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 :النَْشر لواعد

هيً مجلية علمٌية محكمية دورٌية والدراسات  حاثلّبمجلّة جامعة فلسطٌن  .ٔ
 )ربع سنوٌة( معترؾ بها وتحمل الرلم المعٌاري الدولً

      ISSN 2410-874X. 
 باللؽتٌن العربٌة أو اْنجلٌزٌة. بحاثتُمدّم اِ .ٕ

تنشر المجلة اِبحياث والترجميات ومراجعيات الكتيب ومل صيات الرسيابل  .ٖ
 عد منالشتها والرارها العلمٌة فً مجأت المعرفة الم تلفة ب

 أن ٔ ٌكون لد نُشر سابماً. ٌُشترط فً البحث .ٗ
ٌُمدّم الباحث مع البحث مل صاً باللؽة العربٌة وآ ر باللؽية اْنجلٌزٌية عليى  .٘

 أن ٔ ٌتجاوز المل ص صفحة واحدة.
بييٌن  واحييدة مسييافة فراؼٌيية A4ٌُمييدّم الباحييث البحييث مطبوعيياً علييى ورق  .ٙ

سييم مين جمٌييع جوانييب  ٘.ٕوامش بعيرض السيطور، شييرٌطة أن تكيون الهيي
 الصفحة.

 صفحة شاملة الجداول والمراجع. ٌٖٓجب أٔ تزٌد صفحات البحث عن  .7
 .CDعلى اسطوانة لٌزرٌة نس ة ٌُمدّم الباحث ثٕثة نسخ من بحثه وٌُرسل  .8
 ٌكتب الباحث اسمه وت صصه ومكان عمله على ؼٕؾ البحث فمط. .9
نظيام جمعٌية عليم المصيادر وفيك  تكون منهجٌة الباحيث المتبعية فيً توثٌيك .ٓٔ

 .(APA)النفس أمرٌكٌة 
إذا ت لّييؾ شييرط ميين شييروط النشييرر لهٌبيية تحرٌيير المجلّيية أن تييرد البحييث  .ٔٔ

 للباحث لٌموم بتعدٌله بما ٌتفك مع شروط النشر فً المجلّة. 
بعد اجازة البحث من هٌبة التحرٌر بشيكل مبيدبً ٌيتم ارسيال البحيث للتمٌيٌم  .ٕٔ

حكميٌن وٌيتم نشير البحيث بعيد موافمية المحكميٌن عليى من لبل اثنٌن مين الم
ذلن. وفً حال وجود تعدٌٕت ٌوصى بها المحكميون كشيرط لنشير البحيث 

 ٌلتزم الباحث باجراء التعدٌٕت المطلوبة.

فييً حييال لبييول البحييث للنشيير ٌتعهييد الباحييث بارسييال نسيي ة الكترونٌيية ميين  .ٖٔ
 البحث بعد اجراء التعدٌٕت المطلوبة.

نشيير التعلٌمييات والتعمٌبييات علييى أبحيياث سييبك نشييرها فييً ترحييب المجليية ب .ٗٔ
المجلة، على أن ٌتم تحكٌم التعلٌمات الممدمة من اثنٌن من المحكمٌن أحدهما 
صيياحب البحييث محييل التعلٌييك وفييً حاليية إجييازة التعلٌييك للنشيير فييً المجليية 
 ٌعطى صاحب البحث اِساسً حك الرد على التعلٌك ان رؼب بالرد.

 مجلّة ٔ تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تُنشر. البحوث المرسلة لل .٘ٔ
ميين المجلّيية التييً نُشيير فٌهييا  بن سيية واحييدة ٌُييزّود الباحييث الييذي نُشيير بحثييه  .ٙٔ

 مستٕت من البحث.  و  مسبحثه، 
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تحتفظ هٌبة تحرٌر المجلّة بحمها فً أن تحذؾ أو ت تصر بعض الصفحات  .7ٔ
بؤفكيار البحيث اِساسيٌةر أو الجداول أو الكلمات أو محتوٌياتر بميا ٔ ٌ يل 

 شرٌطة أن ٌتم ذلن بما ٌتٕءم مع أسلوب المجلّة فً النشر. 
ّٔ بعيد  .8ٔ ٔ ٌجوز للباحث نشر أٌّة مادّة علمٌّة من بحثيه المنشيور فيً المجلّية إ

 الحصول على موافمة  طٌّة من هٌبة التحرٌر. 
مين دؤر أمرٌكيً  ٌٕٓٓلتزم الباحث بدفع تكالٌؾ تحكٌم البحث، وليدرها  .9ٔ

 ٓ٘دؤر أمرٌكييً للبيياحثٌن ميين دا ييل فلسييطٌن و ٓٓٔو.  ييارج فلسييطٌن
 دؤر للباحثٌن العاملٌن فً جامعة فلسطٌن.

صيحابها  دون أجمٌع اَراء الواردة فً هذه المجلية تعبير عين وجهية نظير  .ٕٓ
 أن تعكس بالضرورة وجهة نظر المجلة.
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دفتتاحٌة العدا  

ٌيييؤتً صيييدور العيييدد اِول مييين المجليييد ال يييامس لمجلييية جامعييية فلسيييطٌن 
الجامعية وشيركة المنهيل  لّبحاث والدراسات مع تولٌع إتفالٌة نشير الكترونيً بيٌن

ٌسمح بنشر محتوى مجلة الجامعة على لاعدة بٌانات المنهل ّمما ٌساهم فً إٌصيال 
محتوى المجلة إلى العالم وتوسٌع دابرة التواصل مع اِوسياط اِكادٌمٌية والبحثٌية 

 العالمٌة.

وتتجسد رإٌة الجامعة فً سعٌها الطموح أن تكون مركزاً رابداً فً البحيث العلميً 
ستثمر كل الطالات ال ٕلية واْمكانٌيات والميدرات المتيوافرة بالجامعية وتوجٌههيا ٌ

 لٓسهام فً تحمٌك التنمٌة المستدامة

وكما أشار د. سالم صباح ربٌس الجامعة بؤن الجامعة تسعى لتيوفٌر مسيتوى رفٌيع 
وعصري من التعلٌم الجامعً عن طرٌك تهٌبة بٌبة تعلٌمٌة تسياندها تمنٌيات حدٌثية 

كترونٌة متكاملة ومناهج وضوابط وأنظمة أكادٌمٌة ذات مواصيفات عالمٌية مين وال
 .الجامعةأجل ضمان مستوى عاٍل من اْبداع والتمٌز فً 

وفييً ضييوء اْنفتيياح وتعزٌييز العٕلييات بييٌن الجامعيية ومإسسييات المجتمييع ولعييت 
 الجامعة ميذكرة تفياهم ميع المجليس اِعليى لٓبيداع والتمٌيز فيً فلسيطٌن مميا ٌتيٌح

 للمجلس اِعلى احتضان مبادرات وأفكار وابداعات الباحثٌن والطٕب.

كما تسعى عمادة البحث العلمً إلى تشجٌع حركة البحث العلمً التطبٌمً وتوظٌؾ 
اِفكار اْبداعٌة الرٌادٌة إلى تطبٌمات عملٌة وتوجٌيه مشيارٌع الت يرج إليى أفكيار 

 تسهم فً إثراء منظومة اْبداع فً فلسطٌن.

هيييز أسيييرة هٌبييية التحرٌييير أن تتميييدم بالتهيييانً والتبرٌكيييات لّمتيييٌن العربٌييية وتنت
 وأسٕمٌة بحلول شهر رمضان الفضٌل وكل عام والجمٌع بؤلؾ  ٌر.

 وهللا ولً التوفٌك

 

       ربٌس هٌبة التحرٌر                                                                  

 عبد الكرٌم سعٌد المدهون د.                                                       

 عمٌد الدراسات العلٌا والبحث العلمً
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 يفٕٓو اخلطبة انمرآَٙ نهًؤيُني 
 يف ظٕء ضٕرح انُٕر

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 م العبد زهدعصا الدكتور :
 أستاذ التفسٌر وعلوم المرآن

 ؼزة –الجامعة اإلسالمٌة 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 )مفهوم الخطاب المرآنً للمإمنٌن فً ضوء سورة النور(
 

 ملخص البحث
إن سورة النور ملٌبة باَداب اِ ٕلٌة وأجتماعٌة، وتهتم ببٌان شبون الناس  

العٕلات بٌن أفراد المجتمع اْسٕمً، لتصل بهم إلى  دا ل بٌوتهم، وترسم طبٌعة

حالة من اِمن والسٕم والبناء الحضاري من  ٕل زرع المٌم واِ ٕق الفاضلة، 

والمثل العلٌا النبٌلة فً مجتمعنا اْسٕمً المعاصر، فهً آداب وأ ٕق نفسٌة 

مة وتسمو باِرواح، وعابلٌة وجماعٌة، تثٌر الملوب المإمنة باهلل، وتنٌر حٌاة اِ

وتولظ الضمابر، لت لص فً تطبٌمها لل طاب اْسٕمً الذي ٌ رج الناس من 

 الظلمات إلى النور، نور العمٌدة المتصلة بنور هللا الواحد المهار.

 

The understanding of Quran Preaching message to Moslem Believers 

in Surat Al-Nur Verses. 
ABSTRACT 

Surat Al-Nur is full of good social behaviors, It talks about people and 

human concerns even inside their homes. Al-Nur verses draws the real 

relationship among people in the Islamic Society leading them to a safe 

peaceful way of living by developing good manners and behaviors in        

a modern way of living in the Islamic Society. Most of these manners and 

behaviors are psychological, family oriented and social groups which is 

all brings brightens to Islamic nation living conditions by rising the 

human spirit and soul with a springy conscience leading people from full 

darkness to pure brightness which is linked directly with God's brightness. 

 

 



 

 يف ظٕء ضٕرح انُٕر يفٕٓو اخلطبة انمرآَٙ نهًؤيُني    
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 الممدمة
الحمد هلل رب العالمٌن والصٕة والسٕم على أشرؾ المرسلٌن النبً اِمٌن الداعً 

 ط هللا العزٌز الحمٌد ... أما بعد:إلى دٌن هللا الموٌم والهادي إلى صرا
لمد جاءت رسالة المرآن تعلن عالمٌتها للناس جمٌعاً، فهً رسالة  الدة صالحة 
للتطبٌك فً كل زمان ومكان، ثم نزلت لٓنسان لتعلمه البٌان، فؤمرته بؤن ٌمرأ 
وٌفكر وٌعمل وٌفمه ما أنزل هللا إلٌه، لٌهتدي فً حٌاته إلى محاسن التشرٌع 

مً الذي جاء لٌبنً اْنسان الصالح والبٌت المسلم والمجتمع بؤسره، ضمن اْسٕ
ال طاب الشرعً الذي ٌنٌر الملوب وٌحًٌ اِرواح وٌولظ الضمٌر اْنسانً، من 
 ٕل الربط الوثٌك بالنور اْلهً المتمثل فً تطبٌك التشرٌع الربانً العادل والذي 

ورة النور على وجه ال صوص، ٌتمثل فً السمع والطاعة لّمر والنهً فً س
 والمرآن الكرٌم على وجه العموم.

جاءت هذه الشرٌعة لتزاول فً حٌاة اِمة، لت رجها من ظلمات الجاهلٌة اَسنة 
إلى عدالة ونور اْسٕم، ولتجعل منها  ٌر أمة أ رجت للناس تؤمر بالمعروؾ 

فً جمٌع مجأت وتنهى عن المنكر، وتمود البشرٌة إلى ال ٌر والبناء الحضاري 
 الحٌاة.

لذلن كان من اِهمٌة بمكان ضرورة فهم ال طاب المرآنً، وكٌفٌة أهتداء به فً 
ً المراءة  تسٌٌر سبل الحٌاة وبناء اْنسان واِسرة والمجتمع، لكل ذلن كان لزاما
والفهم بتدبر وإمعان لل طاب المرآنً فً إطار ضوابط ومحددات منهجٌة نابعة 

لوب المرآنً و"مموماته ومدلؤته"، لذلن كان هذا البحث من  صابص اِس
( حٌث جعلته مفهوم الخطاب المرآنً للمإمنٌن فً ضوء سورة النوربعنوان: )

 من ممدمة وتمهٌد ومبحثٌن كالتالً:
"بٌن ٌدي السورة" تناول ممدمات فً سورة النور: تسمٌتها والمناسبات  التمهٌد:

 ها.فٌها ومحور السورة الربٌس وفضل
 المبحث األول: مفهوم الخطاب المرآنً وخصابصه ومماصده.

 تعرٌؾ مفهوم ال طاب المرآنً. المطلب األول:
  صابص اِسلوب المرآنً. المطلب الثانً:
 مماصد ال طاب فً سورة النور. المطلب الثالث:

 المبحث الثانً: خطاب المإمنٌن فً سورة النور.
 منٌن بٌاء النداء.ال طاب المباشر للمإ المطلب األول:

   آداب الزٌارة لبٌوت اَ رٌن. أوالً: 
 التحذٌر من الشٌطان. ثالثاً: آداب دا ل البٌت. ثانٌاً:

  طاب المإمنٌن المباشر بؽٌر ٌاء النداء. المطلب الثانً:
 تٌسٌر سبل الزواج.   أوالً: 

  مكاتبة اِرلاء.  ثانٌاً:
 اْكراه على البؽاء. ثالثاً:

  طاب المإمنٌن ؼٌر المباشر. لث:المطلب الثا
  ؼض البصر وحفظ العرض.  أوالً: 
 آداب المرأة المسلمة. ثانٌاً: 

 ثم أتبعت البحث ب اتمة تضمنت أهم النتابج والتوصٌات.
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 التمهٌد
 بٌن ٌدي سورة النور

 تسمٌة السورة: 
ؤ  أسماء السور تولٌفً، وسورة النور سمٌت بهذا أسم بتولٌؾ من النبً 

ٌعرؾ لها اسم أ ر، ووجه تسمٌتها بهذا أسم لكثرة ذكر النور فٌها، ولما فٌها من 
اشعاعات النور الربانً الذي أضاء طرٌك الحٌاة أجتماعٌة للناس، ببٌان اَداب 
والفضابل اْنسانٌة، وتشرٌع اِحكام والمواعد التً كانت بمثابة النور فكانت آثاره 

مإمنٌن، حٌث تمثلت هذه اِثار فً اَداب ومظاهره فً للوب وأرواح ال
واِ ٕق التً ٌموم علٌها الممصد الربٌسً للسورة، وهً آداب وأ ٕق نفسٌة 
وعابلٌة واجتماعٌة تنٌر الملوب وحٌاة اِمة بؤسرها، وهً تربطها بالنور الربانً 

ِرِه َكِمْشَكاٍة فٌَِها هللاُ نُوُر السََّماَواِت َواألَْرِض َمثَُل نُوالمتمثل فً لوله تعالً  
يٌّ ٌُولَدُ ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة  َجاَجةُ َكؤَنََّها َكْوَكٌب دُّرِ ِمْصبَاٌح الِمْصبَاُح فًِ ُزَجاَجٍة الزُّ
ٌْتَُها ٌُِضًُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُوٌر َعلَى نُوٍر  ٌْتُونٍَة اَل َشْرلٌٍَِّة َواَل َؼْربٌٍَِّة ٌََكادُ َز َز

ٍء َعِلٌمٌ ٌَ  ًْ  ْهِدي هللاُ ِلنُوِرِه َمْن ٌََشاُء َوٌَْضِرُب هللاُ األَْمثَاَل ِللنَّاِس َوهللاُ بُِكّلِ َش
ً فً للوبهم وشفافٌة فً {   ٖ٘}النور: فؤحدثت نوراً فً أرواح المإمنٌن وإشرالا

ضمابرهم، فهً لبس من نور هللا ٌُ ٌِّم على المجتمع المسلم، استطاع الحٌاري 
ضالون ال روج من الظلمات إلى النور، وأن ٌجدوا طرٌمهم نحو أستمامة وال

  (ٔ)والعزة والكرامة. 
هً سورة مدٌنة باتفاق الجمهور، فهً تعالج مكان نزول السورة وعدد آٌاتها: 

المضاٌا المذكورة فً المرآن المدنً، وهً بٌان اِحكام والحدود واَداب 
مع اْسٕمً، وعدد آٌاتها أربع وستون آٌة، والفضابل التً ٌموم علٌها المجت

وترتٌبها الرابعة والعشرون فً ترتٌب المصحؾ العثمانً، نزلت بعد سورة 
الحشر، حٌث تم جٕء الٌهود عن المدٌنة المنورة، ونزلت هذه اِحكام والتشرٌعات 

  (ٕ)لتضًء حٌاة أفراد والمجتمع بشكل عام. 
 علم المناسبات فً سورة النور: 

إن وجه اتصالها بسورة "لد أفلح" : والً: مناسبة السورة لما لبلها: )المإمنون(: أ
 { .٘}المإمنون: َوالَِّذٌَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافُِظونَ أنه لّما لال  

فجاء فً هذه أحكام من لم ٌحفظ فرجه من الزانٌة والزانً، وبٌان حد المذؾ، ثم 
الولاٌة، فؤمر بأستبذان لبل د ول بٌوت  الحدٌث عن لصة اْفن، ثم بٌان وسابل

اَ رٌن، وأمر بؽض البصر، وحفظ الفرج، وأمر بتزوٌج من ٔ زوج له، أو 
  (ٖ)بأستعفاؾ لؽٌر المادر على الزواج، ونهى عن إكراه الفتٌات علً الزنا. 

لمد جاء اِمر فً  اتمة سورة النور ثانٌاً: مناسبتها لما بعدها: )الفرلان(: 
مع مدحهم على ذلن، وتعذرهم علً م الفة  ب متابعة المإمنٌن للرسول بوجو

أمره  وؾ الفتنة والعذاب اِلٌم، ثم أكمل الحدٌث فً صدر سورة الفرلان بمدح 
، وإنزال الكتاب علٌه، ْرشاد المإمنٌن إلً سبٌل الحك والرشاد، وذم الرسول 

 ل الطعام وٌمشً فً اِسواق. الجاحدٌن لنبوته بمولهم: إنه رجل مسحور، وإنه ٌؤك
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 وتتضح عرى المناسبة بٌن سورة النور والفرلان من خالل التالً: 
أوضح الحك تبارن وتعالى فً نهاٌة سورة النور بؤنه المالن المتصرؾ لما فً  .ٔ

السموات واِرض، وأنه سٌحاسب عباده ٌوم المٌامة علً ما لدموا من عمل  ٌراً 
ن بما ٌدل على تعالٌه سبحانه فً ذاته وصفاته وأفعاله كان أو شراً، وافتتح الفرلا

ً منٌراً لال تعالى ً وسراجا تَبَاَرَن وعلى حبه ال ٌر لعباده بإنزال المرآن لهم هادٌا
َل الفُْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلٌَُكوَن ِلْلعَالَِمٌَن نَِذًٌرا  .{ ٔ}الفرلان: الَِّذي نَزَّ

المطر وإحٌاء اِرض الجرز فً كل  وصؾ سبحانه وتعالى السحاب وإنزال .ٕ
ولال فً  { ٖٗ}النور: أَلَْم تََر أَنَّ هللاَ ٌُْزِجً َسَحابًامن السورتٌن فمال تعالى 

ٌَاَح بُْشًراالثانٌة   { .8ٗ}الفرلان: َوُهَو الَِّذي أَْرَسَل الّرِ

ً ِعمال الكافرٌن ٌوم المٌامة، وأنها ٔ تنفعه .ٖ م ذكر هللا فً كل منهما وصفا
َوالَِّذٌَن َكفَُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِمٌعٍَة ٌَْحَسبُهُ الظَّْمآَُن بشًء فمال      فً اِولى

ٌْبًا ولال فً الثانٌة لال تعالى  { 9ٖ}النور: َماًء َحتَّى إِذَا َجاَءهُ لَْم ٌَِجْدهُ          َش
 َاهُ َهبَاًء َمْنثُوًراَولَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلن :الفرلان{ٕٖ }. 
َوهللاُ َخلََك ُكلَّ دَابٍَّة جاء فً السورتٌن وصؾ النشؤة اِولً لٓنسان لال تعالى  .ٗ

َوُهَو الَِّذي َخلََك ِمَن الَماِء بََشًرا  ولال تعالى فً الثانٌة{، ٘ٗ}النور: ِمْن َماءٍ 
 . (ٗ){ ٗ٘}الفرلان: فََجعَلَهُ نََسبًا َوِصْهًرا

بدأت السورة بإعٕن لوي عن تمرٌر ثالثاً: مناسبة افتتاحٌة السورة لخاتمتها: 
ُسوَرةٌ السورة وفرضها بكل ما فٌها من حدود وآداب وتكالٌؾ وأ ٕق لال تعالى 

وهذه { ٔ}النور: أَْنَزْلنَاَها َوفََرْضنَاَها َوأَْنَزْلنَا فٌَِها آٌََاٍت بٌَِّنَاٍت لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ 
أفتتاحٌة تدل علً مدى اهتمام المنهج الربانً بالعنصر اِ ٕلً فً الحٌاة 

 اْنسانٌة. 

ثم ا تتم السورة بإشعار الملوب المإمنة بملكة المرالبة هلل، وأنه مطلع ورلٌب على 
أعمال الناس وأنهم إلٌه راجعون فٌنببهم بما كانوا ٌعملون، ثم أحاط ذلن بتعلٌك 

صار باهلل وتذكٌرهم ب شٌته وتمواه فكان ذلن بمثابة السٌاج الوالً الملوب واِب
والحارس لتلن اِوامر والنواهً أثناء تطبٌمها فً والع حٌاة الناس فً المجتمع 

  (٘)اْسٕمً. 
إن سورة النور من السور المدنٌة، التً تتناول اِحكام محور السورة الربٌسً:  

جتماعٌة واِ ٕق والتربٌة اْسٕمٌة الهادفة، التً التشرٌعٌة المتعلمة باَداب أ
ٌنبؽً أن ٌُربى علٌها المسلمون أفراداً وجماعات دا ل اِسرة، التً هً النواة 
اِولً لبناء المجتمع اْسٕمً، كما أوضحت أداب الجماعة والمٌادة وتربٌة 

للحٌاة، الضمابر علً التموى، واستجاشة المشاعر، ورفع المماٌٌس اِ ٕلٌة 
وربط كل ذلن بالعمٌدة فً هللا المتصلة بنور هللا، وهً فً صحٌحها نور وشفافٌة 
وطهارة من أدران الجاهلٌة، وسمو للنفس المإمنة فً عالم المٌم واِ ٕق والعفة 

     (ٙ)والنماء. 
سورة النور ٌكمن فضلها بما فٌها من آداب اجتماعٌة فضل سورة النور:  

لطمؤنٌنة واِنسر ِن المإمن ٌرتاح للعفة والطهر، وٌشمبز من وأ ٕلٌة تُشعر با
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الفحش وسوء الظن وأتهام، فهً تصل الملوب بنور هللا وبآٌاته الممروءة 
 والمشاهدة فً تضاعٌؾ الكون وثناٌا الحٌاة.

وجاء فً فضلها رواٌات متعددة أهمها ما جاء عن المسور بن م رمة أنه سمع 
ــول: "تعلمـــوا سورة البمرة، وسورة النساء، وسورة ، ٌمــعمر بن ال طاب 

 المابدة، وسورة الحج، وسورة النور 
 .(8)فإن فٌهن الفرابض" 

وهذا الحدٌث مرسل، ولكنه تعاضد مع عدة رواٌات منها عن مجاهد بن جبر لال: 
(* علموا رجالكم سورة المابدة، وعلموا نساءكم سورة النور: )لال رسول هللا 

عن عابشة     أم المإمنٌن حٌث أوصت بتعلٌم النساء سورة النور لما فٌها ، وجاء 
من اَداب أجتماعٌة واِ ٕلٌة التً ت ص أبناء المجتمع اْسٕمً، و اصة 

 النساء باعتبار المرأة أنها تُشكل نصؾ المجتمع.
 وإذا تعاضد الحدٌث المرسل مع مرسل آ ر، وكان الراوي من كبار التابعٌن فإنه
ٌُعمل به، وهذه اِحادٌث توصً بتعلٌم أحكام سورة النور إلى النساء لتنٌر للوبهن 
بنور رسالة السماء، وٌتحمك العفاؾ والطهارة فً التعامل بٌن الناس، وبذلن ٌسود 

 اِمن والسٕم ربوع المجتمع بؤسره.
 المبحث األول

 مفهوم الخطاب المرآنً ومماصده
 لً:جعلته فً ثٕثة مطالب كالتا 
 تعرٌؾ مفهوم ال طاب المرآنً. المطلب األول: -ٔ
 مماصد ال طاب المرآنً فً سورة النور. المطلب الثانً: -ٕ

  صابص ال طاب المرآنً. المطلب الثالث: -ٖ

 المطلب األول: تعرٌؾ مفهوم الخطاب:

المفهوم هو مصدر للفعل الثٕثً فهم وتفهم الكٕم فهمه أوالً: تعرٌؾ المفهوم لؽة: 
ً بعد  ، (7)شًء، والفهم ٌعنً المعرفة بالشًء عن طرٌك الحواس والعمل شٌبا

والفَْهُم عبارة عن حالة لٓنسان بها ٌتحمك معرفة معانً ما ٌحسن إدراكه على 
ٌَْمانَ الوجه الذي ٌحتمله النص، فٌمال: فهمت كذا، لال تعالى:  ْمنَاَها ُسلَ  فَفَهَّ

م فً إدران ذلن اِمر، وإّما بؤن ألمى بؤن جعل هللا له فضل لوة الفه{ 79}اِنبٌاء:
َوهللاُ أَْخَرَجُكْم ِمْن لال تعالى:  (3)فً روعه، أو بما أوحً إلٌه و صه به من العلم 

ٌْبًا َوَجعََل لَُكُم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفبِدَةَ لَعَلَُّكْم  َهاتُِكْم اَل تَْعلَُموَن َش بُُطوِن أُمَّ
، اٌَة تدلل على افتمار اْنسان إلى المعرفة عند ؤدته، {78}النحل:تَْشُكُرونَ 

وتإكد فً نفس الولت على امتٕكه اِجهزة التً تمكنه من اكتساب الفهم للمعرفة، 
فالسمع فً النص المرآنً ٌشٌر إلى المعرفة التً اكتشفها اَ رون، بٌنما البصر 

والبحث، أّما الفإاد فدوره ٌشٌر إلى المعرفة والفهم المكتسب عن طرٌك المٕحظة 
المٌام بتنمٌة تلن المعارؾ من الشوابب وٌصحح مسار الفهم المستنبط من النص 

 المنطوق.
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لمد عّرفه العلماء بعدة تعرٌفات منها: أن المفهوم ثانٌاً: تعرٌؾ المفهوم اصطالحاً: 
ما  هو المعنى الذي ٌدل علٌه اللفظ، ٔ فً محل النطك، ولال بعضهم: المفهوم هو

دل علٌه اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه، وٌسمى بذلنر ِنه ٌُفهم 
من المنطوق دون أن ٌُصّرح به المتكلم فً حدٌثه، وبذلن ٌكون المفهوم هو ما دّل 

 .(ٓٔ)علٌه اللفظ 
بؤن المفهوم هو المدلول الذي ٌإ ذ من النص على سبٌل ونستطٌع المول:  

وا ِمْن ا ٌتمثل فً لوله تعالى: ألتزام والعمل به، وهذ لُْل ِلْلُمْإِمنٌَِن ٌَؽُضُّ
فإن المدلول ألتزامً لهذا النص هو: النظر إلى ما ٌجوز { ٖٓ}النور: أَْبَصاِرِهمْ 

 النظر إلٌه كالنظر إلى الزوجة وإلى المحارم من النساء.  
َطَب، وهو عميد أصل ال طاب من الفعل الثٕثً  َ ثالثاً: تعرٌؾ الخطاب فً اللؽة: 

الكٕم    بٌن اثنٌن فٌمال:  اطبَهُ ٌَُ اِطبُهُ  طاباً، وهو توجٌه الكيٕم نحيو اَ يرٌن 
، والُ ْطبَةُ بضم ال اء فتعنً الموعظة، أما الِ ْطبَيةُ بكسير ال ياء فتعنيً (ٔٔ)لٓفهام 

ْضتُ طلب الزواج من المرأة، لال تعالى:  ٌُْكْم فٌَِما َعرَّ ْم بِهِه ِمهْن ِخْطبَهِة َواَل ُجنَاَح َعلَ
، وال طُب ٌيراد بهيا اِمير العظيٌم اليذي ٌكثير فٌيه الكيٕم، { ٖٕ٘}البمرة: النَِّساءِ 

لَهاَل ، ولوليه تعيالى: { 7٘}الحجير: لَاَل فََما َخْطبُُكْم أٌََُّها الُمْرَسهلُونَ لال تعالى: 
بييه اِميير ميين ، وفصييُل الِ طيياب مييا ٌنفصييل {9٘}طييه: فََمهها َخْطبُههَن ٌَهها َسههاِمِريُّ 

 .(ٕٔ)ال طاب وٌتحمك به اْلزام 
هو جملة ما ٌصدر عن المت اطبٌن من أجل رابعاً: تعرٌؾ الخطاب اصطالحاً: 

اْلناع والتؤثٌر، أو هو كل ما ٌمثل وجهة نظر محددة من المتكلم أو الكاتب بمصد 
التؤثٌر على السامع أو المارئ مع اِ ذ بعٌن أعتبار لمجمل الظروؾ 

 .(ٖٔ)مارسات التً تم فٌها ال طاب والم
أما ال طاب المرآنً فهو  طاب ربانً صادر من هللا ال الك، فهو منزه عن 
المشابهة، ف طابه ٔ ٌشبه أي  طاب بشري، فكان معجزاً ٔ ٌجارٌه أرباب اللؽة 

 والبٌان لدٌماً وحدٌثاً من فحول الشعراء أو ال طباء العرب.
عات أساسٌة كثٌرة تعبّر عن منهج ٌضبط جمٌع وٌتضمن ال طاب المرآنً موضو

مناحً الحٌاة اْنسانٌة، فهو ٌشمل ال طاب العمدي وأجتماعً واِ ٕلً 
 .(ٗٔ)والسٌاسً وؼٌر ذلن 

ثأٌ انخطبة االرتًبعً عهى عجٍم انًخبل ٌتًخم فً خطبة اٌَبد  ووستطيع انقىل

عٍخ تخص انًزتًع أٔ تخبغت أيتّ, ٔتتعهك ثأغشاض ارتًب انمشآٍَخ نهُجً 

َوقُْم ِنْهُمْؤِمىَاِت يَْغُضْضَه ِمْه أَْبَصاِرِههَّ َويَْحفَْظَه فُُروَجُههَّ اإلعاليً كمٕنّ تعبنى: 

 َوََل يُْبِذيَه ِزيىَتَُههَّ إَِلَّ َما َظَهَر ِمْىَها َوْنيَْضِرْبَه بُِخُمِرِههَّ َعهَى ُجيُىبِِههَّ 
عٕنّ ثأٌ ٌأيش انًإيُبد ثغط أثصبسٍْ نش { , فٕٓ أيش يٍ هللا 13}انُٕس:

ٔصفع فشٔرٍٓ, ٔعذو ئثذاء انضٌُخ, ٔأٌ ٌهجغٍ انخًبس عهى سؤٔعٍٓ, ٔيخهّ فً 

يَا أَيَُّها انىَّبِيُّ قُْم ِِلَْزَواِجَك َوبَىَاتَِك َووَِساِء انُمْؤِمىِيَه يُْذوِيَه َعهَْيِههَّ ِمْه لٕنّ تعبنى: 

 {95}األصضاة: ْن يُْعَرْفَه فَََل يُْؤرَْيَه َوَكاَن هللاُ َغفُىًرا َرِحيًماَجََلبِيبِِههَّ رَِنَك أَْدوَى أَ 
وبناته ِنهن أكمل النساء فذكرهن من باب ذكر  ، لمد بدأ بذكر أزواج النبً 
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بعض أفراد العام، فؤمرهن بالجلباب الشرعً فً كل  روج، لٌعرؾ أنهن حرابر، 
سبوهن من اْماء است فافاً بهن باِلوال فٕ ٌتعرض إلٌهن المنافمون وؼٌرهم، ٌح

 .(٘ٔ)التً تسبب لهن اِذى 
باِمر باِ ٕق الحمٌدة أو  أما ال طاب اِ ٕلً المرآنً، فهو  طاب هللا 

َواَل تُْكِرُهوا النهً عن  لك ذمٌم كان سابداً فً الجاهلٌة كما فً لوله تعالى: 
نًافَتٌََاتُِكْم َعلَى البِؽَاِء إِْن أََردْ  ؤة اِمور  ، ٌنهى هللا { ٖٖ}النور: َن تََحصُّ

والسادة عن إكراه اٌْماء على مزاولة مهنة البؽاء ممابل َعَرض مادي، ولال 
بعض المفسرٌن فً النص تمدٌم وتؤ ٌر، أي وأنكحوا اٌِامى والصالحٌن من 

باب أولى ، فإذا كان التنبٌه على زواج اٌْماء فمن (ٙٔ)عبادكم إن أردن التحصن 
 أجتهاد فً زواج الحرابر ممن ٔ أزواج لهم حتى ٌتحمك العفاؾ والطهارة.

 المطلب الثانً: مماصد الخطاب المرآنً:
تطلك مادة "لصد" الماؾ والصاد والدال، فً اللسان أوالً: تعرٌؾ المماصد لؽة: 
 العربً وٌراد بها المعانً اَتٌة:

لَْصدَهُ، أي نََحْوُت نَْحَوهُ، وعلى هذا لوله أستمامة وأعتدال، وٌمال لَصْدُت  -ٔ
 .{ 9ٔ}لممان: َواْلِصْد فًِ َمْشٌِنَ تعالى: 
 الفن والكسر، ٌمال: انمصد السٌؾ، أي انكسر وتحطم. -ٕ
أمتٕء وأكتناز، حٌث كانت العرب تمول: نالة لصٌدة، أي مكتنزة ممتلبة  -ٖ

عر ما تم فً سبعة أبٌات  اللحم، والمصد من الّشِ
وجاء فً لسان العرب، أن  (7ٔ)

أصل "لََصدَ" أعتزام والتوجه والنهوض نحو الشًء، على اعتدال كان أو جور، 
فَِمْنُهْم َظاِلٌم أو كالوالع بٌن العدل والجور والمرٌب والبعٌد وعلى ذلن لوله تعالى: 

{ ٕٗ}التوبة: ِصدًاَوَسفًَرا لَا، ولوله تعالى: { ٕٖ}فاطر: ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْمتَِصدٌ 
، أي سفراً متوسطاً ؼٌر متناهً البُعد، وهذا أصله فً الحمٌمة، وإن كان ٌ ص فً 

 .(8ٔ)بعض المواضع "بمَصد" أستمامة دون المٌل 
ومل ص كٕم اللؽوٌٌن، أن مادة "لصد" فً أستعمال العربً تدل على معاٍن 

إلى العزم على الشًء  مشتركة ومتعددة، إٔ أن الؽالب عند إطٕلها تُصرؾ
 والتوجه نحوه.

إن المفاهٌم الشرعٌة ٌرجع تعرٌفها عادةً إلى ما ثانٌاً: تعرٌؾ المماصد اصطالحاً: 
كتبه المتمدمون من العلماء، ؼٌر أنه بالنظر إلى البحوث والدراسات الشرعٌة 

بالمبول  واِصولٌة المتمدمة ٌندر أن نجد لها تعرٌفاً محدداً أو دلٌماً للمماصد ٌحظى
ً عن  وأتفاق من أؼلبٌة كافة العلماء، وإن كان من المسلم به، أنه لم ٌكن ؼاببا
علمابنا المتمدمٌن العمل بالمماصد واستحضارها فً اجتهاداتهم وآرابهم، ومع ذلن 
فإنه ٌوجد عدد من الكتب فً مماصد وأهداؾ السور المرآنٌة مع ربطها بالوالع 

ر وعلوم المرآن بالجامعة اْسٕمٌة مثل هذه الدراسة المعاصر، وتبنً لسم التفسٌ
 للسور المرآنٌة فً رسابل الماجستٌر المتمدمة للمسم.
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 أما بالنسبة للدراسات المعاصرة فثمة تعرٌفات متعددة تتمثل فً التالً:
ل الفاسً فمال: "المراد بمماصد الشرٌعة الؽاٌة منها أو اِسرار  ّٕ فمد عّرفها ع

 .(9ٔ)الشارع عند كل حكم من أحكامها" التً وضعها 
بٌن المماصد واِهداؾ فمال: "المراد  -رحمه هللا–وجمع الدكتور ٌوسؾ العالم 

بؤهداؾ الشرٌعة: مماصدها التً ُشرعت اِحكام لتحمٌمها، ومماصد الشارع هً 
المصالح التً تعود على العباد فً دنٌاهم وأ راهم سواء أكان تحصٌلها عن طرٌك 

 .(ٕٓ)فع أو عن طرٌك دفع المضار"المنا
بؤن علم مماصد السور المرآنٌة، ٌُمصد منه الولوؾ على المعانً  ونستطٌع المول

واِؼراض اِساسٌة التً تدور علٌها سورة معٌنة مع ربط هذه المعانً بالوالع 
الذي نعٌش، لبٌان أن الشرٌعة اْسٕمٌة صالحة لكل زمان ومكان، ولد نعبر عن 

ى السورة أو الوحدة الموضوعٌة أو ؼرض السورة، فكلها مسمٌات ذلن بمؽز
 تطلك على علم ٌتعلك بالسورة. 

 مماصد الخطاب المرآنً فً سورة النور:
بؤن سورة النور تتضمن  مسة مماصد أساسٌة، كل ممصد ٌهدؾ  ٌمكن المول 

لتحمٌك أؼراض تربوٌة مفٌدة فً بناء ش صٌة الفرد بشكل  اص والمجتمع بشكل 
 عام وهً كاَتً:
نلحظ أن السورة تدور حول بٌان أحكام تتعلك بالعفاؾ والستر الممصد األول: 

للمإمنٌن، وترشدهم إلى اجتناب الطرق التً تإدي إلى الولوع فً الفاحشة، 
فشرعت عموبة الزانً والزانٌة، ثم بٌان حد المذؾ للمحصنات الؽافٕت المإمنات، 

بالتفرٌك بٌن الزوجٌن بالمٕعنة، ثم الحدٌث عن واستثنت اِزواج من هذا الحد 
، لصة اْفن، وبراءة أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها، وصٌانة عرض النبً 

وكان الؽرض من ذلن عند المنافمٌن هو النٌل من بٌت النبوة، ثم  تم هذا الممصد 
ن بالطٌبات، ببٌان العٕلة التً تربط بٌن ال بٌثٌن وال بٌثات، وبٌان عٕلة الطٌبٌ
 .(ٕٔ)واستؽرق هذا الممصد من أول السورة إلى اٌَة السادسة والعشرٌن 

ٌتناول هذا الممصد أعظم التدابٌر واِسباب الولابٌة من الولوع فً الممصد الثانً: 
الفاحشة، وتجنٌب النفوس أسباب اْؼراء والؽواٌة، فٌبدأ بؤدب الزٌارة إلى بٌوت 

هلها، واِمر بؽض اِبصار، وحفظ الفروج، ونهً اَ رٌن، وأستبذان على أ
النساء عن إبداء الزٌنة لؽٌر المحارم، وأمر ؤة اِمور بتزوٌج اٌِامً من 
الرجال والنساء، والتحذٌر من دفع الفتٌات على البؽاء، ثم أمر ؼٌر المادرٌن على 
ٕمة الزواج بأستعفاؾ، وكان الؽرض من ذلن تحمٌك أسباب الولاٌة لضمان س

المجتمع واِفراد، وهم ٌماومون عوامل اْؼراء والؽواٌة، واستؽرق هذا الممصد 
 .(ٕٕ)من اٌَة السابعة والعشرٌن إلى الرابعة والثٕثٌن 

، لبٌان ٌربط هذا الممصد اَداب التً تضمنتها السورة بنور هللا الممصد الثالث: 
المإمنٌن، ثم تحدثت اٌَات  أن هذه الشرٌعة هً من عند هللا، وجاءت لتنٌر حٌاة

عن أطهر البٌوت،   وعن الرجال الذٌن ٌعمرون بٌوت هللا، فً الممابل أوضحت 
أعمال الكافرٌن مهما كانت، فهً     ٔ تنفعهم بشًٍءر ِنهم لاموا بها وهم بعٌدون 
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عن هللا، فهً كالسراب الذي ٌلوح للظمآن   فً هجٌر الصحراء، ٌحسبه ماًء حتى 
من إزجاء  لم ٌجده شٌباً، ثم ٌكشؾ هذا الممصد عن تسبٌح ال ٕبك هلل إذا جاءه 

السحاب، وتملٌب اللٌل والنهار، و لك كل دابة من ماء، وبٌان ا تٕؾ أشكالها 
ووظابفها وأجناسها، وهذا الممصد بدأ من اٌَة ال امسة والثٕثٌن إلى اٌَة 

 .(ٖٕ)السادسة واِربعٌن
الممصد حمٌمة المنافمٌن فً عدم طاعتهم لرسول هللا  أوضح هذاالممصد الرابع: 

 ًوأنهم ٌمولون بؤفواههم ما لٌس فً للوبهم، وٌعملون على إدارة الترس الحرك ،
للجماعة وعجلة اْسٕم إلى ال لؾ، وفً الممابل تُبٌَّن اٌَات أدب المإمنٌن 

ؾ فً اِرض، الصادلٌن وطاعتهم هلل ولرسوله وللمإمنٌن، فوعدهم هللا بأست ٕ
، وٌهدؾ هذا الممصد (ٕٗ)والتمكٌن لهم من اِعداء، وبنشر دٌنهم الذي ارتضى لهم

إلى تحمٌك ؼرض إ ٕص الدٌن هلل، والطاعة المطلمة هلل ولرسوله، ثم الحذر من 
حركة الشماق والنفاق، التً تسعى فً ال فاء ْحداث أنمسام والشرخ فً المجتمع 

 الممصد عشر آٌات لبل الست آٌات اِ ٌرة من السورة.اْسٕمً، واستؽرق هذا 
استؤنفت السورة الحدٌث عن آداب أستبذان للموالً واِطفال الممصد الخامس: 

فً أولات ثٕثة، إذا أرادوا الد ول على أهلٌهم، ورفع الحرج عن اِعمى 
مع  واِعرج والمرٌض فً الجهاد، وبٌان أن الجماعة المسلمة كؤنها أسرة واحدة

، وبٌان أن مجلس الرسول مبجل ومولر، ولٌس كمجلس المإمنٌن رسول هللا 
بعضهم مع بعض، و تمت السورة ببٌان ملكٌة هللا لما فً السموات واِرض، 
وعلمه بوالع الناس، وما ٌجول فً  واطرهم، وأنهم إلٌه راجعون، وحسابهم على 

 .هللا 
لمإمنٌن بؤنهم أسرة واحدة فً وكان الؽرض من ذلن تنمٌة السرابر وإشعار ا

 تطبٌك شرع هللا، الذي جاء لٌطبك فً حدود وطالة الناس إلى ٌوم الدٌن.
 المطلب الثالث: خصابص الخطاب المرآنً:

ً بما فٌهم اِنبٌاء والمرسلٌن وكافة أصناؾ  لمد  اطب المرآن الكرٌم الناس جمٌعا
ب، وكان ال طاب المرآنً لكل البشرٌة كالمإمنٌن والكافرٌن والمنافمٌن وأهل الكتا

فبة بما ٌناسبها، وٌإثر فً وجدانها وتفكٌرها، ف اطب أهل مكة بالجمل المصٌرة 
ذات الجرس الموسٌمً الحاد، الذي ٌمرع دا ل اِذن، فٌولظهم من سباتهم العمٌك 

 فَِإذَا نُِمَر فًِ إلى حمٌمة المبادئ واِفكار التً جاء بها المرآن الكرٌم لال تعالى
ٌُْر ٌَِسٌرٍ   {.ٓٔ-7}المدَّثر:  النَّالُوِر * فَذَِلَن ٌَْوَمبٍِذ ٌَْوٌم َعِسٌٌر * َعلَى الَكافِِرٌَن َؼ

ِه َوأَبٌِِه * تعالى ولوله  ةُ * ٌَْوَم ٌَِفرُّ الَمْرُء ِمْن أَِخٌِه * َوأُّمِ اخَّ فَِإذَا َجاَءِت الصَّ
  {.8ٖ-ٖٖ}عبس:  ْم ٌَْوَمبٍِذ َشؤٌْن ٌُْؽنٌِِه َوَصاِحبَتِِه َوبَنٌِِه * ِلُكّلِ اْمِرٍئ ِمْنهُ 

الَحالَّةُ * َما الَحالَّةُ * َوَما أَْدَراَن َما الَحالَّةُ * َكذَّبَْت ثَُمودُ َوَعادٌ لوله تعالى
ا َعادٌ فَؤُْهِلُكوا بِِرٌحٍ َصْرَصرٍ  ا ثَُمودُ فَؤُْهِلُكوا بِالطَّاِؼٌَِة * َوأَمَّ َعاتٌٍَِة  بِالمَاِرَعِة * فَؤَمَّ

  :الحالَّة{ٔ-ٙ.}  
وجاء المرآن الكرٌم بؤوضح تصوٌر وهو ٌبٌّن حال الكافرٌن عندما ٌلتمً بهم 

وهم مجتمعون لٌدعوهم إلى حمٌمة هذا الدٌن، فٌفروا من أمام هذه  رسول هللا 
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الدعوة فً كل اتجاه بت بط، فهم أشد حٌوانٌة من الحٌوانات التً تفر من المسورة 
جاءهم بهذا ال ٌر العمٌم المتمثل فً  لٌفترسها لٌعٌش علٌها، بٌنما دمحم  الذي جاء

فََما تَْنفَعُُهْم َشفَاَعةُ الشَّافِِعٌَن * فََما لَُهْم َعِن التَّْذِكَرِة هذا الدٌن لال تعالى 
ْت ِمْن لَْسَوَرةٍ   . {ٔ٘-7ٗ}المدَّثر:  ُمْعِرِضٌَن * َكؤَنَُّهْم ُحُمٌر ُمْستَْنِفَرةٌ * فَرَّ

بٌنما ال طاب المرآنً فً المدٌنة ٌ اطب المإمنٌن برلة ورحمة وٌمتاز بسٕسة 
العبادة و لوها من المسوة والشدة واِلفاظ الؽرٌبة المستوحشةر ِنه ٌ اطب لوماً 

فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن هللِا ِلْنَت لَُهْم َولَْو مإمنٌن طابعٌن ِمر هللا ورسوله، لال تعالى: 
فَظًّا َؼِلٌَظ المَْلِب اَلْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَن فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْستَْؽِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فًِ  ُكْنتَ 

ِلٌنَ  ، {3٘ٔ}آل عمران: األَْمِر فَِإذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى هللِا إِنَّ هللاَ ٌُِحبُّ الُمتََوّكِ
َشؤْنِِهْم فَؤْذَْن ِلَمْن ِشبَْت ِمْنُهْم َواْستَْؽِفْر لَُهُم هللاَ  فَِإذَا اْستَؤْذَنُوَن ِلبَْعِض ولوله تعالى 

وكذلن أسلوب ال طاب فً المدٌنة تنوع على  . }النور{.إِنَّ هللاَ َؼفُوٌر َرِحٌٌم 
حسب الم اطبٌن، ف اطب المرآن المدنً المنافمٌن بال طاب الذي ٌلٌك بنفوسهم 

لسٌبة فحذرهم الفتنة والعذاب اِلٌم، لال المنحرفة عن الحك، فكشؾ عن نواٌاهم ا
ٌْنَُكْم َكدَُعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا لَْد ٌَْعلَُم هللاُ الَِّذٌَن تعالى:  ُسوِل بَ اَل تَْجعَلُوا دَُعاَء الرَّ

نَةٌ أَْو ٌُِصٌبَُهْم ٌَتََسلَّلُوَن ِمْنُكْم ِلَواذًا فَْلٌَْحذَِر الَِّذٌَن ٌَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصٌبَُهْم فِتْ 
 { .ٖٙ}النور: َعذَاٌب أَِلٌمٌ 

وتلون ال طاب المرآنً عندما  اطب أهل الكتاب من الٌهود والنصارى بما 
ٌتناسب مع ثمافتهم، فزاد فً الكٕم بسطة لٌشعروا بإعجاز المرآن، وأنه وضع 

بؤن ل: بذلن ٌمكن المو (ٕ٘)ؼٌر إنسانً، ولٌحسوا معنى اْعجاز كما أحّس العرب 
 خصابص الخطاب تكمن فً التالً:

إن ال طاب المرآنً عالمً، فهو ٌستوعب حٌاة الناس عالمٌة الخطاب المرآنً:  .ٔ
جمٌعاً وحٌنما شرع هللا هذه الشرٌعة جعلها للناس كافة فً اِرض كل اِرض، وفً 

َل الفُْرلَاَن َعلَ كل زمان إلى ٌوم الدٌن لال تعالى  ى َعْبِدِه ِلٌَُكوَن تَبَاَرَن الَِّذي نَزَّ
، فهو  طاب ٌستوعب الحٌاة البشرٌة بؤكملها، ِنه  {ٔ}الفرلان: ِلْلعَالَِمٌَن نَِذًٌرا

 طاب لادر على استٌعاب  صوصٌات الناس وسابر أنماط حٌاتهم الثمافٌة 
 وأجتماعٌة واِ ٕلٌة وألتصادٌة...إلخ.

س كؤي  طابر ِنه إن ال طاب المرآنً معجز، فهو لٌإنه خطاب معجز:  .ٕ
مطلك ٌستوعب اْنسان والمجتمع والوالع أي والع، وٌتجاوزه لٌستوعبه بما ٌحمل 
من لدرات ال طاب المهٌؤ للتنزل على أي والع مهما كانت المتؽٌرات النوعٌة فٌه، 
فهذا ال طاب الربانً المتمثل فً المرآن والسنة النبوٌة لادٌر على التفاعل والعمل 

ً فً الجانب المادي كالمجتمعات اْفرٌمٌة التً فً أي مجتمع س واء كان مت لفا
تعانً من الفمر المدلع، فهو ٌدعو الناس إلى الستر واِ ٕق الحمٌدة والعدالة 
والمساواة والعمل والبناء صعداً للوصول إلى الممة الساممة التً ٌهدؾ إلى 

ً الجانب المادي كمجتمع الوصول إلٌها، كما أنه ٌعمل فً أكثر المجتمعات تمدماً ف
السوٌد وؼٌره، وٌبدأ من النمطة التً وصلوا إلٌها وٌصعد بهم فً عالم المٌم 
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واِ ٕق والمثُل العلٌا مع عٕج اِمراض التً تإدي إلى انحطاط المجتمع 
 .(ٕٙ)وانتكاسه فً حمؤة الرذٌلة والفساد 

سان فً جمٌع إن ال طاب المرآنً  طاب واحد لٓنٌخاطب العامة والخاصة:  .ٖ
مستوٌاته، عالم أو جاهل، ذكً أو ؼبً، فالجمٌع ٌشعر بحٕوة هذا ال طاب، 
وٌتؤثر به، وٌتفاعل معهر ِنه أدركه على حمٌمته، فاستجاب ِوامره، و ٌر من 
أوضح ذلن صاحب النبؤ العظٌم فمال "فلو أنن  اطبت اِذكٌاء بالواضح 

م إلى مستوى ٔ ٌرضونه ِنفسهم المكشوؾ الذي ت اطب به اِؼبٌاء، لنزلت به
فً ال طاب، ولو أنن  اطبت العامة باللمحة واْشارة التً ت اطب بها اِذكٌاء 
لجبتهم من ذلن بما ٔ تطٌمه عمولهم... فؤما أن جملة واحدة تلمى إلى العلماء 
والجهٕء، وإلى اِذكٌاء واِؼبٌاء، وإلى السولة والملون، فٌراها كل منهم ممَّدرة 

لى ممٌاس عمله وعلى وفك حاجته، فذلن ما ٔ تجده على أتمه إٔ فً المرآن ع
الكرٌم، فهو لرآن واحد ٌراه البلؽاء أوفى كٕم بلطابؾ التعبٌر، وٌراه العامة أحسن 
كٕم وألربه إلى عمولهم، ؤ ٌلتوي على أفهامهم، ؤ ٌحتاجون فٌه إلى ترجمان 

 .(7ٕ)ل اصة على السواء وراء وضع اللؽة، فهو متعة العامة وا
إن المرآن الكرٌم ٌؤتً بالمعنى تعدد أسالٌب الخطاب المرآنً واتحاد معناه:  .ٗ

الواحد بؤلفاظ وطرق م تلفة تصل إلى درجة اْعجاز، فؤعجز أبلػ البلؽاء وأفصح 
الفصحاء، فمد اهتم المرآن بتصرٌؾ المول، بحٌث ٔ ٌمل المارئ ؤ ٌسؤم السامع، 

 التنوٌع فً أسلوب ال طاب فً اِمر والنهً أو اْباحة.بل ٌشعر بجمال 
لمد عبّر المرآن عن طلب الفعل من الم اطبٌن أوالً: تنوع الخطاب فً طلب الفعل: 
 :(8ٕ)بعدّة طرق نل صها فً التالً 

اَلِة ٌؤتً أحٌاناً بصرٌح صٌؽة فعل اِمر نحو " -ٔ لََواِت َوالصَّ َحافُِظوا َعلَى الصَّ
ثُمَّ ، أو بالم األمر نحو لوله تعالى {7ٖٕ}البمرة: وُموا هلِل لَانِتٌِنَ الُوْسَطى َولُ 

ٌِْت العَتٌِكِ  فُوا بِالبَ  .{ 3ٕ}الحج: ْلٌَْمُضوا تَفَثَُهْم َوْلٌُوفُوا نُذُوَرُهْم َوْلٌَطَّوَّ
ِت إِلَى إِنَّ هللاَ ٌَؤُْمُرُكْم أَْن تَُإدُّوا األََمانَا ٌؤتً بنفس فعل اِمر نحو لوله تعالى -ٕ

 { .7٘}النساء: أَْهِلَها

اْ بار بؤن الفعل المكتوب على المكلفٌن، بصٌؽة الماضً نحو لوله تعالى  -ٖ
 ٌَُام ٌُْكُم الّصِ  { .7ٖٔ}البمرة: ُكتَِب َعلَ

َوهلِل َعلَى النَّاِس ِحجُّ  اْ بار بؤن هذا الفعل هو هلل على الناس كموله تعالى -ٗ
ٌِْت َمِن اْستََطاَع إِلَ   { .38}آل عمران: ٌِْه َسبٌِالً البَ

ٌْرٌ  :اْ بار عن الفعل بؤنه  ٌر -٘  َوٌَْسؤَلُونََن َعِن الٌَتَاَمى لُْل إِْصاَلٌح لَُهْم َخ
 .{ٕٕٓ}البمرة:

 . {73ٔ}البمرة: َولَِكنَّ البِرَّ َمِن اتَّمَىوصؾ الفعل بؤنه من البر نحو:  -ٙ

َمْن لَْم ٌَْحُكْم بَِما أَْنَزَل هللاُ وَ ترتٌب وصؾ شنٌع على ترن الفعل كموله تعالى:  -8
 {.   8ٗ}المابدة: فَؤُولَبَِن ُهُم الفَاِسمُونَ 
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ً نحو: -7 ٌِْهْم فًِ  وصُؾ الفعل بالفرضٌة، وكونه فرضا لَْد َعِلْمنَا َما فََرْضنَا َعلَ
ُسوَرةٌ  وجاء فً صدر سورة النور لوله تعالى:، { ٓ٘}األحزاب: أَْزَواِجِهمْ 

 . {ٔ. }النور: اَها َوفََرْضنَاَها َوأَْنَزْلنَا فٌَِها آٌََاٍت بٌَِّنَاٍت لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ أَْنَزْلنَ 

 :(3ٕ)ثانٌاً: أسالٌب الخطاب فً النهً فهً كثٌرة منها التالً 
ٌِن إِنََّما ٌَْنَهاُكُم هللاُ َعِن الَِّذٌَن لَاتَلُوُكْم فًِ الدِّ   اْتٌان بفعل النهً، لال تعالى: -ٔ

َوأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِدٌَاِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى إِْخَراِجُكْم أَْن تََولَّْوُهْم َوَمْن ٌَتََولَُّهْم فَؤُولَبَِن هُُم 
 {. 3}الممتحنة: الظَّاِلُمونَ 

ًَ الفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما  فعل التحرٌم، كموله تعالى: -ٕ َم َربِّ لُْل إِنََّما َحرَّ
 {. ٖٖ}األعراؾ: بََطنَ 

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا اَل ٌَِحلُّ لَُكْم أَْن تَِرثُوا  جاء بصٌؽة نفً الحل كموله تعالى: -ٖ
 { .3ٔ}النساء: النَِّساَء َكْرًها

ًَ  النهً عن الفعل بلفظ ٔ، نحو لوله تعالى: -ٗ َواَل تَْمَربُوا َماَل الٌَتٌِِم إِالَّ بِالَّتًِ ِه
،  {ٖٗ}اإلسراء: تَّى ٌَْبلَُػ أَُشدَّهُ َوأَْوفُوا بِالعَْهِد إِنَّ العَْهدَ َكاَن َمْسبُوالً أَْحَسُن حَ 

نَا إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبٌِالً : ومثل لوله تعالى  { ٕٖ}اإلسراء: َواَل تَْمَربُوا الّزِ

ً بالوعٌد نحو لوله تعالى: -٘ ةَ َوالَِّذٌَن ٌَْكنِزُ  ذكر الفعل ممرونا وَن الذََّهَب َوالِفضَّ
ْرُهْم بِعَذَاٍب أَِلٌمٍ   . {ٖٗ}التوبة: َواَل ٌُْنِفمُونََها فًِ َسبٌِِل هللِا فَبَّشِ

بٌان أن الفعل شر من عمل الشٌطان وأنه إثم ورجس واِمر باجتنابه وأنتهاء  -ٙ
تَاُهُم هللاُ ِمْن فَْضِلِه ُهَو َواَل ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن ٌَْبَخلُوَن بَِما آَ  عنه      كموله تعالى:
ًٌْرا لَُهْم بَْل ُهَو َشرٌّ لَُهمْ   .{7ٓٔ}آل عمران:  َخ

لمد عبر المرآن الكرٌم فً  طابه ثالثاً: أسالٌب الخطاب فً التعبٌر عن اإلباحة: 
 نل صها بالتالً:  (ٖٓ) للناس عن إباحة الفعل بطرق كثٌرة ذكرها صاحب المناهل

أُِحلَّْت َلُكْم بَِهٌَمةُ األَْنعَاِم إِالَّ َما ؤنه حٕل نحو لوله تعالى: التصرٌح عن الفعل ب -ٔ
ٌُْكمْ  ا فًِ األَْرِض ، ومثل لوله تعالى: {ٔ}المابدة:ٌُتْلَى َعلَ ٌَا أٌََُّها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ
 { .7ٙٔ}البمرة: َحاَلاًل َطٌِّبًا

ٌَْر بَاغٍ َواَل َعاٍد فَِإنَّ َربََّن فََمِن اْضطُ نفً اْثم عن الفعل نحو لوله تعالى:  -ٕ رَّ َؼ
 { . ٘ٗٔ}األنعام:      َؼفُوٌر َرِحٌمٌ 

ٌَْس َعلَى األَْعَمى َحَرٌج َواَل َعلَى نفً الحرج عن الفعل، نحو لوله تعالى:  -ٖ لَ
، أي فً ترن الجهاد، أو فً { 8ٔ}الفتح: األَْعَرجِ َحَرٌج َواَل َعلَى الَمِرٌِض َحَرجٌ 

ٌِن ِمْن َحَرجٍ ن البٌوت ولوله تعالى: اِكل م ٌُْكْم فًِ الدِّ  َوَما َجعََل َعلَ
 . {87}الحج:

ٌَْس َعلَى الَِّذٌَن نفً الجناح عن تعاطً الشًء لبل تحرٌمه، كموله تعالى:  -ٗ لَ
اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا إِذَا َما اتَّمَْوا َوآََمنُوا َوَعِملُ  اِلَحاِت آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ وا الصَّ

، فهذه {3ٖ}المابدة: ثُمَّ اتَّمَْوا َوآََمنُوا ثُمَّ اتَّمَْوا َوأَْحَسنُوا َوهللاُ ٌُِحبُّ الُمْحِسنٌِنَ 
اٌَة نزلت فٌمن تعاطى شٌباً من ال مر والمٌسر لبل التحرٌم، فؤوضح لهم أن ذلن 

ً لهم لبل التحرٌم، وهذا ٌُبٌّن أن اِصل فً اِشٌ اء اْباحة ما لم ٌرد كان مباحا
 نص ٌدعو إلى تحرٌمها.
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َم ِزٌنَةَ إنكار تحرٌم الفعل فً صورة أستفهام نحو لوله تعالى:  -٘ لُْل َمْن َحرَّ
ًَ ِللَِّذٌَن آََمنُوا فًِ الَحٌَاِة الدُّْنٌَا  ْزِق لُْل ِه هللِا الَّتًِ أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالطٌَِّّبَاِت ِمَن الّرِ

ُل اآلٌََاِت ِلمَْوٍم ٌَْعلَُمونَ َخاِلَصةً ٌَوْ   {. ٕٖ}األعراؾ: َم الِمٌَاَمِة َكذَِلَن نُفَّصِ

َوِمْن ثََمَراِت أمتنان بالشًء ووصفه بؤنه رزق حسن مثل لوله تعالى:  -ٙ
َِّخذُوَن ِمْنهُ َسَكًرا َوِرْزلًا َحَسنًا إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌََةً ِلمَْوٍم   ٌَْعِملُونَ النَِّخٌِل َواألَْعنَاِب تَت

 {.8ٙ}النحل:

إن المرآن است دم أسالٌب عدٌدة فً بٌانه لّحكام، فٌتحدث عن  خالصة المول:
الواجب بصٌؽة اِمر، أو بؤنه مكتوب على المإمنٌن، أو بذكر الجزاء الحسن 

 لفاعله.

وٌتحدث عن النهً بؤسلوب النهً لبٌان الحرام، أو ٌست دم أسلوب التوعد  
ا اْباحة فتإ ذ من لفظ الحٕل، أو رفع لفاعله، أو بذكر  العموبة المترتبة علٌه، أمَّ

الجناح، أو اْذن بفعل الشًء، أو العفو عنه، لذلن ٌجب على كل مست رج 
ً إذا جاء  ً أو مندوبا لّحكام من المرآن أن ٌفهم هذه اِسالٌب، فالفعل ٌكون واجبا

ً أو مكروهاً، وٌكون بصٌؽة دالة على الوجوب أو الندب، وكذلن إذا كان ح راما
 الفعل مباحاً إذا جاء بلفظ ٌدل على ذلن كاْذن ونفً الحرج أو الجناح.

وٌستفاد من ذلن أن هذا المرآن منَّةٌ من هللا على الناس لٌستفٌدوا من  ٕلها كثرة 
ً وتدبراً وعمًٕ وفً بٌان اِحكام  النظر فً المرآن واْلبال علٌه لراءةً وسماعا

ْفنَا ِللنَّاِس فًِ َهذَا المُْرآَِن ِمْن ُكّلِ َمثٍَل فَؤَبَى أَْكثَُر ال تعالى: الشرعٌة ل َولَمَْد َصرَّ
 {.73}اإلسراء: النَّاِس إِالَّ ُكفُوًرا

 
 المبحث الثانً

 خطاب المإمنٌن فً سورة النور
لمد جاءت سورة النور ملٌبة بؤلوان متعددة من أسالٌب ال طاب للمإمنٌن فً جانب 

داب واِ ٕق التً تدعوا إلى تهذٌب نفسٌة الفرد والعابلة والمجتمع، من  ٕل اَ
بناء النفوس على ملكة المرالبة هلل رب العالمٌن، وزٌادة التموى الذي ٌنٌر الملوب 
والحٌاة معاً، وٌربط ذلن بالنور الكونً الشامل، فال طابات فً هذه السورة نوٌر 

شفافٌة فً الضمابر تستمد كل ذلن من النور فً اِرواح وإشراق فً الملوب و
 .  { ٖ٘}النور: هللاُ نُوُر السََّماَواِت َواألَْرِض اْلهً الكبٌر 

لذلن كان مطلع السورة بهذا اْعٕن الموي الحاسم عن تمرٌرها وفرضها بكل ما 
فٌها من حدود وتكالٌــؾ وأحكـــام وآداب وأ ٕق ت ص الفرد واِسرة والمجتمع 

 َوفََرْضنَاَها َوأَْنَزْلنَا فٌَِها آٌََاٍت بٌَِّنَاٍت لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ  ُسوَرةٌ أَْنَزْلنَاَها تعالى:  لال
 .{ ٔ}النور:

فٌدل هذا المطلع الفرٌد للسورة على اهتمام المرآن الكرٌم بالعنصر اِ ٕلً فً 
ة وفً فكرة اْسٕم الحٌاة، ومدى عمك هذا العنصر وأصالته فً العمٌدة اْسٕمٌ

 عن الحٌاة اْنسانٌة.
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بؤن جمٌع ال طابات التً شرعها هللا سبحانه وتعالى فً هذه السورة  وٌمكن المول:
هً ضرورة نفسٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة والتصادٌة وحضارٌة للمإمنٌن، وهً 
تنمسم إلى لسمٌن  طاب مباشــر، وآ ــر ؼٌــر مباشــر، لذلـــن جعلــت هـــذا 

مبحــث فــً ال طـــاب المباشر للمإمنٌن، وال طاب ؼٌر المباشر للمإمنٌن، ال
 وبٌان ذلن كما ٌؤتً:

 المطلب األول: الخطاب المباشر للمإمنٌن بٌاء النداء:
ال طاب المباشر للمإمنٌن، هو مجًء اِمر الربانً فً السيورة مباشيرةً للميإمنٌن 

و أنتهياء عين فعيل معيٌن ميذكور فيً بالتنفٌذ والتطبٌيك سيواء فيً تنفٌيذ أمير، ميا أ
النص المرآنً، وجعلته فً نمياط تناولتهيا بالشيرح والبٌيان لٌُيات المبيدوءة بـيـ )ٌيا 
أٌها الذٌن آمنوا( ثم أردفتها باٌَات التً تفٌد ال طاب المباشير بيدون اسيتعمال ٌياء 

 النداء.
وللما ٌستعمل لمد امتاز ال طاب فً المرآن بؤداة النداء اِساسٌة وهً "ٌا"   

"أي" أو "الهميييزة" أو "وآ" أو "َهٌَيييا"، واسيييتعمل اِداة "ٌيييا أٌهيييا" لحكمييية بٌانٌييية 
التضاها المرآن الكرٌم، وهً أن ٌياء النيداء أبليػ اِدوات ِنهيا تمتياز بال صيابص 

 التالٌة:
ٌيياء النييداء هييً اِداة الوحٌييدة التييً ٌمكيين أن تصييلح لجمٌييع مسييتوٌات ال طيياب  -ٔ

 البعٌد والمرٌب.
النداء بالٌاء ٌوجد الشعور بالفيارق بيٌن الُم اِطيب والُمَ اَطيب، فٌُشيعر بالمكانية  -ٕ

 والبشر الم اطبٌن. والبعد بٌن هللا 

النداء بــ "ٌا" فٌها من الطول فً الصوت، وٌكيون ميداً طبٌعٌياً أو ميداً منفصيًٕ  -ٖ
ً إذا جيياء بعييدها الهمييزة، وهييذا ٌهٌييا السييامع لٕسييتجابة ؤ ٌوجييد ذليين فييً بييال

 .(ٖٔ)اِدوات 
ٌَهها أٌََُّههها الَّههِذٌَن آََمنُههوا اَل تَههْدُخلُوا لييال تعييالى: أوالً: آداب الزٌههارة لبٌههوت اآلخههرٌن: 

ٌٌْر لَُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرو ٌَْر بٌُُوتُِكْم َحتَّى تَْستَؤْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعلَى أَْهِلَها ذَِلُكْم َخ  نَ بٌُُوتًا َؼ
دُوا فٌَِههها أََحههدًا فَههاَل تَههْدُخلُوَها َحتَّههى ٌُههْإذََن لَُكههْم َوإِْن لٌِههَل لَُكههُم اْرِجعُههوا فَههِإْن لَههْم تَِجهه* 

ٌُْكْم ُجنَاٌح أَْن تَْدُخلُوا بٌُُوتًها *  فَاْرِجعُوا ُهَو أَْزَكى لَُكْم َوهللاُ بَِما تَْعَملُوَن َعِلٌمٌ  ٌَْس َعلَ لَ
ٌَْر َمْسُكونٍَة فٌَِها َمتَاٌع لَُكْم َوهللاُ   .{ 9ٕ-7ٕ}النور:  ٌَْعلَُم َما تُْبدُوَن َوَما تَْكتُُمونَ َؼ

ٌ اطب هللا تبارن وتعالى المإمنٌن فٌنادٌهم بؤحب المعنى اإلجمالً لآلٌات: 
اِلماب إلٌهم فٌمول: ٌا من اتصفتم باٌْمان علٌكم أن تتحلوا بالفضٌلة واَداب 

رٌن فً بٌوتهم وطرح السٕم الرفٌعة التً منها أستبذان عند الد ول على اَ 
علٌهم، فإن ذلن ٌوثك عرى المإا اة، وٌزٌد المحبة، وٌحمك التآلؾ والوبام بٌن 

 الناس فً المجتمع اْسٕمً.
ومنع الد ول على اَ رٌن بؽٌر إذنهم حتى ٔ ٌمع النظر على عورات الناس، أو 

لم ٌإذن للزابر على مكروه ٔ ٌحبه أهل البٌت، فٌإدي إلى س طهم وؼضبهم، وإذا 
بالد ول         فعلٌه الرجوع، ِن أصحاب البٌت لد ٌكونوا على حالة أو فً 

 وضع ٔ ٌمكنهم من أستمبال ِحد من الزابرٌن.
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وإذا لم ٌوجد فً البٌوت أحد من أهلها فٕ ٌجوز د ولها بؽٌر إذن، ِن للبٌوت 
لدٌه من متاع أو  حرمة، فمد ٔ ٌرؼب صاحب البٌت أن ٌطلع أحد على ما ٌوجد

مال، أو ربما ٌُفمد شًء من البٌت فتؤتً الشبهات على ذلن اْنسان الذي د ل 
البٌت أثناء ؼٌاب أهله، لذلن كان الرجوع أزكى للنفوس وأطهر للملوب، ؤ مانع 
من حمل مكاتب الموظفٌن على البٌوت المسكونة فٌُستؤذن علٌهمر ِن الموظؾ لد 

 مصلحة ٔ ٌحب أن ٌطلع علٌها أحد.ٌكون مشؽؤً، أو عنده 
أما بالنسبة للبٌوت ؼٌر المسكونة كالحوانٌت والمحال التجارٌة التً فٌها منفعة 
للناس   أو مصلحة فٌجوز د ولها ما دامت مفتوحة بؽٌر استبذانر ِن علة تحرٌم 

 .(ٕٖ)الد ول ؼٌر متوفرة فٌها 
ٌات عن عدي بن ثابت، جاء فً سبب نزول هذه اَسبب النزول والحكمة منه: 

أن امرأة من اِنصار لالت ٌا رسول هللا إنً أكون فً بٌتً على حال ٔ أحب أن 
ًّ الرجل من أهلً وأنا  ٌرانً علٌها أحد ٔ والد ؤ ولد، وإنه ٔ ٌزال ٌد ل عل

لُوا ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا اَل تَْدخُ على تلن الحال فكٌؾ أصنع؟ فنزلت اٌَة اِولى: 
ٌَْر بٌُُوتُِكْم َحتَّى تَْستَؤْنُِسوا ... : ٌا رسول  ، فمال أبو بكر { 7ٕ}النور: بٌُُوتًا َؼ

 هللا أفرأٌت الحانات والمساكن فً طرٌك الشام لٌس فٌها ساكن فؤنزل هللا تعالى:
... ٌَْر َمْسُكونٍَة ٌُْكْم ُجنَاٌح أَْن تَْدُخلُوا بٌُُوتًا َؼ ٌَْس َعلَ  .(ٖٖ) { 9ٕ}النور: لَ

الحكمة من اٌَات ذكرها الصابونً عن صاحب الظٕل فمال: لمد جعل هللا البٌوت 
سكناً، ٌؤوي إلٌها الناس فتسكن أزواجهم وتطمبن نفوُسهم وٌؤمنون على عوراتهم 
وحرماتهم، وٌلمون أعباء الحذر والحرص المرهمة لّعصاب، والبٌوت ٔ تكون 

 ً ً آمنا ٔ ٌد له أحد إٔ بعلم أهله فً الولت الذي ٌرٌدون كذلن إٔ إذا كانت حرما
 وٌحبون.

وإن د ول البٌوت بدون إذن ٌجعل اِبصار تمع على العورات وتثٌر الشهوات 
للؽواٌة الناتجة عن اللماءات العابرة والنظرات الطابرة التً لد تتحول إلى نظرات 

لى عٕلات آثمة وإلى لاصدة تحركها المٌول التً أٌمظتها تلن اللماءات فحولتها إ
 شهوات محرمة تنشؤ عن العمد النفسٌة وأنحرافات.

ولمد كانوا فً الجاهلٌة ٌهجمون على البٌوت هجوماً، فٌد ل الزابر البٌت ثم ٌمول: 
لمد د لت! وكان ٌمع أن ٌكون صاحب البٌت مع أهله فً الحالة التً ٔ ٌجوز أن 

عرٌانة أو مكشوفة العورة، هً أو  ٌراهما علٌه أحد، وكان ٌمع أن تكون المرأة
الرجل، وكان ذلن ٌإذي وٌجرح وٌحرم البٌوت أمنها وسكٌنتها كما ٌُعّرض 
النفوس للفتنة حٌن تمع العٌن على ما ٌثٌر من أجل ذلن أدب هللا المسلمٌن بهذا 
اِدب العالً الرفٌع وهو أستبذان على البٌوت والسٕم على أهلها لبل 

 .(ٖٗ)الد ول
ٌوجد فً ال طاب اْلهً السابك بعض اِحكام ام المستنبطة من الخطاب: األحك

 التً ٌستفٌد منها المسلم فً تعامله مع أبناء مجتمعه وهً كالتالً:
، لال جمهور { 7ٕ}النور: َحتَّى تَْستَؤْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعلَى أَْهِلَهالال تعالى:  -ٔ

وأما أستبذان فحكمه الوجوب، وعللوا العلماء إن السٕم من المادم حكمه الندب، 
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ذلن بؤن أستبذان من أجل حفظ البصر و وفاً من ولوعه على عورات اَ رٌن 
فٌسبب لهم اِذى، لذلن كان واجباً، أما السٕم من المادم فحكمه الندبر ِنه من 

وٌإٌد ذلن حدٌث أبً هرٌرة  (ٖ٘)أجل تحمٌك المحبة والمودة والتآلؾ بٌن الناس 
  لال: لال رسول هللا( : ال تدخلوا الجنة حتى تإمنوا وال تإمنوا حتى تحابوا

 .(ٖٙ)( أوال أدلكم على شًء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السالم بٌنكم
لال بعض العلماء إن أستبذان ممدم على السٕم  تمدٌم السالم على االستبذان: -ٕ

ولكن الجمهور من الفمهاء اعتبر  [َسلُِّمواَحتَّى تَْستَؤْنُِسوا َوتُ ]واعتمدوا ظاهر النص 
ً وتؤ ٌراً فمالوا بتمدٌم السٕم على أستبذان  واعتمدوا ما  (7ٖ)أن فً اٌَة تمدٌما

جاء فً الحدٌث عن ربعً ابن حراش لال: حدثنا رجٌل من بنً عامر استؤذن على 
ج إلى هذا اخرل ادمه: ) وهو فً البٌت فمال: أألُج؟ فمال رسول هللا  النبً 

( فسمعه الرجل فمال: السٕم فعلمه االستبذان فمل له لل: السالم علٌكم أأدخل؟
 .(8ٖ)فد ل  علٌكم أأد ل؟ فؤذن له النبً 

نستنبط من النص أدباً شرعٌاً وهو أن ٌجعل المستؤذن الباب  كٌفٌة االستبذان: -ٖ
أن ٌراه منهم، عن ٌمٌنه      أو شماله حتى ٔ ٌمع بصره على ما ٌكره أهل البٌت 

إذا أتى باب لوم لم  وٌدل على ذلن ما رواه عبد هللا بن بُسر لال: كان رسول هللا 
ٌستمبل الباب من تلماء وجهه ولكن من ركنه اٌِمن أو اٌِسر فٌمول: "السٕم 

، وذكر المرطبً ذلن ِن البٌوت لم ٌكن علٌها ٌومبذ (9ٖ)علٌكم السٕم علٌكم" 
لذلن وجب الولوؾ على الجانب اٌِسر أو اٌِمن من باب ستور أي ؼٌر مستورة 

، وهذا اِدب (ٓٗ)البٌت حتى ٔ تمع اِبصار على من بدا ل البٌت فٌتحمك اِذى
اْسٕمً ٌنبؽً علٌنا التزامه حتى ولو كان الباب مؽلماًر ِن الطارق إذا استمبلها 

 ر إلٌه.فمد ٌُفتح الباب من طفل فٌمع البصر على ما ٔ ٌجوز النظ

ٌدل ظاهر النص أن أستبذان مرة واحدة، فإذا أجٌب  االستبذان ثالث مرات: -ٗ
د ل وإٔ رجع، وجاءت السنة النبوٌة شارحة ومفسرة وموضحة للمرآن فؤوضحت 
، (ٔٗ)أن أستبذان ثٕث مرات ٔ ٌزٌد علٌها إٔ إذا علم أنه لم ٌُسمع أهل البٌت 

أن أبا موسى اِشعري استؤذن على عمر وٌإٌد ذلن ما جاء عن الحسن البصري 
  فلم ٌإذن له فرجع فؤرسل إلٌه عمر فمال: ما الذي أرجعن؟ فمال: لال ً ثٕثا

، أما عن حكمة (ٕٗ)( إذا استؤذن أحدكم ثالثاً فلم ٌإذن له فلٌرجع: ) رسول هللا 
 التعدد فً أستبذان، فإن اِولى استعٕم والثانٌة تؤكٌد والثالثة لٓعذار.

إذا وجد فً البٌت اِم واِ ت أو ال الة أو العمة  االستبذان على المحارم: -٘
وؼٌر ذلن من المحارم فٌجب حٌنبذ أستبذانر ِن اِم أو اِ ت لد تكون على 

، حٌث جاء فً اِثر عن عطاء بن ٌسار أن رجًٕ (ٖٗ)حالٍة ٔ تُحب أن تراها فٌها 
لال: إنً أ دمها، لال: استؤذن علٌها، لال:  : أأذن على أمً؟ لال: نعم،لال للنبً 

، وجاء (ٗٗ)فعاوده ثٕثاً، لال: أتحب أن تراها عرٌانة؟ لال: ٔ، لال: فاستؤذن علٌها 
عن ابن عباس أنه لٌل له أستؤذن على أ واتً وهن فً حجرتً معً فً بٌت 
 واحد؟ لال: نعم، فرددت علٌه لٌر ص لً فؤبى ولال: أتحب أن تراها عرٌانة؟
للت: ٔ، لال: فاستؤذن علٌها، فراجعته فمال: أتحب أن تطٌع هللا؟ للت: نعم، لال: 
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ًّ أن أرى عورتها من ذات  فاستؤذن علٌها، ولال طاووس ما من امرأة أكره إل
 .(٘ٗ)محرم 

 مفهوم الخطاب:

ٌفهم من ال طاب أن أستبذان واجب عند الد ول على اَ رٌن فً بٌوتهمر  -ٔ
ومداهمة البٌوت ٌولع اِذى وٌسبب الفتنة والعداوة والبؽضاء  ِن عدم أستبذان

 بٌن الناس.
 إذا لم ٌوجد فً البٌت أحد فالد ول ٌكون محرماً. -ٕ
ٌإ ذ من منطوق النص، أن السٕم من شعابر اْسٕم وهو مندوب فً حك  -ٖ

ٍة َوإِذَا ُحٌٌِّتُْم بِتَِحٌَّ الزابر، والرد علٌه واجب فً حك من سمعه لموله تعالى: 
 .{ 8ٙ}النساء: فََحٌُّوا بِؤَْحَسَن ِمْنَها ...

 ٌحرم استرسال النظر إلى بٌوت اَ رٌن لٌطلع على عورات َمْن بدا لها. -ٗ

البٌوت ؼٌر المسكونة، ٔ حرج من د ولها بؽٌر إذن لذهاب العلة التً أوجب  -٘
 هللا أستبذان من أجلها.

ٌإذٌه فً نفسه أو ماله أو  ٌجب على المسلم أن ٌحفظ حرمة أ ٌه المسلم فٕ -ٙ
عرضه، فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضهر ِن منطوق النص 
ٌنهى عن اِذى الناتج عن النظر فً بٌوت اَ رٌن فمن باب أولى النهً عما هو 

 أكبر.

الَِّذٌَن َملََكْت  ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا ِلٌَْستَؤِْذْنُكمُ لال تعالى: ثانٌاً: آداب داخل البٌت: 
اٍت ِمْن لَْبِل َصاَلِة الفَْجِر َوِحٌَن  ٌَْمانُُكْم َوالَِّذٌَن لَْم ٌَْبلُؽُوا الُحلَُم ِمْنُكْم ثاََلَث َمرَّ أَ
ٌُْكْم  ٌَْس َعلَ تََضعُوَن ثٌَِابَُكْم ِمَن الظَِّهٌَرِة َوِمْن بَْعِد َصاَلِة الِعَشاِء ثاََلُث َعْوَراٍت لَُكْم لَ

ٌُْكْم بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن هللاُ لَكُُم َواَل عَ  افُوَن َعلَ ٌِْهْم ُجنَاٌح بَْعدَُهنَّ َطوَّ لَ
اآلٌََاِت َوهللاُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم * َوإِذَا بَلََػ األَْطفَاُل ِمْنُكُم الُحلَُم فَْلٌَْستَؤِْذنُوا َكَما اْستَؤْذََن    

َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن هللاُ لَُكْم آٌََاتِِه َوهللاُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم * َوالمََواِعدُ ِمَن النَِّساِء الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم 
َجاٍت بِِزٌنٍَة  ٌَْر ُمتَبَّرِ ٌِْهنَّ ُجنَاٌح أَْن ٌََضْعَن ثٌَِابَُهنَّ َؼ ٌَْس َعلَ تًِ اَل ٌَْرُجوَن نَِكاًحا فَلَ الالَّ

ٌٌْر لَُهنَّ   .{ٓٙ-8٘}النور: َوهللاُ َسِمٌٌع َعِلٌمٌ َوأَْن ٌَْستَْعِفْفَن َخ
ٌوضح هذا الممطع من سورة النور آداب التعامل لمن ٌعٌش فً المعنى اإلجمالً: 

بٌت واحد من اِؤد واِ وة وال دم والعبٌد، فؤمر الواحد منهم لبل الد ول على 
من ٌعٌش معهم فً بٌت واحد بأستبذان فً أولات ثٕثة وهً: من لبل صٕة 
الفجر وحٌن تضعون ثٌابكم من الظهٌرة ومن بعد صٕة العشاء، فٌتم الجلوس مع 
ً  اصة،  اِهل لٌؤنس بهم، وٌؤنسوا به، وهو ٌستعد إلى النوم، وربما ٌلبس ثٌابا
فحٌنبذ ٔ ٌحب أن ٌطلع علٌه أحد ولو من أؤده فً ظرفه هذا ؼٌر المعتاد، لذا 

اً أو بعد بلوغ الحلم، أن ٌستؤذنوا على اَباء أمر هللا تعالى اِؤد ولو كانوا صؽار
واِمهات فً اِولات الثٕثةر ِنها أولات نوم و لوة و لع للثٌاب، ؤ إثم ؤ 
حرج فً ترن أستبذان فً ؼٌر هذه اِولات الثٕثة وإنما اِمر على اْباحة، 

 .(ٙٗ)تسٌٌراً للزٌارات وأداء ال دمات ولضاء الحاجات للوالدٌن 
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ما المواعد من النساء، وهن من كان أؼلب أحوالُهن المعود فً البٌوت، ؤ ٌُطمع وأ
فٌهن لكبرهن ٔ جناح علٌهن أن ٌضعن ثٌابهن التً ٔ تفضً إلى كشؾ العورة 
بشرط عدم التبرج بالزٌنة، ومع هذا فأستعفاؾ وأحتٌاط بالستر  ٌٌر لهن 

 .(7ٗ)وأطهر 
وجه ؼٕماً من اِنصار ٌمال  ن رسول هللا جاء عن ابن عباس، أسبب النزول: 

ولت الظهٌرة لٌدعوه، فد ل فرأى  له ُمْدلج بن عمرو إلى عمر بن ال طاب 
عمر بحالٍة كره عمر رإٌته على ذلن، فمال: ٌا رسول هللا َوِددت لو أنَّ هللا تعالى 

 أمرنا ونهانا فً حال أستبذان فؤنزل هللا هذه اٌَة فحمد هللا.
ماتل: نزلت فً أسماء بنت مرثد كان لها ؼٕم كبٌر، فد ل علٌها فً ولت ولال م

فمالت: إن  دمنا وؼلماننا ٌد لون علٌنا فً حاٍل  كرهته فؤتت رسول هللا 
ٌَْمانُُكْم ...نكرهها، فؤنزل هللا تعالى:   ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا ِلٌَْستَؤِْذْنُكُم الَِّذٌَن َملََكْت أَ

 . (8ٗ){  8٘ر:}النو
اِحكام المؤ وذة من منطوق النص فهً األحكام المستنبطة من مفهوم النص: 

واضحة     فً كتب تفسٌر آٌات اِحكام، أما بالنسبة لّحكام المستنبطة من مفهوم 
 النص فهً كثٌرة   نجملها فً التالً:

ٌَْمانُُكْم ...ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا ِلٌَْستَؤِْذْنُكُم ]لال تعالى:  -ٔ ٌفهم من هذا  [الَِّذٌَن َملََكْت أَ
ال طاب، أن السادة وأولٌاء الصؽار هم الم اطبون بتعلٌم أؤدهم و دمهم اَداب 
 الشرعٌة التً منها أستبذان فً اِولات الثٕثةر ِن هللا وجه ال طاب إلٌهم.

ٌْكُْم ثاََلُث َعْوَراأمرت اٌَات بحفظ العورات فً لوله تعالى:  -ٕ ٌَْس َعلَ ٍت لَُكْم لَ
ٌِْهْم ُجنَاٌح بَْعدَُهنَّ  ، ٌفهم من ذلن أن المكان الذي هو مظنة { 8٘}النور: َواَل َعلَ

لرإٌة عورة اْنسان فٌه، أنه منهً عن أؼتسال فٌه وأستنجاء ونحو ذلن، 
 وٌستثنى من ذلن كشؾ العورة لحاجة، عند البول، أو النوم أو الؽابط أو المرض،

 مع اِ ذ باِحوط، وبؤلل اْمكان فً ذلن.
ٌفهم من النص أن المسلمٌن فً المجتمع المدنً كانوا معتادٌن على النوم وسط  -ٖ

 اطبهم ببٌان الحالة التً  النهار ولت المٌلولة، كما اعتادوا نوم اللٌلر ِن هللا 
اء، والتبكٌر كانوا علٌها، كما ٌفهم باْشارة استحباب تعجٌل النوم عمب صٕة العش

بالٌمظة لبل صٕة الفجر وذلن أفضل على انتظام الصحة العامة للمسلم فً حٌاته، 
ِمْن لَْبِل َصاَلِة الفَْجِر َوِحٌَن تََضعُوَن ثٌَِابَُكْم ِمَن الظَِّهٌَرِة َوِمْن بَْعِد لال تعالى: 

و لٌس ، أما ولت الظهٌرة فاِمر موسع فٌه فه{ 8٘}النور: َصاَلِة الِعَشاءِ 
كؤ وٌه، إذ المٌلولة لد ٌتعجلها إنسان، وٌتؤ ر بها آ ر، ولد ٌنام اْنسان بثٌابه 

 .(9ٗ)فجعل أستبذان حٌن تضعون ثٌابكم من الظهٌرة 
إن الصؽٌر الذي لم ٌصل البلوغ، ٔ ٌجوز أن ٌُمكن من رإٌة العورة ؤ  -ٗ

ً اِولات الثٕثة ٌجوز تُكشؾ عورته على اَ رٌنر ِن هللا أمرهم بأستبذان ف
المذكورة فً اٌَة الكرٌمة، وفً هذا عٕج لبعض البٌوت ؼٌر المحافظة التً 
ترى أن الطفل وإن شب وترعرع فٕ مانع من أ تٕط ِنه كان صؽٌراً، فهذا 



    2015َٕٕٚٛ   انؼذد األٔل  –اجملهذ اخلبيص –رلهخ ربيؼخ فهططني نألحببث ٔانذراضبد    
 

 

 

ٕٕ 
 

، وٌماس على ذلن، أنه      ٔ ٌجوز للعبد (ٓ٘)النص ٌمنع تلن العادة السٌبة 
 كما أن سٌده ٔ ٌجوز أن ٌرى عورته.المملون أن ٌرى عورة سٌده، 

ٌُْكمْ ]ولمد فهم الشٌخ السعدي من لوله تعالى:  -٘ افُوَن َعلَ أن رٌك الصبً  [َطوَّ
إنها لٌست بنجس، إنها من حٌن سبل عن الهرة، فمال: ) طاهٌرر ِن النبً 

، كما ٌإ ذ أن التطواؾ علة اْباحة فً ؼٌر (ٔ٘)(الطوافٌن علٌكم والطوافات
لثٕثة لّطفال الذٌن لم ٌصلوا البلوغ، وٌؽتفر لهم دفعاً للحرج والمشمة ما اِولات ا

ٔ ٌؽتفر لؽٌرهم، كما ٌفهم من بٌان علة اْباحة للصؽار فً ؼٌر اِولات الثٕثة، 
أن من ٌتكلم فً مسابل العلم الشرعً، ٌنبؽً علٌه أن ٌُمرن بالحكم الذي أ ذ به 

 .(ٕ٘)ته لترجٌح ذلن الحكمومال إلٌه، العلة واِسباب التً دع
ا تلؾ العلماء فً تحدٌد سن البلوغ، هل ٌحصل بالسن، أو باْنبات للعانة  -ٙ

ورجح العلماء أن البلوغ ٔ ٌكون إٔ بأحتٕم وهو اْنزال، وٌكون فً حك من 
بلػ  مس عشرة سنة واستدلوا بحدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما: )أنه ُعرض 

أربع عشرة سنة فلم ٌجزه، وُعرض علٌه ٌوم ال ندق  ٌوم أُحد وله على النبً 
، والصحٌح هو لول الجمهور، إن العادة جارٌة (ٖ٘)وله  مس عشرة سنة فؤجازه( 

أٔ ٌتؤ ر سن البلوغ عن  مس عشرة سنة، فهو سن البلوغ الذي ٌصبح به اْنسان 
ً بحكم العادة   ، وكٌؾ ٌ اطب النص المرآنً الصؽار وهم دون سن(ٗ٘)مكلفا

البلوغ؟ ٌمكن المول إن ال طاب فً ظاهره للصؽار الذٌن لم ٌبلؽوا الحلم، إٔ أن 
المراد به الكبار، فمد أمر هللا الرجال ؤة اِمور أن ٌُعلّموا  دمهم وصبٌانهم أٔ 
ٌد لوا علٌهم إٔ بعد أستبذان، فالنص فً ظاهره للصؽار وفً الحمٌمة ٌ اطب 

 .(٘٘)المكلفٌن الكبار
عن المواعد من النساء الحرج واْثم أن ٌضعن ثٌابهن وهو الرداء   رفع هللا -7

الذي ٌكون فوق الثٌاب عند المحارم من الرجال وؼٌر المحارم، ؼٌر متبرجات 
بزٌنة، وأن ٌظهرن بمٕبسهن المعتادة التً ٔ تلفت أنتباه ؤ تثٌر شهوة، ورب 

ل فاِحوط أن ٌستعففن عجوز شمطاء ٌبدو منها الحرص على أن ٌظهر بها جما
، وٌفهم (ٙ٘) ٌٌر لهن فتلبس كما تلبس الشابة من النساء مبالؽة فً التستر والتعفؾ 

من ذلن أن من رفع عنه الحرج وُسمح له أن ٌتر ص، فذلن حك له إن شاء 
استعمله ؤ علٌه من جناح، وإن شاء لم ٌستعمله فكان ذلن  ٌراً له عند هللار ِن 

 .(7٘)ٌمة وإحسان ترن الر صة هو عز
َّبِعُوا ُخُطَواِت لال تعالى: ثالثاً: التحذٌر من الشٌطان:  ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا اَل تَت

ٌَْطاِن فَِإنَّهُ ٌَؤُْمُر بِالفَْحَشاِء َوالُمْنَكِر َولَْواَل فَْضُل هللِا  ٌَْطاِن َوَمْن ٌَتَّبِْع ُخُطَواِت الشَّ الشَّ
ٌُْكْم َوَرْحمَ  ً َمْن ٌََشاُء َوهللاُ َسِمٌٌع َعلَ تُهُ َما َزَكا ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد أَبَدًا َولَِكنَّ هللاَ ٌَُزّكِ

َواَل ٌَؤْتَِل أُولُو الفَْضـــِل ِمْنُكـــْم َوالسَّــعَِة أَْن ٌُْإتُوا أُوِلً المُْربَى َوالَمَساِكٌَن *  َعِلٌمٌ 
فُوا َوْلٌَْصفَُحوا أاََل تُِحبُّوَن أَْن ٌَْؽِفَر هللاُ لَُكْم َوهللاُ َوالُمَهاِجِرٌَن فًِ َسبٌِِل هللِا َوْلٌَعْ 

 .{ ٕٕ-ٕٔ}النور: َؼفُوٌر َرِحٌمٌ 
 طاب من هللا تعالى للمإمنٌن بؤحب اِلماب والُكنى إلى للوبهم المعنى اإلجمالً: 

وهً صفة اٌْمان لٌشعرهم بدؾء اٌْمان فً للوبهم فٌسارعوا إلى أستجابة 
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م تتبع  طوات الشٌطان فٌما ٌزٌن من لبٌح المعاصً وسًء اِلوال بعد
واِعمال، وٌجب مفاصلة هذا العدو وترن الجري وراءه فإنه ٔ ٌؤمر ب ٌر لط، 
فاحذروا وسواسه ولاوموا نزؼاته بأستعاذة باهلل السمٌع العلٌم، ولؤ فضل هللا 

م من رجس الشٌطان، ولكن هللا علٌكم أٌها المإمنون ورحمته بكم، ما َطهر أحدٌ منك
  ٌُطهر من ٌشاء فٌمبل توبتهم وٌهدٌهم للعمل الصالح وهو علٌم بما ت فى

 نفوسهم.
وٌرٌد العموم أصحاب النفوس التمٌة بالمواظبة على        ثم  ص ال طاب أبا بكر 

ما تعّودوا علٌه من الس اء والسماحة والعفو، فٌعطوا اِلرباء والمساكٌن 
رٌن من أموالهم، ولٌمابلوا اْساءة باْحسان أٔ تحبون أٌها المإمنون، أن والمهاج

ٌؽفر هللا لكم بسبب عفوكم وصفحكم عّمن أساء فً حمكم، فاهلل تبارن وتعالى واسع 
 .(8٘)الرحمة بالعباد 
براءة أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها، لال أبو  لما أنزل هللا سبب النزول: 
وهللا ٔ أنفك علٌه شٌباً أبداً بعد  -لمرابته منه وفمره  -على مسطح  بكر، وكان ٌنفك

َواَل ٌَؤْتَِل أُولُو الفَْضِل ِمْنُكْم َوالسَّعَِة الذي لال فً عابشة فؤنزل هللا تبارن وتعالى: 
َوْلٌَْصفَُحوا  أَْن ٌُْإتُوا أُوِلً المُْربَى َوالَمَساِكٌَن َوالُمَهاِجِرٌَن فًِ َسبٌِِل هللِا َوْلٌَْعفُوا

، فمال أبو بكر: وهللا إنً ِحب أن ٌؽفر { ٕٕ}النور:أاََل تُِحبُّوَن أَْن ٌَْؽِفَر هللاُ لَُكمْ 
َع إلى مسطح النفمة التً كان ٌنفك علٌه، ولال: ٔ أنزعها منه أبداً  هللا لً، فرجَّ

(٘9). 
 مفهوم اآلٌات:

ؼٌرهم من الولوع فً مسالن ُحرَمةُ اتّباع الشٌطان، حٌث نهى هللا المإمنٌن و -ٔ
 الشٌطان ومذاهبهر ِنه ٔ ٌؤمر إٔ بالسوء والفحشاء والمنكر.

هللا وحده صاحب الفضل فً تزكٌة المإمنٌن وتطهٌرهم وهداٌتهم لما نزل من  -ٕ
الحك، فٕ ٌؽتر المإمن وٌشعر بالكبر فإن العصمة من هللا ولٌس من اِنفس، لال 

ٌُْكْم َوَرْحَمتُهُ َما َزَكا ِمْنُكْم ِمْن أََحدٍ  َولَْواَل فَْضُل هللاِ تعالى:   .{ ٕٔ}النور: َعلَ
ٌُفهم من منطوق اٌَات، أن المعصٌة ٔ ت رج صاحبها من دابرة اٌْمانر ِن  -ٖ
ً بعد الذي لال باٌْمان وبالهجرة، وكذلن سابر الكبابر ٔ  هللا  وصؾ ِمْسطحا

 لَبِْن أَْشَرْكَت لٌََْحبََطنَّ َعَملُنَ تحبط اِعمال ؼٌر الشرن باهلل، لال تعالى: 
مر:  .{ ٘ٙ}الزُّ
ر ِن هللا وصفه بؤنه ٌإ ذ من اٌَة أن أبا بكر أفضل الناس بعد النبً  -ٗ

صاحب الفضل والسعة، و اطبــه بصٌؽـــة الجمـــع ٔ بالواحـــد، وبالعمــــوم ٔ 
ِل أُولُو الفَْضِل ِمْنُكْم َواَل ٌَؤْتَ ، لال تعالى: (ٓٙ)ال صــوص على سبٌل المدح

 .{ ٕٕ}النور: َوالسَّعَةِ 
تدل اٌَات على وجوب العفو والصفح عن ذوي المروءات وأصحاب اِ طاء  -٘

وإلالة عثرتهم إن هم تابوا وأصلحوا، وبهذه اِ ٕق الحمٌدة ٌسود اِمن والسٕم 
 بٌن الناس فً المجتمع اْسٕمً.
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 المباشر بؽٌر ٌاء النداء:المطلب الثانً: خطاب المإمنٌن 

اِلِحٌَن ِمْن لال تعالى: أوالً: تٌسٌر سبل الزواج:  َوأَْنِكُحوا األٌََاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ
*  ِعبَاِدُكْم َوإَِمابُِكْم إِْن ٌَُكونُوا فُمََراَء ٌُْؽنِِهُم هللاُ ِمْن فَْضِلِه َوهللاُ َواِسٌع َعِلٌمٌ 

 .{ٖٖ-ٕٖ}النور: ِجدُوَن نَِكاًحا َحتَّى ٌُْؽنٌَُِهُم هللاُ ِمْن فَْضِلهِ َوْلٌَْستَْعِفِؾ الَِّذٌَن اَل ٌَ 
إلى اِولٌاء والسادة بؤن   طاب مباشر بؤمر من هللا المعنى اإلجمالً للنص: 

ٌزوجوا من ٔ زوج له من أبنابهم اِحرار وكذلن بؤن ٌزوجوا الصالحٌن من 
تكفل فإؼنابهم من فضله، فالزواج   عبٌدهم وإمابهم، وإن ٌكن هإٔء فمراء فاهلل

لد ٌكون مدعاة للؽنىر ِنه طرٌك للشعور بالمسبولٌة عن الزوجة واِؤد، فهذا 
وحده كفٌل بؤن ٌدفع الرجل إلى العمل والجد وأجتهاد لٌعٌش حٌاة كرٌمة مع أهل 

ثالثة كلهم حٌك لال: ) أن رسول هللا  بٌته، وروى هذا المعنى أبو هرٌرة 
هللا عونهم المجاهد فً سبٌل هللا والناكح الذي ٌرٌد العفاؾ، والمكاتب الذي  على

 .(ٔٙ)( ٌرٌد األداء
وأما الذي ٔ ٌستطٌع الزواج فعلٌه أن ٌضبط نفسه وٌعفها ولٌبتعد عن طرٌك 
الشهوات وكل ما ٌُثٌر الؽرابز الجنسٌة، ولٌموي نفسه روحٌاً بمراءة المرآن والذكر 

وأشتؽال بالصوم فهو عٕج روحً وجسمً ٌمنع من الولوع ومجالسة الصالحٌن 
 فً الفواحش والمحرمات.
 مفهوم الخطاب فً اآلٌة:

الفعل )أنكحوا( بهمزة المطع ٌعنً أن ال طاب لّولٌاء والسادة بؤن ٌزوجوا من  -ٔ
ٔ أزواج لهم، ولو أراد اِزواج من ال طاب، لمال: )وانكحوا( بهمزة الوصل، 

لى أن المرأة لٌس لها أن تُنكح نفسها بؽٌر ولً وهو لول أكثر وفً هذا دلٌٌل ع
العلماء، و الؾ أبو حنٌفة فؤجاز للثٌب   أو البكر أن تزوج نفسها إذا اتضح أنه 

 .(ٕٙ)كؾء لها 
هل الزواج واجب أم مندوب أم مستحب؟ ٌمكن المول: بؤن الزواج ٌؤ ذ حكماً  -ٕ

 ش ص وهً كالتالً:من اِحكام المذكورة فً السإال حسب حالة ال
ٌؤ ذ حكم الوجوب فً حك من لدر علٌه و شً الولوع فً الفتنة أي فً  .أ 

الحرام، إن لم ٌتزوجر ِن الزواج عفاؾ للنفس وصٌانة عن الولوع فً اَثام 
 والمنكرات.

ٌكون الزواج مستحباً فً حك من لدر علٌه، ولكنه ٌؤمن على نفسه من التراؾ  .ب 
لال العلماء: الزواج أفضل من الت لً للعبادةر ِن  ما حرم هللا، وفً هذه الحالة

ٌَا أٌََُّها لٌست من الدٌن فً شًء، لال تعالى:  -العزوؾ عن الزواج–الرهبانٌة 
ُموا َطٌِّبَاِت َما أََحلَّ هللاُ لَُكْم َواَل تَْعتَدُوا إِنَّ هللاَ اَل ٌُِحبُّ الُمْعتَِدٌنَ   الَِّذٌَن آََمنُوا اَل تَُحّرِ

 .{ 87ابدة:}الم
لال العلماء إن من تالت نفسه إلى الزواج وعجز عن الصداق واْنفاق على  .ج 

َوْلٌَْستَْعِفِؾ الَِّذٌَن اَل ٌَِجدُوَن نَِكاًحا َحتَّى ٌُْؽنٌَُِهُم هللاُ الزوجة فلٌعمل بموله تعالى: 
ً فً حمه { ٖٖ}النور: ِمْن فَْضِلهِ   ، ولمول(ٖٙ)، وبذلن ٌكون أستعفاؾ واجبا
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ٌا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلٌتزوج فإنه أؼض : ) رسول هللا 
 .(ٗٙ)( للبصر وأحصن للفرج، ومن لم ٌستطع فعلٌه بالصوم فإنه له وجاء

ٌفهم من منطوق النص، بطٕن نكاح المتعة، ولو كان نكاح المتعة مباحاً، لما  -ٖ
ب النكاح بأستعفاؾ من تالت نفسه إلى الزواج مع عجزه عن أسبا أمر هللا 

كسبٌل لحفظ النفس من الولوع فً اْثم، فاٌَة أمرت بالصبر على ترن الزواج 
حتى ٌؽنٌه هللا من فضله وٌرزله من المال حتى ٌستطٌع الزواج، ولو كان نكاح 
المتعة صحٌحاً، ِمر هللا به بدًٔ من طلب أستعفاؾ بالتوجه إلى الصٌام الذي هو 

 فً اَثام وهذا أستدٔل ٌإ ذ من ولاٌة من الولوع 

 .(٘ٙ)اٌَة السابمة 
أوصت اٌَة الكرٌمة بتزوٌج من ٔ أزواج لهم من العبٌد واٌِامى، لتكون  -ٗ

 الوصٌة باِلرب من باب أولى، وهو تزوٌج اِبناء والبنات الحرابر.
ٌإ ذ من النص وجوب التعاون بٌن الناس فً المجتمع اْسٕمً فً تحمٌك  -٘

ح التً منها إعانة اٌِامى ومن ٔ أزواج لهم على الزواج، ؤ مانع من المصال
تد ل الحكومة للعمل على تٌسٌر الزواجر ِنهم دا ل النص المرآنً باعتبارهم من 
ؤة اِمور، و اصة فً الدول الفمٌرة كما ٌحدث الٌوم بما ٌسمى مشروع زواج 

ناجح فً بناء اِسرة المسلمة  الزهراء فً جمهورٌة السودان الشمٌك، فهو مشروع
 التً هً نواة المجتمع.

تكفل بإؼناء الفمراء إذا  ٔ ٌجوز أن نجعل الفمر عابماً من الزواجر ِن هللا  -ٙ
لال: لال رسول هللا  سعوا فً هذه الحٌاة إلى العفة والطهارة، عن أبً هرٌرة 

 فتنة فً األرض أتاكم من ترضون خلمه ودٌنه فزوجوه، إال تفعلوا تكن : )إذا
 .(ٙٙ)( وفساد عرٌض

الزواج الشرعً طرٌك ٌإدي إلى سٕمة المجتمع من أنحٕل ال لمً فٌؤمن  -7
اِفراد من الدمار أجتماعً، ِن إشباع ؼرٌزة اْنسان بالطرٌك المشروع 
وأتصال الحٕل تجعله ٌتحلى بمكارم اِ ٕق فٌهدأ البدن وتسكن النفسر ِن 

ورحمة، كما أن إحٌاء هذه السنة ٌمضً على شٌوع الفاحشة  الزواج سكن ومودة
والرذٌلة وأتصال المحرم الذي ٌسبب أ طر اِمراض الجسدٌة كالزهري 
والسٌٕن والسفلس ومرض اٌْدز الذي ٌحطم المناعة الدا لٌة عند اْنسان، 
وٌمضً على النسل البشري وٌفتن بصحة اْنسان والمدرة اْنتاجٌة للمجتمع، 

على هذه النعمة الكبرى نعمة التشرٌع الذي ٌراعً طالة اْنسان  لنحمد هللا ف
من رزله هللا امرأة صالحة فمد لال: ) ولدراته حٌث جاء عن أنس أن رسول هللا 

 .(7ٙ)( أعانه على نصؾ دٌنه فلٌتك هللا فً النصؾ اآلخر
ٌَْمانُكُْم َوالَِّذٌَن ٌَْبتَؽُوَن لال تعالى: ثانٌاً: مكاتبة الرلٌك:  ا َملََكْت أَ الِكتَاَب ِممَّ

ًٌْرا َوآَتُوُهْم ِمْن َماِل هللِا الَِّذي آَتَاُكمْ   .{ ٖٖ}النور: فََكاتِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم فٌِِهْم َخ
روي أنها نزلت فً ؼٕم لحوٌطب بن عبد العزى، ٌمال له صبٌح، سبب النزول: 

ا َملََكْت ] طلب من مؤه أن ٌكاتبه فؤبى فؤنزل هللا  َوالَِّذٌَن ٌَْبتَؽُوَن الِكتَاَب ِممَّ
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ٌَْمانُُكْم فََكاتِبُوُهمْ  فكاتبه حوٌطب بعد نزولها على مابة دٌنار، ووهب له منها  [أَ
 .(8ٙ)عشرٌن دٌناراً فؤداها ولتل فً الحرب ٌوم حنٌن 

مال  معنى المكاتبة فً الشرع: هو أن ٌكاتب السٌد عبده علىحكم مكاتبة األرلاء: 
 ٌإدٌه مفرلاً، فإذا أداه   فهو حٌر لوجه هللا وللمكاتبة اِحكام التالٌة:

إذا طلبها العبد من السٌد وأجابه إلٌها، فهذا الذي أشارت إلٌه اٌَة الكرٌمة  -ٔ
ٌَْمانُُكْم فََكاتِبُوُهمْ ] ا َملََكْت أَ  فحكمها جابز. [َوالَِّذٌَن ٌَْبتَؽُوَن الِكتَاَب ِممَّ
 ا العبد ورفضها السٌد، فهذا ا تلؾ الفمهاء فٌه إلى رأٌٌن:أما إذا طلبه -ٕ
 [فََكاتِبُوهُمْ ]لالوا: ٌجب على السٌد أن ٌكاتب مملوكه إذا طلبها منه، واستدلوا  . أ

 فهو أمر وظاهر اِمر اٌْجاب، واستدلوا أٌضاً بسبب النزول لٌُة.

بل ٌندب له أما جمهور الفمهاء فمالوا: ٔ ٌجب على السٌد أن ٌكاتب مملوكه  . ب
فََكاتِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم فٌِِهْم ]المكاتبة، واستدلوا من وجهٌن: اِول: بموله تعالى: 

ًٌْرا فعلك الوجوب على علم السٌد بال ٌرٌة، الثانً: لالوا: إن العبد عبارة عن  [َخ
ال ٌحُل ماُل امرٍئ واعتمدوا: ) (9ٙ)مال مموم لصاحبه، فٕ ٌجوز   إٔ برضاه 

 .(7ٓ)( إال بطٌب من نفسهمسلم 
إذا طلب السٌد المكاتبة، ورفضها العبد: لالوا: فً هذه الحالة لم ٌجبر العبد  -ٖ

علٌهار ِنه ربما ٔ ٌملن المال الذي ٌدفعه لسٌده ممابل العتك، أو ؼٌر مإهل نفسٌاً 
للعتك، أو أنه ٔ ٌملن ال ٌرٌة المذكورة فً اٌَة، وهً اِمانة والصٕح أو المال 

 .(7ٔ)و إلامة الصٕة وفعل ال ٌر أ
مفهوم ال طاب فً اٌَة: أن العبد إذا لم ٌطلب المكاتبة، ٔ ٌإمر السٌد بالبدء  -ٗ

بمكاتبته و اصة إذا لم ٌعلم ال ٌرٌة، أو علم عكسها، كؤن علم أن العبد ؼٌر لادر 
ً فً المجتمع، "وٌجب أن  على الكسب، وبذلن سٌصبح عالة على الناس ضابعا

العبٌد الذٌن حررهم أبرهام لنكولن بإصدار مرسوم لم ٌكن لٌحرر الرلٌك  نذكر أن
فً المجتمع اِمرٌكًر ِنهم لم ٌطٌموا الحرٌة، وسرعان ما عادوا إلى سادتهم، 
ٌرجوهم أن ٌمبلوهم عبٌداً لدٌهم كما كانوار ِنهم من الدا ل لم ٌكونوا لد تحرروا" 

أُعتك وصار فً حرٌة نفســه أنه سٌفعل ، أما إذا  اؾ السٌد على عبده إذا (7ٕ)
الفحشـــاء وٌرتكـــب المنكـــرات، بهـــذا ٔ ٌإمر بمكاتبته البتة، بل ٌنهى الشرع 

 .(7ٖ)عن ذلن لما فٌه من المحذور 
َواَل تُْكِرُهوا فَتٌََاتُِكْم َعلَى البِؽَاِء إِْن أََرْدَن لال تعالى: ثالثاً: اإلكراه على البؽاء: 

نًا ِلتَْبتَؽُوا َعَرَض الَحٌَاِة الدُّْنٌَا َوَمْن ٌُْكِرْهُهنَّ فَِإنَّ هللاَ ِمْن بَْعِد إِْكَراِهِهنَّ َؼفُوٌر تََحصُّ 
 .{ ٖٖ}النور: َرِحٌمٌ 

للسادة ؤ تكرهوا فتٌاتكم على البؽاء،   طاب من هللا المعنى اإلجمالً لآلٌة: 
المال الزابل، وإن من ٌجبرهن وهن راؼبات فً العفاؾ والستر لكً تنالوا بعض 

على هذه الفعلة النكراء فإن هللا ؼفور لهن رحٌم بهن، أما من أكرههن فله جهنم 
وببس المصٌر، ثم أضافهن إلٌهم، لبٌان أن من ٌُكِره فتاته الم تلطة به وبؤهل بٌته 
على الزنا إنه لمجردٌ من الرجولة والشهامة والشرؾ، وإنه فً حكم الدٌوثر ِنه 

 .(7ٗ)ى المنكر ٌزاول فً بٌته، بل ٌؤمر به!!! ٌر
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لال مماتل نزلت فً ست جوار لعبد هللا بن أبً كان ٌكرهن على سبب النزول: 
ٌْلة، وضرب علٌهن  َ الزنا، وٌؤ ذ أجورهن، وهنَّ معاذة ومسٌكة وأمٌمة وعمرة ولُت
ضرابب، فجاءت إحداهن ذات ٌوم بدٌنار، وجاءت اِ رى بدونه، فمال لهما: 

رجعا فازنٌا، فمالتا: وهللا ٔ نفعل، ولد جاءنا هللا باْسٕم، وحّرم الزنا، فنزلت هذه ا
 .(7٘)اٌَة 

 مفهوم الخطاب فً اآلٌة:
ٌدل مفهوم ال طاب فً اٌَة الكرٌمة على حرمة جمع المال بالطرق الحرام  -ٔ

ؤ ٌجوز شرعاًر ِن اٌَة نهت عن إجبار اٌْماء على الزنا، سواء أردن 
تحصن أم ٔ، طلباً لمال زابل، أو ولد ٌسترق، فٌباع بعرض دنٌوي ٌؤتً وٌزول، ال

ال تزول لدما عبٍد ٌوم أن اْنسان ٌسؤل ٌوم المٌامة عن ماله حٌث لال: ) وأ بر 
المٌامة حتى ٌُسؤل عن عمره فٌما أفناه وعن علمه فٌم فعل به وعن ماله من أٌن 

 .(7ٙ)( هاكتسبه وفٌم أنفمه وعن جسمه فٌم أبال
أشار ال طاب فً اٌَة أن اْكراه ٌسمط الحد، وٌبمى العبد ؼٌر مإا ذ، وٌبمى  -ٕ

اْثم على الُمْكِره، واْكراه ٌحصل بالت وٌؾ كالتهدٌد بالمتل أو بإتٕؾ عضو من 
اِعضاء، أما الٌسٌر من ال وؾ فٕ تصبح مكرهة، فحال اْكراه فً الزنا كحال 

 إِالَّ َمْن أُْكِرَه َولَْلبُهُ ُمْطَمبِنٌّ بِاإِلٌَمانِ فر، لال تعالى: اْكراه فً النطك بكلمة الك
 .{ ٙٓٔ}النحل:
ا تلؾ العلماء حول إسماط حد الزنا فً الرجل المكره علٌه إلى رأٌٌن، اِول:  -ٖ

أن اْكراه على الزنا ٌرفع الحد عن الرجل كما ٌرتفع عن المرأة ولال بذلن 
الرجل إذا أكره على الزنا فإنه ٌمام علٌه الحد، ِن الجمهور، الرأي الثانً: أن 

اْكراه ؼٌر الرضى، وبالتالً فإن أنتشار والشهوة ٌنافً ال وؾ والوجل، فلما 
وجد منه أنتشار والشهوة فهذا ٌعنً أنه ؼٌر مكره، فوجب علٌه الحد، ولال بذلن 

 .(77)اِحناؾ 
 المطلب الثالث: خطاب المإمنٌن ؼٌر المباشر:

وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم لال تعالى: والً: ؼض البصر وحفظ الفروج: أ لُْل ِلْلُمْإِمنٌَِن ٌَؽُضُّ
 .{ ٖٓ}النور: َوٌَْحفَُظوا فُُروَجُهْم ذَِلَن أَْزَكى لَُهْم إِنَّ هللاَ َخبٌٌِر بَِما ٌَْصنَعُونَ 

بؤن ٌؤمر المإمنٌن بؤن ٌؽضوا من   اطب هللا رسوله المعنى اإلجمالً: 
بصارهم وٌكفوها عن النظر إلى اِجنبٌات، ؤ ٌنظروا إٔ لما أباح الشرع النظر أ

 إلٌه.
وأمرهم بؤن ٌحفظوا فروجهم عن المنكر، كالنظر إلى ما ٔ ٌجوز النظر إلٌه أو  

اللمس     أو الولوع فً جرٌمة الزنا، فإن امتثال ذلن اِمر ٌحمك الطهارة والعفة 
 من الفجور والفحشاء. والبماء وٌحفظ المجتمع    

ولدم تحرٌم النظر على حفظ الفروج فً اٌَةر ِن النظر برٌد الزنا ورابد  
الفجور وبذرة الفسك والفجور، حٌث جاء فً ال بر عن عبد هللا بن برٌدة عن أبٌه 

ٌا علً ال تتبع النظرة النظرة، فإن لن األولى لعلً: ) لال: لال رسول هللا 
، وإن ولع نظر المسلم على محرم من ؼٌر لصد، فلٌصرؾ (78)( ولٌس لن اآلخرة



    2015َٕٕٚٛ   انؼذد األٔل  –اجملهذ اخلبيص –رلهخ ربيؼخ فهططني نألحببث ٔانذراضبد    
 

 

 

ٕ8 
 

عن  سؤلت النبً لال: ) بصره سرٌعاً، لحدٌث جرٌر بن عبد هللا البجلً 
، ثم ذٌل النص بؤن هللا ٌعلم ما ٌصنع (79)( نظرة الفجؤة فؤمرنً أن أصرؾ بصري

الناس بؤبصارهم وفروجهم، وفً هذا وعٌد وتهدٌد لمن  الؾ وعصى وارتكب 
 لمحرمات.ا

أن رجًٕ مّر على عهد  جاء فً سبب نزول اٌَة عن علً  سبب النزول: 
فً طرٌك من طرلات المدٌنة، فنظر إلى امرأة ونظرت إلٌه فوسوس  رسول هللا 

ً به، فبٌنما الرجل ٌمشً  لهما الشٌطان، أنه لم ٌنظر أحدهما إلى اَ ر إٔ إعجابا
مبله الحابط فشك أنفه، فمال: وهللا ٔ أؼسل إلى جنب حابط وهو ٌنظر إلٌها، إذ است

هذا : )فؤ بره أمري، فؤتاه فمص علٌه لصته، فمال  الدم حتى آتً رسول هللا 
لُْل ِلْلُمْإِمنٌَِن ٌَؽُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َوٌَْحفَُظوا ( وأنزل هللا تعالى: عموبة ذنبن

 .(8ٓ){ ٖٓ}النور: بٌٌِر بَِما ٌَْصنَعُونَ فُُروَجُهْم ذَِلَن أَْزَكى لَُهْم إِنَّ هللاَ خَ 
 مفهوم الخطاب فً اآلٌة:

وا ِمْن أَْبَصاِرِهمْ ]المراد بؽض البصر فً اٌَة  -ٔ عما حّرم  [لُْل ِلْلُمْإِمنٌَِن ٌَؽُضُّ
هللا، ولٌس عن كل شًءر ِن اْنسان ٌباح له النظر إلى ما أحّل هللا له، ؤ ٌجوز 

ؤجاز الحذؾ اكتفاء بمعرفة الم اطبٌن وفهمهم من النظر إلى عورات اَ رٌن، ف
 ٕل النص، وهذا من باب اٌْجاز بالحذؾ وهو من دروب البٕؼة العربٌة، 
والمرآن وصل إلى لمتها، فكان معجزاً فً بٕؼته. ولّسم العلماء ؼض البصر إلى 

عن النظر إلٌه  –سبحانه  -لسمٌن: منه ما هو واجب كؽضه وكفه عما نهى هللا 
ثل: عورات الناس، ومحاسن النساء، حتى ٔ ٌمع فً الحرام، وتارة أ رى ٌكون م

ؼض البصر مستحباً ومندوباً، مثل كؾ البصر عما ٔ فابدة فً النظر إلٌه، كالنظر 
إلى بعض اِفٕم أو ؼٌر ذلن، فالنظر حٌنبد ٌكون تضٌٌعاً للولت والجهد فً ؼٌر 

 .(8ٔ)فابدة 
ٌضٌة على ؼض البصر دون الفروج، أن البصر ٌفهم من د ول "ِمْن" التبع -ٕ

اِمر موسٌع فٌه، فٌجوز النظر إلى الزوجة وإلى المحرمات من النساء، كالنظر 
إلى شعورهن وأرجلهن وأٌدٌهن، أما الفرج فاِمر مضٌك فٌه، فٕ ٌجوز النظر 

 .(8ٕ)إلى العورة المؽلظة بؤي حال من اِحوال 
الفروج، لطع دابر الممدمات التً  وٌفهم من تمدٌم ؼض البصر على حفظ -ٖ

تإدي إلى الولوع فً المحرمات، كالنظر إلى المحرمات فهو من ممدمات الولوع 
 .(8ٖ)فً الزنا ورابد الفجور، وٌُلهب نار الحب الذي ٌدفع إلى ارتكاب المحرم 

أن المراد سترها من النظر إلٌها، [ َوٌَْحفَُظوا فُُروَجُهمْ ]وٌفهم من لوله تعالى:  -ٗ
ٕ تمع اِبصار علٌها، ولال آ رون: المراد حفظها من الولوع فً جرٌمة الزنا، ف

والذي نراه أن المراد ٌنطبك على المعنٌٌن، التؽطٌة والستر بالمٕبس، والحفظ من 
 الولوع فً الفاحشةر ِن اللفظ عام ؼٌر ممٌد بفعل واحد.

وأن من إن ؼض البصر وحفظ الفرج  ٌر وأطهر للنفوس وأنمى للملوب،  -٘
تؤدب بهذا اِدب فهو  ٌٌر له فً الدنٌا واَ رة، ودلٌل على صحة اٌْمانر ِنه 
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إن النظر سهم من سهام إبلٌس : )أتبعه بالعمل ال الص هلل تبارن وتعالى، لال 
 .(8ٗ)( مسموم، من تركه مخافتً أبدلته إٌماناً ٌجد حالوته فً للبه

ال طابات اِ رى، وإنما  اطب هللا لم ٌؤِت ال طاب للمإمنٌن مباشرة، كسابر  -ٙ
بتبلٌػ المإمنٌن بالؽض من أبصارهم وأن ٌحفظوا فروجهم، لٌشعرهم  رسوله 

إذا عاتب  باْعراض عنهم إن لم ٌلتزموا هذا اِدب اْسٕمً الرفٌع، وكان 
( ما بال ألوام ٌفعلوا كذالوماً أعرض عن  طابهم بصورة مباشرة، فكان ٌمول: )

(8٘). 
ن النص أن كثٌراً من المإمنٌن ٔ ٌؽضوا من أبصارهمر ِن ال طاب ٌفهم م -7

جاء بصٌؽة الجمع، وأن هذه الجرٌمة لٌست سهلةر ِنها تسبب إعراض هللا عنهم 
وعدم ألتفات إلٌهم، فإذا أردنا أن ٌمؾ هللا معنا فً دعوتنا وجهادنا وسابر 

لؽضب الربانً على أبناء أعمالنا، فٌجب أن نبتعد عن كل الم الفات التً تُسبب ا
 اِمة.

إن ارتكاب المعصٌة واْثم ٔ ٌ رج اْنسان المإمن من دابرة اٌْمان وملة  -8
وا اْسٕم، بدلٌل   أن النص المرآنً أطلك علٌهم صفة اٌْمان  لُْل ِلْلُمْإِمنٌَِن ٌَؽُضُّ

على معتمدات  ، وفً ذلن رد{ ٖٓ}النور: ِمْن أَْبَصاِرِهْم َوٌَْحفَُظوا فُُروَجُهمْ 
 المعتزلة الذٌن لالوا بؤن مرتكب المعاصً ٌ لد فً النار.

ٌوجد فً فاصلة اٌَة تلوٌح بالتهدٌد الربانً للذٌن لم ٌنصاعوا بالتنفٌذ الدلٌك  -9
، فاهلل ٌعلم ما ٌصنع الناس بؤبصارهم وفروجهم، إن واِمٌن فً التزام أمر هللا 

وا فروجهم بالستر وعدم الولوع فً كانوا ؼضوا أبصارهم حٌاًء من هللا وحفظ
 الزنا.

َولُْل ِلْلُمْإِمنَاِت ٌَْؽُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ لال تعالى: ثانٌاً: آداب المرأة المسلمة: 
َوٌَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل ٌُْبِدٌَن ِزٌنَتَُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلٌَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى 

أَْو ِهنَّ َواَل ٌُْبِدٌَن ِزٌنَتَُهنَّ إِالَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو آَبَابِِهنَّ أَْو آَبَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو أَْبنَابِِهنَّ ُجٌُوبِ 
أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنًِ إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنًِ أََخَواتِِهنَّ أَْو نَِسابِِهنَّ أَْو َما 

ْفِل الَِّذٌَن لَْم ٌَْظَهُروا مَ  َجاِل أَِو الّطِ ٌِْر أُوِلً اإِلْربَِة ِمَن الّرِ ٌَْمانُُهنَّ أَِو التَّابِِعٌَن َؼ لََكْت أَ
َعلَى َعْوَراِت النَِّساِء َواَل ٌَْضِرْبَن بِؤَْرُجِلِهنَّ ِلٌُْعلََم َما ٌُْخِفٌَن ِمْن ِزٌنَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَى 

 .{ ٖٔ}النور: ا أٌََُّها الُمْإِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ هللِا َجِمٌعً 
اِمر للمإمنات بؽض البصر وحفظ  –سبحانه  –أكد هللا المعنى اإلجمالً: 

الفروج وزادهن فً التكلٌؾ على الرجال بالنهً عن إبداء الزٌنة إٔ للمحارمر ِن 
سؾ أصبحت هذه المرأة كانت فً الجاهلٌة تكشؾ عن نحرها وصدرها، ولّ

العادة متفشٌة فً مجتمعنا المعاصر وزٌادة على ذلن، أنها تكشؾ عن ذراعٌها 
وسالٌها، فسداً لهذه الفتنة ومنعاً لها أمر هللا تعالى النساء بعدم إبداء زٌنتهن إٔ ما 
ظهر منها بؽٌر لصد ؤ نٌة سٌبة، وهً الزٌنة الظاهرة كالثٌاب والوجه والكفٌن، 

فً ذلن، وأمرهن بلبس ال مار وأن ٌضربنه على الرأس والصدور  فٕ إثم علٌها
لتؽطٌتها، وزٌادة فً دفع الفتنة وحفظ المجتمع، أمرهن بؤٔ ٌضربن اِرض 
بؤرجلهن لكٌٕ ٌسمع الرجال صوت ال ل ال، فٌطمع الذي فً للبه مرض، ثم  تم 
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نابة والرجوع إلى اٌَة بؤن أمر الرجال والنساء فً المجتمع اْسٕمً بالتوبة واْ
 .(8ٙ)هللا لٌفوزوا بالسعادة فً الدارٌن اِولى واَ رة

جاء سبب نزولها عن جابر بن عبد هللا اِنصاري أنه لال: إن  سبب النزول: 
أسماء بنت مرثد كانت فً ن ل لها فً بنً حارثة، فجعل النساء ٌد لن علٌها ؼٌر 

بدوا صدورهن وبعض مإتزرات فٌبدوا ما فً أرجلهن ٌعنً ال ٕ ل، وٌ
َولُْل ِلْلُمْإِمنَاِت ٌَْؽُضْضَن شعورهن فمالت أسماء: ما ألبح هذا؟ فؤنزل هللا فً ذلن 

 . (87)ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ 
 مفهوم الخطاب فً اآلٌة:

النساء بال طاب على طرٌك التؤكٌد فؤمر المإمنات بالؽض من  لمد  ّص هللا  -ٔ
ن دا ٕت فً اِمر اِول، وذلن حتى ٔ أبصارهن، وأن ٌحفظن فروجهن، مع أنه

تظن إحداهن أن اِمر  اص بالرجال دون النساء، ولبٌان أن المرأة تشتهً من 
الرجل مثلما ٌشتهً منها، وأن لصدها منه كمصده منها، حٌث جاء عن أم سلمة 

، فاستؤذن علٌه ابن عند النبً  –وفً رواٌة ومٌمونة  –فمالت: كنت أنا وعابشة 
أفعمٌاوان : )(؟ فملنا: أولٌس أعمى؟ فمال النبً احتجبن منهوم، فمال لنا: )أم مكت
 .(88)( أنتما
النساء عن إبداء زٌنتهن، وهو ما تتزٌن به المرأة من الحلً وما  نهى هللا  -ٕ

تتجّمل به من أصباغ وؼٌر ذلن، والمراد عدم إبداء المواضع التً توضع علٌها 
ال على المحل" وهذا ٌعنً المجاز المرسل، حٌث الزٌنة، من باب "إطٕق اسم الح

ذكر الزٌنة دون أن ٌذكر مواضعها، وذلن للمبالؽة فً اِمر بالتستر والتصون، 
فإذا نهى عن إبداء الزٌنة، فمن باب أولى أن ٌنهى عن إبداء أماكنها فً جسد 

 .(89)المرأة 
عو الحاجة إلى ظهوره، ؤ وهو ما تد[ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها]ٌفهم من لوله تعالى:  -ٖ

ٌمكن إ فاإه كالوجه أو الكفٌن والثٌاب أو المظهر ال ارجً للمرأة عندما ترتدي 
، أما إذا شعرت المرأة أن وجهها لد ٌسبب الفتنة لبعض (9ٓ)اللباس الشرعً 

الرجال فاِفضل أن تلبس النمابر ِن ذلن أطهر للملوب، فمد جاء عن عابشة 
فإذا  كان ٌمر بنا الرجال ونحن محرمات مع رسول هللا " رضً هللا عنها لالت:

 .(9ٔ)"حاذوا بنا سدلت إحدانا على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا
أن الضرب بإحكام  َوْلٌَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجٌُوبِِهنَّ ٌُفهم من لوله تعالى:  -ٗ

رى شًء من لل مار على الرأس والعنك وفتحة الجٌب فً لمٌص المرأة حتى ٔ ٌُ 
صدرها، وزٌادة فً الصٌانة والتستر، ومبالؽة فً اِمر وجاءت الباء لٓلصاق، 
وكنى عن الصدر بالجٌوبر ِنها ملبوسة علٌها، وعلٌه ٌكون المراد من اٌَة أن 
هللا أمرهن بستر شعورهن وأعنالهن وصدورهن بال مار بإحكام لكً ٔ ٌرى منها 

 .(9ٕ)أي شًء ٌدعو إلى الفتنة 
ً من الناس، ٌجوز للمرأة أن تظهر زٌنتها أمامهم بحكم  -٘ ذكرت اٌَة أنواعا

المرابة وهم اثنا عشر نوعاً، رتبهم النص المرآنً حسب اِلرب فاِلرب وهم 
كالتالً: اِزواج لهم النظر إلى زٌنة الزوجة مع التلذذ، أما بالً اِنواع لهم النظر 
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اء ثم آباء اِزواج واِبناء، وأبناء إلى زٌنة محرمهم دون التلذذ أولهم اَب
اِزواج، واْ وة، وأبناء اْ وة، وأبناء اِ وات، ونسابهن  اص بالمإمنات من 
النساء ٌستثنى منهن  المشركات والكتابباتر ِنهن ؼٌر مإتمنات على نساء 

( ما ملكتالمسلمٌن، فمد تصؾ المشركة أو الكتابٌة المرأة المسلمة لزوجها، وأما )
ا ملكت ٌمٌنهن فالممصود اْناث ولٌس الذكورر ِن العبد تتحمك فٌه الفحولة وم

فلٌس له الد ول على سٌدته، ثم ذكرت اٌَة التابعٌن وهم الذٌن ٌتّبعون الموم 
فٌد لوا البٌوت لطلب أنتفاع ولٌس لهم حاجة فً النساء لكبرهم، أو لعدم رؼبتهم 

ه، ثم  تمت بذكر اِطفال الصؽار الذٌن لم فً النساء لمرض أو ِنه أبله فً تفكٌر
ٌبلؽوا السن التً ٌشتهون فٌها النساء، ؤ ٌمٌزون بٌن  الحسناء والشوهاء، وٌد ل 
. ٔفً مفهوم اٌَة أنواع لم ٌذكروا فً منطوق النص المرآنً وهم كالتالً: 

. ٌد ل كل من كان له صلة بالمرأة عن طرٌك ٖ . اِ والٕ اِعمام
كان فً مرتبة من ذكرتهم اٌَة، لحدٌث عابشة رضً هللا عنها لالت: الرضاعة، و
، وٌد ل معهم (9ٖ)( ٌحرم من الرضاعة من ٌحرم من النسب: )لال رسول هللا 

ً على ابن الزوج، ٔشتراكهما فً حرمة المصاهرة، وكذلن أم  زوج البنت لٌاسا
 .(9ٗ)الزوجة لٌاساً على أم الزوج 

ربن بؤرجلهن لٌعلم ما ٌ فٌن من زٌنتهن، لٌُسمع نهت اٌَة النساء أن ٌض -ٙ
 صوت  ل الهن، فنهٌن عن ذلن فً اْسٕم، وٌحتمل أن ٌكون النهً ِمرٌن هما:

ً بزٌنتهن ومرحاً، أو من باب أفت ار بهذه الزٌنة،  - أ إما أن ٌفعلن ذلن فرحا
 فالمنع فٌه ٌكون مندوباً.

انتباههم إلٌها، وبذلن ٌمع ولد تفعل المرأة ذلن لتتعرض إلى الرجال وتشد   - ب
اِذى علٌها، فالمنع فً هذا حتم وواجب وٌحرم علٌها فعل ذلن، وعلى الحالتٌن ٔ 

َواَل ٌَْضِرْبَن بِؤَْرُجِلِهنَّ ِلٌُْعلََم َما ٌُْخِفٌَن ِمْن ٌجوز لها أن تفعل ذلن لموله تعالى: 
ساد كتحرٌن اٌِدي وهذا ال طاب ٌشمل كل ما ٌإدي إلى الفتنة والف ِزٌنَتِِهنَّ 

باِساور أو مس العطر والب ور والز رفة عند ال روج من البٌت، فٌشم الرجال 
أٌّما امرأة استعطرت : )رابحتها وٌفتنون بطٕء وجهها، وفً هذا ٌمول النبً 

، ولال علٌه الصٕة والسٕم: (9٘)( فمّرت على لوم لٌجدوا من رٌحها فهً زانٌة
. فإذا كان الذهاب (9ٙ)( ُخوراً فال تشهد معنا العشاء اآلخرةأٌُّما امرأٍة أصابت بُ )

ً وهً مستعطرة وت شى أن ٌشم الرجال رابحتها،  للمسجد وهو طاعة هلل ممنوعا
فمن باب أولى أن تترن ال روج إلى الشوارع وأماكن تواجد الرجال وهً على 

ذات الكعاب تلن الحالة، وكذلن ٌماس على صوت ال ل ال، صوت اِحذٌة الحالٌة 
 .(97)الحدٌدٌة العالٌة التً تُ رج أصواتاً تشد انتباه اَ رٌن إلٌها 

جاء النص مذًٌٕ بال طاب المباشر للمإمنٌن ٌؤمرهم بالتوبة من كل الذنوب  -7
والمعاصً، بعد ال طاب ؼٌر المباشر لبٌان مدى رحمة هللا وعطفه بالمإمنٌن 

 ٌمبل التوبة من عباده وٌحب التوابٌن التاببٌن، وأن التابب لرٌب من هللار ِن هللا
 كما ٌحب المتطهرٌن والمحسنٌن.
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 الخاتمة
الحمد هلل التً تتم بنعمته الصالحات، وأسؤله أن ٌُحسن عالبتنا فً اِمور كلها،  

وأن ٌجرنا من  زي الدنٌا وعذاب اَ رة، إنه سمٌع لرٌب مجٌب الدعاء، وصّلِ 
 وصحبه وسلم ... أما بعد: اللهم على سٌد المرسلٌن وعلى آله

مفهوم الخطاب فمد أتم هللا علٌنا النعمة بتمام هذا البحث الموسوم بـ )  
(، حتى بلؽنا ال اتمة التً تتضمن أهم  المرآنً للمإمنٌن فً ضوء سورة النور

 النتابج والتوصٌات وهى كاَتً:
 أوالً: أهم النتابج:

المجتمع المسلم بها أدب أستبذان  من اَداب اِ ٕلٌة وأجتماعٌة التً تمٌز -ٔ
على البٌوت لبل الد ول، وؼض البصر عما ٔ ٌجوز النظر إلٌه، وعدم إبداء زٌنة 

 المرأة لؽٌر محارمها، وآداب دا ل البٌت.
أوجب اْسٕم على المرأة ضرب ال مار بإحكام، ولبس الجلباب حفظاً  -ٕ

ً من النظرات الطابشة التً تولع فً ا لفسادر ِن النظرة برٌد لّعراض وصونا
 الزنا، وكلنا ٌعلم أنها سهم من سهام إبلٌس مسموم.

تبٌن من البحث أن ال طاب الذي ٌست دم أداة النداء إلى جانب التنبٌه وٌضاؾ  -ٖ
ً مع النفسر ِنه ٌلفت اِنظار، وٌطرق على حاسة  إلى معلوم هو اِكثر تجاوبا

ٌذ ال طاب بالطلب أو أنتهاء عن السمع، وٌستمر فً الملب، فٌسارع السامع لتنف
 أمر ما.

وجوب ؼض البصر وحفظ الفروج من الرجال والنساءر ِن المرأة تشتهً من  -ٗ
الرجل كما ٌشتهً هو منها، وتحرٌم كل الممدمات التً تإدي إلى الولوع فً 

 الفاحشة والمنكر.

ٌمكن المول: إن الحجاب فرٌضة شرعٌة وضرورة بشرٌة لحفظ الطهارة  -٘
فً المجتمع، أما النماب فهو بحسب حالة المرأة، فإذا كان وجهها ٌسبب فتنة  والعفة

للرجال فالنماب فً حمها واجٌب، وبمفهوم الم الفة فإن ؼٌرها ٌكون النماب فً 
حمها مستحباً، ونرى اِفضل فً عصرنا الحاضر أن تنتمب المرأة عن الرجال 

 درءاً للمفسدة ومنعاً لوسوسة الشٌطان.

النساء المسلمات تجنب أ تٕط بالرجال، لما فً ذلن من اِضرار ٌجب على  -ٙ
 والمفاسد اِ ٕلٌة وأجتماعٌة.

الزواج واجب فً حك من ملن المهر وٌ شى على نفسه الولوع فً الفاحشة  -7
إذا بمً بدون زواج، أما الذي ٌمدر على إلجام النفس والسٌطرة علٌها ؤ ٌ شى 

مه مندوباً، والذي ٔ ٌملن المهر وتالت نفسه إلى على نفسه الفتنة فٌكون فً ح
الزواج علٌه بأستعفاؾ وم الطة اِتمٌاء واْكثار من الصٌام حتى ٌؽنٌه هللا من 

 فضله.

اْسٕم ٌدعو إلى تحرٌر الرلٌك والمضاء على ظاهرة الرق فً المجتمع من  -8
تِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم فََكا ٕل النصوص التً تدعو إلى تجفٌؾ منابع الرق كالمكاتبة 

ًٌْرا  والكفارات مثل تحرٌر رلبة. { ٖٖ}النور: فٌِِهْم َخ
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إن سورة النور زا رة باَداب اِ ٕلٌة وأجتماعٌة التً تدعو إلى بناء الفرد  -9
المسلم والبٌت المسلم والدولة المسلمة التً تمٌم الحدود الشرعٌة وترعى حموق 

 العباد والبٕد.

 التوصٌات: ثانٌاً: أهم

إن اِزمة التً تمر بها اِمة الٌوم هً أزمة اِ ٕق، لذا أوصً بعمد دورات  -ٔ
وندوات ومحاضرات وورش عمل حول أ ٕلٌات الدٌن اْسٕمً وتوعٌة اَباء 
والمربٌن بؤهمٌة تطبٌك أحكام الشرٌعة اْسٕمٌة فً جمٌع مناحً الحٌاة الفردٌة 

 أو الجماعٌة.
لدعاة ال طاب المناسب لوالع الحال للم اطبٌن لما له من است دام المربٌن وا -ٕ

ً مع النفس اْنسانٌةر ِنه  ولع نفسً ألوى لدى الم اطبر وِنه اِكثر تجاوبا
 ٌلفت النظر وٌطرق طبلة اِذن.

نوصً بحفظ سورة النور من الجنسٌن و اصة النساء لما فٌها من آداب  -ٖ
لمسلمة السوٌّة الفاعلة التمٌة الطاهرة وأ ٕق اجتماعٌة مفٌدة فً بناء الش صٌة ا

 فً المجتمع.

ٌنبؽً العمل على بناء جسور من الثمة والعٕلة بٌن ال طاب الموجه للناس،  -ٗ
بكافة أطٌافهم وبٌن العمك النفسً أجتماعً لهم لما لهذا اِمر من مردود إٌجابً 

 على الم اطبٌن.

 الحواشً
، ص ٔالعزٌز، للفٌروزآبادي، ج ٌنظر: بصابر ذوي التمٌٌز بلطابؾ الكتاب .ٔ

ٖٖٗ. 
 .97ٔٔ، ص 9ٌنظر: التفسٌر المرآنً للمرآن الكرٌم، ج  .ٕ
، 8ٔ، والتفسٌر المنٌر، ج ٌٗٓٔنظر: تناسك الدرر فً تناسب السور، ص  .ٖ

 .8ٔٔص
 .٘ٗٔ، ص 8ٌٔنظر: تفسٌر المراؼً، ج  .ٗ
، وأٌضاً تفسٌر سورة النور، ٖٕٙ٘، ص8ٔج  ٌٓٗنظر: فً ظٕل المرآن، مجلد  .٘

 .7، صٔللشنمٌطً ج 
، وتفسٌر المرآن الكرٌم، د. عبدهللا 8ٖٓٙ، ص7ٌنظر: اِساس فً التفسٌر، ج .ٙ

 . ٕٖٙ٘،          ص 9شحادة، مجلد 
، وحكم علٌه ٖ٘، ص ٌٕنظر: المستدرن على الصحٌحٌن، كتاب التفسٌر، ج .7

 اِلبانً بالصحة، ولال على شرط الب اري ومسلم، طبعة دار الكتاب العربً.
 .9ٖٖ/ٓٔ: لسان العرب، ٔبن منظور، ٌنظر .8
 .7ٌٖٙنظر: تفسٌر مفردات ألفاظ المرآن، ص  .9
 .9ٌٕ٘نظر: مباحث فً علوم المرآن، ص  .ٓٔ
 .7ٓ/ٔ، وأٌضاً تاج العروس، للزبٌدي، 9ٗٔٔ/ٌٕنظر: لسان العرب،  .ٔٔ
ً تفسٌر مفردات ألفاظ المرآن، 98ٔ/ٌٕنظر: معجم مماٌٌس اللؽة،  .ٕٔ ، وأٌضا

 .89ٕص
 (.ٙٔ/ٓٔ، )ٗفً تناسب اٌَات والسور، باب:  ٌنظر: نظم الدرر .ٖٔ
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 .ٌ٘ٔنظر: ال طاب النفسً فً المرآن الكرٌم، ص .ٗٔ
 .ٕٕٖ/ٌٔٔنظر: التحرٌر والتنوٌر، ٔبن عاشور،  .٘ٔ
 .9ٙٔ، صٕٔ، جٌٙنظر: الجامع ِحكام المرآن، للمرطبً، م .ٙٔ
-ٔ٘ٗ، والمفردات، للراؼب اِصفهانً، ص9ٙ-9٘/ٌ٘نظر: مماٌٌس اللؽة،  .7ٔ

ٕٗ٘. 
، وأٌضاً تفسٌر مفردات 8ٔ7/ٙسان العرب المحٌط، طبعة دار الجٌل، ٌنظر: ل .8ٔ

 .7ٓٗ-7ٖٓالمرآن، ص
 م، دار التراث العربً، بٌروت.99ٖٔ، ط ٓ٘مماصد الشرٌعة اْسٕمٌة، ص .9ٔ

م(، الدار 99ٗٔ-هـ٘ٔٗٔ، ط )79المماصد العامة للشرٌعة اْسٕمٌة، ص .ٕٓ
 اْسٕمٌة للكتاب اْسٕمً، الرٌاض.

 .ٖٔ-8، صٔرة النور، للشنمٌطً، جٌنظر: تفسٌر سو .ٕٔ
 .ٗٗٔ، ص8ٌٔنظر: تفسٌر المراؼً، ج .ٕٕ
 .٘ٗٗ، صٌٔنظر: أهداؾ كل سورة ومماصدها فً المرآن، ج .ٖٕ
 .9ٕٕ-ٕٕٙ، صٕٔ، ج7ٌنظر: تفسٌر الماسمً، مجلد .ٕٗ
 .ٙ، ٘أسالٌب البٌان فً المرآن والسنة، ص  .ٕ٘
 .ٌٖٔٔنظر: المرآن الكرٌم روح اِمة اْسٕمٌة، ص  .ٕٙ
 .ٖٔٔ، لعبد هللا دراز، ص النبؤ العظٌم .7ٕ
 .9ٕٔ، 8ٌٕٔنظر: عظمة المرآن الكرٌم، ص  .8ٕ
 .9ٌٗنظر: أسالٌب البٌان فً المرآن والسنة، ص  .9ٕ
 .ٕٕٖ، ٕٖٔ/ٌٕنظر: مناهل العرفان فً علوم المرآن، للزرلانً،  .ٖٓ
 .ٌٙٙنظر: أسالٌب البٌان فً المرآن والسنة، ص  .ٖٔ
ضاً صفوة التفاسٌر، ، وإٌٔٙ، ٔٙ، ص8ٔ، ج ٌٕنظر: التفسٌر الواضح، مجلد .ٕٖ

ٕ/ٖٖٗ. 
 .8ٗٔأسباب النزول، للنٌسابوري، ص .ٖٖ
، وٌنظر تفسٌر آٌات اِحكام، 88-87، صٌٙنظر: فً ظٕل المرآن، مجلد .ٖٗ

 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕللصابونً، 
 .7ٖٔ/ٌٖنظر: أحكام المرآن، ٔبن العربً،  .ٖ٘
(، وأ رجه أبو داود فً 9ٖ، رلم الحدٌث )7ٗ، ن اٌْمان، صٔصحٌح مسلم، ج .ٖٙ

 (.9ٖٔ٘، حدٌث رلم )77ٔ، ن السٕم، صٕجالسنن، 

 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٌٕنظر: روابع البٌان،  .7ٖ
، حدٌث 7ٙٙ، ن اِدب، باب كٌؾ أستبذان، صٕأ رجه أبو داود، ج .8ٖ
(٘ٔ77.) 

 (.8ٙٔ٘، حدٌث )7ٙ9-7ٙ8، ص8ٕٔ، ن اِدب، باب ٕسنن أبً داود، ج .9ٖ

 .ٔٗٔ، صٕٔ، جٌٙنظر: تفسٌر المرطبً، مجلد .ٓٗ
 .7ٖٓ/ًٖ، أحكام المرآن ٔبن العرب .ٔٗ
، حدٌث رلم ٗ٘، ص8صحٌح الب اري، باب التسلٌم وأستبذان ثٕثاً، ج .ٕٗ
(ٕٙٗ٘.) 

 .98ٕ، ص9ٌنظر: تفسٌر الطبري، مجلد .ٖٗ
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موطؤ مالن، المجلد ال امس، ن موطؤ مالن اِعظمً، باب أستبذان،  .ٗٗ
 (.77ٖ، حدٌث )ٕٓٗٔص

 .٘ٗٔ، صٕٔ، وتفسٌر المرطبً، ج7ٖٖ/ٖأحكام المرآن، ٔبن العربً،  .٘ٗ
 .77ٔٔ/ٌٕنظر: التفسٌر الوسٌط،  .ٙٗ
 .9ٓ٘-89٘/ٌٖنظر: أٌسر التفاسٌر،  .7ٗ
 .87ٔ، 8٘ٔأسباب النزول، للواحدي، ص  .8ٗ
 .88/ٌٕنظر: التفسٌر الواضح،  .9ٗ
 .88/ٌٕنظر: التفسٌر الواضح،  .ٓ٘
(، لال اِلبانً: حسن 7٘، حدٌث رلم )9ٔ/ٔسنن أبً داود، باب سإر الهرة،  .ٔ٘

 صحٌح.

 .7ٓٗ/ٌٖنظر: تفسٌر السعدي،  .ٕ٘
 (.ٓٙ-8٘، باب سورة النور آٌة )7ٔٗ، صٕٗسٌر الرازي، جتف .ٖ٘

 .ٖٕٔ/ٌٕنظر: روابع البٌان تفسٌر آٌات اِحكام، للصابونً،  .ٗ٘
 .ٕٓٔ/ٌٕنظر: تفسٌر آٌات اِحكام، للصابونً،  .٘٘
 .9ٖٗ/ٌٖنظر: صفوة التفاسٌر، للصابونً،  .ٙ٘
 .ٕٖٗ/ٕالتربٌة اْسٕمٌة فً سورة النور،  .7٘
 .ٔٗٗ-ٓٗٗ/ٖوٌنظر: تفسٌر، ، 7٘٘/ٌٖنظر: أٌسر التفاسٌر،  .8٘
 .8ٖٔأسباب النزول، الواحدي النٌسابوري، ص .9٘
، وٌنظر: أحكام المرآن، ابن العربً، 9ٓٔ، ص8ٌٔنظر: التفسٌر المنٌر، جزء .ٓٙ

ٖ/ٖٙ8. 
 .٘٘ٙٔ، حدٌث رلم8ٗٔٔ، صٗ، مجلدٕٓرواه الترمذي، ن: فضل الجهاد، باب .ٔٙ
 .9٘ٔ/ٌٙنظر: الجامع ِحكام المرآن،  .ٕٙ
 .8ٙٔ-8٘ٔ/ٕ، وٌنظر: روابع البٌان، 9ٖ٘/ٖن، ابن العربً، ٌنظر: أحكام المرآ .ٖٙ
، ن: النكاح، ٕ، مسلم، مجلدٖٙ، صٓٔ، ن: الصوم، بابٖالب اري، مجلد .ٗٙ

 .9ٔٓٔ-8ٔٓٔ، استحباب النكاح لمن تالت نفسه، صٖباب
 .ٔٙٔ، صٕٔ، جٌٙنظر: تفسٌر المرطبً، مجلد .٘ٙ
، وابن 8ٗٓٔم، رل9ٖ٘-9ٖٗ، صٖ، كتاب النكاح، بابٖأ رجه الترمذي، مجلد .ٙٙ

 .9ٙ7ٔ، حدٌث رلم ٕٖٕ/ٔماجة، 
 ، لال السٌوطً: حدٌث صحٌح.ٗٓٙ، صٕالجامع الصؽٌر، مجلد .7ٙ

 .8ٗٔأسباب النزول للواحدي، ص .8ٙ
 .97ٖ/ٖ، وأٌضاً أحكام المرآن، ابن العربً، 9ٕٔ-9ٓٔ/ٌٕنظر: روابع البٌان،  .9ٙ
 .7ٕٔ/ٓٗ، ومجمع الزوابد للهٌثمً، 7ٕ/٘مسند اْمام أحمد،  .7ٓ
 .ٓٓٔ-99/ٗ، وٌنظر: النكت والعٌون، ٖٙٔ/ٙمع ِحكام المرآن، ٌنظر: الجا .7ٔ
 .9ٕشبهات حول اْسٕم، دمحم لطب، ص .7ٕ
 .ٖٕ٘، ص8ٔ، وأٌضاً، التفسٌر المنٌر، جٓ٘ٗ/ٌٖنظر: تفسٌر السعدي،  .7ٖ
 .7ٓ، ص8ٔ، جٌٕنظر: التفسٌر الواضح، مجلد .7ٗ
 .8٘ٔأسباب النزول للواحدي النٌسابوري، ص .7٘
، ٓٗ٘امة والرلابك والورع، باب فً المٌامة، صأ رجه الترمذي، ن صفة المٌ .7ٙ

 .7ٕٔٗحدٌث
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 .9ٙٔ-9٘ٔ/ٌٕنظر: تفسٌر آٌات اِحكام للصابونً،  .77
(، 9ٕٗٔ، حدٌث رلم )ٕ٘ٙ، ص ٖٗ، ن النكاح، باب ٖأ رجه أبو داود، مجلد  .78

 .7ٖ٘، ٖٖ٘، ٖٔ٘/٘وأ رجه اْمام أحمد فً مسنده، 
 (.٘ٗدٌث رلم )، ح99ٙٔ، باب نظرة الفجؤة، ص ٖصحٌح مسلم، مجلد  .79

 .ٕٖٖ، ص ٕصفوة التفاسٌر، مجلد  .8ٓ
 .ٕٗٔ/ٌٕنظر: التربٌة اْسٕمٌة فً سورة النور،  .8ٔ
 .ٓٙ/ٌٖنظر: التفسٌر الكشاؾ،  .8ٕ
 .97٘، 9ٙ٘، ص ٌٙنظر: إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه، مجلد  .8ٖ
، حدٌث صحٌح فً ٔٔٙ، ص ٖٙمسند اْمام أحمد، باب أبً أمامة الباهلً، ج  .8ٗ

 ُجبر من طرٌك آ ر صحٌح. إسناده ضعؾ، ولكنه

، باب عٕمات المنافك، ٕٕٕ، ص ٔشرح صحٌح الب اري، عمدة المارئ، ج .8٘
 (.ٖٖحدٌث رلم )

 .7ٗٔ/ٌٕنظر: روابع البٌان،  .8ٙ
 .ٖٔٔ، ص ٖتفسٌر المرآن العظٌم، ٔبن كثٌر، مجلد  .87
، 8ٖٓ/ٖأحكام المرآن، ٔبن العربً، باب مسؤلة النظر إلى ما ٔ ٌحل شرعاً،  .88

للشٌخ سعٌد ابن مسفر، باب  روج المرأة أحكام وضوابط وآداب، ج  أٌضاً دروس
 .ٕٔ، ص ٔٔٔ

 .7ٕٔ، ٕٙٔ، ص 8ٌٔنظر: التفسٌر المنٌر، ج .89
 .9٘ٙ، ص 7ٌنظر: محاسن التؤوٌل، مجلد  .9ٓ
، وحسنه 9ٙ٘، 8ٙ٘، ص ٖٖ، ن المناسن، باب ٔٔأ رجه أبو داود، مجلد  .9ٔ

 اِلبانً.

 .8ٓٔ، 79ٔ، ص ٌٖٕنظر: تفسٌر الف ر الرازي، ج .9ٕ
، حدٌث رلم 7ٔٓٔ، ص ٕصحٌح مسلم، باب تحرٌم ابنة اِخ من الرضاعة، ج  .9ٖ
(ٔٗٗ7.) 

، وٌنظر: التربٌة اْسٕمٌة فً ٙٗٔ، ٘ٗٔ، ص ٌٙنظر: التفسٌر المنهجً، مجلد  .9ٗ
 .٘٘ٔ، ٗ٘ٔسورة النور، ص 

، حدٌث رلم 8ٖٗ، ص ٕٖمسند اْمام أحمد، باب أبو موسى اِشعري، ج  .9٘
 .(، طبعة الرسالة97ٔٔٔ)
، حدٌث رلم 8ٕٖ، ص ٔصحٌح مسلم، باب  روج النساء إلى المساجد، ج .9ٙ
(ٗٗٗ.) 

 .ٕٕٔ، ص 8ٌٔنظر: التفسٌر المنٌر، ج .97
 . ٕٕ٘ٓ، رلم الحدٌث: 77/ٗ*ٌنظر: شعب اٌْمان باب: ذكر السبع الطوال 

 المصادر والمراجع

 م، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،988ٔ-هـ8ٓٗٔ، ٔأحكام المرآن، ٔبن العربً، ط -ٔ
 لبنان.

، ٔأسالٌب البٌان فً المرآن والسنة، د. عصام زهد ود. زكرٌا الزمٌلً، ط -ٕ
 م، دار الممداد للطباعة.7ٕٓٓ-هـ8ٕٗٔ

اِسالٌب البٌانٌة وال طاب الدعوي، بحث منشور فً كتاب مإتمر" الدعوة  -ٖ
سٕمٌة ومتؽٌرات العصر"، للدكتور نعمان علوان،  ٍْ  م.ٕ٘ٓٓا
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بن أحمد الواحدي النٌسابوري، بدون طبعة، مكتبة أسباب النزول، للشٌخ علً  -ٗ
 المتنبً، الماهرة.

-هـ٘ٔٗٔ، ٗإعراب المرآن الكرٌم وبٌانه، اِستاذ محًٌ الدٌن الدروٌش، ط -٘
 م، دار ابن كثٌر، دمشك.99ٕٔ

م، مطابع 998ٔ، ٗأهداؾ كل سورة ومماصدها فً المرآن، د. عبد هللا شحاته، ط -ٙ
 الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب.

 م، مكتبة العلوم والحكم.997ٔ-هـ8ٔٗٔ، ٖأٌسر التفاسٌر، أبو بكر الجزابري، ط -7

بصابر ذوي التمٌٌز بلطابؾ الكتاب العزٌز، للفٌروز أبادي، تحمٌك اِستاذ دمحم  -8
 م.98ٙٔ-هـٙٓٗٔ، ٕالنجار، ط

 تاج العروس من جواهر الماموس، للزبٌدي، طبعة دار الهداٌة. -9

 م، الدار التونسٌة للنشر.98ٗٔر، ط التحرٌر والتنوٌر، ٔبن عاشو -ٓٔ

-هـ٘ٔٗٔ، ٔالتربٌة اْسٕمٌة فً سورة النور، د. علً عبد الحلٌم محمود، ط -ٔٔ
 م، دار التوزٌع والنشر اْسٕمٌة ، الماهرة.99ٗٔ

م، مكتبة دار 99ٕٔ-هـٖٔٗٔ، ٔتفسٌر المرآن العظٌم، لٓمام ابن كثٌر، ط -ٕٔ
 الفٌحاء.

المراؼً، دار النشر مصطفى البابً  تفسٌر المراؼً، للشٌخ أحمد مصطفى -ٖٔ
 الحلبً، مصر.

 م، دار المنهل.ٕ٘ٓٓ، ٔالتفسٌر المنهجً، أ.د. أحمد شكري، المجلد السادس، ط -ٗٔ

التفسٌر المنٌر فً العمٌدة والشرٌعة والمنهج، أ.د. وهبة الزحٌلً، إعادة،  -٘ٔ
 م، دار الفكر.998ٔ-هـ8ٔٗٔ

م، دار 98ٙٔ-هـٙٓٗٔ، ٓٔالتفسٌر الواضح، للدكتور دمحم محمود حجازي، ط -ٙٔ
 التفسٌر للطبع والنشر، الزلازٌك.

 هـ، دار الفكر، دمشك.ٕٕٗٔ، ٔالتفسٌر الوسٌط، للزحٌلً، ط -7ٔ

تفسٌر سورة النور، لدمحم الشنمٌطً، هو دروس صوتٌة لام بتفرٌؽها مولع الشبكة  -8ٔ
 اْسٕمٌة.

م، 98ٗٔ-هـٗٓٗٔ، ٕتفسٌر مفردات ألفاظ المرآن الكرٌم، سمٌح عاطؾ الزٌن، ط -9ٔ
 دار الكتاب اللبنانً، بٌروت.

تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كٕم المنان، للشٌخ عبد الرحمن السعدي، راجعه  -ٕٓ
 له عبد الرإوؾ سعد،     ط دار الصفا بالماهرة.

، ٔجامع البٌان عن تؤوٌل آي المرآن، ٔبن جرٌر الطبري، مإسسة الرسالة، ط -ٕٔ
 هـ.ٕٓٗٔ

م، دار الكتب العلمٌة، 99ٖٔ-هـٖٔٗٔ، ط الجامع ِحكام المرآن، للمرطبً -ٕٕ
 بٌروت.

 ال طاب النفسً فً المرآن الكرٌم، للدكتور كرٌم حسٌن ال الدي. -ٖٕ

روابع البٌان تفسٌر آٌات اِحكام فً المرآن، دمحم علً الصابونً، بدون طبعة،  -ٕٗ
 الناشر دار الصابونً.

ار م، د989ٔ-هـٓٔٗٔ، 9صفوة التفاسٌر، دمحم علً الصابونً، الطبعة  -ٕ٘
 الصابونً، الماهرة.

 هـ، دار ابن الجوزي.ٕٙٗٔ، ٔعظمة المرآن الكرٌم، دمحم الدوسري، ط -ٕٙ
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 هـ.ٕٔٗٔ، 7ٔفً ظٕل المرآن، سٌد لطب، دار الشروق، بٌروت، ط -7ٕ

م، ٕٔٓٓ-هـٕٕٗٔ، ٗالمرآن الكرٌم روح اِمة، د. الشاهد البوشٌ ً، ط -8ٕ
 منشورات المحجبة.

وٌل فً وجوه التؤوٌل، جاد هللا محمود الكشاؾ عن حمابك التنزٌل وعٌون اِلا -9ٕ
 الزم شري، طبعة دار الفكر.

 هـ، دار صادر، بٌروت.ٗٔٗٔ، ٖلسان العرب، ٔبن منظور، ط -ٖٓ

م، دار الفكر، 978ٔ-هـ98ٖٔ، ٕمحاسن التؤوٌل، دمحم جمال الدٌن الماسمً، ط -ٖٔ
 بٌروت.

 .م، دار الجٌل99ٔٔ-هـٔٔٗٔ، ٔمعجم مماٌٌس اللؽة، أبو الحسن بن فارس، ط -ٕٖ
هـ، دار الكتب ٕٔٗٔمفاتٌح الؽٌب )التفسٌر الكبٌر(، ف ر الدٌن الرازي، ط -ٖٖ

 العلمٌة، بٌروت.

هـ، دار الملم، ٕٔٗٔ، ٔالمفردات فً ؼرٌب المرآن، للراؼب اِصفهانً، ط -ٖٗ
 دمشك، بٌروت.

 مماصد الشرٌعة اْسٕمٌة، عٕل الفاسً، طبعة دار التراث العربً، بٌروت. -ٖ٘

-هـ٘ٔٗٔاْسٕمٌة، للدكتور ٌوسؾ العالم، ط  المماصد العامة للشرٌعة -ٖٙ
 م، الدار اْسٕمٌة للكتاب اْسٕمً، الرٌاض.99ٗٔ

مناهل العرفان فً علوم المرآن، لّستاذ الشٌخ دمحم عبد العظٌم الزرلانً، دار  -7ٖ
 الفكر.

 م، دار الملم، الكوٌت.98ٗٔ-هـ٘ٓٗٔ، ٙالنبؤ العظٌم، د. عبد هللا دراز، ط -8ٖ
 سب اٌَات والسور، للبماعً، دار الكتاب اْسٕمً، الماهرة.نظم الدرر فً تنا -9ٖ

 



 

 

 
 
 
 
 

إضتخذاو منٕررٙ االحنذار انهٕرٛطتٙ ٔاحنذار كٕكص نذراضخ 
 انؼٕايم ادلؤحرح  ػهٗ ٔفٛبد االطفبل انرظغ يف فهططني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د . شادي اسماعٌل التلبانً

 لسم أحصاء

 ؼزة -جامعة اِزهر 
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موذجً االنحدار اللوجٌستً وانحدار كوكس لدراسة العوامل استخدام ن

 المإثرة  على وفٌات االطفال الرضع فً فلسطٌن
 ملخص:

طرق إحصابٌة متمدمة است دام هذه الدراسة حول  تتركز الفكرة اِساسٌة فً

ى وفٌات اِطفال الرضع فً فلسطٌن )الضفة عل المإثرة العوامل أهملدراسة 

وتم ا تٌار نموذجً أنحدار اللوجٌستً وانحدار كوكس  . الؽربٌة ولطاع ؼزة(

كونهما ٌنطبمان على مثل هذه الدراسات، وأشارت النتابج إلى انه على الرؼم من 

ا تٕؾ معامٕت أنحدار نوعا ما فً نموذجً أنحدار اللوجٌستً وانحدار 

اهرة. وأن أهم كوكس إٔ أنهما توصٕ إلى نفس المتؽٌرات التً لها تؤثٌر على الظ

العوامل الدٌموؼرافٌة وأجتماعٌة المإثرة على حٌاة الطفل الرضٌع هً جنس 

المولود وطبٌعة المولود مفرد أو توأم وتعلٌم اِم ، وأن حصول اِم على ألراص 

الحدٌد أثناء الحمل، وأهمٌة حصول الطفل على الرضاعة الطبٌعٌة هً أهم 

طفل فً تفسٌر حالة البماء للطفل الرضٌع. متؽٌرات الحالة التؽذوٌة لّم وال

وأشارت النتابج إلى أن حصول اِم على الرعاٌة الصحٌة أثناء الحمل وان فاض 

 وزن المولود لهما تؤثٌر معنوي على حٌاة الطفل الرضٌع.
Abstract: 

    The basic idea of this study focused on the using of advanced statistical 

methods for studding the most important factors affecting the infant 

mortality in Palestine ( West Bank and Gaza Strip). The logistic 

regression was chosen and Cox regression as being applicable on this 

studies. The results indicated that, in spite of the different regression 

coefficients in somewhat to logistic regression and Cox regression, but 

they have reached to the same variables that have an impact on the 

phenomenon. Also the most important demographic and social factors 

which influence the life of the baby is the sex and the nature of the 

newborn whether single or twin and mother's education, and Iron tablets 

that‘s the mother get during pregnancy, and the importance the 

breastfeeding for the child, all these are the most important variables of 

the nutritional status of the mother and child in the interpretation of the 

case of survival of the infant baby. Moreover the  results indicated that 

the health care that mother get during pregnancy and low birth weight at 

birth has a significant effect on the life of the infant's baby . 
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 . ممدمة:ٔ
ٌعتبر معدل وفٌات اِطفال الرضع من أهم المإشرات الصحٌة التً تعكس 

ومما ٔشن ، اِحوال الصحٌة والمستوى المعٌشً فً أي مجتمع من المجتمعات
فٌه أنه إذا حمك مجتمع ما تمدماً صحٌاً أو التصادٌاً أو اجتماعٌاً ٌنعكس هذا التمدم أؤً 

ى صحة ورفاهٌة الطفل فً ذلن المجتمع وتعتبر وفٌات اِطفال الرضع أكثر عل
المإشرات حساسٌة وتعكس وبصدق اِوضاع ألتصادٌة وأجتماعٌة والصحٌة 
لمجتمع ما وتظهر هذه الحمٌمة جلٌة فً ارتباط معدل وفٌات الرضع بالمتؽٌرات 

ٌة، ولمد اهتم العدٌد من الباحثٌن والبٌب ألتصادٌة وأجتماعٌة والصحٌة والدٌموجرافٌة
بدراسة العٕلة بٌن وفٌات اِطفال الرضع وهذه المتؽٌرات للولوؾ على مستوٌات 
وفٌات الرضع واتجاهات التؽٌر فً تلن المستوٌات ومسبباتها إضافة إلى تحدٌد العوامل 

لٌم وفً المسبولة عن تفسٌر التباٌن فً معدٔت وفٌات الرضع ومدى ا تٕفها بٌن اِلا
 .(  98ٗٔر العٌسوي، 989ٔ)إسماعٌل ،  كل من الرٌؾ والحضر لدولة ما

إليى  99ٗٔولمد سعت السيلطة الوطنٌية الفلسيطٌنٌة ومنيذ تسيلمها زميام اِميور فًي عيام 
إعييداد اسييتراتٌجٌة وطنٌيية شيياملة ومتكامليية للعناٌيية بصييحة الطفييل الفلسييطٌنً وأصييبحت 

عميود الفميري للنظيام الصيحً الفلسيطٌنً وليد تيم  دمات الرعاٌة الصحٌة اِولٌة تمثيل ال
ة  إعطاء صحة اِم والطفل اِولوٌة فً هيذا النظيام فكيان مين اِهيداؾ الصيحٌة الربٌسٌي
ص الفجيوات المابمية   فض اِمراض والوفٌات بٌن اِمهات واِطفال والعمل عليى تملٌي

ِطفيال الرضيع فً المإشرات الصحٌة المتعلمة بصحة الطفل والتً تشمل معدل وفٌات ا
وأٌضاً ٔ ننسى ما تمدميه وكالية الؽيوث الدولٌية  (.99ٗٔ)وزارة الصحة الفلسطٌنٌة، 

لٕجبٌن من  دمات ممٌزة للميواطنٌن مين  يٕل الوحيدات الصيحٌة فيً الم ٌميات 
الفلسطٌنٌة من  ٕل تمدٌم الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن بشكل عام ولّم أثناء الحمل 

 ومن  ٕل التطعٌمات اِساسٌة المهمة لّطفال. وبعد الؤدة بشكل  اص 
تناول العدٌد من الباحثٌن والدارسٌن وفٌات اِطفال الرضع مين جوانبهيا الم تلفية 

وفيً هيذه  ولد تباٌنت هذه الدراسات من ناحٌة أسلوب التحلٌيل اْحصيابً المتبيع .
ٌنطبميان  الدراسة تم ا تٌار نموذجً أنحيدار اللوجٌسيتً وانحيدار كيوكس كونهميا

هيو أن مثيل هيذه  ،السيبب فيً ا تٌيار هيذٌن اِسيلوبٌنعلى مثيل هيذه الدراسيات. و
شترط أن ٌكون المتؽٌر التابع نوعً ذو حدٌن وأن المتؽٌيرات المسيتملة تالدراسات 

أن أسيلوب أنحيدار  وجيدنانيوعٌن، ليذا التكون نوعٌة أو كمٌة أو م تلطية ميا بيٌن 
لوصييؾ تييؤثٌر المتؽٌييرات  ٌهمييا هييذا الشييرطٌنطبييك عل اللوجٌسييتً وانحييدار كييوكس
 المستملة على المتؽٌر التابع.

 . هدؾ البحث:ٕ
نموذجً أنحدار اللوجٌستً وانحدار  حول است دام هذه الدراسةٌتركز هدؾ 

 .ى وفٌات اِطفال الرضع فً فلسطٌنعل المإثرة العوامل أهملدراسة كوكس 
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 . أهمٌة البحث :ٖ
ٌة لهذه الدراسة، فً إنها تمدم لمنفذي وم ططً البرامج تتركز اِهمٌة التطبٌم 

فً اِراضً الفلسطٌنٌة معلومات عن أهم العوامل والمحددات التً تإثر على 
وفٌات أطفال الرضع فً فلسطٌن، والتً تساعدهم فً التعرؾ على نواحً 
المصور والعمل على تجنبها وذلن عن طرٌك تمدٌم البرامج والسٌاسات الفعالة 
واْرشادات الٕزمة. وتتركز أهمٌة الدراسة اْحصابٌة، من أن النماذج 
أحصابٌة الممترحة تموم بتحدٌد أهم العوامل المإثرة على وفٌات أطفال الرضع 

 فً فلسطٌن.
 : البحثحدود . ٗ

 أجزاء:  ةتنمسم حدود الدراسة إلى ثٕث
 فة الؽربٌة(الض والحدود المكانٌة )الجؽرافٌة(: فلسطٌن )لطاع ؼزة  -ٔ
السابمة علً تارٌخ المسح الصحً الفلسطٌنً سنة  ثٕثالحدود الزمانٌة: السنوات ال -ٕ

ٕٓٓٗ 

 الحدود السكانٌة: اِطفال الذٌن لم ٌبلؽوا عامهم اِول -ٖ

 البٌانات : درمص. ٘
نظراً لما ٌلماه موضوع وفٌات اِطفال الرضع من عناٌة واهتمام على المستوى 

اصة بٌن الباحثٌن فً مجأت الدراسات السكانٌة وما حظً اْللٌمً والعالمً و 
به من اهتمام لدى المنظمات العالمٌة واْللٌمٌة فإن هذه الدراسة تعتمد على تحلٌل 
بٌانات المسح الصحً الذي أجراه الجهاز المركزي لٓحصاء الفلسطٌنً سنة 

ٕٓٓٗ. 
 . متؽٌرات البحث:ٙ
فمد تم   ٕٗٓٓسح الصحً الفلسطٌنً الم من  ٕل المتؽٌرات المتاحة فً  

 تحدٌد التالً:
 ( المتؽٌر التابع: حالة الطفل من حٌث حً أو مٌتLogistic Regression أو )

 (Cox Regressionالزمن الذي ٌمر لحٌن حدوث حدث الوفاة )
  تمسٌم المتؽٌرات المفسرة الى ثٕثة ألسام ربٌسٌة:المتؽٌرات المفسرة : تم 
وؼرافٌة وأجتماعٌة: جنس المولود، ترتٌب المولود، طبٌعة المتؽٌرات الدٌم -

المولود، صلة المرابة بٌن الزوجٌن، عمر أم عند الزواج اِول، تعلٌم اِم، 
 منطمة السكن، نوع التجمع.

: حصول اِم على ألراص الحدٌد أثناء  المتؽٌرات المتعلمة بالحالة التؽذوٌة -
 لطفل.الحمل، حالة الرضاعة الطبٌعٌة ل

المتؽٌرات الصحٌة: حصول اِم على رعاٌة صحٌة أثناء الحمل، حدوث  -
 اجهاض أو نزول مولود مٌت لّم، نوع الؤدة، وزن المولود.
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 . الجانب النظري:8
سنتناول فً هذا الجانب أطار النظري للنماذج أحصابٌة المست دمة فً هذه  

ونموذج انحدار كوكس، باْضافة الى  الدراسة وهما: نموذج أنحدار اللوجٌستً
 استعراض أوجه الشبه وأ تٕؾ بٌنهما .

 Logistic  Regression  Modelاللوجٌستً  أنحدارنموذج   7.ٔ

( بؤنه وإن كانت هنان عدة أسالٌب إحصابٌة طورت لتحلٌل Lea, 1997ٌرى )
دار اللوجٌستً ٌتمتع ٔ أن تحلٌل أنحإالبٌانات ذات المتؽٌرات التابعة التصنٌفٌة، 

 ; Walker, 1998بعدة ممٌزات تجعله مٕبما لٕست دام فً مثل حأت كهذه )

Edwards,2003( وٌوضح )Gebotys, 2000 ًأهمٌة تحلٌل أنحدار اللوجٌست )
بموله: "إن أنحدار اللوجٌستً هو أداة أكثر لوة، ِنه ٌمدم ا تباراً لدٔلة 

باحث فكرة عن ممدار تؤثٌر المتؽٌر المستمل على المعامٕت، كما انه ٌعطً ال
متؽٌر أستجابة الثنابٌة، وباْضافة إلى ذلن فإن أنحدار اللوجٌستً ٌرتب تؤثٌر 
المتؽٌرات، مما ٌسمح للباحث بأستنتاج بؤن متؽٌراً ما ٌعتبر ألوى من المتؽٌر 

اللوجٌستً ٌمكنه أن اَ ر فً فهم ظهور النتٌجة المطلوبة، كما أن تحلٌل أنحدار 
 ٌتضمن المتؽٌرات النوعٌة وحدوداً للتفاعٕت" .

 أكثر هو المنطمً بالنموذج تسمٌته ٌمكن والذي اللوجٌستً أنحدار نموذج ٌعتبر
 العٕلة لفحص إحصابً أسلوب وهو الوصفٌة، البٌانات تحلٌل فً شٌوعا النماذج
 المتؽٌرات من أكثر أو دواح ومتؽٌر الوصفً المستوى ذي التابع المتؽٌر بٌن

 تكون بحٌث مفسرة متؽٌرات أو مصاحبة متؽٌرات أحٌانا تسمى والتً المستملة،
 ; Walker,1996) المٌاس مستوٌات من نوع أي من المستملة المتؽٌرات تلن

Cramer, 2002 )، اللوجٌستً أنحدار بتحلٌل فٌمصد الدراسة هذه حالة فً أما 
 ثنابً التابع المتؽٌر بٌن العٕلة وتوفٌك لفحص المست دم اْحصابً اِسلوب
ً  مستملة متؽٌرات وعدة المٌمة  بتحلٌل الحالة هذه فً التحلٌل وٌسمى نوعها، كان أٌا
 .الثنابً اللوجٌستً أنحدار
ٌكون لدٌنا النموذج  واحد مستمل ومتؽٌر ثنابً وصفً تابع متؽٌر وجود حالة ففً

 الصٌؽة ٌؤ ذ النموذج فإن ،(Simple Logistic Regression)اللوجٌستً البسٌط 
 :التالٌة
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 : التالٌة الصورة إلى ذلن بعد الصٌؽة هذه وتإول

 
  


exp1

1
xp 

 :أن حٌث
  .البٌانات من الممدرة المعامٕت: ٔ

  :ًالمستمل المتؽٌر ه. 
exp  :ًه (e )2.718 تمرٌبا وٌساوي الطبٌعً اللوؼارٌتمً اِساس. 
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 xp  :ًالتابع المتؽٌر ه y. 
 مستملة متؽٌرات عدة هنان وكان ثنابً وصفً التابع المتؽٌر من كل حالة فً أما

 فإن ،(Multiple Logistic Regression) ٌصبح لدٌنا النموذج اللوجٌستً المتعدد
 :التالٌة الصورة ٌؤ ذ النموذج

 
 Z

xp



exp1

1
 

:                 أن حٌث
ppZ   .....................2211

 

 العامة أنحدار نماذج حأت من  اصة حالة اللوجٌستً أنحدار نماذج وتعتبر
Generalized linear models، اللوجت نماذج أحٌانا النماذج هذه على وٌطلك 

Logit Model، أو ظاهرة أو معٌنة صفة بوجود التنبإ فً نرؼب عندما وتست دم 
 المستملة المتؽٌرات من مجموعة أو متؽٌر لٌم على بأعتماد معٌنة  اصٌة
 أنحدار نماذج فً الحال هو كما تماما التابع بالمتؽٌر عٕلة لها التً اِ رى
 أو اْمكان  نسبة مدٌرت فً اللوجٌستً النموذج معامٕت وتست دم العامة،
 .النموذج فً المستملة المتؽٌرات من لكل Odds Ratio  المفاضلة

واليذي  Logistic Regression ًومما سبك، فإن است دام نموذج أنحدار اللوجٌست
اعتميدت علٌييه كثٌير ميين الدراسييات السيابمة ،ٌعتبيير ميين أكثير اِسييالٌب اْحصييابٌة 

وصيفٌة. إٔ أن هيذا النميوذج ٌواجيه مشيكلة عيدم شٌوعا فً التعاميل ميع البٌانيات ال
المدرة على التعاميل ميع البٌانيات التيً تعتميد عليى التؽٌير فيً النمطية الزمنٌية التيً 

و اصية فيً  Censored Dataتسبك حدوث الحيدث، وتحتيوي عليى بٌانيات ا تفياء 
ع . لذلن كيان هنيان البيدٌل اِكثير تعيامٕ مي  Cross Sectionalالدراسات الممطعٌة 

 ( .Karen et al., 2003هذه الحالة وهو انحدار كوكس )
  Cox  Regression  Modelنموذج انحدار كوكس   7.ٕ

 Cox Regression Modelسيينركز فييً هييذا الجييزء علييى نمييوذج انحييدار كييوكس 
والتيً  Survival Analysisوالذي ٌعتبر احد اِسالٌب المست دمة فيً تحلٌيل البمياء 

لتحلٌيل، حٌيث ٌتمتيع هيذا اِسيلوب بمزاٌيا عيدة، أهمهيا: انيه تتعامل مع الزمن فيً ا
ٌعتبر من اِسالٌب الحدٌثة باْضافة إلى سهولة التعامل مع بٌانات أ تفاء والتيً 
تظهر عند ا ذ الزمن بعٌن أعتبيار. ولبيل البيدء بتوضيٌح نميوذج انحيدار كيوكس 

تمهٌدٌية لهيذا النميوذج، ٔبد من التطرق إلى نماط أساسٌة تبيٌن الفكيرة اِساسيٌة وال
 والذي ٌعتبر احد نماذج اِ طار التناسبٌة

نماذج تحلٌل البماء تتناول الزمن الذي ٌسبك حدوث حدث معٌن، ومن أكثر اِمثلة 
تطبٌما فً هذا المجال هو الزمن الذي ٌسبك الوفاة، ولكين تطبٌيك تحلٌيل البمياء هيو 

أت والت صصيات الم تلفية أوسع من ذلن بكثٌر، فهو ٌست دم فً كثٌير مين المجي
والتيً تعتبيير الييزمن عامييل أساسييً فيً تحلٌييل الظيياهرة المعنٌيية بالدراسيية. والمٌييزة 
اِساسٌة فً هذا اِسلوب هو دراسة العٕلة بٌن الزمن الذي ٌسبك حدوث الحيدث 
مع متؽٌر أو أكثر من المتؽٌرات المستملة بؽض النظر عن طبٌعية هيذه المتؽٌيرات 

ة أو وصيفٌة أو م تلطية. ومين أهيم اِسيالٌب المسيت دمة فيً من حٌيث كونهيا كمٌي
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تحلٌل البماء هو نموذج انحدار كوكس والذي ٌطبك على نطاق واسع من المجأت 
(Fox, 2002.) 

ٌعتبر نميوذج انحيدار كيوكس احيد أهيم النمياذج وأكثرهيا شيٌوعا فيً نمياذج تحلٌيل 
ٔت التً ٌكون متؽٌر اليزمن البماء، وٌست دم هذا النموذج كما ذكرنا سابما فً الحا

الذي ٌسبك حدوث حدث معٌن له أهمٌة فً تحلٌل الظاهرة المعنٌة بالدراسة، ولكً 
 ٌتم است دام هذا النموذج ٌجب أن تتوفر الشروط التالٌة :

المتؽٌر التابع وٌتكيون مين جيزأٌن )متؽٌير وصيفً ثنيابً المٌمية   متؽٌير اليزمن -
 الذي ٌسبك حدوث الحدث(

مستملة بؽض النظر عن طبٌعتها هل هً كمٌة أو وصفٌة أو م تلطية، متؽٌرات  -
 ومن المتولع أن ٌكون لها تؤثٌر على الظاهرة المعنٌة بالدراسة.

، فيإذا 97ٕٔعيام  Coxوالنموذج اِصلً ٔنحدار كيوكس التيرح مين لبيل العيالم  
 متؽٌر عشوابً متصل فإن الشكل اِساسً للنموذج هو:  Tكان 

h (t | xi) = h0 (t) * exp ( Bxi

/ )         

h (t | xi) هو ال طر الشرطً لولوع الحدث عند اليزمن :t  ًبالنسيبة للمفيردات التي
 . Xiلدٌها متجه المتؽٌرات المفسرة 

h0 (t)( داليية ال طيير اِساسييٌة :(Baseline Hazard Function  التييً تعتمييد علييى
 . Xi = 0 الزمن والمناظرة لمتجه المتؽٌرات المفسرة 

B : 1هييً متجييه عمييودي  ×P  ميين المعييالم المجهوليية ، وتسييت دم طرٌميية اْمكييان
 الجزبٌة لتمدٌر المعالم المجهولة.

Xi ًهو متجه صف :P  ×1  من المتؽٌرات المفسرة 
( Bxi

/ )  expالنسييبً الييذي ٔ ٌعتمييد علييى الييزمن ، أي أن تييؤثٌر  ر: هييو ال طيي

 ٌتؽٌير تبعياً لتؽٌير نمطية المتؽٌرات المفسرة بزٌادة أو نمصان ال طر ٌكون ثابت ٔ
، وأٌضاً فإن النسبة بٌن أي معدلٌن لل طر تكون ثابتة وؼٌر معتميدة عليى  tزمنٌة 
 الزمن .
 وانحدار كوكس: ًنظرة عامة حول نموذجً أنحدار اللوجٌست  7.ٖ
من أكثر نماذج أنحيدار شيٌوعا واسيت داما فيً  ًٌعد نموذج أنحدار اللوجٌست 

وصفٌة، والذي ٌفسر الظواهر بشكل إحصابً دلٌك وٌعطً نتيابج تحلٌل البٌانات ال
 الرب للدلة من أي نماذج أ رى.

أما نموذج انحدار كوكس فهو احد نماذج تحلٌل البماء والتً تعتمد على الزمن فيً 
تحلٌل الظواهر، وٌعد هذا النموذج من اِسالٌب الحدٌثة والتً ٌتم تطبٌمها فً كثٌر 

 من المجأت. 
ل أسييتعراض العييام ميين الناحٌيية النظرٌيية  لكييٕ ميين نمييوذج أنحييدار وميين  ييٕ
وانحيدار كييوكس مين حٌييث طبٌعية النميوذج وشييروط اسيت دامه وكٌفٌيية  ًاللوجٌسيت

حسابه وطرق تمدٌره، والعدٌد مين النمياط التيً ٌحتوٌهيا هيذان النموذجيان. توصيلنا 
 .إلى أوجه الشبه وأ تٕؾ التالٌة ما بٌن هذٌن النموذجٌن 

 أؤ: أوجه الشبه
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 طبٌعة النموذج : ٌعتبر النموذجٌن من أسالٌب أنحدار المتعدد. -ٔ
المتؽٌييرات المسييتملة: طبٌعيية ونوعٌيية المتؽٌييرات المسييتملة فييً النمييوذجٌن ؼٌيير  -ٕ

 محددة، فمد تكون المتؽٌرات كمٌة أو وصفٌة أو م تلطة ما بٌن أثنٌن.

 Odds Ratio(OR)=exp(B) & Hazard Ratio (HR)= exp(B)أداة التفسٌر:  -ٖ

و انحدار كوكس احد  ORاحد أهدافه تمدٌر  ًأنحدار اللوجٌست طبٌعة التفسٌر: -ٗ
 ، والنسبتٌن ٌفسران تؤثٌر المتؽٌرات المستملة على المتؽٌر التابع. HRأهدافه تمدٌر 

المشروط تماثل دالية  ًدالة اْمكان : تعتبر دالة اْمكان فً أنحدار اللوجٌست -٘
 (.Dickman, 2003فً انحدار كوكس )  اْمكان

ا تبار جودة مٕبمة النموذج الكلً: إن أ تبار المعنى بجودة مٕبمة النميوذج  -ٙ
بأعتمياد  Likelihood Ratio Testالكلً فً النموذجٌن هو ا تبيار نسيبة اْمكيان  

على ا تبار مربع كاي 
2. 

ر: إن أ تبيار المعنيى با تبيار دٔلية كيل متؽٌير ا تبار دٔلة معامٕت أنحدا -7
 . Wald Testمستمل على حده هو ا تبار والد 

الزمن: كيٕ النميوذجٌن ٌدرسيان العٕلية بيٌن زمين حيدوث الحيدث والمتؽٌيرات  -8
المستملة. ففً اللوجٌستً ٌكون الزمن هو صفر أي عند لحظة حدوث الحيدث، اميا 

 دث.كوكس ٌكون الزمن الذي ٌسبك حدوث الح

الفترة الزمنٌة: إذا كانت الفترة الزمنٌة للمتابعة لصيٌرة اليل مين  ميس سينوات  -9
فان النتابج التً نحصل علٌها مين اسيت دام أنحيدار اللوجٌسيتً وتلين مين انحيدار 
كييوكس تكييون شييبه متماثليية أي أن معييامٕت أنحييدار الممييدرة فييً اِسييلوبٌن شييبه 

 ,.Langer et al)ميا اتفيك علٌيه كيٕ مين:  متماثلة من حٌث اْشارة والممدار، وهيذا

2003 ; Annesi et al., 1989 ; Ingram and Kleinman, 1989 ; Green and 

Symons, 1983) 
 ثانٌا: أوجه أ تٕؾ

ٌكون المتؽٌر التابع وصفً ثنابً، بٌنما  ًالمتؽٌر التابع: فً أنحدار اللوجٌست -ٔ
ثنييابً  الييزمن حتييى حييدوث  فييً انحييدار كييوكس ٌكييون المتؽٌيير التييابع )وصييفً

 الحدث(.
أ تفاء: نموذج أنحدار اللوجٌستً ٔ ٌتعامل مع بٌانات أ تفاء بٌنما نموذج  -ٕ

 انحدار كوكس ٌتعامل معها.

طرٌميية تمييدٌر معييامٕت أنحييدار: ٌييتم تمييدٌر معييامٕت أنحييدار اللوجٌسييتً  -ٖ
، بٌنميا ٌيتم  Maximum Likelihood Estimationباسيت دام طرٌمية اْمكيان اِكبير

 Partialتميييدٌر معيييامٕت انحيييدار كيييوكس باسيييت دام طرٌمييية اْمكيييان  الجزبٌييية

Likelihood Estimation  . 
الزمن: فً أنحدار اللوجٌستً ٌوصؾ احتمال حدوث الحدث عند نمطة زمنٌة  -ٗ

واحدة وهو زمن الممابلة أي الزمن اللحظيً للحيدث أي أن اليزمن ثابيت )صيفر( ، 
كوكس ٌوصؾ احتمال حدوث الحدث عنيد أي نمطية زمنٌية تسيبك  بٌنما فً انحدار

 (.Langer et al., 2003حدوث الحدث أي أن الزمن ٌتؽٌر )
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الفترة الزمنٌة: إذا كانت الفترة الزمنٌة للمتابعة طوٌلة أكثير مين  ميس سينوات  -٘
فان النتابج التً نحصل علٌها مين اسيت دام أنحيدار اللوجٌسيتً وتلين مين انحيدار 

 Langer et al., 2003 ; Annesi)كون م تلفة وهذا ما اتفك علٌه كيٕ مين: كوكس ت

et al., 1989 ; Ingram and Kleinman, 1989 ; Green and Symons, 1983) 
 حٌث أكدوا انه:

كلمييا زادت فتييرة المتابعيية فييان معييامٕت أنحييدار اللوجٌسييتً تزٌييد فييً الممييدار  -
 كما هً. ب ٕؾ معامٕت انحدار كوكس والتً تبمى

كلما زادت فترة المتابعة فإن تميدٌر ال طيؤ المعٌياري فيً نميوذج انحيدار كيوكس  -
 ٌن فض ممارنة مع نموذج أنحدار اللوجٌستً.

كلما زادت فترة المتابعة فان معامٕت انحدار كوكس تبمى ؼٌر متحٌزة فً حٌن  -
 تكون معامٕت أنحدار اللوجٌستً متحٌزة.

 شة النتابج:.  تحلٌل البٌانات ومنال7
مين  يٕل  ٕٗٓٓفً هذه الدراسة تيم اسيت دام بٌانيات المسيح الصيحً الفلسيطٌنً 

تمسييٌم المتؽٌييرات المفسييرة المتاحيية بالمسييح إلييى أربعيية مجموعييات تنيياظر العوامييل 
المباشرة التً تإثر على وفٌات اِطفال الرضع وفماً لٓطار النظري الممتيرح مين 

حٌيث سيٌتم التعيرؾ عليى أهيم المحيددات ذات ،   (Mosley and Chen, 1984)لبيل 
حتيى  ٕٔٓٓالتؤثٌر المعنوي على وفٌات الرضع فً فلسطٌن  ٕل فترة الدراسة )

وذلييين باسيييت دام مييينهج الدراسييية التحلٌليييً الممتيييرح )نميييوذج أنحيييدار  (ٕٗٓٓ
اللوجٌستً ونموذج انحدار كيوكس( بهيدؾ الوصيول إليى نتيابج وتوصيٌات محيددة 

 لوالع العملً لت فٌض وفٌات الرضع فً فلسطٌن فً المستمبل.ٌمكن تطبٌمها فً ا
 المجموعات اِربعة هً:

 تحتوي على المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة وأجتماعٌة. المجموعة األولى:

 تحتوي على المتؽٌرات المتعلمة بالحالة التؽذوٌة . المجموعة الثـانية:

 تحتوي على المتؽٌرات الصحٌة. المجموعة الثـالثة:

 فً المجموعات السابمة. تحتوي على جمٌع المتؽٌرات مجموعة الرابـعة:ال

نود أن نإكد على انه عند است دام النميوذجٌن فيً تحلٌيل الظياهرة، ليد ، بشكل عام
 توصلنا الى النماط التالٌة:

ا تبار جودة التوفٌك للنميوذجٌن معنوٌية فيً المجموعيات اِربعية سيالفة اليذكر،  -
 بشكل عام. تؤثٌر على وفٌات الرضع فً فلسطٌن وهذا ٌعنً أن لكل منها

النمييوذجٌن توصييٕ الييى نفييس المتؽٌييرات التييً لهييا تييؤثٌر علييى وفٌييات أطفييال   -
 الرضع فً فلسطٌن. وذلن نظراً لمصر فترة المتابعة )ثٕث سنوات(.

 هنان تشابه شدٌد فً ممدار نسبة  طر وفاة الطفل فً النموذجٌن.  -

ت المفسييرة علييى وفٌييات أطفييال الرضييع فييً كييٕ طبٌعيية تفسييٌر أثيير المتؽٌييرا -
النمييوذجٌن سييوؾ تكييون نفسييها. نظييراً لتشييابه المتؽٌييرات المفسييرة ولٌميية ممييدار 

 التفسٌر فً كٕ النموذجٌن.
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تفسييٌر أثيير المتؽٌييرات المفسييرة علييى وفٌييات وسيينتناول أن تحدٌييد ، بشييكل  يياص
 :أطفال الرضع فً المجموعات أربعة كٕ على حده

 موعة اِولى : المحددات الدٌموؼرافٌة وأجتماعٌةالمج -ٔ
وبدراسيية المجموعيية اِولييى والتييً تحتييوي علييى مجموعيية العوامييل الدٌموؼرافٌيية 
وأجتماعٌة المتعلمة باِم والطفل ، كان ا تبار جيودة التوفٌيك للنميوذجٌن معنيوي 

عنيوي عليى وهذا ٌعنً أن للمتؽٌرات الدٌموؼرافٌة وأجتماعٌة بشكل عيام تيؤثٌر م
وفٌات الرضع فً فلسطٌن، ولمعرفة أي من المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة وأجتماعٌية 
له تؤثٌر على وفٌات الرضيع فميد توصيلت الدراسية إليى أن جينس الموليود وطبٌعية 
المولود من حٌث كونه مفرد أو توأم وتعلٌم اِم هً التً تإثر على وفٌات اِطفال 

ى، تشييٌر النتييابج إلييى عييدم معنوٌيية بييالً الرضييع فييً فلسييطٌن. وميين ناحٌيية أ يير
 المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة وأجتماعٌة.

( نجد أن نسيبة ال طير التيً ٌتعيرض لهيا الطفيل ت تليؾ مين ٔومن  ٕل جدول )
حٌث كونه ذكر أو أنثى، فميد توصيلت الدراسية إليى أن الموليود ليو كيان  ذكير فيإن 

اِطفيال اْنياث. وت تليؾ ممارنية بلليٌٕ  طر وفياة الطفيل محيل الدراسية ٌين فض 
أٌضييا نسييبة ال طيير التييً ٌتعييرض لهييا الطفييل ميين حٌييث كونييه مفييرد أو تييوأم ، فمييد 
توصلت الدراسة إلى أن المولود لو كان مفرد فإن  طر وفاة الطفيل محيل الدراسية 
ٌن فض ممارنة باِطفال التوابم وذلن بعد التحكم فً بالً المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة 

 Glinianaia)وذج ولد أكدت هذه النتٌجة بعض الدراسات السابمة الموجودة فً النم

et al., 2002; Joseph et al., 2001)  باْضيافة إليى أن  طير وفياة الطفيل محيل ،
 الدراسة ٌن فض بارتفاع المستوى التعلٌمً لٕم.
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 (1جدول )
 نتابج تحلٌل المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة

 

 المتؽٌرات
Logistic Reg. Cox Reg. 

odds Ratio Hazard Ratio 

 الفبة المرجعٌة =) أنثى(   جنس المولود :

 *0.641 *0.633 ذكر

 ( ٕ -ٔ:  الفبة المرجعٌة = )ترتٌب المولود

ٖ-ٗ  0.929 0.930 

 0.781 0.780 فؤكثر ٘

 الفبة المرجعٌة = )توأم( طبٌعة المولود :

 **0.359 **0.340 مفرد

 الفبة المرجعٌة =) لرابة من الدرجة الثانٌة( زوجٌن :صلة المرابة بٌن ال

 0.839 0.836 من الدرجة الثانٌة أبعد لرابة

 1.163 1.116 ٔ ٌوجد صلة لرابة

 سنة( ٕٓالفبة المرجعٌة =)ألل من  : الزواج اِولعند  اِمعمر 

 0.949 0.951 سنة فؤكثر ٕٓ

 تعلٌم اِم:  الفبة المرجعٌة = )أمٌة(

 **1.311 **1.433 المراءة والكتابةمعرفة 

 **0.566 **0.522 إعدادي–ابتدابً 

 *0.319 *0.332 ثانوي فؤكثر

 منطمة السكن: الفبة المرجعٌة = )لطاع ؼزة(

 0.915 0.911 الضفة الؽربٌة

 نوع التجمع: الفبة المرجعٌة = )حضر(

 1.012 1.008 رٌؾ

 0.836 0.833 م ٌم

** P-value < 0.01 *  P-value < 0.05 

 المجموعة الثانٌة : المحددات المتعلمة بالحالة  التؽذوٌة -ٕ

بالنسبة للمجموعة الثانٌة والتً تحتوي على العوامل المتعلمة بالحالة التؽذوٌة ليّم 

والطفييل، كييان ا تبييار جييودة التوفٌييك للنمييوذجٌن معنييوي وهييذا ٌعنييً أن مجموعيية 

والطفيل لهيا تيؤثٌر عليى وفٌيات الرضيع فيً  العوامل المتعلمة بالحالية التؽذوٌية ليّم
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فلسطٌن ، ولمعرفة أي من المتؽٌرات المتعلمة بسيوء التؽذٌية ليه تيؤثٌر عليى وفٌيات 

الرضع فمد توصلت الدراسة إلى أن حصول اِم على ألراص الحدٌيد أثنياء الحميل 

وحصييول الطفييل علييى الرضيياعة الطبٌعٌيية هييً التييً تييإثر علييى وفٌييات اِطفييال 

سطٌن ، مع العلم بيؤن هيذٌن المتؽٌيرٌن هميا فميط المتؽٌيرات المتعلمية الرضع فً فل

 بالحالة التؽذوٌة فً الدراسة.

إن نمط تؽذٌة الرضع له تؤثٌر هام على صيحة اِطفيال ، حٌيث أن التؽذٌية تعتبير  

العامل الربٌسً الذي ٌحدد الوضع الؽيذابً للطفيل واليذي ٌزٌيد مين  طير الميرض 

ثبت أن سيوء الحالية التؽذوٌية تزٌيد مين م ياطر التعيرض  والوفاة بٌن اِطفال فلمد

لم ٌتعرض بشكل  2004للمرض والوفاة بٌن اِطفال، ولّسؾ فإن المسح الصحً 

 كاؾ إلى متؽٌرات سوء التؽذٌة. 

عيين  ٕٔٓٓ( فييً تمرٌرهييا عييام USAIDولييد أعربييت الوكاليية اِمرٌكٌيية للتنمٌيية )

م سييوء التؽذٌيية بشييكل  طٌيير لييدى وضييع اِطفييال الفلسييطٌنٌٌن، عيين للمهييا ميين تفييال

% مين اِطفيال دون سين ال امسيية ٘.ٕٕهيإٔء اِطفيال، وٌشيٌر التمرٌير إليى أن 

( التً أجرت دراسة بصدد ذلن careٌعانون من سوء التؽذٌة، ولد أشارت منظمة )

الموضوع إلى أنه ٌمكن ممارنة هذا المعدل بمعدل سوء التؽذٌة فيً بليدٌن أفيرٌمٌٌن 

 التؽذٌة بشكل  طٌر، هما نٌجٌرٌا وتشاد. ٌعانٌان من سوء

فميير الييدم هييو عبييارة عيين نمييص فييً كييرات الييدم الحمييراء التييً تحتييوى علييى مييادة 

الهٌموجلوبٌن الذي ٌعتبر النالل المهم لّكسجٌن إلى كافة أنحاء الجسم وهذا النمص 

ٌإدى إلى الشعور بال مول والتعب ، والنمص فيً كيرات اليدم الحميراء ٌحيدث إميا 

ب اليينمص فيً تكوٌنهييا أو الزٌيادة فييً تكسييرها وهيذه ال ٌٕييا ٌيتم تصيينٌعها فييً بسيب

ن اع العظم الشوكى وتعٌش لمدة أربعة أشيهر وْنتياج  ٌٕيا اليدم الحميراء ٌحتياج 

وحمض الفولٌن ، وإذا حدث نميص فيً أحيد هيذه  B-12الجسم إلى الحدٌد وفٌتامٌن 

 دم.المواد أو كلها فإن المرٌض ٌصبح مرٌضاً بفمر ال

كثٌر من اِمهات الحوامل ٌعانٌن مين فمير اليدم بسيبب زٌيادة الطليب عليى عنصير 

نظيرا لحاجية الجنيٌن للعناصير الؽذابٌية ووالفٌتامٌنات اِ رى  ٕل الحمل.  الحدٌد

منها الحدٌد والفٌتامٌنات فإن إنتاج الكرٌات الحمراء أثناء الحمل ٌزٌيد  الهامة والتً

زمة للجنٌن. إن حجم اليدم فيً اِم الحاميل ٌزٌيد بنسيبة العناصر الؽذابٌة الٕ لتوفٌر

الجنٌن والمشٌمة والتؽٌيرات  احتٌاجحوامل وهذا لزٌادة الاِمهات ؼٌر  % عنٓ٘

 فيً الطليب عليى عنصير الحدٌيد والفٌتامٌنيات أثناء الحمل. هذه الزٌيادة التً تحدث

للٌيل  اصية اليدم  بدورها إلى ت فٌؾ الدم وٌصيبح تركٌيز الهٌموؼليوبٌن فيً إديت

التؽٌيرات فيإن  بٌن اِسبوع ال امس والعشرٌن والثٕثيٌن مين الحميل. وبسيبب هيذه

حدوث ميرض  اِم الحامل تحتاج إلى التزود بالحدٌد والفٌتامٌنات أثناء الحمل لمنع

، حٌث ٌعتبر فمر الدم  ٕل الحمل من أكبر المشكٕت التً تواجه النساء.  فمر الدم
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الحوامييل ٔبييد ميين إعطيياء اِم الحامييل ألييراص الحدٌييد إذ ولمعالجيية فميير الييدم عنييد 

ملؽييم ميين الحدٌييد مييع  ٓٙتنصييح منظميية الصييحة العالمٌيية بإعطيياء جمٌييع الحوامييل 

مٌكروجرام من حامض الفولٌن  ٕل الثلث الثانً والثالث من الحميل بشيكل  ٕٓ٘

ليى أن (. ولد أشارت نتابج الدراسة إٕٓٓٓروتٌنً للولاٌة من فمر الدم) الٌوسفً، 

% مينهن ليد ٘ٗ% من اِمهات لد حصلن على ألراص الحدٌد أثنياء حملهين و7٘

 تناولن ألراص حمض الفولٌن. 

( نجد أنيه إذا حصيلت اِم عليى أليراص الحدٌيد أثنياء الحميل ٕومن  ٕل جدول )

فييإن  طيير وفيياة الطفييل محييل الدراسيية ٌيين فض ممارنيية باِطفييال الييذٌن لييم تحصييل 

ٌد أثناء الحمل وذلن بعد التحكم فً بيالً متؽٌيرات سيوء أمهاتهم على ألراص الحد

 التؽذٌة الموجودة فً النموذج.

إن الرضيياعة الطبٌعٌيية لهييا أثيير هييام علييى صييحة الطفييل، والبداٌيية المبكييرة فييً 

الرضيياعة الطبٌعٌيية هاميية لكييل ميين اِم والطفييل، فبالنسييبة للطفييل تعتبيير الرضيياعة 

)الحلٌييب الييذي ٌنييتج مباشييرة بعييد هاميية للحصييول علييى حلٌييب اللبييؤ أو السرسييوب 

الييؤدة( الييذي ٌعتبيير ؼنٌيياً باِجسييام المضييادة التييً تحمييً المولييود ميين اْصييابة 

بيياِمراض وللرضيياعة الطبٌعٌيية فوابييد صييحٌة عدٌييدة حٌييث تسيياعد علييى ت فييٌض 

وهً مرتبطة  (Arifeen, 2001)وفٌات مرضى اْسهال واِمراض التنفسٌة الحادة 

ة وثٌمة بهيا وٌعتبير هيذا الموضيوع مين المواضيٌع محيل بوفٌات الرضع وذات صل

 (.Santos  et al., 1998أهتمام )

وبالنسبة لّطفال الرضع اليذٌن ليم ٌحصيلوا عليى الرضياعة الطبٌعٌية ربميا ٌرجيع 

(، ولد تكون هذه Habicht et al., 1986ذلن إلى الحالة الصحٌة ؼٌر المستمرة لهم )

لد ٌكونوا وليدوا مرضيى وليذلن ليم ٌحصيلوا عليى الحالة ؼٌر المستمرة بسبب أنهم 

الرضاعة الطبٌعٌة مما لد ٌإدي إلى وفاتهم، حٌيث أن اِطفيال فيً حالية اليؤدات 

المبكيييرة أو ذوي اليييوزن المييين فض عنيييد اليييؤدة تميييل احتميييأت حصيييولهم عليييى 

 (.Da Vanzo et al., 1984الرضاعة الطبٌعٌة )

هً ترتبط بشدة ببماء الطفيل عليى لٌيد الحٌياة، أما بالنسبة لمدة الرضاعة الطبٌعٌة ف

فالطفل الذي ٌرضع بشكل كاٍؾ لٌس فمط ٌمتلن نمو طبٌعً ولكن أٌضاً ٌميً نفسيه 

(، أما اِطفال Knodel and Kintner, 1977من سوء التؽذٌة واِمراض والعدوى )

 الذٌن لم ٌرضعوا أو رضعوا لفترة لصٌرة فإنهم ٌعيانون مين ارتفياع  طير الوفياة.

 , Jatran)وترتبط أٌضاً مدة الرضاعة الطبٌعٌة بزٌادة فترة المباعدة بيٌن اليؤدات 

1999; Hobcoraft et al., 1985) 

والرضياعة الطبٌعٌية المطلمية فييً اِشيهر اِوليى مين العميير مرتبطية بميوة بزٌييادة 

فرصة بمياء الرضيع عليى لٌيد الحٌياة وت فيٌض  طير اِميراض ، ؤكتسياب نميو 

ٌدة فمد أوصت منظمة الصيحة العالمٌية بيان ٌحصيل الرضيع عليى أفضل وصحة ج
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رضاعة طبٌعٌة مطلمة  ٕل الثٕثية أشيهر اِوليى مين العمير بٌنميا ٌسيتمرون فيً 

الحصيول علييى رضيياعة طبٌعٌيية حتييى سيين سيينتٌن أو أكثيير بشييرط أن ٌييوازي ذليين 

حصييول الطفييل علييى الطعييام والسييوابل كمصييادر مهميية للتؽذٌيية المكمليية وذليين بعييد 

 . ( WHO , 2003 )ثٕثة أشهر اِولى من العمرال

( لد توصلت الدراسة إلى أنه إذا حصل الطفل على رضياعة ٕومن  ٕل جدول )

طبٌعٌيية فييان  طيير الوفيياة ٌيين فض ممارنيية مييع اِطفييال الييذٌن لييم ٌحصييلوا علييى 

 رضاعة طبٌعٌة. 

مكين فً ظل عدم وجود أي بٌانات عن أسباب التولؾ عن الرضاعة الطبٌعٌية ٔ ٌ

التؤكييد بييؤي حييال ميين اِحييوال عيين اتجيياه العٕليية السييببٌة بييٌن متؽٌييري الرضيياعة 

 الطبٌعٌة وبماء الطفل على لٌد الحٌاة

وهنان بعض الدراسات السابمة أكدت أن حصيول الطفيل عليى الرضياعة الطبٌعٌية 

ومييدة هييذه الرضيياعة لهييا تييؤثٌر معنييوي علييى فتييرة بميياء الطفييل علييى لٌييد الحٌيياة 

  طر اِمراض وإكساب الطفل نمو أفضل وصحة جٌدة  والت فٌض من
(Cabigon, 2002; Arifeen, 2001; Uchudi, 2000; Lindstrom and Berhanu, 

2000; Jatran, 1999; Zahid, 1999; Normany and Thopa, 1999; Som, 1999; 

Golding, 1997; Zheng, 1993; Vanlandingham and et al., 1991; Rosenberg, 

1989; Holland, 1987) 

وللتؤكٌد على مدى تؤثٌر الرضاعة الطبٌعٌة على وفٌيات الرضيع نجيد أنيه فيً ظيل 

وجود متؽٌر وزن الموليود واليذي ٌعكيس الحالية الصيحٌة العامية للطفيل فيً لحظية 

مييٌٕده ومييدى اسييتعداده لتمبييل الرضيياعة الطبٌعٌيية، وميين  ييٕل نتييابج المجموعيية 

نجيد بيؤن الرضياعة الطبٌعٌية فيً ظيل المتؽٌيرات  والتً تحتوي على جمٌعالنهابٌة 

وجود متؽٌر ان فاض وزن المولود ما زالت تإثر على وفٌات الرضع ، وهذا ٌيدل 

علييى وجييود ارتبيياط لييوي بييٌن متؽٌيير الرضيياعة الطبٌعٌيية ومتؽٌيير ان فيياض وزن 

 المولود .
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 (ٕ) جدول

 نتابج تحلٌل العوامل المتعلمة بالحالة التؽذوٌة

 ٌراتالمتؽ
Logistic Reg. Cox Reg. 

0dds Ratio Hazard Ratio 

 الحصول على ألراص الحدٌد : الفبة المرجعٌة = ) ٔ(

 **0.462 **0.461 نعم

 حالة الرضاعة الطبٌعٌة : الفبة المرجعٌة = ) ٔ(

 **0.066 **0.051  نعم

** P-value < 0.01 *  P-value < 0.05 

 ددات الصحٌة المجموعة الثالثة : المح -ٖ

وبدراسة المجموعة الثالثة والتً تحتوي عليى مجموعية العواميل الصيحٌة المتاحية 

، كيان ا تبيار جيودة التوفٌيك للنميوذجٌن معنيوي وهيذا  ٕٗٓٓفً المسيح الصيحً 

ٌعنً أن نموذج المتؽٌرات الصحٌة المتاحة ليه تيؤثٌر معنيوي عليى وفٌيات الرضيع 

الصحٌة له تؤثٌر على وفٌات الرضيع فميد فً فلسطٌن، ولمعرفة أي من المتؽٌرات 

توصييلت الدراسيية إلييى أن عييدم حصييول اِم علييى الرعاٌيية الصييحٌة أثنيياء الحمييل ، 

كجم( هً المتؽٌرات التً تإثر على وفٌيات  ٘.ٕوان فاض وزن المولود )ألل من 

اِطفال الرضع فيً فلسيطٌن. ومين ناحٌية أ يرى، تشيٌر النتيابج إليى عيدم معنوٌية 

 ت الصحٌة. بالً المتؽٌرا

إن الحمل والؤدة حدث ممٌز فيً حٌياة الميرأة، ليذلن كيان لزامياً التعاميل ميع هيذا 

الحدث بعناٌة شدٌدة ، فبمدر ما هً عملٌة بٌولوجٌة بمدر ما تحمل من م اطر على 

حٌاة اِم والطفل. وٌعتبر معدل وفٌات اِطفال الرضع مإشر للحالة الصيحٌة وأن 

ا ٌعكيس التؽٌيرات فيً ال يدمات الصيحٌة الممدمية ، وأن التؽٌر فً هذا المعدل ربمي

برامج الرعاٌة الصحٌة الممدمية ليّم والطفيل سيتكون ليادرة عليى تعزٌيز رضياعة 

، وفيً هيذه الدراسية (WHO, 2003)طبٌعٌية وممارسية تؽذٌية مكملية بشيكل أفضيل 

تتمثيل ال يدمات الصيحٌة الممدميية ليّم فيً: )الرعاٌية الصييحٌة أثنياء الحميل، مكييان 

لؤدة( وتعتبر رعاٌة اِم  ٕل فترة الحميل واليؤدة مين المحياور اِساسيٌة فيً ا

 دمات الصحة اْنجابٌية التيً تسياهم بشيكل كبٌير فيً التملٌيل مين وفٌيات اِمومية 

وحدٌثً الؤدة ومن نسبة المضاعفات واِمراض الناجمة عن الحمل والرضاعة، 

حمييل تعتبيير ضييرورٌة للييتمكن ميين وإن الرعاٌيية الدورٌيية المنتظميية  ييٕل فتييرة ال

اكتشاؾ  عوامل ال طر والمضاعفات التً لد تنجم عين الحميل وعٕجهيا وتحوٌيل 

 ومتابعة حأت الحمل ال طر. 
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وميين أهييم اِسييباب التييً سيياعدت وأدت إلييى الرلييً بمسييتوى صييحً ٔبييك وإلييى 

ء ان فاض النسب فً معدل الوفٌات واْصابة باِمراض لدى اِم والطفل كان إبٕ

السييلطة الوطنٌيية الفلسييطٌنٌة فييً اِعييوام السييابمة أهتمييام الييٕزم بمراكييز اِموميية 

والطفولة والتً كان لها اليدور اِساسيً فيً التنمٌية الصيحٌة وفيً توجيه اِمهيات 

إلى مراكز اِمومة والطفولة والتً لها الدور الكبٌر فً التنمٌية الصيحٌة باْضيافة 

وكالة الؽوث الدولٌة والمراكز التابعة لل دمات الطبٌة إلى المراكز الصحٌة التابعة ل

 العسكرٌة باْضافة إلى المطاع ال اص والمنظمات ؼٌر الحكومٌة.

إن أدبٌات منظمة الصحة العالمٌية تإكيد عليى أهمٌية البيدء برعاٌية الحميل بمرحلية 

مبكرة، على أن ٔ ٌمل عدد زٌارات الحامل للمركز الصحً أو عٌادة الطبٌيب عين 

زٌيييارات للحميييل الطبٌعيييً، وليييد انعكسيييت هيييذه المتطلبيييات فيييً اليييدلٌل اليييوطنً  ٗ

، حٌيث ٕٓٓٓالفلسطٌنً ل دمات الصحة اْنجابٌة الذي تم إنجازه فيً أوابيل عيام 

جياء فٌيه أن جمٌيع النسياء الحواميل فيً فلسيطٌن ٌجيب أن تميدم لهين رعاٌية دورٌية 

الطبٌعيً وأكثير مين مرات للحمل  8 -ٙ ٕل الحمل على أن ٌكون عدد الزٌارات 

 ذلن فً حالة الحمل ال طر. 

وتتمثل الرعاٌة الصحٌة لّم أثناء الحمل فً العدٌد من اِوجه مثل الحصول على 

التطعٌمات الٕزمة، وزٌارة الطبٌب أثناء الحمل ومكان تلمً الرعاٌة وؼٌرها. ولد 

أن % ميين اِمهييات لييد تلمييٌن رعاٌيية  ييٕل الحمييل و9٘توصييلت الدراسيية إلييى أن 

مييرات  ييٕل فتييرة  7.7متوسييط عييدد زٌييارات اِم لمراكييز الرعاٌيية الصييحٌة كييان 

الحمل، وهيذا ٌيدل عليى وعيً اِمهيات بؤهمٌية الرعاٌية والمتابعية المنتظمية  يٕل 

الحمييل، وتتماشييى هييذه النتييابج مييع نتييابج بعييض الدراسييات المحلٌيية التييً لامييت بهييا 

رت نتابجهيا إليى أن معيدل بعض المإسسات ؼٌر الحكومٌة فً فلسطٌن، حٌث أشيا

 (. 998ٔزٌارة للحامل )شبٌطة ،  ٘.7زٌارات الحوامل لمراكز الرعاٌة كان 

لميد أكيدت منظمية الصييحة العالمٌية عليى أن ٔ ٌميل عييدد زٌيارات الحاميل للمراكييز 

زٌيارات للحميل الطبٌعيً ، وأشيارت النتيابج إليى أن  ٗالصحٌة لمتابعة الحمل عن 

ميرات  7.7راكيز الرعاٌية الصيحٌة فيً فلسيطٌن كيان متوسط عدد زٌيارات اِم لم

 ٕل فترة الحمل، وهذا ما ٌدعونا إلى اْشارة إلى التؤكٌد على أهمٌة محتوى هيذه 

الزٌارات ولٌس كثرة عدد الزٌيارات . باْضيافة إليى ذلين فيإن عيدم وجيود بٌانيات 

لحٌياة أو متاحة عن الرعاٌة الصحٌة التً تلماها اِطفال سواء من ظليوا عليى لٌيد ا

من توفوا ٌمؾ عابك أمام التمٌٌم اليوالعً ليدور الرعاٌية الصيحٌة عليى بمياء هيإٔء 

 اِطفال على لٌد الحٌاة .

( نجد أنه إذا حصلت اِم على رعاٌة صحٌة أثناء حملها فإن ٖومن  ٕل جدول )

 طر وفاة الطفل محل الدراسة ٌن فض ممارنة باِطفال اليذٌن ليم تحصيل أمهياتهم 

اٌيية صييحٌة أثنيياء الحمييل وذليين بعييد الييتحكم فييً بييالً المتؽٌييرات الصييحٌة علييى رع
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الموجودة فً النميوذج. وهنيان بعيض الدراسيات السيابمة التيً سياندت هيذه النتٌجية 

وأكدت أن حصول اِم على الرعاٌة الصيحٌة أثنياء الحميل لهيا تيؤثٌر معنيوي عليى 

 وفٌات اِطفال الرضع .
(London, 2004; Verhoeff et al., 2004; Cabigon, 2002; Astrid et al., 2000; 

Zahid, 1999; Bohler, 1994; Defo, 1994) 

وتعتبر الؤدة المبكرة أحد أهم أسباب وفٌات اِطفال وهذا ما أثبتته تمارٌر وزارة 

الصحة الفلسطٌنٌة من أن السبب الربٌسً لوفٌات اِطفال الرضع فً فلسيطٌن هيو 

ة مبكييرة ، هييذا باْضييافة إلييى تمييارٌر وكاليية الؽييوث ان فيياض وزن المولييود/ ؤد

( أن السييبب الربٌسييً Madi, 2000الدولٌيية التييً تإكييد ذليين ، حٌييث وضييح أٌضيياً )

لوفٌات الرضع بالنسبة لٕجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً فلسيطٌن ٌعيود ؼالبياً إليى ان فياض 

 وزن المولود/ الؤدة المبكرة. 

موليود مبكييراً، ٌ يرج إلييى الحٌياة وهييو فالطفيل ال ييدج )ذو اليوزن الميين فض( أو ال

نالص النمو ِنه ليم ٌكميل تطيوره فيً رحيم اِم وهيو معيرض لٓصيابة بيؤمراض 

جسدٌة وعملٌة، بٌنما ٌموت آ رون ِن الطب فً هذا المجال ؼٌر لادر على تمدٌم 

العييٕج المناسييب وإنميياذ هييإٔء اِطفييال ال ييدج ، وٌعتبيير وزن المولييود والييؤدة 

المإشييرات التييً تييدل علييى الحاليية الصييحٌة العاميية للطفييل فييً لحظيية المبكييرة ميين 

مييٌٕده، وتعتبيير ميين العوامييل الهاميية التييً تييإثر علييى مييدى تمبييل الطفييل للرضيياعة 

 (. Curtis, 1995الطبٌعٌة )

ومن  ٕل هذه الدراسة وجدنا بؤن ثلث وفٌات الرضيع فيً فلسيطٌن كيانوا ٌعيانون 

اِطفييال كانييت أمهيياتهم تعييانً ميين % ميين هييإٔء ٘ٙميين ان فيياض وزنهييم وأن 

 أعراض الؤدة المبكرة. 

مين فض )أليل  الموليود ( أٌضا نجيد أنيه إذا كيان وزن الطفيلٖومن  ٕل جدول )

كجيم( فيإن  طير وفياة الطفيل محيل الدراسية ٌيزداد ممارنية باِطفيال ذوو  ٘.ٕمن 

الحميل فيإن الوزن الطبٌعً ، وأنه إذا تعرضت اِم ِعراض الؤدة المبكرة أثناء 

 طر وفاة الطفل محل الدراسية ٌيزداد ممارنية باِطفيال اليذٌن ليم تتعيرض أمهياتهم 

ِعراض الؤدة المبكرة أثناء الحمل وذلن بعد التحكم فً بالً المتؽٌرات الصحٌة 

 الموجودة فً النموذج.

وهنان بعض الدراسات التً أكدت أن ان فاض وزن المولود والؤدة المبكرة لهيا 

 ;Verhoeff, et al., 2004; Omariba, 2004)عليى وفٌيات اِطفيال الرضيع.  تيؤثٌر

Wei, et al., 2004; Thonpson, et al., 2002; Surles, et al., 1999) 
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 نتابج تحلٌل العوامل الصحٌة: (ٖجدول )

 المتؽٌرات
Logistic Reg. Cox Reg. 

0dds Ratio Hazard Ratio 

 ناء الحمل : الفبة المرجعٌة = ) ٔ(الحصول على رعاٌة صحٌة أث

 **0.250 **0.239 نعم

 حدوث إجهاض أو نزول مولود مٌت لٕم: الفبة المرجعٌة = ) ٔ(

 0.769 0.725 نعم

 نوع الؤدة : الفبة المرجعٌة = )طبٌعٌة(

 0.767 0.787 ؼٌر طبٌعٌة

 1.735 1.824 لٌصرٌة

 وزن المولود : الفبة المرجعٌة = )طبٌعً(

 1.035 1.024 أكبر من الطبٌعً 

 **5.158 **5.128 ألل من الطبٌعً

** P-value < 0.01 *  P-value < 0.05 

 

ٗ-  ً  المجموعة الرابعة: جمٌع المتؽٌرات معا

بالنسبة للمجموعة النهابٌة والتً تحتوي على جمٌع المتؽٌرات فيً النمياذج الثٕثية 

ٌن معنييوي وهييذا ٌعنييً أن مجموعيية السييابمة، كييان ا تبييار جييودة التوفٌييك للنمييوذج

المتؽٌرات النهابٌة لها تؤثٌر معنوي على وفٌات الرضع فً فلسطٌن ، ولمعرفة أي 

مين المتؽٌييرات ليه تييؤثٌر عليى وفٌييات الرضييع فميد توصييلت الدراسية إلييى أن جيينس 

المولود وطبٌعة المولود من حٌيث كونيه مفيرداً أو تيوأم ، تعليٌم اِم ، حصيول اِم 

لحدٌد أثناء فترة الحمل، حالة الرضاعة الطبٌعٌة ، حصول اِم على على ألراص ا

الرعاٌة الصحٌة أثناء الحمل، ووزن المولود عنيد اليؤدة.هً المتؽٌيرات المعنوٌية 

فً هذا النموذج ، وهً نفسها التً ثبت معنوٌتهيا فيً النمياذج السيابمة، وهيذا ٌإكيد 

فٌييات اِطفييال الرضييع فييً علييى أن هييذه المتؽٌييرات هييً المحييددات الربٌسييٌة لو

 فلسطٌن. 

 .  النتابج :3

تشٌر النتابج إلى انه على الرؼم من ا تٕؾ ممدار نسبة  طر وفاة الطفل نوعا  -ٔ

ما فيً نميوذجً أنحيدار اللوجٌسيتً وانحيدار كيوكس إٔ أنهميا توصيٕ إليى نفيس 

مة فيً المتؽٌرات التً لها تؤثٌر على الظاهرة. وهذا ما أكدته بعض الدراسات الساب

 حالة ما إذا كانت الفترة الزمنٌة للمتابعة لصٌرة الل من  مس سنوات.
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فييً الحاليية الفلسييطٌنٌة ، أحييد أهييم العوامييل الدٌموؼرافٌيية وأجتماعٌيية المييإثرة  -ٕ

على حٌاة الطفل الرضٌع هً جنس المولود وطبٌعية الموليود مفيرد أو تيوأم وتعليٌم 

 ة فً دول أ رى حول نفس الموضوع. اِم وهو ما ٌتفك مع نتابج الدراسات السابم

الحالة التؽذوٌة لّم والطفل ، أشارت النتابج إلى أهمٌة المتؽٌيرات الموجيودة ،  -ٖ

حٌث أن حصول اِم على ألراص الحدٌد أثناء الحميل ارتيبط بيؤثر معنيوي اٌجيابً 

على حٌاة الطفيل الرضيٌع حتيى بعيد اليتحكم فيً متؽٌير حصيول اِم عليى الرعاٌية 

كانيت  –وكما أكدت دراسيات عدٌيدة -ء الحمل بصفة عامة . ونجد أنه الصحٌة أثنا

 هنان أهمٌة كبٌرة لمتؽٌر الرضاعة الطبٌعٌة فً تفسٌر حالة البماء للطفل الرضٌع.

أشارت النتابج إلى أن حصول اِم على الرعاٌة الصحٌة أثناء الحمل له تيؤثٌر   -ٗ

معنييوي سييلبً بييٌن  معنييوي اٌجييابً علييى حٌيياة الطفييل الرضييٌع، ووجييود ارتبيياط

ان فاض وزن الموليود عنيد اليؤدة وتعيرض أميه ِعيراض اليؤدة المبكيرة أثنياء 

الحميل مييع حاليية بميياء الطفييل علييى لٌييد الحٌياة ، وهييذا مييا ٌييدعو إلييى زٌييادة الرعاٌيية 

 الصحٌة وأهتمام بالحالة التؽذوٌة لّم أثناء الحمل. 

 . التوصٌات:ٓٔ

ث التً ٌنطبك علٌها هذان أسلوبان مين حٌيث تعمٌم نتابج الدراسة على أبحا -ٔ

ان لهما نفس النتابج فً حالة ما إذا كانيت الفتيرة الزمنٌية للمتابعية لصيٌرة اليل مين 

  مس سنوات. 

نظراً ٔنتشار ظاهرة زواج اِلارب مين الدرجية الثانٌية فيً مجتميع الدراسية ،  -ٕ

موضيوع( والعميل اِمر الذي ٌجب أن ٌإ يذ بعيٌن أعتبيار )التوعٌية حيول هيذا ال

 على حث المواطنٌن على إجراء الفحوص الٕزمة لبل الزواج )فحص الثٕسٌمٌا(.

عنييد متابعيية اِم فييً المراكييز الصييحٌة للحصييول علييى الرعاٌيية الصييحٌة أثنيياء  -ٖ

الحمل ٌجب الحصول على معلومات عن التارٌخ اْنجابً للسٌدة الحامل من حٌث 

الحمييل الحييالً وأٌضييا حاليية البميياء لهييإٔء عييدد اِطفييال الييذٌن أنجبييتهم اِم لبييل 

اِطفال حٌث أشارت النتابج إلى أن السٌدة التً أنجبت لبيل ذلين ثٕثية أطفيال فيان 

الطفل موضوع الحمل الحالً ترتٌبه هو الرابع مما ٌعنيً أنيه أكثير عرضيه للوفياة 

فترة   ٕل العام اِول من العمر أكثر من الموالٌد السابك إنجابهم مهما كانت طول

المباعدة ،اِمر الذي ٌستلزم أن تحصل هذه السٌدة على رعاٌة صحٌة  اصة أثناء 

 الحمل وأثناء الؤدة وأٌضا بعد الؤدة .

من اِهمٌة عند الحصول على التارٌخ اْنجابً للسٌدة أن نعرؾ عيدد وفٌيات   -ٗ

ٌيث اِطفال دون ال امسة من العمير التيً حيدثت طيوال تيارٌخ حٌاتهيا اْنجيابً ح

أشارت النتابج إلى تركز وفٌات الرضع بصورة أكبر ليدى اِمهيات الٕبيً تحيدث 

لهن هذه الظاهرة مميا ٌعنيً أن أطفيال هيإٔء اِمهيات بحاجية إليى رعاٌية صيحٌة 
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 اصة أثناء الحمل وأثناء الؤدة مع محاولة تمصً أسباب وفٌات اِطفال السيابمة 

 التً حدثت لنفس اِم لمحاولة تجنبها .

تؤكٌد على أهمٌة المتابعة الصحٌة لّم أثناء الحمل لتجنب أو اكتشياؾ حيأت ال -٘

اِجنيية والموالٌييد نالصييً الييوزن وعييٕج ذليين لبييل الييؤدة أو تييوفٌر رعاٌيية أكبيير 

وأكثر ت صصا بعد الؤدة للموالٌد نالصً الوزن فً محاولة لتجنب اَثار السٌبة 

ابًٕ فييً أؼلييب الحييأت دون للييوهن الصييحً الييذي ٌعييانون منييه والييذي ٌمييؾ حيي

 حصولهم على الرضاعة الطبٌعٌة مما ٌزٌد اِمر سوءاً .

 : عــــالمراج

 أوال: المراجع العربٌة

.  "أثير العواميل الصيحٌة وأجتماعٌية والدٌموجرافٌية (989ٔ)إسماعٌل، عبيد الفتياح.  -

اجسيتٌر "، رسالة م98ٓٔعلى كل من فمد اِجنة ووفٌات اِطفال الرضع فً مصر سنة 

 .ؼٌر منشورة ، معهد الدراسات والبحوث اْحصابٌة ، جامعة الماهرة

(. "المسيييح الصيييحً اليييدٌموؼرافً ٕ٘ٓٓالجهييياز المركيييزي لٓحصييياء الفلسيييطٌنً ) -

 "، الجهاز المركزي لٓحصاء الفلسطٌنً، رام هللا، فلسطٌن.ٕٗٓٓالفلسطٌنً 

ٌنٌة "، معهيد تطيوٌر (. " الوضع الصحً فيً اِراضيً الفلسيط998ٔشبٌطة، أحمد، ) -

 السٌاسات واْعٕم، ؼزة.

."انفجيار سيكانً أم أزمية تنمٌية"، دار المسيتمبل العربيً،  (98ٗٔ) العٌسوي، إبيراهٌم. -

 الماهرة.

"، وزارة الصيحة 99ٗٔ(، "أهيداؾ واسيتراتٌجٌات 99ٗٔوزارة الصحة الفلسطٌنٌة، ) -

 الفلسطٌنٌة، ؼزة، فلسطٌن.

الصييحٌة لّمهييات أثنيياء الحمييل" ، وزارة الصييحة  (." الرعاٌييةٕٓٓٓالٌوسييفً، دمحم، ) -

 الكوٌتٌة، الكوٌت.
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 ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة الى بٌان دور المشاركة المجتمعٌة فً رسم  طط وسٌاسات 

ة فً لطاع ؼزة )دراسة حالة بلدٌة ؼزة(، وتحدٌد أولوٌة العمل على الهٌبات المحلٌ
تحمٌك مبدأ المشاركة المجتمعٌة لدى فبة الدراسة، والى لٌاس مدى تطبٌك مبدأ 
المشاركة المجتمعٌة فً بلدٌة ؼزة من حٌث منهجٌة عمل البلدٌة وآلٌة ات اذ المرار 

دٌة العامة مع المواطنٌن. وٌتكون فً المجلس البلدي ولجان اِحٌاء واجتماعات البل
مجتمع الدراسة من جمٌع أعضاء لجان اِحٌاء حٌث بلػ عددهم وفك إدارة  البلدٌة 

( عضوار حٌث است دام الباحثان  أسلوب العٌنة العشوابٌة لجمع بٌانات الدراسة 7ٓ)
 ( استبانة . وتوصلت الدراسة لعدٌد من النتابج الهامة  بحٌث ٔٓ٘حٌث تم توزٌع )

ٌوجد إشارة إلى تؤثٌر مشاركة المواطنٌن فً الت طٌط الحضري و آلٌة ات اذ 
المرارر فضٕ عن تمثٌل المواطنٌن من  ٕل المجلس البلدي أو تنسٌك البلدٌة مع 
لجان اِحٌاء واجتماعات البلدٌة العامة مع المواطنٌن على المشاركة المجتمعٌة فً 

لدراسة بتوصٌات حول تعزٌز مفهوم رسم  طط وسٌاسات بلدٌة ؼزة. و لصت ا
المشاركة المجتمعٌة للمواطنٌن عبر اعتماد آلٌة للمشاركة فً  طط عمل وسٌاسات 
بلدٌة ؼزة ومجلسها البلدي. كما توصً بالمساهمة فً إٌجاد مزٌد من الدعم التمنً 
والمعنوي لمبدأ المشاركة المجتمعٌة عبر ت صٌص جزء من الموازنات السنوٌة لهذا 

مر، وتسوٌك مفهوم المشاركة المجتمعٌة فً العدٌد من المنوات اْعٕمٌة و اِ
اعتماد برامج تدرٌبٌة وتوعوٌة للعاملٌن فً بلدٌة ؼزة تهدؾ إلً تمكٌن العاملٌن بها 
من انتهاج مبدأ المشاركة. وتعزٌزها فً برامج عمل مإسسات المجتمع المدنً 

 و اصة البلدٌات.
Abstract: 
This study aims to highlight the role of the citizenship participation in 

formulating the planning and policies of the localities in the Gaza Strip 

generally and Gaza Municipality as a case study. The population of the 

study consists of 70 members from the neighborhood committees. Using 

a random sample to collect the primary data, the two researchers 

distributed and collected 50 questionnaires from the sample members . 
The study found that there are no statistical relationships between the 

citizenship participation and urban planning, decision making, 

coordination and meeting with the municipality in the process of 

formulating the panning and policies of the Gaza Municipality. The 

study concluded that that citizenship participation should be reinforced 

through adopting a new mechanism that allows for citizens to participate 

in the planning and policies of the Gaza Municipality.  More technical 

and materialistic support should be allocated by the municipality to 

empower the citizenship participation, to market this term in the various 

media channels, and to conduct the training programs for increasing the 

awareness of the municipality staff about the importance of citizenship 

participation . 
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 ممدمة:-ٔ
تتضح أهمٌة دراسة مفهوم المشاركة المجتمعٌة ودورها فً تنمٌة وتطوٌر 

المحلً فً ضوء الظروؾ أجتماعٌة وألتصادٌة والسٌاسٌة التً ٌمر المجتمع 
بها المجتمع الفلسطٌنً وفٌما ٌتعلك بتؤكٌد دعابم الحكم المحلً الرشٌد وأتجاه 
نحو الٕمركزٌةر وٌمكن المول أن المشاركة المجتمعٌة فً برامج تنمٌة المجتمع 

ون حالة دراسٌة ٌمكن أستفادة المحلً فً فلسطٌن بحاجة لتناولها بشكل عام لتك
 . منها فً الت طٌط والتنمٌة فً مدننا الفلسطٌنٌة

ؼزة فً رسم  طط و تعالج هذه الدراسة والع المشاركة المجتمعٌة فً لطاع 
( و اعتبار آراء وسٌاسات الهٌبات المحلٌة فً لطاع ؼزة) دراسة حالة بلدٌة ؼزة 

 عامة ال اصة بهم.المواطنٌن فً تحدٌد احتٌاجات ال دمات ال
ولد باتت أسباب الوالع للمشاركة المجتمعٌة ومظاهرها فً فلسطٌن تمثل اشكالٌة 
مجتمعٌة تتوجب اْصٕح سواء على الصعٌد الرسمً وؼٌر الرسمً من  ٕل 
رسم سٌاسات و طط عمل كفٌلة بإعادة تفعٌل المشاركة المجتمعٌة على كافة 

 .لة أمامهاالمستوٌات وبعد إزالة العمبات الماث
 مشكلة الدراسة:-ٕ

ٌعتبر لطاع ؼزة من المناطك ذات الكثافة السكنٌة المرتفعة فً العالم  وإن مفهوم 
المشاركة المجتمعٌة لد ؼاب فً بعض اِحٌان عن كثٌر من المإسسات 
ال دماتٌة التً تعنى بؤمر المواطنٌن، ومن باب أن المشاركة المجتمعٌة هً أداة 

لراطٌة والتشاور بٌن المواطن والحكومة)وزارة الحكم لدمج مبادئ الدٌمو
المحلً( والتً بشكل أو بؤ ر تهدؾ لتسهٌل حٌاة المواطنٌنر فمد طرح الباحثان 

 تساإٔ حول هذا الموضوع:
إلً أي مدى ٌتحمك دور المشاركة المجتمعٌة فً وضع خططو سٌاسات عمل 

 ؼزة كدراسة حالة. ولد تطرق الباحثان لبلدٌةالبلدٌة فً مدٌنة ؼزة  ؟ 
 وٌتفرع من السإال الربٌس السابك عدة تساإالت فرعٌة أخرى : 
 ما مدى وعً المجتمع بالمفهوم الصحٌح لمبدأ المشاركة المجتمعٌة؟ .ٔ
 ما هً المجأت المسموح بها للمواطنٌن لتحمٌك المشاركة المجتمعٌة ؟ .ٕ
 ٌة ؟ما هً المعٌمات التً تحول دون تحمك مبدأ المشاركة المجتمع .ٖ
 .ما هو مستوي أولوٌة المشاركة المجتمعٌة ؟ٗ

.ما مدي التزام البلدٌات فً لطاع ؼزة عموما وبلدٌة ؼزة بشكل  اص فً ٘
 تطبٌك مفهوم المشاركة المجتمعٌة؟

 فرضٌات الدراسة: -ٖ
تطبٌك المشاركة المجتمعٌة فً  طط و توجد عٕلة  ذات دٔلة إحصابٌة بٌن  .ٔ

 ٌل المواطنٌن من  ٕل المجلس  البلدي.تمثسٌاسات عمل البلدٌة و 
تطبٌك المشاركة المجتمعٌة فً  طط و توجد عٕلة  ذات دٔلة إحصابٌة بٌن  .ٕ

 عرض المشارٌع على المواطنٌن لبل إلرارها.سٌاسات عمل البلدٌة و 
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تطبٌك المشاركة المجتمعٌة فً  طط و توجد عٕلة  ذات دٔلة إحصابٌة بٌن  .ٖ
 مٌٌم احتٌاجات المواطنٌن.تسٌاسات عمل البلدٌة و 

تطبٌك المشاركة المجتمعٌة فً  طط و توجد عٕلة  ذات دٔلة إحصابٌة بٌن  .ٗ
 اجتماعات البلدٌة العامة مع المواطنٌن.و سٌاسات عمل البلدٌة 

توجد عٕلة ذات دٔلة احصابٌة بٌن ألتزام بلوابح ولوانٌن وزارة الحكم  .٘
سم  طط وسٌاسات الهٌبات المحلٌة فً المحلً ودور المشاركة المجتمعٌة فً ر

 لطاع عزة.

 أهمٌة الدراسة:-ٗ
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات اِولً من نوعها حول المشاركة المجتمعٌة فً 
مدٌنة ؼزة من حٌث المفهوم العام والتطبٌك فً بلدٌة ؼزة، وٌمكن تل ٌص أهمٌة 

 الدراسة فً النماط اِتٌة:
مرجعا للمهتمٌن والمابمٌن على النهوض بمبدأ  ٌمكن لهذه الدراسة أن تكون -ٔ

 المشاركة المجتمعٌة فً زارة الحكم المحلً.
تكشؾ هذه الدراسة العوامل المشجعة و أٌضا المعٌمة لمبدأ المشاركة  -ٕ

 المجتمعٌة.

ٌمكن لبلدٌة ؼزة أستفادة من نتابج الدراسة كون عٌنة البحث تتركز فً  -ٖ
 المستفٌدٌن من  دمات البلدٌة.

كن است دام هذه الدراسة كمرجع توعوي للمإسسات المعنٌة بتطبٌك ٌم -ٗ
 المشاركة المجتمعٌة.

 أهداؾ الدراسة:-٘

 تحدٌد مدى انتشار وصحة مفهوم المشاركة المجتمعٌة لدى فبة الدراسة.  .ٔ
 تحدٌد أولوٌة العمل علً تحمٌك مبدأ المشاركة المجتمعٌة لدى فبة الدراسة. .ٕ

ركة المجتمعٌة فً بلدٌة ؼزة من حٌث الشفافٌة لٌاس مدى تطبٌك مبدأ المشا .ٖ
فً منهجٌة عمل البلدٌة ، آلٌة ات اذ المرار ، المجلس البلدي ، لجان اِحٌاء ، 

 اجتماعات البلدٌة العامة مع المواطنٌن.

 الدراسات السابمة:-ٙ

 (:ٕٔٔٓدراسة)دمحم العطا، دمحم عمر -ٔ
الرٌفٌة وٌتناول هذه الدراسة وهً بعنوان دور المشاركة الشعبٌة فً التنمٌة  

استراتٌجٌة التنمٌة الرٌفٌة المتكاملة فً ظل المشاركة الشعبٌة الفاعلة للمواطنٌن 
فً جمٌع مراحل العملٌة اْنتاجٌة. ومن  ٕل البحث برزت أهمٌة المشاركة 
للمستفٌدٌن فً العملٌة التنموٌة باعتبار إن اْنسان هو وسٌلة التنمٌة وهدفهار 

ً فإن التنمٌة الرٌفٌة وفما لهذا المفهوم :هً عملٌة تطور حضاري شامل وبالتال
ٌهدؾ إلً إحداث تؽٌرات أساسٌة فً البنٌة أجتماعٌة وألتصادٌة، وهذا مإشر 
للتوزٌع العادل للثروة والد ل وإزالة جٌوب الفمر، وهذا ٌظهر من  ٕل أربعة 

بناء المدرات البشرٌة و  محاور، هً : محور بناء المدرات المإسسٌة و محور
 محور بناء المدرات التنموٌة و محور بناء المدرات البٌبٌة.
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 (:ٕٓٔٓدراسة )الرمحً،-ٕ
وهً عبارة عن ورلة عمل أعدت لوزارة الحكم المحلً وتهدؾ ٌْجاد إطار عام 
لتعزٌز ومؤسسة المشاركة المجتمعٌة الفاعلة فً عملٌات الت طٌط وصناعة 

المحلً، وكذلن المساهمة فً  لك بٌبة دٌممراطٌة مٕبمة  المرار على المستوى
تمكن المواطن ومإسساته من التعبٌر عن الرأي ولعب دور حمٌمً فً ات اذ 
المرارات التً تمس حٌاته. ومن أهداؾ وتوصٌات هذه الدراسة أن تساهم فً 
مة تحمٌك تعزٌز ممارسات الحكم الرشٌد على مستوى الهٌبات المحلٌة، وتعزٌز الث
بٌن المواطن ومإسساته من جهة وهٌبات الحكم المحلً من جهة أ رى، وتطوٌر 
سبل التواصل بٌن الهٌبات المحلٌة والمواطنٌن مما ٌتٌح الفرصة للمواطن 
لٕطٕع على المعلومات وتمدٌم تؽذٌة راجعة حولها، والمشاركة فً صناعة 

محلٌة من حٌث تلبٌتها المرار، زٌادة فاعلٌة ال دمات التً تمدمها الهٌبات ال
ٔحتٌاجات وأولوٌات المواطنٌن وعدالة التوزٌع، ورفع درجة وعً المواطن 
ومإسساته حول الدور التشاركً فً إحداث التنمٌة المحلٌة، وزٌادة شعور 
المواطن بأنتماء والمسإولٌة وألتزام تجاه مجتمعه وبتعزٌز الشعور لدٌه 

 علٌها. بملكٌة أنجازات وضرورة الحفاظ 

زٌادة الُلحمة المجتمعٌة والشعور بوحدة اِهداؾ لدى المواطنٌن، وتحفٌز 
المبادرات والمساهمات من لبل المواطن ومإسساته ل دمة الصالح العام وإحداث 

 التنمٌة المحلٌة.
 (:3ٕٓٓدراسة )دمحم، دمحم صالح -ٖ

المشاركة  وهً بعنوان استدامة التنمٌة من  ٕل شمولٌة الت طٌط ودٌممراطٌة
والرلابة وتعبر أستدامة عن التنمٌة المعتمدة على الموارد الذاتٌة وبصورة ٔ 
تإدى إلى استهٕن المصادر أو إفناء المد ٕت، بما ٌكفل تعظٌم العابد الناجم 
عنها، وهو ما تتبناه الدول المهتمة بتكٌٌؾ المدن مع متطلبات العولمة، إن 

على التعامل مع المتؽٌرات المحلٌة والعالمٌة ٌمكن  أستراتٌجٌات المرنة المادرة
معها تٕفى البرامج الولتٌة ؼٌر المادرة على أستمرارٌة، حٌث ٌتم البدء بإعداد 
ال طط وتحدٌد المتطلبات اعتمادا على لواعد البٌانات اْلٌكترونٌة، ثم التشؽٌل 

ة دورٌة. هذا وات اذ أجراءات التصحٌحٌة، وتمٌٌم اِوضاع المابمة بصور
وٌسعى التدلٌك العلمً لمنظومات البٌبة إلى تصور اَثار الجانبٌة الناتجة عن 
بعض اِنشطة وات اذ السبل لتٕفٌها أو استٌعاب  طورتها، باْضافة إلى تحسٌن 
أوضاع المعٌشٌة للسكان وتطوٌر ممومات التنمٌة ألتصادٌة والعمرانٌة 

ع مراعاة طابع وثمافة المجتمع، وذلن بتشجٌع )وب اصة للمجتمعات النامٌة(، م
المشاركة الشعبٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة، من  ٕل أهتمام باْعٕم التنموي 
ً وتؤثٌراً، ومن الضروري عدم إهمال الجوانب المادٌة  وجعله أكثر وضوحا
والت طٌط ٔسترداد رأس المال وتكلفة التشؽٌل، على أٔ ٌكون الربح هو 

 بل الموازنة بٌن الكسب المادي والضرر العمرانً والبٌبً. اِساس،
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Emmanuel Marfo 2008-4  
وهً بعنوان إلامة المشاركة المجتمعٌة والتمثٌل المجتمعً فً إدارة الموارد 
الطبٌعٌة : دروس من اتفالٌة التفاوض للمسؤلة المجتمعٌة فً دولة ؼانا .كانت 

مسؤلة المجتمعٌة ْدارة الموارد الطبٌعٌة هنان العدٌد من المحاؤت لتطبٌك ال
عبر المشاركة المجتمعٌة، فً هذا اْطار تم أتفاق على مبدأ التفاوض ْدارة 
الصعوبات، وكدراسة حالة تم ات اذ مسؤلة استجٕب اِ شاب فً ؼانا وتفحصت 
ورلة البحث تولعات المواطنٌن للمشاركة بهذا الموضوع العوامل والتً تإثر 

فضلٌة المواطنٌن بهذا الصدد، ولد أفرزت الورلة العدٌد من الدروس علً أ
المستفادة لضرورة انفتاح أجتماعً والسٌاسً للمشاركة المجتمعٌة بهذا الصدد 
وضرورة المرونة للسماح بدور دٌنامٌكً فاعل بٌن هذه العوامل المإثرة وعملٌة 

شكل المطلوب لمسؤلة التمثٌل للمشاركة المجتمعٌة ل لك وعً مدنً لضمان ال
 ومشاركة  مجتمعٌة بشكل أفضل .

 (:7ٕٓٓدراسة )لدومً،-٘
هدفت هذه الدراسة إلى توضٌح دور المشاركة المجتمعٌة فً تنمٌة وتطوٌر 
المجتمع المحلً، وكذلن البحث فً العٕلة ما بٌن المشاركة المجتمعٌة ومستواها 

الدراسة الضوء على إحدى فً تنمٌة المجتمع المحلً فً مدٌنة نابلس. وتلمً 
وسابل المشاركة المجتمعٌة، وهً لجان اِحٌاء السكنٌة فً مدٌنة نابلس من 

وتسعى هذه  .حٌث، وجودها، دورها، أهمٌتها، المعولات، والمشاكل المتعلمة بها
الدراسة إلى تزوٌد المسبولٌن والمابمٌن على برامج تنمٌة المجتمع المحلً فً 

كافٌة عن هذه اللجان، باْضافة إلى توعٌة اِهالً بؤهمٌة  مدٌنة نابلس بمعلومات
المشاركة فٌها من أجل تنمٌة وتطوٌر المجتمع المحلً. ولد أشارت نتابج الدراسة 
إلى وجود رؼبة وتوجه إٌجابً لدى أفراد عٌنة الدراسة نحو المشاركة المجتمعٌة 

علم بدور لجان وأهمٌة دورها فً تنمٌة وتطوٌر المجتمع المحلً، وهم على 
اِحٌاء السكنٌة كؤداة من أدوات المشاركة المجتمعٌة فً تنمٌة وتطوٌر المجتمع 
المحلً وأن السكان ٌتفهمون طبٌعة اِنشطة التً تموم بها لجان اِحٌاء السكنٌة 
وٌشاركون فٌها، كذلن أظهرت النتابج أن الدافع اِساسً وراء انضمام أفراد 

ء السكنٌة هو رؼبتهم فً زٌادة  برتهم الحٌاتٌة وتنمٌتها المجتمع إلى لجان اِحٌا
وتطوٌرها وتعزٌز أنتماء والعمل الجماعً ومن ثم زٌادة الثمة بالنفس وتنمٌة 
العٕلات العامة باْضافة إلى شؽل أولات الفراغ فً أعمال مفٌدة. كما أكدت 

مع والتعرؾ على الدراسة على أهمٌة أن تموم الجهات المعنٌة بتفمد حاجات المجت
مطالب أفراده من  ٕل استفتابهم حول مستوى ال دمات الممدمة لهم، وأن ٌتم 
إٌجاد نظام لعمل لجان اِحٌاء السكنٌة، والعمل على تزوٌد لجان اِحٌاء من لبل 

 .الجهات الرسمٌة بالمعلومات واْحصاءات المهمة المتعلمة بؤحٌابهم
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 (: ٕٙٓٓدراسة )أبو عجرم، -ٙ
دراسة حول دور الوعً البلدي فً التنمٌة المحلٌة فً لبنان وتطرلت  وهً

الدراسة إلى مفهوم التنمٌة المحلٌة وبعدها الممتد بٌن المحلً والوطنً، وهذا ٔ 
ٌمكن إٔ من  ٕل المشاركة المجتمعٌة بٌن جمٌع العناصر الفاعلة فً المجتمع 

ٔجتماعً للمواطنٌن وفً بناء رِهمٌة  المشاركة المجتمعٌة فً تعدٌل السلون ا
معاٌٌر ولٌم اٌجابٌة لتإدي  طوات فً التنمٌة النابعة من أحتٌاجات الحمٌمة 
لّهالً ومن  ٕل بناء عٕلة تعاون وثمة ما بٌن السلطة الوطنٌة وبٌنهم، مبدٌة 
أهمٌة ذلن فً العمل البلدي حٌث توضع  طة تكاملٌة لابمة على التوعٌة 

المشاركة فً الحٌاة العامة من  ٕل تعمٌك الحوار بٌن كافة  والتثمٌؾ بؤهمٌة
شرابح المجتمع  اصة الشباب والمرأة وتفعٌل العمل المجتمعً على مستوى 
أصؽر وتعمٌم مفهوم لجان اِحٌاء، وأكدت أهمٌة مشاركة لجان اِحٌاء بالذات 
فً  فهً أكثر اِطر و المنهجٌات و اِسالٌب نجاحا لتوظٌؾ لدرات الناس
 لضاٌا الشؤن العام وفً اِمور الحٌاتٌة فً حٌهم استنادا إلى طالاتهم الذاتٌة.

 خطة الدراسة: -8
 ولتحمٌك أهداؾ هذه الدراسة فمد تم تمسٌمها إلى األجزاء التالٌة:

 مفهوم المشاركة المجتمعٌة. -ٔ
 نبذة عن والع بلدٌة ؼزة. -ٕ

 الدراسة العملٌة . -ٖ

 النتابج والتوصٌات. -ٗ

 المشاركة المجتمعٌة:أوال: مفهوم 

إن انتشار نسبة عالٌة من درجات الوعً الثمافً وأجتماعً والسٌاسً  ممدمة:
بٌن صفوؾ أفراد وهٌبات المجتمع ٌعد عامٕ على درجة كبٌرة منا ِهمٌة لٌس 
فً ما ٌتعلك بحجم المشاركة فمط بل وفً  نوعٌة المشاركة واتجاههار فكلما 

لمشاركة إلى مفردات ومجأت أكثر كانت ارتفعت نسبة الوعً وامتدت ا
المشاركة أكبر وأكثر فاعلٌةر فالمشاركة المجتمعٌة هً العملٌة التً ٌلعب فٌها 
الفرد  من  ٕلها دورا فً الحٌاة السٌاسٌة وأجتماعٌة لمجتمعه وتكون لدٌه 
الفرصة ِن ٌشارن فً  وضع اِهداؾ العامة وكذلن أفضل الوسابل لتحمٌك 

هذه اِهداؾ. وهذا ٌعنً مسإولٌة اِفراد والجماعات فً المساهمة فً وإنجاز 
ونظرا  .تنمٌة مجتمعاتهم وبالممابل مسإولٌة المجتمع فً إشباع احتٌاجات أفراده

ِهمٌة المشاركة المجتمعٌة فإن بعض الدراسٌٌن والباحثٌن ٌعدها وسٌلة فً ذاتها 
ربٌسة لتمكٌن المجتمع من أن وٌمدر فاعلٌتها بمدر ما تصبح إحدى الوسابل ال

 (.(Lees, 2003ٌكون له دور لٌادي فً حركته نحو بلوغ أهدافهم عالنمو والتمدم 
وٌمكن النظر للمشاركة المجتمعٌة على أنها لٌام اِفراد بدورهم دون أن ٌكونوا 
موظفٌن أو  معنٌٌن بالتؤثٌر فً ال دمات الحكومٌة وفً التعاون لسد الحاجات 

 ا بؤن  المشاركة المجتمعٌة تؤ ذ أشكأ عدٌدة.المحلٌة علم
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  :ٌمكن المول أن المشاركة المجتمعٌة تحمك مجموعة من اِهداؾ أهمها
 زٌادة وعً المجتمع باحتٌاجاته وطرق تحمٌك مطالبه. -ٔ
 تماسن المجتمع و توثٌك أواصره تجاه الحكومة. -ٕ

 (. Stivers, 1996الوصول إلً أعلً معدٔت اْنتاجٌة و رفع كفاءة الفرد ) -ٖ

وتساهم المشاركة المجتمعٌة فً تحمٌك مبدأ  التنمٌة بالمساعدة علً تحدٌد 
المعولات والمحددات التً تبطًء من عجلة النمو ألتصادي وأجتماعً فً 
الدولة، مما ٌسهل الت طٌط والتطبٌك وٌساهم فً رفع اْنتاجٌة علً مستوي 

ة من تبنً نظام اْدارة المحلٌة هً المواطن والحكومة فً آن واحد. إن الؽاٌ
إشران أكبر عدد من سكان المنطمة فً إدارة وتنظٌم وحل مشاكلهم المحلٌة 
بؤنفسهم وهذا أشتران الفعلً ٌكون أصدق تعبٌر للدٌممراطٌة والحكم السلٌم إٔ 
أنه من الصعوبة بمكان إشران جمٌع اِفراد المحلٌٌن للمٌام بعملٌة إدارة وتنظٌم 

أن عدد السكان بازدٌاد مستمر فمد ا ذ بمبدأ الدٌممراطٌة  -ون المحلٌة  اصةالشإ
عن طرٌك انت اب أش اص بٌن سكان الوحدة  – على الصعٌد المحلً – النٌابٌة

اْدارٌة لتمثٌل هإٔء السكان  فً إدارة وتنظٌم الشإون المحلٌة بواسطة مجالس 
 2001).محلٌة ) الشٌ لً،

بلدي فان عملٌة التشاور والحوار مع المواطنٌن عملٌة أما فً سٌاق العمل ال
مكملة لٓدارة الحدٌثة وتكرٌس مبادئ الحكم الرشٌد بحٌث تموم على التواصل 
بٌن البٌبة المحمٌة والمجتمع وتعتمد على تبادل المعلومات بٌن الطرؾ ٌنو تمدٌم 

تلن المضٌة مدا ٕت من المواطنٌن بشؤن لضٌة ما لبل ات اذ الهٌبة لرار بشؤن 
 .رأو وضع السٌاسات أو تحدٌد اتجاه ِ ذ المرا

  :وفً سٌاق العمل البلدي ٌمكن تعرٌؾ المشاورة بؤنها 
عملٌة تواصل ذات اتجاهٌن بٌن الهٌبة المحلٌة والمجتمع  تعتمد على تبادل 
المعلومات بٌن الطرفٌن وتمدٌم مد ٕت من المواطنٌن بشؤن لضٌة ما لبل ات اذ 

السٌاسات أو تحدٌد اتجاه ِ ذ المرار. ) ع ر بشؤن تلن المضٌة أو وضراالهٌبة ل
(.كما أن هنالن ضرورة لمساهمة ٖص  ٕٔٔٓدلٌل صندوق إلراض البلدٌات ، 

الناس فً صنع التؽٌٌرات الهامة التً تجري بمجتمعاتهمر إٔ أن مشاركة السكان 
 :ات الهامةفً إحداث التؽٌر ٌصبح ذات أهمٌه بالنظر إلى بعض أعتبار

 .إذ بدون مساهمة السكان ومشاركتهم ٔ ٌصبح هنا لكم عنى للدٌممراطٌة -ٔ
 . ؼٌاب المساهمة ٌإدي إلى أنعزال والسلبٌة والمشاكل -ٕ

 .أن مساهمة اْنسان فً توجٌه حٌاته تإدي إلى نمو إحساسه بكٌانه الش صً -ٖ

ا ذات أهمٌه، تصبح التؽٌٌرات التً ٌموم بها المواطنون أنفسهم أو ٌشتركوا فٌه -ٗ
 .كما أنه تدوم أطول من التؽٌٌرات المفروضة علٌهم

أن المشاركة تإدي إلى فهم متكامل وإمكانٌة كبٌرة فً التعامل مع المشكٕت،  -٘
أٌؤن السكان هم أصحاب المصلحة الحمٌمة وهم الذٌن ٌشعرون بحمٌمة المشاكل 

 . لهاالتً تواجه حٌاتهم ومن ثم فإنه من المنطمً أن ٌشتركوا فً ح
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إن فرض التؽٌٌر على السكان ٌإدي إلى رفضه ومماومتهر وبالتالً فشل أي  -ٙ
 .جهود لعٕج المشكٕت المجتمعٌة

 تمعٌة:لمجمتطلبات المشاركة ا .ٔ

تمع، وبؤن هنان لمجتمع بانتمابه إلى هذا المجشعور كل فرد من أفراد ا -
 .فٌهظروؾ ومشكٕت ومصالح مشتركة وعٕلات متبادلة بٌنه وبٌن كل فرد 

تمع المحلً ومجموعاته ٌهدؾ إلى تحمٌك أهداؾ لمجتعاون طوعً بٌن أفراد ا -
 .صالح وأحتٌاجات اِساسٌة لهمم مشتركة

 .معارؾ و برات محلٌة تمكن من أعتماد على الذات -

تمع لمجمإسسات وتنظٌمات مجتمعٌة فعالة ولادرة على تعببة طالات أفراد ا -
 .تطلعاتهمالمحلً وتمثٌل أهدافهم و

نظم ٔمركزٌة وعٕلات دٌمولراطٌة تشجع وتدعم المبادرات المحلٌة فً  -
 .تمعٌة الشاملة بكافة مراحلهالمجبرامج التنمٌة ا

 (:Bryan, Frank M. 2003أشكال المشاركة المجتمعٌة: ) .ٕ

 تتعد أشكال المشاركة المجتمعٌة لعدة صور وأشكال ٌمكن تل ٌصها بالتالً:

 (:Town Hallمجتمع المحلً )اجتماعات عامة مع أفراد ال ٔ.ٕ

لاعات عمٕلة م صصة ٔستمبال عدد كبٌر من أفراد المجتمع المحلً حٌث 
تعمد اجتماعات مع المسإولٌن فً شتى المجأت فً المجتمع المحلً 

 لٌتسنى للحضور من السكان المحلٌٌن لٌدلً برأٌه ومشاركته.

 (Municipal council)المجلس البلدي ٕ.ٕ
ابه أو تعٌٌنه لٌموم بمهام الت طٌطٌة والتنفٌذٌة للبلدٌة ، هو مجلس ٌتم انت 

 وٌمكن للسكان المحلٌٌن الترشٌح فً لٌكونوا أعضاء مجلس بلدي.

 (local committees)لجان االحٌاء ٖ.ٕ
هً لجاٌن من المجتمع المحلً تهدؾ إلى تنشٌط الحٌاة العامة واستعادة 

ابٌة، وإلى إعادة تفعٌل المواطنٌن إلى حمل العمل العام والمشاركة اٌْج
مفهوم التعاون والتعاضد، وتحفٌز المبادرات الذاتٌة وتطوٌر اِعمال 
التطوعٌة من  ٕل إشران أبناء الحً فٌلجان العمل الجماعً الفعال 

 وتعرٌفهم الى لدراتهم الحمٌمٌة وأستجابة لمطالبهم الحٌاتٌة المشتركة.
 . Public Hearing) اإلذاعة المحلٌة ) ٗ.ٕ
 وات اْذاعة المحلٌة وكذلن المربٌات.لن

 (public suggestions box)صندوق التراحات وشكاوى ٘.ٕ
أداة تمٌٌم وتموٌم ِداء البلدٌة وتعكس رأي المواطنٌن فً العدٌد من 

 المسارات.

، ص  337ٔ)الصمور   دور المشاركة المجتمعٌة فً العملٌة التخطٌطٌة .ٖ
ٔٗٓ.) 

 واجه حٌاة السكان وهذا بدوره ٌساعد فً تحدٌد الصعوبات والمشكٕت التً ت
 .رسم السٌاسات لمعالجة الصعوبات والمشكٕت
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 زٌادة أوجه التعاون والتنسٌك بٌن اِطراؾ التً ترتبط بالعملٌة الت طٌطٌة. 
 تساعد المشاركة المجتمعٌة فً تدعٌم مفهوم الدٌممراطٌة بالمجتمع. 

 لحد من المعولات التً تحو لؽٌر تهٌبة السكان نفسًٌا لتمبل التؽٌر والعمل على ا
 .ذلن

  تعزٌز وعً اِفراد بمشكٕتهم واْمكانٌات المتوفرة وذلن ٌْجاد حلول
 . للتؽلب على هذه المشكٕت

  تعزٌز عملٌه تصوٌب المرارات والسٌاسات التنموٌة مماٌإدي إلى آراء
 مطورة أكثر.

 38)  ،ص 1984 حلبً،) معولات المشاركة المجتمعٌة .ٗ

حٌز السلطات المسبولة من حٌث إٌمانها بضرورة المشاركة فً  الضعؾ فً -
 .عملٌة الت طٌط والتنمٌة

عدم المدرة على التعبٌر وحرٌة الرأي لجمٌع أفراد المجتمع بشكل كاؾ بؽض  -
 .النظر عن مستوٌاتهم ألتصادٌة وأجتماعٌة

لٌن الفجوة الواسعة بٌن أصحاب المرار فً مإسسات المجتمع التنموٌة والعام -
 .والسكان من جهة أ رى فٌها من جهة

 .ؼٌاب سٌاسات التحفٌز والتشجٌع من الدولة -

 .عدم معرفة العاملٌن لحدود مشاركتهم وفهمهم للمشاركة ومتطلباتها وظروفها -

 (:ٖٕٔٓثانٌا : نبذة عن والع بلدٌة ؼزة )دلٌل بلدٌة ؼزة،

 أهداؾ البلدٌة :
 توفٌر  دمات حٌاتٌة أفضل.  -
 ة الشعبٌة فً إدارة العمل.تشجٌع المشارك -
 ات اذ المرار مع إعطاء أهمٌة لمواضٌع الصحة العامة والبٌبة. -
  لك جو صحً للعمل وأستمرار الوظٌفً. -
 تشجٌع المشروعات التنموٌة والتطوٌرٌة. -
 المساعدة فً إٌجاد فرص عمل. -
 العمل على رفع لدرة الجهاز البلدي وكفاءته. -
مل مع المإسسات الحكومٌة وتكثٌؾ العٕلات العمل على  لك آلٌة تعاون وتكا -

 مع الجهات ال ارجٌة لتوفٌر المساعدات الفنٌة والمالٌة لمشارٌع المدٌنة.
 ( :ٖٕٔٓسٌاسة البلدٌة )دلٌل بلدٌة ؼزة،

 العدالة والمساواة فً توزٌع ال دمات. -
 تشجٌع المشاركة الشعبٌة وتطوٌر العٕلة مع اِهالً. -
إولٌن وتمٌٌم اِداء للعاملٌن فً أجهزة البلدٌة مع إتباع سٌاسة محاسبة المس -

 مكافؤة المجتهد ومحاسبة الممصر . 
 تمدٌم  دمات للجمهور فً كافة المجأت الثمافٌة وأجتماعٌة والرٌاضٌة.  -
 تطوٌر المدٌنة المدٌمة والحفاظ على طابعها الحضاري والثمافً والتارٌ ً. -
 تكافإ الفرص عند التعٌٌن والترلٌة. -
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ستمٕلٌة البلدٌة اْدارٌة والمالٌة مع أحتفاظ بعٕلات تنظٌمٌة وإدارٌة عملٌة ا -
 ومنتجة مع الجهات الرسمٌة والشعبٌة وذلن ضمن الهدؾ العام للسلطة الوطنٌة.

 تعامـل البلدٌة مـع لجـان أحٌـاء المدٌنة : –
أو ترتبط البلدٌة مع لجان اِحٌاء بعٕلة تحدد حسب الموالؾ أو المشارٌع 
اِحداث ولٌس حسب آلة منتظمة ٌتم من  ٕلها عمد لماءات أو اتصأت مبرمجة 

 لجنة. ٗٔومنتظمة علماً بؤن عدد لجان اِحٌاء
 (ٖٕٔٓ)دلٌل بلدٌة ؼزة،أسماء لجان أحٌاء مدٌنة ؼزة

 اسم لجنة الحً الرلم

 لجنة حً الشٌخ رضوان  .ٔ

 لجنة حً الزٌتون  .ٕ

 لجنة حً الشاطا الجنوبً  .ٖ

 حً الشاطا الشمالً وحً النصر الؽربً لجنة  .ٗ

 لجنة حً التفاح الؽربً  .٘

 لجنة حً الدرج  .ٙ

 لجنة حً التفاح الشرلً  .7

 لجنة حً منطمة تل الهوى  .8

 لجنة حً منطمة الصبرة  .9

 لجنة حً الرمال الشمالً  .ٓٔ

 لجنة حً التركمان ) الشجاعٌة  (  .ٔٔ

 لجنة حً التوفٌك ) شرق الشجاعٌة  (  .ٕٔ

 ٌدة  )الشجاعٌة  (لجنة حً الجد  .ٖٔ

 لجنة حً المنارة  .ٗٔ

من المٕحظ أن  طة البلدٌة فً التعامل مع لجان اِحٌاء تموم على إثبات  
المصدالٌة وتعزٌز الثمة بالبلدٌةر ولحصول ذلن ٌجب أن تموم البلدٌة بحل 
المشاكل اَنٌة والطاربة والتً ٌسهل حلها بكل اِحٌاء ، وٌجب أ ذ أحتٌاجات 

جان اِحٌاء بشكل جدي و تفعٌل دور المراكز الثمافٌة مع لجان اِحٌاء وطلبات ل
واِ ذ باحتٌاجات و بآراء لجان اِحٌاء عند وضع ال طط ال اصة بالبلدٌة 
ومساعدة البلدٌة اللجان فً البحث عن تموٌل  ارجً لتوفٌر ممرات ومستلزمات 

 هذه اللجان.
 ثالثا: الدراسة العملٌة : -ٖ

 سة والتحلٌل االحصابً والنتابج والتوصٌاتمنهجٌة الدرا
ً مفصًٕ لٓجراءات التً اتبعها الباحثان  فً تنفٌذ  ٌتناول هذا الجزء  وصفا
ً لمنهج الدراسة، واِفراد مجتمع الدراسة وعٌنتها،  الدراسة، ومن ذلن وصفا
وكذلن أداة الدراسة المست دمة وطرق إعدادها، وصدلها وثباتها، كما ٌتضمن 

لجزء وصفا لٓجراءات التً لام بها  الباحثان  فً تمنٌن أدوات الدراسة هذا ا
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وتطبٌمها، وأ ٌرا المعالجات اْحصابٌة التً اعتمد علٌها الباحثان  فً تحلٌل 
 الدراسة، وفٌما ٌلً وصؾ لهذه اْجراءات. 

 منهجٌة الدراسة  -
ً جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الد  راسة من حٌث إن الباحثٌن ٌعرفان مسبما

 ٕل اطٕعهما على الجانب النظري والدراسات السابمة المتعلمة بموضوع 
وهو التعرؾ على دور المشاركة المجتمعٌة فً رسم خطط وسٌاسات البحث، 

، ومن أجل تحمٌك الهٌبات المحلٌة فً لطاع ؼزة )دراسة حالة بلدٌة ؼزة(
لتحلٌلً وهو أحد أشكال أهداؾ الدراسة لام الباحثان  باست دام المنهج الوصفً ا

التحلٌل والتفسٌر العلمً المنظم لوصؾ ظاهرة أو مشكلة محددة ، وتصوٌرها 
ً عن طرٌك جمع بٌانات ومعلومات ممننة عن الظاهرة أو المشكلة ،  كمٌا

( ر لذا فإن 2000:324وتصنٌفها وتحلٌلها وإ ضاعها للدراسات الدلٌمة. )ملحم، 
ج للوصول إلى المعرفة الدلٌمة والتفصٌلٌة حول الباحثٌن  اعتمدا على هذا المنه

مشكلة البحث، ولتحمٌك تصور أفضل وأدق للظاهرة موضع الدراسة، كما أنهما 
است دما أسلوب  العٌنة العشوابٌة الطبمٌة فً ا تٌارهما لعٌنة الدراسة، واست دما 

 أستبانة فً جمع البٌانات اِولٌة.
 :باحثان  على نوعٌن من البٌاناتاعتمد الطرق جمع البٌانات:       

 . البٌانات األولٌة.1
وذلن بالبحث فً الجانب المٌدانً بتوزٌع استبٌانات لدراسة بعض مفردات 
البحث وحصر وتجمٌع المعلومات الٕزمة فً موضوع البحث، ومن ثم تفرٌؽها 

 SPSS (Statistical Package for Social Science)وتحلٌلها باست دام برنامج 
اْحصابً واست دام أ تبارات اْحصابٌة المناسبة بهدؾ الوصول لدٔٔت 

 ذات لٌمة ومإشرات تدعم موضوع الدراسة .
 البٌانات الثانوٌة.2. 

وتمت مراجعة الكتب و الدورٌات و المنشورات ال اصة أو المتعلمة بالموضوع 
رسم خطط دور المشاركة المجتمعٌة فً لٌد الدراسة، والتً  تتعلك بدراسة 

( ، وأٌة وسٌاسات الهٌبات المحلٌة فً لطاع ؼزة )دراسة حالة بلدٌة ؼزة
 مراجع لد ٌرى الباحثان  أنها تسهم فً إثراء الدراسة بشكل علمً.

 مجتمع وعٌنة الدراسة:
ٌتكون مجتمع الدراسة من جمٌع أعضاء لجان اِحٌاء حٌث بلػ عددهم وفك 

است دام الباحثان  أسلوب العٌنة  ( حٌث7ٓالسجٕت الرسمٌة فً البلدٌة )
( ٓٗ( استبانة وتم استرداد )ٓ٘العشوابٌة لجمع بٌانات الدراسة حٌث تم توزٌع )

 %(.80.0استبانة بنسبة )
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 أداة الدراسة :
 لام الباحثان  باست دام استبانة  فً هذه الدراسة تتكون من لسمٌن:

لجنس، العمر ، التعلٌم، المهنة ، المسم اِول: البٌانات العامة  وٌتكون من ) ا1. 
 عدد سنوات ال برة، مكان السكن ( 

 مجأت:5 المسم الثانً وٌتكون من محاور الدراسة الربٌسٌة وهً 2.
 فمرات  9التواصل مع سكان اِحٌاء وٌتكون من  مجال.1

 فمرات 9.مجال تمثٌل المواطنٌن من  ٕل المجلس البلدي وٌتكون من 2
 فمرات 7ٌع على المواطنٌن لبل إلرارها وٌتكون من .مجال عرض المشار3
 فمرات 7. مجال تمٌٌم احتٌاجات المواطنٌن وٌتكون من 4
 فمرات 10. مجال ألتزام بلوابح ولوانٌن وزارة الحكم المحلً وٌتكون من 5
( فمرة، والملحك رلم 43وتم إعداد أستبانة فً صورتها اِولٌة والتً شملت )  
 بانة فً صورتها اِولٌة.( ٌوضح أست1)

صدق أستبانة ٌعنً التؤكد من أنها سوؾ تمٌس ما أعدت  أوال: صدق االستبانة:
(، كما ٌمصد بالصدق " شمول أستبانة لكل 429: 1995لمٌاسه )العساؾ، 

العناصر التً ٌجب أن تد ل فً التحلٌل من ناحٌة، ووضوح فمراتها ومفرداتها 
، 2001مفهومة لكل من ٌست دمها )عبٌدات وآ رون  من ناحٌة ثانٌة، بحٌث تكون

(، ولد لام الباحثان  بتمنٌن فمرات أستبانة وذلن للتؤكد من صدق أداة 179
 الدراسة، ولد تم التؤكد من صدق فمرات أستبٌان بطرٌمة:

 صدق االتساق الداخلً لفمرات االستبانة: -
ٌنة الدراسة أستطٕعٌة تم حساب أتساق الدا لً لفمرات أستبٌان على ع

( مفردة، وذلن بحساب معامٕت أرتباط بٌن كل فمرة ٕٓالبالػ حجمها )
 والدرجة الكلٌة للمجال التابعة له. 

( معامٕت أرتباط بٌن كل فمرة من فمرات المجال والمعدل ٔ) جدولٌوضح 
ستوى دٔلة الكلً لفمراته،  والذي ٌبٌن أن معامٕت أرتباط المبٌنة دالة عند م

( ، وبذلن تعتبر 0.05(، حٌث إن مستوى الدٔلة لكل فمرة ألل من )0.01أو  0.05)
 فمرات استبانة صادلة لما وضعت لمٌاسه.

 (ٔ) جدول 
ٌوضح معامل االرتباط بٌن كل فمرة من فمرات المحور األول والدرجة الكلٌة 

 للمحور
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 الفمرة م
 معامل 

 االرتباط

المٌمة 
االحتمالٌة 

(Sig). 

 أوال: التواصل مع سكان األحٌاء
 0.000* 0.538 تدرن البلدٌة أهمٌة التواصل مع سكان اِحٌاء بالمدٌنة. 1.

2. 
تموم البلدٌة بعمد اجتماعات دورٌة مع سكان اِحٌاء 

 ٔطٕعهم على المشارٌع المستمبلٌة.
0.613 *0.000 

 0.000* 0.740 لبلدٌة.تهتم البلدٌة بتوعٌة سكان اِحٌاء بؤلٌة عمل ا 3.

4. 
تموم البلدٌة بإشران سكان اِحٌاء فً وضع م ططاتها 

 وأهدافها وألٌة تنفٌذ أعمالها.
0.677 *0.000 

5. 
تتابع البلدٌة نتابج اجتماعاتها مع  سكان اِحٌاء وتعتمد 

 توصٌاتهم بما ٌتعلك بؤسلوب عملها.
0.698 *0.000 

6. 
إعٕمها للمشاركة  تشجع البلدٌة المواطنٌن من  ٕل

 الفاعلة فً لجان اِحٌاء.
0.601 *0.000 

7. 
تموم البلدٌة بزٌارات مٌدانٌة لّحٌاء المستهدفة للمشارٌع 

 لممابلة سكان اِحٌاء.
0.722 *0.000 

8. 
ترفع البلدٌة صوت لجان اِحٌاء لدى الحكومة للمطالبة 

 بتنفٌذ مصالح الم ٌم.
0.770 *0.000 

.9 
نشرات على اِحٌاء ْبٕؼهم ب طط  توزع البلدٌة

 المشارٌع المنوي تنفٌذها.
0.538 *0.000 

 ثانٌا: تمثٌل المواطنٌن من خالل المجلس البلدي 
 0.000* 0.527 تنظم البلدٌة ألٌات شفافة ٔ تٌار أعضاء المجلس البلدي. 1.

2. 
تراعً البلدٌة التنوع العمري و الجنسً فً ا تٌار 

 لدي.أعضاء المجلس الب
0.734 *0.000 

.3 
تتابع البلدٌة اجتماعات أعضاء المجلس البلدي مع سكان 

 اِحٌاء بالمدٌنة.
0.708 *0.000 

4. 
أعضاء المجلس البلدي اجتماعات دورٌة لبحث  ٌعمد 

 اعتراضات و ممترحات سكان اِحٌاء بالمدٌنة.
0.717 *0.000 

5. 
 ٌمدر أعضاء المجلس البلدي اِوضاع ألتصادٌة
للمواطنٌن بشؤن الم ططات الحضرٌة و المشارٌع 

 الم تلفة.

0.774 *0.000 

6. 
ٌنمل أعضاء المجلس البلدي ممترحات و أراء سكان 

 اِحٌاء بالمدٌنة ْدارة البلدٌة.  
0.855 *0.000 

.7 
أعضاء المجلس البلدي ب برات سكان اِحٌاء  ٌستعٌن

 دٌة.  بالمدٌنة لوضع تصورات توافمٌة لمشارٌع البل
0.850 *0.000 

8. 
أعضاء المجلس البلدي بحضور سكان أحٌاء   ٌسمح

 المدٌنة جلسات المجلس البلدي ؤجتماعاتهم المهمة.  
0.735 *0.000 

.9 
أعضاء المجلس البلدي منظمات المجتمع المدنً  ٌزور

و المنتشرة فً أحٌاء المدٌنة ِ ذ وجهات نظرهم 
 ممترحاتهم. 

0.700 *0.000 
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 ثا: عرض المشارٌع على المواطنٌن لبل إلرارهاثال

.1 
المواطنٌن لبل أ ذ أي المشارٌع مع تنالش ادارة البلدٌة 

 لرار متعلك بمشارٌعها.  
0.695 *0.000 

2. 
تنشر ادارة البلدٌة ممترحات مشارٌعها عبر وسابل 

 اْعٕم الم تلفة. 
0.699 *0.000 

.3 
المواطنٌن حول  تهتم ادارة البلدٌة باستطٕعات رأي

 المواطنٌن فً بلدٌة ؼزة.عرض المشارٌع على 
0.722 *0.000 

4. 
تدرج ادارة البلدٌة ضمن اعتباراتها أراء المواطنٌن فً 

 المواطنٌن للبلدٌة .المشارٌع على  تحدٌد
0.777 *0.000 

5. 
من تعتمد ادارة البلدٌة أسلوب التؽذٌة الراجعة المجتمعٌة 

 .المشارٌع صٌلالمواطنٌن لبلورة تفا
0.834 *0.000 

6. 
تهتم ادارة البلدٌة بالعادات والتمالٌد السابدة فً المجتمع 

 المواطنٌن.عرض المشارٌع على المحلً أثناء 
0.705 *0.000 

7. 
تنظم البلدٌة حلمات عصؾ ذهنً ٌشارن فٌها ممثلً 

 .لبل عرض المشارٌعاِحٌاء 
0.500 *0.001 

 واطنٌن رابعا: تمٌٌم احتٌاجات الم

.1 
تموم ادارة البلدٌة بعمد اجتماعات دورٌة للمواطنٌن 
الراؼبٌن بإبداء أراءهم لتحدٌد احتٌاجاتهم من ال دمات 

 العامة.

0.777 

*0.000 

2. 
تشجع ادارة البلدٌة المواطنٌن للمشاركة باجتماعات 

 لمنالشة تطوٌر عملها.
0.782 

*0.000 

.3 
ات المواطنٌن من  ٕل تهتم ادارة البلدٌة بتحدٌد احتٌاج
 توزٌع الدراسات المٌدانٌة.

0.763 
*0.000 

4. 
تتابع ادارة البلدٌة الممترحات المطروحة من المواطنٌن 

 بشكل موضوعً فً تحدٌد احتٌاجات المواطنٌن.
0.815 

*0.000 

5. 
تموم ادارة البلدٌة بتحدٌد احتٌاجات المواطنٌن من  ٕل 

واضٌع متعلمة بؤعمال استطٕعات رأي للمواطنٌن حول م
 البلدٌة.

0.769 

*0.000 

6. 
تموم ادارة البلدٌة بتحدٌد احتٌاجات المواطنٌن من  ٕل 
 مراجعة الدراسات المنشورة لمنظمات المجتمع المحلً.

0.844 
*0.000 

.7 
تهتم ادارة البلدٌة بالتوصٌات والشكاوى المنبثمة الممدمة 

 من المواطنٌن حول تحدٌد احتٌاجاتهم.
0.717 

*0.000 

8. 
تستضٌؾ البلدٌة سكان اِحٌاء فً اجتماعات عامة 
ْفساح المجال أمامهم للتعبٌر عن احتٌاجاتهم و 

 مشكٕتهم.

0.772 *0.000 

 خامسا: االلتزام بلوابح ولوانٌن وزارة الحكم المحلً 

.1 
محلً بتعٌٌن مجلس بلدي كما ٌنص وزارة الحكم التلتزم 

 علٌه المانون.
0.730 *0.000 

2. 
ٌرالب و ٌشرؾ المجلس البلدي على عمل و مشارٌع 

 البلدٌة حسب المانون.
0.811 *0.000 

.3 
تموم إدارة البلدٌة باطٕع المجلس البلدي علً تمارٌر 

 العمل الدورٌة للبلدٌة
0.912 *0.000 
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4. 
تموم ادارة البلدٌة بتفعٌل دور المجلس البلدي وإعطاءه 

 عمله وتحمٌك أهدافه. الحرٌة الٕزمة لممارسة
0.694 *0.000 

5. 
تلتزم إدارة البلدٌة بالتوصٌات وألتراحات المنبثمة عن 

 المجلس البلدي وتؤ ذها بعٌن أعتبار. 
0.803 *0.000 

6. 
ٌحك للمجلس البلدي ولؾ و تعلٌك المشارٌع التً ربما 

 تضر ببعض سكان اِحٌاء لحٌن تسوٌتها.
0.747 *0.000 

.7 
لبلدٌة لٕلتراحات المرفوعة إلٌها من المجلس تستمع ا

 البلدي وتدرجها للنماش فً ألٌة معتمدة لدٌها.
0.821 *0.000 

8. 
ادارة البلدٌة إلى لوابح و لوانٌن الحكم المحلً  فً تلجؤ 

 حال ولوع  ٕفات بٌنها و بٌن أعضاء المجلس البلدي.
0.873 *0.000 

9. 
زارة الحكم المحلً أعضاء المجلس البلدي مع وٌتواصل 

لنمل هموم و مشكٕت سكان اِحٌاء فً حال تجاهلها من 
 لبل إدارة البلدٌة. 

0.768 *0.000 

10. 
أعضاء المجلس البلدي بتفاصٌل لوابح و لوانٌن الحكم ٌلم 

 المحلً. 
0.891 *0.000 

 α=0.05أرتباط دال إحصابٌاً عند مستوي دٔلة  *

 ت الدراسة:صدق االتساق البنابً لمجاال -
( ٌبٌن معامٕت أرتباط بٌن معدل كل مجال  من مجأت الدراسة مع ٕجدول )

المعدل الكلً لفمرات أستبانة والذي ٌبٌن أن معامٕت أرتباط المبٌنة دالة عند 
(، وبذلن 0.05(، حٌث إن مستوى الدٔلة لكل فمرة ألل من )0.05مستوى دٔلة )

 دلة لما وضعت لمٌاسه.تعتبر مجأت أستبانة صا
 (ٕ) جدول

 مصفوفة معامالت كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلٌة لالستبانة. 
 

 محتوى المجاالت المجال 
معامل 

 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 دور المشاركة المجتمعٌة

 0.000* 0.745 التواصل مع سكان أحٌاء اِول

 0.000* 0.861 لمجلس البلديتمثٌل المواطنٌن من  ٕل ا الثانً

 0.000* 0.764 عرض المشارٌع على المواطنٌن لبل إلرارها الثالث

 0.000* 0.829 تمٌٌم احتٌاجات المواطنٌن الرابع

 0.000* 0.773 ألتزام بلوابح ولوانٌن وزارة الحكم المحلً ال امس

 0.05* لٌمة معامل أرتباط دالة عند مستوى دٔلة 
 ت االستبانة.ثبات فمرا -

أما ثبات أداة الدراسة فٌعنً التؤكد من أن اْجابة ستكون واحدة تمرٌبا لو تكرر 
(. ولد أجرى 430: 1995تطبٌمها على اِش اص ذاتهم فً أولات )العساؾ، 

الباحثان   طوات الثبات على العٌنة أستطٕعٌة نفسها بطرٌمتٌن هما: طرٌمة 
 ونباخ.التجزبة النصفٌة ومعامل ألفا كر



      ( غسح) دراضخ حبنخ ثهذٚخ  ادلشبركخ اجملتًؼٛخ يف رضى خطط ٔضٛبضبد اذلٛئبد احملهٛخ يف لطبع غسح دٔر
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 : Split-Half Coefficientطرٌمة التجزبة النصفٌة 1. 
تم إٌجاد معامل ارتباط بٌرسون بٌن معدل اِسبلة الفردٌة الرتبة ومعدل اِسبلة 
الزوجٌة  الرتبة لكل بعد ولد  تم تصحٌح معامٕت أرتباط  باست دام معامل 

( حسب Spearman-Brown Coefficientارتباط سبٌرمان  براون للتصحٌح ) 
 المعادلة  التالٌة: 

معامل الثبات = 
1

2

س

س
( ٌبٌن أن هنان ٖ) جدولحٌث ر معامل أرتباط ولد بٌن 

 معامل ثبات كبٌر نسبٌا لفمرات أستبٌان.
 (:ٖجدول  )

 معامل الثبات )طرٌمة التجزبة النصفٌة( الستبانة. 

 محتوى المجال المجال

 التجزبة النصفٌة

عدد 
 الفمرات

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

مستوى 
 المعنوٌة

 دور المشاركة المجتمعٌة

 0.000* 0.829 0.708 9 التواصل مع سكان االحٌاء األول

 *0.000 0.880 0.786 9 تمثٌل المواطنٌن من خالل المجلس البلدي الثانً

 *0.000 0.796 0.661 7 عرض المشارٌع على المواطنٌن لبل إلرارها الثالث

 0.000* 0.891 0.803 8 تمٌٌم احتٌاجات المواطنٌن الرابع

الخام
 س

 0.000* 0.897 0.813 10 االلتزام بلوابح ولوانٌن وزارة الحكم المحلً

 0.829 0.778 0.637 43 الدرجة الكلٌة 

 0.05* لٌمة معامل أرتباط دالة عند مستوى دٔلة 
 ختبار الفروضخامسا: نتابج الدراسة وا

 أوال: اختبار التوزٌع الطبٌعً 
 (Sample K-S -1)سمر نوؾ   -اختبار كولم جروؾ

سمر نوؾ  لمعرفة هل البٌانات تتبع التوزٌع  -سنعرض ا تبار كولم جروؾ
الطبٌعً أم ٔ وهو ا تبار  ضروري فً حالة ا تبار الفرضٌات ٔن معظم 

 جدولالبٌانات طبٌعٌا. وٌوضح الأ تبارات المعلمٌة تشترط أن ٌكون توزٌع 
   0.05( نتابج أ تبار حٌث أن المٌمة أحتمالٌة لكل محور اكبر من ٗ)

(05.0. sig وهذا ٌدل على أن البٌانات تتبع التوزٌع الطبٌعً وٌجب )

 است دام أ تبارات المعلمٌة.
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 (:ٗجدول  )
 اختبار التوزٌع الطبٌعً

(1-Sample Kolmogorov-Smirnov) 

 محتوى المحور المحور
عدد 

 الفمرات
 Zلٌمة 

المٌمة 
 االحتمالٌة

 دور المشاركة المجتمعٌة

 0.186 0.961 9 التواصل مع سكان أحٌاء اِول

 الثانً
تمثٌل المواطنٌن من  ٕل المجلس 

 البلدي
9 0.968 0.314 

 الثالث
عرض المشارٌع على المواطنٌن لبل 

 إلرارها
7 0.965 0.244 

 0.103 0.954 8 تمٌٌم احتٌاجات المواطنٌن الرابع

 ال امس
ألتزام بلوابح ولوانٌن وزارة الحكم 

 المحلً
10 0.961 0.187 

 0.826 0.984 43 الدرجة الكلٌة 

 
 ثانٌا: تحلٌل مجاالت االستبانة  

أوال: مدى دور المشاركة المجتمعٌة فً رسم سٌاسات الهٌبات المحلٌة فً 
 اع ؼزة  لط

للعٌنة الواحدة والنتابج  tولٓجابة تم تحلٌل أبعاد الدراسة حٌث تم است دام ا تبار 
( والذي ٌبٌن آراء أفراد عٌنة الدراسة مجأت المشاركة ٘) جدولمبٌنة فً 

المجتمعٌة فً رسم  طط و سٌاسات الهٌبات المحلٌة  حٌث تم ترتٌب أبعاد 
ً لكل مجال من المجأت وتبٌن أن المتوسط ترتٌبا تنازلٌا حسب الوزن النسب

%( وهً ألل 42.00(، و الوزن النسبً  ٌساوي )2.10الحسابً للمجال ٌساوي )
وهً ألل  (11.17-)المحسوبة تساوي  t%( ولٌمة 60من الوزن النسبً المحاٌد )

 (0.000) والمٌمة أحتمالٌة تساوي (1.96-)الجدولٌة والتً تساوي  tمن لٌمة 
دور المشاركة المجتمعٌة ( مما ٌدل على أن الموافمة على 0.05ل  من )وهً ال

جاءت بدرجة )من فضة( من فً رسم سٌاسات الهٌبات المحلٌة فً لطاع ؼزة  
 لبل أفراد عٌنة الدراسة.  

 

 
 
 
 
 
 



      ( غسح) دراضخ حبنخ ثهذٚخ  ادلشبركخ اجملتًؼٛخ يف رضى خطط ٔضٛبضبد اذلٛئبد احملهٛخ يف لطبع غسح دٔر
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 (٘جدول  )
 تحلٌل مجاالت االستبانة

 العنوان المجال
 المتوسط 
 الحسابً

 الوزن 
 النسبً

 tلٌمة 
المٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

 5 0.000 16.31- 35.00 1.75 التواصل مع سكان أحٌاء 1

2 
تمثٌل المواطنٌن من  ٕل 

 المجلس البلدي
2.06 41.20 -9.11 0.000 2 

3 
عرض المشارٌع على 
 المواطنٌن لبل إلرارها

1.98 39.60 -11.03 0.000 3 

 4 0.000 10.09- 38.80 1.94 تمٌٌم احتٌاجات المواطنٌن 4

5 
ألتزام بلوابح ولوانٌن 

 وزارة الحكم المحلً
2.65 53.00 -2.76 0.000 1 

  0.000 11.17- 42.00 2.10 جمٌع الفمرات

 1.96" تساوي 39ودرجة حرٌة " 0.05الجدولٌة عند مستوى دٔلة t* لٌمة      

( أن جمٌع متوسطات المجأت الم تلفة كانت ٘) جدولوٌتضح من  ٕل ال
من حٌث أوزانها النسبٌة ، أما الدرجة الكلٌة لٕستبانة ككل فمد حصلت  متماربة

 %( مما ٌدلل على عدم الموافمة. 42.00على وزن نسبً لدره )
 أما ترتٌب المجاالت حسب أوزانها النسبٌة فمد كانت كالتالً:

، فمد حصل  . المجال الخامس: االلتزام بلوابح ولوانٌن وزارة الحكم المحل1ً
 %( أي بدرجة تمدٌر متوسطة.53.00مرتبة اِولى بوزن نسبً لدره )على ال

الوضع السٌاسً المابم على عدم أستمرار وحالة وٌعزو الباحثان  ذلن إلى: 
أنمسام بٌن الضفة وؼزة، وسرعة التؽٌرات فً المٌادات الحكومٌة والوزراء، 

ة طبٌعة بلدٌة و اصة وزٌر الحكم المحلى المسبول عن ملؾ البلدٌات، وحساسٌ
 للمجتمع الؽزي. ؼزة وما تمثله من وضع سٌاسً

فمد حصل على  ، تمثٌل المواطنٌن من  ٕل المجلس البلدي. المجال الثانً: 2
 %( أي بدرجة تمدٌر من فضة.41.20المرتبة الثانٌة بوزن نسبً لدره )

ة وٌعزو الباحثان  ذلن إلى: وجود حواجز نفسٌة لدى المواطنٌن تجاه البلدٌ
و اصة موضوع الجباٌة ورفض المواطنٌن دفع مستحمات البلدٌة، والنظرة 

 السلبٌة لتمدٌم ال دمات المجانٌة للمواطنٌن.

فمد حصل  . المجال الثالث : عرض المشارٌع على المواطنٌن لبل إلرارها ،3
 %( أي بدرجة تمدٌر من فضة. 39.60على المرتبة الثالثة بوزن نسبً لدره )

ثان  ذلن إلى:  لل معالجة الجهاز اْداري فً الوحدات المحلٌة فً وٌعزو الباح
التواصل مع المواطنٌنر وعلٌه ٔ من عرض تلن المشارٌع لبل إلرارها والذي 
سٌكون نتٌجته رلابة السكان لهر إضافة إلى رفع مستوى المواطن لمشاركته فً 

العامة ومراجعة كٌفٌة البرامج والمشارٌع  التنموٌة المحلٌة وطرٌمة رسم سٌاستها 
 .تنفٌذها مما ٌفٌد فً التعامل المستمبلً لما تواجهه هذه الوحدات من ظروؾ

فمد حصل على المرتبة الرابعة  . المجال الرابع : تمٌٌم احتٌاجات المواطنٌن ،4
 %( أي بدرجة تمدٌر من فضة. 38.80بوزن نسبً لدره )
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هات نظر السكان حول هذه وٌعزو الباحثان  ذلن إلى: عدم مشاركة وأ ذ وج
ال طط سٌإدي إلى عدم تعاون السكان والوحدات المحلٌة مع البلدٌة ر وعلٌه ٔ 
بدمن إشران العدٌد من المواطنٌن فً اللجان أو المجالس ال اصة بتنفٌذ برامج 
ومشارٌع تلن ال طط والعمل على نجاحها واكتساب ال برة فً الممابل مع 

لً رفع مستوى المنطمة وسكانها وتحمٌك تنمٌة متوازٌة اَ رٌن من  ٕلها وبالتا
 .فً الدولة

فمد حصل على المرتبة ال امسة  . المجال األول : التواصل مع سكان األحٌاء ،5
 %( أي بدرجة تمدٌر من فضة جداً. 35.00بوزن نسبً لدره )

وٌعزو الباحثان  ذلن إلى: على أهمٌة أن تموم الجهات المعنٌة بتفمد حاجات 
المجتمع والتواصل والتعرؾ على مطالب أفراده من  ٕل استفتابهم حول 
مستوى ال دمات الممدمة لهم، وأن ٌتم إٌجاد نظام لعمل لجان اِحٌاء السكنٌة، 
والعمل على تزوٌد لجان اِحٌاء من لبل الجهات الرسمٌة بالمعلومات 

 .واْحصاءات المهمة المتعلمة بؤحٌابهم
 ٌات:ثالثا: اختبار الفرض

الفرضٌة األولى : ال ٌوجد عاللة ذات داللة احصابٌة بٌن تمدٌرات متوسطات 
إجابات المبحوثٌن حول التواصل مع سكان األحٌاء ودور المشاركة المجتمعٌة 

 فً رسم خطط وسٌاسات الهٌبات المحلٌة فً لطاع عزة.
ات تم است دام معامل أرتباط بٌرسون ٌْجاد العٕلة بٌن تمدٌرات متوسط

التواصل مع سكان أحٌاء ودور المشاركة المجتمعٌة فً رسم  طط وسٌاسات 
 الهٌبات المحلٌة فً لطاع عزة والنتابج مبٌنة حسب الجدول التالً:

 ( ٙ)جدول  
 

 متوسطات تمدٌرات
 متوسطات تمدٌرات

 التواصل مع سكان االحٌاء

دور المشاركة المجتمعٌة فً رسم خطط 
 حلٌةوسٌاسات الهٌبات الم

 0.745 معامل االرتباط

 0.000 المٌمة االحتمالٌة

 40 حجم العٌنة 

 0.05العٕلة دالة عن مستوى دٔلة *    
 0.745( تبٌن ان لٌمة معامل أرتباط تساوي ٙ) جدولمن  ٕل النتابج فً ال
مما ٌدل على  0.05وهً ألل من مستوى الدٔلة 0.000 والمٌمة أحتمالٌة تساوي 

عٕلة ذات دٔلة إحصابٌة بٌن تمدٌرات متوسطات التواصل مع سكان وجود 
أحٌاء ودور المشاركة المجتمعٌة فً رسم  طط وسٌاسات الهٌبات المحلٌة فً 

 .لطاع عزة
الفرضٌة الثانٌة : ال ٌوجد عاللة ذات داللة احصابٌة بٌن تمدٌرات متوسطات 

البلدي ودور المشاركة  اجابات المبحوثٌن حول تمثٌل المواطنٌن فً المجلس
 المجتمعٌة فً رسم خطط وسٌاسات الهٌبات المحلٌة فً لطاع عزة.



      ( غسح) دراضخ حبنخ ثهذٚخ  ادلشبركخ اجملتًؼٛخ يف رضى خطط ٔضٛبضبد اذلٛئبد احملهٛخ يف لطبع غسح دٔر
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تم است دام معامل أرتباط بٌرسون ٌْجاد العٕلة بٌن تمدٌرات متوسطات تمثٌل 
المواطنٌن فً المجلس البلدي ودور المشاركة المجتمعٌة فً رسم  طط 

 تابج مبٌنة حسب الجدول التالً: وسٌاسات الهٌبات المحلٌة فً لطاع عزة والن
 ( 8)جدول  

 

 متوسطات تمدٌرات
 متوسطات تمدٌرات

 تمثٌل المواطنٌن فً المجلس البلدي

دور المشاركة المجتمعٌة فً رسم 
 خطط وسٌاسات الهٌبات المحلٌة

 0.861 معامل االرتباط

 0.000 المٌمة االحتمالٌة

 40 حجم العٌنة 

 0.05ستوى دٔلة العٕلة دالة عن م*    
 0.861( تبٌن أن لٌمة معامل أرتباط تساوي 7) جدولمن  ٕل النتابج فً ال
مما ٌدل على  0.05وهً ألل من مستوى الدٔلة 0.000 والمٌمة أحتمالٌة تساوي 

وجود عٕلة ذات دٔلة إحصابٌة بٌن تمدٌرات متوسطات تمثٌل المواطنٌن فً 
لمجتمعٌة فً رسم  طط وسٌاسات الهٌبات المجلس البلدي ودور المشاركة ا

 المحلٌة فً لطاع عزة
الفرضٌة الثالثة: ال ٌوجد عاللة ذات داللة احصابٌة بٌن تمدٌرات متوسطات 
إجابات المبحوثٌن حول عرض المشارٌع على المواطنٌن لبل إلرارها ودور 

 المشاركة المجتمعٌة فً رسم خطط وسٌاسات الهٌبات المحلٌة فً لطاع عزة.
تم است دام معامل أرتباط بٌرسون ٌْجاد العٕلة بٌن تمدٌرات متوسطات 
عرض المشارٌع على المواطنٌن لبل إلرارها ودور المشاركة المجتمعٌة فً رسم 
 طط وسٌاسات الهٌبات المحلٌة فً لطاع عزة والنتابج مبٌنة حسب الجدول 

 التالً: 
 ( 7)جدول  

 

 متوسطات تمدٌرات

 تمتوسطات تمدٌرا

عرض المشارٌع على المواطنٌن 
 لبل إلرارها

دور المشاركة المجتمعٌة فً رسم 
 خطط وسٌاسات الهٌبات المحلٌة

 0.764 معامل االرتباط

 0.000 المٌمة االحتمالٌة

 40 حجم العٌنة 

 0.05العٕلة دالة عن مستوى دٔلة *    
 0.764رتباط تساوي ( تبٌن ان لٌمة معامل ا8ٔ) جدولمن  ٕل النتابج فً ال
مما ٌدل على  0.05وهً ألل من مستوى الدٔلة 0.000 والمٌمة أحتمالٌة تساوي 

وجود عٕلة ذات دٔلة إحصابٌة بٌن تمدٌرات متوسطات عرض المشارٌع على 



      2015َٕٕٚٛ   انؼذد األٔل  –اجملهذ اخلبيص –رلهخ ربيؼخ فهططني نألحببث ٔانذراضبد 
 

  

8ٗ 
 

المواطنٌن لبل إلرارها ودور المشاركة المجتمعٌة فً رسم  طط وسٌاسات 
 .الهٌبات المحلٌة فً لطاع عزة

ضٌة الرابعة: ال ٌوجد عاللة ذات داللة احصابٌة بٌن تمدٌرات متوسطات الفر
اجابات المبحوثٌن حول تمٌٌم احتٌاجات المواطنٌن ودور المشاركة المجتمعٌة 

 فً رسم خطط وسٌاسات الهٌبات المحلٌة فً لطاع عزة.
 تمٌٌمتم است دام معامل أرتباط بٌرسون ٌْجاد العٕلة بٌن تمدٌرات متوسطات 

ودور المشاركة المجتمعٌة فً رسم  طط وسٌاسات احتٌاجات المواطنٌن 
 الهٌبات المحلٌة فً لطاع عزة والنتابج مبٌنة حسب الجدول التالً: 

 ( 3) جدول

 

 متوسطات تمدٌرات
 

 متوسطات تمدٌرات

 تمٌٌم احتٌاجات المواطنٌن

دور المشاركة المجتمعٌة فً رسم 
 خطط وسٌاسات الهٌبات المحلٌة

 0.829 معامل االرتباط

 0.000 المٌمة االحتمالٌة

 40 حجم العٌنة 

 0.05العٕلة دالة عن مستوى دٔلة *    
 0.829( تبٌن أن لٌمة معامل أرتباط تساوي 9) جدولمن  ٕل النتابج فً ال
مما ٌدل على  0.05وهً ألل من مستوى الدٔلة 0.000 والمٌمة أحتمالٌة تساوي 

ذات دٔلة إحصابٌة بٌن تمدٌرات متوسطات تمٌٌم احتٌاجات  وجود عٕلة
المواطنٌن ودور المشاركة المجتمعٌة فً رسم  طط وسٌاسات الهٌبات المحلٌة 

 .فً لطاع عزة )حالة بلدٌة ؼزة(
الفرضٌة الخامسة: ال ٌوجد عاللة ذات داللة احصابٌة بٌن تمدٌرات متوسطات 

بح ولوانٌن وزارة الحكم المحلً ودور إجابات المبحوثٌن حول االلتزام بلوا
 المشاركة المجتمعٌة فً رسم خطط وسٌاسات الهٌبات المحلٌة فً لطاع عزة.
تم است دام معامل أرتباط بٌرسون ٌْجاد العٕلة بٌن تمدٌرات متوسطات 
ألتزام بلوابح ولوانٌن وزارة الحكم المحلً ودور المشاركة المجتمعٌة فً رسم 

الهٌبات المحلٌة فً لطاع عزة والنتابج مبٌنة حسب الجدول  طط وسٌاسات 
 التالً: 

 
 
 
 
 
 
 
 



      ( غسح) دراضخ حبنخ ثهذٚخ  ادلشبركخ اجملتًؼٛخ يف رضى خطط ٔضٛبضبد اذلٛئبد احملهٛخ يف لطبع غسح دٔر
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 ( ٓٔ) جدول
 متوسطات تمدٌرات

 

 متوسطات تمدٌرات

 االلتزام بلوابح ولوانٌن وزارة الحكم المحلً

دور المشاركة المجتمعٌة فً رسم خطط 
 وسٌاسات الهٌبات المحلٌة

 0.829 معامل االرتباط

 0.000 لٌةالمٌمة االحتما

 40 حجم العٌنة 

 0.05العٕلة دالة عن مستوى دٔلة *    
 0.829( تبٌن أن لٌمة معامل أرتباط تساوي ٓٔ) جدولمن  ٕل النتابج فً ال
مما ٌدل على  0.05وهً ألل من مستوى الدٔلة 0.000 والمٌمة أحتمالٌة تساوي 

ات ألتزام بلوابح ولوانٌن وجود عٕلة ذات دٔلة إحصابٌة بٌن تمدٌرات متوسط
وزارة الحكم المحلً ودور المشاركة المجتمعٌة فً رسم  طط وسٌاسات الهٌبات 

 .المحلٌة فً لطاع عزة
 النتابج والتوصٌات:

ٔ ٌوجد نتابج  تشٌر إلى تؤثٌر مشاركة المواطنٌن فً الت طٌط الحضري على  -
 المشاركة المجتمعٌة فً رسم  طط وسٌاسات بلدٌة ؼزة .

ٔ ٌوجد نتابج  تشٌر إلى تؤثٌر المشاركة فً آلٌة ات اذ المرار على المشاركة  -
 المجتمعٌة فً رسم  طط وسٌاسات بلدٌة ؼزة.

ٔ ٌوجد نتابج  تشٌر إلى تؤثٌر تمثٌل المواطنٌن من  ٕل المجلس البلدي على  -
 المشاركة المجتمعٌة فً رسم  طط وسٌاسات بلدٌة ؼزة.

تنسٌك البلدٌة مع لجان اِحٌاء على المشاركة  ٔ ٌوجد نتابج تشٌر إلى -
 المجتمعٌة فً رسم  طط وسٌاسات بلدٌة ؼزة.

ٔ ٌوجد نتابج  تشٌر إلى اجتماعات البلدٌة العامة مع المواطنٌن على  -
 المشاركة المجتمعٌة فً رسم  طط وسٌاسات بلدٌة ؼزة.

 التوصٌات : -ٔ
مواطنٌن عبر اعتماد آلٌة توصً الدراسة بتعزٌز مفهوم المشاركة المجتمعٌة لل - أ

 للمشاركة فً  طط عمل وسٌاسات بلدٌة ؼزة ومجلسها البلدي.

كما توصً بالمساهمة فً إٌجاد مزٌد من الدعم التمنً والمعنوي لمبدأ  - ب
 المشاركة المجتمعٌة عبر ت صٌص جزء من الموازنات السنوٌة لهذا اِمر.

وات اْعٕمٌة بشكل تسوٌك مفهوم المشاركة المجتمعٌة فً العدٌد من المن - ت
 سلس ولرٌب من ثمافة المجتمع المحلً.

اعتماد برامج تدرٌبٌة وتوعوٌة للعاملٌن فً بلدٌة ؼزة تهدؾ إلً تمكٌن  - ث
 العاملٌن بها من انتهاج مبدأ المشاركة.

است دام  طوات تطبٌك المشاركة المجتمعٌة وتعزٌزها فً برامج عمل  - ج
 مإسسات المجتمع المدنً و اصة البلدٌات.

تطبٌك نظام رلابً حكومً لمراءة التطبٌك الحدٌث لمفهوم المشاركة بعد  - ح
 اعتماده فً م تلؾ المإسسات.
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 ُظًبد حمٕق اإلَطبٌ يف انصحبفخ انفهططُٛٛخصٕرح ي

 الدراسة : ملخص
استهدفت الدراسة التعرؾ عليى الصيورة اْعٕمٌية لمنظميات حميوق اْنسيان فيً 

م، ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٖٔم وحتيى ٕٕٔٓ/ٔ/ٔالصحافة الفلسطٌنٌة الٌومٌة، فً المدة من 
مت بوسيياطته منظمييات  حمييوق بييإجراء دراسيية تحلٌلٌيية للمحتييوى والشييكل الييذي لُييدِّ

 اْنسان فً صحؾ الدراسة )فلسطٌن، والحٌاة الجدٌدة(. 
وتنتمً الدراسة إلى البحوث الوصفٌة، واست دمت منهج الدراسات المسحٌة، وفً 
إطاره تيم توظٌيؾ أسيلوب تحلٌيل المضيمون، إضيافة ِسيلوب الممارنية المنهجٌية، 

 وتم جمع بٌانات الدراسة بوساطة أداة استمارة تحلٌل المضمون.
ن من أهم نتيابج الدراسية التحلٌلٌية أن صيحؾ الدراسية أوليت اهتمامياً واضيحاً وكا

لمضيياٌا المنظمييات الحمولٌيية ال اصيية باِسييرى، علييى المضيياٌا اِ ييرى المتعلميية 
وتبييٌن أن الييدور  بأسييتٌطان والحرٌييات السٌاسييٌة والتنمٌيية والمضيياٌا المجتمعٌيية،

رصيد انتهاكيات أحيتٕل اِبرز الذي ٌظهر فً صحؾ الدراسية للمنظميات هيو "
%(، بٌنما ظهرت أدوار أ رى، مثيل )رصيد انتهاكيات 9.ٕ٘اْسرابٌلً" بنسبة )

 السلطات المحلٌة، والرلابة، والتثمٌؾ والتنمٌة( بنسب متفاوتة.
وبٌَّنَيْت الدراسية أن موضيوعات منظمييات حميوق اْنسيان فييً صيحؾ الدراسية لييم 

، سيواء كانيت إٌجابٌية أم سيلبٌة، تستهدؾ تشكٌل صورة محددة عن تلن المنظمات
%( ميين أي سييمات، ٖ.8٘حٌييث  لييت معظييم الموضييوعات المتعلميية بالمنظمييات )
إلى –%(، ولد أعطت ٔ.ٗٔبٌنما بلؽت الموضوعات التً تحوي سمات إٌجابٌة )

 مٕمح إٌجابٌة لصورة منظمات حموق اْنسان فً صحؾ الدراسة. -حد ما
Abstract 

The study aimed to explore the features of the image of human rights 

organizations as portrayed in the Palestinian press from 01/01/2012 until 

31/12/2012. A study was conducted for analyzing the content and form 

through which human rights organizations were portrayed in the study 

target newspapers (Felesteen and Al Hayat Al Jadida). 

The study adopted the descriptive and survey methods through which it 

used the methodological comparison method. The data were collected 

through a content analysis form.  

The most significant results of the study included that the study sample 

newspapers paid closer attention to human rights issues related to 

prisoners than to issues related to the settlements and political freedom, 

development, and community issues. It turned out that the key role for 

these organizations was "monitoring and documenting of the violations 

of the Israeli occupation" which constituted 52.9%, However other roles 

emerged at varying degrees such as monitoring and documentation of the 

violations of local authorities, censorship, education, and development. 
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They study indicated that the topics covered in the sample newspapers 

in relation to human rights organizations were not brought up to form 

certain perceptions, whether positive or negative, towards these 

organizations, as the human rights topics which did not contain positive 

features were 85.3%, while the topics which included positive features 

were only 14.1%. In light of these findings, we can conclude that there 

were somewhat positive features for the image of human rights 

organizations in the study sample newspapers. 

 مدمة: م

ٔ ٌمكن إؼفال دور اْعٕم والصحافة على وجه ال صوص، فً رسم الصورة 
الذهنٌة عن اِفراد والمضاٌا والمنظمات والدول لدى الرأي العام، إذ ٔ ٌمكن الحدٌث 

حؾ الم تلفة فً عن والع مإسسات معٌنة بعٌداً عن الصورة التً ترسمها لها الص
 المجتمع وعمول اِفراد.

ونظراً لّهمٌة المتزاٌدة لدور المجتمع المدنً، والمنظمات ؼٌر الحكومٌة فً 
ً بدأ ٌنشؤ لرصد هذه الظاهرة وتمٌٌمها،  ً بحثٌا الوالع الدولً والمحلً، فإن اهتماما
ات ورسم سٌنارٌوهات مستمبلٌة متولعة، مما ٌإكد على تنامً حجم ودور المنظم

 ؼٌر الحكومٌة.
وتُعد منظمات حموق اْنسان من أهم شرابح مإسسات المجتمع المدنً، التً 
تنتشر على نحٍو واضح فً أجزاء متعددة من فلسطٌن، وتموم بدور ربٌس فً الدفاع 
عن حموق اْنسان والشعب الفلسطٌنً، وفضح انتهاكات حموق أنسان من لبل 

دورها فً تعزٌز التربٌة المدنٌة، والممارسة  السلطات الحاكمة، وٌترافك مع ذلن
الدٌممراطٌة، وحرٌة المشاركة، وتعرٌؾ المواطن بحموله، وطرق تحصٌلها 

 وحماٌتها، ومٕحمة منتهكٌها.
ؾ الصورة التً  ترسمها الصحافة الفلسطٌنٌة المحلٌة  لذلن تؤتً هذه الدراسة لتعرُّ

لٌه الصحافة لها، وما ٌصدر عن لمنظمات حموق اْنسان، وحجم أهتمام الذي تو
تلن المنظمات من أ بار وتمارٌر  اصة بكل مناحً الحٌاة السٌاسٌة والثمافٌة 

 وأجتماعٌة فً فلسطٌن.
 الدراسات السابمة:

 ٕٗٔٓدراسة نسرٌن حسونة  .ٔ
(ٔ)

 
ؾ مدى اهتمام الصحافة الفلسطٌنٌة الٌومٌة بمضاٌا حموق اْنسان  هدفت لتعرُّ

وطبٌعة ال طاب الصحفً الفلسطٌنً نحوها، وتوصلت الدراسة  المدنٌة والسٌاسٌة
إلى أن الحموق المدنٌة كانت فً المرتبة اِولى فً صحؾ الدراسة، ثم تلتها الحموق 
السٌاسٌة، وأظهرت أن صحٌفة "فلسطٌن" تفولت على صحٌفة "الحٌاة الجدٌدة" فً 

اة الجدٌدة" فً أهتمام درجة أهتمام بالحموق المدنٌة، بٌنما تفولت صحٌفة "الحٌ
بالحموق السٌاسٌة، وبٌنت الدراسة أن أطروحة "اضراب اِسرى عن الطعام" 
حظٌت على النسبة اِعلى من بٌن اِطروحات فً صحٌفة "الحٌاة الجدٌدة"، بٌنما 

                                                           
دراسة تحلٌلٌة  -. نسرٌن حسونة، "ال طاب الصحفً الفلسطٌنً نحو لضاٌا حموق اْنسان المدنٌة والسٌاسٌة(ٔ)

 .مٕٗٔٓممارنة"، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، ؼزة: الجامعة اْسٕمٌة، لسم الصحافة بكلٌة اَداب، 
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جاءت أطروحة "تعذٌب أحتٕل أسرابٌلً لّسرى" على النسبة اِعلى فً 
 صحٌفة فلسطٌن.

 ٕٕٔٓخلٌل  دراسة نبٌل .ٕ
(ٔ)

 
ؾ الصورة الذهنٌة المنطبعة لدى الرأي العام الفلسطٌنً عن رجل  هدفت لتعرُّ
الشرطة، وتوصلت الدراسة إلى أن "ال برة والتعامل المباشر" جاءت فً المرتبة 
اِولى من بٌن الوسابل أتصالٌة التً ٌلجؤ لها الرأي العام الفلسطٌنً فً تكوٌن 

وبٌنت أن الصورة الذهنٌة لرجل الشرطة لدى الجمهور الصورة عن رجل الشرطة، 
العام هً صورة لٌست ذات طابع محدد، أما الصورة لدى ضباط وأفراد الشرطة عن 

 %(.9.7٘زمٕبهم فكانت إٌجابٌة بنسبة )
  ٕٕٔٓدراسة  .ٖ

(ٕ)
  Amal Jamal & Samah Bsoul

 

ل "ال ط هدفت لتعرؾ كٌفٌة تعامل الصحافة العربٌة اِسبوعٌة للعرب دا 
اِ ضر" مع لضاٌا حموق أنسان، وأظهرت الدراسة أنه ٔ سٌاسة موجهة فً 
موضوعات حموق أنسان، وأن موضوع حموق أنسان ٌجري التعبٌر عنه كؤي 
موضوع آ ر فً اِجندة أ بارٌة، وتوصلت إلى أن الحموق اِكثر بروزاً كانت 

بً فً الدا ل، مثل: )الحك فً السٕمة تتعلك بالسٌاق المحلً والمُطري للمجتمع العر
الش صٌة، والحك فً اِمن واِمان(، باْضافة إلى أن حموق: )حرٌة التعبٌر، 
والمساواة، والحك فً السكن( كانت اِكثر بروزاً فٌما ٌتعلك بالسٌاق السٌاسً، 
وبٌنت الدراسة أن مإسسات حموق أنسان الفاعلة فً المجتمع العربً ٔ تعمل 

 استراتٌجٌة إعٕمٌة واضحة.حسب 
ٕٔٔٓدراسة تابر الجرادات  .ٗ

 (ٖ)
 

ؾ صورة الؤٌات المتحدة اِمٌركٌة كما ٌراها أساتذة الجامعات  هدفت لتعرُّ
الفلسطٌنٌة، ولد عالج فٌها الباحث موضوع صورة اَ ر، وبٌنت الدراسة أن وسابل 

مٌركا، ومن أهم اْعٕم المحلٌة والدولٌة تسهم فً تشكٌل صورة سلبٌة تجاه أ
العوامل المكونة للصورة السلبٌة، دعم الؤٌات المتحدة لدولة أحتٕل اْسرابٌلً، 

%( من المبحوثٌن لدٌهم صورة سلبٌة 7٘باْضافة إلى نهب الثروات، وأظهرت أن )
%( من المبحوثٌن ٌعتمدون أن السٌاسة 7٘عن الؤٌات المتحدة اِمٌركٌة، و)

 لمتحدة هً سبب الصورة السٌبة التً ٌحملونها للؤٌات المتحدة.ال ارجٌة للؤٌات ا
 
 
 
 

                                                           
دراسة  -. نبٌل  لٌل، "دور الصحافة فً تشكٌل الصورة الذهنٌة لرجل الشرطة لدى الرأي العام الفلسطٌنً((ٔ

مٌدانٌة"، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، الماهرة: معهد البحوث والدراسات اْعٕمٌة، لسم الدراسات اْعٕمٌة، 
 م.ٕٕٔٓ

(2)
. A. Jamal & S. Bsoul, "The Marginality of Human Rights Discourse in Local Arabic 

Newspapers", Nazareth: Media Center for Arab Palestinians in "Israel", 2012.  
. تابر الجرادات، "صورة الؤٌات المتحدة اِمٌركٌة كما ٌراها أساتذة الجامعات الفلسطٌنٌة"، رسالة ماجستٌر ((ٖ

 م.ٕٔٔٓوسط، كلٌة اَداب، لسم اْعٕم، ؼٌر منشورة، عمان:  جامعة الشرق اِ
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 ٕٔٔٓدراسة خضر شعت  .٘
(ٔ)

 
عنٌت بدراسة والع منظمات حموق اْنسان فً المجتمع الفلسطٌنً، بالتطبٌك على 
لطاع ؼزة، وتوصلت الدراسة إلى أن منظمات حموق اْنسان فً لطاع ؼزة تسهم 

ة والمشاركة السٌاسٌة، وتعزٌز مبادئ ولوانٌن حموق فً نشر وتعزٌز لٌم الدٌممراطٌ
اْنسان وحرٌاته، باْضافة إلى توعٌة المواطنٌن بحمولهم السٌاسٌة والمدنٌة 
وألتصادٌة، وبٌنت الدراسة أن المبحوثٌن ٌعتمدون أن منظمات حموق اْنسان 

مجال حموق ترالب اِداء التشرٌعً الفلسطٌنً، والسلطات التنفٌذٌة والمضابٌة فً 
اْنسان على نحٍو مرٍض إلى حٍد ما، وأظهرت أن منظمات حموق اْنسان ترصد 

 على نحٍو لوي انتهاكات أحتٕل اْسرابٌلً للحموق الفلسطٌنٌة.
 ٕٔٔٓدراسة أسامة لرطام  .ٙ

(ٕ)
 

ؾ اتجاهات  طاب الصحافة المصرٌة إزاء لضاٌا حموق اْنسان فً  هدفت لتعرُّ
عٕلة العولمة بتناول الصحؾ المصرٌة لمضاٌا حموق عصر العولمة، ودراسة 

اْنسان، وتوصلت الدراسة إلى أن هنان ؼٌاب للمنظور الشامل فً التعامل مع 
لضاٌا حموق اْنسان، وؼلبة النظرة الجزبٌة على ال طاب الصحفً فً هذا الشؤن، 
ما أدى إلى إنتاج  طاب مشوش ومتنالض فً بعض اِحٌان، وأظهرت أن هنان 
ً للتوظٌؾ السٌاسً لمضاٌا حموق اْنسان فً ال طاب الصحفً،  ً واسعا است داما
وأكدت على وجود ارتباط وثٌك بٌن ال طاب الصحفً المصري وبٌن ال طاب 
الرسمً فٌما ٌتعلك بالمضاٌا ال ارجٌة، أو المضاٌا ذات البعد المومً، وبٌنت تؤثٌر 

صحفً إزاء لضاٌا حموق نمط ملكٌة الصحؾ على تحدٌد اتجاهات ال طاب ال
 اْنسان والمولؾ من مبادرات اْصٕح ال ارجٌة.

 ٕٓٔٓدراسة هناء صالح  .8
(ٖ)

 
ؾ دور اْعٕم فً تشكٌل صورة منظمات المجتمع المدنً لدى الرأي  هدفت لتعرُّ
العام المصري، وبٌنت نتابج الدراسة أن الرأي العام ٌنظر بتفاإل إلى مستمبل 

وأن الفبات اِكثر إٌجابٌة تجاه مإسسات المجتمع المدنً،  منظمات المجتمع المدنً،
هم: الشباب والناشطون اجتماعٌاً، واِكثر تعلٌما،ً واِعلى د ًٕ، والمنتمون إلى 
ً فً النشاط  التٌار اللٌبرالً، وبٌنت أن لُّراء الصحؾ ال اصة أكثر إٌجابٌة وإسهاما

طٌن، وؼٌر اِعضاء فً أحزاب المدنً، كما أثرت الصحافة فً لناعات ؼٌر الناش
 أو منظمات اجتماعٌة أو مهنٌة تجاه هذه المإسسات.

 
 
 

                                                           
دراسة تحلٌلٌة لطاع ؼزة نموذجاً"، رسالة -.  ضر شعت، "منظمات حموق اْنسان فً المجتمع الفلسطٌنً((ٔ

 م.ٕٔٔٓماجستٌر ؼٌر منشورة، ؼزة: جامعة اِزهر، لسم التارٌخ والعلوم السٌاسٌة بكلٌة اَداب، 
لصحافة المصرٌة تجاه لضاٌا حموق اْنسان فً عصر العولمة"، رسالة . أسامة  لرطام، "اتجاهات  طاب ا((ٕ

 م.ٕٔٔٓماجستٌر ؼٌر منشورة، الماهرة: جامعة الماهرة، كلٌة اْعٕم، 
. هناء صالح، "دور اْعٕم فً تشكٌل صورة منظمات المجتمع المدنً لدى الرأي العام المصري"، المجلة ((ٖ

م، ٌناٌر_مارس 9ٕٓٓ، أكتوبر_دٌسمبر ٕوعٕٔم، جامعة الماهرة، عالعلمٌة لبحوث الصحافة، كلٌة اْع
 .99ٗ-ٔٔٗم، صٕٓٔٓ
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ٕٓٔٓدراسة إٌاد المرا  .7
 (ٔ)

 
ؾ دور الموالع اْلكترونٌة الفلسطٌنٌة فً نشر ثمافة حموق اْنسان،  هدفت لتعرُّ
 وكٌفٌة معالجة الموالع اْلكترونٌة الفلسطٌنٌة )اْ بارٌة والحمولٌة( لمضاٌا حموق
اْنسان وآلٌة إبرازها، وأظهرت نتابج الدراسة أن مولع وكالة "معا" حاز على 

%(، بٌنما ٌرى 8.ٗٙالترتٌب اِول من حٌث اهتمامه بمضاٌا حموق اْنسان بنسبة )
%( من جمهور الدراسة أن التوجه الحزبً ٌترن تؤثٌراً على تؽطٌة الموالع 7ٖ.9)

النتابج أن الجمهور ٌحصل على فوابد  اْ بارٌة لمضاٌا حموق اْنسان، وبٌنت
متعددة بمتابعة لضاٌا حموق اْنسان ٌتمدمها "معرفة حجم أنتهاكات الصهٌونٌة 

%(، وٌلً ذلن "معرفة أنتهاكات التً ٙ.78لحموق اْنسان الفلسطٌنً" بنسبة )
 تموم بها الحكومة المابمة" سواء فً لطاع ؼزة أو الضفة الؽربٌة.

8ٕٓٓنمٌرة  دراسة أٌمن أبو .3
 (ٕ)

 
هدفت إلى الكشؾ عن صورة انتفاضة اِلصى كما رسمتها الصحؾ العربٌة محل 
الدراسة، وهً: )اِهرام المصرٌة، الرأي العام السودانٌة، تشرٌن السورٌة، أتحاد 
اْماراتٌة(، وتوصلت الدراسة إلى أن الصحؾ عبرت عن السٌاسة التحرٌرٌة 

مع السٌاسات ال ارجٌة لدولها، وبٌنت الدراسة أن  لمإسساتها الصحفٌة التً اتفمت
صحٌفة اِهرام س َّرت  طابها لشرح وتسوٌػ توجهات النظام السٌاسً المصري 
إزاء انتفاضة اِلصى، أما صحٌفة أتحاد فمد أظهرت صورة إٌجابٌة عالٌة 
ً فاق كثٌراً صحؾ الدراسة اِ رى، بٌنما ت ً واضحا مثلت لٕنتفاضة وأولتها اهتماما

مٕمح الصورة التً رسمتها صحٌفة تشرٌن بالتشدٌد على فضح ممارسات أحتٕل 
الصهٌونً، والتؤكٌد على الحموق الوطنٌة الفلسطٌنٌة، وإظهار منجزات أنتفاضة، 
أما صحٌفة الرأي العام فكانت ؼالباً ما تكتفً بعرض وجهات نظر ِطراؾ متعددة 

ود سٌاسة ثابتة للصحٌفة تساعد فً تشكٌل حول المضٌة، وأظهر التحلٌل عدم وج
 الصورة تجاه اِطراؾ الم تلفة.

 Ostini Jennefer 2000دراسة  .ٓٔ
((ٖ 

هدفت لتعرؾ المعالجة الصحفٌة لمضاٌا حموق أنسان، وعٕلتها بالسٌاسة 
ال ارجٌة للؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة فً المرن العشرٌن، عن طرٌك تعرؾ 

فً السٌاسة ال ارجٌة اِمرٌكٌة فً مدة الدراسة،  أٌدٌولوجٌة حموق أنسان
وأظهرت الدراسة أن الصحافة اِمرٌكٌة ركزت فً معالجتها لمضاٌا حموق أنسان 
على مجموعة من الحموق السٌاسٌة والمدنٌة أكثر من ؼٌرها من الحموق، وبٌنت أن 

الشات الممأت التً نُشرت حول حموق اْنسان كان لها تؤثٌر لوي على المن

                                                           
. إٌاد المرا، "دور الموالع اْلكترونٌة الفلسطٌنٌة فً نشر ثمافة حموق اْنسان"، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، (ٔ)

 م.ٕٓٔٓالماهرة: معهد البحوث والدراسات العربٌة، 
رة اْعٕمٌة ٔنتفاضة اِلصى فً الصحافة العربٌة"، أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة، . أٌمن أبو نمٌرة، "الصو((ٕ

 م.7ٕٓٓجامعة الجزٌرة، كلٌة علوم أتصال، لسم اْعٕم، 
(3)

.Ostini Jennefer Anne: Discourse Of morality: "the news media human rights and 

foreign policy in twentieth century united states" PH.D dissertation, University of 

Minnesota, 2000.  
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والعٕلات الدولٌة، فٌما ٌتعلك بحموق اْنسان، باْضافة إلى أن الصحافة اِمرٌكٌة 
 ركزت على لضاٌا حموق أنسان فً دول معٌنة.

 الفرق بٌن هذه الدراسة والدراسات السابمة:
اهتمت الدراسات السابمة فً مجال الصورة بؤشكال م تلفة للصورة، فمنها  .أ 

هور دول أ رى، كما عنٌت بعض الدراسات بصورة ما درس صورة دول لدى جم
لضاٌا معٌنة فً الصحافة. لكن أٌاً منها لم ٌدرس صورة منظمات حموق اْنسان فً 

 الصحافة.
َؼلَب على الدراسات ال اصة بمجال حموق اْنسان، أنها استهدفت لضاٌا  .ب 

ها على حموق اْنسان، ومدى اهتمام وسابل اْعٕم بهذه الحموق، وتؤثٌر معالجت
معارؾ واتجاهات الجمهور، ولم تُعَن بدراسة منظمات حموق اْنسان نفسها، عدا 

" التً تطرلت إلى الجانب التارٌ ً والتحلٌلً والرصد ٕٔٔٓدراسة " ضر شعت
 والتوثٌك لهذه المنظمات فً لطاع ؼزة، وأدوارها الم تلفة وآلٌة عملها.

ات حموق اْنسان فً لم تتطرق أي من الدراسات السابمة لصورة منظم .ج 
 الصحافة أو اْعٕم.
 مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة فً التعرؾ على صورة منظمات حموق اْنسان التً 
تعكسها الصحافة الفلسطٌنٌة من  ٕل تؽطٌتها ِنشطة منظمات حموق أنسان، 

 ومنالشتها للموضوعات الم تلفة المتعلمة بتلن المنظمات.
 أهمٌة الدراسة:

تُعد منظمات حموق أنسان من أهم مإشرات رسوخ الدٌممراطٌة فً المجتمعات 
المعاصرة، ولها تؤثٌر واضح على مكونات الحٌاة السٌاسٌة وأجتماعٌة دا ل 
المجتمع، كما تُعد منظمات حموق أنسان شرٌحة مإسساتٌة مهمة من مكونات 

ٕل، وٌمر بمضاٌا دا لٌة المجتمع الفلسطٌنً، ل صوصٌته كمجتمع والع تحت أحت
شابكة تفرض وجود منظمات حمولٌة متعددة، لذا تنطلك أهمٌة الدراسة من أهمٌة تلن 
المنظمات فً المجتمع الفلسطٌنً، ووجب التعرؾ على صورة تلن المنظمات فً 

 الصحافة الفلسطٌنٌة.
 أهداؾ الدراسة:

ة، من  ٕل تتمثل بالكشؾ عن صورة منظمات حموق أنسان فً صحؾ الدراس
تحدٌد السمات أٌجابٌة والسلبٌة المنسوبة لتلن المنظمات، والتعرؾ على المنظمات 
الحمولٌة اِكثر ظهورا فً الصحؾ الفلسطٌنٌة، مع تحدٌد نوعٌة الموضوعات 

 المتعلمة بمنظمات حموق أنسان التً نشرتها صحؾ الدراسة.
 تساإالت الدراسة:

 ات حموق اْنسان فً صحؾ الدراسة؟ ما المضاٌا التً ارتبطت بمنظم .ٔ
 ما أهم منظمات حموق اْنسان التً تبرزها صحؾ الدراسة؟  .ٕ
 ما اِدوار المنسوبة لمنظمات حموق اْنسان فً صحؾ الدراسة؟ .ٖ
 ما أهم السمات التً أبرزتها صحؾ الدراسة لمنظمات حموق اْنسان؟ .ٗ
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ها فً صحؾ ما أهم الجهات التً ترصد منظمات حموق اْنسان انتهاكات .٘
 الدراسة؟
ما الفنون الصحفٌة التً لُِدمْت بوساطتها المادة المتعلمة بمنظمات حموق  .ٙ

 اْنسان فً صحؾ الدراسة؟
ما مدى أهتمام الذي تولٌه صحؾ الدراسة لمنظمات حموق اْنسان من  .7

 حٌث: )الشكل، المولع، المساحة، الصور المصاحبة(؟
 ألجندة(:اإلطار النظري للدراسة )نظرٌة وضع ا

تعرؾ عملٌة وضع اِجندة أو ترتٌب اِولوٌات بؤنها: "مجموعة من 
الموضوعات، عادة ما ٌتم ترتٌبها حسب أهمٌتها"
(ٔ)

، وتعتمد النظرٌة على فكرة أن 
هنان عٕلة وثٌمة بٌن الطرٌمة التً تعرض بها وسابل أعٕم الموضوعات، وبٌن 

الوسابل أهمٌة هذه الموضوعات بالنسبة لمتابعً تلن
(ٕ)

، وبالتالً فإن تركٌز وسابل 
أعٕم على أعداد صؽٌرة من المضاٌا ٌمود الجمهور مع الولت إلى أعتماد بؤن هذه 

المضاٌا هً المضاٌا اِهم
(ٖ)
. 

وٌرى ستٌفن لٌتلجون أن وسابل أعٕم تإثر على بروز المضاٌا فً أذهان 
ٌراً اِفراد، ما ٌعنً أٌضا أن وضع اِجندة ٌعد تؤث

(ٗ)
، وعلى الرؼم من وجود العدٌد 
من المتؽٌرات المتدا لة التً تإثر على وضع أجندة الجمهور باْضافة لوسابل 
أعٕم، ورؼم أهمٌة هذه المتؽٌرات إلى أنها ٔ تساوي لوة وسابل أعٕم فً وضع 

اِجندة
(٘)
. 

المساعدة  وتكتسب هذه النظرٌة أهمٌتها من حٌث أنها تستكشؾ سلطة الصحافة فً
على التؤثٌر العام حول المضاٌا الم تلفة حٌث تفترض النظرٌة أن وسابل أعٕم ٔ 
تستطٌع أن تمدم كافة المضاٌا والموضوعات التً تحدث فً المجتمع، لكنها ت تار 

منها بعض الموضوعات وتركز علٌها
(ٙ)
. 

ق أنسان وتم است دام النظرٌة فً هذه الدراسة للتعرؾ على مكان منظمات حمو
ولضاٌاها فً اِجندة أعٕمٌة للصحافة الفلسطٌنٌة، وما إذا كانت الصحافة تحاول 

 اٌصال صورة معٌنة عن هذه المنظمات للجمهور؟
 
 
 

                                                           
(1) . James Watson, Media Communication: An Introduction to Theory and Process, 2

nd
 

ed. (London: Palgrave Macmillan, 2006) .P. 35 
عبد الرإوؾ )الماهرة: الدار الدولٌة   دٌفلٌر ملفٌن وساندرا روكٌتش، نظرٌات وسابل أعٕم، ترجمة: كمال. ((ٕ

 .ٖ٘ٙم( ص999ٔللنشر والتوزٌع، 
(3  (

. Want Waya, The public and the national agenda: haw to learn about important issues 

(New Jersey: worldwide , 1997) p. 4 
(4) . Stephen W. Littlejohn, Theories of Human Communication, 10

th
 ed. (California: 

wave land press inc, 2011) p. 381 
(5) . Craig B. Carroll and Mccombs, Agenda sitting effect of business news on the public 

images and opinion corporation, Corporate reputation review, Vol. 6. No. 1, 2003, p. 36 
) الماهرة: الدار المصرٌة اللبنانٌة،  9السٌد، أتصال ونظرٌاته المعاصرة، ط. حسن عماد مكاوي ولٌلى ((ٙ
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 نوع الدراسة ومنهجها وأداتها:
تنتمً هذه الدراسة للدراسات الوصفٌة التً تهدؾ لتعرؾ اِوصاؾ الدلٌمة 

والعٕلة بٌنها وبٌن العوامل اِ رىلظاهرة معٌنة من حٌث حمٌمتها 
(ٔ)

، واست دمت 
الدراسة منهج المسح أعٕمً، وفً إطاره أسالٌب: )تحلٌل المضمون، والممارنة 

 المنهجٌة(، وذلن من  ٕل أداة استمارة تحلٌل المضمون.
 فبات التحلٌل: 

ؾ ونظام الفبات هو النظام المست دم لتصنٌؾ محتوى وسابل أعٕم، وهو ٌ تل
من موضوع َ ر
(ٕ)

، وهً عبارة عن "مجموعة من التصنٌفات أو الفصابل ٌموم 
ً لنوعٌة المضمون ومحتواه وهدؾ التحلٌل.." الباحث بإعدادها طبما
(ٖ)

، ولد كانت 
 فبات التحلٌل على النحو اَتً:

 وتضم فبات: المضاٌا، والدور، ونوع    فبات المضمون )ماذا لٌل؟(: . أ
 هات الفاعلة لٕنتهان، والسمات.المنظمة واسمها، والج

وتشمل فبات: الفنون الصحفٌة، والصور  فبات الشكل )كٌؾ لٌل؟(:  . ب
 المصاحبة، ومولع المادة الصحفٌة، والمساحة.

 وحدات التحلٌل:
وحدات التحلٌل هً الشًء الذي نموم باحتسابه، وهً أصؽر عنصر فً تحلٌل     

المضمون، وأكثرها أهمٌة
(ٗ)

لدراسة على الوحدة الطبٌعٌة للمادة ، ولد اعتمدت ا
م الصحؾ عن طرٌمها موضوعات  اْعٕمٌة، وهً: اِشكال اْعٕمٌة التً تُمَدِّ
منظمات حموق اْنسان، مثل: ال بر، والتمرٌر، وؼٌرها من الفنون الصحفٌة، 
إضافة إلى وحدة المساحة، التً است دمت لمٌاس مساحة موضوعات منظمات حموق 

 .حؾ الدراسةاْنسان فً ص
 مجتمع الدراسة وعٌنتها:

ٌتكون مجتمع الدراسة من جمٌع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة الصادرة فً فلسطٌن 
 م، وهً أربع صحؾ: )فلسطٌن، المدس، الحٌاة الجدٌدة، اٌِام(.9ٙ7ٔالمحتلة عام 

أما بالنسبة لعٌنة الدراسة فتم ا تٌار صحٌفتٌن ممثلتٌن لمجتمع الدراسة، وهما: 
حٌفتا )فلسطٌن الصادرة فً لطاع ؼزة، والحٌاة الجدٌدة الصادرة فً الضفة ص

 الؽربٌة(.
 مبررات اختٌار العٌنة:

جاء ا تٌار صحٌفتً )فلسطٌن، والحٌاة الجدٌدة(، بوصفهما عٌنةً ممثلة لمجتمع 
الدراسة، ٔعتبار أن هاتٌن الصحٌفتٌن تحمٕن توجهاٍت فكرٌةً وأٌدٌولوجٌةً م تلفةر 

ة فلسطٌن الصادرة فً لطاع ؼزة صحٌفة  اصة ممربة من حركة المماومة فصحٌف
اْسٕمٌة "حماس"ر ومنذ بداٌة صدورها تتبنى وجهة نظر حركة حماس فً المضاٌا 

                                                           
 .ٖٔٔم( ص99٘ٔ)الماهرة: عالم الكتب، ٕسمٌر حسٌن، بحوث اْعٕم، ط. ((ٔ
التوزٌع، أحمد بدر، مناهج البحث فً أتصال والرأي العام واْعٕم الدولً )الماهرة: دار لباء للطباعة والنشر و. ((ٕ

 .ٙٗم( ص998ٔ
 .ٕٓٔم( ص98ٖٔ)الماهرة: عالم الكتب،  ٔ. سمٌر حسٌن، تحلٌل المضمون، ط((ٖ
. عاطؾ عدلً العبد عبٌد، تصمٌم وتنفٌذ استطٕعات وبحوث الرأي العام واْعٕم: اِسس النظرٌة والمناهج ((ٗ

 .ٓ٘م( صٕٕٓٓالتطبٌمٌة )الماهرة: دار الفكر العربً، 
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ذات ال ٕؾ. بٌنما تُعد صحٌفة الحٌاة الجدٌدة الصادرة فً الضفة الؽربٌة صحٌفة 
تح"، وتتبنى وجهة نظر حركة  اصة ممربة من حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "ف

فتح فً تؽطٌاتها ومعالجاتها الصحفٌة، إلى جانب أن موظفٌها ٌتماضون رواتبهم من 
ؾ الصورة  دٌوان الموظفٌن التابع للسلطة الفلسطٌنٌة فً رام هللا، وبذلن ٌمكن تعرُّ

 المشكلة عن منظمات حموق اْنسان من وجهتً نظر م تلفتٌن نوعاً ما.
كمدة زمنٌة لعٌنة الدراسة، نظرا لولوع العدٌد من  ٕٕٔٓام وتم ا تٌار الع

اِحداث فٌه، والتً ٌنشط فٌها عمل المنظمات الحمولٌة، مثل: )العدوان أسرابٌلً 
على لطاع ؼزة، إضراب اِسرى المفتوح عن الطعام، استمرار المناكفات السٌاسٌة 

م حتى ٕٕٔٓ/ٔ/ٔالمتعلمة بالحرٌات( وتم ا تٌار اِعداد فً المدة من 
، عن طرٌك العٌنة العشوابٌة الدورٌة المنتظمة، بحٌث تم ترن ثٕثة ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٖٔ

أعداد وأ ذ الرابع، والعدد اِول منها تم ا تٌاره عشوابٌا عن طرٌك المرعة، 
م، ومن ثَّم كان ا تٌار بمٌة اِعداد، وكان ٕٕٔٓ/ٔ/ٔفصادؾ ٌوم اِحد الموافك 
 ون عدداً من كل صحٌفة.عددها اْجمالً واحد وتسع

 المفاهٌم األساسٌة للدراسة:
: وهً مجموعة السمات وال صابص التً ترسمها وسابل الصورة االعالمٌة .ٔ

اْعٕم لّفراد والجماعات والدول والشعوب واِحداث والمنظمات، بوساطة ما 
ٕم تمدمه من معالجات إعٕمٌة م تلفة تعكس رإٌة المابمٌن بأتصال فً وسابل اْع

ؤ تعكس بالضرورة رإٌة جماهٌرٌة لهذه ال صابص والسمات، ومن ثم فمد تتسم 
هذه الرإٌة بالموضوعٌة ومبادئ المسإولٌة اْعٕمٌة وتمدم صورة موضوعٌة، ولد 
تتسم أٌضا بالتحٌز وعدم المصدالٌة نتٌجة تؤثرها بتد ل جماعات الضؽط 

والمصلحة
(ٔ)
. 

ن "أنساق مجتمعٌة مت صصة، ذات هً عبارة ع منظمات حموق اإلنسان: .ٕ
مهنٌة، ترى بفكر حموق اْنسان وحرٌاته محور عملها اِساسً، ولدٌها هٌبات 
إشرافٌة )مجلس أمناء، أو هٌبة استشارٌة(، ٌمتاز أؼلب أعضابها ب برات فنٌة 
ومهنٌة فً مجأت السٌاسة والعٕلات الدولٌة والمانون وحموق اْنسان، وتتبنى 

عمل حدٌثةر فبعضها ٌركز نشاطه فً مجال اِبحاث والتدرٌب استراتٌجٌات 
والتثمٌؾ والمإتمرات وورشات العمل، وأ رى تعتمد وسابل اْرشاد وأستشارة، 
ورصد وتوثٌك أنتهاكات ومتابعتها لضابٌاً، وثالثة كبٌرة ومتطورة وتجمع بٌن 

اِسلوبٌن"
(ٕ)
. 

ٌة متمدمة، أو جمعٌات وهٌبات ولد تؤ ذ شكل معاهد اِبحاث، أو مراكز جامع 
حمولٌة، أو مراكز مهنٌة مت صصة، ولد تكون دولٌة أو لومٌة، كما تستند فً عملها 

 إلى أسس لانونٌة أو وطنٌة أو ؼٌرها.

 
 

                                                           
)الماهرة: اٌتران للنشر  ٔصورة الشرطة عند الجمهور: الصورة الذهنٌة والرأي العام، ط . شادن نصٌر،((ٔ

 .ٔٓٔم( ص ٕٗٓٓوالتوزٌع، 
 .8ٗ.  ضر شعت، مرجع سابك، ص((ٕ
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 الدراسة التحلٌلٌة

 أوالًــ أهم لضاٌا منظمات حموق اإلنسان التً طرحتها صحؾ الدراسة
 (ٔ) جدول

 صحؾ الدراسة لضاٌا المنظمات الحمولٌة فً

 الصحٌفة           
 
 المضٌة 

 االتجاه العام الحٌاة الجدٌدة فلسطٌن

 % ن % ن % ن

 7.7ٕ 3ٓ ٔ.9ٔ ٖٓ 8.7ٖ ٓٙ لضاٌا األسرى

 ٕ.ٕٔ 7ٖ 7.8ٔ 8ٕ ٘.ٙ ٓٔ لضاٌا مجتمعٌة

 ٘.ٔٔ ٖٙ 9.7ٔ ٖٔ ٕ.ٖ ٘ لضاٌا التنمٌة

 ٙ.ٓٔ ٖٖ ٙ.9 ٘ٔ ٙ.ٔٔ 8ٔ لضاٌا الحرٌات السٌاسٌة

 3.3 ٖٔ ٖ.8 ٖٔ ٙ.ٔٔ 8ٔ ا االنتهاكات عامةلضاٌ

 ٔ.٘ ٙٔ ٕ.ٖ ٘ ٔ.7 ٔٔ لضاٌا المتل

 7.ٗ ٘ٔ 7.٘ 9 9.ٖ ٙ لضاٌا االستٌطان

 7.ٗ ٘ٔ 7.٘ 9 9.ٖ ٙ لضاٌا الطفل

 3.ٕ 3 ٘.ٕ ٗ ٕ.ٖ ٘ لضاٌا الصٌادٌن

 ٖ.3 3ٕ ٖ.8 ٖٔ ٖ.ٓٔ ٙٔ أخرى

 ٘٘ٔ المجمــــــــوع
ٔٓٓ

% 
ٔ٘8 

ٔٓٓ
% 

ٖٕٔ 
ٔٓٓ

% 
 

شٌر معطٌات الجدول السابك إلى أن صحؾ الدراسة لد اهتمت على نحٍو ت      
كبٌر بمضاٌا منظمات حموق اْنسان ال اصة باِسرى، كما أعطت لدراً من 
أهتمام بالمضاٌا المجتمعٌة والتنموٌة، ولضاٌا الحرٌات السٌاسٌة وأنتهاكات 

 ا كما ٌؤتً:العامة، ولد كانت درجة اهتمام الصحؾ بكل لضٌة من المضاٌ
احتلت لضاٌا منظمات حموق اْنسان ال اصة باِسرى المرتبة اِولى وبفارق 

%( من مجموع المضاٌا كافة، 8.8ٕكبٌر عن المضاٌا اِ رى، وذلن بنسبة )
%( ثم جاءت لضاٌا ٕ.ٕٔتلٌها فً المرتبة الثانٌة المضاٌا المجتمعٌة بنسبة )

%(، أما المرتبة الرابعة فكانت لمضاٌا ٘.ٔٔالتنمٌة فً المرتبة الثالثة بنسبة )
%(، ومن ثم جاءت لضاٌا أنتهاكات العامة ٙ.ٓٔالحرٌات السٌاسٌة بنسبة )

%(، وأما بمٌة المضاٌا فٌما ٌ ص أستٌطان والمتل ولضاٌا الطفل 9.9بنسبة )
 %(.ٔ.٘والصٌادٌن فجاءت بنسبة ألل من )

خاصة باألسرى تصدرت وٌمكن المول إن لضاٌا منظمات حموق اإلنسان ال
 ترتٌب المضاٌا بنسبة عالٌة نظراً للعدٌد من النماط، أهمها:

لضٌة اِسرى من أكثر المجأت الحٌوٌة التً تهتم بها منظمات حموق  .ٔ
اْنسان فً اِراضً الفلسطٌنٌة، نظراً لٕنتهاكات المتكررة بحمهم من لبل 

لحمولٌة الدولٌة، مما ٌتطلب أحتٕل الصهٌونً، التً تمثل انتهاكا للمواثٌك ا
 تد ًٕ مستمراً من المنظمات التً تعنى بحموق اْنسان.
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م، على أحداث ٕٕٔٓاشتملت المدة الزمنٌة لهذه الدراسة وهً العام  .ٕ
متتالٌة  اصة باِسرى، بدأت باْضرابات الفردٌة لّسرى فً سجون أحتٕل، 

ٌساوي، واِسٌرة هناء مثل: إضراب اِسٌر  ضر عدنان، واِسٌر سامر الع
الشلبً، وانتهت جمٌعها باْفراج عنهم، ومن ثَّم كان اْضراب المفتوح عن 
الطعام لجمٌع اِسرى والذي ُعرؾ بإضراب الكرامة، ولد بُدئ فً ٌوم اِسٌر 

ٌوماً، وٌإكد ذلن النتٌجة التً توصلت  8ٕم واستمر لرابة ٕٕٔٓ/ٗ/7ٔبتارٌخ 
التً أشارت إلى تََصدُّر أطروحة "إضراب اِسرى ( ٔ) إلٌها دراسة نسرٌن حسونة

عن الطعام" أطروحات لضاٌا حموق اْنسان المدنٌة والسٌاسٌة فً صحٌفتً 
الدراسة )فلسطٌن، والحٌاة الجدٌدة(، وذلن فً مدة الدراسة نفسها، وهً العام 

 م.ٕٕٔٓ
د أن ولدى النظر إلى التؽطٌة الصحفٌة لمضاٌا المنظمات ال اصة باِسرى نج

صحٌفة فلسطٌن اهتمت بمدر مضاعؾ عن صحٌفة الحٌاة الجدٌدة فً هذا المجال، 
%( وفً صحٌفة الحٌاة 8.7ٖحٌث كانت التؽطٌة فً صحٌفة فلسطٌن بنسبة )

%(، كما تباٌنت الصحٌفتان فً تؽطٌة لضاٌا منظمات ٔ.9ٔالجدٌدة بنسبة )
%( 7.8ٔاة الجدٌدة )حموق اْنسان المجتمعٌة، إذ بلؽت نسبتها فً صحٌفة الحٌ

 %( فمط.٘.ٙبٌنما وصلت نسبتها فً صحٌفة فلسطٌن )
وتباٌنت الصحٌفتان فً أهتمام بمضاٌا المنظمات الحمولٌة ال اصة بالتنمٌةر 

%( بٌنما لم تصل فً 9.7ٔحٌث بلؽت نسبتها فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة )
 %( فمط.ٕ.ٖصحٌفة فلسطٌن سوى )

ة ال اصة بالحرٌات السٌاسٌة، ولضاٌا أنتهاكات أما لضاٌا المنظمات الحمولٌ
%( ، ونسب ٙ.ٔٔالعامة فمد احتلت نسب متساوٌة فً صحٌفة فلسطٌن بمعدل )

%( لمضاٌا الحرٌات السٌاسٌة ٙ.9متماربة فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة كانت )
 %( لمضاٌا أنتهاكات العامة.ٖ.8و)

طفل متماربة فً كلتا وجاءت لضاٌا المنظمات ال اصة بأستٌطان وال
%( فً صحٌفة الحٌاة 7.٘%( فً صحٌفة فلسطٌن، و)9.ٖالصحٌفتٌن بنسبة )

%( ٕ.ٖالجدٌدة، تلتها فً الترتٌب المضاٌا ال اصة باعتداءات الصٌادٌن بنسبة )
 %( فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة.٘.ٕفً صحٌفة فلسطٌن و)

 ات اآلتٌة:وٌُظِهر تفسٌر نتابج أنواع المضاٌا الربٌسة، المالحظ
توزٌع نتابج لضاٌا المنظمات الحمولٌة على َعَشَرةِ أنواع من المضاٌا  .ٔ

ً ممبؤً فً اهتمام هذه المنظمات بالعمل فً عدة  وبنسب متفاوتة، ٌظهر تنوعا
 مجأت، وعدم أكتفاء بجانب معٌن.

ارتفاع نسبة لضاٌا منظمات حموق اْنسان ال اصة باِسرى فً  .ٕ
بفارق كبٌر بٌن الصحٌفتٌنر فمد أولت صحٌفة فلسطٌن من صحٌفتً الدراسة، و

أهتمام ضعؾ ما تولٌه صحٌفة الحٌاة الجدٌدة لهذه المضاٌا، وربما جاء ذلن على 

                                                           
 .ٖٕٔ. نسرٌن حسونة، مرجع سابك، ص((ٔ



 صٕرح يُظًبد حمٕق اإلَطبٌ يف انصحبفخ انفهططُٛٛخ
 

 

 
 
 
 

99 
 

حساب المضاٌا اِ رى ال اصة بالمنظمات فً صحٌفة فلسطٌن، مثل لضاٌا 
 التنمٌة والمضاٌا المجتمعٌة. 

ً ألل ولكن مع ذلن ٔ ٌمكن المول إن صحٌفة ا  لحٌاة الجدٌدة تولً اهتماما
لمضٌة اِسرى فً صفحاتهار ِن هنان العدٌد من الموضوعات التً تتحدث عن 

 لضاٌا اِسرى فً صحٌفة الحٌاة ؤ ترتبط بمنظمات حموق اْنسان.
إٔ أن أهتمام العام بمضاٌا المنظمات الحمولٌة ال اصة باِسرى لدى  

من أهمٌة لضٌة اِسرى باعتبارها لضٌة إنسانٌة الصحؾ الفلسطٌنٌة، ربما ٌنبع 
تحتاج الصحؾ ْظهار بعدها الحمولً، وكذلن تُعد من أهم الملفات اِساسٌة فً 

 الصراع مع أحتٕل الصهٌونً. 
ٌدلل أهتمام الواضح من صحٌفة الحٌاة الجدٌدة بمضاٌا المنظمات  .ٖ

المضاٌا، على اتجاه  الحمولٌة ال اصة بالتنمٌة وحصولها على أعلى نسبة فً
الصحٌفة بتؽطٌة أنشطة المنظمات الحمولٌة فً هذا المجال، وإعطابه أولوٌة على 

 المضاٌا اِ رى.
للة أهتمام بالمضاٌا الحمولٌة المتعلمة بالفبات ال اصة، مثل )لضاٌا  .ٗ

الطفل، ولضاٌا المرأة(ر إذ بلؽت نسبة ظهور لضاٌا الطفل فً صحٌفتً الدراسة 
ٌث كانت فً المرتبة لبل اِ ٌرة فً ترتٌب المضاٌا، وكذلن كان %(، ح8.ٗ)

ظهور لضاٌا المرأة نادراً جدا فً صحؾ الدراسةر مما جعل الباحث ٌدمجها مع 
فبة "أ رى"، والنتابج السابمة حول للة أهتمام بمضاٌا الفبات ال اصة تتفك مع 

الجة حموق الفبات التً أكدت َضْعؾ مع( ٔ)ما توصلت إلٌه دراسة إٌاد المرا
 ال اصة، مثل: حموق المرأة وحموق اِطفال فً الموالع اْلكترونٌة الفلسطٌنٌة.

 
 ثانٌاًــ منظمات حموق اإلنسان التً تبرزها صحؾ الدراسة

 (2) جدول
 منظمات حموق اإلنسان كما ظهرت فً صحؾ الدراسة

نوع 
 المنظمة
 

 الصحٌفة            
 

 اسم المنظمة

 االتجاه العام ة الجدٌدةالحٌا فلسطٌن

 % ن % ن % ن

منظمات 
 فلسطٌنٌة

 ٙ.3 ٖٓ ٗ.ٖٔ ٕٔ 8.٘ 9 الهٌبة المستملة

 ٙ.3 ٖٓ ٖ.8 ٖٔ ٓ.ٔٔ 7ٔ مركز المٌزان

 ٙ.3 ٖٓ 8.ٖ ٙ ٘.٘ٔ ٕٗ مإسسة التضامن

 8.ٙ ٕٔ ٙ.9 ٘ٔ 9.ٖ ٙ المركز الفلسطٌنً

 7.ٗ ٘ٔ 8.9 ٗٔ ٙ.ٓ ٔ مركز شمس

 7.ٗ ٘ٔ 8.ٖ ٙ 8.٘ 9 أكثر من منظمة

 ٘.ٗ ٗٔ ٔ.٘ 8 9.ٖ ٙ مإسسة الضمٌر

 ٘.ٗ ٗٔ ٙ.ٓ ٔ ٗ.8 ٖٔ مركز أحرار

 ٙ.ٕ 7 ٖ.ٔ ٕ 9.ٖ ٙ مركز سواسٌة

 3.ٔ ٙ 9.ٔ ٖ 9.ٔ ٖ مركز حرٌات

                                                           
 .ٕٓٓ. إٌاد المرا، مرجع سابك، ص((ٔ
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 3.ٔ ٙ 8.ٖ ٙ - - مركز رام هللا

 ٖ.ٔ ٗ 9.ٔ ٖ ٙ.ٓ ٔ مإسسة الحك

 8.ٙ ٕٔ ٓ.7 ٔٔ ٘.ٙ ٓٔ أ رى

 ٘.7ٙ ٕٗٔ ٗ.9ٙ 9ٓٔ 7.8ٙ ٘ٓٔ فلسطٌنٌةإجمالً المنظمات ال

منظمات 
األراضً 

المحتلة عام 
ٔ3ٗ7 

 ٙ.ٕ 7 9.ٔ ٖ ٕ.ٖ ٘ مركز "بتسٌلم"

 ٖ.ٔ ٗ ٘.ٕ ٗ - - مركز "عدالة"

 ٕ.ٕ 8 ٕ.ٖ ٘ ٖ.ٔ ٕ أ رى

 ٔ.ٙ 3ٔ ٙ.7 ٕٔ ٘.ٗ 7 3ٗ7ٔإجمالً منظمات أراضً 

منظمات 
 عربٌة

 7.ٖ ٕٔ ٘.ٗ 7 ٕ.ٖ ٘ المنظمة العربٌة

 ٙ.ٕ 7 8.ٖ ٙ ٖ.ٔ ٕ مرصد السوريال

 ٓ.ٔ ٖ ٙ.ٓ ٔ ٖ.ٔ ٕ أ رى

 ٗ.8 ٖٕ 8.9 ٗٔ 8.٘ 9 إجمالً المنظمات العربٌة

منظمات 
 دولٌة

المرصد 
 اِورومتوسطً

ٔٓ ٙ.٘ ٘ ٖ.ٕ ٔ٘ ٗ.7 

هٌومان راٌتس 
 ووتش

ٖ ٔ.9 7 ٗ.٘ ٔٓ ٖ.ٕ 

مجلس حموق 
 اْنسان

ٗ ٕ.ٙ ٔ ٓ.ٙ ٘ ٔ.ٙ 

 ٖ.ٔ ٗ 9.ٔ ٖ ٙ.ٓ ٔ المفوضٌة السامٌة

 ٖ.ٓ ٔ - - ٙ.ٓ ٔ منظمة العفو الدولٌة

 ٓ.ٔ ٖ ٙ.ٓ ٔ ٖ.ٔ ٕ أ رى

 ٕ.ٕٔ 7ٖ 8.ٓٔ 7ٔ ٘.ٖٔ ٕٔ إجمالً المنظمات الدولٌة

 7.٘ 7ٔ ٕ.ٖ ٘ ٗ.8 ٖٔ عـــــــــــــــــــــــــــــــــامة

 %511 253 %511 511 %511 511 المــــــجــــــــــــمـــــــوع
 

منظمات الحمولٌة الفلسطٌنٌة المحلٌة على اهتمام صحؾ الدراسة استحوذت ال
%( ممارنة بالمنظمات الحمولٌة دا ل اِراضً المحتلة عام ٘.8ٙبنسبة بلؽت )

، والمنظمات العربٌة والدولٌة اِ رى، وهً نتٌجة طبٌعٌة نظراً ِن عٌنة 9ٗ8ٔ
 صحؾ الدراسة هً الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة.

 الجدول السابك إلى أهم النتابج اآلتٌة:وتُشٌر معطٌات 
 المنظمات الحمولٌة الفلسطٌنٌة: .ٔ

تصدرت ثٕث منظمات حمولٌة فلسطٌنٌة، وهً )الهٌبة المستملة، مركز 
المٌزان، مإسسة التضامن( أهتمام لدى صحؾ الدراسة، حٌث حصلت على لدٍر 

ترتٌب %( لكل منها، إٔ أن ٙ.9متساٍو من أهتمام فً الصحؾ بنسبة )
المنظمات ٌ تلؾ فً كل صحٌفة على حدةر فمد حصلت الهٌبة المستملة على نسبة 

%( فً صحٌفة فلسطٌن وهً ألل من بعض المنظمات كمركز المٌزان 8.٘)
ومإسسة التضامن وؼٌرها،  بٌنما حصلت على النسبة اِعلى فً صحٌفة الحٌاة 

 %(.ٗ.ٖٔالجدٌدة بمعدل )
لفٌة الرسمٌة لصحٌفة الحٌاة الجدٌدة، والهٌبة وٌمكن أن ٌفسر ذلن نتٌجة لل 

المستملة لحموق اْنسان، فالهٌبة هً المنظمة الحمولٌة الوحٌدة الرسمٌة فً 
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اِراضً الفلسطٌنٌة، حٌث تشكلت بمرسوم رباسً من ربٌس السلطة الفلسطٌنٌة 
 . الراحل ٌاسر عرفات، وكذلن فإن صحٌفة الحٌاة الجدٌدة تتبع للسلطة الفلسطٌنٌة

أما مركز المٌزان فمد حصل على نسب متماربة فً كلتا الصحٌفتٌن، فمد جاء 
%( فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة، لكن  ٖ.8%( فً صحٌفة فلسطٌن، و)ٔٔبنسبة )

%( فً ٘.ٌ٘ٔؤتً التباٌن الواضح فً نسبة مإسسة التضامن التً جاءت بمعدل )
بٌنما جاءت بمعدل  صحٌفة فلسطٌن، وهً أعلى نسبة فً المنظمات الحمولٌة،

%( فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة، وٌمكن أن ٌفسر ذلن فً سٌاق اهتمام 8.ٖ)
 مإسسة التضامن بمضاٌا اِسرى وارتفاع نسبة هذه المضاٌا فً صحٌفة فلسطٌن.
أما المركز الفلسطٌنً فمد جاء فً الترتٌب الرابع فً صحٌفتً الدراسة بنسبة 

%( بما ٌمارب ٙ.9حٌاة الجدٌدة بلؽت )%(، إٔ أن نسبته فً صحٌفة ال7.ٙ)
%(، بٌنما ظهرت النتابج متباٌنة 9.ٖضعؾ نسبة صحٌفة فلسطٌن التً بلؽت )

%( فمط فً ٙ.ٓتماما فٌما ٌ ص مركز شمس، فمد حصل المركز على نسبة )
%( فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة، 8.9صحٌفة فلسطٌن، بٌنما حصل على نسبة )

لبلها مإسسة التضامن ٌمكن أن تُظهر اعتماد  وهذه النتٌجة لمركز شمس وما
صحؾ الدراسة على التعامل مع منظمات حمولٌة بعٌنها على نحٍو أكبر من 

 منظمات أ رى.
ومن ثَّم فمد جاءت مإسسة الضمٌر فً الترتٌب التالً بنسبة متماربة بٌن 

%( من المجموع الكلً للمنظمات، أما بالنسبة لمركز ٘.ٗالصحٌفتٌن بلؽت )
%( من مجموع المنظمات، لكن بتباٌن كبٌر ٘.ٗرار فمد حاز كذلن على نسبة )أح

%( بٌنما ٗ.8بٌن صحٌفتً الدراسة، فمد حصل فً صحٌفة فلسطٌن على نسبة )
%( فمط. وهذا ٌعود لتعامل كل ٙ.ٓحصل فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة على معدل )

 صحٌفة مع منظمات حمولٌة بعٌنها فً لضاٌا محددة.
نظمات الحمولٌة الفلسطٌنٌة )سواسٌة، وحرٌات، والحك( فمد حصلت أما الم

%( فً صحؾ الدراسة، ما عدا ٖ.ٔ% إلى ٙ.ٕعلى نسبة تتراوح ما بٌن )
مركز رام هللا الذي لم ٌحصل على أّي نسبة فً صحٌفة فلسطٌن، بٌنما حصل 

 %( فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة.8.ٖعلى نسبة )
ات الحمولٌة التً لم تحصل على تكرار كاؾ فً ولد اندرجت العدٌد من المنظم

صحؾ الدراسة تحت فبة "أ رى"، ونذكر منها: )مإسسة ماندٌٕ، مركز مساواة، 
 مركز حماٌة، مركز المدس،.. وؼٌرها(.

 :3ٗ7ٔالمنظمات الحمولٌة العاملة فً األراضً المحتلة عام  .ٕ
ات الحمولٌة رصد الباحث بوساطة التحلٌل تناول صحؾ الدراسة لبعض المنظم

م، فمد حصل مركز "بتسٌلم" 9ٗ8ٔالعاملة فً اِراضً الفلسطٌنٌة المحتلة عام 
%( من مجموع المنظمات، بٌنما حصل مركز عدالة على ٙ.ٕعلى ما نسبته )

%(، وشملت فبة "أ رى" كذلن العدٌد من المنظمات الحمولٌة العاملة ٖ.ٔنسبة )
 ".فً اِراضً المحتلة، منها منظمة "ٌش دٌن
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ولد أظهر التحلٌل أن صحؾ الدراسة تتناول أ بار هذه المنظمات فٌما ٌ تص 
بالشؤن الفلسطٌنً، وأنتهاكات التً ٌرتكبها جٌش أحتٕل الصهٌونً بحك 

 الفلسطٌنٌٌن.
 المنظمات الحمولٌة العربٌة: .ٖ

أظهرت النتابج حصول بعض المنظمات الحمولٌة العربٌة على حضور نسبً 
ة، حٌث تبٌن أن المنظمة العربٌة لحموق اْنسان ظهرت بنسبة فً صحؾ الدراس

%(، وٌمكن تفسٌر ذلن بمتابعة المنظمة ٔنتهاكات حموق اْنسان فً 8.ٖ)
اِراضً الفلسطٌنٌة، وإصدار تمارٌر بشؤنها، كذلن تولً الحمولً الفلسطٌنً 

صد م، بٌنما حصل المرٕٔٔٓراجً الصورانً لرباسة مجلس أمنابها مطلع عام 
%(، وعلى ما ٌبدو ٌعود ذلن لتؽطٌة ٙ.ٕالسوري لحموق اْنسان على نسبة )

صحؾ الدراسة لّحداث فً سورٌا، ومن ثَّم أهتمام بما ٌصدر عن المرصد 
 السوري.

 المنظمات الحمولٌة الدولٌة: .ٗ
بٌنت النتابج تََصدُر "المرصد اِورومتوسطً" لحموق اْنسان المركز اِول 

%(، وبنسبة 8.ٗمن بٌن المنظمات الحمولٌة الدولٌة بنسبة ) فً صحؾ الدراسة
مضاعفة فً صحٌفة فلسطٌن عن صحٌفة الحٌاة الجدٌدةر إذ بلؽت فً اِولى 

%(، ولعل اهتمام المرصد بالعمل فً مناطك الصراع ٕ.ٖ%( وفً الثانٌة )٘.ٙ)
ذلن بالشرق اِوسط أكثر من بعض المنظمات الحمولٌة الدولٌة، وتركٌز عمله ك
 فً فلسطٌن هو أحد اِسباب ٔرتفاع نسبة ظهوره فً صحؾ الدراسة. 

وجاءت فً المرتبة الثانٌة المنظمة الحمولٌة الدولٌة "هٌومن راٌتس ووتش" 
%( فً صحٌفتً الدراسة، حٌث كان اهتمام صحٌفة الحٌاة الجدٌدة ٕ.ٖبنسبة )
%(، ومن ثَّم 9.ٔ%( أكثر من ضعؾ اهتمام صحٌفة فلسطٌن بنسبة )٘.ٗبنسبة )

%( فً كلتا الصحٌفتٌن، ؼٌر أن اهتمام ٙ.ٔجاء مجلس حموق اْنسان بنسبة )
صحٌفة فلسطٌن بموضوعات المجلس بلؽت أربعة أضعاؾ صحٌفة الحٌاة، أما 
المرتبة الرابعة وال امسة فكانت من نصٌب منظمة العفو الدولٌة والمفوضٌة 

 السامٌة لحموق اْنسان.
 مات حموق اإلنسان التً تظهر فً صحؾ الدراسةثالثاًــ أدوار منظ

ٌوضح الجدول اَتً تمسٌم اِدوار لمنظمات حموق اْنسان كما ظهرت فً 
 صحؾ الدراسة:
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 (3) جدول
 أدوار منظمات حموق اإلنسان فً صحؾ الدراسة

 الصحـٌفة                    
 الـدور   

 االتجاه العام الحٌاة الجدٌدة فلسطٌن

 % ن % ن % ن

رصد انتهاكات االحتالل 
 اإلسرابٌلً

ٔٓ8 ٙ3.ٓ ٘7 ٖٙ.3 ٔٙ٘ ٕ٘.3 

 ٗ.٘ٔ 7ٗ ٕ.8ٔ 8ٕ ٘.ٖٔ ٕٔ رصد انتهاكات السلطات المحلٌة

 ٘.ٔٔ ٖٙ 3.8ٔ ٖٔ ٕ.ٖ ٘ التثمٌؾ والتنمٌة

 ٖ.3 3ٕ ٓ.ٗٔ ٕٕ ٘.ٗ 8 الرلابة

 3.ٓٔ ٖٗ ٔ.ٕٔ 3ٔ 3.8 ٘ٔ أدوار أخرى

 %511 253 %511 511 %511 511 المجـــــــمــــوع
تُشٌر معطٌات الجدول السابك إلى حصول الدور "رصد انتهاكات أحتٕل 
اْسرابٌلً" على ؼالبٌة اهتمام صحؾ الدراسة من بٌن أدوار المنظمات بنسبة 

%(، وأظهرت تباٌن الصحٌفتٌن فً مدى أهتمام بهذا الدور، حٌث كانت 9.ٕ٘)
ق اْنسان التً ترصد انتهاكات أحتٕل فً صحٌفة الموادُّ المتعلمةُ بمنظمات حمو

فلسطٌن ضعؾ نسبتها فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة، حٌث كانت فً صحٌفة فلسطٌن 
 %(.9.ٖٙ%(، أما فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة فكانت بنسبة )9ٙ)

وتتفك النتابج السابمة حول اهتمام ارتفاع نسبة دور رصد انتهاكات أحتٕل مع 
التً أكدت سٌطرة أنتهاكات الصهٌونٌة على ( ٔ)ٌه دراسة إٌاد المراما توصلت إل

 معالجة لضاٌا حموق اْنسان فً الموالع اْلكترونٌة الفلسطٌنٌة. 
وتمارب دور منظمات حموق اْنسان فً صحٌفتً الدراسة برصد انتهاكات 

%(، وهو ما ٌشٌر إلى ٗ.٘ٔالسلطات المحلٌة، حٌث كانت نسبة ذلن الدور )
تفاق تمرٌبً بٌن منظمات حموق اْنسان فً اهتماماتها بانتهاكات السلطات ا

المحلٌة لحموق اْنسان، ولد جاء الدور الرلابً لمنظمات حموق اْنسان فً 
%(، ٘.ٗالترتٌب الرابع لصحؾ الدراسة، حٌث كان فً صحٌفة فلسطٌن بنسبة )

 %(.ٗٔبٌنما حصل الدور فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة على نسبة )
وٌتضح تناسك توزٌع أدوار منظمات حموق اْنسان فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة 
بنسب متماربة ِدوار )التثمٌؾ، والرلابة، ورصد انتهاكات السلطات المحلٌة( 
وارتفاعه بنسبة معمولة فً مجال "رصد انتهاكات أحتٕل اْسرابٌلً"، بٌنما 

ور المنظمات فً "رصد ٌظهر فً صحٌفة فلسطٌن التركٌز الكبٌر على د
انتهاكات أحتٕل اْسرابٌلً"، وهو من زاوٌة النظرة الوطنٌة جٌد وممبول، 
ولكن لّسؾ جاء هذا التركٌز على حساب اِدوار اِ رى للمنظمات، مثل 

 )الثمٌؾ، والرلابة( التً لم تؤ ذ حٌزا مناسباً وجاءت بنسب ضبٌلة.
 

                                                           
 .ٕٔٓ. المرجع السابك نفسه، ص((ٔ
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 راسة لمنظمات حموق اإلنسانرابعاًــ السمات التً تبرزها صحؾ الد

وتم تمسٌم الفبات ال اصة بالسمات إلى ثٕث فبات ربٌسة: )إٌجابٌة، سلبٌة، ؼٌر 
 واضحة(، كما ٌظهر فً الجدول اَتً:

 (4) جدول
 السمات التً تبرزها صحؾ الدراسة لمنظمات حموق اإلنسان

 الصحـــٌفة                       
 الـــــسمــــــــــات

 االتجاه العام الحٌاة الجدٌدة نفلسطٌ

 % تكرار % تكرار % تكرار

 إٌجابٌة

 ٓ.3 7ٕ ٖ.8 ٖٔ 9.7 ٘ٔ نشٌطة ولابمة بدورها

 ٙ.ٔ ٘ ٘.ٕ ٗ ٙ.ٓ ٔ وطنٌة

 ٙ.ٔ ٘ ٖ.ٔ ٕ 9.ٔ ٖ مإثرة

 ٖ.ٔ ٗ ٘.ٕ ٗ - - تعزز الدٌممراطٌة

 ٙ.ٓ ٕ - - ٖ.ٔ ٕ أكثر من سمة إٌجابٌة

 ٔ.ٗٔ ٗٗ ٙ.ٗٔ ٖٕ ٘.ٖٔ ٕٔ إجمالً السمات اإلٌجابٌة

 سلبٌة
 ٖ.ٓ ٔ - - ٙ.ٓ ٔ متحٌزة

ٔ تحترم العادات 
 والتمالٌد

ٔ ٓ.ٙ - - ٔ ٓ.ٖ 

 ٙ.ٓ ٕ - - ٕ.ٔ ٕ إجمالً السمات السلبٌة

 ٖ.7٘ ٕٙٙ ٗ.8٘ ٖٗٔ ٕ.8٘ ٕٖٔ ؼٌر واضحة

 %511 253 %511 511 %511 511 المجــــمـــــــــوع
 

لى أن نسبة كبٌرة من موضوعات منظمات تُشٌر معطٌات الجدول السابك إ
حموق اْنسان فً صحؾ الدراسة لم تتضمن أٌة سمات إٌجابٌة أو سلبٌة وذلن 

%(، ٔ.ٗٔ%(، ولد كانت النسبة المتبمٌة للسمات اٌْجابٌة بنسبة )ٖ.8٘بنسبة )
 %( فمط.ٙ.ٓفً حٌن جاءت السمات السلبٌة بنسبة )

متماربة بٌن الصحٌفتٌن، حٌث  ولوحظ أن أنواع السمات اٌْجابٌة جاءت
%( فً 9.7تصدرت السمة اٌْجابٌة اِولى "نشٌطة ولابمة بدورها" بنسبة )

%( فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة، بٌنما حصلت السمة ٖ.8صحٌفة فلسطٌن، و)
%( فمط فً صحٌفة فلسطٌن، وفً ٙ.ٓاٌْجابٌة الثانٌة "وطنٌة" على نسبة )

السمة الثالثة "مإثرة" فمد كانت بمعدل  %(، أما٘.ٕصحٌفة الحٌاة بنسبة )
%( فً كلتا الصحٌفتٌن، بٌنما ظهرت السمة الرابعة "تعزز الدٌممراطٌة" ٙ.ٔ)

 %(.٘.ٕفً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة فمط بنسبة )
أما السمات السلبٌة لمنظمات حموق اْنسان فكانت نادرة، حٌث ظهرت فً 

%(، وكانت السمات ٙ.ٓعن ) صحٌفة فلسطٌن فمط بنسبة ضبٌلة جداً ٔ تزٌد
اٌْجابٌة والسلبٌة لد صنفت فً استمارة التحلٌل ولسمت كل واحدة منها إلى 
 مس سمات، ولكن عدم وجود تكرارات لبعض السمات أدى بالضرورة إلى 

%( من المواد المتعلمة ٖ.8٘ولعل النتٌجة الٕفتة كانت فً أن ما نسبته ) حذفها.
ظهر فٌها أي سمات واضحة ٌمكن نسبها لتلن بمنظمات حموق اْنسان لم ٌ
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المنظمات، مما ٌشٌر إلى أن صحؾ الدراسة لم تسَع لتشكٌل صورة محددة عن 
منظمات حموق اْنسان بوساطة المواد المنشورة عن تلن المنظمات، وإنما اهتمت 
بالدرجة اِولى بنمل ما ٌدور من لضاٌا منظمات حموق اْنسان من دون التطرق 

 ات لهذه المنظمات، سوى إبراز بعض السمات اٌْجابٌة أحٌاناً.لرسم سم
حول الصورة  (ٔ)ولربما تتفك تلن النتٌجة مع ما توصلت إلٌه دراسة نبٌل  لٌل

التً تمدمها الصحافة الفلسطٌنٌة لرجل الشرطة، التً أكدت بؤن الصحافة 
أن  الفلسطٌنٌة لدمت رجل الشرطة الفلسطٌنً بصورة "ؼٌر محددة" من دون

ٌطؽى علٌها اٌْجابٌة أو السلبٌة وفك ما أشارت إلٌه نتابج إجابات المبحوثٌن من 
 الجمهور العام ورجال الشرطة.

 

خامساًــ أهم الجهات التً ترصد منظمات حموق اإلنسان انتهاكاتها فً صحؾ 
 وتظهر فً الجدول اآلتً: الدراسة

 (5) جدول
 تهاكاتها فً صحؾ الدراسةالجهات التً ترصد منظمات حموق اإلنسان ان

 الصحـــٌفة               
 

 الجهة الفاعلة لالنتهان

 االتجاه العام الحٌاة الجدٌدة فلسطٌن

 % تكرار % تكرار % تكرار

 ٘.ٗ٘ 8ٓٔ ٔٗ ٖٙ 9ٙ 7ٓٔ أحتٕل اْسرابٌلً

 8.ٙ ٕٔ ٙ.9 ٘ٔ 9.ٖ ٙ حكومات وجهات عربٌة

 ٗ.٘ 8ٔ ٖ.ٔ ٕ 9.7 ٘ٔ حكومة رام هللا

 ٙ.ٔ ٘ 9.ٔ ٖ ٖ.ٔ ٕ حكومات وجهات دولٌة

 ٖ.ٔ ٗ ٘.ٕ ٗ - - حكومة ؼزة

 ٓ.ٔ ٖ ٖ.ٔ ٕ ٙ.ٓ ٔ حكومتً ؼزة ورام هللا

 ٘.3ٕ 3ٕ ٖ.ٖٗ 8ٙ ٘.٘ٔ ٕٗ ٔ ٌوجد
 %ٓٓٔ ٕٖٔ %ٓٓٔ 8٘ٔ %ٓٓٔ ٘٘ٔ المجـــــمــــــــوع

 

الفاعلة تُشٌر معطٌات الجدول السابك إلى تَصدَّر "أحتٕل اْسرابٌلً" الجهات 
لٕنتهان فً مواد منظمات حموق اْنسان بصحؾ الدراسة بنسبة كبٌرة وصلت إلى 

%(، ولكن مع تفاوت كبٌر وواضح بٌن الصحٌفتٌن فً إظهار أحتٕل ٘.ٗ٘)
%( من 9ٙاْسرابٌلً بوصفه فاعًٕ لٕنتهاكاتر إذ جاء فً صحٌفة فلسطٌن بنسبة )

%( ٌٔٗدة كان فاعًٕ لٕنتهاكات بنسبة )موضوعاتها، بٌنما فً صحٌفة الحٌاة الجد
 من الموضوعات.

%( فً صحؾ 7.ٙأما "حكومات وجهات عربٌة" فجاءت فاعلة لٕنتهان بنسبة )
الدراسة، وتظهر هذه الفبة فً مواد منظمات حموق اْنسان التً تتحدث عن 
اِوضاع فً البلدان العربٌة، مثل: )سورٌا، ومصر( فً ظل ما ٌسمى "الربٌع 

 عربً". ال
%( من أنتهاكات التً ظهرت فً ٗ.٘ولد حصلت "حكومة رام هللا" على نسبة )

صحؾ الدراسة، ولكن بالممارنة بٌن الصحٌفتٌن نجد أن صحٌفة فلسطٌن أظهرت 

                                                           
 .ٙ٘ٔسابك، ص. نبٌل  لٌل، مرجع ((ٔ
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%(، بٌنما ظهرت فً 9.7حكومة رام هللا بوصفها جهة فاعلة لٕنتهان بنسبة )
ما جاءت "حكومات وجهات دولٌة" %( فمط، بٌنٖ.ٔصحٌفة الحٌاة الجدٌدة بنسبة )

 %(، وعلى نحٍو متمارب فً الصحٌفتٌن.ٙ.ٔفاعلة لٕنتهان بنسبة )
%( ٖ.ٔوفً الممابل فإن "حكومة ؼزة" بصفتها فاعًٕ لٕنتهاكات شؽلت نسبة )

فمط من مجموع أنتهاكات فً صحؾ الدراسة، ؼٌر أنها لم تحصل على أي نسبة 
اعلة لٕنتهان، بٌنما ظهرت فً صحٌفة الحٌاة فً صحٌفة فلسطٌن بصفتها جهة ف

 %(.٘.ٕالجدٌدة بنسبة )
وهذا ٌشٌر ٔهتمام صحٌفة فلسطٌن بمضاٌا منظمات حموق اْنسان التً تظهر 
حكومة رام هللا بصفتها جهة فاعلة لٕنتهان، بٌنما تهتم صحٌفة الحٌاة الجدٌدة بمضاٌا 

فاعلة لٕنتهاكات، ومن ثَّم ٌبدو  المنظمات التً تشٌر إلى حكومة ؼزة بصفتها جهة
أن كل صحٌفة تتعامل مع مواد منظمات حموق اْنسان بانتمابٌة فٌما ٌتعلك 
بموضوعات أنتهاكات المحلٌة لحموق اْنسان ومسإولٌة كل جهة عن هذه 

 أنتهاكات. 
ولد ظهر الفاعل "حكومتا ؼزة ورام هللا" فً صحؾ الدراسة بنسبة ضبٌلة بلؽت 

ٌث أشارت بعض المنظمات الحمولٌة للحكومة فً ؼزة والحكومة فً رام %(، حٔ)
هللا بوصفها جهة واحدة فاعلة لٕنتهان، أما فبة "ٔ ٌوجد فاعل" فحصلت على نسبة 

%( فً صحٌفتً الدراسة، وبنسبة أكبر فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة ممارنة ٘.9ٕ)
منظمات حموق اْنسان  بصحٌفة فلسطٌن، وهذا ٌرجع لوجود عدد أكبر من لضاٌا

التً ٔ ٌوجد بها جهة فاعلة لٕنتهان فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة، مثل: لضاٌا 
 التثمٌؾ، والتنمٌة، والرلابة، وؼٌرها.

سادساًــ األشكال الصحفٌة لموضوعات منظمات حموق اإلنسان فً صحؾ 
ؾ اِشكال الصحفٌة التً است دمتها صحؾ الدراسة  الدراسة وٌمكن تعرُّ

 استعراض الجدول اَتً:ب
 (6) جدول                                     

 األشكال الصحفٌة لموضوعات منظمات حموق اإلنسان فً صحؾ الدراسة

 الصحـــٌفة                 
 

 األشكال الصحفٌة

 االتجاه العام الحٌاة الجدٌدة فلسطٌن

 % تكرار % تكرار % تكرار

 ٔ.3ٓ 7ٕٔ ٗ.9ٕ ٘ٗٔ 87.7 ٖٙٔ ال بر الصحفً

 8.8 ٕٗ 7.٘ 9 9.7 ٘ٔ التمرٌر الصحفً

 ٖ.ٔ ٗ ٖ.ٔ ٕ ٖ.ٔ ٕ الممال الصحفً

 ٖ.ٓ ٔ - - ٙ.ٓ ٔ الحدٌث الصحفً

 ٙ.ٓ ٕ ٙ.ٓ ٔ ٙ.ٓ ٔ رسابل المراء

 %511 253 %511 511 %511 511 المـجـمــــــــوع
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عظم األشكال تُشٌر معطٌات الجدول السابك إلى استخدام صحؾ الدراسة لم
 الصحفٌة، ولكن بنسب متفاوتة على نحٍو واضح، كاآلتً:

: تبٌن أن "ال بر الصحفً" ٌهٌمن على معظم اهتمام الخبر الصحفً .ٔ
%( من إجمالً ٔ.9ٓصحؾ الدراسة، باحتٕله المركز اِول بنسبة )

موضوعات منظمات حموق اْنسان، حٌث حاز ال بر فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة 
 %(.87.7%(، أما فً صحٌفة فلسطٌن فمد حاز على نسبة )ٗ.9ٕ)على نسبة 
: جاء "التمرٌر الصحفً" فً المركز الثانً من اهتمام التمرٌر الصحفً .ٕ

%( من إجمالً موضوعات منظمات 7.7صحؾ الدراسةر إذ حصل على نسبة )
%(، بٌنما جاء فً صحٌفة 9.7حموق اْنسان، فكان فً صحٌفة فلسطٌن بنسبة )

 %(.7.٘لجدٌدة بنسبة )الحٌاة ا
: جاء "الممال الصحفً" فً المركز الثالث من اهتمام الممال الصحفً .ٖ

الصحؾ باِنواع الصحفٌة، ولكن بنسبة ٔ تذكر ممارنة بال بر والتمرٌر 
%( ٖ.ٔالصحفًر فمد جاءت الممأت بنسبة متعادلة فً كلتا الصحٌفتٌن بلؽت )

 من إجمالً الموضوعات.
صل "الحدٌث الصحفً" على المركز الرابع فً : حالحدٌث الصحفً .ٗ

%(، بٌنما ٙ.ٓاِشكال الصحفٌة وبدرجة ضعٌفة جداً فً صحٌفة فلسطٌن بنسبة )
 لم ٌحصل على أي اهتمام ٌذكر فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة.

: وتتناول هذه الفبة مساهمات المراء الذي ٌرسلون بها إلى رسابل المراء .٘
ً على موادَّ  وردت فً الصحٌفة أو استفساراً منهم حول  الصحٌفة، تعلٌما

موضوعات معٌنة ت ص منظمات حموق اْنسان أو تطالب بتوضٌح فً لضاٌا 
حمولٌة معٌنة، وجاءت "رسابل المراء" فً المركز ال امس من اِشكال الصحفٌة 

 %(.ٙ.ٓوبنسبة ضبٌلة متساوٌة كذلن فً صحٌفتً الدراسة بمعدل )
اعتماد صحؾ الدراسة على نحٍو كبٌر على وٌتضح نتٌجة للعرض السابك 

التؽطٌة اْ بارٌة فٌما ٌتعلك بمضاٌا منظمات حموق اْنسان، ولعل التطور الكبٌر 
فً مجال أتصال وظهور وسابل إعٕمٌة جدٌدة ٌوما بعد ٌوم، ٌفرض على 

إلى جانب -الصحافة الجادة أن تلجؤ إلى استثمار  صابصها الممٌزة لها، بأعتماد 
على تفسٌر وتوضٌح وتحلٌل المعلومات المتعلمة باِحداث  -دٌم المعلومةتم

والولابع، وربطها بم تلؾ العوامل التً تإثر أو تتؤثر بها، مما ٌساعد المارئ 
 على فهمها وإدران مؽزاها، وأطٕع على مسبباتها واْحاطة بنتابجها وآثارها.

ٌعتمد على الموازنة بٌن التؽطٌة ومن هنا فإن المفهوم الحدٌث للتؽطٌة الصحفٌة 
اْ بارٌة العاجلة لّحداث والولابع من جهة، والتؽطٌة الصحفٌة التفسٌرٌة 
والتحلٌلٌة لهذه اِحداث من جهة ثانٌة، والمعالجة الفكرٌة المعممة التً تعٌن على 

 فهم واستٌعاب المعلومات التً تحٌط بتلن اِحداث من جهة ثالثة.
فهوم ٌتطلب من الصحؾ لدى تؽطٌتها الصحفٌة لّحداث، ؤ شن أن هذا الم

المزاوجة بٌن است دام اِشكال الصحفٌة كافة: من  برٌة "ال بر"، وتفسٌرٌة 
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"التمرٌر"، وتحلٌلٌة توضٌحٌة "الحدٌث والتحمٌك الصحفً"، وتحلٌلٌة فكرٌة 
 "الممال الصحفً".

تؽطٌة الصحفٌة ولكن نتابج البحث أظهرت هٌمنة الطابع اْ باري على ال
%(. إلى جانب ضعؾ أهتمام بالتؽطٌة الفكرٌة المعممة )الممأت 97)

%(، ممابل تجاهل الصحؾ لّنواع الصحفٌة التفسٌرٌة الشارحة ٖ.ٔالصحفٌة
لموالؾ الش صٌات وآرابها تجاه المنظمات الحمولٌة وأنشطتها الم تلفة 

 %(.ٖ.ٓ)اِحادٌث والتحمٌمات الصحفٌة 
تابج السابمة حول هٌمنة الطابع اْ باري مع نتابج  دراسة نسرٌن وتتمارب الن

التً توصلت إلى أن تؽطٌة لضاٌا حموق اْنسان المدنٌة والسٌاسٌة فً  (ٔ)حسونة
م، كانت ذات طابع إ باري ٕٕٔٓصحٌفتً )فلسطٌن، والحٌاة الجدٌدة( فً العام 

فة فً الدراستٌن %( من الموضوعات، وتشٌر النتابج السابمة كاٗ.89بنسبة )
على أن ثمة  لًٕ كبٌراً فً است دام صحؾ الدراسة لّنواع الصحفٌة لدى 

 تؽطٌتها لمضاٌا منظمات حموق اْنسان وموضوعاتها. 
 

سابعاًــ الصور المصاحبة لموضوعات منظمات حموق اإلنسان فً صحؾ 
 الدراسة

فمه، عن ٔ شن أن الصورة تعطً إشارة واضحة ِهمٌة المحتوى الذي ترا
طرٌك جذب المارئ لمطالعة المادة الصحفٌة، وا تزال العدٌد من الكلمات وتبسٌط 
اِفكار، وتمرٌب المعانً، وٌوضح الجدول اَتً أنواع الصور المصاحبة 

          لموضوعات المنظمات الحمولٌة فً صحؾ الدراسة:
 (7) جدول                           

 لموضوعات منظمات حموق اإلنسان فً صحؾ الدراسة الصور والرسوم المصاحبة

 الصحـــٌفة              
 نوع الصورة

 المجموع الحٌاة الجدٌدة فلسطٌن

 % ن % ن % ن

 ٙ.ٓٔ ٖٖ ٔ.ٕٔ 9ٔ ٓ.9 ٗٔ صورة حدث )إ بارٌة(

 7.ٗ ٘ٔ - - 9.7 ٘ٔ صورة ش صٌة

 3.ٔ ٙ ٖ.ٔ ٕ ٙ.ٕ ٗ صورة جمالٌة

 7ٕ.8 7ٕ٘ ٙ.8ٙ ٖٙٔ 78.7 ٕٕٔ ٔ ٌوجد صورة

 %ٓٓٔ ٕٖٔ %ٓٓٔ 8٘ٔ %ٓٓٔ ٘٘ٔ المجموع

تُشٌر بٌانات الجدول السابك إلى أن صحؾ الدراسة لد أؼفلت است دام الصور مع 
%( من 8ٕ.7ؼالبٌة موضوعات منظمات حموق اْنسان، حٌث تبٌن أن )

الموضوعات لم تصاحبها أٌة صور، بٌنما بلؽت نسبة الموضوعات التً صاحبتها 
 %( من إجمالً موضوعات منظمات حموق اْنسان.ٖ.7ٔصور )

                                                           
 .ٖٕٓ. نسرٌن حسونة، مرجع سابك، ص((ٔ
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ولبن كانت ؼالبٌة الموضوعات ت لو من الصورر فإن هذه النسبة التً شؽلتها 
الصور تبدو منطمٌةر ذلن أن ألل من ُ مس الموضوعات تمرٌبا صاحبتها صور، مما 
ً من بٌن  مسة موضوعات تتعلك بمنظمات حموق اْنسان لد  ٌعنً أن موضوعا

بته صور، وهذه نسبة معمولة بالنظر إلى است دام الصحٌفة للصور مع صاح
 الموضوعات اِ رى التً ٔ تتعلك بالدراسة.

أما على مستوى كل صحٌفة على حدة، فمد كانت صحٌفة فلسطٌن اِكثر است داماً 
%( من موضوعات المنظمات، بٌنما كانت ٖ.ٕٔللصورر إذ بلؽت نسبة است دامها )

 %(.ٗ.ٖٔات التً صاحبتها الصور فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة )نسبة الموضوع
وتوضح بٌانات الجدول السابك أن أكثر الصور است داماً مع موضوعات منظمات 
حموق اْنسان فً صحؾ الدراسة، هً صور اِحداث )اْ بارٌة( التً تُعبر عن 

ن %( مٙ.ٓٔمشهد الحدث لحظة ولوعه، وحصلت على الترتٌب اِول بنسبة )
إجمالً الموضوعات، وتبعتها "الصور الش صٌة" فً الترتٌب الثانً بنسبة 

 %( فمط.9.ٔ%(، ثم كانت "الصور الجمالٌة" بنسبة )8.ٗ)
وأما على مستوى كل صحٌفة على حدة، فمد كشؾ التحلٌل تمارب صحؾ الدراسة 

%(، 9فً ترتٌب صور "اِحداث" تمرٌباً، حٌث جاءت فً صحٌفة فلسطٌن بنسبة )
%( فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة، بٌنما كان هنان تباٌن تام فً ٔ.ًٕٔ ممابل نسبة )ف

است دام "الصور الش صٌة"، حٌث حصلت فً صحٌفة فلسطٌن على المرتبة اِولى 
ً فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة، ولد ظهرت 9.7بنسبة بلؽت ) %(، ممابل ؼٌابها تماما

ممأت واِحادٌث الصحفٌة الصور الش صٌة فً صحٌفة فلسطٌن بمصاحبة ال
 وبعض المواد ال برٌة.

وبالنسبة "للصور الجمالٌة"، التً ٌستفاد منها ْحداث لمسات جمالٌة على 
الصفحات، فكانت مصاحبة للموضوعات بممدار ضبٌل، وجاءت فً صحٌفة فلسطٌن 

 %( فمط.ٖ.ٔ%(، وفً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة بنسبة )ٙ.ٕبنسبة )
 عات منظمات حموق اإلنسان فً صحؾ الدراسةثامناًــ مولع موضو

 (8) جدول
 الموالع التً شؽلتها موضوعات منظمات حموق اإلنسان فً صحؾ الدراسة

            
 الصحـــٌفة

 المولع  

 االتجاه العام الحٌاة الجدٌدة فلسطٌن

 % ن % ن % ن

 ٕ.3ٗ 3ٕٗ ٙ.9ٖ 7ٗٔ 9ٗ.8 7ٗٔ صفحات دا لٌة

صفحة أولى ودا لٌة 
 ً  معا

8 ٘.ٕ ٗ ٕ.٘ ٕٔ ٖ.3 

 3.ٔ ٙ 8.ٖ ٙ - - صفحة أولى فمط

 %511 253 %511 511 %511 511 المـجـمـــــــوع
تُشٌر معطٌات الجدول السابك إلى أن معظم موضوعات منظمات حموق اْنسان 

%( من إجمالً موضوعات ٕ.9ٗتم نشرها على الصفحات الدا لٌة، وذلن بنسبة )
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ورة فً صحؾ الدراسة، وتلتها فً الترتٌب الثانً المنظمات الحمولٌة المنش
ً بنسبة ) %(، وأ ٌراً 8.ٖالموضوعات المنشورة فً الصفحة اِولى والدا لٌة معا

 %(.9.ٔالموضوعات المنشورة فً الصفحة اِولى وحدها بنسبة )
وعلى مستوى كل صحٌفة على حدة، فمد كانت موالع نشر موضوعات منظمات 

 تً:حموق اْنسان كما ٌؤ
: توافمت صحؾ الدراسة على نشر موضوعات منظمات الصفحات الداخلٌة .ٔ

حموق اْنسان فً هذه الصفحات بنسبة عالٌة، فبلؽت فً صحٌفة فلسطٌن 
 %(.ٙ.9ٖ%(، بٌنما كانت فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة بمعدل )9ٗ.8)
ٕ.  ً : وهً المادة الصحفٌة التً ٌكون جزء منها الصفحة األولى والداخلٌة معا
شوراً فً الصفحة اِولى وبمٌتها فً صفحة دا لٌة أو ٌشار إلى عنوانها فً من

الصفحة اِولى وٌعاد نشرها كامًٕ فً صفحة دا لٌة، ولد حازت هذه الفبة على 
%(، ٕ.٘الترتٌب الثانً فً صحؾ الدراسة، حٌث كانت فً صحٌفة فلسطٌن بنسبة )

 (.%٘.ٕبٌنما بلؽت فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة معدل )
: وهً المادة الصحفٌة المنشورة كاملةً على الصفحة الصفحة األولى فمط .ٖ

اِولى، ولد حازت هذه الفبة على الترتٌب الثالث، وظهرت فً صحٌفة الحٌاة 
ً فً صحٌفة فلسطٌن، وربما ٌرجع ذلن 8.ٖالجدٌدة بنسبة ) %(، ممابل ؼٌابها تماما

)تابلوٌد( ٔ ٌمكنها نشر مادة لمطع الصحٌفة، فصحٌفة فلسطٌن ذات المطع النصفً 
صحفٌة كاملة على الصفحة اِولى إٔ فً حأت نادرة، بٌنما صحٌفة الحٌاة الجدٌدة 
ذات المطع الكبٌر )الستاندرد( ٌمكن أن تضع المواد الصحفٌة الصؽٌرة على نحٍو 

 كامل فً الصفحة اِولى، كما ورد فً الجدول.
ٌة المنشورة فً صحؾ الدراسة وتعكس نتابج تحلٌل مولع المادة الصحف

 المالحظات اآلتٌة:

  تماربت نتابج صحٌفتً الدراسة فٌما ٌتعلك بمولع نشر موضوعات منظمات
حموق اْنسان، ففً حٌن أن النتابج كانت متماربة فٌما ٌتعلك بنشر الموضوعات فً 
الصفحات الدا لٌة، تماربت أٌضا فٌما ٌ ص نشر الموضوعات على الصفحة اِولى 

و اِولى والدا لٌة معاً، ولكن الممارنة هنا ؼٌر متكافبةر نظراً ٔ تٕؾ لطع أ
الصحٌفتٌن، فصحٌفة فلسطٌن من الصحؾ ذات المطع الصؽٌر )تابلوٌد(، أما صحٌفة 
الحٌاة الجدٌدة من الصحؾ ذات المطع الكبٌر )ستاندر(، ومن ثَّم كان هنان فرصة 

الموضوعات فً الصفحات اِولى  أكبر لدى صحٌفة الحٌاة فً التوسع بنشر
والدا لٌة، ولكنها كانت لرٌبة من صحٌفة فلسطٌن فً نشر الموضوعات من حٌث 

 المولع.

  لم تتعدَّ نسبة موضوعات منظمات حموق اْنسان المنشورة فً الصفحات
ً بضعؾ أهتمام بهذه 8.٘اِولى ) %( فً كلتا الصحٌفتٌن، وهو ما ٌعطً انطباعا

تُعبِّر عن لضاٌا على درجة عالٌة من اِهمٌة، مثل )لضاٌا  الموضوعات التً
 اِسرى، وأستٌطان، والطفل، ولضاٌا المتل، والمضاٌا المجتمعٌة، وؼٌرها..(.
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 تاسعاًــ مساحة موضوعات منظمات حموق اإلنسان فً صحؾ الدراسة

 (9) جدول
دراسة المساحة التً شؽلتها موضوعات منظمات حموق اإلنسان فً صحؾ ال

بالسم
ٕ

 
 الصحٌفة       

 
 المساحة

 المجموع الحٌاة الجدٌدة فلسطٌن

المساحة بالسم
ٕ

 % 
المساحة 

بالسم
ٕ

 
% 

المساحة 
بالسم

ٕ
 

% 

جمٌع صفحات أعداد 
 الدراسة

ٕ7ٕ7 - ٕٖٕٔ - - - 

مساحة الصفحة 
 الكاملة

ٕ٘*ٖٕ =
7ٓٓ 

- 
ٖ٘*٘٘ =

ٔ3ٕ٘ 
- - - 

 مساحة األعداد كافة
ٕ7ٕ7*7ٓٓ =

ٕٕٕٙٗٓٓ 
ٔٓٓ 

ٕٖٕٔ*
ٔ3ٕ٘ =

ٗٗ٘ٓٙٓٓ 
ٔٓٓ ٙ8ٖٔٓٓٓ ٔٓٓ% 

موضوعات  مساحة
 المنظمات

ٕ8ٗ7ٙ ٔ.ٕٔ ٖٕ٘8ٓ ٓ.8ٖ ٙٓٓ٘ٙ ٔ.3ٗ 

معدل مساحة 
الموضوعات فً 

 العدد الواحد
ٖٕٓ - ٖ٘8 - - - 

ٌُظهر الجدول السابك نسبة مساحة موضوعات منظمات حموق اْنسان، والتً تم 
ساحة كل موضوع من موضوعات حسابها فً صحؾ الدراسة عن طرٌك لٌاس م
منظمات حموق اْنسان فً صحؾ الدراسة بالسم
ٕ

، وجمعها فً كل صحٌفة على 
حدة، ومن ثم حساب مساحة اِعداد كافة بوساطة حساب مساحة الصفحة الواحدة 
لكل صحٌفة وضربها فً عدد صفحات جمٌع اِعداد، وأ ٌرا حساب نسبة 

 الموضوعات من المساحة الُكلٌة.
ر النتابج إلى أن نسبة المساحة التً أفردتها صحؾ الدراسة لموضوعات وتُشٌ

%( من إجمالً مساحة الصحٌفتٌن، 9ٗ.ٔلضاٌا منظمات حموق اْنسان بلؽت )
وذلن مع تفاوت فً درجة اهتمام كل صحٌفة من حٌث المساحةر إذ تفولت صحٌفة 

ٌدة، حٌث بلؽت فلسطٌن من حٌث اهتمامها بتلن المضاٌا على صحٌفة الحٌاة الجد
نسبة الموضوعات المتعلمة بمضاٌا منظمات حموق اْنسان فً صحٌفة فلسطٌن 

%( من مساحة الصحٌفة فً أثناء مدة الدراسة، بٌنما بلؽت نسبة ٕٔ.ٔ)
 %( من مساحة الصحٌفة.7ٖ.ٓالموضوعات نفسها فً صحٌفة الحٌاة الجدٌدة )

فً صحؾ الدراسة  وٌمكن مٕحظة مساحة موضوعات منظمات حموق اْنسان
 "بالصفحة" حتى تَْسُهل الممارنة بٌن الصحٌفتٌن فً الجدول اَتً:
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 (10) جدول

 مساحة المواد المنشورة حول منظمات حموق اإلنسان بالصفحة

 الصحٌفة
 المساحة بالصفحة

 فلسطٌن
الحٌاة 
 الجدٌدة

 اإلجمالً

المساحة المنشورة حول منظمات حموق 
 اْنسان )بالصفحة(

ٖٗ.ٖ٘ ٔٙ.9ٕ ٘ٔ.ٕ8 

متوسط المساحة المنشورة فً العدد 
 الواحد )بالصفحة(

ٓ.ٖ8 ٓ.ٔ8 ٓ.٘ٙ 

متوسط عدد صفحات الصحٌفة فً العدد 
 الواحد

ٖٔ.ٔ ٕ٘.ٗ ٘ٙ.٘ 

وتوضح النتابج السابمة أن المساحة التً أفردتها صحٌفة فلسطٌن لمضاٌا 
جدٌدة، وذلن بالنسبة منظمات حموق اْنسان بلؽت ضعؾ اهتمام صحٌفة الحٌاة ال

إلى حجم كل صحٌفة وعدد صفحاتها، فمد منحت صحٌفة فلسطٌن تلن المضاٌا ما 
%( من الصفحة فً العدد الواحد )ما ٌزٌد للًٌٕ من ثلث صفحة من 8ٖ.ٓمعدله )

%( من 8ٔ.ٓصفحاتها(، فً حٌن منحت صحٌفة الحٌاة الجدٌدة تلن المضاٌا )
 ب ُ مس صفحة من صفحاتها(.الصفحة فً العدد الواحد )ما ٌمار

 أهم نتابج الدراسة:
أشارت النتابج إلى تنوع المضاٌا التً تعمل علٌها منظمات حموق اْنسان،  .ٔ

بالذات على الساحة الفلسطٌنٌة، التً شملت لضاٌا اِسرى، والمضاٌا المجتمعٌة، 
لضاٌا ولضاٌا التنمٌة، والحرٌات السٌاسٌة، ولضاٌا المتل، وأستٌطان، والطفل، و

 أنتهاكات العامة، وؼٌرها..
بٌنت نتابج الدراسة أن لضاٌا اِسرى استحوذت على اهتمام منظمات  .ٕ

حموق اْنسان بنسبة كبٌرة فً المدة الزمنٌة للدراسة، نظراً للعدٌد من العوامل 
على رأسها اْضرابات الفردٌة التً لام بها اِسرى فً مدة الدراسة، باْضافة 

لمفتوح عن الطعام "إضراب الكرامة" الذي  اضه اِسرى فً إلى اْضراب ا
 ٌوماً. 8ٕم لمدة ٕٕٔٓأبرٌل من العام  7ٔسجون أحتٕل فً 

استحوذت منظمات حموق اْنسان الفلسطٌنٌة على اهتمام صحؾ الدراسة  .ٖ
%( من نسبة أهتمام العام لصحؾ الدراسة بمنظمات ٙ.8ٙبنسبة عالٌة بلؽت )
ان على رأس هذه المنظمات )مركز المٌزان، الهٌبة المستملة، حموق اْنسان، وك

 مإسسة التضامن، المركز الفلسطٌنً(.
توصلت النتابج إلى أن الدور اِبرز الذي ٌظهر لمنظمات حموق اْنسان  .ٗ

%(، 9.ٕ٘فً صحؾ الدراسة هو "رصد انتهاكات أحتٕل اْسرابٌلً" بنسبة )
لمنظمات، وهً )الرلابة، التثمٌؾ وتفاوتت نسب ظهور اِدوار اِ رى ل

والتنمٌة، رصد انتهاكات السلطات المحلٌة( فً صحٌفتً الدراسة، ففً صحٌفة 
الحٌاة الجدٌدة كانت نسبتها متماربة، بٌنما كان الظهور متفاوتاً فً صحٌفة فلسطٌن 
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التً أفردت مساحة واسعة لدور المنظمات فً رصد انتهاكات أحتٕل، فً حٌن 
 دوار اِ رى، التً جاءت بنسب ضبٌلة.أؼفلت اِ
بٌنت النتابج أن صحؾ الدراسة لم تعِط منظمات حموق اْنسان أي سمات  .٘

%(، بٌنما ٖ.8٘فً معظم المضمون الصحفً ال اص بتلن المنظمات بنسبة )
 %( فمط.ٙ.ٓ%(، وسماٍت سلبٌةً بنسبة )ٔ.ٗٔأعطتها سماٍت إٌجابٌةً بنسبة )

دراسة تتعامل بانتمابٌة مع مواد منظمات حموق أظهرت النتابج أن صحؾ ال .ٙ
اْنسان التً تُظهر أحد أطراؾ أنمسام جهة ُمْنتَِهكة لحموق اْنسان، فبٌنما 
اهتمت صحٌفة فلسطٌن بإظهار )حكومة رام هللا( جهة فاعلة لٕنتهان، اهتمت 
صحٌفة الحٌاة الجدٌدة بإظهار )حكومة ؼزة( بوصفها جهة ُمْنتَِهكة لحموق 

ْنسان، وهذا ٌرجع بالتؤكٌد لٕتجاه اٌِدٌولوجً لكل صحٌفة من صحؾ ا
 الدراسة، وأنمسام )أو ال ٕؾ( الدابر بٌنهما.

أظهرت النتابج أن ثمة  لًٕ كبٌراً فً است دام صحؾ الدراسة لّشكال  .7
الصحفٌة لدى تؽطٌتها لمضاٌا منظمات حموق اْنسان، حٌث لوحظ هٌمنة الطابع 

%(، إلى جانب ضعؾ أهتمام 97ى التؽطٌة الصحفٌة بنسبة )اْ باري عل
%(، ممابل تجاهل الصحؾ ٖ.ٔبالتؽطٌة الفكرٌة المعممة "الممأت الصحفٌة")

لّنواع الصحفٌة التفسٌرٌة الشارحة لموالؾ الش صٌات وآرابها إزاء المنظمات 
 (.%ٖ.ٓالحمولٌة وأنشطتها الم تلفة "اِحادٌث والتحمٌمات الصحفٌة" )

ً لموضوعات  .8 ً منطمٌا بٌنت النتابج أن صحؾ الدراسة أعطت اهتماما
منظمات حموق اْنسان من حٌث مصاحبتها للصور، ذلن أن ألل من ُ مس 
ً من بٌن  مسة  الموضوعات تمرٌبا صاحبتها صور، مما ٌعنً أن موضوعا

وهً نسبة معمولة  موضوعات تتعلك بمنظمات حموق اْنسان لد صاحبته صور،
ظر إلى است دام الصحٌفة للصور مع الموضوعات اِ رى التً ٔ تتعلك بالن

 بالدراسة.
أظهرت النتابج أن نسبة موضوعات منظمات حموق اْنسان المنشورة فً  .9

%( فً كلتا الصحٌفتٌن، وهو ما ٌعطً انطباعاً 8.٘الصفحات اِولى لم تتعدَّ )
ا على درجة عالٌة من بضعؾ أهتمام بهذه الموضوعات التً تُعبِّر عن لضاٌ

اِهمٌة، مثل )لضاٌا اِسرى، وأستٌطان، والطفل، ولضاٌا المتل، والمضاٌا 
 المجتمعٌة، وؼٌرها..(.

أدت صحؾ الدراسة دوراً فً نشر الموضوعات ال اصة بمنظمات حموق  .ٓٔ
اْنسان التً تُظهر جهات بعٌنها فاعلة لٕنتهان، فبٌنما ركزت صحٌفة فلسطٌن 

عات المنظمات الحمولٌة التً تُظهر حكومة رام هللا بصفتها جهةً على نشر موضو
فاعلة لٕنتهان، ركزت صحٌفة الحٌاة الجدٌدة كذلن على المواد التً تُظهر 
حكومة ؼزة بصفتها جهةً فاعلة لٕنتهان، وفً الممابل تجاهلت صحٌفة فلسطٌن 

ة ٔنتهاكات نشر أي موضوعات للمنظمات الحمولٌة تُظهر حكومة ؼزة جهة فاعل
 حموق اْنسان.
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 المالمح العامة لصورة منظمات حموق اإلنسان فً صحؾ الدراسة:
أظهرت الدراسة أن الصحؾ الفلسطٌنٌة عٌنة الدراسة )فلسطٌن، والحٌاة 
الجدٌدة( لم تسَع لتشكٌل صورة محددة عن منظمات حموق اْنسان، ولم تمنحها 

ً من حٌث طبٌعة التؽطٌة ا ً كافٌا لصحفٌة، أو من حٌث أهتمام بفبات اهتماما
الشكل، مثل: )المساحة، المولع، الصور(، ؼٌر أن بعض الموضوعات المتعلمة 
بتلن المنظمات ؼلبت علٌها الصورة اٌْجابٌة النسبٌة لمنظمات حموق اْنسان، 
مثل كونها وطنٌة، ونشٌطة، ولابمة بدورها، باستثناء ظهور بعض السمات السلبٌة 

 ة جداً.بنسبة ضبٌل
ولد عالجت الصحؾ موضوعات منظمات حموق اْنسان ُمبٌَِّنةً دورها المهم 
فً رصد وتوثٌك ومٕحمة انتهاكات أحتٕل اْسرابٌلً، إضافة إلى اهتمام تلن 
الصحؾ بنشر المواد الصحفٌة المتعلمة بمنظمات حموق اْنسان فً إطار إظهار 

 أنها منتِهكة لحموق اْنسان. -لصحٌفةالتً ٔ تتوافك مع أٌدٌولوجٌة ا-الجهات 
ولم تكن هنان فروق بٌن صحٌفتً الدراسة فً رسم تلن الصورة، فمد تشابهت 
النتابج فً كثٌر من اِحٌان بٌن الصحٌفتٌن، إٔ أن الصحؾ ا تلفت فً تبنٌها 
لبعض لضاٌا منظمات حموق اْنسان، مثل: اهتمام صحٌفة الحٌاة الجدٌدة بمضاٌا 

لمتعلمة بمنظمات حموق اْنسان على نحٍو ٔفت، باْضافة إلى اهتمام التنمٌة ا
 صحٌفة فلسطٌن بمضاٌا اِسرى بنسبة كبٌرة.

هذا باْضافة إلى تبنً صحؾ الدراسة لموضوعات منظمات حمولٌة بعٌنها، 
كاهتمام صحٌفة فلسطٌن بما ٌصدر عن مإسسة التضامن الدولً ومركز أحرار 

مة باِسرى، واهتمام صحٌفة الحٌاة الجدٌدة بؤنشطة وهً منظمات حمولٌة مهت
وتمارٌر الهٌبة المستملة لحموق اْنسان، ومركزي شمس ورام هللا المعنٌان 

 باِنشطة التثمٌفٌة والتنموٌة.
 توصـــــٌات الدراســـــــــة

ٌجب على الصحؾ الفلسطٌنٌة أن تعطً مزٌداً من أهتمام بوالع  .ٔ
مارٌرها وأنشطتهار نظراً ِهمٌة دور تلن المنظمات منظمات حموق اْنسان وت

فً الدفاع عن حموق الشعب الفلسطٌنً، وتسلٌط الضوء على الجرابم الوالعة 
 بحمه.
ضرورة تعامل الصحؾ الفلسطٌنٌة مع منظمات حموق اْنسان  .ٕ

الفلسطٌنٌة المحلٌة على نحٍو متوازن، دون أعتماد على بعض المنظمات، 
 وإلصاء أ رى.

ادة اهتمام الصحؾ بإظهار دور منظمات حموق اْنسان فً التثمٌؾ زٌ .ٖ
والتنمٌة، باْضافة إلى تسلٌط الضوء على الدور الرلابً لتلن المنظمات فً ظل 

 العجز الرسمً.
ضرورة تنوٌع التؽطٌة الصحفٌة المتعلمة بموضوعات منظمات حموق  .ٗ

اد على التؽطٌة اْ بارٌة اْنسان، وأتجاه إلى التؽطٌة التفسٌرٌة، وعدم أعتم
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على تفسٌر وتوضٌح وتحلٌل  -إلى جانب تمدٌم المعلومة–فمط، وأعتماد 
 المعلومات، وربطها بم تلؾ العوامل.

ٌنبؽً على الصحؾ الفلسطٌنٌة أن تعطً مزٌداً من أهتمام بمضاٌا  .٘
منظمات حموق اْنسان من حٌث مولعها فً تلن الصحؾ، ؤ سٌَّما أن لضاٌا 

ً من صمٌم المضاٌا الوطنٌة، كمضاٌا )أستٌطان،  هذه المنظمات تكون أحٌانا
 واِسرى، وأنتهاكات العامة، والحرٌات السٌاسٌة، .. وؼٌرها(.

ٌنبؽً لمنظمات حموق اْنسان الفلسطٌنٌة أن تلتفت لجمٌع المضاٌا التً  .ٙ
المطلوبة  ٌمر بها المجتمع فً مجال حموق اْنسان، وأن تركز على جمٌع اِدوار

منها فً مجأت )الرلابة، ورصد أنتهاكات الم تلفة، والتثمٌؾ والتنمٌة، 
 ..وؼٌرها(.

ممارسة العمل الحمولً بمهنٌة وموضوعٌة فً توثٌك انتهاكات حموق  .7
اْنسان، وأبتعاد عن الولوع فً حالة أستمطاب الحزبً، وأنحٌاز ِطراؾ 

 معٌنة.
 انمراجع وانمصادر :

سرٌن حسونة، "ال طاب الصحفً الفلسطٌنً نحو لضاٌا حموق اْنسان المدنٌة . ن(ٔ) 
دراسة تحلٌلٌة ممارنة"، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، ؼزة: الجامعة اْسٕمٌة،  -والسٌاسٌة

 م.ٕٗٔٓلسم الصحافة بكلٌة اَداب، 
رأي العام . نبٌل  لٌل، "دور الصحافة فً تشكٌل الصورة الذهنٌة لرجل الشرطة لدى ال((ٔ

دراسة مٌدانٌة"، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، الماهرة: معهد البحوث والدراسات  -الفلسطٌنً
 م.ٕٕٔٓاْعٕمٌة، لسم الدراسات اْعٕمٌة، 

(1)
. A. Jamal & S. Bsoul, "The Marginality of Human Rights Discourse in 

Local Arabic Newspapers", Nazareth: Media Center for Arab 

Palestinians in "Israel", 2012.  
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 .ٙٗم( ص998ٔوالنشر والتوزٌع، 
 .ٕٓٔم( ص98ٖٔ)الماهرة: عالم الكتب،  ٔ. سمٌر حسٌن، تحلٌل المضمون، ط((ٔ
. عاطؾ عدلً العبد عبٌد، تصمٌم وتنفٌذ استطٕعات وبحوث الرأي العام واْعٕم: اِسس ((ٔ

 .ٓ٘م( صٕٕٓٓالنظرٌة والمناهج التطبٌمٌة )الماهرة: دار الفكر العربً، 
)الماهرة:  ٔ. شادن نصٌر، صورة الشرطة عند الجمهور: الصورة الذهنٌة والرأي العام، ط((ٔ

 .ٔٓٔم( ص ٕٗٓٓاٌتران للنشر والتوزٌع، 

            



 

    

 

دراضخ يمبرَخ ثني انُخجتني انفهططُٛٛخ ٔاإلضرائٛهّٛ 
 االضرائٛهٛخ –ٔػًهٛخ انطالو انفهططُٛٛخ 

 

 

 

 صمر اجلجبيل
 قسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، رئيس 

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس
                  

 



      2015َٕٕٚٛ   انؼذد األٔل  –اجملهذ اخلبيص –رلهخ ربيؼخ فهططني نألحببث ٔانذراضبد 
 

  

ٔٔ8 
 

 دراسة ممارنة بٌن النخبتٌن الفلسطٌنٌة واإلسرابٌلٌه

 االسرابٌلٌة -وعملٌة السالم الفلسطٌنٌة 

  الدراسة : ملخص

ٌلٌة والفلسطٌنٌة عنصر هام شكل متؽٌر اِنتماء الحزبً ْعضاء الن بتٌن اْسراب
ً لدى إعضاء الحزب الحاكم اْسرابٌلً ، وحركة فتح لتؤٌٌد اتفاق أوسلو  صوصا

، وظهر أن اِحزاب العلمانٌة أكثر تؤٌٌد من اِحزاب الدٌنٌة دا ل منظمة التحرٌر
والمومٌة لدى إعضاء الن بتٌن. وأن الن بة اْسرابٌلٌة أكثر أنفتاحا وتمثًٌٕ من 

الفلسطٌنٌةر وتتشابه الن بتٌن من حٌث ارتفاع نسبة التؤٌٌد ِسلو عند كبار  الن بة
السن وان فاضها لدى صؽار السن، وتتساوى نسبة اِجمالً من المإٌدٌن المولدٌن 

 %.ٔ٘دا ل فلسطٌن لدى الن بتٌن لتصل حوالً 
هم وظهر وجود عٕلة طردٌة بٌن ارتفاع مستوى تعلٌم عضو الن بتٌن وزٌادة تؤٌٌد

للعملٌة السلمٌة. وترتفع نسبة إجمالً التؤٌٌد بٌن إعضاء الن بتٌن الدارسٌن فً 
% فً الجامعات ٓٙ%، تلٌها بنسبة ٘.87الجامعات الشرلٌة لتصل لنسبة 

الؽربٌة. وتزداد نسبة التؤٌٌد بٌن أعضاء المسلمٌن والمسٌحٌن أكثر منها بٌن 
العسكرٌة فً الن بة اْسرابٌلٌة الٌهود. وٌٕحظ ارتفاع نسبة تجنٌد المإسسة 

% فً الن بة الفلسطٌنٌة. وهنان ٕ.9%، وان فاضها بنسبة 8ٕ.9ٗلتصل لنسبة 
% بٌن ذوى ال لفٌات والمناصب المدنٌة فً الن بة 7٘ارتفاع نسبة التؤٌٌد إلى 

اْسرابٌلٌةر وترتفع نسبة التؤٌٌد بٌن إعضاء الن بة الفلسطٌنٌة بٌن ذوى ال لفٌات 
 %.7.ٙٙب العسكرٌة لتصل إلى والمناص

 المل ص باللؽة اِنجلٌزٌة

         Party affiliation of both Palestinian and Israeli elites has played a 
significant role in adopting Oslo agreement especially for the ruling 
Israeli elite and Fatah members of the PLO. The secular parties in the 
Israeli government adopt the agreement more than religious and national 
parties; they have also shown more open tendencies towards Oslo Pact 
than their Palestinian counterparts. The old and those who were born 
inside Palestine in both elites support the agreement unlike the young or 
those who were born outside. The study also shows that the higher the 
level of education, the more support to the agreement mainly among those 
who received education in Eastern European universities (87%). Moslems 
and Christians-in both sides- adopt the agreement more than Jews. 
Military recruitment in the Israeli elite is much higher than that in the 
Palestinian side (94.28 % and 9.2% respectively). Finally, Israeli civil 
employees back the agreement more than those working in the military 
(75 %); while Palestinians with military background support the Pact 
more than those with civil backgrounds (66.7 %).   
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  ممدمة
، جاء اتفاق إعٕن 99ٖٔبعد لرار المشاركة العربٌة فً مإتمر مدرٌد عام 

اْسرابٌلً لٌشكل رسمٌا بداٌة ألامة عٕلات بٌن إسرابٌل  –المبادئ الفلسطٌنً 
فً الولت الذي كانت تجرى فٌه جلسات التفاوض ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، و

الفلسطٌنً )ضمن الوفد اِردنً( برباسة بٌن الفرٌك  99ٔٔلمإتمر مدرٌد   العلنٌة
حٌدر عبد الشافً، والوفد اْسرابٌلً المشكل من حكومة أسحاق رابٌن، جرت 
مفاوضات سرٌة بٌن وفد منظمة التحرٌر ضم محمود عباس وأحمد لرٌع وحسن 
عصفو وٌاسر عبد ربهر وضم الوفد اْسرابٌلً طالم من وزارة ال رجٌة 

سافٌر. وٌبدو أن مرحلة المفاوضات السابمة منذ أنعماد  اْسرابٌلٌة بمٌادة أوري
ً ٔستٌعاب "المفاجؤة" وتمبلها  مإتمر مدرٌد مهدت السبٌل إسرابٌلٌا وفلسطٌنٌنا

 والتعامل معها كوالع لابم. على المستوٌٌن السٌاسً والشعبً على حد سواء.
و ٕلها كانت شؽلت الكنٌست الثالثة عشرة مهام منصبها لمدة أربع سنوات تمرٌبا 

الحكومة ال امسة والعشرون برباسة ٌتسحاق رابٌن، وبعد ممتله  –هنان حكومتان 
حمك حزب العمل ِول . الحكومة السادسة والعشرون برباسة شمعون بٌرس –

 ٗٗمرة فوزا فً أنت ابات )منذ أن  سر فً أنت ابات للكنٌست التاسعة( ونال 
د، وألام رابٌن حكومة شارن فٌها ما عدا حزب ممعدا نالها اللٌكو ٖ٘ممعدا إزاء 
 .مٌرتس وشاساِحزاب العمل كذلن 

 ،المبادئ مع الفلسطٌنٌٌن انسحب شاس من الحكومةإعٕن وعلى  لفٌة اتفالٌة 
الجبهة  –وبمت الحكومة حكومة انتمالٌة تستند إلى دعم من أحزاب المعارضة 

 .لعربـً الدٌممراطًالدٌممراطٌة للسٕم والمساواة )حداش( والحزب ا
وكانت اِحداث المركزٌة  ٕل فترة عمل الكنٌست الثالثة عشرة هً تولٌع 

تولٌع معاهدة السٕم اْسرابٌلٌة اِردنٌة وممتل و ،اتفالٌات أوسلو مع الفلسطٌنٌٌن
 .99٘ٔ، على ٌد أحد اْسرابٌلٌن عام ربٌس الحكومة ٌتسحاق رابٌن

ة العمل من اتجاه عملٌة السٕم التـً شرعت باْضافة لمد ؼٌرت الحكومة برباس
نشٌطا من نشطاء  ٘ٔٗفٌها الحكومة التـً سبمتها بعد مإتمر مدرٌد. وبعد طرد 
، وفً أعماب 99ٕٔ"حماس" و"الجهاد اْسٕمً" إلى لبنان فً كانون اِول 

الجمود الحاصل فً محادثات واشنطن، بدأت إسرابٌل بإجراء مفاوضات سرٌة مع 
مفاوضات بدأت بمثابة مبادرة ش صٌة  –تحرٌر الفلسطٌنٌة فً النروٌج منظمة ال

 . لعضو الكنٌست ٌوسً بٌلٌن
بشؤن أعتراؾ  (ٔ تم تولٌع إعٕن المبادئ )أوسلو 99ٖٔأٌلول  ٖٔوفً 

المتبادل بٌن إسرابٌل ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، و روج إسرابٌل من ؼزة 
أنه فً هذه المرحلة لم ٌدر الحدٌث حول وإلامة سلطة فلسطٌنٌة. وبالرؼم من 

ٌهودٌة، إٔ أنه أتفالٌة أثارت  ٕفات فً صفوؾ الشعب  مستوطناتإ ٕء 
اْسرابٌلً والكنٌست، إذ حاض الحملة ضد العملٌة الزعٌم الجدٌد للٌكود، عضو 

 . الكنٌست بنٌامٌن نتنٌٌاهو
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طرحه على الكنٌست  وفً التصوٌت على التراح بسحب الثمة من الحكومة الذي تم
عضوا من أعضاء الكنٌست  ٔٙصوت  99ٖٔأٌلول  ٖٕفً ضوء أتفالٌة فً 

إلى جانبها امتنع ثمانٌة وؼاب عضو واحد عن  ٓ٘ضد أتفالٌة فً حٌن صوت 
 (.saqer,jabali,2014)الماعة  ٕل التصوٌت

بٌن إسرابٌل  (ٕتم تولٌع اتفالٌة أ رى )أوسلو 99٘ٔأٌلول  7ٕوفً   
تعهدت فٌها إسرابٌل بال روج من المناطك السكنٌة المكتظة ،لسطٌنٌن فً طاباوالف
كما أتفك على إجراء انت ابات  ،بما فٌها ست مدن الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزةفً 
مولع الكنٌست، . )99ٙٔ\ٔ\ٕٓ تٌار إعضاء المجلس التشرٌعً والذي تم فً ٔ

، أنظر ا ذت بتارٌخ الكنٌست الثالثة عشرة: الدورة الحادٌة والثٕثون
 : مولع الكنٌست ٕٗٔٓ\8\ٖٓ

http://www.knesset.gov.il/review/ReviewPage.aspx?lng=2&kn

s=13) 
ٌة بٌن الن بتٌن الفلسطٌنْجراء دراسة ممارنة  دراسةال ههدؾ هذتأهداؾ الدراسة: 

دراسة  أسرابٌلٌة، وذلن من  ٕل –واْسرابٌلٌه وعملٌة السٕم الفلسطٌنٌة 
لكل من الن بتٌن  مصادر التجنٌداْلتصادٌة، و –وتحلٌل ال صابص اْجتماعٌة 

 –الفلسطٌنٌة واْسرابٌلٌه وأثر ذلن على توجهما نحو عملٌة السٕم الفلسطٌنٌة 
 أسرابٌلٌة، 

التعرؾ من  ٕل الممارنة عن مدى  إلىكلة الدراسة تكمن مش: مشكلة الدراسة
اْلتصادٌة لكل من الن بتٌن  -تكوٌنات ال صابص اْجتماعٌة اِنتماء تؤثر 

 –الفلسطٌنٌة واْسرابٌلٌه وأثر ذلن على توجهما نحو عملٌة السٕم الفلسطٌنٌة 
سرابٌلٌه على الفلسطٌنٌة واْالن بتٌن مصادر تجنٌد معرفة أثر أسرابٌلٌة، وكذلن 

معرفة أوجه الشبه  وبالتالًأسرابٌلٌة،  –توجهما نحو عملٌة السٕم الفلسطٌنٌة 
 .، وهذا ما تسعى إلٌه الدراسةفً المتؽٌرات وال صابص بٌن الن بتٌنوال ٕؾ 

 تسعى الدراسة لٓجابة على التساإٔت التالٌة: -:تساإالت الدراسة
الفلسطٌنٌة واْسرابٌلٌه لعضو الن بتٌن  السٌاسً نتماءأ هل هنان عٕلة بٌن .ٔ

 أسرابٌلٌة؟ –وتوجه نحو عملٌة السٕم الفلسطٌنٌة 

ألتصادٌة )معدل العمر،  –ال صابص أجتماعٌة  هل هنان عٕلة بٌن .ٕ
( لعضو الن بتٌن الدٌانة ومكان الؤدة، والمستوي العلمً، ومكان الدراسة،

 أسرابٌلٌة؟ –ملٌة السٕم الفلسطٌنٌة الفلسطٌنٌة واْسرابٌلٌه وتوجه نحو ع

الفلسطٌنٌة واْسرابٌلٌه مصادر تجنٌد عضو الن بتٌن  هل هنان عٕلة بٌن .ٖ
 أسرابٌلٌة؟ –وتوجه نحو عملٌة السٕم الفلسطٌنٌة 

 تنطلك الدراسة من الفرضٌات الربٌسة التالٌة:: فرضٌات الدراسة
الفلسطٌنٌة واْسرابٌلٌه ٌن السٌاسً لعضو الن بت نماءأت هنان عٕلة بٌن .ٔ

 أسرابٌلٌة. –وتوجه نحو عملٌة السٕم الفلسطٌنٌة 

http://www.knesset.gov.il/review/ReviewPage.aspx?lng=2&kns=13
http://www.knesset.gov.il/review/ReviewPage.aspx?lng=2&kns=13
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ألصادٌة )معدل العمر، ومكان  –ال صابص أجتماعٌة  هنان عٕلة بٌن .ٕ
الفلسطٌنٌة ( لعضو الن بتٌن الدٌانة الؤدة، والمستوي العلمً، ومكان الدراسة،
 أسرابٌلٌة. –سطٌنٌة واْسرابٌلٌه وتوجه نحو عملٌة السٕم الفل

الفلسطٌنٌة واْسرابٌلٌه وتوجه مصادر تجنٌد عضو الن بتٌن  هنان عٕلة بٌن .ٖ
 أسرابٌلٌة.  –نحو عملٌة السٕم الفلسطٌنٌة 

رتباط تست دم الدراسة منهجٌن اِول هو منهج الن بة لدراسة إمنهج الدراسة: 
ٌرها على سلون اعضابها مكونات الن بة أجتماعٌة وألتصادٌة الذاتٌة وتاث

 بٌنوالمنهج الثانً هو المنهج الممارن لمعرفة أوجه الشبة وال ٕؾ السٌاسً. 
الن بتٌن الفلسطٌنٌة واْسرابٌلٌه وتؤثٌر ذلن على توجهما نحو عملٌة السٕم 

أسرابٌلٌة، ومحاولة التنبوء لما لد ٌطراء من تؽٌٌر فً مكونات  –الفلسطٌنٌة 
نٌة واْسرابٌلٌة وأثر ذلن على توجهما تجاه عملٌة السٕم الن بتٌن الفلسطٌ
 بالتالً ٌمكن التنبإ بمستمبل عملٌة السٕم. اْسرابٌلٌة. -الفلسطٌنٌة 

وتست دم الدراسة منهج الن بة فً دراستها لّصول أجتماعٌة وألتصادٌة 
ٔنتماء ار وذلن لمعرفة مدى العٕلة بٌن اْسرابلٌة ِعضاء الن بة الوزارٌة

وبٌن  والفلسطٌنٌن اْسرابلٌةتٌن ال صابص أجتماعٌة ِعضاء الن بالحزبً و
 .عملٌة السٕمتوجه اِعضاء نحو 

وهنان اتجاهان فً موضوع تكوٌن الن بة، اِول: ٌرى أن فرصة أي مواطن فً 
، د ول الن بة ٔ عٕلة لها بالمهنة، والتعلٌم، وأتجاه السٌاسً، وأنتماء الحزبً

الخ، ولذا تكون كل … لً ،والنوع،والدين،واألصلالعرواِصل العابلً، والسن
شرٌحة اجتماعٌة ممثلة فً بنٌة الن بة. وأتجاه الثانً على النمٌض من ذلن، ِنه 
لد ٌتولؾ الد ول إلى الن بة على كل هذه العوامل، اِمر الذي ٌعنً احتكار 

ً و ً المٌادة السٌاسٌة والن بة السٌاسٌة. أصحاب المكانات العلٌا التصادٌا اجتماعٌا
تساند أتجاه الثانً نتابج دراسات شتى حول اِصول أجتماعٌة للن ب 
السٌاسٌة، وإمكانٌة ربط ال لفٌة أجتماعٌة ِعضاء الن بة بؤدابهم 

 (.7ٔ-ٔٙ، ص ص 98٘ٔالسٌاسً)المنوفً،
من الناس تمارس السلطة الن بة بؤنها فبات  Paretoولد عرؾ موسكا وبارٌتو 

السٌاسٌة مباشرة، وتكون فً وضع ٌإثر بشدة فً عملٌة ممارستها، كما أدركا أن 
الن بة الوزارٌة تتؤلؾ من فبات اجتماعٌة متماٌزة. وعرفها راٌت ملز بؤنها مفهوم 
ٌرتبط بالموة، وٌحدد الن بة بؤنهم أولبن الذٌن ٌتحكمون بالموة دا ل المجتمع سواء 

-7ٓ، ص ص 98ٖٔن الموة عسكرٌة أم التصادٌة أم سٌاسٌة)بركات،أكانت تل
(. أما تٌسٌر الناشؾ فعرفها بؤنها تتكون من اِش اص الذٌن ٌملكون 7ٕ

وٌمارسون السلطة السٌاسٌة بدرجة أعظم من دور بمٌة أش اص 
 (.ٖٔٔ، ص 97٘ٔمجتمعهم)الناشؾ،

لؾ من أولبن الذٌن فالن بة الوزارٌة التً وصفها موسكا وبارٌتو بؤنها تتؤ 
 ٌشؽلون المراكز السٌاسٌة الهامة فً المجتمع وٌملكون ممالٌد الموة فٌه

 .( ٓ٘، ص 98٘ٔ)بوتومور،



      2015َٕٕٚٛ   انؼذد األٔل  –اجملهذ اخلبيص –رلهخ ربيؼخ فهططني نألحببث ٔانذراضبد 
 

  

ٕٕٔ 
 

أعضاء السلطة هم و)الكنٌست(  وٌمصد بالن بتٌن التشرٌعتٌن اْسرابٌلٌة 
التشرٌعٌة )الكنٌست( الثالثة عشرة فً الدورة الحادي والثٕثون والبالػ عددهم 

با الذٌن صوتوا على بٕغ الحكومة ب صوص اتفالٌة إعٕن المبادئ ناب ٕٓٔ
فً  (.ٔ)تصوٌت حجب الثمة أوسلو  99ٖٔ\9\ٖٕاْسرابٌلٌة بٌوم  -الفلسطٌنٌة 

حٌن ٌمصد بالن بة الفلسطٌنٌة هم إعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرٌر 
ون على أتفاق عضوا صوت منهم ثٕثة وثمان 7ٓٔالفلسطٌنٌة البالػ عددهم انذان 

ٌذكر أن المجلس المركزي لمنظمة التحرٌر  .99ٖٔ\ٓٔ\ٓٔبتارٌخ  ٔأوسلو 
 باعتباره هٌبة منبثمة عن المجلس الوطنً. 979ٔتشكل عام 

كما تست دم الدراسة المنهج الممارن الذي اتجهت الٌه معظم الدراسات الحدٌثة  
وصول إلى لواعد على أساس أن المنهج الممارن ضروري ٔثبات النظرٌات وال

عامة. وتبدأ الدراسة الممارنة باستمرار بمرحلة وصفٌة تحلٌلٌة للظواهر السٌاسٌة 
المراد دراستها ِكتشاؾ أوجه الشبه وال ٕؾ بٌنهما، سواء كانت هذه الممارنة 

 مكانٌة، أو زمانٌة، أو موضوعٌة.
امة ؼٌر كما ٌهدؾ المنهج الممارن فً النهاٌة إلى أست ٕص نتابج ولواعد ع

مححدة بزمان ومكان، ولكً تكون النتابج دلٌمة ٌجب أن تزداد الحأت المدروسة 
 ،بركاتِن تعددها ٌتٌح المجال ِستبعاد تؤثٌر الحأت ال اصة والمتطرفة )

 (.ٖٕ، ص989ٔ، نظام، وعثمان الرواؾ ودمحم الحلو
 -لتالً:سنتاول هذا الموضوع على النحو االتً ولذلن تؤتً هذه الدراسة، 

واتفالٌة إعالن  والفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة تٌنلنخبعضاء ااالنتماء الحزبً إل
 المبادئ الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة

ٌعلب أنتماء الحزبً والعمابدي دوراً بارزا فً التوجه السٌاسً لعضو الن بة، 
ٌظهر من  ٕل تحلٌل العٕلة بٌن أنتماء الحزبً والعمابدي للن بة وهذا 
شرٌعٌة اْسرابٌلٌة واتفالٌة إعٕن المبادئ الفلسطٌنٌة اْسرابٌلٌة، أن هنان الت

اْسرابٌلة والفلسطٌنٌة وتبنً العضو  تٌنعٕلة بٌن أنتماء الحزبً لعضو الن ب
  .(ْٔتفالٌة أوسلو )

فمد أٌد أتفاق جمٌع اعضاء حزب العمل ومٌرتس والجبهة الدٌممراطٌة للسٕم 
ة الموحدة، بٌنما عارضها جمٌع الوزراء من اِحزاب الدٌنٌة وهً والمابمة العربٌ

تسومٌت، والحزب الدٌنً المومً )المفدال(، وٌهوداٌت هتوراه، ومولٌدات، كما 
% من أعضاء حزب اللٌكود، وأمتنع كل اعضاء حزب أتحاد 9ٖ.7٘عارضها 

ود، انظر % من أعضاء حزب اللٌكٕ٘.ٙالعالمً للشرلٌن المتمسكٌن بالتوراه، و
 (.ٔ) جدول
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أن  ٔ( المتعلمة بأنتماء الحزبً وأتفالٌة أوسلو ٔ) جدولوٌٕحظ من  ٕل تحلٌل 
% من مٌرتس و 8ٙ.9ٔ% من المإٌدٌن هم من حزب العمل، و 8ٙ. 86
% من المابمة العربٌة الموحدة. ٓ٘.ٗ% من الجبهة الدٌممراطٌة للسٕم وٙ٘.ٙ

الذي سبك % ٓٙأوسلو من إعضاء اللٌكود  فً حٌن بلؽت نسبة المعارضٌن ِتفاق
% من تسومٌت، ٗٔوان صوت من اعضابه على اتفالٌة كامب دٌفٌد، وهنان 

% ٗ%من ٌهوداٌت هتوراه، وٓٔ% من والحزب الدٌنً المومً )المفدال( ؤٕو
% من إعضاء الذٌن أمتنعوا عن تؤٌٌد اتفاق 7٘من مولٌدات. فً حٌن نجد أن 

% ٕ٘ٔتحاد العالمً للشرلٌن المتمسكٌن بالتوراه، و هم اعضاء حزب ا ٔأوسلو 
 منهم من حزب اللٌكود. 
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 (ٕجدول )
عضاء النخبة الفلسطٌنٌة على اتفالٌة إعالن المبادئ الفلسطٌنٌة أنمط تصوٌت 

 (ٔاإلسرابٌلٌة )أسلو

 
عضاء الن بة الفلسطٌنٌة لحركة فتح أٌدوا أ( أن ٕ) وٌظهر من تحلٌل الجدول

% منهم عن التصوٌت، وأٌد كل ٙ.ٕٕ% وأمتنع ٗ.77ة بنسبة العملٌة السلمٌ
أعضاء حزب الشعب الفلسطٌنً وحزب اِتحاد الدٌممراطً وجبهة النضال 

% من اعضاء الن بة ٖ.ٖٖ%، فً حٌن أن ٓٓٔالشعبً العملٌة السلمٌة بنسبة 
 .% منهم7.ٙٙالمنتمٌن لجبهة التحرٌر الفلسطٌنٌة أٌدوا العملٌة السلمٌة وعارضها 
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بٌن اعضاء الن بة المنتمٌن الى الجبهة  لسٕمو بلؽت نسبة المعارضة لعملٌة ا
أسٕمً  دالشعبٌة والجبهة الدٌمولراطٌة وجبهة التحرٌر العربٌة وحركة الجها

بة السٌاسٌة المنتمً لحركة الجهاد أسٕمً  % اما عضو النٓٓٔ)بٌت الممدس( 
بلؽت نسبة المإٌدٌن من اعضاء  )كتابب ألصى( لد امتنع عن التصوٌت. و

% وامتنع عن 5ٖٖٗ% و عارضها 5ٙ٘٘الن بة الفلسطٌنة للعملٌة السلمٌة 
 .%5ٔٓٔالتصوٌت 

( عضو من إعضاء المجلس 99تمكن الباحث من معرفة أنتماء الحزبً ل )
%(، وتعذر الحصول ٕ٘.9ٕإعضاء، أفراد، بنسبة ) 7ٓٔالمركزي من أصل 

ٌة أش اص، وبلػ مجموع اِفراد الذٌن تمت ممابلتهم على أي معلومات عن ثمان
( ً من المجتمع   (997ٔ-  99ٙٔ% ) ٕل عامً ٗٗ.٘ٙ( بنسبة 7ٓش صٌا
        الدراسً.
ن عدد أعضاء الذٌن حضرو أجتماع عند التصوٌت فً المجلس أٌذكر 

م الؽاببٌن عن التصوٌت اعلنو ظعضواً، وان مع 8ٖكانوا  99ٖٔالمركزي عام 
عارضتهم، و انتهت عملٌة التصوٌت بؤعٕن ربٌس المجلس موافمة المجلس م

ً مع معارضة  المركزي الفلسطٌنً على اتفاق اعٕن مبادئ بؤثنتٌن وستٌن صوتا
 ٖٔ٘، ص ص 99ٗٔمد،حعن التصوٌت )الدجانً،ا 8سبعة اصوات و امتناع 

_ٖٖ٘ .) 
لن بتٌن اْسرابٌلٌة ٌتضح من  ٕل الممارنة لتحلٌل اِنتماء الحزبً ْعضاء ا

 والفلسطٌنٌة ما ٌلً:
إعضاء الن بتٌن المنتمٌن ِعضاء أحزاب العلمانٌة والٌسارٌة فً كٕ  .ٔ

الن بتٌن أكثر مًٌٕ لتؤٌٌد عملٌة السٕم من إعضاء الن بتٌن ذوى التوجه المومً 
 والٌساري.

سلمٌة أن التوجه المومً ْعضاء الن بتٌن شكل عامل حاسم لتؤٌٌد العملٌة ال .ٕ
ً لدى النواب العرب الفلسطٌنٌن، فؤن  بٌن إعضاء الن بة اْسرابٌلٌة  صوصا

% من إعضاء الن بة اْسرابٌلٌة الذٌن أٌدو اتفاق أوسلو هم من ٔٔحوالً 
 العرب، ولؤ تؤٌٌدهم لّتفاق لما نجحت عملٌة التصوٌت فً الكنٌست.

لٌة لد لرن التصوٌت بالرؼم من أن تصوٌت إعضاء السلطة التشرٌعٌة اْسرابٌ .ٖ
على اتفاق أوسلو بالتصوٌت على الثمة بالحكومة. إٔ أن تصوٌت إعضاء المجلس 

 المركزي لمنظمة التحرٌر كان تصوٌتا على أوسلو فمط.

كاد اِبتٕؾ الحكومً لحكومة أسحاق رابٌن أن ٌتعرض لّنهٌار لؤ لٌام  .ٗ
سٕم والمابمة العربٌة الجبهة الدٌممراطٌة للبعض أحزاب المعارضة من إعضاء 

بتؤٌٌد اتفاق أوسلو وبنفس الولت انماذ الحكومة اْسرابٌلٌة من أنهٌار  الموحدة
رؼم أنهم معارضة، وهذا لد ٌماثل بدرجة كبٌرة مع ما لام به ٌاسر عرفات من 
رعاٌة عملٌة أنشماق لادها ٌاسر عبد ربه عن الجبهة الدٌممرطٌة بزعامة ناٌؾ 

بالبرنامج المرحلً  97ٗٔت اتفاق أوسلو رؼم تمدمها عام حواتمة التً عارض
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لمنظمة التحرٌر الذي دعا إلى أنشاء سلطة فلسطٌنٌة على أي جزء تنسحب 
 .إسرابٌل منه أو ٌتم تحرٌره، وأست دام كافة الوسابل بما فٌها الكفاح المسلح

عضابها رؼم  أن الحكومة اْسرابٌلٌة وحكومة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة أًٌد إ .٘
من الحزب الحاكم اتفاق أوسلو بدعم من المعارضة، لكن حاجة الحزب الحاكم فً 

والجبهة إسرابٌل ممثل بحزب العمل للمعارضة  ارج تشكٌلة أبتٕؾ الحكومً )
( للتصوٌت على اِتفاق أكثر بكثٌر الدٌممراطٌة للسٕم والمابمة العربٌة الموحدة
ارضة ممثلة بحزب أتحاد الدٌممراطً من حاجة حركة فتح كحزب حاكم للمع

ومة الفلسطٌنٌة التً ترأسها ٌاسر عرفات بحاجة ك)فدا( وحزب الشعب، فالح
 ْطفاء طابع الشرعٌة على لرارات المٌادة الفلسطٌنٌة.

رؼم  أن الحكومة اْسرابٌلٌة وحكومة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة كانت لدٌها  .ٙ
ة فً إسرابٌل أكثر منها بكثٌر بٌن معارضة شدٌدة للعملٌة السلمٌة  اص

الفلسطٌنٌن: ففً إسرابٌل اؼتال أحد اْسرابٌلٌن اسحاق رابٌن ربٌس الحكومة 
اْسرابٌلٌة التً توصلت ٔتفاق أوسلو مع الفلسطٌنٌن، وتمؾ حكومة شارون بدس 
السم لٌاسر عرفات التً توصل ْتفاق إوسلو مع اسرابٌل مما أدي إلى استشهاده 

 .ٕٗٔٓ\ٔٔ\ٔٔبتارٌخ 
ٌٕحظ أن معظم الفصابل البارزة التً كانت تعارض اتفاق أوسلو )مثل الجبهة  .7

الدٌممراطٌة لتحرٌر فلسطٌن، والجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن( لد ان رطت 
بمإسسات السلطة الفلسطٌنٌة والتً هى أبرز أفرازت أتفالٌات اوسلو، أضافة إلى 

بو ماهر ؼنٌم، وص ر حبش( من أصل ان راط ثٕثة إعضاء )هم عباس زكً وا
اربعة إعضاء من إعضاء اللجنة المركزٌة لحركة فتح لد صوتوا ضد أوسلو  
لكنهم أن رطوا بمإسسات السلطة الفلسطٌنٌة باستثناء فاروق المدومً الذي استمر 

 فً معارضته ِتفاق أوسلو.

 همتبنٌو االلتصادٌة ألعضاء النخبتٌن التشرٌعتٌن –الخصابص االجتماعٌة 
 اإلسرابٌلٌة -الفلسطٌنٌة  تفالٌة إعالن المبادئال

معدل ٌمصد بال صابص أجتماعٌة وألتصادٌة ِعضاء الن بتٌن التشرٌعٌتٌن  
الدٌانة، )اعتمد الباحث  العمر، ومكان الؤدة، والمستوي العلمً، ومكان الدراسة،

عام  ت اْسرابٌلًفً رصد كافة ال صابص وأعتمادها من المولع الرسمً للكنٌس
، والممابلة الش صٌة لسبعٌن عضوا بإعضاء المجلس المركزي وجمع 99ٖٔ

 تٌن( وذلن لمعرفة مدى تاثٌرها على تبنً عضو الن بالمعلومات المتعلمة باَ رٌن
  -تفالٌة إعٕن المبادئ الفلسطٌنٌة اْسرابٌلٌة، نتاولها على النحو التالً:ِ

والمولؾ من اتفالٌة إعالن عضاء النخبتٌن التشرٌعتٌن ألأوالً: التركٌبة العمرٌة 
 المبادئ الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة

ٌعتبر العمر أداة تحلٌلٌة ربٌسٌة فً فهم الن بتٌن التشرٌعتٌن اْسرابٌلٌة 
والفلسطٌنٌة، بإعتباره مإشراً ٌرتبط بسنوات التنشبة السٌاسٌة التً تشكل أفكار 

ٔرتباطه بالنظم السٌاسٌة التً تعبر عن استمرار الن بتٌن التشرٌعتٌن من جهة، و
 الن بتٌن التشرٌعتٌن أو سرعة تبدٌلها من جهة ا رى.
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وٌظهر من  ٕل تحلٌل العٕلة بٌن التركٌبة العمرٌة ِعضاء الن بتٌن التشرٌعتٌن 
صحة فرضٌة   ،ومولفهم من تبنً اتفالٌة إعٕن المبادئ الفلسطٌنٌة اْسرابٌلٌة

الن بتٌن التشرٌعتٌن ترى أن هنان عٕلة بٌن معدل عمر عضو  الدراسة التً
 .مولفهم من تبنً اتفالٌة إعٕن المبادئ الفلسطٌنٌة اْسرابٌلٌة

 (ٖجدول )                                         
 اإلسرابٌلٌة -لنخبتٌن التشرٌعٌة الفلسطٌنٌةعضو الالتركٌبة العمرٌة 

 (ٔلفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة )أسلو واتفالٌة إعالن المبادئ ا

 انرأ٘
انؼمذ 

 انؼًر٘

لعضو 
 النخبة

 اجملًٕع ايتُبع يؼبرض يؤٚذ
 %  % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد

انؼمذ 
 انخبنج

 511 55 51.51 3 41.43 1 23.23 4 اْسرابٌلٌة

 511 5 511 5 - - - - الفلسطٌنٌة 
انؼمذ 
  انراثغ

 511 42 3.11 2 41.14 35 44.51 51 اْسرابٌلٌة

 511 55 1 5 41.1 1 41.1 1 الفلسطٌنٌة 
انؼمذ 

 اخلبيص
 511 41 1.1 2 21.51 51 11 33 اْسرابٌلٌة

 511 34 1.1 2 33.1 1 34.1 33 الفلسطٌنٌة 
انؼمذ 

 انطبدش
 511 51   23.11 1 32.51 53 اْسرابٌلٌة

 511 21 51.4 4 22.2 52 13.4 33 الفلسطٌنٌة 
انؼمذ 
 انطبثغ

 511 3 - - 22.22 3 33.31 4 سرابٌلٌةاْ

 511 1 - - 31.3 3 15.4 1 الفلسطٌنٌة 
انؼمذ 
 انخبيٍ

 - - - - - - - - اْسرابٌلٌة

 511 3 - - 511 3 - - الفلسطٌنٌة 

 

( عضواً من إعضاء المجلس 9ٗتمكن الباحث من معرفة أنتماء الحزبً ل )
%(، وتعذر الحصول 87.8٘إعضاء، أفراد، بنسبة ) 7ٓٔالمركزي من أصل 

 على أي معلومات عن ثٕثة عشرة ش صاً.
ً  ةالتشرٌع ةٌظهر أن الن بو من الن بة الفلسطٌنٌةر فهنان  اْسرابٌلٌة أكثر أنفتاحا
اْسرابٌلٌة هم من  ةالتشرٌع ةعضاء الن بأمن  اً عضو ٕٓٔعضو من أصل  ٔٔ

عضاء الن بة أ من 7ٓٔأعمار العمد الثالث، بٌنما هنان عضو واحد فمط من أصل 
الفلسطٌنٌة هم من اعمار العمد الثالث. بٌنما ٌزداد إعضاء الن بة من هم فً اعمار 
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وٌعود ر العمود العلٌا )كبار السن( فً الن بة الفلسطٌنٌة عنه فً الن بة اْسرابٌلٌة
 إعضاء السلطة التشرٌعٌة رعتماد اِنت ابات بشكل دوري ِ تٌاْذلن 

ن ٔ تجرى انت ابات ٔ تٌار إعضاء المجلس المركزي فً فً حٌ اْسرابٌلٌة
 منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة.

عضاء الن بتٌن بٌن من هم فً العمد الرابع، أتتساوى نسبة المإٌدٌن بٌن كما 
اْسرابٌلٌة فً العمد الثالث إلى  ٌةالتشرٌع ةوترتفع نسبة المإٌدٌن بٌن اعضاء الن ب

المإٌدٌن والمعارضٌن بٌن من هم فً العمد  %، بٌنما ٔ ٌوجد أحد منٖٙ.ٖٙ
% من ٓٔحوالى ل، وترتفع نسب التؤٌٌد فً الن بة التشرٌعٌة الفلسطٌنٌة الرابع

الن بة الفلسطٌنٌة عنه فً الن بة اْسرابٌلٌة فً العمد ال امس بٌنما تمل بنفس 
 النسبة فً العمد السادس.

بة العمرٌة ِعضاء الن بة تحلٌل العٕلة بٌن التركٌ الجدول أنوٌظهر كما  
نسبة التؤٌٌد فً ارتفاع وجود التشرٌعٌة اْسرابٌلٌة ومولفهم من العملٌة السلمٌة 

عند كبار السن وتمل عند صؽار السن فً المعدل  لهذه العملٌة بٌن اِعضاء
فً تؤٌٌد إعضاء الن بة اْسرابٌلٌة بٌن من هم  ت نسبة، حٌث بلؽاِجمالً للن بتٌن

%، وفً 7.ٗٙ%، والعمد ال امس 8ٔ.ٗٗمد الرابعع%، والٖٙ.ٖٙالث العمد الث
%. وهذا ٌتفك لدرجة كبٌرة ٗ.7ٔ%، وبلػ فً العمد السابع .ٗ.ٙ٘العمد السادس 

مع تحلٌل العٕلة بٌن التركٌبة العمرٌة ِعضاء الن بة السٌاسٌة الفلسطٌنٌة 
ؤٌٌد لهذه العملٌة بٌن نسبة التفً ارتفاع حٌث تمٌز بومولفهم من العملٌة السلمٌة 

اِعضاء فً العمود ال امسة والسادسة والسابعة، حٌث بلػ فً العمد ال امس 
 %. ٗ.7ٔ%، وبلػ فً العمد السابع .ٗ.ٙ٘%، وفً العمد السادس 7.ٗٙ

 رابعاً: مكان الوالدة

ٔ ٌعبر مستوي التمثٌل فً المإسسات الصهٌونٌة الرسمٌة عن والع تمثٌل الٌهود 
دا ل  إسرابٌل و ارجها، ؤ ٌعكس الموة العددٌة لٓسرابٌلٌن بٌن من فً 

لن بة الفلسطٌنٌة، فٕ ٌعبر مع ا ذلن واِماكن التً هاجرو منها وتمثٌلهم، وٌتفك
مستوى التمثٌل فً المإسسات الفلسطٌنٌة الرسمٌة عن والع المجتمع الفلسطٌنً، 

ٌرات الكبٌرة التً طرأت ؤ ٌعكس الموة العددٌة للمجتمع الفلسطٌنً بسبب التؽ
 9ٗ8ٔعلى المجتمع الفلسطٌنً وزٌادة عدد المهجرٌن الفلسطٌنٌٌن عامً 

 : ( التالً ٌوضح ذلنٗ) جدولوال .9ٙ7ٔو
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 (ٗجدول )

مكان الوالدة والمولؾ من تبنً العضو اتفالٌة إعالن المبادئ الفلسطٌنٌة 
 اإلسرابٌلٌة

 ادلٕلف

يكبٌ 
 انٕالدح

 
 

 ػعٕ انُخجخ

 اجملًٕع ايتُبع يؼبرض يؤٚذ

 % ػذد        % ػذد

 
 ػذد           

 
% 

 
 ػذد         

 
% 

 داخم فهططني
 511 13 4.31 4 44.51 21 15.53 44 اإلضرائٛهٛخ اإلمجبيل 

 511 12 1.31 1 21.15 23 15.35 41 انفهططُٛٛخ اإلمجبيل 

 511 511 1.33 52 45.24 14 15.41 13 إمجبيل انُختني

 خبرد فهططني

 511 22 53.53 4 23.21 53 15.15 51 االضرائٛهٛخ اإلمجبيل 

 511 1   41 3 31 2 انفهططُٛٛخ اإلمجبيل 

 511 21 51.12 4 23.14 54 13.32 31 إمجبيل انُختني

 

( عضو من إعضاء المجلس 98تمكن الباحث من معرفة أنتماء الحزبً ل )
%(، وتعذر الحصول على 9ٕبنسبة ) إعضاء، أفراد، 7ٓٔالمركزي من أصل 

 أي معلومات عن تسعة  اش اص.
% من إعضاء الن بة التشرٌعٌة اْسرابٌلٌة المولودون فً 7ٕ.7ٕفهنان حوالً 

% من ٌهود العالم. بٌنما نجد أن هنان حوالً ٖٗإسرابٌل لكنهم ٌمثلون حوالً 
ثلون فعلٌا % من إعضاء الن بة اْسرابٌلٌة المولودون فً ال ارج ٌم7.7ٖٕ
 %. 7٘حوالً 

الفلسطٌنٌن المولودٌن دا ل فلسطٌن فً الن بة السٌاسٌة  فً الولت الذي ٌشكل
%، بٌنما تن فض نسبة تمثٌل الفلسطٌنٌن المولودٌن  ارج 9ٗ.9ٓالفلسطٌنة إلى 

%، علما بؤن الشعب الفلسطٌنً ٌتوزع ٓٔ.٘فلسطٌن فً الن بة الفلسطٌنٌة إلى 
ملٌون نسمة على  ٌٕٔن الدا ل وال ارج الذي ٌمدر عدده بشكل متساوي تمرٌباً ب

 ألل تمدٌر. ٌتضح من ذلن أن الن بة اْسرابٌلٌة أكثر تمثٌٕ من الن بة الفلسطٌنٌة.
نسبة اْجمالً للمولدٌن المإٌدٌن بٌن فً تساوي  وتحلٌٕ لما سبك فان هنان

ٌنما تمل نسبة %، بٔ٘إعضاء الن بتٌن اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة لتصل حوالً 
%، بٌنما تزٌد نسبة 8.7ٖٔاعضاء الن بة الفلسطٌنٌة المعارضٌن لتصل إلى 

المعارضٌن بٌن إعضاء الن بة التشرٌعٌة اْسرابٌلٌة المولودٌن فً دا ل فلسطٌن 
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%. وتزداد نسبة التؤٌد بٌن أعضاء الن بة الفلسطٌنٌة المولدٌن 9ٔ.ٗٗلتصل لنسبة 
% بٌنما تمل بٌن إعضاء الن بة اْسرابٌلٌة ٓٙفً  ارج فلسطٌن لتصل إلى 

 %. ٔ٘.ٔ٘لتصل إلى نسبة 
 خامساً: المإهل الدراسً

وٌنظر أهمٌة ولٌمه  اصة  9ٗ8ٔ هم عامأولى الفلسطٌنٌون منذ اِلتٕع اِول ل
ٌجد الش ص كما أنه حٌازة، ٌمكن است دامه مهما ا تلفت اِوضاع، و ٌه علىإل

ادي، وٌثمن التعلٌم على أنه ٌوفر د ل أفضل أجتماعً ور اه ألتص زفٌه مرك
ومنزلة معززة ٔ سٌما لدى المطاعات الفلسطٌنٌة التً فمدت أمٕكها، وأصبح 
التعلٌم ٔ سٌما لدى المطاعات التً فمدت أمٕكها، وأصبح التعلٌم مصدر ف ر 

 العابلة وإبراز هوٌتها، أو استثمار أمن التصادي للمستمبل.
ٌل العٕلة بٌن متؽٌر المإهل الدراسً لعضو الن بتٌن وتسعى الدراسة لتحل

التشرٌعتٌن والمولؾ من تبنً اتفالٌة إعٕن المبادئ الفلسطٌنٌة اْسرابٌلٌة إلى 
ا تبار فرضٌة الدراسة التً ترى أن هنان عٕلة اٌجابٌة بٌن مستوى التعلٌم وتبنً 

لن اعتمدت الدراسة ثٕثة العضو اتفالٌة إعٕن المبادئ الفلسطٌنٌة اْسرابٌلٌة، لذ
 ما فوق الجامعً.، ومستوٌات علمٌة هً: ما دون الثانونً، جامعً

تفترض الدراسة أن هنان عٕلة طردٌة بٌن ارتفاع المستوى العلمً ْعضاء كما 
 التالً: (٘) جدولفً ال ٌظهرالن بة وزٌادة تؤٌٌد العضو للعملٌة السلمٌة، كما 
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 (٘جدول )
 المإهل الدراسً للعضو والمولؾ من تبنً اتفالٌة إعالن المبادئ الفلسطٌنٌة 

 اإلسرابٌلٌة
 

( عضو من إعضاء المجلس 97تمكن الباحث من معرفة أنتماء الحزبً ل )
%(، وتعذر الحصول ٘ٙ.9ٓعضاء، أفراد، بنسبة )إ 7ٓٔالمركزي من أصل 

 على أي معلومات عن عشرة  اش اص.
أن أجمالً  السابكالجدول  فًٌظهر من  ٕل تحلٌل متؽٌر المإهل الدراسً كما 
% بٌن حملة درجة 9ٗ.ٓٙتؤٌٌد الن بتٌن اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة ٌصل إلى 

 انرأ٘

يطتٕٖ  

 هٛىانتؼ

 اجملًٕع ايتُبع يؼبرض ٚذ يؤ ػعٕ انُخجخ

 % ػذد        % ػذد       

 % ػذد % ػذد

 أػهٗ يٍ اجلبيؼٙ

 511 31 2.41 5 25.12 1 31.13 51 اإلضرائٛهٛخ 

 511 21 54.2 1 31.3 51 11.5 31 انفهططُٛٛخ 

 511 34 1.21 3 31.31 51 31.14 21 نهُخجتني اإلمجبيل

 ربيؼٙ

 511 11 3 5 41 34 11 31 اإلضرائٛهٛخ صثكبنٕٕٚرٚ

 511 42 55.3 1 24.1 51 12.1 32 انفهططُٛٛخ ثكبنٕٕٚرٚص

 511 12 3.41 3 45.14 21 15.35 41  اإلمجبيل

 دٌٔ اجلبيؼٙ

 511 23 51.13 3 41.33 52 41.33 52 اإلضرائٛهٛخ دٌٔ اجلبيؼٙ

 41.4 1 13.3 51 انفهططُٛٛخ دٌٔ اجلبيؼٙ
  51 511 

 511 15 55.13 3 42.52 33 41.51 32  مجبيلاإل

 11 4 11 4 غري يتبح نهُخجخ اإلضرائٛهٛخ
  1 511 
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ن حملة درجة البكالورٌس، % بٌٔٙ.ٔ٘الدكتوراه والماجستٌر، وتن فض لنسبة 
 %. ٓٔ.٘ٗوتن فض إلى ادنى نسبة لها لتصل 

وأظهر متؽٌر المإهٕت العلمٌة ِعضاء الن بة التشرٌعٌة اْسرابٌلٌة أن حوالً 
% من أعضاء الن بة التشرٌعٌة  ٌحملون درجة بكالوٌوس فؤعلى، وهنان ٙٙ

جستٌر، % ٌحملون درجة الما77.ٔٔ% ٌحملون درجة البكالوٌوس، ٕٓ.ٕٗ
% ٌحملون درجة الثانوٌة ٖٔ.٘ٔ% ٌحملون درجة الدكتوراه، وحوالً ٔٙ.ٕٔ
 العامة. 

% ٖ.ٗٗفً حٌن أظهر متؽٌر المإهٕت العلمٌة ِعضاء الن بة الفلسطٌنٌن أن 
% ٌحملون مإهًٕ أعلى من ٔ.ٖٙمن أعضاء الن بة ٌحملون مإهًٕ جامعٌاً، و
نسبة الذٌن ٔ ٌحملون مإهًٕ جامعٌاً  الجامعً ) ماجستٌر، دكتوراه( بٌنما تبلػ

%( تحمل ٗ.8ٓ%، وبذلن فإن الؽالبٌة العظمى من أعضاء الن بة الفلسطٌنٌة )9ٔ
 (.9ٕٔ، ص99ٖٔمإهًٕ جامعٌاً فؤكثر)الحسٌنً السٌد،

 سادساً: مكان الدراسة 
ركزت الدراسات التً تناولت الن ب السٌاسٌة على أماكن الدراسة الجامعٌة ْلماء 

وء على طبٌعة اِماكن التً ارتادها اِفراد فً مراحل تحصٌلهم الجامعً الض
وإمكانٌة تؤثٌر ذلن على حصولهم على مراتب الموة السٌاسٌة، لكن هذه الدراسة 
تسعً إلى معرفة أماكن الدراسة ِعضاء الن ببتٌن اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة وتؤثٌر 

 ئ الفلسطٌنٌة اْسرابٌلٌة.تفالٌة إعٕن المبادْذلن على تبنً العضو 
تفترض الدراسة أن هنان عٕلة أٌجابٌة بٌن مكان تعلم عضو الن بتٌن التشرٌعتٌن 
وتبنٌه اتفالٌة إعٕن المبادئ الفلسطٌنٌة اْسرابٌلٌة، ؤ تبار ذلن تم تمسٌم 

 الجامعات التً درس فٌها أعضاء الن بتٌن إلى لسمٌن هما:
ن: وتشمل الجامعات والمعاهد اْسرابٌلٌة الجامعات والمعاهد دا ل فلسطٌ - أ

 الدٌنٌة وؼٌر الدٌنٌة.

 وكذلن الجامعات والمعاهد الفلسطٌنٌة.

 الجامعات والمعاهد اِجنبٌة ولسمت إلى ثٕثة ألسام: .ٔ

 الجامعات والمعاهد الؽربٌة. - أ

 الجامعات والمعاهد الشرلٌة.  - ب

 واْسٕمٌة.  الجامعات والمعاهد العربٌة - ج

ح مكان دراسة العضو والمولؾ من تبنً اتفالٌة إعٕن المبادئ ( ٌوضٙ) جدولوال
 اْسرابٌلٌة-الفلسطٌنٌة 
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 (ٙجدول )
مكان دراسة العضو والمولؾ من تبنً اتفالٌة إعالن المبادئ الفلسطٌنٌة 

 اإلسرابٌلٌة

 انرأ٘
يطتٕٖ  

 انتؼهٛى

 اجملًٕع ايتُبع يؼبرض يؤٚذ ػعٕ انُخجخ

 %    ػذد     % ػذد       
 

 ػذد

 
% 

 
 ػذد

 
% 

 داخم فهططني
 511 11 1.43 1 41 21 15.11 41 اإلضرائٛهٛخ 
 511 54   11 1 11 1 انفهططُٛٛخ 

 511 511 1 1 21 21 11 11 نهُخجتني اإلمجبيل
 اجلبيؼبد ٔادلؼبْذ انغرثٛخ

 511 52 1.31 5 21.43 1 12.11 1 اإلضرائٛهٛخ 

 511 51 51.1 2 51.1 2 34.3 55 انفهططُٛٛخ 

 511 21 52.22 4 33.31 1 31 51  اإلمجبيل
 اجلبيؼبد ٔادلؼبْذ انشرلٛخ

 511 5     511 5 اإلضرائٛهٛخ 
 511 1 54.2 5   11.1 3 انفهططُٛٛخ 

 511 1 53.1 5   11.1 1  اإلمجبيل
 اجلبيؼبد ٔادلؼبْذ انؼرثٛخ ٔاإلضاليٛخ

 511 5     511 5 اإلضرائٛهٛخ 
 511 31 55.31 1 21.22 32 11 21 انفهططُٛٛخ 

 511 35 55.41 1 21.11 32 11.13 25  اإلمجبيل
 511 1   11.15 1 43.11 2 غري يتبح نهُخجخ اإلضرائٛهٛخ

 
( عضو من إعضاء المجلس 9ٙتمكن الباحث من معرفة أنتماء الحزبً ل )

%(، وتعذر الحصول 89.7ٔإعضاء، أفراد، بنسبة ) 7ٓٔالمركزي من أصل 
 ( ش ص.ٔٔلى أي معلومات عن )ع
نسبة تؤٌٌد  ٌظهر من  ٕل تحلٌل متؽٌر مكان دراسة الن بتٌن التشرٌعتٌن ارتفاعو

إعضاء الن بة اْسرابٌلٌة الدراسٌن فً جامعات أوروبا الشرلٌة والدارسٌن فً 
%، بٌنما تصل نسبة التؤٌٌد بٌن أعضاء الن بة ٓٓٔالجامعات العربٌة إلى 

% وتن فض النسبة 8٘.7رسٌن فً جامعات أوروبا الشرلٌة إلى الفلسطٌنٌة الدا
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فً حٌن تزداد نسبة التؤٌٌد   % من الدارسٌن فً الجامعات العربٌة.ٓ٘إلى 
% بٌن اعضاء الن بة الفلسطٌنٌة الدارسٌن فً جامعات أوروبا ٙ.ٗٙلتصل إلى 

 % بٌن أعضاء الن بة اْسرابٌلٌة8٘.ٖ٘الشرلٌة، بٌنما تمل لتصل لنسبة 
الدارسٌن فً الجامعات الؽربٌة مما ٌشٌر إلى أن إعضاء الن بة الفلسطٌنٌة أكثر 

وتزداد نسبة تؤٌٌد  تإثراً بمٌم السٕم والحوار من إعضاء الن بة اْسرابٌلٌة.
إعضاء الن بة اْسرابٌلٌة الدارسٌن فً الجامعات اْسرابٌلٌة لتصل إلى 

الفلسطٌنٌة الدارسٌن فً الجامعات  % بٌنما تمل للًٌٕ بٌن إعضاء الن بة8٘.ٔ٘
 %.ٓ٘الفلسطٌنٌة لتصل إلى 

وٌظهر من  ٕل تحلٌل متؽٌر مكان دراسة الن بة التشرٌعٌة اْسرابٌلٌة أن 
% من أعضاء الن بة التشرٌعٌة )الكنٌست( اْسرابٌلٌة الدارسٌن فً 7ٙ.ٙٙ

رضوها، و % لد عاٖٖ.ٖٖ(، وأن ٔالجامعات اْجنبٌة لد أٌدوا اتفالٌة أوسلو )
% من أعضاء الن بة التشرٌعٌة الذٌن درسوا فً الجامعات اِمرٌكٌة، ٌٓٙإٌد 

% منهم، مما ٌشٌر إلى دور الجامعات اِجنبٌة والجامعة ٖٓبٌنما عارضها 
% من إعضاء الن بة التشرٌعٌة 8ٕ.٘٘اِمرٌكٌة فً  لك ثمافة التعاٌش. واٌد 
ة )ؼٌر الدٌنٌة(، فً حٌن ٌٕحظ أن الدارسٌن فً الجامعات والمعاهد اْسرابٌلٌ

% من أعضاء الن بة التشرٌعٌة من  رٌجً المعاهد الدٌنٌة اْسرابٌلٌة لد اٌد ٕٓ
 أتفاق. 

وٌظهر من  ٕل تحلٌل متؽٌر مكان الدراسة ْعضاء الفلسطٌنٌةر أن أعلى نسبة 
ؽت من مإٌدي العملٌة السلمٌة هً ل رٌجً الجامعات اِجنبٌة الشرلٌة ، إذ بل

% ل رٌجً ٖ.ٔ٘% ل رٌجً الجامعات اِجنبٌة الؽربٌة وٙ.ٗٙ% ٌلٌها 8٘.7
 جامعات العالم العربً واْسٕمً.

صحة فرضٌتها التً ترى أن هنان عٕلة  تكدأأن نتابج الدراسة ون لص إلى 
إٌجابٌة بٌن مكان تعلٌم عضو الن بة فً الجامعات اِجنبٌة وتبنٌه للحل السلمً. 

الن بتٌن الدارسٌن فً الجامعات اِجنبٌة الشرلٌة كانوا أكثر  وٌبدو أن أعضاء
تؤثٌرا بالتؽٌرات التً حدثت فً أتحاد السوفٌتً والكتلة الشرلٌة لذلن سجلوا 

 %ٓٙوتلٌها نسبة تؤٌٌد . %٘.87لتصل لنسبة  أعلى نسبة تؤٌٌد للعملٌة السلمٌة
لد تؤثروا الذٌن ؽربٌة أعضاء الن بتٌن الدارسٌن فً الجامعات اِجنبٌة البٌن 

 للعملٌة السلمٌة.و لمٌم التسامح والحوار بالثمافة لتلن الدول المإٌدة
 ثالثاً: الدٌن

( SAT، ٕٙٓٓه )من،أن ٕٕٔٓتشٌر إحصاءات دابرة اْحصاء المركزٌة للعام 
ألؾ  8٘ٔملٌون مسلم إلى جانب  ٖ.ٔملٌون ٌهودي و 9.ٌ٘عٌش فً إسرابٌل 

ألؾ من طوابؾ أ رى، بحسب أحدث  ٔٔٗوز وألؾ من الدر ٖٔٔمسٌحً و
بصٌرة وأشارت اْحصاءات “اْحصاءات للمركز المصري لبحوث الرأي العام 

 جدولوال .ٕٕٔٓملٌون نسمة حتى نهاٌة العام  7.9إلى أن عدد السكان الكلً بلػ 
 ( ٌوضح ذلن7)
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 (8جدول )

 الفلسطٌنٌة -اإلسرابٌلٌة  جنس عضو النخبتٌن التشرٌعتٌن
 (ٔواتفالٌة إعالن المبادئ الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة )أسلو 

 
( عضواً من أعضاء المجلس 99تمكن الباحث من معرفة أنتماء الحزبً ل )

%(، وتعذر الحصول ٕ٘.9ٕإعضاء، أفراد، بنسبة ) 7ٓٔالمركزي من أصل 
 ( اش اص.8على أي معلومات عن )

تهدؾ الدراسة إلى أ تبار فرضٌتها التً ترى بؤن هنان عٕلة بٌن اِنتماء الدٌنً 
 لعضو الن بتٌن التشرٌعتٌن وتبنٌه ْتفاق أوسلو. 

( أن هنان عٕلة بٌن أنتماء الدٌنً لعضو الن بة 7ٌتضح من  ٕل الجدول )
من المسلمٌن والمسٌحٌن  وبٌن تبنٌه ِتفاق أوسلو. فكل إعضاء الن بة اْسرابٌلٌة

% من إعضاء الن بة الفلسطٌنٌة من المسٌحٌن لد 8ٓأٌدوا اتفاق أوسلو، فهنان 
% من إعضاء الن بة الفلسطٌنٌة المسلمٌن لد ٖ.ٗ٘أٌدوا العملٌة السلمٌة، وهنان 
% من إعضاء الن بة اْسرابٌلً الٌهود لد 7.7ٔٗأٌدوا اتفاق أوسلو بٌنما نجد 

و. ونجد هنان أنمسام بٌن إعضاء الن بة اْسرابٌلٌة الدروز بٌن أٌدوا اتفاق أوسل
 % لكل منهما.ٓ٘مإٌد ومعارض بنسبة 

وٌظهر متؽٌر أنتماء الدٌنً ِعضاء الن بتٌن، فٌما ٌتعلك بنسبة تمثٌل كما   
من اِعضاء فً التشرٌعٌة اْسرابٌلٌة هم  %91.60اِللٌات أن هنان ما ٌمارب  

% من 9ٌ٘توزعون على م تلؾ الطوابؾ. بٌنما نجد ما ٌمارب % 8.40الٌهود، و 
% ٌتوزعون على م تلؾ ٘أعضاء الن بة الفلسطٌنٌة هم من المسلمٌن، و

أكثر تمثًٌٕ  سرابٌلٌةالطوابؾ المسٌحٌة فً فلسطٌن. وهذا ٌشٌر إلى أن الن بة اْ
ٌممراطً. علما لّللٌات الدٌنٌة من الن بة الفلسطٌنٌة، وهذا من مإشرات النظام الد

 سكان دولة إسرابٌل )للمزٌد، ُ مستصل لحوالً  9ٗ8ٔبؤن نسبة اِللٌة العربٌة 
 ( ٕٗٔٓ،، الن بة اْسرابٌلٌةأنظر جبالً، صمر

 أ٘انر
 انذٍٚ

 اجملًٕع ايتُبع يؼبرض يؤٚذ ػعٕ انُخجخ
 %  % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد

 511 511 1.24 1 44.11 41 41.15 13 اإلضرائٛهٛخ ٕٚٓد٘

 511 1     511 1 اإلضرائٛهٛخ يطهى

 511 14 51.3 51 21.5 22 14.2 15 انفهططُٛٛخ 
 511 5     511 5 اإلضرائٛهٛخ يطٛحٙ

 511 1   31 5 11 4 انفهططُٛٛخ 

 511 3   11 5 11 5 اإلضرائٛهٛخ درز٘
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أظهرت كما وفٌما ٌتعلك بموالؾ أعضاء الن بة اْسرابٌلٌة من اتفاق اوسلو 
ن بة السٌاسٌة وتبنٌه ان هنان عٕلة بٌن اِنتماء الدٌنً لعضو ال لجدوال السابمةا

% بٌن من هم منتمٌن للدٌن ْٓٓٔتفاق أوسلو، إذ ترتفع نسبة التؤٌٌد لتصل إلى 
اِسٕمً والمسٌحً، وتن فض نسبة التؤٌٌد للمنتمٌن للدٌن الٌهودي لتصل إلى 

%، فً حٌن نجد فٌما ٌتعلك بموالؾ أعضاء الن بة الفلسطٌنٌة من العملٌة 7.7ٔٗ
% ٖ٘أعضاء الن بة المسلمٌن مإٌدون للعملٌة السلمٌة و % منٖ.ٗ٘السلمٌة أن 
% لد أمتنعوا عن التصوٌت. وهذا ٌشٌر أن اِعضاء ٙ.ٓٔمعارضون و

المسلمون فً الن بتٌن اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة أكثر تؤٌٌد من اِعضاء الٌهود فً 
مٌن للدٌن الن بة اْسرابٌلٌة. وهذا ٌشٌر إلى رسالة التسامح التً ٌحملها من هم منت

اِسٕمً والمسٌحً من إعضاء الن بتٌن اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌةر التى تحث على 
 نشر السٕم والتسامح بٌن ابناء البشر جمٌعا ِنهم  لك هللا.

 النخبتٌن التشرٌعتٌن واتفالٌة إعالن المبادئ الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة تجنٌد
ادر تجنٌد الن بتٌن التشرٌعتٌن ٌتناول هذا المسم من الدراسة العٕلة بٌن مص

والمولؾ من تبنً اتفالٌة إعٕن المبادئ الفلسطٌنٌة اْسرابٌلٌة، وٌمصد بالتجنٌد 
ً عملٌة أ تٌار أفراد لشؽل ادوار فً نسك اجتماعً ما، وٌعنً بالتجنٌد  عموما

أو ربٌس الوزراء أو الوزٌر، او  السٌاسً شؽل المناصب الرسمٌة كربٌس الدولة
رلمان او المحافظ أو المولؾ اْداري، وكذا المناصب اِلل رسمٌة عضو الب

كالنمابً أو الرسمً أو الدعابً، وٌمع التجنٌد السٌاسً ضمن المد ٕت فً التحلٌل 
الوظٌفً. وهو بمثابة وظٌفة تإدي فً كل النظم السٌاسٌة، ِنه ٔ بد له  –البنابً 

فٌه )ربٌع، دمحم محمود، ومملد،  من أش اص ٌضطلعون بالمهام المٌادٌة والنشٌطة
 (.7ٓٗص ، 99ٗٔاسماعٌل صبري)محرران(، )موسوعة العلوم السٌساسٌة، 

فالتجنٌد السٌاسً عملٌة إسناد اِدوار السٌاسٌة إلى اِفراد سواء سعوا إلٌها أو 
وجههم آ رون إلى تملد هذه المناصب)الجوهري، عبد الهادي، دراسات فً 

 (.9ٖ، ص 98٘ٔاِجتماع السٌاسً، 
تعتبر متابعة مسؤلة التجنٌد السٌاسً وطرق الوصول للن بة من أهم اِمور كما و

التً تهتم بها دراسات الن بة السٌاسٌة، لمعرفة المصادر التً تؤتً منها العناصر 
المٌادٌة فً إسرابٌل والتركٌز على منابع تجنٌد اِعضاء وأنماطهم )الناشؾ، 

العٕلة بٌن تجنٌد الن بة السٌاسٌة الفلسطٌنٌة معرفة و(. ٖٔٔ،ص 97٘ٔتٌسٌر، 
 وتبنً اتفالٌة إعٕن المبادئ الفلسطٌنٌة اْسرابٌلٌة.

  إن الدافع ْنشاء صلة تربط بٌن ال لفٌة والموالؾ شا ٌمكن فهمه، فكما ٌرى
الدارسان المعاصران للن بة " إن الشًء   Endinger, Searingأندنجر وسٌرنج 

بدرجة عالٌة من  - رفته ... هو ما إذا كنا نستطٌع التنبإالذي لد نرؼب فً مع
بؤن سمات معٌنة لل لفٌة ترتبط بموالؾ معٌنة بمعنى ٌمكن أن نتولع أن  -أحتمالٌة

 لفٌة معٌنة للصفوة سوؾ تعطً أٌضاً توجهات معٌنة على أساس دراسة ممارنة 
ً، جورج،د.ت، ص للصفوة اِكادٌمٌة اِلمانٌة والفرنسٌة بأٌجاب")لٌنشوفسك

ٕٙ.)  
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ٌعتبر أنتماء الحزبً أحد مصادر تجنٌد الن بة السٌاسٌة ) بركات، نظام، مراكز 
(. وكذلن الجهاز اْداري 9ٗ-8ٗ، ص ص 98ٖٔ-9ٖٙٔالموى فً إسرابٌل 

الذي ٌضم كبار رجال اْدارة، وذوي ال برة والمهارة التطبٌمٌة من العلماء 
ألتصاد والتشرٌع و براء الصناعة واْعٕم  الم ترعٌن والمستشارٌن فً عالم
دمحم، دمحم علً، ص )( وكذلن ٕٖٓ، ص98ٓٔواْعٕن )إسماعٌل، لباري دمحم، 

المإسسة العسكرٌة فً المجتمعات إحدى  من ناحٌة، ومن ناحٌة أ رى تُعد. (7ٓٗ
المنوات الربٌسٌة للحران أجتماعً حٌث تتٌح ِبناء الطبمات الوسطى والدنٌا 

رصة الوصول إلى المراكز العلٌا، وٌمثل الجٌش أحد الوسابل الهامة فً تكوٌن ف
الن ب، وٌعتمد تؤثٌر العسكرٌٌن على طبٌعة المرحلة التً تمر بها الدولة ومدى 

باِضافة إلى عٕلات الموى العسكرٌة وارتباطها بالموى  ،هاهالمشاكل التً تواج
النشاطات الم تلفة فً المجتمع السٌاسٌة ومدى سٌطرة العسكرٌن على اوجه 

جتماع على أن الجٌوش الحدٌثة تشكل لنوات ومدى استمٕلٌتهم، وٌجمع علماء أ
أساسٌة للحران أجتماعً الصاعد، ففً المجتمعات التً ٌتاح فٌها التعلٌم العالً 

ٌمثل الجٌش مجأً لتكوٌن صفوة جدٌدة ٌنتمى أعضاإها حٌث للطبمات الوسطى 
-97ٔ، ص ص 99ٖٔت الوسطى فً المجتمع ) الحسٌنً، السٌد، إلى الطبما
 -من حٌث: سرابٌلٌة والفلسطٌنٌةٌتم تناول تجنٌد الن بتٌن اْووفماً لذلن،  (.98ٔ
 الخدمة العسكرٌة  أؤً:

ٌظهر من  ٕل الممارنة بٌن الن بتٌن اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة فً ما ٌتعلك بتحلٌل 
ٌة ِعضاء الن بة والمولؾ من تبنً اتفالٌة إعٕن العٕلة بٌن ال دمة العسكر

% من أعضاء  الن بة 8ٕ.9ٗالمبادئ الفلسطٌنٌة اْسرابٌلٌة. أن حوالً 
% من الن بة ٕ.9اْسرابٌلٌة لد ادوا ال دمة العسكرٌة، فً حٌن نجد أن 

الفلسطٌنٌة  لد جاءوا من المإسسة العسكرٌة )جٌش التحرٌر ولوات الفصابل 
، وٌٕحظ أن فاض نسبة أعضاء الن بة الفلسطٌنٌة من المإسسة والملٌشٌا(

العسكرٌة ممارنة مع المإسسة المدنٌة، إذ أن الظروؾ المحٌطة لعبت  دوراً فً 
فرض المٌود أمام وصول لٌادات أ رى، فمثًٕ لد ٌكون للعسكرٌن فً فترة 

أفراد المإسسة الحروب العربٌة اْسرابٌلٌة دور متزاٌد ٌفوق الدور الذي ٌموم به 
 (.7ٗ، ص 997ٔالعسكرٌة فً ولت السٕم )جبالً، صمر،

مصادر تجنٌد النخبتٌن التشرٌعتٌن واتفالٌة إعالن المبادئ الفلسطٌنٌة ثانٌا: 
 اإلسرابٌلٌة

إن المعٌار الذي اعتمدته الدراسة هو السبب الربٌس الذي أتى بالعضو إلى الن بة، 
ٌة. ولما كانت هنان مهنتان أو أكثر ٌمتهنها وربما كان المنصب اِ ٌر لبل العضو

العضو الواحد تم اعتماد المهنة التً كانت السبب المباشر فً د ول العضو إلى 
الن بة. وربما ان أحد أعضاء الن بة ذا طابع عسكري مع أنه ٌنتمً إلى حزب ما، 
ضو إٔ أن كون العضو عسكرٌا بالدرجة اِولى هو الذي اد له إلى الن بة، أو ع

( 8) جدولوال آ ر ٌنتمً إلى حزب ما لكً ٌمارس نشاطه المهنً فً الحزب.
 ٌوضح ذلن



      2015َٕٕٚٛ   انؼذد األٔل  –اجملهذ اخلبيص –رلهخ ربيؼخ فهططني نألحببث ٔانذراضبد 
 

  

ٖٔ8 
 

 (7جدول )
مصادر تجنٌد النخبتٌن التشرٌعتٌن والمولؾ من تبنً اتفالٌة إعالن المبادئ 

 الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة

 انرأ٘                           
  

 اخلذيخ 

 ًٕعاجمل ايتُبع يؼبرض يؤٚذ نؼعٕ انُخجخ

  % ػذد % ػذد
 ػذد

 
% 

 
 ػذد

 
% 

 ادلؤضطبد انؼطكرٚخ
أمجبيل ادلُبصت 

 انؼطكرٚخ
 511 13 2.33 2 11.11 41 41.12 44 اإلضرائٛهٛخ

أمجبيل ادلُبصت 
 انؼطكرٚخ

 511 1 33.3 3 55.5 5 33.1 3 انفهططُٛٛخ

 511 515 4.11 1 41.14 43 41.15 11  اإلمجبيل نهُخجتني

 خادلؤضطبد ادلذَٛ

 511 4   31 5 11 2 اإلضرائٛهٛخ امجبيل ادلُبصت ادلذَٛخ

 511 11 1 1 21.1 23 11.5 41 انفهططُٛٛخ امجبيل ادلُبصت ادلذَٛخ

 511 12 1.31 1 21.41 22 11.13 13  اإلمجبيل نهُخجتني

غري يتبح نهُخجخ 
 اإلضرائٛهٛخ

 54 12.11 1 21.11 4 51.2
1 

33 511 

 
( عضواً من أعضاء المجلس 98ٔنتماء الحزبً ل )تمكن الباحث من معرفة ا
%(، وتعذر الحصول 8٘.9ٔإعضاء، أفراد، بنسبة ) 7ٓٔالمركزي من أصل 
 ( اش اص.9على أي معلومات عن )

 السابكفً الجدول ظهر من  ٕل دراسة مصادر تجنٌد الن بتٌن التشرٌعتٌن كما 
لد أٌد اتفاق أوسلو % من ذوي ال لفٌات والمناصب المدنٌة 7٘( أن حوالً 8)

% من ذوى المإسسات 7.8ٖٗبٌنما ان فضت نسبة التؤٌٌد لّتفاق لتصل إلى 
والمناصب العسكرٌة، وتزداد المعارضة لّتفاق بٌن ذوى ال لفٌات العسكرٌة 

% بٌن ذوى ال لفٌات ٕ٘% وتن فض أكثر لتصل إلى ٘ٓ.٘٘لتصل إلى 
 والمإسسات المدنٌة من إعضاء السلطة التشرٌعٌة.

فً حٌن أن عوامل تكوٌن الن بتٌن التشرٌعتٌن اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة تبمً  
اْسرابٌٌة، وأظهار مدى -مهمة لمعرفة توجهاتها نحو عملٌة السٕم الفلسطٌنٌنة 

ومن ناحٌة أ رى  أمكانٌة تحمٌك السٕم المفمود بٌن الفلسطٌنٌن واْسرابٌلٌن.
المدنٌة للن بتٌن اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة  ٌظهر الجدول السابك أن اجمالً المناصب

هً أكثر تؤٌٌد من أجمالً المناصب العسكرٌة للن بتٌن اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة. 
% من أجمالً المناصب المدنٌة للن بتٌن اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة لد 9ٕ.٘٘فهنان 
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% من أجمالً المناصب ٔ٘.9ٗأٌد العملٌة السلمٌة، فً حٌن نجد حوالً 
ظهر كما أ (.ٔلعسكرٌة للن بتٌن اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة لد أٌد أتفاق أوسلو )ا

ً فً دراسة مصادر تجنٌد الن بة التشرٌعٌة اْسرابٌلٌة تحلٌل  ً ملحوظا أن ارتفاعا
، وشهد % من ذوي ال لفٌات والمناصب المدنٌة7٘ نسبة التاٌٌد ضمنً وصل إلى

ً وصل  بة الفلسطٌنٌة المجندٌن من أعضاء الن  بٌن% ٔ.٘٘إلى أن فاضا
نسبة تؤٌٌد الن بة اْسرابٌلٌة  . فً الولت الذي سجل أن فاضاً فًالمإسسات المدنٌة
تزداد لكن ذوى المإسسات والمناصب العسكرٌة، و بٌن% 7.8ٖٗلّتفاق لتصل 

% 8.ٙٙنسبة التؤٌٌد بٌن أعضاء الن بة الفلسطٌنٌة فمد أرتفعت لتصل نسبتها إلى 
 .المإسسات والمناصب العسكرٌة يذو بٌنمن 

 : الخاتمة
نتماء الحزبً ِعضاء الن بتٌن التشرٌعتٌن أظهرت الدراسة أن هنان عٕلة بٌن اِ

فمد شكل اِنتماء الحزبً لدي أعضاء ، (ٔأوسلو )تبنً العضو اتفالٌة بٌن و
ً لتؤمٌن التؤٌٌد على اتفاق اوسلو،  اصة  ً وضرورٌا الحزب الحاكم عنصراً هاما

رجة كبٌره لدي إعضاء الن بة اْسرابٌلٌة ممارنة مع أعضاء الن بة الفلسطٌنٌة. بد
كما أظهرت الدراسة حاجة الحزب الحاكم فً إسرابٌل لدى إعضاء أحزاب 

( لتؤمٌن التصوٌت الجبهة الدٌممراطٌة للسٕم والمابمة العربٌة الموحدةالمعارضة )
ٌار ، بعكس ما كان ٌطمح به ٌاسر على أوسلو وإنماذ اِبتٕؾ الحكومً من اِنه

عرفات ْضفاء طابع الشرعٌة لّتفاق من مشاركة بعض إحزاب المعارض مثل 
 حزب أتحاد الدٌممراطً وحزب الشعب.

كما وأظهرت الدراسة من  ٕل تحلٌل معدل أعمار الن بتٌن، أن الن بة 
% من إعضاء ٙٔ.9اْسرابٌلٌة كانت اكثر أنفتاحا من الن بة الفلسطٌنٌةر فهنان 
% فً الن بة 0. 9ٖالن بة  اْسرابٌلٌة من هم فً العمد الثالث، فً حٌن نجد فمط 

 الفلسطٌنٌة.
وتعتبر الن بة اْسرابٌلٌة أكثر أنفتاحا وتمثًٕ )بٌن دا ل و ارج فلسطٌن( من  

الن بة الفلسطٌنٌةر وتتشابه الن بتٌن اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة من حٌث ارتفاع نسبة 
تؤٌٌد لعملٌة السٕم العربٌة اْسرابٌلٌة عند كبار السن وان فاضها عند صؽار ال

السن، وتتساوى نسبة اِجمالً من المإٌدٌن المولدٌن دا ل فلسطٌن بٌن إعضاء 
 %.ٔ٘الن بتٌن اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة لتصل حوالً 

بٌلٌة وظهر من  ٕل تحلٌل متؽٌر المستوى التعلٌمً تشابه الن بتٌن اْسرا
والفلسطٌنٌةر ووجود عٕلة طردٌة بٌن ارتفاع مستوى تعلٌم العضو وزٌادة تؤٌٌده 
للعملٌة السلمٌة.  أظهرت الدراسة أن هنان عٕلة بٌن مكان دراسة أعضاء 
الن بتٌن ،وتؤٌٌدهم لتفاق أوسلو، إذ ترتفع نسبة إجمالً التؤٌٌد بٌن إعضاء الن بتٌن 

%، ٘.87سٌن فً الجامعات الشرلٌة لتصل لنسبة اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة الدار
% فً الجامعات الؽربٌة، ثم فً الجامعات الفلسطٌنٌة بنسبة ٓٙوتلٌها بنسبة 

 %.7٘لتصل 
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وكما توجد عٕلة بٌن اِنتماء الدٌنً لعضو الن ببتٌن وتبنٌه ِتفاق أوسلو، كما 
ها بٌن إعضاء شكلت زٌادة  فً نسبة التؤٌٌد بٌن المسلمٌن والمسٌحٌن أكثر من

الن بة اْسرابٌلٌة. وٌٕحظ ارتفاع نسبة تجنٌد المإسسة العسكرٌة فً الن بة 
% فً الن بة ٕ.9%، وان فاضها بنسبة 8ٕ.9ٗاْسرابٌلٌة لتصل لنسبة 

% بٌن ذوى ال لفٌات 7٘الفلسطٌنٌة. وهنان ارتفاع فً نسبة التؤٌٌد لتصل إلى 
ر فً حٌن ترتفع نسبة التؤٌٌد بٌن إعضاء والمناصب المدنٌة فً الن بة اْسرابٌلٌة

 %.7.ٙٙالن بة الفلسطٌنٌة بٌن ذوى ال لفٌات والمناصب العسكرٌة لتصل إلى 
 التوصٌات

 أبرزها: منإلى مجموعة من التوصٌات  هذا ولد  لصت الدراسة
أعضاء الن بتٌن اْسرابٌلٌة المإٌدٌن للعملٌة ضرورة التمٌٌز بٌن رؼبة  -ٔ

الصادق والحمٌمً نحو الرؼبة فً العمل على أنجاح العملٌة السلمٌة فً التوجه 
 .السلمٌة أو الرؼبة فً أنماذ اِبتٕؾ الحكومً وبٌن الممارسة على أرض الوالع

ٌنبؽً التمٌز بٌن أسلوب اِحزاب المعارضة لعملٌة السٕم فً كٕ الن بتٌن  -ٕ
ون أعلن فً حٌنه اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة، من حٌث كونها سلمٌة أو عنٌفةر فشار

وهذا ما حدث  أنه سٌؤتً الٌوم الذي سٌمزق فٌه اتفاق أوسلو"( "99ٖٔعام )
(، وتمكن من أٌصال السم لٌاسر عرفات الذي ٕٔٓٓعند وصوله للسلطة عام )

ولع أتفاق أوسلو مع أسحاق رابٌن الذي أؼتاله أحد اْسرابٌلٌن تعبٌراً عن رفضه 
نتنٌاهو ربٌس الوزراء الحالً )كان وزٌراً للمالٌة فً للعملٌة السلمٌة، بٌنما بنٌامٌن 
( الذي عارض  طة أنسحاب أحادي الجانب، ٕٗٓٓحكومة شارون عام )

واعتبرها  طؤ ورافضا فكرة أنسحاب من اِراضً الفلسطٌنٌة ما زال ٌمارس 
حرب ابادة جماعٌة وتطهٌر عرلً بحك المدنٌن فً لطاع ؼزة الذي أولع أكثر من 

، وٌسعى جاهداً لتحطٌم كل حلم ٕٗٔٓ\8\ٕ٘( جرٌح حتى 10903 شهٌداً ) 2133
ِمكانٌة تحمٌك سٕم عادل ودابم. بٌنما نجد معظم الفصابل التً عارضت أوسلو 
دا ل أطار منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة لد أن رطت فً مإسسات السلطة 

 الفلسطٌنٌة باعتبارها أحد تبعات أتفالٌات أوسلو.
بتٌن اْسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة اِكثر تعلٌما وثمافة من جامعات تكون الن أن  -ٖ

الدول الشرلٌة والؽربٌة: اكثر تمثٌٕ وانفتاحا  صوصا لدى أعضابها اِكثر 
ً وتبصرا ْرساء أسس عادلة لتحمٌك سٕم لابم على مبدأ العدالة وارجاع  نضجا

 الحموق المسلوبه ِصحابها الشرعٌن. 
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 :الدراسة خصمل
التعرؾ على مدى تحمك التفاعلٌة فً موالع الصحؾ الٌومٌة  هدفت الدراسة إلى

الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت، ومدى استفادة هذه الموالع من ال ٌارات الحدٌثة 
وهً دراسة  والوسابل الجدٌدة التً ٌتٌحها اْنترنتر من أجل زٌادة التفاعلٌة،

ون، على عٌنة أسلوب تحلٌل المضموصفٌة، است دمت منهج المسح، ومن  ٕله 
موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة اِربع )المدس، اٌِام، الحٌاة ل منتظمة عشوابٌة

م، وحتى ٖٕٔٓ-ٙ-ٔلمدة ثٕثة شهور متواصلة، تبدأ من ، الجدٌدة، فلسطٌن(
 م.ٖٕٔٓ-8-ٖٔ

ٔ ٌوجد حرص أنه  ولد  لصت الدراسة إلى مجموعة من النتابج، من أهمها:
الٌومٌة الفلسطٌنٌة على استؽٕل كامل اْمكانات واضح لدى موالع الصحؾ 
، كما نحو التفاعلٌة واضحة سٌاسة، وعدم وجود المتاحة على شبكة اْنترنت

، موالع الدراسة على وجود ربط بموالع التواصل أجتماعً فً موالعها حرصت
 ،فرصة للمست دم للمشاركة فً المحتوى المنشور للمولعولم تتح موالع الدراسة ال

 است دام موالع الدراسة لبعض اِدوات التفاعلٌة بصورة ؼٌر مدروسة.وتبٌن 

 
Abstract: 

This study aimed to identify the extent of interactivity of Palestinian 

daily newspapers' websites and how they make use of modern tools and 

options available online to increase such interactivity using descriptive 

approach. The method followed is content analysis of four websites of 

Palestinian newspapers from 1/6/2013 to 31/8/2013: the websites are: Al-

Quds, Al-Ayyam, Al-Hayat Al-Jadida, and Felesteen.  

The main findings revealed that the websites were not keen on making 

use of available capabilities online, and didn't follow a clear policy 

towards interactivity.  

The study confirms that the sample websites contain links to social 

networks, and didn't allow the reader to participate in the published 

content, finally the results indicated that the use of interactivity tools 

were unsystematically in the websites of the Palestinian newspapers. 
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 ممدمة:
بت الحٌاة منه التواصل مع أ ٌه لَ طَ منذ أن ُوجد اْنسان على هذه اِرض، تَ 

فبدأ بأتصال الشفهً ثم الكتابً، ثم كان ا تراع الطباعة وهً من اْنسان، 
الثورات الهامة فً تارٌخ البشرٌة، ثم جاءت التطورات متتالٌة بعد ذلن، من 
است دام الموجات الكهرومؽناطٌسٌة واْلكترونٌة، مصاحبة معها عدداً من 

 الوسابل أتصالٌة، التً ساعدت اْنسان على التواصل. 
ت نجاحات اْنسان وطموحاته بما ٌ ص مجال أتصال، فً النصؾ الثانً وتكلل

من المرن العشرٌن بظاهرتً تفجر المعلومات، وا تراع الحاسوب، وأصبح أهم 
ما ٌمٌز العصر الحالً هو تبادل المعلومات باست دام وسابل أتصال المتعددة، 

بل أتصالٌة الحدٌثة ومن أهم الوسا ،(ٔ)حتى أطلك علٌه البعض عصر المعلومات
التً لادت بدورها هذه التطورات التكنولوجٌة وبلورت هذه الثورة اْعٕمٌة شبكة 
اْنترنت العالمٌة، حٌث تعالت المطالبات بتوظٌؾ اْمكانات والتطورات الراهنة 
فً تكنولوجٌا أتصأت والمعلومات فً تمدٌم طبعات إلكترونٌة من الصحؾر 

 . (ٕ)المراء إلٌهالجذب جٌل جدٌد من 
وإمكانٌاتها الهابلة وسابل اْعٕم هذه الثورة على شبكة اْنترنت  واستؽلت

الصحافة اْلكترونٌة، حٌث أ ذت الصحؾ تنشر موادها على صفحاتها  تظهرف
موالع إلكترونٌة  وتسابمت الصحؾ العالمٌة والعربٌة إلى إنشاءعلى اْنترنت، 
  اصة بها.

التطور التكنولوجً  ٔحمت التًطٌنٌة كمثٌٕتها العربٌة وكانت الصحافة الفلس
واست دام شبكة اْنترنت، حٌث عِرفت فلسطٌن الصحافة اْلكترونٌة مبكراً، إذ 

فً ٌونٌو من العام  على شبكة اْنترنت ظهرت المدس والحٌاة الجدٌدة والبٕد
سطٌنٌة م، واٌِام فً ٌولٌو من نفس العام، وأصبح لمعظم الصحؾ الفل99ٙٔ

 . (ٖ)موالع  اصة بها على اْنترنت
بعدد كبٌر من ال صابص، من أهمها التفاعلٌة، حٌث  الصحافة اْلكترونٌةمتاز تو

ن التفاعلٌة هً مفتاح تؤثٌر التمنٌات اْعٕمٌة الجدٌدة على أٌرى بعض الباحثٌن 
متلمً من أستعمأت وزٌادة التلمً، ِلما لها من فابدة عاطفٌة كبٌرة ٌشبعها ال

، فالتفاعلٌة هً الدرجة (ٗ) ٕل تعرضه لموالع اْنترنت حسب مستوٌات التفاعلٌة
 التً تستطٌع تكنولوجٌا أتصال بواسطتها  لك بٌبة ٌمكن للمشاركٌن التواصل

                                                           
محمود علم الدٌن، الصحافة فً عصر المعلومات: اِساسٌات والمستحدثات، بدون طبعة )الماهرة: العربً  (ٔ)

 م( ص إٔٓٓٓللنشر والتوزٌع، 
)الماهرة: الدار  ٔط( محرز ؼالً، صناعة الصحافة فً العالم: تحدٌات الوضع الراهن وسنارٌوهات المستمبل، ٕ)

 7ٔ( صم8ٕٓٓ المصرٌة اللبنانٌة،
، مجلة كلٌة "الصحافة اْلكترونٌة واحتمأت تؤثٌرها على الصحؾ المطبوعة: دراسة مٌدانٌة"( جواد الدلو، ٖ)

 ، بدون رلم صفحةمٖٕٓٓ ،ٕٓجامعة اِزهر، العدد  :اللؽة العربٌة، الماهرة
(ٗ)  Gary Selnow, "Electronic Whistle-Stops:The Impact of the Internet of American 

Politics, Praeger Series in Political Communication", 1ed, (New York: Greenwood 

publishing Group,1998), p.71 
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تبادل الرسابل، من أجل إدران و -سواء بشكل متزامن أم ؼٌر متزامن -من  ٕلها
 رؼم الحضور عن بعد. ،ش اص، وزٌادة وعٌهمال برة ومحاكاة أتصال بٌن اِ

وتؤتً هذه الدراسةر للتعرؾ على مدى است دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة 
على شبكة اْنترنت للعناصر التفاعلٌة ومعاٌٌر است دامها، وأهداؾ كل عنصر 
أو أداة من أدوات التفاعلٌة ودوره فً العمل على جذب المست دم واستمرار 

 ه بالمولع.ارتباط
وتعتمد الدراسة فً تحلٌلها ِدوات التفاعلٌة المتاحة من  ٕل شبكة اْنترنت، 

وضع أدوات التفاعلٌة وفك البُعد الذي ٌحمك ب وذلنعلى تصنٌؾ هذه اِدوات، 
، ومن ثم جمع هذه اِدوات ضمن اِبعاد الستة للتفاعلٌة، لّداة الهدؾ العام

مارنة كل مولع من موالع الصحؾ الٌومٌة وأنتهاء بجمع هذه اِبعاد وم
الفلسطٌنٌة، من حٌث است دامه لّدوات التفاعلٌة بشكل عام، ومن حٌث است دامه 

 ِي بُعد من أبعاد التفاعلٌة بشكل منفرد.

 المبحث األول: اإلجراءات المنهجٌة للدراسة:
 :أوالً: أهم الدراسات السابمة

حول التفاعلٌة فً الصحافة اْلكترونٌة  توصلت العدٌد من الدراسات التً أجرٌت
 Andersدراسة إلى العدٌد من النتابج التً تساعد فً هذه الدراسة، حٌث توصلت 

Larsson (ٕٕٓٔم)  تدا ل فً  ووجودصعوبة تصنٌؾ العناصر التفاعلٌة إلى
إلى عرض مٌزات أكثر للتفاعلٌة على  تمٌل الصحؾ الدولٌة، وأن بعض العناصر
، وأن لصحؾ المحلٌة، التً ٔ تمدم كثٌراً من عناصر التفاعلٌةموالعها من ا

لدٌها المدرة المالٌة الوفٌرة تكون أكثر تفاعلٌة من الموالع التً الموالع التً تتوفر 
كلما زاد التفاعلٌة تزداد  ن، كما أثبتت الدراسة ألٌس لدٌها المدرة المالٌة الكافٌة

عدد المابمٌن على الموالع اْلكترونٌة
(ٔ)
. 

الموالع اْ بارٌة الفلسطٌنٌة أن  إلى م(ٕٔٔٓدراسة ثابر تٕحمة )وأشارت 
، %ٓٓٔتست دم الوسابط المتعددة )صورة، نصوص، فٌدٌو( فً النشر بنسبة 

وفرت البرٌد اْلكترونً وإمكانات أتصال والتواصل مع الزوار بنسب وأنها 
معلومات والتواصل مع المرتادٌن  الموالع إمكانٌة إضافةهذه ٔ تتٌح ، فٌما متفاوتة

من  ٕل ساحات المولع، ولكن تتٌح فمط إمكانٌة إبداء الرأي )التعلٌمات( بنسبة 

77.ٗ%
(ٕ)
. 

ؼٌر للٌل من جمهور  اً م( أن هنان جزءٕٔٔٓ)  Aleksi Alkuأظهرت دراسةو
مست دمً موالع الصحؾ ٔ ٌرؼبون بالتفاعل، ؤ ٌحبونه، بل ٌفضلون التلمً 

التفاعل وجهاً لوجه من  ٕل موالع الدردشة والحوارات اَنٌة، كانت ن ، وأفمط
ً وتفضًٌٕ  بعض المإسسات اْعٕمٌة  ، وعللتأكثر اِدوات التفاعلٌة است داما

                                                           
(ٔ) Anders Larsson, "Interactivity on Swedish Newspaper Websites: What Kind, How 

Much and Why?", Convergence: The International Journal of Research into New 

Media Technologies, Vol. 18 (2), 2012: p.p195-213. 

، "حراسة البوابة اْعٕمٌة والتفاعلٌة فً الموالع اْ بارٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت"( ثابر تٕحمة، ٕ)
 .مٕٕٔٓق اِوسط، عمان: جامعة الشر، رسالة ماجستٌر، ؼٌر منشورة 
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بعض  وتبٌن أن عدم است دام بعض أدوات التفاعلٌة، بملة المدرة التمنٌة،
لٌة معٌنة، ولكنها انتهجت المإسسات اْعٕمٌة لدٌها إمكانٌة است دام تمنٌة تفاع

اهاآلٌة عدم است دامها لعدم إٌمانها بجدو
(ٔ)
. 

تنوع صحؾ الدراسة فً است دامها إلى  م(ٕٔٔٓمنار دمحم )فٌما توصلت دراسة 
است دامها لنماذج اْ راج التً ، وفً ِنواع وأنظمة وأشكال التجول فً المولع

على عناصر ٌسر  والع الدراسةم أن اعتماد، كما تبٌن تتبعها فً تصمٌم موالعها
اتفمت صحؾ الدراسة على ، وأست دام تساعد فً تكرار زٌارة المست دم للمولع

تنظٌم المعلومات بالمولع، باست دام أسلوب الشجرة أو التسلسل الهرمً، والذي 

بممتضاه ٌحتوي المولع على صفحة ربٌسٌة، ٌتفرع منها العدٌد من الصفحات
(ٕ)
. 

عمل الصحفً اْلكترونً فً مولع أن  م(ٕٓٔٓلدوري ) دراسة رٌموأكدت 
طابع العمل اْداري لمراجعة التعلٌمات ونشرها، ومتابعة نشر ؼلب علٌه الشروق 

اِ بار والموضوعات واْشراؾ على المولع فً الصفحات أجتماعٌة مثل 
Facebook وYouTube العملٌة أتصالٌة فً مولع الشروق أون ٌٔن تسٌر ، وأن

على مواكبة التكنولوجٌا ، فٌما تحرص الصحٌفة وفك اتصال متعدد أتجاهات
تعرض مواضٌعها بصورة تمتاز ، وو اصة فً مجال الوسابط المتعددة

 .(ٖ)بالتفاعلٌة
أهم أدوات التفاعلٌة التً  فتوصلت إلى أن م(ٕٓٔٓدراسة سهٌر إبراهٌم )أما 

ً، والمحادثات الش صٌة البرٌد اْلكترون كانتٌست دمها الشباب المصري 
سجلت ، و، ثم المجموعات اْ بارٌة والموابم البرٌدٌة والمدوناتالفٌسبونو

 تؤثٌرات تفاعلٌة الموالع اْلكترونٌة على الشباب ثٕثة تؤثٌرات: معرفٌة بنسبة
 .(ٗ)%ٓ٘%، ووجدانٌة بنسبة ٗٗ%، وسلوكٌة بنسبة ٘٘

 نسبة للٌلة من عٌنة الدراسةأن إلى  م(9ٕٓٓ) دراسة سعٌد النجاروأشارت نتابج 
للنص است دام نسبة ، ووصلت %7.ٕٔتعدد اللؽة على موالعها بلؽت  تست دما

% من عٌنة الدراسة ٗ.7ٓ، ووضعت نسبة %ٙ.ٖٙ إلى الفابك فً عٌنة الدراسة
ً على الصفحة الربٌسٌة للمولع،  فٌما أتاحت معظم موالع الدراسة برٌداً إلكترونٌا

                                                           
(ٔ) Aleksi Alku, "Producing Interactivity: Does Media Convergence Promote 

Interactivity and Audience Participation?", Media and Communication Studies, 

University of Helsinki, Master's Thesis, unpublished,  April (2011) 

، فً كتاب: تصمٌم موالع الصحؾ اْلكترونٌة، "ل الموالع اْلكترونٌة للصحؾ المصرٌةتحلٌ"( منار دمحم، ٕ)
 مٕٔٔٓالماهرة، دار العالم العربً،، ٔط

التفاعلٌة فً الصحافة اْلكترونٌة العربٌة : دراسة تحلٌلٌة لصحٌفة الشروق الجزابرٌة "( رٌم فتٌحة لدوري، ٖ)
 ً  مٕٓٔٓونس: جامعة منوبة، معهد الصحافة وعلوم اِ بار، ت، ، رسالة ماجستٌر، ؼٌر منشورة"نموذجا

الماهرة: " است دام موالع أنترنت التفاعلٌة وعٕلته بدعم ثمافة الحوار لدى الشباب المصري"( سهٌر إبراهٌم، ٗ)
-89ٕصص  ،مٕٓٔٓدٌسمبر،-المجلة المصرٌة لبحوث الرأي العام، العدد الثانً، المجلد العاشر، ٌولٌو

ٖ٘ٗ 
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ومات المتاحة على المولع، وبلؽت نسبة الموالع التً ٔ توفر محركات بحث للمعل
 .(ٔ)%٘.ٖ٘أي نوع من أنواع المرالبة على موالعها 

است دمت  صحؾ الدراسةإلى أن  م(9ٕٓٓجاسم الشٌخ جابر )وتوصلت دراسة 
 تحدث صحؾ الدراسةمن  %ٕٗ، وأن %8.ٖٙاستطٕعات الرأي بنسبة 
، فٌما حؾ تحدِّث أ بارها بنظام الدفعاتبالً الص أنموالعها بصورة آنٌة و

لموادها،  % من صحؾ الدراسة على توفٌر أرشٌؾٖٔحرصت نسبة 

صحؾ الدراسة الفٌدٌو على موالعهامن  %٘ٔاست دمت و
(ٕ)
. 

% من موالع الدراسة ٓٙأن التفاعل فً  م(8ٕٓٓ) دراسة أحمد إبراهٌموأكدت 
%، ٓٙموالع العربٌة بنسبة ٌتم تحدٌث كل  بر على حدة فً الومتوسطاً،  كان

% فمط من موالع 7، و تبٌن أن %ٓٓٔأما فً الموالع اِجنبٌة فٌتم بنسبة 
% من 7٘لدمت  الدراسة العربٌة لدمت لؽة أ رى ؼٌر اللؽة العربٌة، بٌنما

% من الموالع العربٌة ٖٗأتاحت نسبة ، والموالع اِجنبٌة أكثر من لؽة
فً حٌن كانت نسبة الموالع اِجنبٌة التً  لمست دمٌها إرسال موضوعات للمولع،

 .(ٖ)%ٓ٘أتاحت هذه ال دمة
عٌنة الدراسة است دمت تعدد اللؽات أن  م(8ٕٓٓدراسة حلمً محسب )وأثبتت 

ست  CNNمولع  است دملؽتٌن، فً حٌن  است دم مولع الجزٌرةلكن فً موالعها 
ٔ أن مولع الدراسة فً است دام الوسابط المتعددة، إ اتساوى مولع، ولؽات

النص الفابك  CNNاست دم مولع ، وٌمدم البث المباشر للموضوعات لمالجزٌرة 
، )الدا لً، ال ارجً، المحلً(، أما مولع الجزٌرة فلم ٌدعم الروابط ال ارجٌة

تمدٌم العدٌد من ال ٌارات والبدابل المعلوماتٌة أمام فٌما تفوق مولع الجزٌرة فً 
 .(ٗ)حرن للبحثالمست دم باست دام أكثر من م

الصحؾ اْلكترونٌة فتوصلت إلى أن  م(7ٕٓٓماجد تربان )أما دراسة 
مع موالعها على شبكة اْنترنت كوسٌلة ْعادة نشر ما تصدره تتعامل الفلسطٌنٌة 

من إمكانات النشر الفوري فً تطوٌر كثٌراً  الصحؾ المطبوعة، دون أستفادة
دمة البرٌد اْلكترونً أولى ال دمات   دتع، كما الصحؾ اْلكترونٌة وتحسٌنها

استطٕعات الرأي فٌما است دمت التفاعلٌة التً تمدمها الصحؾ اْلكترونٌة، 

                                                           
أبحاث المإتمر الدولً "اْعٕم فً ، "التفاعلٌة فً الصحؾ العربٌة على اْنترنت"سعٌد الؽرٌب النجار، ( ٔ)

م، )البحرٌن: مطبعة جامعة 9ٕٓٓإبرٌل  9-7جامعة البحرٌن  ،الجدٌد: تكنولوجٌا جدٌدة، لعالم جدٌد"
 8ٖ٘-9٘٘ص  ص  م(9ٕٓٓ البحرٌن،

ة العربٌة المعاٌٌر الفنٌة والمهنٌة: دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من الصحؾ الصحافة اْلكترونٌ"( جاسم الشٌخ جابر، ٕ)
جامعة  ،أبحاث المإتمر الدولً "اْعٕم الجدٌد :تكنولوجٌا جدٌدة، لعالم جدٌد"فً ، "اْلكترونٌة العربٌة

 ٖٔٗ-9ٖٔص ص م( 9ٕٓٓم، )البحرٌن: مطبعة جامعة البحرٌن،9ٕٓٓإبرٌل  9-7البحرٌن 
، "أثر التفاعلٌة المتاحة فً الصحؾ اْلكترونٌة العربٌة على تذكر المعلومات: دراسة تجرٌبٌة"( أحمد إبراهٌم، ٖ)

الماهرة: جامعة عٌن شمس، كلٌة اَداب، لسم علوم أتصال واْعٕم، ، رسالة ماجستٌر، ؼٌر منشورة
 م8ٕٓٓ

 : بالتطبٌك على مولعً الجزٌرة لٌاس تفاعلٌة الموالع التلفزٌونٌة اْ بارٌة على اْنترنت"( حلمً محسب، ٗ)
 ص ،م8ٕٓٓمارس-الماهرة: المجلة المصرٌة لبحوث اْعٕم، العدد التاسع والعشرون،ٌناٌر "،CNNو
 ٕٗٙ-ٕٕٔص
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% فمط من الصحؾ اْلكترونٌة الفلسطٌنٌة تحدِّث 7ٔ، وتبٌن أن %7ٖبنسبة 

اِ بار المنشورة على مولعها على مدار الساعة
(ٔ)

 . 
لم تنمل  صحؾ الدراسةإلى أن  (م7ٕٓٓ) حلمً محسبأ رى لدراسة وأشارت 

هّمشت ، فٌما النصوص والصور إلى اْنترنت كما هً فً الصحافة الورلٌة
الصحؾ اِمرٌكٌة بصورة  واست دمتهاالصحؾ المصرٌة الوسابط المتعددة، 

تباٌن ، واتضح فً اْفادة من اِدوات التفاعلٌة الدراسة صحؾ تذبذبت، وللٌلة

جهاصحؾ الدراسة فً طبٌعة إ را
(ٕ)
. 

 موالع الدراسةفتوصلت إلى أن م( ٕٗٓٓ) Ihlstorom & Lundbergدراسة أما 
للمست دمٌن إمكانٌة البحث السرٌع، بٌنما است دمت بعض الموالع البحث  وفرت 
است دمت موالع الدراسة الصورة الصحفٌة بشكل كبٌر، حتى أن بعضها و المتمدم،

المنشورة على اِولى فً نس ته كان ٌعتمد صورة أساسٌة له مشابهة للصورة 
المطبوعة، وبعض الصحؾ كانت تحرص على تؽٌٌر هذه الصورة ثٕث مرات 

ؼالبٌة الصحؾ أرشٌفها للمست دمٌن دون ارتباط ، وأتاحت فً الٌوم على اِلل
 .(ٖ)بموعد صدور نس تها الورلٌة

تملٌدٌة التدا ل بٌن وسابل اْعٕم الأن  م(ٕٕٓٓ) S. Kiousisدراسة وتبٌن من 
فً عدم وضوح الرإٌة حول تعرٌؾ التفاعلٌة وا تٕؾ المفاهٌم، ساعد والجدٌدة 

تمنٌات أتصال الحدٌثة لها ، وأن وتدا ل عناصرها وأبعادها مع بعضها البعض
دور كبٌر وواضح فً التحكم فً وجود التفاعلٌة أو عدمه، والتحكم فً درجة هذه 

ذي ٌحدد لوة فعالٌته، حٌث إن أتصال ذا اتجاه أتصال هو ال، وأن التفاعلٌة
 .(ٗ)أتجاهٌن أكثر تفاعلٌة من أتصال ذي أتجاه الواحد

الموالع اْ بارٌة العربٌة ٔ إلى أن  م(ٕٔٓٓ) دراسة نجوى فهمً كما توصلت
ن مستوى التفاعلٌة بٌن ، وأتست دم كامل اْمكانات التً تتٌحها الثورة الرلمٌة

دة ال برٌة كان فً أدنى مستوٌاته أو ؼابباً تماماً فً العدٌد من المست دم ونص الما
عدم حرص الموالع اْ بارٌة العربٌة على إلامة ، والموالع اْ بارٌة العربٌة

موالع الدراسة لم ، باْضافة إلى أن صلة مباشرة بٌن محررٌها وجمهور المراء
 .(٘)ار وتوضٌح سٌالهتستؽل إمكانٌة النص الفابك لربط ال بر بؽٌره من اِ ب

                                                           
، رسالة دكتوراه، ؼٌر منشورة )الماهرة: معهد البحوث "الصحافة اْلكترونٌة الفلسطٌنٌة" ،ماجد تربان ٔ))

 م(7ٕٓٓوالدراسات العربٌة، 
إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت: دراسة تطبٌمٌة ممارنة بٌن الصحافتٌن "مً محسب، ( حلٕ)

، فً كتاب: إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت: دراسة تطبٌمٌة ممارنة "المصرٌة واِمرٌكٌة
 م(7ٕٓٓ )الماهرة: دار العلوم للنشر والتوزٌع،ٔبٌن الصحافتٌن المصرٌة واِمرٌكٌة،  ط

(ٖ) Carina Ihlstorom, Jonas Lundberg, "A Genre Perspective on Online Newspaper 

Front Page Design", Journal of Web Engineering, Vol.3, No.1, 2004, P.P 50-74, 

Sweden. 

(ٗ) Spiro Kiousis, "Interactivity: A Concept Explication", New Media and Society, Vol. 

4(3), 2002, P.P 355–383. 

الماهرة: المجلة "، التفاعلٌة فً الموالع اْ بارٌة العربٌة على شبكة اْنترنت، دراسة تحلٌلٌة"(  نجوى فهمً، ٘)
 9ٕٙ-ٕٕٔم صٕٔٓٓدٌسمبر-المصرٌة لبحوث الرأي العام، المجلد الثانً، العدد الرابع، أكتوبر
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 :مولع الدراسة من الدراسات السابمة

 :واالختالؾ أوجه التشابه
تمع هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفٌة، حٌث إن معظم  من حٌث نوع الدراسة: -أ

م( ٕٓٔٓالدراسات السابمة هً دراسات وصفٌة، و الؾ ذلن دراسة )لدوري،
 أستكشافٌة. م( اللتٌن است دمتا الدراسةٕٕٓٓ،Kiousisو)

تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح، وٌتشابه ذلن مع  من حٌث المنهج المستخدم: -ب
عدد من الدراسات السابمة التً است دمت منهج المسح، فً حٌن است دمت دراسة 

(Alku ،ٕٓٔٔ.منهج دراسة الحالة )م 

ضمون أداتً تحلٌل الم ةدراسال هذهست دم ت: من حٌث األدوات المستخدمة -ج
أما دراسة ة، عدد كبٌر من الدراسات السابموهو ما ٌتشابه مع والممابلة، 
م( فمد است دمت المٕحظة المباشرة، والممابٕت الممننة، وتحلٌل ٕٓٔٓ)لدوري،
م( الممابٕت المعممة، فً حٌن زاوجت ٕٔٔٓ،Alkuدراسة ) واست دمتالمضمون، 

 ستبانة مع أداة تحلٌل المضمون.م( بٌن است دامها ِداة ا7ٕٔٓٓدراسة )محسب،
على نظرٌة انتشار وتبنً الدراسة الحالٌة تمد تع من حٌث النظرٌة المستخدمة: -د

، فً حٌن است دم السابمةعدد من الدراسات هً النظرٌة التً است دمتها المبتكرات، و
م( مد ل جدٌد استماه من الدراسات التكنولوجٌة هو )إٌهام المست دم(، 7ٕٓٓ)محسب،

م( على نظرٌة ٕٔٔٓوكذلن )المد ل الهجٌن(، فً حٌن اعتمدت دراسة )تٕحمة،
 حارس البوابة.

مجتمع الدراسة الحالٌة ٌتمثل فً الصحؾ الٌومٌة  من حٌث مجتمع الدراسة: -هـ
)المدس، اٌِام، الحٌاة الجدٌدة، فلسطٌن(، بٌنما جمٌع الدراسات ة الفلسطٌنٌة اِربع

لموجودة فً الدول الصادرة منها هذه الدراسات، وجمٌعها السابمة لد حللت الصحؾ ا
م(، ودراسة 7ٕٓٓكانت إما دؤً عربٌة أو دؤً أجنبٌة، سوى دراسة )تربان،

 م( اللتان لد درستا الصحؾ الفلسطٌنٌة.ٕٕٔٓ)تٕحمة،
 :بعض النماط، ومنها ت تلؾ هذه الدراسة عن الدراسات السابمة فًكما و
فاعلٌة فً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت، تنالش الدراسة الت -أ

م( التً 7ٕٓٓوهو ما لم تتطرق له أي دراسة من الدراسات السابمة، إٔ دراسة )تربان، 
 تطرلت فً جزء منها إلى بعض أدوات التفاعلٌة الموجودة فً موالع الصحؾ.

ٌة الفلسطٌنٌة على شبكة تبحث هذه الدراسة التفاعلٌة فً موالع الصحؾ الٌوم -ب
 اْنترنت بشكل مستمل دون الد ول فً العناصر اِ رى التً لٌس لها أي دور تفاعلً.

تحاول الدراسة الحالٌة التعرؾ على التفاعلٌة فً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة  -ج
على شبكة اْنترنت من جمٌع جوانبها، عن طرٌك تحلٌل هذه الموالع والتعرؾ على 

 دوات التفاعلٌة المست دمة.اِ
 التعرؾ على لدراسات السابمة فً عدد من المجأت منهاولد استفادت هذه الدراسة من ا

أدوات التفاعلٌة، وكٌفٌة است دامها فً الموالع، وأهمٌة التفاعلٌة فً الموالع اْلكترونٌة، 
 وأهماعلٌة، ودور كل أداة، والتعرؾ على معاٌٌر هذه اِدوات التً تُماس بها التف

نتابج ، باْضافة إلى ممارنة المناهج التً تست دم فً التعرؾ على أدوات التفاعلٌة
 الدراسات السابمة مع نتابج هذه الدراسة.

 



  خنهصحف انٕٛيٛخ انفهططُٛٛ انتفبػهٛخ يف ادلٕالغ اإلنكرتَٔٛخ        
 

 

ٔ٘ٔ 
 

 ً  : مشكلة الدراسة:ثانٌا

مشكلة الدراسة فً التعرؾ على مدى تحمك التفاعلٌة فً موالع الصحؾ الٌومٌة  مثلتت
، ومدى استفادة هذه الموالع من ال ٌارات الحدٌثة، الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت

 والوسابل الجدٌدة التً ٌتٌحها اْنترنت من أجل زٌادة التفاعلٌة.
 :، وتساإالتهااً: أهداؾ الدراسةثالث

مدى است دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لتعرؾ على تسعى هذه الدراسة ل
، موالعوات التفاعلٌة التً است دمتها هذه الوما أهم اِد لّدوات التً تحمك التفاعلٌة

ومن أجل تحمٌك هذا الهدؾ تم صٌاؼة أهداؾ الدراسة فً مجموعة من التساإٔت التً 
 تحمك اْجابة عنها هدؾ الدراسة الربٌس وذلن على النحو اَتً:

ما مدى است دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لّدوات التً تحمك تعدد  -أ
 لدى المست دم؟ ال ٌارات

ما ال ٌارات التفاعلٌة التً تتٌحها موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة من أجل سهولة  -ب
 حصول المست دم على المعلومات؟

ما درجة استجابة موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت للمتلمٌن  -ج
 والرد على رسابلهم؟

ة فً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على ما أدوات أتصال الش صً المست دم -د
 شبكة اْنترنت؟

ما مدى توفٌر موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت ْمكانٌة  -هـ
 مشاركة المست دم فً المحتوى المنشور؟

ما الوسابل التً تست دمها موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت من  -و
 المست دمٌن؟ نظام أجل مرالبة

ما درجة تبنً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لّدوات التً ٌتٌحها اْنترنت، من  -ز
 أجل زٌادة التفاعلٌة فً موالعها؟

 اً: اإلطار النظري للدراسة: رابع
حٌث  نظرٌة انتشار وتبنً المبتكرات تعتمد هذه الدراسة على مد ل نظري واحد هو:

بؤن أ تراعات التكنولوجٌة  -هم علماء أتصال اِوابلأحد أ-(Mcluhanٌإمن )
( الربٌس اِسبك Mark Visser، وٌمول )(ٔ)الهامة، هً التً تإثر أساساً فً المجتمعات

لم تبر علم الكمبٌوتر فً مركز بالو آلتو، بؤنه فً صناعة الكمبٌوتر ٌستؽرق وصول 
توسط، فالكمبٌوتر الش صً سنة فً الم ٘ٔالفكرة من نشؤتها وحتى د ولها السوق 
م، ولكنه لم ٌستؤثر باهتمام الناس إٔ فً 97ٕٔاِول، بُنً فً معامل بالو آلتو عام 

  .(ٕ)أوا ر الثمانٌنٌات
ً بالحذر وأبتعاد و من المعروؾ أن العٕلة بٌن الفرد والتمنٌات الحدٌثة تبدأ حتما

بعدما تتم عملٌة  لك  والتحاشً، لتصل بمرور الولت إلى عٕلة تناؼم وانصهار،
ً فشٌباً، وهنا ٌؤ ذ مصطلح "أستعمأت  عادات استعمأتٌة منتمٌة ومستمرة شٌبا

                                                           
 ٖ٘ٔم( ص ٕٓٔٓ)عمان: دار صفاء للنشر والتوزٌع،  ٔ، ط( عٕء مناؾ، فلسفة اْعٕم وأتصالٔ)
( كاكو، مٌتشو، رإى مستمبلٌة: كٌؾ سٌؽٌر العلم حٌاتنا فً المرن الواحد والعشرٌن، ترجمة: سعد الدٌن ٕ)

 ٓٗم، الكوٌت، ص ٕٔٓٓ ،7ٕٓفرحان، مراجعة: دمحم ٌونس، سلسلة عالم المعرفة، العدد
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، فجاءت نظرٌة انتشار وتبنً المبتكراتر لتمدم إسهاماً (ٔ)أجتماعٌة" معناه الحمٌمً
 .(ٕ)كبٌراً لفهمنا ٔنتشار وسابل اْعٕم وتؤثٌرها، وكٌؾ ٌتم انتشار المبتكرات وتبنٌها

بؤن بداٌة التفكٌر فً عملٌة أنتشار وتبنً  -واضع النظرٌة-( Rogersوٌعترؾ )
أحد -( G. Tardeالمبتكرات وجدت جذورها فً علم أجتماع الفرنسً، حٌث ٌُعد )

( فكرته فً كتاب Tardeأول من أوجد مصطلح "تبنً"، ولد نشر ) -علماء أجتماع
ظرته لعملٌة انتشار اْبداع، الذي أكد فٌه أن م، حٌث ذكر فٌه ن9ٖٓٔنشره فً العام 

 .(ٖ)اِفكار اِسطورٌة تحتاج لمن ٌدعمها وٌتبناهار لتصبح حمابك والعٌة
( بٌن عملٌة التبنً وعملٌة أنتشار، بؤن عملٌة أنتشار تحدث ضمن Rogersوٌمٌز )

عملٌة  اصة  المجتمع، أي عملٌة تشاركٌة بٌن أفراد المجتمع، بٌنما عملٌة التبنً، هً
بالفرد نفسه، فهً عملٌة عملٌة تحدث دا ل الفرد من مجرد سماعه باْبداع انتهاًء 

 .(ٗ)بات اذه لراراً حول عملٌة التبنً سواًء باٌْجاب أم السلب
( المراحل التً تمر بها عملٌة اكتشاؾ وتبنً مستحدث جدٌد إلى Rogersولد لسم )

 :(٘)خمس مراحل أساسٌة، وهذه المراحل هً
فً هذه المرحلة ٌصبح لدى الفرد علم بفكرة جدٌدة ِول مرة،  مرحلة المعرفة: -ٔ

 لد ٌكون هو مكتشفها أو لد ٌسمع بوجودها من ؼٌره.
حٌث ٌتولد لدى الفرد اهتمام بالفكرة التً وصلت إلٌه حدٌثاً،  :هتماممرحلة اال -ٕ

 وٌنشؽل بأهتمام بها.

طٌع التوصل إلٌه حول هذه الفكرة، حٌث ٌجمع الفرد كل ما ٌست مرحلة التمٌٌم: -ٖ
من إٌجابٌات وسلبٌات، وٌعمل على تمٌٌم هذه الفكرة، وٌنتهً به اِمر إلى أن ٌمرر إما 

 رفض الفكرة أو إ ضاعها للتجرٌب العملً.

وهً المرحلة التً ٌصبح الفرد على استعداد لتجرٌب هذه  مرحلة التطبٌك: -ٗ
 الفكرة على 

 ظروفه، فإذا التنع بفابدتها، فإنه ٌمرر تبنٌها  نطاق ضٌكر لٌحدد فابدتها حسب
وتطبٌمها على نطاق واسع، أما إذا لم ٌجد نجاعتها له على المستوى الش صً، فإنه 

 ٌمرر رفضها.

وهً مرحلة ٌصل فٌها الفرد إلى درجة تؤكٌد تؤٌٌده لهذه الفكرة،  مرحلة التبنً: -٘
 تبنً للفكرة والتنع بجدواها وفابدتها.حٌث ٌكون الفرد فً هذه الفترة لد انتهى من لرار ال

وفً ضوء فهم نظرٌة انتشار وتبنً المبتكرات المستحدثة، ٌمكن إدران أهمٌة دراسة 
التفاعلٌة وعٕلتها بالصحافة اْلكترونٌة كنموذج إعٕمً مستحدث، أتاحته ظروؾ 

ة ٌمكن تطبٌمات التكنولوجٌا الحدٌثة عبر شبكة اْنترنت، حٌث إنه ومن  ٕل النظرٌ
 تفسٌر درجة ثمة موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة بهذا المستحدث.

                                                           
ً والشباب فً تونس، ورلة عمل ممدمة للملتمى الدولً حول "الشباب ( ثرٌا السنوسً، أتصال التفاعلٔ)

م، ٕٓٔٓوأتصال والمٌدٌا" نظمه معهد الصحافة وعلوم اِ بار بمشاركة مإسسة كونراد أدناور، أبرٌل 
 ٘ٔتونس، ص

 8ٕٓم( ص999ٔ)عمان: دار الشروق للنشر والتوزٌع،  ٔ( صالح أبو أصبع، أتصال الجماهٌري، طٕ)
(3) E. Rogers, "Diffusion of Innovations", Third Edition, (New York: Macmillan 

Publishing Co,1983) p 40 

(4) Marianne Hornor, "Gabriel Tarde as a Founding Father of Innovation Diffusion 

Research", Acta Sociologica, Vol. 39, 1996, Sage Publications, p 445 

(5) E. Rogers. Op. Cit, p 164 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=sageltd
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لذا تم أعتماد على هذه النظرٌة فً الدراسة، من أجل التعرؾ على آلٌة تبنً موالع 
الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت، لٓمكانات الحدٌثة التً ٌتٌحها 

ً والتطبٌك لهذه التمنٌات وأبتكارات الحدٌثة، من اْنترنت، والعمل على زٌادة هذا التبن
 أجل زٌادة التفاعلٌة فً الموالع.

 اً: نوع الدراسة، ومنهجها، وأدواتها:خامس
ه تم إطاروفً است دمت منهج المسح و تؤتً هذه الدراسة فً إطار الدراسات الوصفٌة،

ع الصحؾ الٌومٌة أسلوب تحلٌل المضمونر لمسح العناصر التفاعلٌة فً موال است دام
الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت، بؽرض التعرؾ على  صابصها، وسماتها، ومعرفة 

 ً فً إطار منهج المسح ، وإلى أي مدى تستفٌد من العناصر التفاعلٌة، ولٌاس ذلن رلمٌا
 ؼٌر الممننة.ة الممابلباْضافة إلى  استمارة تحلٌل المضمونتعتمد الدراسة على 

 ً  ٌل المضمون:: فبات تحلسادسا
التً تعتبر من أوابل من كتب بموضوع -( Heeterتعتمد هذه الدارسة على ممٌاس )

لمٌاس تفاعلٌة موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت موضع  -التفاعلٌة
الدراسة، مع إجراء بعض التعدٌٕت واْضافات على هذا الممٌاس، نظراً ٔستحداث 

، ال ٌاراتد دوجٌة، حٌث لدمت ستة أبعاد للتفاعلٌة هً: )تعبعض العناصر التكنول
والمجهودات المبذولة من لبل المست دم، وأستجابة للمست دم، وتسهٌل أتصال 

 . (ٔ)الش صً، وسهولة إضافة المعلومات، ومرالبة نظام المست دم(

( Heeter) على هذا الممٌاس مع التؽٌٌر فً بعض الفبات التً وضعتها انوٌعتمد الباحث
فً ممٌاسها، بما ٌتناسب مع طبٌعة الدراسة وتحمٌك أهدافهار لذا جاء تصنٌؾ الفبات فً 

 الفباتاستمارة تحلٌل المضمون حسب ستة أبعاد، ٌندرج تحتها الفبات الفرعٌة، وهذه 
 هً:

 األدوات التً تحمك تعدد الخٌارات: فبة  -ٔ
، الوسابط الفابمة، وتعدد اللؽاتهً: و وتم تمسٌم هذه الفبة إلى عدد من الفبات الفرعٌة

 .ت صٌص المولع، ومساعدةال دمات ، والاست دام محركات البحثو
 األدوات التً تحمك تخفٌؾ المجهودات المبذولة من لبل المستخدم:  فبة -ٕ

تساعد فً تملٌل المجهود المبذول من لبل المست دم عند التً وتعنً هذه الفبة اِدوات 
، دعم التحدٌث التلمابً، والبناء العام للمولع م تمسٌم هذه الفبة إلى:تصفحه للمولع، ولد ت

 .تمدٌم المعلومات حسب الطلب، وتحدٌث المولعو
 فبة األدوات التً تحمك االستجابة للمستخدم:  -ٖ

وٌمصد بهذه الفبة اِدوات التفاعلٌة التً ٌمكن است دامها لتحمٌك استجابة المولع 
اْجابة على ، وعرض المواضٌع ذات اْلبال الكبٌر :إلىم اْلكترونً للمست دم، وتنمس

 .تساإٔت المست دمٌن
 فبة األدوات التً تحمك تسهٌل االتصال الشخصً:  -ٗ
لتحمٌك تسهٌل أتصال الش صً للمست دمٌن، وتنمسم  التً المست دمةاِدوات  وهً

 .المنتدٌات، والبرٌد اْلكترونً هذه الفبة إلى:

                                                           
 ٕٕٗ( حلمً محسب، لٌاس تفاعلٌة الموالع التلفزٌونٌة اْ بارٌة على اْنترنت، مرجع سابك، ص ٔ)
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 حمك سهولة إضافة المعلومات: فبة األدوات التً ت -٘
سهولة إضافة المست دم معلومات على  التً ٌحمك است دامهاوٌمصد بهذه الفبة، اِدوات 

استطٕعات الرأي  الصحٌفة اْلكترونٌة، ولد تم تمسٌم هذه الفبة الربٌسٌة إلى:
ركة المشا، وتمٌٌم اِ بار، وشبكات التواصل أجتماعً، والتعلٌمات، و)أستفتاءات(

 .فً المحتوى المنشور
 فبة األدوات التً تحمك مرالبة نظام المستخدم:  -ٙ

أدوات التفاعلٌة التً تست دمها الصحؾ اْلكترونٌة من أجل مرالبة نظام وتشمل 
معلومات عدد المراء: والتسجٌل فً المولع:  المست دم، ولد تم تمسٌم هذه الفبة إلى:

 عرض معلومات اِعضاء أنفسهم.و
 ً  مجتمع الدراسة وعٌنتها: :سابعا

 مجتمع الدراسة:  -ٔ
ٌشمل مجتمع الدراسة جمٌع موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت، 
وهً أربعة موالع، حٌث إنه ٌصدر فً فلسطٌن أربعة صحؾ ٌومٌة، هً )صحٌفة 

 المدس، صحٌفة اٌِام، صحٌفة الحٌاة الجدٌدة، صحٌفة فلسطٌن(.
  ة:عٌنة الدراس -ٕ

حصر جمٌع موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت  انا تار الباحث
تحلٌل موالع الدراسة لمدة ثٕثة شهور ، وذلن من  ٕل بشكل شامل لمٌاس التفاعلٌة بها

م، لٌصبح عدد ٖٕٔٓ-8-ٖٔم وحتى ٖٕٔٓ-ٙ-ٔمتواصلة فً المدة الزمنٌة بٌن 
تحلٌل هذه الموالع مرة  تممفردة(، و 9ٕلدراسة )مفردات العٌنة لكل مولع من موالع ا

، مع متابعة تحدٌث المواد واحدة فً نهاٌة الٌوم بٌن الساعة العاشرة والثانٌة عشر مساءً 
 . فً بعض اِولات نهاراً 

ونظراً ِن موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت بشكل عام، تتسم 
لتؽٌٌر فً الموالع من حٌث الشكل دفعة واحدة، ولكن تتم بالثبات النسبً، وأنه ٔ ٌتم ا

إضافة ال دمات التفاعلٌة على المولع واحدة تلو اِ رى، فإن طول المدة الزمنٌة ٔ ٌعد 
 .ذا جدوى تذكر إٔ فً الدراسات التً تسعى إلى رصد التؽٌٌر على المدى الطوٌل

 ً  : وحدات التحلٌل والمٌاس:ثامنا
وحدة هً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على شبكة اْنترنت صفحة البدء فً  تعد
ً أن اِدوات التفاعلٌة، وكشرط ِدابها لوظٌفة ا لتحلٌل، نظراً ِنه من المعروؾ علمٌا

لد أكدت (، وHome Pageالتفاعلٌة فإنها توجد فً الصفحة اِولى  للمولع )صفحة البدء 
ٔ تضع كل أدوات التفاعلٌة فً الصفحة  بعض الدراسات التً أن كثٌراً من الموالع،

بعض الصفحات الدا لٌة التً لها روابط على  ت الدراسة، فمد است دم(ٔ)الربٌسٌة
الصفحة اِولى، لمتابعة بعض عناصر التفاعلٌة الموجودة فٌها، ؤ تظهر على الصفحة 

، أما (اِولى )مثل التعلٌمات وبعض الروابط ال اصة بالمادة التحرٌرٌة المنشورة
وحدات العد والتكرار لمٌاس أبعاد التفاعلٌة، فً  فهً الدراسة وحدات المٌاس فً هذه

 موالع الدراسة.
 
 

                                                           
 ٖٖٕ، ص سابكالمرجع ال( ٔ)
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 ً  الصدق والثبات: ات: إجراءتاسعا
 إجراءات الصدق: -ٔ

الوصول إلى نتابج تتسم بالدلة، ودرجة عالٌة من الصدق فً تحلٌل  انحاول الباحث
 ق ٕل عدد من ال طوات التً تتحرى الصد موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة، من

 والدلة فً النتابج، ومنها:

تعرٌؾ فبات التحلٌل بدلة، عبر الرجوع للتعرٌفات والمفاهٌم الم تلفة لكل فبة من  -أ 
 الدراسات السابمة، واِبحاث المنشورة، والكتب الم تلفة.

دة المحددة ا تٌار الحصر الشامل فً تحلٌل جمٌع مفردات عٌنة الدراسة  ٕل الم -ب 
 للدراسة، وهً ثٕثة شهور، وهو ما ٌضمن ال روج بنتابج دلٌمة ٌمكن تعمٌمها.

اِكادٌمٌٌن، وال براء المحكمٌن من عرض استمارة تحلٌل المضمون على عدٍد من  -ج 
فً مجال برمجة الموالع اْلكترونٌة، وال براء فً مجال الصحافة اْلكترونٌة وأعٕم 

وتعدٌل أستمارة لتصل لشكلها تم تسجٌل بعض المٕحظات،  الجدٌد، لتحكٌمها، حٌث
  .ٔالنهابً الذي تم تطبٌك الدراسة علٌه

 إجراءات الثبات: -ٕ

ٌعنً الثبات الوصول إلى اتفاق كامل فً النتابج بٌن الباحثٌن الذي ٌست دمون اِسس 
بإعادة التحلٌل  من ثبات النتابج انواِسالٌب نفسها فً المادة اْعٕمٌة، ولد تؤكد الباحث

موالع  تم تحلٌلمرة أ رى، بعد انتهاء المدة الزمنٌة للعٌنة أصلٌة بعشرة أٌام، حٌث 
بٌن نتابج  كبٌراتفاق وتبٌن وجود الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لمدة أسبوع كامل، 

% فً النتابج العامة، وهو ما ٌدل ٖ.9ٗالبعدٌة، وصل إلى  الدراسة، ونتابج الدراسة
 .عالٌة فً نتابج الدراسةثبات نسبة  على وجود

 :نتابج الدراسة التحلٌلٌةالمبحث الثانً: 
ٌستعرض الباحثان هنا نتابج الدراسة التحلٌلٌة التً تم إجراإها على عٌنة من موالع 
الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة للتعرؾ على مدى است دامها ِدوات التفاعلٌة وأهم هذه 

 ً:اِدوات وذلن على النحو اَت
 أوالً: أدوات تعدد الخٌارات:

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 محكمو استمارة تحلٌل المضمون:   ٔ
 جواد الدلو، أستاذ الصحافة فً لسم الصحافة واْعٕم بالجامعة اْسٕمٌة بؽزةد.  .أ –
 د. ماجد تربان، أستاذ الصحافة المشارن فً كلٌة اْعٕم بجامعة اِلصى –
 د. نبٌل الطهراوي، أستاذ اْعٕم المساعد فً كلٌة اْعٕم بجامعة اِلصى  –
 لسم الصحافة واْعٕم بالجامعة اْسٕمٌة بؽزةد. أٌمن أبو نمٌرة، أستاذ الصحافة المساعد فً  –
 ر فً مجال اْعٕم الجدٌد، وتطبٌمات الصحافة اْلكترونٌةبٌ الد صافً،  أ.  –
 أ. رمزي عابد، ربٌس لسم تكنولوجٌا المعلومات بالجامعة اْسٕمٌة بؽزة –
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 ( ٔ) جدول
 ألدوات بُعد تعدد الخٌارات الدراسةموالع ٌوضح استخدام موالع 

 الصحٌفة             
 بُعد تعدد الخٌارات

 المجموع فلسطٌن الحٌاة األٌام المدس

 % ن % ن % ن % ن % ن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تعدد اللؽات

مة
اب
لف

 ا
ط
اب
س

لو
ا

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نص المتشعبال

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 الصور

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 الرسوم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الصوت

 17 0 0 0 0 100 92 الفٌدٌو
18.
48 

109 
29.
62 

 50 184 100 92 100 92 0 0 0 0 الفالش

ث
ح
لب
 ا
ت

كا
حر

م
 

بحث 
 داخلً

ث بح
 سرٌع

92 100 92 100 92 100 92 100 368 100 

بحث 
 متمدم

0 0 0 0 92 100 92 100 184 50 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بحث خارجً

  
  

ت
ما

خد
ال

دة
ع
سا

لم
ا

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حفظ

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 طباعة

 75 276 100 92 100 92 100 92 0 0 إرسال

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ولعتخصٌص الم

 460 المجموع
35.
71 

460 
35.
71 

644 50 661 
51.
32 

222
5 

43.
19 

 
أن موالع الصحؾ الٌومٌة من متابعة بٌانات الجدول السابك ٌمكن مٕحظة 

الفلسطٌنٌة، است دمت اِدوات التفاعلٌة ال اصة ببُعد تعدد ال ٌارات بنسبة 
مولع صحٌفة فلسطٌن جاء فً  ءوجاوهً نسبة ألل من المتوسط،  %،9ٔ.ٖٗ

%، وتشابه معه إلى حٍد لرٌب مولع ٕٖ.ٔ٘المرتبة اِولى، حٌث بلؽت نسبته 
%، فً حٌن تشابه مولعا صحٌفتً المدس ٓ٘صحٌفة الحٌاة الجدٌدة، الذي بلػ 
، وٌمكن تفصٌل نتابج %7ٔ.ٖ٘نسبة بِدوات هذه اواٌِام فً نسبة است دامهما ل

 هذه البعد فٌما ٌؤتً:
 تعدد اللؽات:  -ٔ

أثبتت نتابج الدراسة أن موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة جمٌعها لد أهملت تعدد 
اللؽات، حٌث لم ٌدعم أي مولع من موالع الدراسة لؽة أ رى، ؼٌر اللؽة العربٌة 
التً تُعَد لؽة المولع اِصلٌة، مما ٌعكس عدم اهتمام موالع الدراسة بالجمهور 

ك باللؽة العربٌة، والتصارها على الجمهور المحلً والعربً ال ارجً ؼٌر الناط
 فمط.

م(، التً أكدت أن 8ٕٓٓوت تلؾ هذه النتٌجة مع ما توصلت له دراسة )محسب، 
المولع  CNNنسبة است دام صحؾ الدراسة لدٌه والتً شملت صحٌفتً الـ 
جانب  أ رى إلى الدولً، ومولع فضابٌة الجزٌرة، حٌث كانت نسبة است دام لؽات

لد است دم  CNN ، وأشارت الدراسة إلى أن مولع (ٔ)%ٓٓٔاللؽة العربٌة هو 

                                                           
  7ٖٕسابك، ص المرجع ال (ٔ)
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م( 9ٕٓٓست لؽات، فً حٌن است دم مولع الجزٌرة لؽتٌن فمط، وٌإكد )النجار، 
% من الصحؾ التً شملتها الدراسة فمط هً التً لدٌها 7.ٕٔفً دراسته أن 

لصفحة الربٌسٌة لمولع ا تٌار تعدد اللؽات وأنها تضع ا تٌار اللؽة على ا
 .(ٔ)الصحٌفة

 الوسابط الفابمة: -ٕ
اهتمام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة بالوسابط الفابمة كان متوسطاً،  تبٌن أن

%، فمد ؼاب النص المتشعب عن موالع الدراسة بشكل كامل،  46.60وذلن بنسبة
صحافة وهذه النتٌجة تإكد فمدان موالع الدراسة لعنصر مهم من عناصر ال

 اْلكترونٌة ٌحمك ما ٌسمى بـ )أتصال الٕ طً(.
%، إٔ أن ٓٓٔورؼم أن الرسوم ُوِجدَت فً موالع الدراسة اِربعة بنسبة  

ً أن هذه الرسوم الموجودة لم تكن رسوم أحظ ٌنالباحث مصاحبة للنصوص، بل  ا
 دام كانت رسوم تُنشر بشكل مستمل عن المادة التحرٌرٌة، حٌث من المفضل است

هذه الرسوم كمادة داعمة للنصوص، ِنها تعمل على توضٌح وشرح المادة 
 التحرٌرٌة.

وٌُٕحظ كذلن من  ٕل الجدول، حرص مولع صحٌفة المدس على است دام  
%، فً حٌن است دم مولع صحٌفة فلسطٌن الفٌدٌو بنسبة ٓٓٔالفٌدٌو بنسبة 

دٌو عن مولعً %، وهً نسبة ضعٌفة، فً حٌن ؼاب است دام الف8ٌٗ.8ٔ
صحٌفتً اٌِام والحٌاة الجدٌدة، أما ما حرصت موالع الدراسة على است دامه، 
فهو الصور الصحفٌة المصاحبة للمادة التحرٌرٌة المنشورة، حٌث حرصت موالع 
الدراسة على إرفاق صورة صحفٌة مع المادة التحرٌرٌة، أما بالنسبة للملؾ 

وتتفك هذه النتابج مع نتابج دراسة ، ةالصوتً فمد ؼاب عن جمٌع موالع الدراس
%  من صحؾ دراسته 7.ٖٗ م( إلى حٍد كبٌر، والتً أكدت أن9ٕٓٓ)النجار، 

 .(ٕ)تست دم مع بعض الموضوعات وصٕت الوسابط الفابمة
أظهرت الدراسة عدم حرص أيٍ من موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على و

ث لم تٌسِجل الدراسة است دام النص است دام النص المتشعب بؤنواعه الثٕثة، حٌ
المتشعب دا ل نصوص المادة المنشورة على موالع الدراسة، وتعتبر هذه النتٌجة 
ؼٌر جٌدة بالنسبة لموالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة، حٌث إنها ٔ تستفٌد من 

 .است دام النص الفابك، رؼم الفوابد الكبٌرة التً ٌحممها للمولع
م( التً ٕٔٓٓمع النتابج التً توصلت إلٌها دراسة )فهمً، وتتفك هذه النتٌجة 

أشارت إلى عدم ربط المضمون اْ باري بمضمون متوافر فً أرشٌؾ الجرٌدة 
لتوضٌح  لفٌات ال بر، باْضافة إلى عدم وجود إحالة للمارئ إلى أي مولع آ ر 

 .(ٖ)لد ٌحتوى على معلومات إضافٌة حول الموضوع الذي ٌتناوله ال بر

                                                           
  7ٖ٘(  سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٔ)
  7ٖ٘سابك، ص المرجع ال(  ٕ)
  ٕٕٗ(  نجوى فهمً، مرجع سابك، صٖ)
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م، ٌجب ٕٔٓٓم( والتً تمت فً العام ٕٔٓٓند النظر إلى دراسة )فهمً، وع
عدم إؼفال أن الصحافة اْلكترونٌة لم تكن بالتطور الذي علٌه الٌوم فً العام 

لصور موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة فً است دامها  ٌشٌر إلىم، مما ٕٗٔٓ
ٌر من الولت والجهد، ل اصٌة النص المتشعب التً تُوفِّر على المست ِدم الكث
 وتعطٌه أكبر كم من المعلومات فً ألل عدد من الكلمات.

م( ت تلؾ نتابجها عن دراسة )فهمً، 8ٕٓٓأن نتابج دراسة )محسب، ذلن وٌإكد 
م( إلى أن موالع الدراسة لد 8ٕٓٓ(، حٌث أشارت دراسة )محسب، ٕٔٓٓ

 CNNلع  است دمت النص الفابك فً مواضٌعها بدرجة كبٌرة، حٌث حصل مو
% من حٌث است دام النص الفابك، فٌما حصلت الجزٌرة على ٓٓٔعلى نسبة 
، مما ٌإكد أن عنصر الزمن له تؤثٌر (ٔ)% فً است دامها للنص الفابكٙ.ٙٙنسبة 

 على است دام اِدوات فً الصحافة اْلكترونٌة. 
% من ٗ.9ًٔ أكدت أن ت( ال7ٕٓٓنتٌجة مع دراسة )تربان، هذه الوت تلؾ 
ً من صحؾ  صحؾ الدراسة است دمت النص الفابك الدا لً، مشٌراً إلى أن أٌا

مع دراسة )النجار،  تلؾ ت، كما (ٕ)الدراسة لم تست دم النص الفابك ال ارجً
% من صحؾ الدراسة تست دم مع بعض ٙ.ٖٙأن التً أشارت إلى  (9ٕٓٓ

 .(ٖ)الموضوعات وصٕت النص الفابك
الٌومٌة الفلسطٌنٌة للصورة الصحفٌة بنسبة  است دام موالع الصحؾ أنٌتضح كما 
هذه نتٌجة إٌجابٌة لصالح موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌةر ِنها ، و%ٓٓٔ

استفادت من  اصٌة است دامها للصورة، حٌث إن الصورة تعطً لوة للمادة 
التحرٌرٌة المرافمة لها، مما ٌزٌد من تفاعلٌة المست دمٌن مع هذه المادة الحمٌمٌة، 

ث تعتبر الصورة لؽة ٌفهمها كل من ٌعٌش على الكرة اِرضٌة، ولدٌها لدرة حٌ
ْلؽاء الفروق بٌن الثمافات، وتعكس الحٌاة واِحداث بصدق، وٌصبح اْنسان 

 .(ٗ)بواسطتها شاهد عٌان على اِحداث والموالؾ
م( التً أشارت إلى أن ٕٓٔٓوتتفك نتابج هذه الدراسة مع نتابج دراسة )لدوري، 

%، وتنوعت بٌن صور ٓٓٔبة است دام الصورة مع الموضوع المنشور كانت نس
م( التً أظهرت 7ٕٓٓت تلؾ مع دراسة )تربان، ، فٌما (٘)عامة وصور ش صٌة

% من صحؾ الدراسة ٔ تدعم وجود صور مصاحبة للموضوعات 79.7أن 
 .(ٙ)المنشورة

لسطٌنٌة است دمت ٌتضح أن موالع الصحؾ الٌومٌة الفوبالنسبة ٔست دام الرسوم 
أن موالع الدراسة لم تست دم الرسوم  مع مٕحظةالرسوم على صفحة البداٌة، 

                                                           
  9ٖٕ(  حلمً محسب، لٌاس تفاعلٌة الموالع التلفزٌونٌة اْ بارٌة على اْنترنت، مرجع سابك، ص ٔ)
  ٕٗٓ(  ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٕ)
  7ٖ٘(  سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٖ)

(ٗ) Bussele Michael, "Guide to Photographing Landscapes and Gardens", Rockport 

Publishers, 2002, p 1. 
  8٘(  رٌم فتٌحة لدوري، مرجع سابك، ص ٘)
  ٖٕٓ(  ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٙ)
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المرافمة للنصوص فً المادة التحرٌرٌة المنشورة كداعم لها، بل التصرت الرسوم 
فً موالع الدراسة على )أسعار العمٕت، حالة الطمس وؼٌرها( من اِشٌاء 

هذه ال اصٌة، التً كان ٌجب أستفادة منها، لوفً هذا اهمال المستملة بذاتها، 
 اصة فً ظل التطور التكنولوجً الحدٌث، الذي أصبحت الرسوم فٌه وسٌلة 
مساعدة وداعمة للؽة، حٌث ٌمكن است دام الرسوم البٌانٌة وال رابط وؼٌرهار من 
أجل توضٌح بعض اِرلام واْحصاءات، والمعلومات الواردة فً المادة 

 التحرٌرٌة.
ل اموالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة  ما لم تست دمك لملفات الصوتٌة، ولم ٌُسجَّ

طوال مدة الدراسة است دام أيٍ من هذه الموالع لملفات الصوت، ومن المعروؾ 
ً للمادة التحرٌرٌة، بحٌث توضع لتؤكٌد المادة  ً ربٌسٌا أن الصوت ٌعتبر داعما

و بشكل متفاوت، ففً حٌن حرص است دمت الفٌدٌ، فً حٌن التحرٌرٌة المنشورة
%، نجد أن مولع صحٌفة فلسطٌن ٓٓٔمولع صحٌفة المدس على است دامه بنسبة 

%، ولد ؼاب است دام الفٌدٌو عن مولعً 8ٗ.8ٔلد است دمه بنسبة ضعٌفة بلؽت 
 صحٌفتً اٌِام والحٌاة الجدٌدة.

ر على شكل أن مولع صحٌفة المدس اعتاد أن ٌنشر مل صاً لّ با انؤحظ الباحث
فٌدٌو، حٌث كان لدٌه عددٌ من مل صات اِ بار )موجز اِنباء، الموجز 
ألتصادي، الموجز الرٌاضً، ألوال الصحؾ(، أما بالنسبة للفٌدٌو المصاحب 
للمادة التحرٌرٌة، فلم ٌحرص مولع صحٌفة المدس على است دامه، ولد أكد مدٌر 

ً  كان عمل ملفات الفٌدٌو مولع صحٌفة المدس أن لدى شركات  اصة، أما  ٌتم سابما
فً الولت الحالً، فإنه ٌتم بجهود ذاتٌة من دا ل المولع، وأن كافة المابمٌن على 

، أما بالنسبة لمولع صحٌفة (ٔ)إنتاج هذه الملفات هم من العاملٌن فً المولع
ً لمادة  فلسطٌن، فمد است دم الفٌدٌو على شكل مادة مستملة بذاتها، ولٌس مصاحبا

 ٌرٌة.تحر
ضعؾ است دام موالع الدراسة لملفات الفٌدٌو إلى أنها تحتاج إلى  وٌمكن تفسٌر

تكلفة عالٌة، وكادر بشري مدرب، كما أن إحجام بعض الموالع عن است دام 
الفٌدٌو لد ٌرجع أحٌانا إلى مشكلة تمنٌة، وأسباب مهنٌة تتمثل فً صعوبة 

 الحصول على ملؾ فٌدٌو للمادة ال برٌة.
 دام محركات البحث:استخ -ٖ

%، ٓ٘متوسطة بلؽت  درجةب الم تلفةمحركات البحث  الدراسةموالع  است دمت
حٌث ٌشٌر الجدول السابك إلى أن جمٌع موالع الدراسة، حرصت على است دام 

مولعا صحٌفتً الحٌاة الجدٌدة وفلسطٌن البحث  است دمالبحث السرٌع، فً حٌن 
إلى جانب البحث السرٌع فً دا ل المولع، المتمدم، حٌث كان لدٌهما بحث متمدم 

ونٕحظ ؼٌاب البحث ال ارجً عن موالع الدراسة جمٌعها، وهو البحث فً شبكة 
 اْنترنت العالمٌة.

                                                           
 مٖٕٔٓ-ٕٔ-7ٔممابلة عبر الهاتؾ بتارٌخ ، ( إبراهٌم ملحم، مدٌر مولع صحٌفة المدسٔ)
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م( التً بٌنت أن الصحؾ اْلكترونٌة 7ٕٓٓوتتفك هذه النتٌجة مع دراسة )تربان، 
%، ٓٓٔبنسبة  الفلسطٌنٌة تتٌح لمست دمٌها  دمة البحث فً أرشٌفها لمدة عام

 .(ٔ)وتتٌح بعضها البحث فً اِرشٌؾ لمدة ثٕث سنوات
% من ٘.9ٖم( التً أكدت أن ٕٕٔٓتتشابه هذه النتابج مع دراسة )تٕحمة، كما 

م( إلى 9ٕٓٓدراسة )النجار،  ، كما أشارت(ٕ)صحؾ الدراسة تتٌح إمكانٌة البحث
متاحة على % من صحؾ الدراسة توفر محرن بحث فً المعلومات ال٘.8ٗأن 

% من صحؾ الدراسة وفرت إمكانٌة البحث 9.9مولع الصحٌفة، وأن نسبة 
 .(ٖ)ال ارجً

 الخدمات المساعدة: -ٗ
%، حٌث ٖٖ.8٘ال دمات المساعدة بنسبة  تاست دم الدراسةٌتضح موالع 

% على است دام  دمة طباعة المادة التحرٌرٌة ٓٓٔأجمعت موالع الدراسة بنسبة 
موالع الدراسة نسبة  بلؽت فًسبة ل دمة اْرسال لصدٌك، فمد المنشورة، أما بالن

حٌث إنها ؼابت فمط عن مولع صحٌفة المدس، أما بالنسبة ل دمة حفظ  ،7٘%
 المادة التحرٌرٌة فمن المٕحظ ؼٌابها عن جمٌع موالع الدراسة.
م( التً أكدت أن 7ٕٓٓوتتشابه هذه النتابج بعض الشًء مع دراسة )تربان، 

% من صحؾ الدراسة تست دم  دمة طباعة الملؾ، وتست دم  دمة ٓٓٔنسبة 
%، فً حٌن كانت نسبة است دام  دمة إرسال المادة ٗ.ٙٗحفظ الملؾ بنسبة 
 . (ٗ)%ٓٓٔ البرٌد اْلكترونًالمنشورة عبر 

 تخصٌص المولع: -٘
لم تست دم  اصٌة ت صٌص  الدراسةتشٌر نتابج الدراسة التحلٌلٌة إلى أن موالع 

نتٌجة متولعة، فً ظل للة اْمكانات لموالع الصحؾ الٌومٌة وهً ع مطلماً، المول
 الفلسطٌنٌة، وأن هذه ال اصٌة تحتاج لتمنٌة برمجٌة متمدمة.

 ثانٌاً: أدوات تخفٌؾ المجهودات المبذولة من لبل المستخدم:

                                                           
  9٘ٔ(  ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٔ)
  7ٗ(  ثابر تٕحمة، مرجع سابك، ص ٕ)
  7٘٘(  سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٖ)
  ٕٓٓ(  ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٗ)
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 ( ٕ) جدول
من لبل ألدوات بُعد تخفٌؾ المجهودات المبذولة  الدراسةٌوضح استخدام موالع 

 المستخدم

             الصحٌفة               
 

 بُعد تخفٌؾ
 مجهودات المستخدم

 المجموع فلسطٌن الحٌاة األٌام المدس

 % ن % ن % ن % ن % ن

  
  

ام
لع

 ا
اء

بن
ال

  
ع
ول

لم
ل

 

تصنٌفات 
 المولع

92 100 92 100 92 100 92 100 368 100 

 25 92 100 92 0 0 0 0 0 0 تدرج المسارات

تعدد 
 المتصفحات

92 100 92 100 92 100 92 100 368 100 

صفحات ذات 
 صلة

92 100 0 0 0 0 92 100 184 50 

 25 92 0 0 0 0 0 0 100 92 تلمٌحات

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 دعم التحدٌث التلمابً

 50 184 100 92 0 0 0 0 100 92 تحدٌث الصفحة

طل
 ال

ب
س

ح
ت 

ما
لو

مع
م 

دٌ
تم

ب
 

الموابم 
 البرٌدٌة

0 0 0 0 0 0 92 100 92 25 

SMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RSS 92 100 92 100 92 100 92 100 368 100 
PDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نسخة خفٌفة

منبه سطح 
 المكتب

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

أ}شٌؾ 
 الصحٌفة

92 100 92 100 92 100 92 100 368 100 

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 أرشٌؾ المواد

 51.67 2852 66.67 920 40 552 40 552 60 828 المجموع

ٌتضح من الجدول السابك أن موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لد است دمت 
، %7ٙ.ٔ٘اِدوات التً تدعم سهولة حصول المست دم على المعلومات بنسبة 

تٕه % 7ٙ.ٙٙنسبة ب ع صحٌفة فلسطٌن على موالع الدراسةٌٕحظ تمدم مولو
%، فً حٌن تشابه مولعا صحٌفتً اٌِام والحٌاة ٓٙنسبة بمولع صحٌفة المدس 

، وٌمكن تفصٌل الفبات %ٓٗالجدٌدة مع بعضهما، وحصل كٌل منهما على نسبة 
 الفرعٌة لهذا البعد فٌما ٌؤتً:

 البناء العام للمولع:  -ٔ
دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لّدوات ال اصة بالبناء نسبة است  بلؽت

هذه  دمة تحتاج ْجراء  ومن المعروؾ أن%، وهً نسبة جٌدة، ٓٙالعام للمولع 
تمنً وفنً، ؤ ٌوجد جهد بشري فٌها، ولكن ٌجب أن نٕحظ أن هنان بعض 

لتً لم ال دمات البرمجٌة، لد ؼابت عن موالع الدراسة، مثل تدرج المسارات ا
ٌمدمها سوى مولع صحٌفة فلسطٌن، وكذلن الصفحات ذات الصلة التً لم ٌمدمها 
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سوى مولعً صحٌفتً المدس وفلسطٌن، وأٌضاً  دمة التلمٌحات، والتً لم ٌمدمها 
 سوى مولع صحٌفة المدس.

موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على است دام تمنٌة تصنٌفات  تحرصولد 
شًء ضرورير ِن صفحة البداٌة ٔ  وهو أمر%، ٓٓٔالمولع، وذلن بنسبة 

كما  تتسع لكل ما هو موجود فً المولع، حٌث تعتبر صفحة البداٌة بمثابة ؼٕؾ،
ٌٕحظ أن نسبة است دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة ل اصٌة تدرج 

  فمط. %ٕ٘المسارات هً 
%، ٓٓٔبنسبة سة فمد است دمت فً موالع الدرا تعدد المتصفحاتوفٌما ٌتعلك ب

حٌث راعت موالع الدراسة إمكانٌة فتح المست دمٌن لموالعها على أكثر من 
 متصفح.
نسبة است دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة للموضوعات ذات  كما بلؽت
مع نتابج دراسة )فهمً،  -إلى حٍد ما -نتابج هذه الدراسة  وت تلؾ%، ٓ٘الصلة 
من  عالًٍ  صحؾ الدراسة لدٌها تمدم مستوىً  % منٕ.ٔٔم( التً أكدت أن ٕٔٓٓ

التفاعل، حٌث تربط النص بؽٌره من النصوص التً ٌوجد بٌنها وبٌن النص 
 .(ٔ)عٕلة، فتمترح على المست دم لابمة بعناوٌن اِ بار المرتبطة بنفس الموضوع

%، حٌث لم تسجل ٕ٘ بنسبة اصٌة التلمٌحات  الدراسةموالع ت است دمكما 
ال دمة ، وهذه  دام هذه ال اصٌة سوى فً مولع صحٌفة المدسالدراسة است

، وتساعد المست دم فً التعرؾ على بعض اِشٌاء التً تكون م تفٌة لدٌه، مهمة
عندما ٌحتاجها المست دم، فعندما ٌطلبها بتولفه على المكان المحدد،  إٔؤ تظهر 

ً تظهر له هذه التلمٌحات، كما أنها تجعل للصفحة شكَٕ جذاب  .(ٕ)ا
 دعم التحدٌث التلمابً: -ٕ

 وهً%، ٓٓٔتدعم التحدٌث التلمابً للصفحات، بنسبة  الدراسةٌتضح أن موالع 
 دمة برمجٌة أصبحت بفعل التطور التكنولوجً تلمابٌة ؤ تحتاج لجهد، ومتوفرة 

 فً كل الموالع اْ بارٌة.
 تحدٌث المولع: -ٖ

%، حٌث عمل مولعا ٓ٘آنً بنسبة  بشكل الدراسةموالع  كان تحدٌث اِ بار فً 
صحٌفتً المدس وفلسطٌن على نشر اِ بار متى تسنى لهما ذلن، ؤ ٌتمٌدان فمط 
بما ٌنشر على الصحٌفة المطبوعة، ولد أشار مدٌر مولع صحٌفة المدس إلى ذلن 
مإكداً أنهم حرٌصون على متابعة اِحداث أؤً بؤول، ونشر اِ بار العاجلة، 

، فً حٌن أشار مدٌر مولع (ٖ)بما ٌتم نشره فً النس ة المطبوعةوعدم التمٌد 
صحٌفة فلسطٌن، إلى أنهم ٌعملون على تنزٌل المواد بشكل آنً، ومتابعة اِحداث 
أؤً بؤول، وعدم التمٌد بالمواد المنشورة فً النس ة المطبوعة، وحتى أن هنان 

                                                           
 ٕٔٗ( نجوى فهمً، مرجع سابك، صٔ)
 ٕٖٔ( حلمً محسب، إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت، مرجع سابك، صٕ)
 مرجع سابكإبراهٌم ملحم،  (ٖ)
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للمولع ثم ٌتم نشرها فً بصورة أساسٌة  إعدادهابعض المواد التحرٌرٌة التً ٌتم 
 .(ٔ)الصحٌفة

فً حٌن كان مولعا صحٌفتً اٌِام والحٌاة الجدٌدة ٌحدثان أ بارهما مرة واحدة  
فً الٌوم، وعادة ما ٌكون صباحاً لنشر المواد التً تم نشرها فً النس ة الورلٌة، 
ولع وعلل ذلن مدٌر مولع اٌِام بؤن مولع الصحٌفة لٌس مولعاً إ بارٌاً، بل هو م

، وتشابه ذلن مع ما صرح (ٕ)تابع للصحٌفة ٔ ٌعتمد على نمل اِ بار أؤً بؤول
به مدٌر دابرة التكنولوجٌا فً مولع صحٌفة الحٌاة الجدٌدة، حٌث أكد بؤن مولع 

ً الصحٌفة ٔ ٌواكب نشر اِ بار بصورة آنٌة، ِنه لٌس مولع ً إ بارٌ ا أو وكالة  ا
 .(ٖ)ٌنشر ما ٌتم نشره فً الصحٌفة المطبوعة أنباء، بل هو مولع تابع للصحٌفة

م( التً أكدت أن الصحؾ 7ٕٓٓوتتشابه هذه النتابج مع دراسة )تربان، 
%، فهً ٓٓٔاْلكترونٌة تموم بتحدٌث موالعها فً صباح الٌوم التالً بنسبة 

تتعامل مع موالعها على شبكة اْنترنت، كوسٌلة ْعادة نشر ما تصدره الصحؾ 
مواد إعٕمٌة م تلفة، دون أستفادة من إمكانات النشر الفوري فً المطبوعة من 

 .(ٗ)تطوٌر وتحسٌن ال دمة اْعٕمٌة
 م( أن نسبة الموالع اْ بارٌة التً تحدث ٕٔٓٓفً حٌن أكدت دراسة )فهمً، 
% وهً بذلن تستفٌد من إمكانات اْنترنت ٔٔموادها اْ بارٌة بشكل آنً بلؽت 

ردد علٌها بآ ر تطورات اِحداث، ؤ تتمٌد بضرورة نشرها التً تتٌح تزوٌد المت
فً النس ة المطبوعة مسبماً، بٌنما بلؽت نسبة الموالع اْ بارٌة التً  ضعت 

 .(٘)%8ٓللدراسة وتجدد مادتها اْ بارٌة بصورة ٌومٌة 
 تمدٌم المعلومات حسب الطلب:  -ٗ

 بنسبةالطلب  ِدوات التً تمدم  دمات حسبا الدراسةموالع  تاست دم
%، وهً نسبة ألل من المتوسط، ولد جاء مولع صحٌفة فلسطٌن فً ٕٙ.ٓٗ

%، فً حٌن تشابهت ٓ٘المرتبة اِولى، حٌث بلؽت نسبة است دامه لهذه اِدوات
موالع الصحؾ الثٕث )المدس، اٌِام، الحٌاة الجدٌدة( فً است دامها لهذه اِدوات 

 %.٘.7ٖحٌث بلؽت 
لمست دمٌها  دمة الموابم البرٌدٌة بنسبة ضعٌفة وصلت  دراسةالوالع ولد أتاحت م

الموابم و% فمط، حٌث لم ٌست دم هذه المٌزة سوى مولع صحٌفة فلسطٌن، ٕ٘إلى 
البرٌدٌة مهمة جداً للصحؾ، ِنها تعمل على تواصل المست دم مع الصحٌفة، 

ٌنٌة على إجماع موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسط ولوحظحتى ولو لم ٌفتح المولع، 
تمنٌة برمجٌة ؤ تحتاج لجهد  وهً%، ٓٓٔ، بنسبة RSSاست دام  دمة الـ 

 بشري كبٌر.

                                                           
 مٖٕٔٓ-8-7ٔاد المرا، مدٌر المولع اْلكترونً لصحٌفة فلسطٌن، ممابلة ش صٌة بتارٌخ ( إٌٔ)
 مٖٕٔٓ-7-7ٕ( معتصم ٌاسٌن، مدٌر مركز المعلومات فً مإسسة اٌِام، ممابلة عبر الهاتؾ بتارٌخ ٕ)
 مٖٕٔٓ-ٕٔ-9ٔ أٌمن معلى، مدٌر دابرة تكنولوجٌا المعلومات فً صحٌفة الحٌاة، ممابلة عبر الهاتؾ بتارٌخ (ٖ)
  9ٔٔ( ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٗ)
  ٕ٘ٗ( نجوى فهمً، مرجع سابك، ص٘)
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  دمةو ،(SMS اصٌة  دمة الرسابل العاجلة على الهاتؾ النمال )فٌما ؼابت 
PDA  ً ، كما أؼفلت موالع عن جمٌع موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌةتماما

ة ال اصة بؤجهزة الهواتؾ النمالة الحدٌثة تمنٌة النس ة ال فٌفالدراسة است دام 
تُمِكن هذه ، ووأجهزة الحاسوب المصؽرة عن موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة

ال دمة المست دم من تصفح مولع الصحٌفة اْلكترونٌة على هاتفه المحمول أو 
( وأجهزة الهاتؾ المحمول iPadعلى أجهزة الحاسوب الحدٌثة الصؽٌرة، مثل )

 وكذلن لتسهٌل تحمٌل الصور. الحدٌثة،
اتفاق موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على إتاحتها ِرشٌؾ الصحٌفة وتبٌن 

وٌُعَد اِرشٌؾ اْلكترونً واحداً من العناصر التً ، %ٓٓٔالمطبوعة بنسبة 
وجود أرشٌؾ لّعداد  حٌث أنتسهم فً زٌادة اْلبال على الصحٌفة اْلكترونٌة، 

وتتفك الدراسة ، (ٔ)صول على مزٌد من المعلومات واسترجاعهاالسابمة ٌسهل الح
% من صحؾ الدراسة توفر 8ٔ.7م( التً أكدت أن 9ٕٓٓمع دراسة )النجار، 

م( التً ٕٔٓٓ، وكذلن دراسة )فهمً، (ٕ)أرشٌؾ لّعداد السابمة من الصحٌفة
% من موالع الدراسة على وضع أرشٌؾ باِعداد ٙ.ٙٗأكدت حرص ما نسبته 

 .(ٖ)مةالساب
أرشٌؾ موادها التً تنشر على المولع  كما أتاحت جمٌع موالع الدراسة

للمست دمٌن، حٌث إن بعض موالع الدراسة تتٌح للمست دم أرشٌؾ لمادتها 
التحرٌرٌة منذ نشؤته مثل صحٌفة فلسطٌن، وبعضها تتٌح للمست دم الرجوع للمواد 

 التحرٌرٌة المنشورة لبل ثٕث سنوات.

                                                           
م( ٕٙٓٓعبد اِمٌر الفٌصل، الصحافة اْلكترونٌة فً الوطن العربً، بدون طبعة )الماهرة: دار الشروق، ( ٔ)

 7ٕ٘ص
  7٘٘( سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٕ)
  ٕٕٗ( نجوى فهمً، مرجع سابك، صٖ)
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 ت استجابة المولع اإللكترونً للمستخدم:ثالثاً: أدوا
 (ٖ) جدول

 ألدوات بُعد استجابة المولع للمستخدمٌن الدراسةموالع ٌوضح استخدام موالع  

             الصحٌفة              
 بُعد استجابة

 المولع للمستخدمٌن

 األٌام المدس
الحٌاة 
 الجدٌدة

 المجموع فلسطٌن

 % ن % ن % ن % ن % ن

عرض 
مواد بناء ال

على تمٌٌم 
 المستخدمٌن

األكثر 
 تعلٌما

92 100 92 100 0 0 0 0 184 50 

األكثر 
 لراءةً 

92 100 92 100 0 0 0 0 184 50 

األكثر 
 إرساالً 

0 0 92 100 0 0 0 0 92 25 

طرق اإلجابة 
على 

تساإالت 
 المستخدمٌن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إلكترونً
FAQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

سام أل
 المولع

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

استجابة 
 بشرٌة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 17.85 460 0 0 0 0 42.86 276 28.57 184 المجموع

ِدوات التفاعلٌة  الدراسةموالع  است دام ضعؾٌتضح من  ٕل الجدول السابك، 
ت نسبة هذه اِدوابلؽت ال اصة باستجابة الموالع اْلكترونٌة للمست دم، حٌث 

تمدُم مولع صحٌفة اٌِام من حٌث ، ولوحظ %، وهً نسبة ضعٌفة جداً 7.8٘
%، وحصل مولع 8ٙ.ٕٗنسبة ب وذلنأهتمام باستجابة المولع للمست دمٌن، 

%، بٌنما ؼابت جمٌع طرق استجابة المولع 7٘.8ٕصحٌفة المدس على 
ح ، وفٌما ٌؤتً شرلمست دمٌن فً مولعً صحٌفتً الحٌاة الجدٌدة وفلسطٌنل

 ٔست دام هذه اِدوات بالتفصٌل:
 عرض المواضٌع ذات اإللبال الكبٌر:  -ٔ
لعرض المواضٌع ذات اْلبال الكبٌر ألل من  الدراسةاست دام موالع  كان

اِكثر مولعً صحٌفتً المدس واٌِام  حٌث كان%، 7ٙ.ٔٗ بنسبةالمتوسط، 
 ً لع الصحؾ عرض المواضٌع حسب عدد التعلٌمات، حٌث تعرض موال است داما

اْلكترونٌة المواضٌع التً نالت أعلى عدد تعلٌمات، وتمدمها للمست دم، حٌث إن 
هنان بعض المست دمٌن ٌحبون التفاعل مع المواضٌع التً تفاعل معها الجمهور، 

 ومشاركة المست دمٌن اَ رٌن هذا التفاعل.
ٌرتب موالع الدراسة تبٌن أن مولع صحٌفة المدس بالفعل  ةومن  ٕل مٕحظ

الموضوعات حسب اِكثر تعلٌماً، وٌكون هذا الموضوع منشوراً فً الٌوم الذي 
تم فٌه دراسته، أما بالنسبة لمولع صحٌفة اٌِام فعند فتح أول مادة من حٌث اِكثر 

ً نجدها مادة تم نشرها بتارٌخ  م، وكؤن هذه ال دمة لم تعد 9ٕٓٓ-7-ٕٓتعلٌما
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لكترونً لصحٌفة اٌِام  ٕل الممابلة الهاتفٌة تتجدد، وتم مراجعة مدٌر المولع اْ
 معه، فؤكد بؤنه  طؤ برمجً سٌتم مراجعته، ولكن لم ٌتم تدارن هذا اِمر.

أن صحؾ إلى م( ٕٗٓٓ، Ihlstorom & Lundbergدراسة ) توصلتولد 
م لم تسجل تصنٌؾ ٕٔٓٓالدراسة فً المرحلة اِولى من الدراسة فً العام 

راءة، بٌنما فً المرحلة الثانٌة من الدراسة فً العام اِ بار حسب اِكثر ل
م، تم إضافة هذه التمنٌة وأستفادة منها، حٌث أصبح ٌتم تصنٌؾ المحتوى ٖٕٓٓ

 .(ٔ)طبماً لعدد مرات المراءة
مولعً صحٌفتً المدس واٌِام هما اللذان حافظا على عرض المواد كما تبٌن أن 

فً أول مادة من حٌث اِكثر لراءة أن ، رؼم حسب عدد المراءات لهذه المواد
م، وكؤن هذه ال دمة لم تعد 9ٕٓٓ-7-ٕٔمولع صحٌفة اٌِام منشورة بتارٌخ 

تتجدد، وتم مراجعة مدٌر المولع اْلكترونً لصحٌفة اٌِام  ٕل الممابلة الهاتفٌة 
معه، فؤكد بؤنه  طؤ برمجً سٌتم مراجعته، وبالفعل تم تصحٌح اِمر فً الٌوم 

 ً، وأصبحت بالفعل المادة المنشورة حسب عدد المراءات تتؽٌر ٌومٌاً.التال
ولكن ورؼم أهمٌة هذه ال دمة، إٔ أن طرق العد اْلكترونٌة فً الموالع ؼٌر 
عملٌة، وذلن ٔ تٕؾ طرق وأسالٌب العد اْلكترونٌة، فبعض الموالع عند المراء 

راء، وبمجرد أن ٌعمل المست ِدم فٌها لمادة معٌنة فإن المولع ٌضٌؾ رلماً لعدد الم
تحدٌثاً لنفس الصفحة ونفس المادة التً تموم بمراءتها فإنه ٌضٌؾ رلماً آ راً لعدد 

 المراء رؼم أن المست دم واحد.
ٌجب ٔ م( التً أشارت إلى أن عداد الزوار 7ٕٓٓدراسة )محسب،  ذلنوٌإكد 

حصاء عدد المست دمٌن، أعتماد علٌهر ِن عداد المولع ؼٌر عملً فً مرالبة وإ
فالعداد ٌعمل بطرٌمة آلٌة دونما تمٌٌز بٌن المست دمٌن، فإذا فتح مست دم معٌن 
هذه الصحٌفة مابة مرة فً الٌوم فإنها تضع له رلم مابة مرة على الرؼم من كونه 

 .(ٕ)فرداً واحداً فمط، فالعداد ٌفتمر إلى آلٌة التمٌٌز بٌن المست دمٌن
نسبة است دام موالع  فاتضح أن مواضٌع اِكثر إرسأً عرض الأما بالنسبة ل
%، حٌث لم تسجل الدراسة است دام هذه ال دمة ٕ٘ اصٌة كانت هذه اللالدراسة 

 سوى فً مولع صحٌفة اٌِام.
 اإلجابة على تساإالت المستخدمٌن:  -ٕ

 لم تسجل أي نوعٍ من أنواع أستجابة المعروفة، الدراسةموالع تبٌن النتابج أن 
أستجابة اْلكترونٌة، وتكون عادة بالرد عبر رسابل معدة مسبماً  فلم تست دم

وتست دم عن طرٌك الرد اَلً، وكذلن لم تست دم موالع الدراسة أستجابة عن 
ً  طرٌك ، ؤ حتى اْجابة عن طرٌك ألسام المولع، أو حتى اِسبلة اِكثر شٌوعا

شكل  اص ومباشر على تساإل أستجابة البشرٌة، التً تعنً اْجابة ب
 المست دم.

                                                           
(ٔ) C. Ihlstrom &  J. lundberg ,Op.Cit.,p.60  

  ٕ٘ٓ( حلمً محسب، إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت، مرجع سابك، صٕ)
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أكثر من رسالة لكل مولع من موالع الدراسة، على فترات متمطعة  تم ارسال ولد
لم أي رد من أي مولع من موالع الدراسة على ٌتم تسلم و ٕل مدة الدراسة، 

الذي وضعته موالع الدراسة  عنوان البرٌد اْلكترونًالرسابل الُمرسلَة عبر 
بوضع عنوان البرٌد ولع، وهو ما ٌإكد أن موالع الدراسة تكتفً ْدارة الم
 .اْلكترونً

 رابعاً: أدوات تسهٌل االتصال الشخصً: 
 ( ٗ) جدول

االتصال الشخصً من لبل  تسهٌلألدوات بُعد  الدراسةٌوضح استخدام موالع 
 المستخدمٌن

 الصحٌفة          
 بُعد استخدام

 االتصال الشخصً

 المجموع فلسطٌن حٌاة الجدٌدةال األٌام المدس

 % ن % ن % ن % ن % ن

ً
ون

تر
لك

إل
 ا
ٌد

بر
ال

 

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 إدارة المولع

 75 276 100 92 100 92 100 92 0 0 ألسام المولع

 50 184 0 0 100 92 100 92 0 0 محرر المادة

ت
ٌا
تد

من
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 منتدٌات عامة

ٌات منتد
 متخصصة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

منتدٌات 
 ممترحة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عرض بٌانات المعلمٌن

 32.14 828 28.57 184 42.86 276 42.86 276 14.29 92 المجموع

 ٌتضح من  ٕل الجدول السابك أن حرص موالع صحؾ الدراسة على البُعد
صً للمست دمٌن كان ضعٌفاً، حٌث كانت نسبة ال اص بتسهٌل أتصال الش 

%، ولد تشابه ٗٔ.ٕٖاست دام اِدوات ال اصة بهذا البُعد فً موالع الدراسة 
مولعا صحٌفتً اٌِام والحٌاة الجدٌدة فً النتابج ال اصة بؤدوات هذا البُْعد، حٌث 

%، 7٘.8ٕ%، فً حٌن حصل مولع صحٌفة فلسطٌن على 8ٙ.ٕٗبلؽت النسبة 
 %.9ٕ.ٗٔلع صحٌفة المدس فً المرتبة اِ ٌرة بنسبة وجاء مو

بعض اِدوات التً تم تسجٌل إٔ أنه ٌٕحظ أن ورؼم أن هذه النسبة ضعٌفة،  
وجودها ٔ تإدي دورها، مثل البرٌد اْلكترونً ال اص بإدارة المولع وألسام 
ع بها المولع، حٌث إنها ٔ تإدي الدور الذي وضعت من أجله، لعدم اهتمام المول

ؤ ترد موالع الدراسة اِربعة على الرسابل التً ترد إلٌه، رؼم وجوده فً  انة 
 (، وفٌما ٌؤتً تفصٌل لمدى التزام موالع الدراسة بهذا البعد:اتصل بنا)
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 البرٌد اإللكترونً:  -ٔ
ٌتضح من  ٕل الجدول السابك حرص موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على 

%، ولد تشابهت نسبة مولعً 7٘اْلكترونً، حٌث بلؽت النسبة  است دامها للبرٌد
%، فً حٌن حصل مولع صحٌفة ٓٓٔصحٌفتً اٌِام والحٌاة الجدٌدة التً بلؽت 

%، وجاء مولع صحٌفة المدس فً المرتبة اِ ٌرة 7ٙ.ٙٙفلسطٌن على نسبة 
 %.ٖٖ.ٖٖبنسبة 

لم ترد جمٌعها  إٔ أنموالع الدراسة وضعت لها برٌداً إلكترونٌاً،  كلورؼم أن 
 إلى هذا البرٌد أكثر من مرة.  انعلى أي رسالة من الرسابل التً أرسلها الباحث

م(، حٌث أشار إلى أن الصحؾ العربٌة 7ٕٓٓوهو ما ٌتفك مع دراسة )محسب،  
ً للتواصل مع إدارة المولع، إٔ أنه ٌإ ذ  فً دراسته لد است دمت برٌداً إلكترونٌا

م فاعلٌتهر فهً لم ترد على الرسابل الُمرَسلَة من المراء، ولكن على هذا البرٌد عد
على ما ٌبدو أصبح تملٌد وضع البرٌد اْلكترونً موضة ٔ ؼنى عنها من الناحٌة 
الشكلٌة، التً ٔ تعكس إفادة فعلٌة على أرض الوالع بالنسبة للصحؾ، أما 

لمست دم اان فٌه دونً تعالصحٌفتان اِمرٌكٌتان، فمد است دمتا طرٌمة الرد اْلكتر
بالرد فً ألرب فرصة، وٌعزي )محسب( لٌام الصحؾ باست دام الرد 

كثرة عدد المست دمٌن الذٌن ٌرسلون رسابل إلى الصحٌفةر مما إلى اْلكترونً، 
ٌَْصعُب معه الرد الفردي على كل ش ص
(ٔ). 

دت أن م( التً أك7ٕٓٓكما تتفك نتابج هذه الدراسة مع نتابج دراسة )تربان، 
%، وجاءت هذه ٓٓٔصحؾ الدراسة لد است دمت البرٌد اْلكترونً بنسبة 

ً تؤ ذ شكل اتصل بنا دراسة مع ، و(ٕ)ال دمة على شكل إٌمٌل المولع، وأحٌانا
% من صحؾ الدراسة تضع لها 8ٓم( التً أشارت فٌها إلى أن ٕٔٓٓ)فهمً، 

ً للتواصل مع إدارة الصحٌفة، فً حٌن  % تضع أكثر من 7.7ٔبرٌداً إلكترونٌا
% من صحؾ الدراسة ٔ تضع لها برٌداً ٖ.ٕعنوان واحد للتواصل معها، وفمط 

 ً % ٗ.7ٓم( الذي أكد فٌها أن 9ٕٓٓ، كما اتفمت مع دراسة )النجار، (ٖ)إلكترونٌا
من صحؾ الدراسة تضع عنوان برٌد إلكترونً واحد على الصفحة الربٌسٌة 

نوان برٌدي إلكترونً على الصفحة % تضع أكثر من عٖ.8ٔلمولع الصحٌفة، و
 . (ٗ)الربٌسٌة لمولع الصحٌفة

 موالعأما بالنسبة لوجود برٌد إلكترونً ِلسام المولع فمن المٕحظ أن ثٕثة من 
الدراسة لد حرصت على وجود برٌد إلكترونً ِلسام المولع، وصحٌفة المدس 

 المولع.هً الوحٌدة التً لم تضع برٌداً إلكترونٌاً  اصاً بؤلسام 
ً لم تم ارسال  كما رسابل ِلسام الموالع التً تضعها موالع الدراسة، ولكن أٌضا

ٌصل أي رد على أيٍ من هذه الرسابل من أي مولع من موالع الصحؾ الثٕث 

                                                           
  ٕٕٔ-ٕٔٔسابك، ص المرجع ال( ٔ)
  9ٗٔ(  ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٕ)
  ٕٔٗ(  نجوى فهمً، مرجع سابك، صٖ)
  7ٖ٘ص (  سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ٗ)
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أما بالنسبة للبرٌد اْلكترونً ال اص بمحرر ، فلسطٌن(-الحٌاة الجدٌدة-)اٌِام
فتً اٌِام والحٌاة الجدٌدة فمط على وضع المادة التحرٌرٌة فمد حرص مولعا صحٌ

البرٌد اْلكترونً لبعض محرري الممأت، حٌث إنها كانت تضع بشكل عشوابً 
-البرٌد اْلكترونً ال اص ببعض ُكتَّاب الممأت، ولم تلتزم هذه الموالع )اٌِام
اً الحٌاة الجدٌدة( بوضع البرٌد اْلكترونً لكل كتّاب الممأت، ولم تضع برٌد

 إلكترونٌاً لمحرر المواد التحرٌرٌة التفسٌرٌة أو ال برٌة.
م( التً بٌنت أن الصحؾ اْلكترونٌة 7ٕٓٓوهذه النتٌجة تتفك مع دراسة )تربان، 

الفلسطٌنٌة تتٌح البرٌد اْلكترونً لمحرر المادة المنشورة بنسبة ضعٌفة وصلت 
اسة )تٕحمة، ، ودر(ٔ)صحٌفة 9ٙ% من صحؾ الدراسة التً بلؽت ٗ.7ٔإلى 
% من حجم عٌنة الموالع اْ بارٌة ٘.9ٖم( التً أظهرت أن نسبة ٕٕٔٓ

% منها 9ٕالفلسطٌنٌة است دمت برٌد إلكترونً للمإسسة اْعٕمٌة، ونسبة 
 .(ٕ)است دمت برٌد لمحرر المادة المنشورة

م( التً أشارت إلى أن 9ٕٓٓكما تتوافك هذه النتابج مع نتابج دراسة )النجار، 
% من صحؾ الدراسة تتٌح إمكانٌة أتصال بمحرري المصص اْ بارٌة ٖ.ٔٔ

 .(ٖ)لمولع الصحٌفة
م( فً دراسته التً بٌنت أن 7ٕٓٓوهً نفس النتٌجة التً توصل إلٌها )محسب، 

ً لمحرر المادة المنشورة، وأرجع  صحٌفتً الدراسة، لم تست دما برٌداً  اصا
نها ما زالت تنشر نفس المواد )محسب( ذلن بالنسبة للصحؾ العربٌة إلى أ

المنشورة فً الصحؾ الورلٌة، وبالتالً لٌس هنان عٕلة بٌن المحرر وما ٌنشر 
فً الصحؾ اْلكترونٌة، اِمر الذي ٔ ٌتطلب إضافة برٌده اْلكترونً مع 

 .(ٗ)ال بر، فً حٌن است دمت الصحٌفتٌن اِمرٌكٌتٌن هذه ال دمة
 المنتدٌات: -ٕ

سة ؼٌاب تام ٔست دام للمنتدٌات بؤنواعها الثٕثة عن موالع بٌنت نتابج الدرا
الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة، وهو ما ٌعزز أن هذه الموالع هً عبارة عن ساحة 

 لنشر المادة المطبوعة فً الصحٌفة على شبكة اْنترنت.
م( التً بٌنت أن نسبة موالع ٕٔٓٓوتتفك هذه النتابج مع نتابج دراسة )فهمً، 

، أما دراسة (٘)%٘.٘ٔالتً أتاحت ساحة للنماش على موالعها بلؽت  الدراسة
م( أشارت إلى ؼٌاب هذا اِمر عن الصحافة اْلكترونٌة ٕٕٔٓ)تٕحمة، 
% من 9.ٙٔم( أن نسبة 9ٕٓٓدراسة )النجار،  فً حٌن أكدت، (ٙ) الفلسطٌنٌة

                                                           
  99ٔ( ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٔ)
 7ٕ( ثابر تٕحمة، مرجع سابك، ص ٕ)
  7ٖ٘( سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٖ)
 ٕٕٔ( حلمً محسب، إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت، مرجع سابك، ص ٗ)
  ٖٕٗ(  نجوى فهمً، مرجع سابك، ص٘)
  7ٖ(  ثابر تٕحمة، مرجع سابك، ص ٙ)
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ً للدردشة على موالعها، و % تتٌح مجموعات ٙ.٘صحؾ الدراسة تتٌح ؼرفا
 . (ٔ)منتدٌات للنماشو
 عرض بٌانات المعلمٌن: -ٖ

بؤن  انتنشر بٌانات المعِلمٌن، وٌرى الباحث الدراسة لمتبٌن نتابج الدراسة أن موالع 
نشر بٌانات المعلمٌن ٌعطً إمكانٌة تفاعل المعلمٌن مع بعضهم البعض، وزٌادة 

لى عدم عٌحرصون أؼلب المعلمٌن  إٔ أنفرصة  لك عٕلات وتفاعٕت بٌنهم، 
 .ال اصةنشر معلوماتهم 

 خامساً: أدوات سهولة إضافة معلومات من لبل المستخدمٌن:
 (٘) جدول

ألدوات بُعد سهولة إضافة معلومات من لبل  الدراسةٌوضح استخدام موالع  
 المستخدم

 الصحٌفة          
         

 بُعد سهولة 
  إضافة معلومات

 المجموع فلسطٌن الحٌاة األٌام المدس

 % ن % ن % ن % ن % ن

 50 184 0 0 100 92 0 0 100 92 االستفتاءات

 75 276 100 92 0 0 100 92 100 92 التعلٌك

 25 92 0 0 0 0 0 0 100 92 التعلٌك على التعلٌك

موالع 
التواصل 

 االجتماعً

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 فٌسبون

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 توٌتر

 100 368 100 92 100 92 100 92 100 92 أخرى

لم -تمٌٌم )أعجبنً
 ٌعجبنً(

92 100 0 0 0 0 0 0 92 25 

المشاركة 
فً المادة 
 المنشورة

إضافة 
 صورة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

إضافة 
 صوت

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

إضافة مادة 
 تحرٌرٌة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

إضافة 
 فٌدٌو

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 43.18 1748 36.36 368 36.36 368 36.36 368 63.63 644 المجموع

أن است دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة إلى الجدول السابك تشٌر بٌانات 
نسبة بلّدوات التً تحمك بُعد سهولة إضافة معلومات جاء دون المتوسط، 

 %ٖٙ.ٖٙنسبة ِولى ب%، ولد جاء مولع صحٌفة المدس فً المرتبة ا8ٔ.ٖٗ
فارق كبٌر بٌنه وبٌن الموالع اِ رى، فً حٌن بلؽت لدى الموالع اِ رى وب

ٖٙ.ٖٙ.% 
                                                           

  7ٗ٘(  سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٔ)
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وٌتضح من  ٕل الجدول السابك، ؼٌاب اِدوات ال اصة بالمشاركة فً المادة 
المنشورة، ولم تسمح موالع الدراسة للمست دم بالمشاركة فً هذه المادة المنشورة، 

 ً ، أن الدراسة سجلت ؼٌاب )أستفتاءات( أو استطٕعات الرأي ومن الؽرٌب أٌضا
 ، وفٌما ٌؤتً تفصٌل لهذه البٌانات:عن صحٌفتً اٌِام وفلسطٌن

 )االستفتاءات(: استطالعات الرأي -ٔ

ً بنسبةستطٕع الرأي أو أستفتاء متوسطٔ الدراسةموالع  كان است دام بلؽت  ا
والحٌاة الجدٌدة هذا اِمر، فً حٌن  %، حٌث است دم مولعا صحٌفتً المدسٓ٘

أن مولع صحٌفة الحٌاة  ظوحؼاب عن مولعً صحٌفتً اٌِام وفلسطٌن، ول
الجدٌدة رؼم إتاحته ٔستطٕعات الرأي إٔ أن هذا اِمر لٌس فعأً، حٌث إن 
مولع صحٌفة الحٌاة الجدٌدة ٌتٌح  انة على ٌسار أسفل واجهتها للتصوٌت، ولكنه 

ومن المعروؾ أن وجود استطٕعات الرأي مهم ، م التصوٌت علٌهٔ ٌوجد ما ٌت
جداً لموالع الصحؾ اْلكترونٌة، حٌث إنها تتٌح المجال أمام الزابر للتعبٌر عن 

، وتفٌد فً لٌاس اتجاهات المست دمٌن إزاء موضوع معٌن، ولد تسهم هذه (ٔ)رأٌه
دول أو تؽٌٌر برنامج أستفتاءات فً تؽٌٌر بعض السٌاسات التً تنتهجها بعض ال

 .(ٕ)انت ابً
م( التً أظهرت 7ٕٓٓوت تلؾ نتابج الدراسة مع ما توصلت إلٌه دراسة )تربان، 

أن الصحؾ اْلكترونٌة الفلسطٌنٌة تست دم استطٕع الرأي بنسبة ضعٌفة وصلت 
% من ٘.ٗ م( فمد أتاحتٕٔٓٓ، أما بالنسبة لدراسة )فهمً، (ٖ)%ٗ.7ٔإلى 

 .(ٗ)ستطٕعات للرأيموالع الدراسة فمط ا
% من صحؾ الدراسة لد است دمت 7٘م( فؤكدت أن 7ٕٓٓأما دراسة )محسب، 

استطٕعات الرأي، ؼٌر أنه من المٕحظ أن صحٌفة الجمهورٌة المصرٌة لد 
وضعت استطٕع رأي حول الفابز المتولع بالدوري، ؼٌر أنه ٌُإَ ذ على هذه 

الفعلً لنتٌجة الدوري، مما ٌملل من أستطٕعات أنها لم تتؽٌر حتى بعد الحسم 
أهمٌة تواجده، أما صحٌفة اِهرام فلم تست دم هذا النوع من أستفتاءات على 

فمد است دمتا هذا  USA Todayو  New york Timesمدار الدراسة، أما صحٌفتا 
النوع بطرٌمة عملٌة فً مجأت سٌاسٌة متعددة، ؼٌر أنهما لم تطرحانه فً 

ً للموضوعات السٌاسٌة صفحة البدء بص ورة مباشرة، ولكنهما وضعتاه مصاحبا
 . (٘)فً الصفحات الدا لٌة

 التعلٌك على الموضوعات والتعلٌك على التعلٌك: -ٕ
 بدرجةلتعلٌك على الموضوعات والتعلٌك على التعلٌك، دراسة اموالع ال تاست دم
صحٌفة %، ولد جاء مولع ٓ٘، حٌث بلؽت نسبة است دام التعلٌمات ةمتوسط

                                                           
ان: دار وابل للنشر والتوزٌع،  ٔاْعٕم الجدٌد والصحافة اْلكترونٌة، ط عبد الرزاق الدلٌمً، (ٔ)  م(ٕٓٔٓ)َعمَّ

 ٕٕٗص 
 ٕٙٔ( حلمً محسب، إ راج الصحؾ اْلكترونٌة، مرجع سابك، ٕ)

  99ٔ(  ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٖ)
  ٖٕٗى فهمً، مرجع سابك، ص(  نجوٗ)
 ٕٙٔ(  حلمً محسب، إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت، مرجع سابك، ص ٘)
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المدس فً المرتبة اِولى فً است دام التعلٌك، حٌث إنه كان المولع الوحٌد الذي 
%، فً حٌن ٓٓٔاست دم التعلٌك على التعلٌك لٌحصل مولع صحٌفة المدس على 

% حٌث إنهما أتاحتا التعلٌك ٓ٘حصل مولعا صحٌفتً اٌِام وفلسطٌن على نسبة 
مولع صحٌفة الحٌاة الجدٌدة التعلٌك، أو  على المادة المنشورة فمط، فً حٌن لم ٌتح

 التعلٌك على التعلٌك على صفحاته.
تضح أن مولع صحٌفة المدس هو المولع الوحٌد من موالع المٕحظة ٌومن  ٕل 

الدراسة الذي ٌنشر التعلٌك بمجرد إد اله، ولد أوضح مدٌر المولع اْلكترونً 
ل مسإول الطالم المناوب، لصحٌفة المدس بؤن مرالبة التعلٌمات ٌتم من  ٕ

وتستفٌد إدارة المولع من هذه التعلٌمات فً إعطابها مإشرات حمٌمٌة عن 
، أما بالنسبة لمولع صحٌفة اٌِام فرؼم أنه ٌضع (ٔ)اهتمامات الجمهور بالمواضٌع

إمكانٌة التعلٌك، إٔ أنه عند محاولة التعلٌك وبعد كتابته، تؤتً رسالة إلكترونٌة 
رسال التعلٌك وسوؾ ٌتم إضافته بعد مراجعة إدارة المولع" ولكن تنص على "تم إ

 انوبمتابعة المولع طوال مدة التحلٌل لم ٌتم نشر التعلٌك الذي حاول الباحث
 إضافته.

وكذلن اِمر بالنسبة لمولع صحٌفة فلسطٌن الذي ٌتٌح إمكانٌة التعلٌك على مواده  
اد المنشورة، جاءت رسالة تنص التعلٌك على هذه المو حاولةم المنشورة، فعند

على: "تم استمبال تعلٌمن بنجاح، سوؾ ٌتم مراجعة تعلٌمن وإلراره من طرؾ 
تعلٌك على أكثر من موضوع ولفترات متمطعة  ٕل مدة الإدارة المولع"، وبعد 

ً فً مولع صحٌفة فلسطٌن،  الدراسة إٔ أنه لم ٌتم نشر أي تعلٌك، وٌُٕحظ أٌضا
للمست دم ْد ال التعلٌك، فإذا  Facebookبرمجٌة اشتران  أنه ٌست دم بطرٌمة

الموجود رابطه فً الصفحة  Facebookأد ل المست دم التعلٌك من  ٕل مولع 
 ٌتم نشره فوراً.

وٌعتبر التعلٌك  دمة مفٌدة جداً حٌث إنه  ٌتٌح للمست ِدم التعلٌك على ما نشر 
علِّك فٌها على ما نُِشر بالصحٌفة بالمولع وإرسال رسابل إلكترونٌة إلى المحرر ٌُ 

ً لما نُِشر، وتمتاز ً أو تصحٌحا التعلٌمات بدرجة عالٌة من  أو ٌُمِدم فٌها التراحا
التفاعلٌة ِنها توضح وجهة نظر الُمرِسل وتعطً ردود أفعال متفاوتة من عدد 

 .(ٕ)كبٌر من المشاركٌن
أن الصحؾ اْلكترونٌة م( التً بٌنت 7ٕٓٓوتتفك هذه النتابج مع دراسة )تربان، 

 %٘.8ٖالفلسطٌنٌة تتٌح التعلٌك على المادة المنشورة بنسبة ضعٌفة وصلت إلى 
(ٖ). 

ً كبٌراً مع دراسة )تٕحمة،  م( التً بٌنت أن ٕٕٔٓوت تلؾ هذه النتابج ا تٕفا
% من موالع الدراسة تسمح بإمكانٌة التعلٌك من لبل ٗ.77المبحوثٌن ٌرون أن 

                                                           
 مرجع سابكإبراهٌم ملحم، ( ٔ)

(ٕ) Matthew Bietz, "Interactivity and Electronic Communication an Experimental Study 

of Mediated Feedback", University of Michigan, PHD Thesis, unpublished,(2008), 

P1-2  

  99ٔ(  ماجد تربان، مرجع سابك، ص ٖ)
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أ تٕؾ ناتج عن أن )تٕحمة( لد اعتمد فً المول أن هذا  وٌمكن، (ٔ)الزوار
دراسته على معلومات المست دمٌن حول الموالع التً  ضعت لها دراسته ولم ٌَمُم 

 التً كانت فً ؼالبٌتها لٌس لها أصل مطبوع. هو بتحلٌل مضمون هذه الموالع
 ٓٓٔن م( التً ا تارت عٌنة عشوابٌة مكونة مٕٔٔٓوفً دراسة )السنوسً، 

المبحوثٌن من % ٕٗ، تبٌن أن ٖ٘و ٕٓشاب وشابة تتراوح أعمارهم بٌن 
ً % منهم ٌٓٔوٌمومون بإبداء الرأي أو التعلٌك أحٌاناً،  ، بدون الرأي والتعلٌك دابما

سعى إلى التعمك فً الحدث عن طرٌك الد ول فً من المبحوثٌن % ٕٖكما أن 
 .(ٕ)نماش افتراضً جاد مع المعلمٌن

م( التً أكدت أن التفاعلٌة ٕٓٔٓالنتٌجة مع دراسة )لدوري،  وت تلؾ هذه
%، ذلن أن ٘ٗ.9ٗالمتبادلة بٌن المست دمٌن تشكل نسبة مرتفعة وصلت إلى 

المساحة التً وفرتها الصحافة اْلكترونٌة  لمت فرصة للجمهور بإنتاج الرسابل 
 .(ٖ)لوتبادلها بؽض النظر عن مضمون التفاعلٌة التً تحتوٌها هذه الرساب

 موالع التواصل االجتماعً: -ٖ
جمٌع  است دمتبموالع التواصل أجتماعً، حٌث  الدراسةموالع  تبٌن اهتمام

، وحتى أن موالع الدراسة تست دم موالع Twitterو  Facebookموالع الدراسة 
 ، وؼٌرهما.LinkedInو  flickerأ رى للنشر من  ٕلها مثل 

طلب جهداً من محرري المواد المنشورة، بل إنها هذا ٔ ٌت هبؤنٌمكن تعلٌل ذلن و
تمنٌة برمجٌة ٌتم تفعٌلها واست دامها بشكل تلمابً ودابم، و اصة بعد اْلبال 
 الكبٌر وأنتشار الواسع لهذه الموالع واست دام الجمهور لها و اصة الشباب.
عً ولد أكدت الكثٌر من الدراسات على أهمٌة است دام موالع التواصل أجتما

% من مست دمً اْنترنت ٘.9ٕم( أن ٕٓٔٓحٌث أظهرت دراسة )إبراهٌم، 
Facebookٌست دمونه من أجل الد ول على مولع 

(ٗ). 
 تمٌٌم المواد المنشورة: -ٗ

أن نسبة إتاحة موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لمست دمٌها بتمٌٌم المادة ٌٕحظ 
ً إذ بلؽت نسبة  ان مولع صحٌفة المدس هو %، فمد كٕ٘المنشورة كان ضعٌفا

المولع الوحٌد من موالع الدراسة الذي أتاح لمست دمٌه إمكانٌة تمٌٌم المادة 
 لم ٌعجبنً(. –المنشورة )أعجبنً 

 المشاركة فً المحتوى المنشور:  -٘
مشاركة المست دمٌن فً المحتوى المنشور عن موالع تام لؼٌاب تشٌر النتابج إلى 

، حٌث ؼابت جمٌع إمكانات إضافة صورة أو صوت الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة
لم تسمح موالع الدراسة بؤي مشاركة من المست دم وأو مادة تحرٌرٌة، أو فٌدٌو، 

 فً المحتوى المنشور.

                                                           
  7ٖ(  ثابر تٕحمة، مرجع سابك، ص ٔ)
  ٕٔ- ٔٔ(  ثرٌا السنوسً، مرجع سابك، صٕ)
  7ٓٔ(  رٌم فتٌحة لدوري، مرجع سابك، ص ٖ)
  ٖٙٗ(  سهٌر إبراهٌم، مرجع سابك، ص ٗ)
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م( أن السماح للجمهور فً المشاركة فً إنتاج  ٕٔٔٓ، Alkuولد أكدت دراسة )
ى المادة اْعٕمٌة المادة المنشورة على الصحٌفة اْلكترونٌة ٌزٌد من مستو

الممدمة للجمهور، وأن الصحؾ التً توفر مٌزة المشاركة فً المادة المنشورة 
على اْنترنت لدٌها تواصل مع مست دمٌها بصورة أكبر من الصحؾ التً ٔ تتٌح 

 .(ٔ)هذه المٌزة
% ٕ.9٘م( التً أشارت إلى أن 9ٕٓٓوت تلؾ هذه النتٌجة مع دراسة )النجار، 

ة أتاحت فرص متفاوتة ْضافة المست دمٌن للمعلومات على من صحؾ الدراس
 .(ٕ) موالع الصحؾ

% من صحؾ الدراسة تسمح  ٕ٘م( أن ٕٕٔٓ، Larssonولد أكدت دراسة )
، وت تلؾ مع دراسة )تٕحمة، (ٖ)للمراء بالمساهمة فً نشر اِ بار والتمارٌر

ة إضافة % من موالع الدراسة سمحت إمكانٌٗ.9ٔم( التً بٌَّنت أن ٕٕٔٓ
ربما ٌعود سبب هذا أ تٕؾ إلى أن ، و(ٗ)ممأت أو دراسات من لبل الزوار

دون )تٕحمه( اعتمد فً دراسته على معلومات المست دمٌن حول هذه الموالع 
 .تحلٌل هذه الموالع

 سادساً: أدوات مرالبة نظام المستخدم: 
 (ٙ) جدول

 المستخدم مرالبة نظامبُعد ل الدراسةٌوضح استخدام موالع  
ة الصحٌف        

    
مرالبة نظام 

 المستخدم

 األٌام المدس
الحٌاة 
 الجدٌدة

 المجموع فلسطٌن

 % ن % ن % ن % ن % ن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اشتراط التسجٌل

عرض عدد 
 المراء

92 100 92 100 0 0 0 0 184 50 

عرض معلومات 
 األعضاء

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 16.67 184 0 0 0 0 33.33 92 33.33 92 المجموع

ٌتضح من  ٕل الجدول أن موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة لد است دمت 
%، 7ٙ.ٙٔاِدوات ال اصة ببُعد مرالبة نظام المست دم بنسبة ضعٌفة بلؽت 

ورؼم أن هذا البُعد ٌنصح الباحثون بعدم است دامه، إٔ أن بعض الباحثٌن ٌوصً 
ال صوصٌة وبؤنه عضو فً هذا المولع، وأن له بؤن است دامه ٌحمك للفرد 

ش صٌة معروفة لدى المولع، كما أن هذا البُعد ٌعطً المولع معلومات عن 
التً ٌفضلون لراءتها، وأولات  والموضوعاتالمراء، من حٌث أماكن سكناهم، 

                                                           
(ٔ) A. Alku, Op. Cit., p.92  

  7٘٘(  سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٕ)
(ٖ) A. Larsson, Op. Cit., p.208   

  7ٖ(  ثابر تٕحمة، مرجع سابك، ص ٗ)
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المراءة، كما أنه ٌعطً المولع معلومات حول طبٌعة الجمهور الذي ٌطلع على 
 الصحٌفة.
م( التً أكدت أن صحؾ الدراسة ٔ 7ٕٓٓفك هذه النتابج مع دراسة )محسب، وتت

هً الوحٌدة فً  New york Times%، وأن صحٌفة 7٘تشترط التسجٌل بنسبة 
صحؾ الدراسة اِربعة، التً تفرض على مست دمٌها تسجٌل بٌاناتهم الش صٌة 

ات ٔسترجاعها فً أول مرة ٌد لون بها المولع، وتستؤذن منهم حفظ هذه المعلوم
 . (ٔ)عندما ٌفتح المست دم الصحٌفة مرة أ رى

% من صحؾ الدراسة اشترطت على ٖ.8ٔم( أن 9ٕٓٓوأثبتت دراسة )النجار، 
% من صحؾ ٖ.8ٔمست دمٌها التسجٌل فً المولع، فً حٌن است دمت نسبة 

الدراسة عدَّاد الزوار، وكانت نسبة الصحؾ التً  ضعت للدراسة ولم توفر أي 
 .(ٕ)%٘.ٖ٘من المرالبة على المست دمٌن نوع 

 سابعاً: أبعاد التفاعلٌة فً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة:
 (8) جدول

ٌوضح إجمالً استخدام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة ألدوات أبعاد  
 التفاعلٌة

 الصحؾ                  
 أبعاد التفاعلٌة

 المجموع فلسطٌن الحٌاة اٌِام المدس

 % ن % ن % ن % ن % ن

 43.19 2225 51.32 661 50 644 35.71 460 35.71 460 بُعد تعدد الخٌارات

بُعد تخفٌؾ المجهودات 
المبذولة من لبل 

 المستخدم

828 60 552 40 552 40 920 66.67 2852 51.67 

بُعد استجابة المولع 
 اإللكترونً للمستخدم

184 28.57 276 42.86 0 0 0 0 460 17.85 

االتصال  تسهٌلبُعد 
الشخصً من لبل 

 المستخدمٌن

92 14.29 276 42.86 276 42.86 184 28.57 828 32.14 

بُعد سهولة اضافة 
معلومات من لبل 

 المستخدم

644 63.63 368 36.36 368 36.36 368 36.36 1748 43.18 

بُعد مرالبة نظام المستخدم 
 من لبل المولع

92 33.33 92 33.33 0 0 0 0 184 16.67 

 34.11 8297 30.49 2133 28.20 1840 38.52 2024 39.25 2300 المجموع

 

                                                           
 ٕٓ٘(  حلمً محسب، إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت، مرجع سابك، ص ٔ)
  7ٗ٘(  سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٕ)
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أن نسبة است دام موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة السابك ٌتضح من الجدول 
% وهً نسبة ٔٔ.ٖٗلّدوات ال اصة بالتفاعلٌة حسب اِبعاد الستة كان 

 ضعٌفة.
ق مولع صحٌفة المدس بالنسبكما  ة ٔست دامه ِدوات التفاعلٌة حسب ٌتضح تَفَوُّ

اِبعاد التً حددتها الدراسة، حٌث كان متوسط است دام مولع صحٌفة المدس 
مع  -إلى حٍد ما-%، ونٕحظ تمارب هذه النتٌجة ٕ٘.9ِٖدوات التفاعلٌة هو 

%، وٌتمارب مولع صحٌفة فلسطٌن ٕ٘.8ٖمولع صحٌفة اٌِام التً بلؽت  نتٌجة
% مع النتٌجة التً حصل علٌها مولع صحٌفة الحٌاة 9ٗ.ٖٓالتً حصلت على 
 %. ٕٓ.8ٕالجدٌدة والتً كانت 

ونالحظ كذلن من خالل الجدول أن أبعاد التفاعلٌة من حٌث متوسطات توفرها 
 فً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة جاءت حسب الترتٌب اآلتً:

مست دم، كان المتوسط بُعد ت فٌؾ المجهودات المبذولة من لبل ال لمرتبة األولى:ا
٘ٔ.ٙ7.% 

 %.9ٔ.ٖٗبُعد تعدد ال ٌارات، كان المتوسط   المرتبة الثانٌة:
بُعد سهولة إضافة معلومات من لبل المست دم، كان المتوسط   المرتبة الثالثة:

ٖٗ.ٔ8.% 
أتصال الش صً من لبل المست دمٌن، كان  تسهٌلبُعد  المرتبة الرابعة:

 %.ٗٔ.ٕٖالمتوسط 
بُعد استجابة المولع اْلكترونً للمست دم، حٌث كان المتوسط،  الخامسة:المرتبة 
ٔ7.8٘.% 

بُعد مرالبة نظام المست دم من لِبَل المولع، حٌث كان المتوسط،  المرتبة السادسة:
ٔٙ.ٙ7.% 

هً نسبة ضعٌفة إذا ما لورنت بدراسة  والنسبة التً حصلت علٌها موالع الدراسة
حٌث  CNNٌها التفاعلٌة فً مولعً الجزٌرة والـ م( التً درس ف7ٕٓٓ)محسب، 

%، فً حٌن كانت فً مولع الجزٌرة بنسبة CNN 88.9٘كانت التفاعلٌة فً الـ 
 .(ٔ)%7ٔ%، أي بمتوسط 9ٔ.ٖ٘
بدراسة است دام موالع الدراسة ِبعاد التفاعلٌة تظل من فضة ممارنةً نسبة كما أن 

وسط نسبة است دام صحؾ م( حٌث كان مت7ٕٓٓأ رى لنفس الباحث )محسب، 
 دراسةلنتٌجة وهً نتٌجة لرٌبة ، (ٕ)%٘ٙ.7ٗالدراسة لدٌه لّدوات التفاعلٌة 

لصحؾ اْلكترونٌة العربٌة، حٌث كان متوسط است دام حول ام( 9ٕٓٓ)النجار، 
 .(ٖ)%٘٘الصحؾ ِدوات التفاعلٌة هو هذه 

 
 

                                                           
  ٕ٘٘علٌة الموالع التلفزٌونٌة اْ بارٌة على اْنترنت، مرجع سابك، ص ( حلمً محسب، لٌاس تفأ)
 ٕٗ٘( حلمً محسب، إ راج الصحؾ اْلكترونٌة على شبكة اْنترنت، مرجع سابك، صٕ)
 77٘-7ٕ٘( سعٌد الؽرٌب النجار، مرجع سابك، ص ٖ)
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 أهم نتابج الدراسة: 

 ج التً توصلت إلٌها هذه الدراسة:ٌل ص الباحثان فٌما ٌؤتً أهم النتاب
ٔ ٌوجد حرص واضح لدى موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة على استؽٕل  .ٔ

 كامل اْمكانات المتاحة على شبكة اْنترنت.
 عدم انتهاج موالع صحؾ الدراسة سٌاسةً واضحةً نحو التفاعلٌة. .ٕ

ثا سجلت الدراسة أن صحٌفتً المدس وفلسطٌن هما الصحٌفتان اللتان تح .ٖ دِّ
ث صحٌفة اٌِام ؤ الحٌاة الجدٌدة دِّ حَ مادتٌهما التحرٌرٌة على مدار الساعة، ؤ تُ 

 مادتٌهما إٔ فً صباح الٌوم التالً لصدور العدد المطبوع.

لم تُسجل الدراسة أي استجابة تذكر من لِبَل موالع الصحؾ الٌومٌة  .ٗ
 الفلسطٌنٌةر لتساإٔت المست دمٌن التً ٌطرحونها.

موالع الدراسة على وجود الربط بموالع التواصل أجتماعً فً  حرصت .٘
 موالعها.

لم تُسجل الدراسة أي فرصة للمست دم للمشاركة فً المحتوى المنشور  .ٙ
 للمولع.

أكدت الدراسة است دام موالع الدراسة لبعض اِدوات التفاعلٌة بصورة ؼٌر  .7
 مدروسة.

 توصٌات الدراسة:
مجموعة من التوصٌات الموجهة إلى اْعٕم ال روج من هذه الدراسة بٌمكن 

الفلسطٌنً بشكل عام، وموالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة، بشكل  اص، وجمٌع 
 الموالع الفلسطٌنٌة على شبكة أنترنت، وهذه التوصٌات هً:

اعلٌة، بالتفالمابمٌن على الموالع الفلسطٌنٌة على شبكة أنترنت  تكثٌؾ اهتمام .ٔ
تكثٌؾ است دامها، والتعرؾ على اِدوات التً تساعد على بوات اذ لرار واضح 

التفاعلٌة، وزٌادة معرفة اِهداؾ التً تحممها اِدوات والتمنٌات البرمجٌة 
 المتوفرة على اْنترنت.

إفساح المجال أمام حرٌة الرأي والتعبٌر، من  ٕل السماح بالتعلٌمات والرد  .ٕ
فسهم أو من لبل إدارة المولع، وزٌادة على هذه التعلٌمات من لبل المست دمٌن أن

مساحة المنالشة وتبادل اَراء أمام مست دمً المولع، وفتح باب النماش الجاد بٌن 
 المست دمٌن تحت إشراؾ طالم إدارة المولع.

استمٕل إدارة المولع اْلكترونً للصحٌفة المطبوعة لٌصبح له العمل على  .ٖ
 على تحمٌمها.كٌان مستمل، تكون أهدافه واضحة وٌعمل 

أهتمام بالرسابل التً تصل إدارة المولع والرد على تساإٔت المست دمٌن،  .ٗ
ل لك جو من الرضا على المست دمٌن، وشعورهم باهتمام إدارة المولع بهم 

 وبآرابهم.
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زٌادة أهتمام بما بات ٌعرؾ بـ )صحافة المواطن( وإتاحة الفرصة لمشاركة  .٘
نشورة على الموالع اْلكترونٌة للصحؾ الٌومٌة المست دمٌن بإنتاج المادة الم

الفلسطٌنٌة من المشاركة بصورة، أو ملؾ صوتً وفٌدٌو، أو المشاركة ب بر 
 معٌن، وفك السٌاسة التحرٌرٌة للصحٌفة اْلكترونٌة.

التوجه للجمهور اِجنبً وعدم أكتفاء بالجمهور العربً، وذلن من  ٕل  .ٙ
 .الفلسطٌنٌةصحؾ الربٌة لموالع إضافة لؽات أ رى ؼٌر اللؽة الع

الطالم العامل فً موالع الصحؾ الٌومٌة الفلسطٌنٌة، وأهتمام وتؤهٌل تدرٌب  .7
بالتفاعل مع الجمهور والرد علٌه فً ألرب ولت ممكن، والتعرؾ على أهمٌة كل 

 أداة ودورها الذي تحممه.

ودورٌة، تحدٌث المادة التحرٌرٌة المنشورة على مولع الصحٌفة بصورة آنٌة  .8
 وعدم أكتفاء بنشر المواد التً ٌتم إعدادها للصحؾ المطبوعة.

 اصة بالصحؾ اْلكترونٌة الفلسطٌنٌة، للتعرؾ على  دراسات إجراء .9
جمهورها واِدوات التً ٌست دمونها، والتعرؾ على آرابهم، والمواد التً 

اته بؤكبر ٌفضلون التعرض لها، والتعرؾ أكثر على جمهورها، ومحاولة تلبٌة طلب
لدر ممكن، بما ٌ دم الجمهور والمصلحة العامة وفك سٌاسة الصحٌفة 
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 الدراسة: ملخص
ٌمة الشٌعة اْمامٌة، من حٌث نشؤتها وتؤثرها باِفكار ٌبٌن هذا البحث حم     

الفارسٌة، واستؽٕل الٌهودي عبد هللا بن سبؤ لتحمٌك أطماعه فً النٌل من اْسٕم 
 .همعلو الٌهود وفسادعلى والمسلمٌن، الذٌن لضوا 

إن الشٌعة اْمامٌة تعتمد بتحرٌؾ المرآن الكرٌم الذي تكفل هللا بحفظه لتحمٌك      
دافهم المشبوهة، ومعتمداتهم الباطلة، وهذا صرح به كبار علمابهم ومفكرٌهم أه

بصورة واضحة، كما أنهم رفضوا ما ورد من أحادٌث نبوٌة وردت فً أصح 
على كتبهم  واالب اري ومسلم، واعتمد اكتابٌن عند أهل السنة وهما صحٌح

 .سول الر   كالكافً وؼٌره وهً تروي فً ؼالبها عن أبمتهم ولٌس عن 
 

Abstract 
This research shows the fact that the Shia Imami, in terms of 

its inception and ideas influenced Persian, and the exploitation 

of the Jewish Abdullah ibn Saba 'to achieve the ambitions of 

the insulting of Islam and Muslims, who spent the altitude and 

the corruption of the Jews. 

The Shia Imami think twisting the Koran which ensure that 

Allah saved to achieve their goals suspicious, and beliefs false, 

and this was announced by senior scholars and thinkers 

clearly, as they rejected the reported sayings of the Prophet 

received the healthiest two books when the Sunnis and the two 

Sahhristi Bukhari and Muslim, and relied on their books 

Kalkavi and others it tells the mostly for imams and not for the 

Prophet . 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الممدمة
الحمد هلل رب العالمٌن، والصٕة والسٕم على سٌد المرسلٌن، و اتم النبٌٌن دمحم 

 :وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن، وبعد 
ٌتحدث هذا البحث عن عمٌدة الشٌعة اْمامٌة فً مصادر اْسٕم  

والشرٌعة، إنهما المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة،  اِساسٌة والتً تموم علٌها العمٌدة
ا ٌَؤْتٌَِنَُّكْم ِمنًِّ ُهدًى منهاج هذه اِمة اْسٕمٌة وطرٌك هداٌتها لموله تعالى: فَإِمَّ

َٔ ٌَْشمَى َٕ ٌَِضلُّ َو  (.ٖٕٔ)طه:  فََمِن اتَّبََع ُهدَاَي فَ
لمرآن الكرٌم والسنة فؤبى الشٌعة إٔ الضٕل والشماوة، فؤعرضوا عن ا         

، وؼٌر النبوٌة مدعٌن أن المرآن الكرٌم لد حذؾ منه آٌات تتعلك بؤٌة علً 
ذلن من الكذب وأفتراء، وتناسى الموم أن هللا تكفل بحفظ المرآن الكرٌم عندما 

ْلنَا نَْحنُ  إِنَّالال: ْكرَ  نَزَّ  (.9)الحجر:لََحافُِظون لَهُ  َوإِنَّا الذِّ
رافضٌن رواٌات الصحابة رضوان هللا علٌهم  سنة النبً كما أنكروا  

جمٌعاً العدول الثمات مطلمٌن عنان السب والشتم فً حمهم ومعلنٌن عدم عدالتهم، 
 ومسلطٌن ألسنتهم على أصح كتابٌن عند أهل السنة صحٌحً الب اري ومسلم.

 سبب ا تٌار الموضوع وأهمٌته:
 م وأفكارهم الهدامة بٌن أهل السنة. ــــ سعً الشٌعة اْمامٌة لنشر مذاهبهٔ
 ــــ تؤثر بعض الشباب بؤفكارهم والدفاع عنها.ٕ
 ــــ كثرة الفضابٌات الشٌعٌة التً تبث سمومهم وأفكارهم.ٖ

 منهج البحث:
اعتمدت فً هذا البحث على المنهج الوصفً لكونه أفضل المناهج فً هذه 

 البحوث، واِكثر أهمٌة وموضوعٌة.
  طة البحث:

 ا  طة البحث فمد اشتملت على ممدمة وثٕثة مباحث و اتمة. أم
 المبحث اِول: الشٌعة اْمامٌة.
 المطلب اِول: التسمٌة  والنشؤة.

 المطلب الثانً: اِسماء التً تطلك على اْمامٌة.
 المطلب الثالث: منزلة اْمام عند الشٌعة اْمامٌة.
 رآن الكرٌم.المبحث الثانً: مولؾ الشٌعة اْمامٌة من الم
 المطلب اِول: زعمهم تحرٌؾ المرآن الكرٌم.
 المطلب الثانً: مولفهم من المراءات المرآنٌة.

 المطلب الثالث: ا تصاص اِبمة بمعرفة المرآن الكرٌم وعلومه.
 المبحث الثالث: مولؾ الشٌعة اْمامٌة من السنة النبوٌة.
 المطلب اِول: مصادر السنة عند الشٌعة  اْمامٌة.

 المطلب الثانً: مولؾ الشٌعة اْمامٌة من مصادر أهل السنة.
 ال اتمة: وفٌها أهم النتابج والتوصٌات.
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 .المبحث األول:الشٌعة اإلمامٌة

 المطلب األول:التسمٌة والنشؤة.
 

 أوالً : الشٌعة لؽة واصطالحاً :
ى : ورد فً الماموس المحٌط شٌعة الرجل أتباعه وأنصاره، وٌمع عل الشٌعة لؽة

الواحد وأثنٌن والجمع والمذكر والمإنث، ولد ؼلب هذا أسم على كل من ٌتولى 
 .  (ٔ)علٌاً وأهل بٌته، حتى صار اسماً  اصاً لهم

وأمـا فـً م تـار الصحـاح فورد " شٌعـة الرجـل أتباعـه وأنصـاره،  
وتشٌـع الرجـل ادَّعى الشٌعـة، وكـل لوم أمرهم واحد ٌتبع بعضهم رأي بعض 

 . ٌتضح ممـا سبـك أن لفـظ الشٌعة ٌمع على اِنصـار واِتبـاع .  (ٕ)فهـم ِشٌَـع "
 الشٌعة اصطالحاً : 

لال اْمام أبو الحسن اِشعري:" وإنما لٌل لهم الشٌعةر ِنهم شاٌعوا  
 .(ٖ)" علٌـاً رضـوان هللا علٌـه، وٌمدمونـه على سابر أصحاب رسول هللا 

ً فعرفهم بموله:"هم الذٌن شاٌعوا علٌاً علٌه السٕم وأما اْمام الشهرستان 
ً وإما  فٌاً،  ً ووصٌةً إما جلٌا على ال صوص، فمالوا بإمامته و ٕفته نصا

أن اْمامـة ٔ ت ـرج مـن أؤده، وإن  رجـت فبظلـم مـن ؼٌـره أو واعتمدوا 
 .(ٗ)بتمٌة من عنده "

الشٌعـة أو التشٌع ٌتبٌن أنها  من  ٕل النظر فً ألوال وآراء العلماء حول معنى
، ولدمه فً اْمامة على ؼٌره من أصحاب تطلك على من شاٌع اْمام علً 

 .رسول هللا 
 ثانٌاً : اإلمامٌة لؽة واصطالحاً :

تمدمهم، واْمام من ابتم به الناس من ربٌس وؼٌره  المومَ  اْمامة لؽة: التمدم، أمَّ 
 .(٘) لٌفة، واْمام فً الصٕة "هادٌاً كان أو ضأً، وٌطلك على ال

اْمامٌة اصطٕحاً: عرفها الشهرستانً فً الملل والنحل بموله:" هم المابلون 
ً من ؼٌر تعرٌض  بعد النبً  بإمامة علً  ً صادلا ً ظاهراً وٌمٌنا نصا

 .(ٙ)بالوصؾ، بل إشارة إلٌه بالعٌن "

                                                           
م، 978ٔهـ سنة 98ٖٔنة (  انظر: الفٌروز أبادي، الماموس المحٌط ، بٌروت، دار الفكر ط اِولى سٔ)

 ، مادة شاع .7ٗ/ٖ
 ، مادة شٌع.  ٖٖ٘( الرازي، دمحم بن أبً بكر،  م تار الصحاح بٌروت، دار الكتب العلمٌة، صٕ)
( اِشعري، أبو الحسن علً، ممأت اْسٕمٌٌن، الماهرة مكتبة النهضة المصرٌة ط الثانٌة سنة ٖ)

 .  ٘ٙ/ٔم، 9ٙ9ٔهـ 89ٖٔ
هـ سنة ٕٓٗٔ بن عبد الكرٌم، الملل والنحل، بٌروت، لبنان، دار المعرفة ط سنة ( الشهرستانً، دمحمٗ)

 .  7ٔٔ/ٔم، 98ٕٔ
 مادة أمه.  7ٙ/ٗ(  انظر: الفٌروز أبادي، الماموس المحٌط ٘)
، الرازي دمحم بن أبً بكر، اعتمادات فرق المسلمٌن ٖٓٔ/ٔ(  الشهرستانً، الملل والنحل ٙ)

 . 78م، ص978ٔه، 98ٖٔالكلٌات اِزهرٌة، طوالمشركٌن، الماهرة، مكتبة 
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ه لرفع ال ٕؾ وتمرٌر أن تعٌٌن اْمام أهم أمر من أمور الدٌنر ِن"وفً رأٌهم 
 ً عٌن فً مواضع تعرٌضاً،   الوفاق، وٌجب النص على الموثوق به، وأن علٌا

 .(ٔ)مواضع تصرٌحاً" وفً
بالنص علٌه دون تعرٌض إلٌه بالوصؾ بل  فاْمامٌة هم المابلون بإمامة علً 

 أشار إلٌه بالعٌن. زعموا أنَّ الرسول 
 ثالثاً : نشؤة الشٌعة : 

التشٌع إلـى ظهور أول  ٕؾ بٌن المسلمٌن بعد وفاة الرسول  ترجع نشـؤة 
 إذ ظهر اتجاه ٌمول بؤحمٌة بنً هاشم لل ٕفةر ِنهم ألرب المرشٌٌن للرسول ،
  لالوا بذلن دون لصد أو  طة مرسومةر بل هو مجرد رأي لعدم وصول نص ،

 إلى مسامعهم.
اْمامـة لسعد بن عبادة، ولالوا وفـً الممابـل نجـد أن اِنصـار أرادوا عمـد      

ً أن اْمامـة ٔ   منـا أمٌـر ومنكـم أمٌـر، ولكن تد ـل أبو بكر الصدٌك ، معلنا
" اْمامـة فً لرٌش" ثم باٌعوا أبا  تكون إٔ فً لرٌش، واحتج علٌهم بمول النبً

 .(ٕ)بكر رضوان هللا علٌه، واجتمعوا على إمامتـه واتفموا على  ٕفته
استشـار أهـل الحـل والعمـد فً  ٕفـة  لبـل وفـاة أبـً بكـر الصدٌك و      

فؤجمعوا علٌـه، ولمـا توفـى الصدٌك باٌع المسلمون عمر   عمـر بـن ال طـاب
لستـة مـن أهـل  فمد أناط مهمـة أ تٌـار  بن ال طاب، وأما عمـر بـن ال طاب

ٌر بن العوام وطلحة وسعد بن أبً الحـل والعمـد، وهـم اْمـام علً وعثمان والزب
 .عثمان بن عفان  على ، وكان أتفاق ولاص وعبد الرحمن بن عوؾ

بعد ولوع الفتنة التؾ المسلمون حول علً بن أبً  ولما استشهد عثمان 
طالب، والتحك آ رون بمعاوٌة، وانتهى اِمر إلى التحكٌم، وكان نتٌجة التحكٌم 

 المسلمٌن إلى ثٕثة ألسام:  ملسَّ الذي أفسده دعاة الفتنة 
 شاٌعوا اْمام علٌاً وناصروه .لسم 

 ولسم باٌع معاوٌة بن أبً سفٌان .
 ولسم  رج عن الطرفٌن فسموا بال وارج . 

الشٌعـة من ألدم الفرق اْسٕمٌة، حٌث ظهروا بمذهبهم السٌاسً  وتعد 
ما ا تلط نه كلإ، إذ ، ونما وترعرع فً عهد علً فـً آ ـر عصر عثمان 

  بمواهبه ولوة دٌنه وعلمه، فاستؽل دعاة فكرة التشٌع ً بالناس ازدادوا إعجابا
هذا اْعجاب، وأ ذوا ٌنشرون نحلتهم بٌن الناس. ولما جاء العصر اِموي، 
وولعت المظالم على آل البٌت، واشتد نزول أذى اِموٌٌن بهم، مما أدى إلى إثارة 

وأؤده شهداء هذا  ، ورأى الناس فً علً دفابن المحبة لهم والشفمة علٌهم
 .(ٖ)الظلم، فاتسع نطاق المذهب الشٌعً، وكثر أنصاره

                                                           
 الهامش .  78(  الرازي، اعتمادات فرق المسلمٌن والمشركٌن صٔ)
 . ٔٗ/ٔ(  انظر: اِشعري، ممأت اْسٕمٌٌن ٕ)
 . 9ٔٔ(  انظر : أبو زهرة، تارٌخ الجدل صٖ)
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لمـد كـان أ صب اِماكـن لنشـؤة الشٌعـة هـو العـراق، وٌرجع ذلن إلـى        
فً العراق، حٌث ألـام فٌـه مـدة  ٕفته فرأوا فٌـه مـا أثـار  ممـام اْمـام علً 
 لـى جانـب أنهـم لم ٌعلنوا الؤء لّموٌٌن لط بسبب لسـوة ؤتهـم. تمدٌرهـم لـه إ
كمـا أن العـراق ٌعد ملتمى الحضارات المدٌمـة ففٌـه علـوم الفرس        

والكلدان، والفلسفـة الٌونانٌة، وأفكار الهنود، ولد امتزجت هذه اِفكار واَراء 
 .(ٔ)فرق اْسٕمٌة و اصة الشٌعةوالمعتمدات فكان المنبت الذي نبتت فٌه أكثر ال

ً إلى وجود   وٌمكن المول بؤن بذرة أ تٕؾ وظهور التشٌع ٌرجع أٌضا
فبة من المنافمٌن، الذٌن أظهروا اْسٕم وأبطنوا الكفر لٌمودوا جموع المنافمٌن 
لمحاربة اْسٕم والمسلمٌن من الدا ل، لعدم لدرتهم على ذلن عٕنٌة، ولد تزعم 

"حاول أن ٌوجد نفس العوامل      سبؤ الٌهودي الذي بنعبد هللا تلن الجموع 
الشبٌهة التً أدت إلى تحرٌؾ وتؤوٌل التوراة واْنجٌل من لبل... فكان نشره 

... من جملة هذه العوامل التً أراد أن دمحم  ًلمبدأ الوصاٌة بمعنى أن علٌاً وص
ً وذرٌته، وهو المذهب تتحمك، لذا نجده ٌنادي بعد ذلن بحلول جزء إلهً فً عل

 .(ٕ)الذي ٌرجع إلى المإثرات الٌهودٌة والمسٌحٌة "
ولذلن ٌُٕحظ أن أكثـر المعتمدات، التً آمنت بها الشٌعـة كالرجعة  

والؤٌة والبداء والوصاٌـة، ترجع إلى عبد هللا بـن سبـؤ وأتباعـه الذٌن نشروا 
 الفتنـة والفرلـة بٌـن المسلمٌن . 

هللا بن سبؤ فً نشر أفكاره ومفاسده بٌن المسلمٌن، وكان  لمد تدرج عبد 
حٌث أ ذ ٌنشر بٌن الناس:" أنه وجد فً التوراة  موضوعها علٌاً بن أبً طالب 

ً وصً دمحم، وأنه  ٌر اِوصٌاء، كما أن دمحماً  ٌر  أن لكل نبًٍ وصٌاً، وأن علٌا
ــــــا، وٌمــول : عجبت لمن اِنبٌاء، ثم إن محمــــداً سٌرجع إلى الحٌـــــاة الدنٌ

ٌمول برجعـة المسٌـح، ؤ ٌمول برجعـة محمـد، ثم تدرج بهذا فحكم بؤلوهٌة علً 
"(ٖ). 

ثم ظهر بعد عبد هللا بن سبؤ ؼٕة من الشٌعة رفعوا علٌاً علٌه السٕم إلى  
رتبـة النبوة، بل زعم بعضهم أن النبوة كانت له، وأن جبرٌل أ طؤ وذهب إلى دمحم 

  ً كما ٌشبه  ٌشبه النبً وهم فرلة الؽرابٌة، وسموا بذلن لمولهم بؤن علٌا
 الؽراب الؽراب.

  ً تعالى هللا  -إلى رتبة اْله  بل إن كثٌراً من ؼٕة الشٌعة رفعوا علٌا
وبنٌه،   ، ومنهم من زعم أن اْله حل فً اِبمة على-عما ٌمولون علواً كبٌراً 

، ومنهم من ذهب رى فً حلول اْله فً عٌسى وهو لول ٌوافك مذهب النصا
 .(ٗ)إلى أن كل روح إمام حلت فٌه اِلوهٌة تنتمل إلى اْمام الذي ٌلٌه

 
                                                           

  .ٖٙ-ٖ٘(  انظر : أبو زهرة، تارٌخ المذاهب اْسٕمٌة، دار الفكر العربً، صٔ)
(  ال طٌب، د. دمحم أحمد، الحركات الباطنٌة فً العالم اْسٕمً، عمان اِردن، مكتبة اِلصى، ٕ)

 . ٕٖم، ص98ٗٔ-ه ٗٓٗٔ
 .  9ٖ/ٔ(  أبو زهرة، تارٌخ المذاهب اْسٕمٌة ٖ)
 .  ٕٔٔ(  انظر : أبو زهرة، تارٌخ الجدل صٗ)
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 ً  :أثر المعتمدات المدٌمة فً فكر الشٌعة اْمامٌة: ثالثا
إن من أسباب ظهور الشٌعة فً العراق، وجود الفلسفات المدٌمة، وبماٌا  

هنان َمْن ٌرى أن أصل المذهب الشٌعً نزعة حضارات اِمم السابمة، ولكن 
ن العرب تدٌن بالحرٌة، والفرس ٌدٌنون بالملن وبالوراثة فً البٌت إفارسٌة، إذ 

المالن، كما ٌمدسون الملن وأهل بٌته، ؤ ٌعرفون معنى أنت اب لل لٌفة، ولد 
ه فً إلى الرفٌك اِعلى، ولم ٌترن ولداً، فكان أولى الناس بعد انتمل النبً 

نظرهم هو ابن عمه علً بن أبً طالبر ِن الفرس اعتادوا أن ٌنظروا إلى الملن 
وذرٌته، ولالوا: إن طاعة اْمام  نظرة تمدٌس، فنظروا هذا النظر إلى علً 

 واجبة، وطاعته طاعة هللا تعالى. 
وٌـرى آ رون أن الشٌعة أ ذت أفكارها ومعتمداتها من الٌهودٌـة أكثـر  

ـن الفارسٌـةر بدلٌل أن عبد هللا بن سبؤ الٌهودي أول من أظهـر ممـا أ ذت م
الدعوة إلى تمدٌس اْمام علً 

. وممن ٌـرى هـذا الرأي اْمام ابن حزم حٌث (ٔ)
" فصار هإٔء فً سبٌل الٌهود لـال بعـد أن تحدث عـن الشٌعـة ومعتمداتهم:

ن هارون علٌه السٕم إلٌاس علٌه السٕم وفنحاس بن العازار ب… المابلٌن: بؤن 

أحٌاء إلى الٌوم "
(ٕ)
. 

والحمٌمة أن الشٌعة لد تؤثروا باِفكار الفارسٌة حول الملن والوراثة،  
والتشابه بٌن مذهبهم ونظام الملن الفارسً متمارب، وٌإكد هذا أن أهل فارس إلى 
بة اَن أؼلبهم من الشٌعة، وأن الشٌعة اِولٌن كانوا من بٕد فارس، وأما بالنس
للٌهودٌة ودورها فً الشٌعة، فهو نابع من استؽٕل عبد هللا بن سبؤ الٌهودي 
لّفكار الفارسٌة من أجل تحمٌك أطماعه المتمثلة فً النٌل من اْسٕم وأهله، 

 أفكاراً ومعتمدات ٌهودٌة محرفة أم أكانت بنشر اِفكار الم الفة لٓسٕم، سواءً 
ة فً بٌبة تتمبل ذلن بهدؾ الوصول إلى فلسفات لدٌم مجوسٌة فارسٌة أم كانت

ً لٌهود  ٌبر وبنً النضٌر وبنً  تفرٌك وحدة المسلمٌن، وتشتٌت شملهم انتماما
 لرٌظة . 

 .: األسماء التً تطلك على فرلة اإلمامٌةالمطلب الثانً
 االثنا عشرٌة:
وسمٌت بهذا أسم لكونها تإمن بؤن اْمامة محصورة فً اثنً عشر  

علً بن أبً طالب، وآ رهم دمحم بن الحسن العسكري، الذي    إماماً، أولهم
ٌعتمدون أنه ا تبؤ فً السرداب وٌنتظـرون عودته، وفً هذا ٌمول آٌة هللا ال مٌنً: 

الذي كان ٌلً من أمور الناس كل شًء، لد عٌن من بعده والٌاً  "ِن رسول هللا 
ة والؤٌة من إمام إلى إمام على الناس أمٌر المإمنٌن )ع(، واستمر انتمال اْمامـ

 .(ٖ)إلى أن انتهى اِمر إلى الحجة المابم "

                                                           
 .  8ٖ-7ٖ(  انظر : أبو زهرة، تارٌخ المذاهب اْسٕمٌة، صٔ)
( ابن حزم، علً بن أحمد، الفصل فً الملل واِهواء والنحل، بٌروت، لبنان، دار الجٌل، ط ٕ)

 .  7ٖ/٘،  98٘ٔه، ٘ٓٗٔ
 .  98، ص979ٔ( ال مٌنً، آٌة هللا، الحكومة اْسٕمٌة، بٌروت، دار الطلٌعة، ط الثانٌة سنة ٖ)
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وٌعتمـد أثنا عشرٌة بؤن اْمـام الثانً عشـر )دمحم المهدي( د ل سرداباً فً دار 
هـ  أو بعدهـا بملٌل ثم ؼٌبـة ٕٔٙأبٌه بسامراء وؼاب ؼٌبة صؽرى بدأت عام 
 .(ٔ)نكبرى لم ٌعرؾ متى تنتهً ولم ٌ رج حتى اَ

 اإلمامٌة :  
وسـموا باْمامٌةر ِنهـم ٌإمنون بؤن اْمامة ركن من أركان اٌْمان، ؤ  

نص  ٌصح إٌمان المرء إٔ إذا آمن باْمامة، واعتبروا أن اْمام هو علً 
على إمامته بالذات فعٌُن إماماً بوصٌة، وأن اِبمة من بعده هم أؤده الرسول 

، إذ ٔ ٌجوز للرسول أن ٌموت وٌترن اِمة من بعده من فاطمة رضً هللا عنها
دون إمـام، ولذلن أوصى بال ٕفة لعلً 

(ٕ) . 
 الرافضة:  

ٌرى اْمام اِشعري بؤن سبب تسمٌتهم بهذا أسم ٌرجع إلى رفضهم  
 . (ٖ)إمامة أبً بكر وعمر رضً هللا عنهما

جع إلى رفضهم ولكن ٌرى اْمام الرازي أن سبب تسمٌتهم بهذا أسمر ٌر 
حٌث ٌمول:" إنما سموا بالروافضر   لمولؾ زٌد بن علً من أبً بكر الصدٌك

ِن زٌداً بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب رضً هللا عنهم   رج على 
هشام بن عبد الملن فطعن عسكره فً أبً بكر فمنعهم من ذلن فرفضوه، ولم ٌبك 

رفضتمونً. لالوا : نعم، فبمً  –ن علًأي زٌد ب -معه إٔ مابتـا فارس. فمال:
 .(ٗ)علٌهم هذا أسم"

ولـال اْمـام ابـن تٌمٌـة:" لٌـل لٓمـام أحمد: من الرافضً؟ لـال: الذي  
. وبهذا سمٌت الرافضة، فإنهم رفضوا زٌداً بن علً لما رٌسـب أبـا بكـر وعمـ

 .(٘)ـو الرافضً"بكر وعمرر لبؽضهـم لهمـا، فالمبؽض لهما ه ون أباتولى ال لٌفت
 المطلب الثالث: منزلة اْمام عند الشٌعة اْمامٌة :

ً مـن   لمـد أعلى اْمامٌـة مـن شـؤن اْمـام حتـى جعلـوا اْمامة ركنا
أركان الدٌن بل اعتبروا أن معرفـة اِبمـة واجبـة، وأن من جهل اْمـام فمد مـات 

 مٌتـة جاهلٌـة. 
 اِسس اَتٌة : ولذلن فاْمامة عندهم تموم على

اْمامة أصل من أصول الدٌن ٔ ٌتم اٌْمان إٔ بأعتماد بهار ِن معرفة  -ٔ
اِبمـة واجبـة، ولد لال اْمام اِشعري بؤنهم:" ٌزعمون أن معرفة اِبمة واجبة، 

 .(ٔ)... وأن من جهل اْمام فمات، مات مٌتة جاهلٌة "

                                                           
ٌن، مركز الملن فٌصل للبحوث، ط ( انظر: جلً، د. أحمد دمحم، دراسة عن الفرق وتارٌخ المسلمٔ)

، السفارٌنً، دمحم بن أحمد، لوامع اِنوار البهٌة، بٌروت، ٕٓٔم ص988ٔ -ه8ٓٗٔالثانٌة سنة 
 .  8ٙ – 8٘/ٔم، 99ٔٔ –ه ٔٔٗٔالمكتب اْسٕمً، ط الثالثة سنة 

الؾ فً ، اٌْجً، الماضً عبد الرحمن بن أحمد، المو89/ٔ( انظر: اِشعري، ممأت اْسٕمٌٌن ٕ)
 . ٖٕٗعلم الكٕم، الماهرة، مكتبة المتنبً، ص

 .  89/ٔ(  انظر: اِشعري، ممأت اْسٕمٌٌن ٖ)
 .  77(  الرازي، اعتمادات فرق المسلمٌن والمشركٌن صٗ)
 ٖ٘ٗ/ٗه، 98ٖٔ، سنة ٔ(  ابن تٌمٌة، شٌخ اْسٕم أحمد، مجموع الفتاوى، الرٌاض، دار اْفتاء، ط٘)

. 
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رضـا المظفر:" نعتمد أن اْمامـة أصل ولـال عمٌـد كلٌـة الفمـه فـً النجؾ دمحم 
مـن أصول الدٌن ٔ ٌتم اٌْمان إٔ بأعتماد بهـا، ؤ ٌجوز فٌهـا تملٌد اَبـاء 
 .(ٕ)واِهـل والمربٌن، بل ٌجب النظر فٌها كما ٌجب النظر فً التوحٌد والنبوة "
: على وٌإٌدون رأٌهم بما ورد فً كتاب الكافً للكلٌنً:" بنً اْسٕم على  مس

الصٕة والزكاة والصوم والحج والؤٌة. ولم ٌناد بشًء كما نودي بالؤٌة ٌوم 
وفً هذا تعرٌض  (ٖ)" -ٌعنً الؤٌة  –الؽدٌر " فؤ ذ الناس بؤربع وتركوا هذه 

 بؤهل السنة الذٌن لم ٌؤ ذوا بالؤٌة بمفهومها عند الشٌعة.
بأعتماد بالؤٌة، مثلها تماماً مثل إن أثنا عشرٌة ٌعتمدون أن اٌْمان ٔ ٌتم إٔ 

، ولذلن ٔ ٌجوز للنبً إؼفالها أو إهمالهار اٌْمان باهلل تعالى واٌْمان بالرسول 
ِن من أنكر اْمامة كمن أنكر الرسالة، وٌلزم من ذلن أن ٌُعٌن اْمام من لِبَل 

 من أصول الدٌن.  الرسول، وإٔ كان تاركاً لواجب شرعً مهمًٕ أصًٕ 
ٔ بد لكل عصر من إمام هاد ٌ لؾ النبً فً هداٌة البشر لما فً ذلن من  -ٕ

سعادتهم فً الدارٌن، وْلامة العدل فٌما بٌنهم، وعلى هذا فاْمامة استمرار للنبوة 
" فوجود ولً ٌمول ال مٌنً: ،وتكون بتعٌٌن الرسول لمن بعده واْمام لمن  لفه

سٕمٌة ضرورير ِنه ٌمنع الظلم والتجاوز اِمر المابم على النظم والموانٌن اْ
والفساد، وٌتحمل اِمانـة، وٌهدي الناس إلـى صراط الحـك، وٌبطل بدع الملحدٌن 

 .(ٗ)والمعاندٌن"
اْمام كالنبً فً عصمته وصفاته وعلمه منذ صؽره وفً كبره وهو معصوم  -ٖ

ر لذا ٌجب أن من جمٌع الرذابل والفواحش ما ظهر منها وما بطن عمداً أو سهواً 
 .(٘)ٌكون أفضل الناس وأكملهم وأشجعهم وأعلمهم

ٌمول ال مٌنً فً ذلن:" نحن نعتمد أن المنصب الذي منحه اِبمة للفمهاء ٔ ٌزال 
محفوظاً، ِن اِبمة الذٌن ٔ ٌتصور فٌهم السهو أو الؽفلة نعتمد فٌهم اْحاطة بكل 

 .(ٙ)ما فٌه مصلحة المسلمٌن"
اِمر الذٌن أمر هللا بطاعتهم، وهم شهداء على الناس، أمرهم  اِبمة هم أولو -ٗ 

أمر هللا، ونهٌهم نهٌه، ٔ ٌجوز الرد علٌهم أو مراجعتهمر ِن الراد علٌهم كالراد 
على الرسول، والراد على الرسول كالراد على هللا، فٌجب التسلٌم وأنمٌاد 

 .(7)ِمرهم واِ ذ بمولهم
أن تجري  وارق العـادة علـى ٌد اْمام ْثبات إمامتـه إن اْمامٌـة ٌجّوِزون  -٘

وٌسمـون ذلن معجزة، كالذي ٌجري على ٌد أنبٌاء هللا تعالى ورسله، ٌمول 

                                                                                                                                              
 .  ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٔمأت اْسٕمٌٌن (  اِشعري، مٔ)
 .  ٕٓٔم، ص98ٖٔ-هٖٓٗٔ، سنة ٗ(  المظفر، دمحم رضا، عمابد اْمامٌة، بٌروت ، دار الزهراء، طٕ)
 ٕٕ/ٕم، 99ٕٔ -هٖٔٗٔ(  الكلٌنً، دمحم بن ٌعموب، الكافً، بٌروت، لبنان، دار اِضواء، ط اِولى ٖ)

 .  ٖباب دعابم اْسٕم رلم  –كتاب اٌْمان والكفر 
 .  9ٖ(  ال مٌنً، الحكومة اْسٕمٌة، صٗ)
 .  ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔ، اِشعري، ممأت اْسٕمٌٌن  ٗٓٔ(  انظر : المظفر، عمابد اْمامٌة  ص٘)
 .  9ٔ(  ال مٌنً، الحكومة اْسٕمٌة، صٙ)
 .  7ٓٔ-ٙٓٔ(  المظفر، عمابد اْمامٌة ص7)
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لد ٌكون  -أي اْمام  -:"العلم به -شٌخ الطابفة اْمامٌة فً عصره  -الطوسً
ماً معجزاً بالنص تـارة وبالمعجـزة أ رى ... فإنه ٌجب أن ٌظهر هللا على ٌدٌـه عل

ٌبٌنه من ؼٌره، وٌمٌزه عمـن عداه، لٌتمكن الناس من العلم بـه والتمٌٌز بٌنه وبٌن 
 .(ٔ)ؼٌره "

وٌمول اْمام اِشعري عنهم بؤنهم:" ٌزعمون أن اِبمة تظهر علٌهم اِعٕم 
والمعجزات كما تظهر على الرسلر ِنهم حجج هللا سبحانه وتعالى، كما أن 

 .(ٕ)الرسل حجج هللا"
ً بكل شًء ٌتصل بالشرٌعة وبالحكم الذي عهد به إلٌه،  -ٙ اْمام لد أحاط علما

الحكم فً  ًٌمول الطوسً: "إنه لد ثبت أن اْمام إمام فً سابر الدٌن، ومتول
ً بجمٌع  جمٌعه جلٌله ودلٌمه، وظاهره وؼامضه، ولٌس ٌجوز إٔ أن ٌكون عالما

ء لبح استكفاء اِمر وتولٌته من ٔ اِحكام، وهذه صفتهر ِن المتمرر عند العمٕ
 .(ٖ)ٌعلمه"

كما نمل اْمام اِشعري عنهم المول:" إن اْمام ٌعلم كل ما كان وكل ما ٌكون، 
 .(ٗ)ؤ ٌ رج شًء عن علمه من أمر الدٌن ؤ من أمر الدنٌا"

ً فمط لبٌان الشرٌعة وتتمٌم ما بدأ الرسول  -7 إن اْمام لٌس وجوده ضرورٌا
هو ضروري لحفظ الشرٌعة وصٌانتهـا من الضٌاع، فهو ٌتمها وٌحمٌها  ببٌانه، بل

 .(٘)وٌحافظ علٌها وٌصونها
تعتمد اْمامٌة أن اْمامة ٔ تكون إٔ بالنص من هللا تعالى على لسان رسوله  -8

أو على لسان اْمام إذا أراد أن ٌنص على إمام بعده، ولٌس للناس حك التد ل فً 
نً فً كتابه الحكومة اْسٕمٌـة:" فمد است لؾ بؤمر من هللا تعٌٌنه . ٌمول ال مٌ

من ٌموم من بعده على هذه المهام، وهذا أست ٕؾ ٌدل بوضوح على ضرورة 
استمرار الحكومة بعد الرسول اِكرم، وبما أن هذا أست ٕؾ كان بؤمر من هللا، 

 .(ٙ)أٌضاً" فاستمرار الحكومة وأجهزتها وتشكٌٕتها، كل ذلن بؤمر من هللا
. (7)است لؾ بؤمر من هللا" وٌمـول أٌضاً:" إننـا نعتمد بالؤٌة، وبؤن الرسول

ً ٌتولى الناس هً اَن    وٌإكد لوله : "والضرورات التً جعلت اْمام علٌا
 .(8)موجودة بفارق واحد، هو أن اْمام منصوص علٌه بالذات"

لد ثبتت بالنص علٌه  ة علً وعلى هذا اِساس اعتمد الشٌعة اْمامٌة أن إمام
بالذات دون تعرٌض بالوصؾر ولذلن حاولوا أستدٔل بؤدلة من الكتاب والسنة 

                                                           
 .  ٕ٘(  أبو زهرة، تارٌخ المذاهب اْسٕمٌة صٔ)
 .  ٖٖٔ/ٔاِشعري، ممأت اْسٕمٌٌن   (ٕ)
(  الشرٌؾ المرتضى، علً بن الحسٌن الموسوي، الشافً فً اْمامة، تحمٌك عبد الزهراء ال طٌب، ٖ)

 .ٔٔ/ٖٕال طٌب، 
 .  ٕٕٔ/ٔ(  اِشعري، ممأت اْسٕمٌٌن ٗ)
 .ٖ٘(  أبو زهرة، تارٌخ المذاهب اْسٕمٌة، ص٘)
 .  ٕ٘(  ال مٌنً، الحكومة اْسٕمٌة، صٙ)
 .  ٕٓ(  المصدر السابك، ص7)
 .  9ٖ(  المصدر نفسه، ص8)
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ٔثبات معتمدهم معتمدٌن على تؤوٌلها وصرفها عن حمٌمتها دون لرٌنة لتتفك مع 
 رأٌهم ومعتمدهم. 

 المبحث الثانً
 مولؾ الشٌعة اإلمامٌة من المرآن الكرٌم

 المرآن الكرٌم : هم تحرٌؾزعمالمطلب األول: 
ومحاولة الدفاع عن هذا  ،لمد كان لمعتمد الشٌعة اْمامٌة أثنا عشرٌة فً اْمامة

المعتمد اِثر الكبٌر فً تبنً أفكار  طٌرة حول المرآن الكرٌم، مما أدى بهم إلى 
وكثٌر  ،التشكٌن فٌه حٌث زعم بعضهم أنه لد ُحرؾ وأسمطت منه بعض السور

لتً أنزلت فً فضابل أهل البٌت واِمر باتباعهم، والنهً عن من اٌَات ا
 م الفتهم، ووجوب محبتهم، وأسماء أعدابهم، والطعن فٌهم، ولعنهم . 

وٌرجع سبب هذا الزعم وأفتراء على كتاب هللا تعالى إلى أنهم جعلوا اْمامة 
صٕة والؤٌة أصل وأساس مذهبهم حتى لالوا:" إن اْسٕم بنً على  مس: ال
 (ٔ)والزكاة والصوم والحج والؤٌة، ولم ٌناد بشًء كما نودي بالؤٌة ٌوم الؽدٌر"
ولكن أصلهم وأساسهم هذا لٌس له وجود فً المرآن البتة فالتجؤوا إلى المول بؤن 
المرآن الكرٌم لد ُؼٌّر، ونمص منه أشٌاء، واتهموا الصحابة رضوان هللا علٌهم 

وأهل بٌتـه وإمامتهم و ٕفتهم بعد  ٌٔة علً بحذؾ اٌَـات التً تتعلك بو
. وٌظهر هذا بوضوح فً لول الطبرسً فً كتابه )أحتجاج( وهو رسول هللا 

كتاب ٔ ٌ تلؾ حوله الشٌعة جمٌعاً، حٌث ٌزعم هذا المحدث الشٌعً نسبة ما 
 ٌموله إلى الصحابً الجلٌل أبً ذر الؽفاري، هذا الزعم الذي ٌبـرأ منه أبو ذر 

ًٌّ المرآن وجاء به إلى المهاجرٌن  وفٌها:" أنه لما توفى رسول هللا  جمع عل
، فلما فتحه أبو بكر واِنصار وعرضه علٌهم لما لد أوصاه بذلن رسول هللا 

 ـرج فً أول صفحـة فتحها فضابح المـوم، فوثب عمـر ولال: ٌا علً أردده فٕ 
ثم أحضر زٌداً بن ثابت وكان حاجة لنا فٌه، فؤ ذه علً علٌه السٕم وانصرؾ 

لارباً للمرآن، فمال له عمر: جاءنا بالمرآن وفٌه فضابح المهاجرٌن واِنصار، ولد 
رأٌنا أن نإلؾ المرآن ونسمط منه ما كان فٌه من فضٌحة وهتن المهاجرٌن 
واِنصار فجاوبه زٌد إلى ذلن، ثم لال: فإن أنـا فرؼـت مـن المرآن على ما سؤلتم 

 ًٌ المرآن الذي ألؾ، لد بطل كل مـا فعلتم، لـال عمر: فما الحٌلـة ؟ لال  وأظهر عل
زٌد: أنتم أعلم بالحٌلـة، فمال عمر: ما حٌلـة دون أن نمتله ونسترٌح منـه، فدبـر 
فـً لتلـه على ٌـد  الد بن الولٌد، فلم ٌمدر على ذلن، فلما است لؾ عمر، سؤلوا 

ً علٌه السٕم أن ٌُرجع إلٌهم المر آن فٌحرفوه فٌما بٌنهم فمال عمـر: ٌا أبا علٌا
الحسن لو جبت بالمرآن الذي كنت جبت به إلى أبً بكر حتى نجتمع علٌه، فمال: 
هٌهات، لٌس إلى ذلن سبٌـل، إنمـا جبت به إلى أبً بكر، لتموم الحجة علٌكم ؤ 

أو تمولوا ما جبتنا  (7ٕٔ)اِعراؾ:  إِنَّا ُكنَّا َعْن َهذَا َؼافِِلٌنَ  تمولوا ٌوم المٌامة
به، إن المرآن الذي عندي ٔ ٌمسه إٔ المطهـرون، واِوصٌـاء من ولدي، فمال 

                                                           
 .  8، كتاب اٌْمان والكفر ، باب دعابم اْسٕم رلم  ٕ٘/ٕ( الكلٌنً، الكافً، ٔ)
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عمر: فهل ولت ْظهاره معلوم؟ فمال علٌه السٕم: نعم إذا لام المابم من ولدي 
 .(ٔ)ٌُظهره وٌحمل الناس علٌه "

ٌن مدى حمـد إن هذه الرواٌـة ٌظهر كذبهـا وبطٕنها مـن  ٕل ألفاظها التً تب
الذٌن فتحوا البـٕد وعبدوا العبـاد لرب العباد،  الشٌعـة على صحابـة رسول هللا 

وعلى  ،فَتُظهرهم هذه الرواٌـة المكذوبة وكؤنهـم مجموعـة متآمـرة علـى المرآن
الذي كان  ، وٌتهمون عمر رسول هللا        أحد  ٌرة أصحاب  لتل علً 

وأمتن وأ لـص العٕلات، ولكنه الحمد الشٌعً من ألوى  عٕلته مع علً 
 .   وعلى أصحاب رسول هللا  اِعمى على عمر 

كمـا أن الرواٌـة تبٌن أن أول صفحـة فتحهـا أبو بكر ظهر فٌها فضابح الموم فهل 
ٌعلمون بهذه الفضابح حسب زعمهـم؟ فـإن كانوا  كان أصحـاب رسول هللا 
؟ وإن كانوا ٔ ٌعلمون فٌكـون  دوهـا علـى علً ٌعلمون فلماذا فوجبـوا بهـا ور

كتـم كتـاب هللا عـن  رسول هللا        مـا فـً المرآن سـراً مكتومـاً، وٌكون
مـن  ، وهذا اتهـام باطـل لرسول هللا الناس وجعلـه سـراً بٌنـه وبٌـن علً 

دمحم بن الحسن الشٌعـة ٌمصدون منـه إثبـات إمامة المابم مـن أبمتهم الثانً عشر 
 .العسكري

الوصً  ًولـد رد على زعمهم هذا الدكتور صابـر طعٌمـة بمولـه:" فإذا كان عل
على هذا المرآن كمـا زعم الؽـٕة، ولم ٌمدر على إظهـاره، وإذا كان صفـوة 

الذٌن حملـوا كلمـة هللا ونشـروا آٌاته ؼٌـر مإتمنٌن علـى  أصحـاب رسول هللا 
أرادوا تحرٌـؾ الصحٌح الذي عرض علٌهـم، واعتمـدوا كتـاب ربهـم، بـل 

الباطـل الذي فـً أٌدٌهـم كمـا ادعـى علٌهـم وعلـى هللا الؽـٕة مـن المدامى 
أحد لٌظهـره وٌحمـل  والمحدثٌن، فكٌؾ ٌتصـور أن ٌمـوم بـه من ولد علً 

 يالذي ٌفترالناس علٌـه، وإذا كـان كمـا ٌدعـً النص اَثـم الذي بٌـن أٌدٌنـا، و
ً وعلـً بـن أبً  الكذب علـى هللا وعلى كتابه وعلى نبٌـه وعلـى أصحابـه جمٌعـا
ً ؤ  ً بـؤن كتـاب هللا لم ٌكـن مشاعا طالب لبل ؼٌره رضوان هللا علٌهم جمٌعـا
ً بٌـن المسلمٌـن عامتهـم و اصتهـم، وأن الصفـوة منهـم  متداؤً ؤ معروفـا

عاصً التً سجلهـا المـرآن المدعـى عنـد الؽـٕة، فكٌـؾ ولعـوا فـً الفضابـح والم
إذن لـام اْسـٕم فـً النـاس؟ وكٌـؾ عبـد المسلمـون ربهـم طوال أربعـة عشـر 
لرنـاً ؟!! وكٌؾ صمدوا فـً وجـه أعدابهم الفرس والروم والٌهود والنصارى ؟!! 

ا بعد أربعة عشر لرناً ولماذا صـح مـا فـً أٌـدي المسلمٌن على امتداد لارات الدنٌ
كتاب هللا الذي ألجم أفواه أعدابـه، وأ رس ألسنتهم بعد أن رصدوا له العلماء 
والدارسٌن لكً ٌتعرفوا على ما ٌمكن أن ٌكون فٌه من  لل أو من جهد بشري، 

                                                           
-ه8ٖٙٔ( الطبرسً، أحمد بن علً، أحتجاج على أهل اللجاج، النجؾ، دار النعمة، سنة ٔ)

 .8ٕٕ/ٔم،9ٙٙٔ
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ِ لََوَجدُوا فٌِِه اْ تِٕفًا َكِثٌرً وصدق هللا العظٌم  ٌِْر اَّللَّ )النساء: اَولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َؼ
8ٕ)(ٔ ). 

ولد ردد هذه أفتراءات على المرآن الكرٌم العدٌد من علماء الشٌعة اْمامٌة 
فً حجٌته  ٌعدوعلى رأسهم حجتهم المشهور الكلٌنً صاحب كتاب الكافً، الذي 

الشٌعة اْمامٌة  أعدَّهحتى ، لدى الشٌعة فً مرتبة صحٌح الب اري عند أهل السنة
ٕمٌة وأعظم المصنفات اْمامٌة حتى لال أحدهم : سمعنا عن من أجّل الكتب اْس

. بل نجد (ٕ) نا وعلمابنا أنه لم ٌصنؾ فً اْسٕم كتاب ٌوازٌه أو ٌدانٌهٌمشا
ال مٌنً فً كتابه الحكومة اْسٕمٌة ٌمتدح الكلٌنً بموله:" فما أكثر المحدثٌن 

 .(ٖ)الفمهاء كالكلٌنً"
الشٌعـً:" إن الظاهـر مـن ثمـة اْسـٕم ولـد ذكـر صاحـب تفسٌـر الصافـً 

ً فـً التحرٌـؾ  محمـد بـن ٌعمـوب الكلٌنـً طـاب ثـراه، أنـه كان ٌعتمد أٌضا
والنمصـان فـً المـرآنر ِنـه روى رواٌـات فـً هـذا المعنـى فـً كتابـه "الكافـً" 

 .(ٗ)"ولم ٌتعرض بمـدح فٌهـا علـى أنـه ذكـر فـً أول كتابـه أنـه ٌثـك فٌـه
ومـن الرواٌات التً ذكرهـا الكلٌنً عن أبمتهم ما رواه عن جعفر الصادق أنه 

سبعة عشر ألؾ  لال:" إن المرآن الذي جاء به جبرٌل علٌه السٕم إلى دمحم 
 .(٘)آٌة"

والمعروؾ أن المرآن ستة آٔؾ ومابتان وثٕث وستون آٌة، وهذا ٌعنً أن 
 ، وأن الموجود هو الثلث. حوالً ثلثً المرآن ذهب أدراج الرٌاح

ً أن جعفـر الصادق لـال عـن مصحـؾ فاطمـة علٌها  كمـا زعـم الكلٌنً أٌضا
"مصحؾ فٌه مثل لرآنكم هذا ثٕث مرات، وهللا ما فٌه من لرآنكم :      السٕم

 .(ٙ)حرؾ واحد"
 مسة وسبعٌن ٌوماً،  وٌمولون إن فاطمة رضً هللا عنها مكثت بعد النبً 

مصابب من الحزن ٔ ٌعلمها إٔ هللا، فؤرسل هللا إلٌها جبرٌل ٌسلٌها صبت علٌها 
وٌعزٌها وٌحدثها عن أبٌها، وعما ٌحدث لذرٌتها، وكان علً ٌستمع وٌكتب ما 
ٌسمع حتى جاء به مصحؾ لدر المرآن ثٕث مرات لٌس فٌه شًء من حٕل 

 .(7)ولكن فٌه علم ما ٌكون وهذا مصحؾ فاطمة ،وحرام
:" نزل المـرآن أثٕثـاً: ثلـث الكلٌنً أٌضاً مـا نسبـه لٓمـام علـً ومـن مزاعـم 

 .(8)فٌنـا وفـً عدونـا، وثلث سنن وأمثال، وثلـث فرابض وأحكـام "
                                                           

م، 98ٖٔ -هٗٓٗٔ، ٕالفرق، الرٌاض، مكتبة المعارؾ، ط (  طعٌمة، د. صابر، دراسات فًٔ)
 .ٕٙ-ٕ٘ص

، سنة ٔ(  انظر : ظهٌر، احسان إلهً، لشٌعة والمرآن، ٔهور، باكستان، ادارة ترجمان المرآن، طٕ)
 . 9ٕم، ص98ٖٔ-هٖٓٗٔ

 .  7٘(  ال مٌنً، الحكومة اْسٕمٌة صٖ)
 .  7٘/ٔه، 7ٖ٘ٔالصدر، ط (  الكاشانً، الفٌض،  تفسٌر الصافً، طهران، منشوراتٗ)
 .  8ٕ، كتاب فضل المرآن ، باب النوادر رلم ٘ٓٙ/ٕ(  الكلٌنً، الكافً ٘)
 .  ٔ، كتاب الحجة ، باب ذكر الصحٌفة ومصحؾ فاطمة ، رلم 97ٕ/ٔ(  الكلٌنً، الكافً ٙ)
 . 7ٙٔ(  جلً، دراسة عن الفرق ص7)
 .  ٕادر رلم ، كتاب فضل المرآن باب النو99٘/ٕ(  الكلٌنً، الكافً 8)
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ولد صنؾ كثٌـر مـن محدثً الشٌعـة كتبـاً مستملـة حاولـوا فٌها إثبـات أن المرآن 
الحسٌن بن دمحم تمً  الكرٌم الذي بٌن أٌدٌنا محرؾ ومبدل وممن كتب فً ذلن

النوري الطبرسً فً كتابه: " فصل ال طاب فً تحرٌؾ كتاب رب اِرباب 
"حٌث ٌمول فـً ممدمته:" هذا كتاب لطٌؾ وسفر شرٌؾ عملتـه فً إثبات تحرٌؾ 
المرآن وفضابح أهل الجور والعدوان نسمٌه فصل ال طاب فً تحرٌؾ كتاب رب 

 . (ٔ)اِرباب"
ِحد علماء ومحدثً الشٌعة المحدث  فـً كتابـه لـؤً  ولد ذكـر النوري الطبرسً

السٌد نعمت هللا الجزابري، الذي ٌنمل إجماعهم على المول بتحرٌؾ المرآن 
فٌمول:" إن اِصحاب لد أطبموا على صحة اِ بار المستفٌضة، بل المتواتـرة 

التصدٌك الدالـة بصرٌحها على ولوع التحرٌؾ فـً المرآن كٕماً ومادة وإعراباً و
 .(ٕ)بها"

وٌإكد الطبرسً هـذه اِ بـار بمولـه:" اعلم أن تلن اِ بـار منمولة مـن الكتب 
المعتمدة التً علٌها معول أصحابنا فً إثبات اِحكام الشرعٌـة واَثـار 

 .(ٖ)النبوٌـة"
لم ٌكتؾ الشٌعـة فـً محاؤتهـم التشكٌـن بالمـرآن الكرٌم وما ورد فٌـه مـن آٌـات 

نٌـة بـل حاولوا أن ٌد لوا عبارات بٌن اٌَات لٌثبتوا معتمداتهم وٌإكدوا مـا لرآ
ٌعتمدون، وهـذا مـا ورد فـً كتابهـم المعتمـد الكافـً للكلٌنً فٌمـا ٌنسبـه إلـى 

)فً ؤٌة  ومن ٌطع هللا ورسوله 7جعفـر الصـادق فـً سـورة اِحزاب اٌَـة 
ً فمد فاز فعلً واِبمة من بعده(   .(ٗ)هكذا نزلت وزاً عظٌما

 ًَّ كما ٌروي عن أبً جعفر الصادق أنه عندما سؤله جابر بن ٌزٌد الجعفً لم ُسم
َوإِْذ أََ ذَ علً بن أبً طالب أمٌر المإمنٌن؟ لال: هللا سماه وهكذا أنزل فً كتابه 

ٌَّتَُهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَ   (7ٕٔ)اِعراؾ:ى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِّكمْ َربَُّن ِمْن بَنًِ آدََم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ
 .(٘))وأن دمحماً رسولً وأن علٌاً أمٌر المإمنٌن(

إن هذا ؼٌض من فٌض من ألوال الشٌعة المزعومة فً تحرٌفهم ٌَات هللا تعالى 
 .ونسبة هذه اِلوال ِناس ٌتبرأون منها

مرآن ٔ بالزٌادة ؤ ولكن هنان بعض الشٌعـة مـن تظاهر بعدم التحرٌؾ فً ال
ومـن هإٔء أبو جعفـر الطوسً حٌـث ٌمول:" وأما الكٕم فً زٌادتـه  ،بالنمصان

ونمصانـه فمما ٔ ٌلٌك بـه أٌضاًر ِن الزٌادة فٌـه مجمع على بطٕنها، والنمصـان 
فٌـه فالظاهر أٌضاً من مذهب المسلمٌن  ٕفه، وهـو اِلٌك بالصحٌح مـن مذهبنـا 

"(ٙ). 
                                                           

   ٖٗ(  التونسً، دمحم عبد الستار، بطٕن عمابد الشٌعة ، باكستان، دار النشر اْسٕمٌة العالمٌة، صٔ)
، عن كتاب فصل ال طاب ٔٗ، التونسً، بطٕن عمابد الشٌعة صٖٗ(  ظهٌر، الشٌعة والمرآن صٕ)

 .  ٖٔفً تحرٌؾ كتاب رب اِرباب، للنوري الطبرسً، ص
 .ٕٕ٘،8ٕٕ، عن كتـاب فصل ال طاب صٔٗبطٕن عمابـد الشٌعـة ص(  التونسً، ٖ)
 .  8كتاب الحجة باب فٌه نكت ونتؾ من التنزٌل رلم  8برلم  77ٗ/ٔ(  الكلٌنً، الكافً ٗ)
 .  ٗ، كتاب الحجة ، باب نادر  رلم  7٘ٗ/ٔ(  الكلٌنً، الكافً ٘)
تحمٌك: أحمد حبٌب العاملً، مكتبة  (  الطوسً، دمحم بن الحسن، كتاب التبٌان فً تفسٌر المرآن،ٙ)

 .  ٕ/ٔاْعٕم اْسٕمً، 
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ٌزٌد عددهم على أربعة من لدماء الشٌعة حٌث ٌمول  ٔمتظاهرون بهذا المول وال
إحسان إلهً ظهٌر:" ومن الؽرابب أن المتظاهرٌن هإٔء لم ٌزد عددهم أٌضاً 
على اِربعة من بٌن المتمدمٌن، كما ذكرهم محدثوا الشٌعة، ومفسروهم فً كتبهم 

فمٌه دمحم بن النعمان العكبري وهم ابن بابوٌه الممً الملمب بالصدوق وأستاذ ال
هـ، والسٌد المرتضى الملمب بعلم الهدى 8ٖٔالبؽدادي الملمب بالمفٌد المتوفى سنة 

هـ، وأبو جعفر الطوسً تلمٌذ الشٌخ المفٌد المتوفى سنة ٖٙٗالمتوفى سنة 
 . (ٔ)هـ "8ٗ٘هـ، وأبو علً الطبرسً المتوفى سنة ٓٙٗ

لطبرسً فً كتابه فصل ال طاب حٌث وممن صرح بهذا أٌضاً المحدث النوري ا
لال فً حدٌثه عن المابلٌن بعدم التحرٌؾ:" هو الصدوق فً عمابده، والسٌد 
المرتضى، وشٌخ الطابفة الطوسً، ولم ٌعرؾ من المدماء موافك لهم ... وممن 
صرح بهذا المول أبو علً الطبرسً ... وإلى طبمته لم ٌعرؾ ال ٕؾ صرٌحاً إّٔ 

 .(ٕ)خ اِربعة "من هإٔء المشاب
ومـن المعاصرٌن صرح بهذا المول دمحم رضـا المظفر، محاؤً إنكار مـا ٌنسب 
إلـى الشٌعـة اْمامٌـة مـن المـول بتحرٌؾ المرآن فٌمول فً كتابه عمابـد اْمامٌـة 

"نعتمد أن المرآن هو الوحً اْلهً  تحت عنوان عمٌدتنـا فـً المرآن الكرٌم:
على لسـان نبٌـه اِكرم... ٔ ٌعترٌه التبدٌل والتؽٌٌر  المنزل مـن هللا 

 النبً     والتحرٌؾ وهـذا الذي بٌـن أٌدٌنـا نتلـوه هو نفس المرآن المنزل على 
 ومن ادعى فٌه ؼٌر ذلن فهو م ترق أو مؽالط أو مشتبـه وكلهـم علـى ؼٌـر ،

 .(ٖ)هـدى "
كما  -ِبمتهم المعصومٌن  إن اعتـراؾ بعض الشٌعـة بهـذا المـول وم الفتهـم

عمل ٌشكرون وٌحمدون علٌه، ولكن بشرط أن تكون هذه اِلوال  -ٌزعمون 
صادلـة  الصـة النٌـة، ٔ أن تكون من باب التمٌة التً ٌعتمدهـا الشٌعـة، ولكـن 
نجـد اِستـاذ إحسـان إلهـً ظهٌر ٌمٌل إلى أن م الفـة هـإٔء العلمـاء ِبمتهم 

فٌمول:" وإن هإٔء اِربعـة  ،زعمهم لٌس إّٔ مـن باب التمٌـة المعصومٌـن حسـب
لـم ٌلجـؤوا إلى التظاهر بإنكار هذه العمٌدة التً علٌها أساس المذهب الشٌعً 

 ً كمـا أثبتنـاه فـً كتابنـا )الشٌعـة والسنـة(  وبنـاإه إّٔ  داعاً ومكـراً، وتمٌـة وكذبـا
والحجج الٕمعـة، ومـن كتـب اِربعـة باِدلـة الماطعة والبراهٌن الساطعة 

أنفسهم، أنهم كانوا على نفس أعتمـاد الذي ٌعتمده إ وانهـم فـً المذهب والعمٌدة، 
وكما صرح بذلن علمـاء الشٌعـة أنفسهم، فهـا هـو المحدث الشٌعً المشهور السٌد 

ستفٌضة نعمت هللا الجزابري ٌمول بعـد إثبـات التحرٌؾ فـً المرآن باِ بار الم
والمتواتـرة. نعم لـد  الـؾ فٌها المرتضى والصدوق والشٌخ الطبرسً، وحكمـوا 
بـؤن مـا بٌـن دفتً هـذا المصحؾ هـو المرآن المنزل ٔ ؼٌر، ولم ٌمع فٌـه تؽٌٌـر 

منهم ِجل مصالح كثٌرة... كٌؾ  ؤ تبدٌـل... والظاهر أن هـذا المول إنما صدر
                                                           

 .  7ٔ(  ظهٌر، الشٌعة والمرآن صٔ)
 . 7ٕ-7ٔص، عن كتاب فصل ال طاب، ص7ٕ-7ٔ(  المرجع السابك:ٕ)
 .  9٘(  المظفر، عمابد اْمامٌة صٖ)
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فاتهم أ باراً كثٌرة تشتمل على ولوع تلن اِمور فً وهإٔء اِعٕم رووا فً مإل
 .(ٔ)ن اٌَة هكذا أنزلت ثم ؼٌرت"أالمرآن و
ومما ٌإكد أن لولهم هذا لم ٌمصد به حمٌمة ما ٌعتمدون بل هو من باب         
 عدة:  التمٌة أمور

إن اِربعة الذٌن تظاهروا بعدم وجود التحرٌؾ والتبدٌل فً المرآن، لد  -ٔ
رواٌات كثٌرة فً كتبهم التً ألفوها، والتً تدل على تؽٌٌر المرآن أوردوا 

وتحرٌفه ونمصانه، بدون أن ٌمدحوا أو ٌطعنوا فٌها، وهذا ٌدل على أن عمٌدتهم 
 اِصلٌة كانت طبك معتمد لومهم. 

أي إلى واحد مـن  ،إنهـم لـم ٌسنـدوا عمٌدتهـم فـً المـرآن إلـى معصـوم -ٕ
حٌـث إن مذهبهـم مبنـً علـى ألوال المعصومٌـن  عشـر ًأبمتهـم أثنـ

حك لهـم بتكوٌـن أو  وتعلٌماتهـم ولـم تحصـل لهـإٔء اِربعـة العصمـة، ؤ
 تؽٌٌـر المذهـب كمـا ٔ عبـرة بهـم، بـل كـل مـا لهم هـو حـك النشـر والتروٌـج. 

لالوا ، ب ٕؾ ؼٌرهم الذٌن لم ٌدرن أحدٌ منهم زمن اِبمة المعصومٌن -ٖ
 بالتحرٌؾ، فإنهم أدركوهم، ورووا منهم مباشرة حسب زعمهم. 

إن كتب هإٔء التً أدرجوا فٌهـا هذه العمٌدة لم تعرض على المعصومٌن،  -ٗ
ؤ على الؽابب المزعوم منهم،  ٕؾ الكتب اِ رى التً نصت على التحرٌؾ 

 . (ٕ)عرضت علٌهم، واستحسنوها
الكلٌنً أو ٌظهر عدم الثمة به أو بمن ٌمول لم نجد واحداً منهم ٌرد على  -٘

 بتحرٌؾ المرآن أو ٌعلن رفضه لما ذهبوا إلٌه. 
كٌؾ نصدق لول هإٔء اِربعة ومعهم دمحم رضا المظفر وهم ٌعتمدون أن  -ٙ

اِبمة هم أولو اِمر الواجب طاعتهم، وأن معصٌتهم معصٌة هلل تعالى وهذا 
وان عمٌدتنا فً طاعة اِبمة:" ونعتمد أن الكٕم ٌموله دمحم رضا المظفر تحت عن

اِبمة هم أولو اِمر الذٌن أمر هللا بطاعتهم... بل نعتمد أن أمرهم أمر هللا تعالى، 
ونهٌهم نهٌه، وطاعتهم طاعته ومعصٌتهم معصٌته... ؤ ٌجوز الرد علٌهم، 
ى، والراد علٌهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على هللا تعال

. فهـل ٌعمل بعد هذا أن ٌكون (ٖ)فٌجب التسلٌم لهم وأنمٌاد ِمرهم واِ ذ بمولهم"
 ما لاله هإٔء الموم حمٌمة ولم ٌكن من باب التمٌة ؟!! 

 اِدلة على عدم تحرٌؾ المرآن الكرٌم.
إن المول بتحرٌؾ المرآن الكرٌم وولوع الزٌادة فٌه أو النمصان إفتراء عظٌم، 

هو لدح فً أصل الدٌن، والرد على هذا الباطل بالمرآن الكرٌم وكفٌر مبٌن، و
 والسنة وإجماع اِمة:

 
                                                           

باكستان، ادارة ترجمان (  ظهٌر، احسان إلهً، الرد على د. وافً فً كتابه بٌن الشٌعة وأهل السنة، الٔ)
، عن كتاب اِنوار النعمانٌة، نعمت هللا الجزابري 7ٕ، ص98٘ٔ -ه٘ٓٗٔالسنة ط اِولى، سنة 

ٕ/ٖ٘7  . 
 .  ٖٗ، التونسً، بطٕن عمابد الشٌعة ص88-8ٙ(  انظر : ظهٌر، الشٌعة والمرآن صٕ)
 .  7ٓٔ-ٙٓٔ(  المظفر، عمابد اْمامٌة، صٖ)
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 أوالً: المرآن الكرٌم:
ْكَر َوِإنَّا لَهُ لمد تكفل هللا تعالى بحفظ المرآن الكرٌم فمال:  ْلنَا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

اٌَة: "حفظه هللا من أن لال لتادة رحمه هللا تعمٌباً على هذه  (9)الحجر: لََحافُِظونَ 
.(ٔ)ٌزٌد فٌه الشٌطان باطًٕ أو ٌنمص منه حماً"

 

ولال الحافظ ابن كثٌر رحمه هللا: "لرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكرى وهو 
 .(ٕ)المرآن، وهو الحافظ له من التؽٌٌر والتبدٌل"
ٌِْه ؤ ِمْن ٔ ٌَؤْتٌِِه اْلَباِطُل المرآن الكرٌم ٔ ٌؤتٌه الباطل لموله تعالى:  ٌِْن ٌَدَ ِمْن بَ

( لال اْمام الطبري معلماً: "معناه ٔ ٕٗ)فصلت: َ ْلِفِه تَنِزٌٌل ِمْن َحِكٌٍم َحِمٌدٍ 
ٌستطٌع ذو باطل بكٌده تؽٌٌره، وتبدٌل شًء من معانٌه مما هو به، وذلن هو 

 .(ٖ)اْتٌان من بٌن ٌدٌه، ؤ إلحاق ما لٌس منه فٌه، وذلن إتٌانه من   لفه"
مما سبك ٌمكن أن نمول إن كان إبلٌس والشٌاطٌن ٔ ٌستطٌعوا أن ٌنمصوا         

 من المرآن أو ٌزٌدوا فٌه، فهل من الممكن أن ٌفعل ذلن بشٌر؟!!.
لَ  َولَوْ وعٌد هللا تعالى لمن ٌحاول تحرٌؾ المرآن الكرٌم  بموله:  ٌْنَا تَمَوَّ  بَْعضَ  َعلَ

َلَاِوٌلِ  ِْ ََ ْذنَا ا َِ  َعْنهُ  أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  فََما اْلَوتٌَِن* ِمْنهُ  لَمََطْعنَا ثُمَّ  بِاْلٌَِمٌِن* هُ ِمنْ  * 
لو كان  لال اْمام ابن كثٌر: ")ولو تمول علٌنا( أي دمحم  (7ٗ-ٗٗ)الحالة:  َحاِجِزٌنَ 

كما ٌزعمون مفترٌاً علٌنا، فزاد فً الرسالة أو نمص منها، أو لال شٌباً من عنده 
) ِ ذنا منه بالٌمٌن( لٌل  :لٌنا، ولٌس كذلن، لعاجلناه بالعموبة، ولهذا لالفنسبه إ

 .(ٗ)معناه: ْنتممنا منه بالٌمٌن ِنها أشد فً البطش"
وهذا وعٌد عظٌم بتعجٌل العموبة لمن ٌبدل أو ٌؽٌر كٕم هللا تعالى حتى لو كان 

  لك؟!!.فما بالنا بمن هو دونه من ال -وحاشاه - أكرم ال لك دمحماً 
 ثانٌاً: السنة:

أثبتت السنة أنَّ المرآن الكرٌم نمل إلٌنا بالتواتر، ولد حفظ المرآن فً عهد       
 لك كثٌر، وجمٌّ ؼفٌر، حتى وصل إلى اَفاق، ٌمول عبادة بن  رسول هللا 

 ٌُشؽَل فإذا لِدم رجل مهاجر على رسول هللا  الصامت: " كان رسول هللا 
لال الزرلانً رحمه هللا: "من هنا كان حفاظ  (٘)ٌعلمه المرآن"دفعه إلى رجل منا 

ا تكون الحال فإن الذٌن حفظوا  المرآن فً حٌاة الرسول  ً ؼفٌراً... وأٌمَّ جما
المرآن من الصحابة كانوا كثٌرٌن، حتى كان عدد المتلى منهم بببر معونة ٌوم 

 .(ٙ)الٌمامة أربعٌن ومابة"

                                                           
-هٕٓٗٔ، تحمٌك: أحمد شاكر، مإسسة الرسالة، ط اِولى، 8ٙ/7ٔ، (  الطبري، جامع البٌانٔ)

 م.ٕٓٓٓ
، تحمٌك: دمحم شمس الدٌن، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط ٖ٘ٗ/ ٗ(  ابن كثٌر، تفسٌر المرآن العظٌم، ٕ)

 ه.9ٔٗٔاِولى، 
 .8ٓٗ/ٕٔ(  الطبري، جامع البٌان، ٖ)
 .ٖٖٕ/8(  ابن كثٌر، تفسٌر المرآن العظٌم، ٗ)
، لال شعٌب ٕٙٗ/7ٖ، وأحمد بن حنبل فً المسند، ٖٙ٘/ٖالحاكم، المستدرن على الصحٌحٌن،  ( ٘)

 اِرنإوط فً حاشٌة المسند: إسناده حسن.
 .99ٔ/ٔ(  الزرلانً، مناهل العرفان، ٙ)
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 ثالثاً: اإلجماع:

ل الماضً عٌاض رحمه هللا: "ولد أجمع المسلمون على أن المرآن المتلو لا       
فً جمٌع ألطار اِرض، المكتوب فً المصحؾ بؤٌدي المسلمٌن مما جمعه 

آ ر لل أعوذ برب الناس( أنه كٕم هللا  -الدفتان من أول )الحمد هلل رب العالمً
 .(ٔ) وأن جمٌع ما فٌه حك"عز وجل ووحٌه المنزل على نبٌه        دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ولال الزرلانً رحمه هللا: "إن التواتر لد لام واْجماع لد إنعمد على أن الموجود 
بٌن دفتً المصحؾ كتاب هللا عز وجل، من ؼٌر زٌادة ؤ نمصان ؤ تؽٌٌر ؤ 
 تبدٌل، والتواتر طرٌك واضحة من طرق العلم، واْجماع سبٌل من سبل

َّٔ                    اْلَحكِّ  ْعدَ بَ  فََماذَاالحك لُ  إِ َٕ  .(ٕ)("ٕٖ)ٌونس: الضَّ
هذا هو المول الحك فً سٕمة المرآن الكرٌم من التحرٌؾ أو التؽٌٌر وهو        

إجماع على ذلن لم ٌشذ فً هذه المسؤلة إٔ الشٌعة اْمامٌة الروافض، ومن سار 
 على نهجهم من الفرق الباطنٌة.

 ً: مولفهم من المراءات المرآنٌة:المطلب الثان
 أؤً: إنكار الشٌعة للمراءات المرآنٌة:

إن للشٌعة اْمامٌة اعتراض واضح وشدٌد على المراءات المرآنٌة،      
مستنكرٌن العمل بها بل جعلوها مروٌة من طرٌك العامة، وٌمصدون بذلن أهل 

 السنة والجماعة. ومما ورد من ألوالهم:
ً كتابه عن اْمام البالر لال: "إن المرآن واحد نزل من عند _ روى الكلٌنً ف

 (.ٖ)واحد، ولكن أ تٕؾ ٌجًء من لبل الرواة"
_ وروى أٌضاً عن الفضٌل بن ٌسار لال: للت ِبً عبد هللا ـــــ جعفر الصادق 
ـــــ: إن الناس ٌمولون: إن المرآن نزل على سبعة أحرؾ، فمال: كذبوا أعداء هللا 

 (.ٗ)زل على حرؾ واحد من عند الواحد"ولكنه ن
وبناًء على هذه اِلوال صرح العدٌد من علمابهم بهذه العمٌدة ؤ ؼرابة  

فً ذلنر ِن من ٌمول بالتحرٌؾ فً أصل المرآن من السهل علٌه أن ٌنكر 
 المراءات المرآنٌة.

ا ٌمول دمحم الفاضل اللنكرنً اْمامً:" المعروؾ بٌن الشٌعة أمامٌة أنه 
ــــ المراءات ـــــ ؼٌر متواترة، بل هً بٌن ما هو اجتهاد من المارئ وبٌن ما هو 

  (.٘)منمول ب بر آحاد"
وٌمول البحرانً اْمامً:" ولٌس بالبعٌد أن هذه المراءة كؽٌرها من  

  (.ٔ)المحدثات فً المرآن العزٌز، لثبوت التؽٌٌر والتبدٌل فٌه عندنا زٌادة ونمصاً"

                                                           
 م.988ٔ-ه9ٓٗٔ، دار الفكر، ٖ٘ٓ/ٕ(  الماضً عٌاض، الشفا بتعرٌؾ حموق المصطفى، ٔ)
 . 9ٕٕ/ٕرفان، (  الزرلانً، مناهل العٕ)

(
ٖ
 .ٖٓٙ/ٕالكلٌنً، الكافً  (

 (
ٗ
 .89ٓ/ٕ: المصدر السابك(

(
٘
 .7٘ٔاللنكرانً، دمحم الفاضل، مد ل التفسٌر، تحمٌك ونشر مركز فمه اِبمة اِطهار، ص (
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ً على المراءات المرآنٌة، مستنكراً وٌإكد ال مٌ  نً هذه العمٌدة معترضا
ً إٌاها بال رافات  ً ناللوها بدسها على المسلمٌن واصفا العمل بها، بل ومتهما
والظلمات، فٌمول:" وهذه المراءات السبع أو العشر لم تمس كرامة المرآن رأساً، 

ا بها بما شاإوا، ومع ولم ٌعتن المسلمون بها وبمّرابها... ترى أن المراء تٕعبو
ذلن بمٌت سٌطرتها، ولم ٌمس كرامتها هذا التٕعب الفضٌح وهذا الدس المبٌح، 
وهو أول دلٌل على عدم اِساس لتواتر المراءات، إن كان المراد تواترها عن 

مإٌداً بحدٌث وضعه بعض أهل الضٕل والجهل، ولد كذبه أولٌاء  النبً اِكرم 
لابًٕ" )إن المرآن واحد نزل من عند واحد(... وأما العصمة وأهل بٌت الوحً 

ؼٌره من المراءات والدعاوي ف رافات فوق  رافات، ظلمات بعضها فوق 
 .(ٕ)بعض"
ٌتبٌن مما سبك أن الشٌعة أمامٌة تنكر المراءات المرآنٌة بوضوح،  

معتمدٌن على ألوال أبمتهم وواصفٌن المراءات المرآنٌة بال رافات والظلمات، 
لهذا اْصرار أهداؾ ومآرب واضحةر ِن اثبات المراءات المرآنٌة وتواترها و

ٌهدم أصًٕ من أصول اْمامٌة، وهو اعتمادهم بولوع التحرٌؾ فً المرآن الكرٌم، 
 والمراءات تدل على سٕمته من التحرٌؾ واستحالة الدس علٌه أو الحذؾ.

ري اْمامً بموله:" وهذا ما صرح به أحد علمابهم وهو نعمة هللا الجزاب 
إن تسلٌم تواترها ــــ ٌمصد المراءات ــــ عن الوحً اْلهً، وكون الكل لد نزل 
به الروح اِمٌن ٌفضً إلى طرح اِ بار المستفٌضة بل المتواترة الدالة 
 بصرٌحها على ولوع التحرٌؾ فً المرآن كٕماً ومادة وإعراباً، مع أن أصحابنا

(ٖ)موا على صحتها والتصدٌك بها"رضوان هللا علٌهم لد أطب
 

ولال ٌوسؾ البحرانً اْمامً أٌضاً: ومما ٌدفع ما ادعو ــــــ ٌمصد  
ً استفاضة اِ بار بالتؽٌٌر والتبدٌل فً جملة من  تواتر المراءات ــــــ أٌضا
اٌَات، من كلمة أ رى زٌادة على اِ بار المتكاثرة بولوع النمص فً المرآن 

 (ٗ)و مذهب جملة من مشاٌ نا المتمدمٌن والمتؤ رٌنوالحذؾ منه كما ه
 ثانٌاً: الرد على الشٌعة الذٌن أنكروا المراءات المرآنٌة.

         
 

إن انكار المراءات عند الشٌعة أمامٌة ٔ ٌموم على مستند شرعً أو عملً وإنما 
 هو الهوى والضٕل الذي سبك وأكده بعض علمابهم.

                                                                                                                                              
(
ٔ
البحرانً، ٌوسؾ، الحدابك الناضرة فً أحكام العترة الطاهرة، حممه دمحم تمً اٌْروانً، لم، مإسسة  (

 .89ٕ/ٕالرسالة، 
(
ٕ
 .ٖٗٔ/ٔال مٌنً، آٌة هللا، الطهارة فمه استدٔلً، لم، مطبعة مهر، ط اِولى،  (

(
ٖ
ــــ 7ٖ٘/ٕالجزابري، نعمة هللا، اِنوار النعمانٌة بٌروت، لبنان، مإسسة اِعظمً للمطبوعات،  (

ٖ٘8. 
(
ٗ
 .ٕٓٔ/8البحرانً، الحدابك الناضرة ،  (
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م ما رواه الب اري ومسلم عن عمر بن ومما ٌإكد بطٕن معتمده 
لال: سمعت هشام بن حكٌم بن حزام ٌمرأ سورة الفرلان فً حٌاة   ال طاب
، فاستمعت لمراءته، فإذا هو ٌمرأ على حروؾ كثٌرة، لم ٌمربنٌها  رسول هللا
، فكدت أساوره فً الصٕة، فتربعت حتى سلم، فلببته بردابه، فملت:  رسول هللا

، فملت السورة التً سمعتن تمرأها؟ لال: ألرأنٌها رسول هللا  من ألرأن هذه
لد ألرأنٌها على ؼٌر ما لرأت، فانطلمت به ألوده الى  كذبت، فإن رسول هللا 

فملت: ٌا رسول هللا، إنً سمعت هذا ٌمرأ سورة الفرلان على  رسول هللا 
مرأ علٌه المراءة :" أرسله، الرأ ٌا هشام فحروؾ لم تمربنٌها، فمال رسول هللا 
: الرأ ٌا :" هكذا أنزلت، ثم لال النبً التً كنت سمعته ٌمرأ، فمال رسول هللا 

:" هكذا أنزلت، إن هذا عمر، فمرأت المراءة التً ألرأنً، فمال رسول هللا 
 (ٔ)المرآن أنزل على سبعة أحرؾ فالرأوا ما تٌسر منه"

بالمرآن وتؤكدهم   إن هذا الحدٌث ٌدل بوضوح على اهتمام الصحابة 
من المراءات، إلى جانب ذلن تواتر اِحادٌث التً تحدثت عن المراءات المرآنٌة 
ٌمول أمام النووي رحمه هللا:" لال أصحابنا وؼٌرهم تجوز المراءة فً الصٕة 
وؼٌرها بكل واحدة من المراءات السبع، ؤ تجوز المراءة فً الصٕة ؤ ؼٌرها 

نها لٌست لرآناً، فإن المرآن ٔ ٌثبت إٔ بالتواتر وكل واحدة من بالمراءة الشاذةر ِ
السبع متواترة هذا هو الصواب الذي ٔ ٌعدل عنه، ومن لال ؼٌره فؽالط أو 

 .(ٕ)جاهل"
فالمراءات المرآنٌة متواترة، وتواترها من تواتر المرآن، فالمرآن نمل إلٌنا  

اترها والعمل بها، ٌمول تمً الدٌن أبو بالتواتر، ولهذا أجمع اِبمة اِعٕم على تو
البماء دمحم الفتوحً:" والمراءات السبع متواترة عند اِبمة اِربعة وؼٌرهم من 

  (ٖ)علماء السنة"
وهذه المراءات ٔ تإدي إلى تنالض فً الممروء أو تضاد بل ٌصدق  

ً حٌث ٌمول الزرلانً رحمه هللا:" فإن هذه أ تٕفات فً المر اءات بعضه بعضا
مع كثرتها ٔ تإدي إلى تنالض فً المفرد أو تضاد، ؤ إلى تهافت وت اذل، بل 
المرآن كله على تنوع لراءاته ٌصدق بعضه بعضاً، وٌشهد بعضه لبعض، على 
نمط واحد فً علو اِسلوب والتعبٌر، وهدؾ واحد من سمو الهداٌة والتعلٌم، 

  (ٗ)ز بتعدد المراءات والحروؾ"وذلن ــــــ من ؼٌر شن ـــــ ٌؽٌر تعدد اْعجا

                                                           
(
ٔ
فً فضابل المرآن، باب انزل المرآن على  ٕٔــــٕٓ/9لب اري، الب اري، دمحم بن اسماعٌل، صحٌح ا (

كتاب الصٕة باب ان المرآن أنزل على سبعة  ٓٙ٘/ ٔسبعة أحرؾ، مسلم بن الحجاج، صحٌح مسلم، 
 . 8ٔ8أحرؾ رلم 

(
ٕ
ــــ 8ٖ٘/ ٖالنووي، محً الدٌن، المجموع شرح المهذب، تحمٌك: دمحم المطٌعً، جدة، مكتبة اْرشاد  (

ٖ٘9. 
(
ٖ
/ ٕه، ٖٔٗٔالفتوحً، دمحم بن أحمد شرح الكوكب المنٌر، تحمٌك: د.الزحٌلً، مكتبة العبٌكات، سنة  (

ٕٔ7. 
(
ٗ
از أحمد زمرلً، بٌروت، دار الكتاب  ( الزرلانً، دمحم، مناهل العرفان فً علوم المرآن، تحمٌك: فوَّ

 .9ٗٔ/ ٔم، 99٘ٔه ٘ٔٗٔالعربً، ط اِولى، سنة 
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إن مولؾ الشٌعة اْمامٌة من المراءات المرآنٌة نابع من تشكٌكهم فً  
المرآن الكرٌم وزعمهم ولوع التحرٌؾ فٌه، وكذلن إنكارهم لّحادٌث المتواترة 
الثابتة واعتمادهم على ألوال نسبوها ِبمتهم مما دفعهم إلى رفض المراءات 

السنة بؤنهم ا ترعوها، وهذا ٌدل بوضوح على انحرافهم  المرآنٌة واتهام أهل
اوضٕلهم عن الطرٌك الصحٌح وصدق هللا تعالى عندما لال:   ِمنًِّ ٌَؤْتٌَِنَُّكمْ  فَإِمَّ

َٕ  ُهدَايَ  اتَّبَعَ  فََمنِ  ُهدًى َٔ  ٌَِضلُّ  فَ  َمِعٌَشةً  لَهُ  فَإِنَّ  ِذْكِري َعنْ  أَْعَرضَ  ٌَْشمَى * َوَمنْ  َو
 (.ٕٗٔــــــ ٖٕٔ)طه  أَْعَمى اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  َونَْحُشُرهُ  َضْنًكا

 المطلب الثالث: ا تصاص اِبمة بمعرفة المرآن وعلومه:
ٌرى الشٌعة اْمامٌة بؤن معرفة المرآن الكرٌم وعلومه محصور باِبمة  

اْثنى عشر دون ؼٌرهم وهذا ما صرحوا به فً كتبهم المعتمدة وما نسبوه إلى 
أنه لال:" إن هللا أنزل علىَّ المرآن، وهو الذي من  الفه ضل، ومن ابتؽى  النبً 

ٍ هلن" ًّ علمه عند ؼٌر عل
(ٔ) 

أنه سبل: "ما نصنع بما لد  برنا به فً  كما ذكروا عن اْمام علً  
، وكذلن عن جعفر الصادق لال: (ٕ)الصحؾ؟ فمال: ٌُسؤل من ذلن علماء آل دمحم"

 .(ٖ)دنا، علم الكتاب كله وهللا عندنا""علم الكتاب كله وهللا عن
ولد حاول علماء الشٌعة اْمامٌة فً كتبهم تؤكٌد أن علم المرآن الكرٌم  

موجود فمط عند اِبمة حٌث بوب دمحم العاملً فً كتابه" باب عدم جواز استنباط 
اِحكام النظرٌة من ظواهر المرآن إٔ بعد تفسٌرها من كٕم اِبمة علٌهم 

 .(ٗ)السٕم"
ً فً ذلن منها:" باب فً أنَّ من   كما ذكر الكلٌنً فً كتابه الكافً أبوابا

وباب" أنه لم  (٘)اصطفاه هللا من عباده وأورثهم كتابه هم اِبمة علٌهم السٕم"
 .(ٙ)ٌجمع المرآن كله إٔ اِبمة علٌهم السٕم وأنهم ٌعلمون علمه كله"

ر فً كتبه حٌث لال: "ومن وأكد هذا أعتماد ال مٌنً فً العصر الحاض 
ُكتَّاب الوحً اْلهً من ٌمدر على تحمل هذا المرآن، هو النفس الشرٌفة لولً هللا 

ولال:" وأما شارحه ومبٌنه فالذوات  ( 7)المطلك علً بن أبً طالب علٌه السٕم"

                                                           
(
ٔ
دمحم بن علً الممً، اِمالً، تحمٌك: الدراسات اْسٕمٌة،  لم، مإسسة البعثة،  ابن بابوٌه، الصدوق (

، العاملً، دمحم بن الحسن، وسابل الشٌعة إلى تحصٌل الشرٌعة، ٕٕٔه، ص 7ٔٗٔالطبعة اِولى، 
، المجلسً، دمحم بالر، بحار اِنوار 8ٖٔ/ 8ٔتحمٌك: دمحم الرازي، بٌروت، دار إحٌاء التراث العربً، 

 .9ٗ/ 8ٖم، 98ٖٔ-هٖٓٗٔجامعة، لدرر أ بار اِبمة اِطهار، بٌروت، مإسسة الوفاء، ط الثانٌة، ال
(
ٕ
 .98/ 89المجلسً، بحار اِنوار  (

(
ٖ
 .9٘ٔ/ ٕٙ، المجلسً، بحار اِنوار 7ٕ٘/ ٔالكلٌنً، الكافً، (

(
ٗ
 .9ٕٔ/ 8ٔ، العاملً، مستدرن الوسابل (

(
٘
 .ٕٗٔ/ٔالكلٌنً، الكافً،  (

(
ٙ
 .8ٕٕ/ٔالسابك،  المصدر (

 (
7
 اِعظمً مإسسة بٌروت، الفهري، أحمد: تعرٌب للصٕة، المعنوٌة اَداب هللا، آٌة ال مٌنً،(

 .ٕٖٓص م،98ٙٔ-هٙٓٗٔ سنة للمطبوعات،
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وٌمصد  (ٔ)المطهرة المعصومون من رسول هللا إلى حجة العصر عجل هللا فرجه"
 لمنتظر عند الشٌعة دمحم بن الحسن العسكري.بذلن المهدي ا

إن لول الشٌعة اْمامٌة هذا ٌ الؾ الحك حٌث أنزل هللا تعالى المرآن      
الكرٌم للناس كافة، وأمر نبٌه أن ٌبلػ وٌبٌن المرآن للناس جمٌعاً بٕ استثناء، وهذا 

فة المرآن الذي أكده المرآن الكرٌم وبٌنته السنة النبوٌة، أما زعمهم بحصر معر
باِبمة اْثنى عشر دون ؼٌرهم، فهو كٕم باطل، وٌكفً للرد على هذا الزعم 

ٌْنَ  َوأَْنَزْلنَا: لول هللا  ْكرَ  إِلَ لَ  َما ِللنَّاِس  ِلتُبٌَِّنَ  الذِّ ٌِْهمْ  نُّزِ ٌَتَفَكَُّروَن  َولَعَلَُّهمْ  إِلَ
 :ولوله تعالى:  (ٗٗ)النحلٌْنَ  أَْنَزْلنَا َوَما َّٔ  ِكتَابَ الْ  َعلَ  فٌِهِ  اْ تَلَفُوا الَِّذي لَُهمُ  ِلتُبٌَِّنَ  إِ

 َوَمْوِعَظةٌ  َوُهدًى ِللنَّاِس  بٌََانٌ  َهذَاولوله: ( ٗٙالنحل:) ٌُْإِمنُونَ  ِلمَْومٍ  َوَرْحَمةً  َوُهدًى
إن هذه اٌَات واضحة وصرٌحة فً أن هللا عز وجل  (8ٖٔآل عمران: ) ِلْلُمتَِّمٌنَ 

 بٌان المرآن وتعلٌمه للناس أجمع.ل أرسل نبٌه 
وحثهم على التبلٌػ وهو  طاب  عندما  اطب الصحابة  وٌمول النبً        

عام لم ٌ ص أحداً دون ؼٌره لهذه المهمة الشرٌفة كما زعمت الشٌعة اْمامٌة 
:" نضر امرأً سمع منا حدٌثاً فحفظه حتى ٌبلؽه، فرب مبلػ أحفظ له حٌث لال 
 (ٖ): "بلؽوا عنً ولو آٌة"لوله و (ٕ)من سامع"
لال اْمام ابن حجر العسمٕنً معلماً على هذا الحدٌث بموله:" لٌسارع كل  

 سامع إلى تبلٌػ ما ولع له من اَي ولو لل لٌتصل بذلن نمل جمٌع ما جاء به 
"(ٗ) 

إن هذا لٌدل بوضوح على بطٕن لول الشٌعة اْمامٌة حول تحدٌد فهم المرآن 
 اِبمة أثنا عشر.وتفسٌره ب

 المبحث الثالث
 مولؾ الشٌعة اإلمامٌة من السنة النبوٌة.

 المطلب األول: مصادر السنة عند الشٌعة اإلمامٌة. 
 أوالً: اعتماد ألوال األبمة عندهم.

إن السنة عند الشٌعة لد اتسع مدلولهار ِنها ٔ تمتصر على ما روي عن  
حٌث  ً مرتبة واحدة مع ألوال الرسول بل جعلوا ألوال أبمتهم ف رسول هللا 

ٌمول دمحم جواد مؽنٌة وهو أحد كتاب الشٌعة:" فاْمامٌة ٌؤ ذون بكل حدٌث ٌروٌه 
أو عن أحد أبمتهم اِطهار، وٌعتمدون أن ألوال اْمام  الثمات عن رسول هللا 

 سواء أسندها إلٌه أم أرسلها بدون فً الشرٌعة هً عٌن ألوال جدهم رسول هللا 
 (٘)إسناد، وأن الكذب وال طؤ محال فً حمه"

                                                           
(
ٔ
 . 8ٔال مٌنً، آٌة هللا، المرآن الثمل اِكبر، طبعة مركز ال مٌنً الثمافً، ص (

(
ٕ
مد، تحمٌك: شعٌب اِرناإوط وآ رون، مإسسة الرسالة، ط ابن حنبل، اْمام أحمد، مسند اْمام أح (

، لال الشٌخ اِلبانً وهذا سند صحٌح رجاله ثمات.)سلسلة ٕٕٔ/7م 999ٔ -هٕٓٗٔالثانٌة، سنة 
 (.7ٙٔ/ٔاِحادٌث الصحٌحة: 

(
ٖ
 ، كتاب أحادٌث اِنبٌاء، ما ذكر عن بنً اسرابٌل.7ٓٔ/ ٗالب اري، صحٌح الب اري  (

(
ٗ
مام أحمد، فتح الباري شرح صحٌح الب اري، أشرؾ على طباعته محب الدٌن ابن حجر، اْ (

 .98ٗ/ ٙال طٌب، بٌروت، دار المعرفة، 
(
٘
 .8ٔمؽنٌة، دمحم جواد، الشٌعة فً المٌزان، بٌروت لبنان، دار التعارؾ للمطبوعات، ص (
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ولد ؼالى الشٌعة اْمامٌة فً أبمتهم حتى اعتمدوا أن السنة هً ما ٌصدر  
  (ٔ)عن أبمتهم فهً عندهم :" كل ما ٌصدر عن المعصوم لؤً وفعًٕ وتمرٌراً"

بل جعلوا اِوصٌاء مثل اِنبٌاء حتى لال ابن بابوٌه المعروؾ بالصدوق:"       
، وأمرهم أمر عتمد فٌهم أنهم جاإوا بالحك من عند الحك، وأن لولهم لول هللا ن
، وأنهم ـــــ علٌهم ومعصٌتهم معصٌة هللا  ، وطاعتهم طاعة هللا هللا 

 .(ٕ)وعن وحٌه" السٕم ــــــ لم ٌنطموا إٔ عن هللا 
ل:" فحجة إن ال مٌنً فً العصر الحاضر ٌإكد نفس المعتمد والمنهج فٌمو      

هللا هو الذي عٌنه هللا للمٌام بؤمور المسلمٌن، فتكون أفعاله وألواله حجة على 
 .(ٖ)المسلمٌن، ٌجب إنفاذها، ؤ ٌسمح بالت لؾ عنها"

وٌإكد ال مٌنً على ذلن معتبراً أن تعالٌم اِبمة كتعالٌم المرآن فٌمول:"  
وإنما هً تعالٌم للجمٌع، فً  إن تعالٌم اِبمة كتعالٌم المرآن ٔ ت ص جًٌٕ  اصاً،
 .(ٗ)كل عصر ومصر وإلى ٌوم المٌامة ٌجب تنفٌذها"

فؤلوال اِبمة عندهم تشكل مصدراً من مصادر التشرٌع، وهً تعد جزءاً  
بل تشكل المسم اِكبر من السنة عندهم، ولذلن  من السنة تماماً، كؤلوال  النبً 

على ألوال اِبمة فً اثبات اِحكام ٌعتمد علماء الشٌعة المتمدم منهم والمتؤ ر 
الشرعٌة، ٌمول ال مٌنً:" نحن نعلم أن أوامر اِبمة ت تلؾ عن أوامر ؼٌرهم، 
وعلى مذهبنا فإن جمٌع اِوامر الصادرة عن اِبمة فً حٌاتهم نافذة المفعول، 

 (.٘)وواجبة أتباع حتى بعد وفاتهم"

وٌم الرجال ـــــ كما اهتم ونتٌجة لهذا لم ٌهتم الشٌعة بصحة اْسناد وتم 
علماء الحدٌث من أهل السنة ـــــ فامتّت كتبهم المعتمدة فً الحدٌث على اِلوؾ 
التً ٔ ٌمكن إثبات صحتها، بل معظمها موضوع م تلك مثل اِحادٌث التً 

 باْمامة. اعتمدوا علٌها فً طعنهم للمرآن الكرٌم وفً دفاعهم عن أحمٌة علً 
 كتبهم المدٌمة والحدٌثة:ثانٌاً: اعتماد 
نها   لمد اعتمد الشٌعة اْمامٌة فً الحدٌث على كتبهم ال اصة التً دوَّ

 علماإهم وهً أربعة كتب متمدمة وأربعة متؤ رة.
ــــ من ٔ ٌحضره الفمٌه: ٕــــ كتاب الكافً للكلٌنً. ٔأما المتمدمة فهً:  

أستبصار فٌما ا تلؾ  ــــِٖبً جعفر ابن بابوٌه المعروؾ بالشٌخ الصدوق. 
ـــــ تهذٌب ٗفٌه من اِ بار ِبً جعفر دمحم الطوسً المعروؾ بشٌخ الطابفة. 

 اِحكام للطوسً أٌضاً.

                                                           
(
ٔ
م، ص 979ٔنٌة، سنة الحكٌم، دمحم تمً، اِصول العامة للفمه الممارن، مإسسة آل البٌت، ط الثا (

ٕٕٔ. 
(
ٕ
 .8ٕ/ٔٔالمجلسً، بحار اِنوار،   (

(
ٖ
 .78ال مٌنً، الحكومة اْسٕمٌة، ص  (

(
ٗ
 ٖٔٔالمصدر السابك: ص  (

(
٘
 9ٓال مٌنً، الحكومة اْسٕمٌة: ص  (
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ــــ الوافً: دمحم بن مرتضى المعروؾ بمٕ محسن ٔوأما اِربعة المتؤ رة فهً:
 الكاشانً
إلى تحصٌل مسابل ــــ وسابل الشٌعة ٖــــ بحار اِنوار: لدمحم بالر المجلسً .ٕ

ـــ مستدرن الوسابل ومستنبط المسابل: ٗالشرٌعة دمحم بن الحسن الحر العاملً 
 لحسن النوري الطبرسً. 

ولد حدد هذه الكتب وأهمٌتها علماإهم حٌث ٌمول عبد الحسٌن الموسوي  
اْمامً:" الكتب اِربعة التً هً مرجع اْمامٌة فً أصولهم وفروعهم من 

هذا الزمان، وهً: الكافً، والتهذٌب، وأستبصار، ومن ٔ  الصدر اِول إلى
 .(ٔ)ٌحضره الفمٌه، وهً متواترة ومضامٌنها ممطوع بصحتها"

وٌمول دمحم صادق الصدر:" إن الشٌعة مجمعة على اعتبار الكتب اِربعة  
 .(ٕ)ولابلة بصحة كل ما فٌها من رواٌات"

ٌة فهً ثمانٌة، أربعة منها وٌمول دمحم صالح الحابري:" وأما صحاح اْمام 
للدمحمٌن الثٕثة اِول، وثٕثة بعدها للدمحمٌن الثٕثة اِوا ر، وثامنها لدمحم حسٌن 

 .(ٖ)المرحوم المعاصر النوري"
ولد سبك تفصٌل لول الحابري فً بٌان الكتب اِربعة المتمدمة واِربعة 

 المتؤ رة.
 المطلب الثانً: مولؾ الشٌعة اإلمامٌة من مصادر أهل السنة.

 إنكار مصادر أهل السنة.
نها علماإهم   ٌعتمد الشٌعة اْمامٌة فً الحدٌث على كتبهم ال اصة التً دوَّ

وأما كتب أهل السنة كالب اري ومسلم فٕ تساوي عندهم شٌباً، ِنهم ٔ ٌإمنون 
للهم إٔ إذا كان الصحابً فً نظرهم من ، اباِحادٌث التً رواها الصحابة 

الذٌن شاٌعوا آل البٌت، كسلمان الفارسً وعمار بن ٌاسر والممداد بن اِسود، ِن 
فً اعتمادهم أن هإٔء الثٕثة هم الذٌن بموا على اْسٕم، وأما ؼٌرهم فهم أهل 
نبً ردة، حٌث ٌروي الكشً عن أبً جعفر أنه لال:" كان الناس أهل الردة بعد ال

إٔ ثٕثة، فملت من الثٕثة؟ فمال: الممداد بن اِسود، وأبو ذر الؽفاري، وسلمان 
 (ٗ)الفارسً".

فإذا كان هذا حال الصحابة عندهم أهل ردة!!! فكٌؾ سٌمبلون أحادٌثهم؟  
فمد  إلى جانب اعتمادهم أن كل من لم ٌواِل علٌاً وٌباٌعه لل ٕفة بعد رسول هللا 

ونازع أبمة الحك، فلٌس أهًٕ للثمة بموله. ولذلن ٌمول    ان وصٌة رسول هللا
عبد الواحد اِنصاري وهو أحد الشٌعة المعاصرٌن:" إن كل من لرأ كتب الشٌعة 
اْمامٌة اْثنى عشرٌة ومإلفاتهم فً م تلؾ العلوم اْسٕمٌة كالحدٌث والفمه 

                                                           
(
ٔ
الموسوي، عبد الحسن شرؾ الدٌن، المراجعات، تحمٌك: حسٌن الراضً، الجمعٌة اْسٕمٌة، ط  (

 .9ٔٗم، ص 98ٕٔ-هٕٓٗٔ الثانٌة، سنة
(
ٕ
 .7ٕٔالصدر، دمحم صادق، الشٌعة، طبعة طهران، ص  (

(
ٖ
المفاري، د. ناصر عبد هللا، أصول مذهب الشٌعة اْمامٌة عرض ونمض، الجٌزة، دار الرضى  (

 .ٕٕــــ ٕٔم، ص ٕٓٔٓ -هٖٔٗٔللنشر، ط الرابعة، سنة 
(
ٗ
 .ٖٕٙ/9ٌٔث، دون طبعة أو تارٌخ ال وبً، السٌد أبو الماسم الموسوي، معجم رجال الحد (
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عن شٌعة  عن اْمام علً  والتفسٌر، وجد نمولها تكاد تنحصر عن النبً 
اْمام اِربعة: سلمان الفارسً، أبً ذر الؽفاري، عمار بن ٌاسر، الممداد بن 
اِسود وؼٌرهم من الصحابة الكرام أمثال جابر بن عبد هللا اِنصاري، وعبد هللا 

وؼٌرهم، وعلى رأسهم  بن مسعود، وحذٌفة بن الٌمان، وأبً رافع مولى النبً 
 .(ٔ)حبر اِمة عبد هللا بن عباس"

 
 إتهام رواة الحدٌث بالكذب:

وأما الصحابـة الذٌن ٌرى الشٌعـة أنهم لم ٌوالوا علٌاً ولم ٌشاٌعوه فمد شنوا هجوماً 
ً علٌهم ورفضوا رواٌات الحدٌث التً جاءت من طرٌمهم كؤبً هرٌـرة،  عنٌفا
وسمرة بن جندب، وعروة بـن الزبٌـر، وعمرو بن العاص، والمؽٌرة بن شعبـة 

تهموهم بالوضـــــع والتزوٌــــر والكذب وألفـــــاظ ٔ تلٌــــــك وؼٌرهـم وا
عدالتهم مع أن أهل السنة والجماعة متفمون على  كنفً بؤصحــــاب رسول هللا 

 كلهم عدول وثمات.  أن الصحابة
ٌمول ال مٌنً فً كتابه الحكومة اْسٕمٌة:" ففً الرواة من ٌفتري على لسان 

ً كسمرة بن جنـدب ٌفتـري أحادٌـث تمس أحادٌث لم  النبً  ٌملها. ولعل راوٌا
وٌمـول عـن أبـً هرٌـرة أٌضاً:" ولعل  ،(ٕ)مـن كرامة أمٌر المإمنٌن على )ع("

ً ٔ ٌمتنع أن ٌروي آٔؾ اِحادٌـث فـً فضـل الحكـام الجابرٌـن وحسن  راوٌا
على ألواله وعمب  .(ٖ)سلوكهـم عـن طرٌك أعـوان الظلمـة وعلمـاء البـٕط "

برفض عدالتهم فمال:" مثل هإٔء الرواة ٔعدالة لهم، لما بدر منهم من انحٌاز إلى 
 (ٗ)أعداء هللا، وابتعادهم عن تعالٌم المرآن والسنة الصحٌحة".

وٌمـول محمـد جعفـر شمس الدٌـن الشٌعً فـً تعلٌمـه علـى رواٌـة ِبـً هرٌـرة 
ٌة التً استدلوا بهـا ترجع جمٌـع طرلهـا وردت فـً صحٌـح الب اري:" فهذه الروا

المروٌـة بهـا، إلـى أبـً هرٌـرة، وهـو من عرؾ الواعون من علماء اْسٕم، 
 .(٘)" النبً     مدى لدرتـه علـى  لـك اِحادٌث وافترابها على

وٌمول دمحم حسٌن آل كاشؾ الؽطاء:" أما ما ٌروٌه مثل أبً هرٌرة  
الحكم وعمران بـن حطـان ال ارجـً وعمرو بن  وسمرة بن جندب ومروان بـن

العاص ونظابرهم فلٌس لهم عند اْمامٌة من أعتبار ممدار بعوضة وأمرهم 
 .(ٙ)أشهر من أن ٌذكر"

 

                                                           
(
ٔ
 .78ٔـــ 77ٔجلً، دراسة على الفرق ص  (
 . ٓٙ( ال مٌنً، الحكومة اْسٕمٌة صٕ)
 . ٓٙ( المصدر السابك صٖ)
ٗ
 .ٓٙ( ال مٌنً، الحكومة اْسٕمٌة ص (
 (  شمس الدٌن، دمحم بن جعفر، دراسات فً العمٌدة اْسٕمٌة ، بٌروت، دار الكتاب اللبنانً، ط٘)

 . ٘ٙٔم، ص977ٔاِولى، سنة 
(  آل كاشؾ الؽطاء، دمحم الحسٌن، أصل الشٌعـة وأصولهـا، تحمٌك: عٕء آل جعفر، مإسسة اْمام ٙ)

 .ٖٕٙعلً ص
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 اإلدعاء بؤن الصحابة لم ٌدونوا السنة النبوٌة:
هـذا هـو مولؾ الشٌعـة أثنـا عشرٌـة مـن الصحابـة رواة الحدٌث  

لكنهم لم ٌكتفوا بذلن بل زعموا أن الصحابة الكرام لم ٌهتموا النبوي الشرٌؾ، و
بتدوٌن السنـة النبوٌـة والمحافظة علٌها، بل عملوا على ضٌاعها وتحرٌفها حٌث 

: " وكما أمسن رٌمول أحد مجتهدي الشٌعـة المعاصرٌـن محمـد بالـر الصد
آثـار الرسـول  الصحابـة عـن مبـادرة النبـً بالسـإال كذلـن أمسكـوا عن تدوٌن

اِعظـم وسنتـه علـى الرؼـم مـن أنها المصدر الثانً مـن مصادر اْسٕم، ومع 
أن التدوٌن كان هو اِسلوب الوحٌد للحفاظ علٌها وصٌانتها من الضٌاع 

 .(ٔ)والتحرٌؾ"
 التهجم على صحٌحً البخاري ومسلم:

نبوٌة جعلهم وتدوٌن السنة ال  لشٌعة من صحابة رسول هللالمولؾ الإن هذا 
ٌتهجمون بشدة على ما جمعه أهل السنة والجماعة من أحادٌث نبوٌة، بل وجهوا 
كل تهجمهم على صحٌحً الب اري ومسلم، لكونهما أصح الكتب فً تدوٌن السنة 
النبوٌة، وهذا ٌظهر من كٕم دمحم جعفر شمس الدٌن الشٌعً الذي زعم أن 

وضوعة المفتراة وال رافات صحٌحً الب اري ومسلم ملٌبان باِحادٌث الم
والس افات، فٌمول بعد عرضه لبعض اِحادٌث التً ٌروٌها الب اري:" إلـى ؼٌر 
… ذلن من اِكاذٌب التً تز ر بها كتب الحدٌث، كالب اري ومسلم وؼٌرهما

ونحن لو راجعنا هذٌن الكتابٌن وؼٌرهما لطالعنا بشكل واضح جلً الس ؾ 
 .(ٕ)مواضع فٌها "وأفتراء والدس فً كثٌر من ال

وٌعمب على مزاعمـه التً كالهـا ِصـح كتابٌـن عنـد المسلمٌـن بعـد  
كتـاب هللا تعالى بمولـه:" ومـن الؽرٌـب، بعـد كل ذلن وؼٌره، أن ٌَُصْر على 

. ؤ ٌمؾ هذا الرجل عند هذا الحد بل ٌدعو علماء (ٖ)تسمٌة هذه الكتب بالصحاح"
ب مـن ال رافـات والس افـات على حد زعمه المسلمٌن إلى تطهٌر هذه الكت

فٌمول:" وإن العلماء مدعوون الٌوم إلى تطهٌر هذه الكتب، مما فٌها من أكاذٌـب 
وموضوعـات، تُنَفّـر اْنسـان مـن الدٌن، بتصوٌرهــا له دٌن س افات و رافات 

 .(ٗ)ومضحكات"
على أهل السنة إن هذه اِلوال لتدل بوضوح على مدى حمد هإٔء الموم الدفٌن 

والجماعة ومعتمداتهــــــم وعلى الصحابـــــة رضـــوان هللا علٌهـــم وعلى كل 
 .  سنة ثبتت عن رسول هللا 

وفً الولت الذي رفض فٌه الشٌعة صحٌحً الب اري ومسلم وكتب السنة  
المعتمدة الموثمة اعتمدوا فً أحادٌثهم على ما نمله الكلٌنً واعتبروه حجة، وٌعتبر 
ً بؤن جّل ما  كتاب الكافً مـن ألدم كتب الشٌعة فً الحدٌث وأوثمها عندهم، علما

                                                           
 . ٙٔ/9(  الصدر، دمحم بالر، نشؤة التشٌع والشٌعة، تحمٌك: د عبد الجبار شرارة، ٔ)
 . ٘ٗٔ(  شمس الدٌن، دراسات فً العمٌدة اْسٕمٌة، صٕ)
 . ٙٗٔ(  المصدر السابك صٖ)
 . ٙٗٔ(  نفس المصدر صٗ)



 يٍ انمرآٌ انكرٚى ٔانطُخ انُجٕٚخ يٕلف انشٛؼخ اإليبيٛخ    
 

 

ٕٓ7 
 

فً الكافـً أ بـار تنتهً عند اِبمة، ؤ ٌصح أن نمول إنه ٌذكر سنداً متصًٕ 
، إّٔ على أساس أن ألوال أبمتهم ، ؤ أن ٌُدعى أن هذه ألوال النبً بالنبً 

أكثر ما ٌروي فإن عالى حسب زعمهم، ولذلن وأنها دٌن هللا ت هً ألوال النبً 
أبٌه البالر وألل  ىالكلٌنً فً الكافً والؾ عند اْمام الصادق، وللٌل منه ٌعلو إل

 .(ٔ) ونادراً ما ٌمؾ عند النبً  من ذلن ٌعلو إلى أمٌر المإمنٌن علً 
ٌ كبٌراً عن   ٌتبٌن مما سبك أن مفهوم السنة عند الشٌعة ٌ تلؾ ا تٕفا
رسول هللا  إلى أضٌؾما " :السنة عند أهل السنة والجماعة الذٌن ٌرون أنها مفهوم

 ٌولد أمرنا هللا تعالى بالتمسن بها فمال:، (ٕ)ر"من لول أو فعل أو تمر  َوَما

َ َشِدٌدُ اْلعِ  َ إِنَّ اَّللَّ ُسوُل َفُ ذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا َواتَّمُوا اَّللَّ  .(7)الحشر:مَابِ آتَاُكْم الرَّ
َمْن ٌُِطْع  هلل تعالى: معصٌةً  طاعة هلل ومعصٌته كما أن طاعة الرسول  

ِهْم َحِفًٌظا ٌْ َ َوَمْن تََولَّى فََما أَْرَسْلنَاَن َعلَ ُسوَل َفمَْد أََطاَع اَّللَّ  .(8ٓ)النساء:الرَّ
ن فً إن مولؾ الشٌعة اْمامٌة الواضح فً م الفة الحك، والمتمثل فً التشكٌ

لٌدل  وإنكارهم للسنة النبوٌة، لزٌادة فٌة، ومرة بالنمصان،اكتاب هللا تعالً، مرة ب
 . هوكفرهم بكتاب هللا تعالً وسنة نبٌ على فساد معتمداتهم وانحراؾ فطرتهم،

                                                           
ط اِولى، سنة ٕ(  انظر : ال طٌب، محب الدٌن، ال طوط العرٌضة، دار المحجة البٌضاء، ٔ)

 .79ٔ،78ٔ، جلً، دراسة عن الفرق ص9ٗم، صٕٙٓٓ-ه7ٕٗٔ
م، 98ٔٔه، ٔٓٗٔ، ٕ(  عتر، د. نور الدٌن، منهج النمد فً علوم الحدٌث، دمشك، دار الفكر، طٕ)

 .8ٕص
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 الخاتمة
هلل الحمد والشكر على ما أنعم وٌسر، ولد توصلنا من  ٕل هذا البحث إلى ما 

 ٌلً:
صود بالشٌعة اْمامٌة، والتً تعنً إمامة علً رضً هللا عنه ٌبٌن البحث المم

 بالنص والتعٌٌن ولٌس باْشارة والتعرٌض.

 أوضح البحث منزلة اْمام عند الشٌعة اْمامٌة حٌث ٌُعد ركناً من أركان الدٌن.

ٌعد الفكر الشٌعً اْمامً من أ طر اِفكار التً تؽزو المجتمعات اْسٕمٌة  
 له دولة ترعاه وتدافع عنه بكل الوسابل. ودولها، حٌث إن

ٔبد من نهضة واسعة ِهل السنة والجماعة وذلن ببٌان  طر فكر الشٌعة  
اْمامٌة على عمٌدة اِمة، وسبل مواجهته، وذلن ببٌان العمٌدة اْسٕمٌة الموافمة 

 للكتاب والسنة.

هللا بن سبؤ الٌهودي تؤثر الشٌعة باِفكار الفارسٌة حول الملن والوراثة دفع عبد  
ٔستؽٕل هذه اِفكار لتحمٌك أطماعه فً النٌل من اْسٕم وذلن بإعٕن إمارة 

 .وؤٌة و ٕفة علً بن أبً طالب
ٌعتمد الشٌعة اْمامٌة التحرٌؾ فً المرآن الكرٌم بالزٌادة أو النمصان وذلن 

ٌَّة لكونهم لم صرح به كبار علمابهم وأما من  الؾ ذلن فهم للة، ولعله ٌكون تم
 ٌنكروا مع من لال بالتحرٌؾ.

رفض الشٌعة اْمامٌة كل ما ورد من أحادٌث نبوٌة عن الصحابة رضوان هللا  
تعالى علٌهم إٔ عدد للٌل منهم مدعٌن عدم عدالتهم أو الثمة بؤلوالهم مطلمٌن عنان 

 السب والشتم بحمهم.

م كالكافً للكلٌنً وؼٌره ٌعتمد الشٌعة اْمامٌة فً الحدٌث الشرٌؾ على كتبه 
والتً تروى فً ؼالبها عن أبمتهم وأما كتب أهل السنة كالب اري ومسلم فٕ 
 تساوي عندهم شٌباً مع أن هذٌن الكتابٌن من أصح كتب السنة عند أهل السنة. 

 التوصٌات
تحذٌر اِمة اْسٕمٌة من فكر الشٌعة  الرافضة وذلن عن طرٌك بٌان  طرهم 

 على اِمة.

 مساق ٌُدرس فً المدارس والجامعات ٌتحدث عن فكر الشٌعة و طرهم. طرح

 عمد اٌِام الدراسٌة والمإتمرات لبٌان مولؾ الشٌعة من أهل السنة والرد علٌهم.
 المصادر والمراجع

 المرآن الكرٌم. (ٔ
ابن بابوٌه، الصدوق دمحم بن علً الممً، اِمالً، تحمٌك: الدراسات اْسٕمٌة،  لم،  (ٕ

 ه.7ٔٗٔعثة، الطبعة اِولى، مإسسة الب
، سنة ٔابن تٌمٌة، شٌخ اْسٕم أحمد، مجموع الفتاوى، الرٌاض، دار اْفتاء، ط (ٖ

 ه.98ٖٔ
ابن حجر، اْمام أحمد، فتح الباري شرح صحٌح الب اري، أشرؾ على طباعته محب  (ٗ

 الدٌن ال طٌب، بٌروت، دار المعرفة.
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ء والنحل، بٌروت، لبنان، دار الجٌل، ابن حزم، علً بن أحمد، الفصل فً الملل واِهوا (٘
 .98٘ٔ -ه٘ٓٗ، ٔط
ابن حنبل، اْمام أحمد، مسند اْمام أحمد، تحمٌك: شعٌب اِرناإوط وآ رون، مإسسة  (ٙ

 م.999ٔ -هٕٓٗٔ، سنة ٕالرسالة، ط 
ابن كثٌر، تفسٌر المرآن العظٌم، تحمٌك: دمحم شمس الدٌن، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط  (7

 ه.9ٔٗٔاِولى، 
 أبو زهرة، أمام دمحم، تارٌخ الجدل، دار الفكر العربً. (8
 أبو زهرة، اْمام دمحم، تارٌخ المذاهب اْسٕمٌة، دار الفكر العربً. (9
، ٕاِشعري، أبو الحسن علً، ممأت اْسٕمٌٌن، الماهرة، مكتبة النهضة المصرٌة، ط  (ٓٔ

 م.9ٙ9ٔهـ 89ٖٔسنة 
ـة وأصولهـا، تحمٌك: عٕء آل جعفر، مإسسة آل كاشؾ الؽطاء، دمحم الحسٌن، أصل الشٌع (ٔٔ

 اْمام علً.
 اٌْجً، الماضً عبد الرحمن بن أحمد، الموالؾ فً علم الكٕم، الماهرة، مكتبة المتنبً. (ٕٔ
البحرانً، ٌوسؾ، الحدابك الناضرة فً أحكام العترة الطاهرة، حممه دمحم تمً اٌْروانً،  (ٖٔ

 لم، مإسسة الرسالة.
عٌل، صحٌح الب اري، تركٌا استانبول، المكتب اْسٕمً، الب اري، دمحم بن اسما (ٗٔ

 م.979ٔ
–ب ٌت، د.دمحم حسن، الفرق المدٌمة والمعاصرة فً التارٌخ اْسٕمً، مكتبة آفاق ؼزة  (٘ٔ

 م،.ٕٗٔٓ-هٖ٘ٗٔفلسطٌن، ط الرابعة، 
 التونسً، دمحم عبد الستار، بطٕن عمابد الشٌعة، باكستان، دار النشر اْسٕمٌة العالمٌة. (ٙٔ
 الجزابري، نعمة هللا، اِنوار النعمانٌة بٌروت، لبنان، مإسسة اِعظمً للمطبوعات. (7ٔ
جلً، د. أحمد دمحم، دراسة عن الفرق وتارٌخ المسلمٌن، مركز الملن فٌصل للبحوث،      (8ٔ

 م.988ٔ -ه8ٓٗٔ، سنة ٕط 
 .م979ٔ، سنة ٔالحكٌم، دمحم تمً، اِصول العامة للفمه الممارن، مإسسة آل البٌت، ط (9ٔ
ال طٌب، د. دمحم أحمد، الحركات الباطنٌة فً العالم اْسٕمً، عمان اِردن، مكتبة  (ٕٓ

 م.98ٗٔ-ه ٗٓٗٔاِلصى، 
-ه7ٕٗٔ، سنة ٔال طٌب، محب الدٌن، ال طوط العرٌضة، دار المحجة البٌضاء، ط  (ٕٔ

 م.ٕٙٓٓ
ال مٌنً، آٌة هللا، اَداب المعنوٌة للصٕة، تعرٌب: أحمد الفهري، بٌروت، مإسسة  (ٕٕ
 م.98ٙٔ-هِٙٓٗٔعظمً للمطبوعات، سنة ا
 .979ٔ، سنة ٕال مٌنً، آٌة هللا، الحكومة اْسٕمٌة، بٌروت، دار الطلٌعة، ط  (ٖٕ
 .ٔال مٌنً، آٌة هللا، الطهارة فمه استدٔلً، لم، مطبعة مهر، ط  (ٕٗ
 ال مٌنً، آٌة هللا، المرآن الثمل اِكبر، طبعة مركز ال مٌنً الثمافً. (ٕ٘
 ماسم الموسوي، معجم رجال الحدٌث، دون طبعة أو تارٌخ.ال وبً، السٌد أبو ال (ٕٙ
الرازي دمحم بن أبً بكر، اعتمادات فرق المسلمٌن والمشركٌن، الماهرة، مكتبة الكلٌات  (7ٕ

 م.978ٔ -ه98ٖ، ٔاِزهرٌة، ط
 الرازي، دمحم بن أبً بكر،  م تار الصحاح، بٌروت، دار الكتب العلمٌة. (8ٕ
از أحمد زمرلً، بٌروت، دار الزرلانً، دمحم مناهل العرفان فً  (9ٕ علوم المرآن، تحمٌك: فوَّ

 م.99٘ٔ-ه ٘ٔٗٔ، سنة ٔالكتاب العربً، ط 
ه ٔٔٗٔ، ٖالسفارٌنً، دمحم بن أحمد، لوامع اِنوار البهٌة، بٌروت، المكتب اْسٕمً، ط (ٖٓ

 م.99ٔٔ –
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انً، شمس الدٌن، دمحم بن جعفر، دراسات فً العمٌدة اْسٕمٌة ، بٌروت، دار الكتاب اللبن (ٖٔ
 م.977ٔ، سنة ٔط 
، سنة ٕالشهرستانً، دمحم بن عبد الكرٌم، الملل والنحل، بٌروت، لبنان، دار المعرفة، ط (ٕٖ

 م.98ٕٔ -هـ ٕٓٗٔ
 الصدر، دمحم بالر، نشؤة التشٌع والشٌعة، تحمٌك: د عبد الجبار شرارة. (ٖٖ
 الصدر، دمحم صادق، الشٌعة، طبعة طهران. (ٖٗ
-هٕٓٗٔاكر، مإسسة الرسالة، ط اِولى، الطبري، جامع البٌان، تحمٌك: أحمد ش (ٖ٘

 م.ٕٓٓٓ
 -هٗٓٗٔ، ٕطعٌمة، د. صابر، دراسات فً الفرق، الرٌاض، مكتبة المعارؾ، ط  (ٖٙ

 م.98ٖٔ
الطوسً، دمحم بن الحسن، كتاب التبٌان فً تفسٌر المرآن، تحمٌك: أحمد حبٌب العاملً،  (7ٖ

 مكتبة اْعٕم اْسٕمً.
فً كتابه بٌن الشٌعة وأهل السنة، الباكستان، ظهٌر، احسان إلهً، الرد على د. وافً  (8ٖ

 .98٘ٔ -ه٘ٓٗٔ، سنة ٔادارة ترجمان السنة ط 
، ٔظهٌر، احسان إلهً، الشٌعة والمرآن، ٔهور، باكستان، ادارة ترجمان المرآن، ط (9ٖ

 م.98ٖٔ -هـٖٓٗٔ
العاملً، دمحم بن الحسن، وسابل الشٌعة إلى تحصٌل الشرٌعة، تحمٌك: دمحم الرازي،  (ٓٗ

 دار إحٌاء التراث العربً.  بٌروت،
 -هٔٓٗٔ، ٕعتر، د.نور الدٌن، منهج النمد فً علوم الحدٌث، دمشك، دار الفكر، ط (ٔٗ

 م98ٔٔ
الفتوحً، دمحم بن أحمد شرح الكوكب المنٌر، تحمٌك: د.دمحم الزحٌلً، مكتبة العبٌكات،  (ٕٗ

 ه.ٖٔٗٔسنة 
 م.978ٔـ، ه98ٖٔ، ٔالفٌروز أبادي، الماموس المحٌط، بٌروت، دار الفكر، ط  (ٖٗ
 م.988ٔ-ه9ٓٗٔ، دار الفكر، ٖ٘ٓ/ٕالماضً عٌاض، الشفا بتعرٌؾ حموق المصطفى،  (ٗٗ
المفاري، د. ناصر عبد هللا، أصول مذهب الشٌعة اْمامٌة عرض ونمض، الجٌزة، دار  (٘ٗ

 م.ٕٓٔٓ -هٖٔٗٔ، سنة ٗالرضى للنشر، ط 
 ه.7ٖ٘، ٔالكاشانً، الفٌض،  تفسٌر الصافً، طهران، منشورات الصدر، ط  (ٙٗ
 م.99ٕٔ -هٖٔٗٔ، ٔالكلٌنً، دمحم بن ٌعموب، الكافً، بٌروت، لبنان، دار اِضواء، ط  (7ٗ
المجلسً، دمحم بالر، بحار اِنوار الجامعة، لدرر أ بار اِبمة اِطهار، بٌروت، مإسسة  (8ٗ

 م.98ٖٔ-هٖٓٗٔ، ٕالوفاء، ط 
ة البحوث مسلم بن الحجاج، صحٌح مسلم، تحمٌك دمحم فإاد عبد البالً، السعودٌة، رباس (9ٗ

 م. 98ٓٔ-ه ٓٓٗٔالعلمٌة واْفتاء، سنة 
 م.98ٖٔ-هٖٓٗٔ، سنة ٗالمظفر، دمحم رضا، عمابد اْمامٌة، بٌروت ، دار الزهراء، ط (ٓ٘
 مؽنٌة، دمحم جواد، الشٌعة فً المٌزان، بٌروت لبنان، دار التعارؾ للمطبوعات. (ٔ٘
الجمعٌة الموسوي، عبد الحسن شرؾ الدٌن، المراجعات، تحمٌك: حسٌن الراضً،  (ٕ٘

 م.98ٕٔ-هٕٓٗٔ، سنة ٕاْسٕمٌة، ط 
النووي، محً الدٌن، المجموع شرح المهذب، تحمٌك: دمحم ب ٌت المطٌعً، جدة، مكتبة  (ٖ٘

 اْرشاد.
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 منهج اإلمام الشوكانً فً توجٌه المراءات من خالل تفسٌره 

 ً الرواٌة والدراٌةفتح المدٌر الجامع بٌن فن

 دراسة :ملخص ال

وأثبتت جواز توجٌه المراءات إذ إن  تناولت الدراسة تعرٌؾ التوجٌه، ورأي العلماء فٌه،

الهدؾ من توجٌه المراءات لٌس هو إثباتها وإنما هو إثراء اٌَات بالمعانً ودحض شبه 

سعة علم  وأثبتتاءات، الدراسة منهج اْمام الشوكانً فً توجٌه المر كما بٌَّنت اِعداء،

 بالمؤثور، ولؽة المراءات المتواترة والشاذة توجٌه المراءات، فمد لام بتوجٌه الشوكانً فً

وجه بعض المراءات لبٌان مسابل العمٌدة كما  ،والرسم العثمانً وأحكام التٕوة العرب،

 وأحٌاناً ٌذكر بعض المراءات بدون توجٌه. ٌة،الفمهاِحكام و

 

ABSTRACT 
Imam Al Shoukani's Approach in Subjecting the Narration to Syntax 

through his Interpretation of Fat'h Al Qadeer Al Jame' between Narration 

and Knowledge Arts 

The study introduces the conception of subjecting narration to syntax and the 
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 منهج اإلمام الشوكانً فً توجٌه المراءات من خالل تفسٌره 

 فتح المدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة

 : ممدمة

للعالمٌن وعلى آله وصيحبه  الحمد هلل رب العالمٌن والصٕة والسٕم على المبعوث رحمة

 بعد:أما ومن سار على هدٌه إلى ٌوم الدٌن 

بكتاب عزٌز ٔ ٌؤتٌه الباطيل مين بيٌن ٌدٌيه ؤ مين  لفيه، تنزٌيل  فمد جاءنا رسول هللا 

من حكٌم حمٌد، جمع هللا تبارن وتعالى فٌه سينن اِوليٌن، وأتيم بيه الشيرابع واليدٌن، فهيو 

ٌم، مين تمسين بيه  يرج مين الظلميات إليى النيور، وفياز حبل هللا المتٌن، وصراطه المستم

    ب ٌري الدنٌا واَ رة.

لمد اعتنى العلماء بالمرآن الكرٌم وعلومه عناٌة كبٌيرة، و اصية عليم الميراءات، حٌيث إن 

 المفسرٌن اعتبروه ال ادم اِمٌن لبٌان معانً المرآن الكرٌم وإثراء التفسٌر.

 الميييراءات، بتوجٌيييه فيييتح الميييدٌر تفسيييٌره فيييًى رحميييه هللا تعيييال الشيييوكانً اعتنيييى كميييا

فيً توجٌيه الميراءات، فيؤراد الباحثيان أن  واضيح وكان له منهج وتعلٌلها، لها، وأحتجاج

فيً هيذا البحيث،  دمية  منهج اْمام الشوكانً فً توجٌه المراءات من  ٕل تفسيٌرهٌبٌنا 

 لكتاب هللا تعالى.

 أهمها.أهداؾ الدراسة: لهذه الدراسة عدة أهداؾ و

 الولوؾ على منهج الشوكانً فً توجٌه المراءات. -3

 إبراز المٌمة العلمٌة للمراءات، وأثرها على التفسٌر. -6

 الدراسات السابمة: 

اعتنى العدٌد من علماء التفسٌر وعلماء اللؽة العربٌة بالمراءات وتوجٌهها، ومن   

البٌان فً تؤوٌل آي  علماء التفسٌر الذٌن اعتنوا بالمراءات الطبري فً تفسٌره جامع

المرآن، وأبو حٌان فً تفسٌره البحر المحٌط، والشوكانً فً تفسٌره فتح المدٌر. ومن 

ه فً كتابه، 7ٖٓالعلماء الذٌن اعتنوا بالمراءات وتوجٌهها ابن  الوٌه المتوفى سنة 

ه فً كتابه معانً 7ٖٓالحجة فً المراءات السبع، وأبو منصور اِزهري المتوفى سنة 

ه فً كتابه الحجة للمراء السبعة، وابن 77ٖاءات، وأبو علً الفارسً المتوفى سنة المر

ه فً كتابه المحتسب فً تبٌٌن وجوه المراءات واٌْضاح عنها، 9ٕٖجنً المتوفى سنة

ه فً كتابه الكشؾ عن وجوه المراءات السبع 7ٖٗومكً بن أبً طالب المتوفى سنة

سالم محٌسن، وله مصنفات عدٌدة فً المراءات وعللها وحججها، ومن المعاصرٌن، دمحم 

منها: المهذب فً المراءات العشر وتوجٌهها من طرٌك طٌبة النشر، والمستنٌر فً 

وللباحثٌن بحث لبل  ت رٌج المراءات المتواترة من حٌث اللؽة واْعراب والتفسٌر.

ار المراءات للنشر فً المجلة العلمٌة لجامعة اِلصى بعنوان )منهج الشوكانً فً ا تٌ

ولكن لم ٌعلم الباحثان أن أحدا  وترجٌحها والحكم علٌها من  ٕل تفسٌره فتح المدٌر(،

تناول موضوع )منهج الشوكانً فً توجٌه المراءات من  ٕل تفسٌره فتح المدٌر( فً 

 بحث علمً محكم.
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نهما اتبع الباحثان فً هذه الدراسة المنهج أستمرابً التحلٌلً، حٌث إ منهج البحث:

ٌَّنا من  ٕل هذا  تتبعا المراءات التً عرضها الشوكانً فً تفسٌره فتح المدٌر، وب

 .التفسٌر منهج الشوكانً فً توجٌه المراءات

 عمل الباحثٌن فً البحث:

التركٌز على المراءات التً ورد مع فً تفسٌر فتح المدٌر للشوكانً،  اتالمراءتَتَبُّع  -3

 لمراءات.له ٌفٌها توج

 ه المراءات.ٌج الشوكانً فً توجبٌان منه -6

 عزو المراءات الواردة فً البحث إلى مظانها.    -1

اشتمل البحث على ممدمة وتمهٌد و مسة مباحث و اتمة وفهرس  خطة البحث:

 للمصادر والمراجع.

وتشتمل على أهداؾ البحث، والدراسات السابمة، ومنهج البحث، و طة الممدمة: 

 البحث.

 .فٌه العلماء ورأي ومصطلحاته، ه،التوجٌ تعرٌؾ: التمهٌد

 :وٌشتمل على مطلبٌن

 .ومصطلحاته التوجٌه تعرٌؾ: اِول المطلب

 .توجٌه المراءات فً العلماء رأي: الثانً المطلب

 بالمؤثور المراءات توجٌهول: األ المبحث

 :مطالب أربعة ٌشتمل علىو

 .أ رى بمراءة أو بالمرآن، المراءات توجٌه: اِول المطلب

 .بالسنة المراءات توجٌه: الثانً لبالمط

 .مصاحفهم من أو الصحابة، ألوال من المراءات توجٌه: الثالث المطلب

 .التابعٌن ألوال من المراءات توجٌه: الرابع المطلب

 العرب لؽة من المراءات توجٌهالثانً:  المبحث

 :مطالب  مسة ٌشتمل علىو

 .بأشتماق المراءات توجٌه: اِول المطلب

 .بالشعر المراءات توجٌه: الثانً لبالمط

 .العرب ولؽات اللؽة، وعلماء المفسرٌن، ألوال من المراءات توجٌه: الثالث المطلب

 .بالبٕؼة المراءات توجٌه: الرابع المطلب

 .بالنحو المراءات توجٌه: ال امس المطلب

التالوة وأحكام العثمانً، بالرسم المراءات توجٌهثالث: ال المبحث  

 :مطالب ثٕثة على ٌشتملو

 .العثمانً بالرسم التعرٌؾ: اِول المطلب

 .العثمانً بالرسم المراءات توجٌه: الثانً المطلب

 .والتجوٌد التٕوة بؤحكام المراءات توجٌه: الثالث المطلب
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 العمٌدة ومسابل الفمهٌة، األحكام لبٌان المراءات توجٌهرابع: ال المبحث

 :نٌمطلب ٌشتمل علىو

 .الفمهٌة اِحكام لبٌان المراءات توجٌه :ِولا المطلب

 .العمٌدة مسابل لبٌان المراءات توجٌه: الثانً المطلب

 توجٌه بدون المراءات ذكرهخامس: ال المبحث

 المختصرات الواردة فً البحث:

 بٌانه المختصر

 اْبانة عن معانً المراءات، لمكً بن أبً طالب المٌسً اْبانة

 المراءات السبع، ٔبن الباذش اْلناع فً اْلناع

 كتاب التذكرة فً المراءات، ٔبن ؼلبون  التذكرة

 التٌسٌر فً المراءات السبع، ِبً عمرو الدانً التٌسٌر

 كتاب السبعة فً المراءات، ٔبن مجاهد السبعة

 الكنز فً المراءات العشر، لعبد هللا الواسطً الكنز

 بن الجزريالنشر فً المراءات العشر، ٔ النشر
 

 التمهٌد

 فٌه العلماء ورأي ومصطلحاته، التوجٌه، تعرٌؾ

 :وٌشتمل على مطلبٌن

 .ومصطلحاته التوجٌه تعرٌؾ: األول المطلب

 :التوجٌه تعرٌؾ: أوالً 

 : لؽة التوجٌه -ٔ

ٌْنََما:﴿تعالى لال ه،جٍّ وَ ٌُ  هَ وجَّ  مصدر التوجٌه   ٌْهرٍ  ٌَؤْتِ  الَ  ٌوجههُّ  أَ  اوواليو، (7ٙ:النحيل) ﴾بَِخ

ً  واجهيت ٌمال لشًء، ممابلةٍ  على ٌدل واحد أصل والهاء والجٌم  وجهيً جعليت: أي: فٕنيا

 البطٌ ية، تحيت تحفير أن: والتوجٌيه جهية، على جعلته: أي: الشًء ووجهت وجهه، تلماء

 .(ٔ)تضجعها ثم

ٌْنََمهها:﴿تعييالى لييال مسييتمبله، شييًء كييل ووجييه َ  ووجييوه ،(٘ٔٔ:البمييرة)﴾اللِّ  وجههه فَههثَمَّ  تَُولُّههواْ  فَؤ

: أي وجوهيا، نآللمير تيرى حتيى تفميه ٔ: اليدرداء أبيو ليال ٌحتملهيا، التيً المعانً: المرآن

ًَ  لييه تييرى : البلييد ووجييوه نفسييه، الييرأي هييو: أي الييرأي، وجييه هييذا: وٌمييال ٌحتملهييا، معييان

 إذا للرجيل وٌميال ،ةوجاهي ذو: وجٌيه ورجيل ووجهياإهم، سياداتهم: الموم ووجوه أشرافه،

ً  النياس طرٌيك فوجهوا الموم  رج: وٌمال جه،تو لد: سنه كبر  وسيلكوه وطبيوه إذا توجٌهيا

 .(ٕ)بمعنى والجهة والوجه ٌسلكه، لمن الطرٌك أثر استبان حتى

                                                           
 (.89-88/ٙ( انظر: معجم مماٌٌس اللؽة ٔبن فارس )ٔ)

 (.ٓٙ٘-٘٘٘/ٖٔ( انظر: لسان العرب ٔبن منظور )ٕ)
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 وهيً ووجهية، جهية وللممصيد وجيه، للمصيد وٌميال: "هللا رحميه اِصيفهانً الراؼب لال

 .(ٔ)"للشًء نتوجه حٌثما

 مؤ ييذ: أي وجييه، المييول لهييذا: وٌمييال ٌييره،وؼ عمييل، ميين اْنسييان إلٌييه ٌتوجييه مييا والوجييه

 .    (ٕ)منها أ ذ وحجة

 :اصطالحا التوجٌه -ٕ

 مين -العليوم مين عليم أي مين ما كٕمٍ  فهم فً صعوبة ولعت إذا أنه: هً التوجٌه حمٌمة 

 المت صييص، العييالم ذليين عنييد ٌمييؾ - ذليين ؼٌيير أو شييعر، أو أثيير، أو حييدٌث، أو لييرءان،

 وميداركهم عميولهم، ِن الناسر وٌُْفِهم ؼامض، كل وٌحل الصعوبة، تلن وٌٌسر وٌشرح،

 عيّرؾ وليد للمنتهيٌن، التوجٌه عن للمبتدبٌن التوجٌه ٌ تلؾ لذلن واحدةر مرتبة فً لٌست

 :ٌلً ما منها تعرٌفات، بعدة المراءات توجٌه العلماء

 نعي ٌبحيث عليم: المراءات توجٌه علم: "مصطفى محمود الؽفور عبد الدكتور اِستاذ لال

 .(ٖ)"والدٔلٌة والبٕؼٌة، والصرفٌة، الصوتٌة، جوانبها من المراءات

 ْثبييات والبرهييان بالييدلٌل اْتٌييان هييو": بمولييه الجمييل الييرحمن عبييد الييدكتور وعرفييه    

 مين ٌكيون ولد مزاعمه، ودحض علٌه، والرد ال صم، لمدافعة تموٌتهار أو المراءة، صحة

 علييى أسييتدٔل هييو أو النظيير، أو النحييو، أو لؽيية،ال أو الشييعر، أو الحييدٌث، أو المييرآن،

 أو اللؽيية، أو النحييو، أو الشييعر، ميين أدليية ميين ورد بمييا عنهييا والييدفاع المييراءات، صييحة

 .  (ٗ)"ال صم شبه لدفع ذلن ؼٌر أو النظر،

 الميراءات، معيانً عين فٌيه حيثُ بْ ٌُ  عليم هيو: "بموليه الحربيً العزٌيز عبيد اليدكتور عرفهو

 وجههيا فٌهيا ٌتبيٌن التيً الجهة إلى بالمراءة الذهاب أو العربٌة، فً وجوهها عن والكشؾ

 .(٘)"ومعناها

 الحجية وذكيـر لؽـوٌاً، تعلٌـًٕ  تعلٌلها المـراءة بتوجٌـه ونعنً: "عباس فضـل الدكتور ولال

 .(ٙ)"لراءة بكل اللؽوٌة

الؽاٌية  وحووض بجٕء تماربها، كما ٌتبٌن السابمة التعرٌفات فً النظر  ٕل من ٌتبٌنو 

 وأنتصيار لهيا، اليدلٌل والتمياس وعللهيا، الميراءات بٌيان ففٌيه الميراءاتر توجٌيه عليم من

 ليراءة، كيل وجه فٌه ٌذكر ِنه اٌَاتر معانً عن الكشؾ وفٌه عنها، الشبه ودحض لها،

 .  وت رٌجها

 ً  :التوجٌه مصطلحات: ثانٌا

 للدٔلية اسيت دموها التيً حاتالمصيطل مين العدٌد ومصنفاتهم كتبهم فً العلماء ذكر لمد 

 .عللها وبٌان لها، وأحتجاج المراءات، توجٌه علم على

                                                           
 (.9ٕ٘( المفردات فً ؼرٌب المرآن )ص:ٔ)

 (.ٕٖٗ/ٕ( انظر: المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر للرافعً، ِحمد بن دمحم بن علً الممرئ الفٌومً )ٕ)

 (.ٖٖٙوعة المرآنٌة المت صصة )ص:( الموسٖ)

 (.ٗٗٔ( منهج اْمام الطبري فً المراءات )ص:ٗ)

 (.٘ٙ( توجٌه مشكل المراءات لعبد العزٌز الحربً ) ص:٘)

 (.8ٖٔ/ٕ( إتمان البرهان لفضل عباس )ٙ)
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 شيًء الميراءات حجية أو الميراءات، عليل أو الميراءات، توجٌيه" :عبياس فضل الدكتور لال

 .(ٔ)"واحد

 أحتجياج فيً صينفوا اليذٌن العلمياء اسيتعمل وليد: "الجمل الرحمن عبد الدكتور ولال    

ً  كتبهم فً للمراءات  فيً الؽالبية اِلفياظ وهيً والعلة، والوجه، الحجة،: وهً ثٕثة، ألفاظا

 .  (ٕ)"واحد بمعنى أنها إٔ العلمٌة مادتها ا تلفت وإن...  كتبهم

 مييين ثٕثييية ٌبيييٌن الجميييل اليييرحمن عبيييد واليييدكتور عبييياس، فضيييل اليييدكتور لاليييه وميييا    

 .والحجة والعلل، ،التوجٌه: وهً العلماء، عند المشهورة التوجٌه مصطلحات

 ؼٌرهيا، ذكيروا ولكينهم التوجٌيه فيً الثٕثة المصطلحات هذه على العلماء ٌمتصر ولم    

 الكتابية فيً أعميارهم أفنيوا اليذٌن اِجيٕء العلمياء تتبيع مصينفات  يٕل مين ذلين وٌظهير

هيذه  ومين، وإعرابهيا عللهيا، وبٌيان لهيا، وأحتجاج المراءات، توجٌه علم فً والتصنٌؾ

 وأنتصيار، والمعيانً، وأحتجياج، الت رٌج،و والحجة، والعلل، التوجٌه،: طلحاتالمص

 .أعلم تعالى وهللا العلماء، عند واحد بمعنى وكلها واْلناع،

 :التوجٌه فً العلماء رأي: الثانً المطلب

 توجٌييه فييً العلميياء رأي ٌحييدد أن ٌسييتطٌع ذكرهييا سييبك التييً المصيينفات فييً المتؤمييل 

 وليم المهمية، العليوم مين وٌعتبرونيه العليم، هيذا ٌإٌيدون العلماء أؼلب إن حٌث المراءات،

 أعيداء ميزاعم ودحيض ال صيوم، ودفيع لبٌانهيا، وإنميا ْثباتهيا، للميراءات احتجاجهم ٌكن

ً  بالتوجٌيه أرادوا أنهيم ٌ فى ؤ المراءات، حول الشبه ٌثٌرون الذٌن اْسٕم  تفسيٌر أٌضيا

 المعيانًر عليى للتعيرؾ بٌنهميا والفيرق الميراءتٌن لتؤميل اً زابيد جهيداً  فبذلوا: اٌَات بعض

 كليه ذلين أجيل ومين الميرآن، مين أجيزاء وهيً اْعجاز، وجوه محاسن من المراءات ِن

 مين وجيدنا أننيا إٔ العليم هيذا أهمٌة من الرؼم وعلى المراءات، توجٌه بعلم العلماء اعتنى

 .بٌنهما والترجٌح والمانعٌن، ٌنالمجٌز رأي على التعرؾ المهم من كان لذلن ٌعارضهر

 :المجٌزٌن رأي: أوالً 

ً  العلماء اعتنى لمد ً  ليدٌما  مين المإٌيدٌن رأي عليى وللتعيرؾ الميراءات توجٌيه بعليم وحيدٌثا

 .ذلن من مرادهم تبٌن التً ألوالهم بعض على نمؾ العلم لهذا العلماء

 اْعييراب بوجييوه عييالمال الُمْعييِربُ  المييرآن حمليية فميين" :هللا رحمييه مجاهييد ابيين لييال    

 فيذلن لُثيار، المنتمد المراءات بعٌب البصٌر الكلمات ومعانً باللؽات العارؾ والمراءات

 .(ٖ)"المسلمٌن أمصار من مصر كل فً المرآن حفاظ إلٌه فزعُ ٌَ  الذي اْمام

ً  ٌكيون أن ٔبيد الميارئ اْميام أن ٌيرى هللا رحميه مجاهيد فابن      اْعيراب بوجيوه عالميا

ً  ءات،والمييرا  لُثييار، منتمييداً  المييراءات، بعٌييب بصييٌراً  الكلمييات، ومعييانً باللؽييات، عارفييا

 .  المراءات علم فً للمشتؽل ومفٌدة جداً  مهمة كلها اِمور وهذه

 كيل إلٌيه ذهيب ميا وجيه وتبٌيٌن الميراءات، توجٌيه ومعرفية: "هللا رحمه الزركشً لالو 

 .(ٗ)"وجزالتها المعانً جٕلة تعرؾ به جلٌل فن لارئ

                                                           
 (.8ٖٔ/ٕ( إتمان البرهان )ٔ)

 (.ٗٗٔ( منهج اْمام الطبري فً المراءات )ص:ٕ)

 (.٘ٗ( السبعة )ص:ٖ)

 (.9ٔٗ/ٔ( البرهان فً علوم المرآن للزركشً )ٗ)
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 فٌيه وأفيردوا اِبمية، به اعتنى ولد المراءاتر توجٌه معرفة المهم من": السٌوطً ولال 

 ً  .(ٔ)"كتبا

 كثٌيراً  والتيابعٌن الصيحابة عين جاء لدونمل السٌوطً رأي أبً بكر اِنباري حٌث لال: "

 النحيوٌٌن عليى لهيم عليم ٔ جماعية وأنكير بالشعر، ومشكله المرآن ؼرٌب على أحتجاج

 ٌحييتج أن ٌجييوز وكٌييؾ: لييالوا ،نآللميير أصييًٕ  الشييعر جعلييتم ذليين فعلييتم إذا: الواوليي ،ذليين

 وهـزعمي كميا رـاِمي سـولٌي: ليال ،دٌثـوالحي ،المرآن فً مذموم وهو المرآن على بالشعر

 ربالشيعر الميرآن مين الؽرٌيب الحيرؾ تبٌيٌن أردنيا بيل ن،آللمير أصًٕ  الشعر جعلنا أنا نـم

ً ءاَجعَْلنَهههاهُ لُرْ  إِنَّههها﴿ :ليييال تعيييالى هللا ِن ٍ : ﴿وليييال(، ٖ)الز يييرؾ:﴾نهههاً َعَربٌِّههها ًّ بِِلَسهههاٍن َعَربِههه

بٌِنٍ   مين الحيرؾ علٌنيا  فيً فيإذا العيرب، دٌيوان الشيعر: عبياس ابن ولال (9٘ٔ)الشعراء:﴾مُّ

 أ يرج ثيم. منيه ذلين معرفة لتمسنااف دٌوانها إلى رجعنا العرب بلؽة هللا أنزله الذي المرآن

 فيً مسيوهتفال الميرآن ؼرٌيب عين سيؤلتمونً إذا: ليال عبياس بينا عين عكرمية طرٌيك من

 .(ٕ)"العرب دٌوان الشعر فإن الشعر،

وليييال أٌضييياً: "مييين المهيييم معرفييية التفاسيييٌر اليييواردة عييين الصيييحابة بحسيييب ليييراءة     

م صوصةر وذلن أنه  لد ٌرد عينهم تفسيٌران فيً اٌَية الواحيدة م تلفيان، فيٌَُظن ا تٕفياً 

 ا كــــل تفسٌر على ولٌس با تٕؾر وإنم

 .    (ٖ)لراءة، ولد تعرض السلؾ لذلن"

 توثٌييك بهييا ٌييراد الشييؤن جلٌليية نٌييةآلر دراسيية لهييا وأحتجيياج المييراءات توجٌييهٌعييدُّ و 

 ٌبيذلون اْسٕم أعداء ِن سٕمتهار فً الشن وعدم عنها، الشبه ونفً وبٌانها، المراءات،

 المسيلمٌن لصيد الميراءاتر فيً للطعين الهمأميو وٌنفميون فكيرهم، وٌشيؽلون ٌرة،بك جهوداً 

 كميا الميراءات توجٌيه بعليم أشيتؽال مين للمسيلمٌن ٔبيد كيان ذلين أجيل ومين دٌينهم، عن

 .    المرآنٌة والدراسات العلوم من بؽٌره ُشؽلوا

 لميراءة اليدلٌل والتمياس وتوجٌههيا، وتوثٌمهيا، للمراءات، أحتجاج فً العلماء برع ولد 

  فٌية علية بالتمياس أو العربٌية، فيً مشهورة لاعدة إلى بأستناد إما اءالمر من لارئ كل

 لٌُييات أحتجيياج أسييالٌب ميين أسييلوب كييل فٌسييولون التناصييها، ٌحيياولون اْدران بعٌييدة

 ولؽيييات العربٌييية، واِمثييال لٕحتجييياج، الصيييالح والشييعر النبوٌييية، واِحادٌيييث المرآنٌيية،

 .     (ٗ)العربٌة أبمة وألوال ولهجاتها، العرب

 أهيل بهيا وٌستشهد لها، وأحتجاج المراءات توجٌه من الكثٌر واللؽة التفسٌر كتب وفً 

 اِحكيام، اسيتنباط فيً الفمهياء وتسياعد بيل فحسبر ذلن ولٌس لواعدهم، بعض على اللؽة

 .المعانً بٌان على المفسرٌن عٌنوتُ 

 ٌمتصير وليم الميراءات، ٌهتوج بعلم عناٌتهم له ٌتضح السابمة العلماء ألوال فً والمتؤمل 

 اليواردة الشياذة الميراءات وجهيوا ولكينهم فحسيب، المتيواترة المراءات توجٌه على العلماء

                                                           
 (.7ٕٙ/ٔ( اْتمان فً علوم المرآن للسٌوطً )ٔ)

 (.9ٖٓ–89ٖ/ٔ( المصدر السابك )ٕ)

 (.ٙ٘ٗ/ٕ( المصدر السابك )ٖ)

 (. ٕٕ/ٔ( انظر: الحجة فً علل المراءات السبع ِبً علً الفارسً )ٗ)
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 توجٌييه: "بعضييهم لييالحتييى  وتوجٌههييا، بهييا، أشييتؽال تسييتحك التييً وهييً ممبييول، بسييند

 .(ٔ)"المشهورة توجٌه من الصناعة فً ألوى الشاذة المراءات

 ً  :    المانعٌن رأي: ثانٌا

 ٌُحييتج أن الصييواب أن وٌييرون سييدٌداً، لييٌس المييراءات توجٌييه أن العلميياء بعييض ٌييرى    

 العليم لهيذا المانعٌن ولكن العكس، ٔ اللؽة وفصاحة النحو، صحة على المرآنٌة بالمراءات

 أن الميراءات حجية كتياب ممدمية فً ذكر حٌث اِفؽانً، سعٌد الشٌخ منهم وأذكر للٌلون،

 للوضيع م الؾ وهو وشواهده، بالنحو المتواترة للمراءات احتجوا المدامى المإلفٌن بعض

 بيؤن ٌمتضيٌان والتيارٌخ العلميً المنطيك فيً والسيداد المينهج، فيً السيٕمة وأن الصحٌح،

 الضييبط ميين لهييا تييوافر لمييا المتييواترة، المييراءات بهييذه وشييواهده ولواعييده للنحييو ٌحييتج

 .(ٕ)النحو شواهد ثكِو بعضه ٌتوافر لم شًء والتحري والدلة والوثوق

ً  ولال      إليى ومإلفوهيا متماربية، السيراج ابين مين بيدءاً  الكتب هذه تؤلٌؾ وأزمنة: "أٌضا

 النيوع هيذا بها اتسم سمة اِمثل، الوجه إلى منهم ألرب المراءات فً النحو مذاهب تحكٌم

 اِول، والــيـمن ىــيـعل رــيـاَ  اـــيـفٌه جـــنس ةـــوبدع ً،ــالعباس العهد فً التؤلٌؾ من

   بتحكٌم ٌمضً السلٌم المنهج أن عرفت ولد

 .(ٖ)"ت الؾ بٌنهما ٌكون حٌن تلن لتساوق هذه وتعدٌل النحو، مذاهب فً المراءات

 أليوال مين كثٌيراً  ٌبطيل ِنيه سيدٌداًر ليٌس أنيه ٌجيد اِفؽيانً سيعٌد لاليه فٌميا والمتؤمل    

 ألفيوا ِنهيم لالر كما بدعة لٌس وتؤلٌفهم المراءات، توجٌه فً الممبولة والمفسرٌن العلماء

 ال صيوم، ودحيض عنهيا، الشيبه ودفيع التحرٌيؾ، مين المرآنٌية المراءات لصٌانة مإلفاتهم

 وهييً ثابتيية، المتييواترة المييراءة ِن ؼٌرهييار أو باللؽيية، المييراءة إثبييات ممصييدهم ٌكيين ولييم

 .          ْثباتها وبراهٌن أدلة إلى تحتاج ؤ لرءان،

 فيإن سيدٌداً، ليٌس اِفؽيانً سيعٌد إلٌيه ذهيب ميا إن: "الجميل الرحمن عبد الدكتور لال    

 العلمياء أن ؤ بدعية، ليٌس المرآنٌية الدراسية مين النيوع هيذا فيً العصير ذلن فً التؤلٌؾ

 ذليين، ميين أبعييد المضييٌة إنمييا المييراءات، فييً النحييو مييذاهب تحكييٌم أرادوا فٌييه ألّفييوا الييذٌن

 اليذي اِصيل هيً الميراءات أن ٌعتمدون كانوا للمراءات أحتجاج فً ألّفوا الذٌن فالعلماء

 متيواترة ليراءة رد مين عليى ٌنكيرون كتيبهم مين كثٌيرة ميواطن فيً تراهم لذا إلٌه، ٌرجع

 .(ٗ)"النحوٌة اِلٌسة لم الفتها

 ؼٌرهيا ؤ اللؽية إلى تحتاج ؤ لبولها، وجب تواترها وعند متبعة، سنة المراءات إن    

 لبٌانهيييا، وإنميييا اللؽييية، إليييى لتحكٌمهيييا ؤ ْثباتهيييا، ليييٌس لهيييا العلمييياء وتوجٌيييه ،ْثباتهيييا

 الميراءات فيً الطياعنٌن والمٕحدة اْسٕم أعداء على وللرد التفسٌر، فً منها وأستفادة

 . نءالر أنها اعتمادهم مع عنها، الؽموض وإزالة المتواترة،

 

 

                                                           
 (.77ٕ/ٔ( اْتمان فً علوم المرآن )ٔ)

 (. 9ٔة المراءات ِبً زرعة )ص:( انظر: حجٕ)

 (.9ٔ( انظر: حجة المراءات )ص:ٖ)

 (.ٓ٘ٔ( منهج اْمام الطبري فً المراءات )ص:ٗ)
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 :الراجح الرأي

 المجٌيزٌن العلمياء ليول تيرجٌح الباحثيان ٌيرى اليرأٌٌن نبيٌ والممارنية النظير  يٕل من 

 الطعين مين الكيرٌم الميرآن ألفاظ صانت التً المهمة العلوم من ِنه المراءاتر توجٌه لعلم

 .والتحرٌؾ والعبث

 ذلين ؼٌير ليال ومين اللؽية، فيً بها وٌحتج علٌها، ٌعتمد أصل المراءات أن نعتمد وإننا    

 بيه، ٌحيتج أصيًٕ  كونهيا ميع ٌتعارض ٔ للمراءات العلماء وجٌهوت إلٌه، ٌلتفت ٔ لوله فإن

 بيه، ونطميت العيرب، لالتيه لميا موافمية وأنهيا اللؽية، حٌيث من وجهها لبٌان لها وتوجٌههم

 فٌهيا طعين مين عليى واليرد عنهيا، والشيبهة الشين نفيً ذلين مين وممصيدهم عنهيا، وسمع

 .  (ٔ)وألٌستهم لمواعدهم تعصبوا ممن والشذوذ بالضعؾ ووسمها

 بيالمرآن، صيلة لهيا التيً العليوم فيً عجٌبية ثميار، وليه جيداً  مهيم الميراءات توجٌيه وعلم 

 .والتفسٌر المعانً، ثروة إظهار فً و اصة

 لبٌييان تفاسييٌرهمر فييً المييراءات وجهييوا الييذٌن علميياءال ميين هللا رحمييه الشييوكانً دعييوٌُ  

 مينهج لمباحث ال مسة التالٌةفً ا تعالى هللا شاء إن الباحثان بٌنٌوس وتوضٌحها، المعانً

 .السبٌل سواء إلى والهادي الموفك وهللا المراءات، توجٌه فً الشوكانً
 

 ولاأل المبحث

 بالمؤثور المراءات توجٌه

 نجيد تفسيٌره فيً هللا رحميه الشيوكانً عرضيها التيً المراءات ودراسة تتبع  ٕل من  

 أو أ ييرى، بمييراءة أو بييالمرآن، ٌوجههييا فمييد بالمييؤثور، لهييا وٌحييتج المييراءات، ٌوجييه أنييه

 المطاليب  يٕل مين ذلين وبٌيان التيابعٌن، أو الصيحابة، ليراءات مين أو المطهيرة، بالسنة

 :التالٌة اِربعة

 :أخرى بمراءة أو بالمرآن، المراءات توجٌه: األول المطلب

 :بالمرآن المراءات توجٌه: أوالً 

 المتييواترة المييراءات توجٌييه علييى للمييراءات عرضييه عنييد هللا رحمييه الشييوكانً ٌمتصيير لييم

ً  الشاذة المراءات وجه وإنما فمط بالمرآن  .بالمرآن أٌضا

 :ذلن أمثلة ومن ،بالمرآن  المتواترة المراءات توجٌه -ٔ

 ليرأ: "هللا رحميه ليال، (7ٖ:التوبة)﴾اْلُكْفرِ  فًِ ِزٌَادَةٌ  النَِّسًءُ  إِنََّما: ﴿تعالى لوله تفسٌر عند 

ًّ الن:}عنييه ورش رواٌيية فييً نييافع  بعييدها بٌيياء: البييالون ولييرأ همييز، بييدون مشييددة بٌيياء {سيي

: ٌنسيؤ نسيؤ،: ٌميال الزٌيادة، معنيى بيالهمزة النسيًء فً: جرٌر ابن لال: لال ثم...  (ٕ)همزة

 الّلَ  نَُسهههواْ :﴿تعيييالى ليييال كميييا النسيييٌان، مييين إٔ الهميييزة بتيييرن ٌكيييون ؤ: ليييال زاد، إذا

 .(ٗ)"(ٖ)(7ٙ:التوبة)﴾فَنَِسٌَُهمْ 

                                                           
 (.ٓ٘ٔ( انظر: منهج اْمام الطبري فً المراءات )ص:ٔ)

 (.7ٕٔ(، ؼٌث النفع فً المراءات السبع للصفالسً )ص:97( المراءتان متواترتان، انظر: التٌسٌر )ص:ٕ)

(
ٖ

 (.ٕٙٗ/ٗٔ: جامع البٌان )( انظر

 (.٘٘ٗ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر)ٗ)
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ًّ : }ليراءة ٌوجه أنه السابك المثال من وٌتضح  وٌحيتج الهميزة، وبتيرن مشيددة بٌياء{ النسي

 عليى بيالهمزة الميراءة ووجيه النسيٌان، مين إٔ الهمزة بدون تكون ٔ أنها على بالمرآن لها

 .زاد بمعنى: ٌنسؤ نسؤ من الزٌادة بمعنى أنها

 فيً هللا نسيؤ: لولهم من ِنه اِصلر فعلى همز من إن: بالهمز المراءة توجٌه فً لٌل ولد

 ٌيياء، الهمييزة فبإبييدال همييز بييدون بالتشييدٌد المييراءة توجٌييه وأمييا التييؤ ٌر، ومعنيياه أجليين،

 .    (ٔ)لبلها الساكنة الٌاء فً وإدؼامها

 رحميه ليال ،(ٕٕ:ٌيونس)﴾َواْلبَْحهرِ  اْلبَهرِّ  فِهً ٌَُسهٌُِّرُكمْ  الَّهِذي ُههوَ : ﴿تعيالى لوله تفسٌر وعند 

 كميا النشير من (ٕ)المعجمة والشٌن بالنون {ٌنشركم الذي هو: }عامر ابن لرأ ولد"    : هللا

 البحيير فييً سييبحانه ٌنشييركم: أي ،(ٓٔ:الجمعيية)﴾األَْرِض  فِههً فَانتَِشههُروا: ﴿تعييالى لولييه فييً

 .(ٖ)"ٌشاء من وٌؽرق ٌشاء، من فٌنجً

 الشيٌنو بيالنون {ٌنشيركم} :لراءة ٌوجه هللا رحمه الشوكانً أن السابك المثال من وٌتضح

 التسيٌٌر، مين فهيً{ ٌسيٌركم} ليراءة، وأميا النشير، مين وهو ٌبثكم،: بمعنى وهً بالمرآن،

 .(ٗ)سافرتم إذا ٌحفظكم لال أنه عباس ابن وعن والبحر، البر فً ٌحملكم: أي

ٌَاحَ  ٌُْرِسلُ  الَِّذي َوُهوَ : ﴿تعالى لوله تفسٌر وعند  : هللا رحميه لال ،(7٘:اِعراؾ)﴾بُْشراً  الّرِ

 تبشيير الرٌيياح: أي بشييٌر جمييع (٘)الشييٌن وإسييكان الموحييدة، بالبيياء {بُْشييراً : }عاصييم ولييرأ"

ٌَاحَ  ٌُْرِسلَ  أَن َءاٌَاتِهِ  َوِمنْ :﴿تعالى لوله ومثله بالمطر، َراتٍ  الّرِ  .(ٙ)(ٙٗ:الروم) ﴾ُمبَّشِ

ً  أنه السابك المثال وٌظهر من  الشيٌن وإسيكان الموحيدة، بالبياء{ بُْشيراً }: ليراءة ٌوجه أٌضا

ً  أُسكنت لكنها الضم، الشٌن وأصل المرآن،ب  . (7)وُرْسل كرسول ت فٌفا

 ووجههييا، متييواترة، لييراءات عييدة ذكيير الشييوكانً أن السييابمة اِمثليية ميين ٌتضييحو        

 .     الكرٌم المرآن آٌات من بآٌة منها لراءة لكل واحتج

 :ذلن أمثلة ومن بالمرآن، الشاذة المراءات توجٌه -ٕ

 ولرأ: "هللا رحمه لال ،(ٕٗٓ:البمرة)﴾لَْلبِهِ  فًِ َما َعلَى الّلَ  َوٌُْشِهدُ : ﴿تعالى لوله تفسٌر عند 

{هللاُ  وٌَْشييَهد} :محٌصيين ابيين
 أنييه علييى الشييرٌؾ أسييم ورفييع ،المضييارعة حييرؾ بفييتح (8)

ُ : ﴿تعييالى لولييه ومثلييه لييال، مييا  ييٕؾ منييه هللا وٌعلييم: والمعنييى ،فاعييل  إِنَّ  ٌَْشههَهدُ  َواللَّ

 .(9)"(ٔ:المنافمون)﴾لََكاِذبُونَ  فِِمٌنَ اْلُمنَا

                                                           
 (.7٘ٔ( انظر: الحجة فً المراءات السبع ٔبن  الوٌه )ص:ٔ)

(، اْلناع فً المراءات السبع ٔبن الباذش 99(، التٌسٌر )ص:ٕٖ٘( لراءة متواترة، انظر: السبعة )ص:ٕ)

 (.8ٓٗ)ص:
 (.9ٗ٘/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )ٖ)

 (.9ٕٖالمراءات ) ص:( انظر: حجة ٗ)

 (.9ٔ(، التٌسٌر ) ص:8ٖٕ( لراءة متواترة، انظر: السبعة )ص:٘)

 (.7ٖٕ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر)ٙ)

 (.ٙٙٗ/ٔ( انظر: الكشؾ عن وجوه المراءات السبع لمكً بن أبً طالب )7)

 (.ٕٔ( لراءة شاذة، انظر: م تصر فً شواذ المرآن ٔبن  الوٌه )ص:8)

 (.88ٕ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )9)
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ٕٕٕ 
 

 عليى واضيح، هيو كميا نآبيالمر الشياذة {هللاُ  وٌَْشيَهد} :لمراءة هللا رحمه الشوكانً احتج لمد

 .(ٔ)فاعل رفع محل فً الجٕلة لفظ أن

ءٌ  ِمْنههُ  ٌُْحَمهلْ  ال ِحْمِلَهها إِلَهى ُمثْمَلَهةٌ  تَْدعُ  َوإِن: ﴿تعالى لوله تفسٌر وعند  ًْ  ذَا َكهانَ  َولَهوْ  َشه

 َوإِن﴿ :كموليه تامية، كان أن على (ٕ){لربى ذو: }ولرىء: "هللا رحمه لال ،(8ٔ :فياطر)﴾لُْربَى

("8ٕٓ:البمرة)﴾ُعْسَرةٍ  ذُو َكان
(ٖ). 

 لهيا واحيتج الشياذة، {لربيى ذو كيان وليو} :ليراءة ذكر أنه ٌجد السابك المثال فً المتؤملو

 .    (ٗ)ناس ة ولٌست تامة، كان أن لبٌان بالمرآن

 ووجههميا، شياذتٌن، ليراءتٌن ذكر هللا رحمه الشوكانً أن السابمٌن المثالٌن من وٌتضح 

 .الكرٌم المرآن من بآٌة منهما لراءة لكل واحتج

 ً  :أخرى بمراءة المراءة توجٌه: ثانٌا

 بعضيها وجيه وإنميا تفسيٌره، فيً بيالمرآن الميراءات بعيض بتوجٌيه الشيوكانً ٌكتؾ لم    

 ً  :ذلن أمثلة ومن أ رى، بمراءات أٌضا

هاِعمَةُ  فَؤََخهذَتُْكمُ : ﴿تعيالى لوله تفسٌر عند        : هللا رحميه ليال ،(٘٘:البميرة)﴾تَنُظهُرونَ  َوأَنهتُمْ  الصَّ

 بؤ ييذ والمييراد محٌصيين، ابيين لييراءة وهييً ،(٘){الصييعمة} :وعلييً وعثمييان، عميير، ولييرأ"

 .(ٙ)"إٌاهم إصابتها الصاعمة

 ابييين ليييراءة أنهيييا عليييى ووجههيييا شييياذة ليييراءة ذكييير هللا رحميييه الشيييوكانً أن المٕحيييظ

 .(7)محٌصن
 بمييراءات المتييواترة المييراءات بعييض ٌوجييه هللا رحمييه الشييوكانً أن سييبك ممييا ونسييتنتج 

ً  أ يرى بميراءات الشياذة الميراءات ليبعض ٌحيتج وليد شياذة، تكيون ليد أ رى : بموليه أٌضيا

 عين الميراءة هيذه وروٌت: ولهبم أو وفٕن، فٕن، لرأ وكذلن: بموله أو فٕن، لراءة وهً

 .وفٕن فٕن

 :بالسنة المراءات توجٌه: الثانً المطلب

ً  هللا رحمه الشوكانً كان  تفسيٌره، فيً ظياهر وهيذا وعلوميه، الشيرٌؾ الحيدٌث فيً عالميا

 نجييده أن ؼرابيية فييٕ ودراٌيية، رواٌيية، اٌَييات ٌفسيير أنييه تفسييٌره فييً منهجييه ميين إن حٌييث

 :ذلن أمثلة ومن ، هرةالمط بالسنة المراءات بعض ٌوجه

َراطَ  اْهِدنَا﴿ :تعالى لوله تفسٌر عند   أ رج ولد: "هللا رحمه لال ،(ٙ:الفاتحة) ﴾الُمستَِمٌمَ  الّصِ

 طاهدنا الصرا} :لرأ  رسول هللا أن:  هرٌرة أبً عن الذهبً وتعمبه وصححه الحاكم

 .(ٕ()ٔ)"بالصاد {المستمٌم

                                                           
 (.89/ٔ( انظر: إمٕء ما من به الرحمن من وجوه اْعراب والمراءات فً جمٌع المرآن ِبً البماء العكبري )ٔ)

(ٔ/89.) 

 (.ٙٔٙ/ٖ( لراءة شاذة، انظر: الكشاؾ عن حمابك التنزٌل وعٌون اِلاوٌل للزم شري )ٕ)

 (.ٔٔٗ/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )ٖ)

 (.ٕٓٓ/ٕ( انظر: إمٕء ما من به الرحمن )ٗ)

(، إتحاؾ فضٕء البشر فً المراءات اِربعة عشر للبنا ٘( لراءة شاذة، انظر: م تصر فً شواذ المرآن )ص:٘)

 (.79ٔ)ص:
 (.ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )ٙ)

 (.79ٔ( انظر: إتحاؾ فضٕء البشر فً المراءات اِربعة عشر )ص:7)



 فتح انمذٚر اجلبيغ ثني فُٙ انرٔاٚخ ٔانذراٚخ ٕرّٛ انمراءاد يٍ خالل تفطريِيُٓذ اإليبو انشٕكبَٙ يف ت
 

ٕٕٖ 
 

 النبوٌييية السييينة مييين بالصييياد{ الصيييراط: }ءةلميييرا الشيييوكانً توجٌيييه بيييٌن السيييابك فالمثيييال

 جمٌيع فيً كتبيت أنهيا بالصياد ليرأ مين حجية إن: ولٌيل .(ٖ)متيواترة ليراءة وهً المطهرة،

 .(ٗ)لؽتان والصاد السٌن لراءة: الكسابً ولال بالصاد، المصاحؾ

هنْ  َرُسهولٌ  َجاءُكمْ  لَمَدْ : ﴿تعالى لوله تفسٌر وعند          رحميه ليال ،(8ٕٔ:التوبية) ﴾أَنفُِسهُكمْ  ّمِ

 مــــيييـجاءك لميييد: }رأــيييـل  هللا ولــيييـرس أن اس،ـيييـعب ابييين عييين م،ـيييـالحاك وأ يييرج: "هللا

 ،{أنفَِسيُكم}: لوليه فيً الكياؾ وضيم ،السيٌن وكسير الفياء، بفيتح(٘){أَْنفَِسيُكمْ  نـــيـم ولــــرس

 .(ٙ)"لدراً  أعظمكم من: ٌعنً

 تفسيييٌرها، لبٌييان وذليين ، النبيييً ةبمييراء{ أنفُِسييُكم: }لييراءة السيييابك المثييال فييً وٌوجييه

 .ومعناها

 المطهيرة، بالسينة تفسيٌره فيً الميراءات ليبعض احيتج الشيوكانً أن سبك مما ونستنتج  

 .   التفسٌر فً بالؽة أهمٌة لذلن وكان

 :مصاحفهم من أو الصحابة، ألوال من المراءات توجٌه: الثالث المطلب

 ِنهيم أجمعٌنر عنهم تعالى هللا رضً بةالصحا ؤلوالب المراءات لبعضالشوكانً  احتج 

ً  المراءات بعض وجه كما ، النبً بعد بالمرآن الناس أعلم  .  الصحابة مصاحؾ من أٌضا

   :ذلن أمثلة ومن: الصحابة ألوال من المراءات توجٌه أوالً:

ً  ِللنَّاِس  َولُولُواْ : ﴿تعالى لوله تفسٌر عند   حميزة، رأولي: "هللا رحميه ليال ،(8ٖ:البميرة) ﴾ُحْسنا

ً : }والكسابً  .(8)"مسعود وابن ثابت، بن زٌد لرأ وكذلن ،(7)والسٌن الحاء بفتح {َحَسنا

 .    مسعود وابن ثابت، بن زٌد بمول لها واحتج متواترة، لراءة الشوكانً ذكرفمد 

 ،(9ٖ:عميران آل) ﴾اْلِمْحهَرابِ  فِهً ٌَُصلًِّ لَآبِمٌ  َوُهوَ  اْلَمآلبَِكةُ  فَنَادَتْهُ :﴿تعالى لوله تفسٌر وعند 

 وابييين عبييياس، ابييين ليييرأ وبيييذلن ،(9){فنييياداه}: والكسيييابً حميييزة، ليييرأ" :هللا رحميييه ليييال

 .(ٓٔ)"مسعود

 وعيياداه المييوم، رميياه: كموليين بيياِلؾ فؤثبييت ممييدم الفعييل أن{  فنيياداه}  :لييراءة وتوجٌييه

 .(ٔٔ)للمعنى الفعل فذّكر السٕم، علٌه جبرٌل: هنا ها فالمٕبكة ذلن ومع الرجال،

ن َوَكؤٌَِّن:﴿تعالى لوله تفسٌر وعند  ٍ  ّمِ ًّ  رحميه ليال ،(ٙٗٔ:عميران آل) ﴾ِربٌُِّّهونَ  َمعَههُ  لَاتَهلَ  نَّبِ

 وهيً للمجهيول، البنياء عليى {لُتِيل: }وٌعميوب عميرو، وأبيو كثٌير، وابين نيافع، لرأ" :هللا

  ولرأ عباس، ابن لراءة

                                                                                                                                              
 (.ٖٕ٘/ٕ)، 9ٕٕٔ( المستدرن على الصحٌحٌن للحاكم، كتاب التفسٌر، حٔ)

 (.7ٗ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )ٕ)

 (.ٓٗ( لراءة متواترة، انظر: تحبٌر التٌسٌر فً لراءات اِبمة العشرة ٔبن الجزري )ص:ٖ)

 (.8ٓ( انظر: حجة المراءات )ص:ٗ)

(. وهً لراءة شاذة، انظـر: م تصـر ٖٕٙ – ٕٕٙ/ٕ، )9ٕٗ٘( المستدرن على الصحٌحٌن، كتاب التفسٌر، ح ٘)
 (.ٙ٘لمرآن )ص:فً شـواذ ا

 (.ٖٔ٘/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )ٙ)

 (. 7ٖٗ(، اْلناع )ص:ٗٙ(، التٌسٌر ) ص:ٖٙٔ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:7)

 (.9٘ٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )8)

 (.87ٖ(، اْلناع )ص:7ٖ(، التٌسٌر )ص:ٕٗٓ( لراءة متواترة، انظر: السبعة )ص:9)

 (.ٙ٘ٗ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )ٓٔ)

 (.8ٓٔ( انظر: الحجة فً المراءات السبع ٔبن  الوٌه )ص:ٔٔ)
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 .    (ٕ)"مسعود ابن لـراءة وهً،(ٔ) {لاتل: }عامر وابن الكوفٌون،

 إذا هللا ِن ر{لُتِل}: معنى من الجمٌع مدح فً أبلػ ولاتل ،{لاتل} :ٌمول مسعود ابن وكان

 مين للجمٌيع أعيم لاتيل مين فميدح ؼٌيرهم، الميدٌح فً ٌد ل لم لاتل من دون لتل من مدح

 .  (ٖ)متفاضلٌن كانوا وإن الفضل، فً دا لون الجمٌع ِن لاتلر من دون لتل من مدح

 .الصحابة ألوال من للمراءات ٌحتج الشوكانً أن السابمة مثلةاِ من ٌتضحو 

 ً   :ذلن أمثلة ومن، الصحابة مصاحؾ من المراءات توجٌه :ثانٌا

 :هللا رحميه ليال ،(ٕٖٔ:البميرة)﴾َوٌَْعمُوبُ  بَنٌِهِ  إِْبَراِهٌمُ  بَِها َوَوصَّى: ﴿تعالى لوله تفسٌر عند 

 ليراءة وهيً {وأوصيى: }عثميان ؾمصيح وفيً ،(ٗ)بهمياولرئ  بمعنى، {وأوصى وصى}

 .(٘)"البالٌن لراءة وهً ،{ووصى} :مسعود بن عبدهللا مصحؾ وفً والمدٌنة، الشام، أهل

 .(٘)"البالٌن

 أنهيا عليى اليواوٌن بيٌن بيؤلؾ{ وأوصيى} :ليراءة وجيه هللا رحمه الشوكانً أن واضح    

 فييً ِنهييا اِلييؾر بييدون {ووصييى: }لمييراءة واحييتج المدٌنيية، وأهييل، الشييام أهييل لييراءة

 .مسعود بن هللا عبد صحؾم

 فٌهيا والشيام المدٌنة أهل ومصاحؾ واحد، بمعنى لؽتان إنهما: المراءتٌن توجٌه فً ولٌل 

: ليراءة إن: ولٌيل اليواوٌن، بيٌن فٌها ألؾ ٔ اِمصار مصاحؾ وسابر الواوٌن، بٌن ألؾ

 .  (ٙ)للكثٌر إٔ تكون ٔ{ ووصى}: ولراءة والكثٌر، للملٌل تكون{ وأوصى}

 الحسين، ليرأ" :هللا رحمه لال ،(ٕٙٔ:النساء)﴾الصَّالَةَ  َواْلُمِمٌِمٌنَ : ﴿تعالى لوله تفسٌر وعند 

 هيو وكيذا لبله، مـا علـى العـطؾ على(7){الصٕة والممٌمون} : وجماعة دٌنار، بنا ومالن

 .(8)"مسعود ابن مصحؾ فً هو

 مسيعود بين هللا دعبي مصيحؾ فً ِنها الشاذةر للمراءة السابك المثال فً الشوكانً ٌحتجو

 .  هكذا

 المدٌنية، أهيل ليرأ" :هللا رحميه ليال ،(ٕٙ:ٌوسيؾ)﴾ِلِفتٌَْانِههِ  َولَهالَ : ﴿تعالى لوله تفسٌر وعند 

أبيو  الميراءة هيـذه وا تيـار ،{لفتٌتيـه} :عاميـر وابن شعبة، رواٌة من وعاصم عمرو، وأبو

 أبييو المييراءة هييذه ار تيياو ،(9){لفتٌانييه} :الكييوفٌٌن سييابر ولييرأ وؼٌرهمييا، والنحيياس، م،حييات

 .(ٓٔ)"اَ رة كالمراءة مسعود بن عبدهللا مصحؾ وفً عبٌد،

                                                           
 (. 88ٖ(، اْلناع )ص:7ٙ-7٘(، التٌسٌر )ص:7ٕٔ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٔ)

 (.ٗٔ٘/٘( تفسٌر فتح المدٌر )ٕ)

 (.79ٔ( انظر: حجة المراءات )ص:ٖ)

(، ؼٌث النفع فً المراءات السبع ٙٙسٌر )ص:(، الت7ٌٔٔ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٗ)
 (.9ٗ)ص:

 (.ٕٙٓ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )٘)

 (.٘ٔٔ(، حجة المراءات )ص:ٕٙٙ/ٔ( انظر: الكشؾ عن وجوه المراءات السبع )ٙ)

 (.ٖٓ( انظر: م تصر فً شواذ المرآن )ص:7)

 (.7ٔ٘/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )8)

(، البدور الزاهرة  فً المراءات العشر المتواترة للماضً 9ٖٗص:( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )9)
 (. ٖٕٓ)ص:

   (.7ٗ/ٖ( تفسٌر فتح المدٌر )ٓٔ)
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 توجٌيه فيً ولٌيل مسيعود، بن هللا عبد مصحؾ فً هكذا أنها على {لفتٌانه : }لراءة هجَّ وَ وَ 

 .(ٔ)وصبٌان ؼلمان،: مثل الكثٌر، الجمع على تدل إنها: المراءة هذه

ٌْنَا: ﴿تعالى لوله تفسٌر وعند  ه ٌْههِ  إلنَسهانَ ا َوَوصَّ ً  بَِواِلدَ  :هللا رحميه ليال ،(8:العنكبيوت)﴾ُحْسهنا

 العالٌيية، وأبييو رجيياء، أبييو ولييرأ السييٌن، وإسييكان ،(ٕ)الحيياء بضييم {ُحسيينًا: }الجمهييور لييرأ"

ً } :(ٗ)الجحـدري ولرأ ،(ٖ)بفتحهما :والضحان ًّ  مصحؾ فً ،وكذا(٘){إحسانا  .(ٙ)"أب

ً }: ليراءة السابك المثال فً هللا رحمه الشوكانً ٌعزو   أنيه والصيحٌح للجحيدري، {إحسيانا

 .(7)شاذة لراءة وهً والسٌن، الحاء بفتح {َحَسنًا} :لرأها

 :التابعٌن ألوال من المراءات توجٌه: الرابع المطلب

 الصيحابة وأليوال والسينة، بيالمرآن، لمراءاتل توجٌهه عند هللا رحمه الشوكانً ٌكتؾ لم 

ً  بعضها ٌوجه ولكنه أجمعٌن، عنهم هللا رضً  :ذلن أمثلة ومن التابعٌن، ألوال من أٌضا

هالةِ  إِلَهى لُْمهتُمْ  إِذَا آَمنُهواْ  الَّهِذٌنَ  أٌََُّهها ٌَها: ﴿تعيالى لوليه تفسٌر عند   ُوُجهوَهُكمْ  فاْؼِسهلُواْ  الصَّ

ِدٌَُكمْ  ٌْ : هللا رحمه لال ،(ٙ:ابيدةالم)﴾اْلَكْعبٌَنِ  إِلَى َوأَْرُجلَُكمْ  بُِرُإوِسُكمْ  َواْمَسُحواْ  اْلَمَرافِكِ  إِلَى َوأَ

 البصيييري، الحسيين ليييراءة وهييً اِرجييل، بنصيييب نييافع لييرأ {الكعبيييٌن إِلَييى َوأَْرُجلَُكييمْ "}

 .(8)"بالجرّ  وحمزة عمرو، وأبو كثٌر، ابن ولرأ واِعمش،

: ليـراءة فٌعيزو السابك، المثال فً للمراءتٌن عزوه عند الدلة هللا رحمه الشوكانً ٌتحر لم

 أنهييم مييع وحفييص والكسييابً، عييامر، ابيين ٌيذكر ولييم فمييط، نييافع إلييى بالنصييب {َوأَْرُجلَُكيمْ }

ً  وافمييوا  وأبييً كثٌيير، ابيين إلييى بييالجر {َوأَْرُجِلُكييمْ : }لييراءة وعييزا النصييب، لييراءة فييً نافعييا

 ليراءة ووجيه ،(9) الجير ليراءة فيً وافمهيم أنيه ميع شيعبة ٌيذكر وليم فميط،  وحميزة عمرو،

 .جلً واضح وهذا التابعٌن، لول من النصب

ؾُ  َوَكههذَِلنَ : ﴿تعييالى لولييه تفسييٌر وعنييد   ِلمَههْومٍ  َوِلنُبٌَِّنَهههُ  دََرْسههتَ  َوِلٌَمُولُههواْ  اآلٌَههاتِ  نَُصههّرِ

 وابيين عمييرو، أبييو لييرأ لييراءات، {دََرْسييتَ } وفييً: "هللا رحمييه لييال ،(٘ٓٔ :اِنعييام)  ﴾ٌَْعلَُمههونَ 

، لراءة وهً كفاعلت، والراء الدال بٌن بؤلؾ {دارست} :كثٌر ًّ  وسيعٌد عبياس، وابين علي

 السييٌن، بفييتح {دََرَسييتْ : }عييامر ابيين ولييرأ مكيية، وأهييل وعكرميية، ومجاهييد، جبٌيير، بيين

  ولرأ الحسن، لراءة وهً ك رجت، ألؾ ؼٌر من التاء وإسكان

 .(ٔٔ()ٓٔ)"{ دََرْستَ } البالون

                                                           
 (.9ٙٔ( انظر: حجة المراءات )ص:ٔ)

 (. 98ٗ( لراءة متواترة، انظر: السبعة )ص:ٕ)

(
ٖ

 (.ٗٔٔ( وهً لراءة شاذة، انظر: م تصر فً شواذ المرآن )ص:

ج الجحدري، البصري، الممرئ، لرأ على ٌحٌى بن ٌعمر، ونصر بن عاصم، ( الجحدري: عاصم بن العجاٗ)
(، لسان المٌزان  ٖٗ٘/ٕتوفً سنة تسع وعشرٌن ومابة، انظر: مٌزان أعتدال فً نمد الرجال للذهبً )

 (.ٕٕٓ/ٖٔبن حجر)
 (.8ٖٔ/7( لراءة شاذة، انظر: البحر المحٌط ِبً حٌان )٘)

 (.ٖٕٔ/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )ٙ)

 (.ٗٔٔ( م تصر فً شواذ المرآن )ص:7)

 (.ٕٙ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )8)

 (. 9ٖٗ(، اْلناع )ص:8ٕ(، التٌسٌر )ص:ٕٕٗ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:9)

 (. 98ٖ(، اْلناع )ص:87(، التٌسٌر )ص:ٕٗٙ( المراءات الثٕث متواترة، انظر: السبعة )ص:ٓٔ)

 (. 9ٕٔ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )ٔٔ)
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 أليؾ ؼٌير مين التياء وإسيكان السيٌن، بفيتح {دََرَسيتْ } :لميراءة السابك المثال فً واحتج    

حتعلٌنا تتلوها التً اِ بار هذه تْ سَ رَ دَ : أي البصري، الحسن مولب ، أي مضت وامَّ
(ٔ).   

حت وامَّ
(ٔ).   

لَنَُّهم:﴿تعالى لوله تفسٌر وعند  ن َولٌَُبَدِّ ً  َخْوفِِهمْ  بَْعدِ  ّمِ  ليرأ: "هللا رحمه لال ،(٘٘:النور)﴾أَْمنا

 ليراءة وهيً بدل،أ من بالت فٌؾ {لٌُْبِدلنهم: }بكر وأبو وٌعموب، محٌصن، وابن كثٌر، ابن

 .(ٖ()ٕ)"بدّل من بالتشدٌد: البالون ولرأ الحسن،

 ولٌيل الحسين، ليراءة ِنها الت فٌؾر لمراءة احتج الشوكانً أن السابك المثال من وٌتضح

 وأبيدل وبيدّل أبيدل، مين الت فٌيؾ وليراءة ل،دَّ بَ  من التشدٌد لراءة إن: المراءتٌن توجٌه فً

 .(ٗ)لؽتان

 المتييواترة، منهيا ليراءات عيدة ٌيذكر هللا رحمييه الشيوكانً أن بمةالسيا اِمثلية مين وٌتضيح

 .تعالى هللا رحمهم التابعٌن ألوال من وٌوجهها الشاذة، ومنها

 أو ،بيييالمرآن وٌوجههيييا بالميييؤثور، الميييراءات ليييبعض ٌحيييتج الشيييوكانً أن والخالصهههة: 

 ٌيدل فإنميا دل إن ذلين وكيل والتيابعٌن، الصيحابة ألوال أومن بالسنة، أو أ رى، بمراءات

 .فً علم المراءات وتوجٌهها علمه سعة على

 نًالثا المبحث

 العرب لؽة من المراءات توجٌه

 وهذا بالمؤثور، المراءات لبعض ٌحتج هللا رحمه الشوكانً نأ: السابك المبحث فًأثبتنا 

 الؽرٌب من فلٌس والدراٌة الرواٌة فنً بٌن جامع تفسٌره أن وبما الرواٌة، بعلم معروؾ

 العربٌة اللؽة فً عالم إنه حٌث العرب، لؽة من وٌوجهها المراءات لبعض ٌحتج أن

 وتوجٌهها للمراءات أحتجاج فً الشوكانً منهج تعالى هللا شاء إن وسنبٌن وعلومها،

 : التالٌة ال مسة المطالب فً من لؽة العرب

 :ذلن أمثلة ومن باالشتماق، المراءات توجٌه: األول المطلب

ْعبَ  َكفَُرواْ  الَِّذٌنَ  لُلُوبِ  فًِ َسنُْلِمً:﴿تعالى ولهل تفسٌر عند  رحميه ليال ،(ٔ٘ٔ:عميران آل)﴾الرُّ

 وهميا ،(٘)بالسيكون :البيالون وليرأ العيٌن، بضيم {الرُعيب: }والكسابً عامر، ابن لرأ: "هللا

 بوالرُعي مصيدراً، ٌكــون أن وٌجـوز مرُعـوب، فهـو وُرُعباً، ُرعباً، َرَعْبتُه: ٌمال لؽتان،

 تــييـورعب الييـوادي، ٌمييـّ: أي راعييـب، ْسٌييـل: ٌمييال لَمييلء،ا وأصييلها أسييم،: بالضييم

 : أي رعباً، الكافرٌن للوب نمّــس: ىــــفالمعن ه،ـــمّت: وضــالح

 ً ً   وفا  .(ٙ)"وفزعا

 بأشيتماق، المتيواترتٌن الميراءتٌن وجيه الشيوكانً أن السابك المثال من ضحٌتو     

 .(7)والُسُحت الُسْحت، مثل فاشٌتان، لؽتان إنهما :توجٌههما فً ولٌل

                                                           
 (.ٕ٘ٙ –ٕٗٙ( انظر: حجة المراءات )ص:ٔ)

 (. ٕٖٔ(، التٌسٌر )ص:9٘ٗ-8٘ٗ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٕ)

 (.9٘/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )ٖ)

 (.ٕٗٔ/ٕ( انظر: حجة المراءات )ٗ)

 (. 88ٖ(، اْلناع )ص:7ٙ(، التٌسٌر )ص:7ٕٔ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:٘)

 (.ٖٕ٘/ٔتفسٌر فتح المدٌر )( ٙ)

 (.ٖٓٙ/ٔ( انظر: الكشؾ عن وجوه المراءات السبع )7)
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ههلَ  ٌُْؽِشههً﴿ :تعييالى لولييه تفسييٌر وعنييد ٌْ  :لولييه": هللا رحمييه لييال ،(ٗ٘:اِعييراؾ) ﴾النََّهههار اللَّ

 ولييرأ ضييٌاءه، بظلمتييه فٌؽطييً للنهييار، كالؽشيياء اللٌييل ٌجعييل :أي {النهييار اللٌييل ٌُْؽِشييً}

 لؽتيان، وهميا ،(ٔ)بيالت فٌؾ :البيالون وليرأ بالتشيدٌد، {ٌؽّشيً} :والكسيابً وحمزة، عاصم،

ءَ  :ٌمال ًْ ِء الشَّ ًْ َْصِل: إِْلبَاُس الشَّ ِْ ً، َوالتَّْؽِشٌَةُ فًِ ا    .(ٕ)"أَْؼَشى ٌُْؽِشً، َوَؼشَّى ٌُؽَّشِ
 المتييييواترتٌن الميييراءتٌن ٌوجيييه هللا رحميييه الشييييوكانً أن السيييابك المثيييال مييين ٌٕحيييظو

 هييو شييعبة أن والصييحٌح والكسييابً، وحمييزة، صييم،لعا التشييدٌد لييراءة وٌعييزو بأشييتماق،

 .(ٖ)بالت فٌؾ فمرأ حفص وأما التشدٌد، لراءة فً والكسابً حمزة، وافك الذي

هاَها: ﴿عليى وأجمعيوا لؽتيان، وؼّشيى أؼشيى، إن: الميراءتٌن توجٌه فً ولٌل       فَؽَشَّ

ههى َمهها ٌْنَاُهمْ  :﴿علييى وأجمعييوا ،(ٗ٘:اليينجم)﴾َؼشَّ  فالمراءتييان ،(9:ٌييس)﴾ْبِصههُرونَ ٌُ  الَ  فَُهههمْ  فَؤَْؼَشهه

 .(ٗ)والتكثٌر التكرٌر، معنى التشدٌد وفً متساوٌتان،

 ليال ،(8ٖٔ :اِعيراؾ)﴾لَُّههمْ  أَْصهنَامٍ  َعلَهى ٌَْعُكفُهونَ  لَهْومٍ  َعلَهى فَهؤَتَْواْ :﴿تعيالى لوله تفسٌر وعند

 ،(٘)بضييمها :البييالون ولييرأ الكيياؾ، بكسيير {ٌعِكفييون: }والكسييابً حمييزة، لييرأ: "هللا رحمييه

 .(ٙ)"عكوؾ منها والمصدر ولزمه، الشًء على ألام بمعنى :وٌعكؾ ٌعكؾ، عكؾ :ٌمال

ً  المتواترتٌن المراءتٌن ٌوجه هو وها  لؽتيان، إنهميا: توجٌههميا فيً ولٌيل بأشيتماق، أٌضيا

 .(7)وٌْعِرش ٌْعُرش َعَرش: وكذلن وٌْعِكؾ، ٌَْعُكؾ َعَكؾ: تمول

 :ربالشع المراءات توجٌه: الثانً المطلب

ً  هللا رحميه الشوكانً كان لمد  حٌنميا ؼرابية فيٕ وعلٌيه باسيمه، دٌيوان وليه بالشيعر، عالميا

 عليى ٌمتصير وليم تفسيٌره، فيً كثٌيراً  ذلين وورد بالشيعر، الميراءات بعيض ٌوجه أنه نجد

 .كذلن الشاذة وجه وإنما فحسب، منها المتواترة

 :بالشعر المتواترة المراءات توجٌه: أوالً  

 مين هدفه ٌكن ولم العرب، ؤشعارب المتواترة المراءات لبعض هللا رحمه نًالشوكا ٌحتج 

 األمثلهة بعهض وههذه معناهيا، وبٌيان عنهيا، والؽميوض اْشيكال ْزالة وإنما إثباتها، ذلن

 :ذلن توضح التً

ها نُْسِمٌُكمْ ﴿ :تعالى لوله تفسٌر عند   أهيل ليرأ: "هللا رحميه ليال ،(ٙٙ:النحيل)﴾بُُطونِههِ  فِهً ِممَّ

 ٌسيمً، سيمى مين النون، بفتح {نسمٌكم} :بكر أبً رواٌة فً وعاصم عامر، وابن مدٌنة،ال

 ليال، لؽتيان هميا: لٌيل ٌسيمً، أسيمى مين (8)النيون بضم :عاصم عن وحفص البالون، ولرأ

 :(9)لبٌد

                                                           
 (. ٔٓٗ(، اْلناع )ص:9ٔ(، التٌسٌر )ص:8ٕٕ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٔ)

 (.9ٕٙ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )ٕ)

 (. ٔٓٗ(، اْلناع )ص:9ٔ(، التٌسٌر )ص:8ٕٕ( انظر: السبعة )ص:ٖ)

 (.٘ٙٗ –ٗٙٗ/ٔلكشؾ عن وجوه المراءات السبع )( انظر: اٗ)

 (. ٕٓٗ(، اْلناع )ص:9ٖ(، التٌسٌر )ص:9ٕٕ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:٘)

 (.ٖ٘ٓ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )ٙ)

 (.9ٕٗ( انظر: حجة المراءات )ص:7)

 (. 8ٔٗ)ص: (، اْلناعٕٔٔ(، التٌسٌر )ص:7ٖٗ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:8)

( لبٌد بن ربٌعة بن مالن بن جعفر بن كٕب بن ربٌعة بن عامر، انظر: طبمات فحول الشعراء، ٔبن سٕم 9)
 (. ٖٓ(، شرح المعلمات العشر وأ بار شعرابها، ِحمد الشنمٌطً )ص:ٖٕٔ/ٔالجمحً )
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ًٌْرا...  وأْسمَى َمْجدٍ  بَنًِ لَْومً َسمَى  .(ٕ()ٔ)"ِهٕلِ  ِمنْ  والَمبَابِلَ  نَُم
ا ﴿ ه تعالى:وعند تفسٌر لول  ٌْنَا فَلَمَّ ٌْهِ  لََض  األَْرِض  دَابَّهةُ  إِال َمْوتِههِ  َعلَى دَلَُّهمْ  َما اْلَمْوتَ  َعلَ

 ابين وليرأ ،مفتوحة بهمزة{ منسؤته: }الجمهور لرأ، لال رحمه هللا: "(ٗٔ)سبؤ:﴾ِمْنَسؤَتَهُ  تَؤُْكلُ 

 العيرب بعض: مبردال لال ،(ٖ)محضة بؤلؾ :عمرو وأبو نافع، ولرأ ،ساكنة بهمزة :ذكوان

 :وأنشد ألفاً، همزتها من ٌبدل العرب

 .(ٗ)َواْلؽََزلُ  اللَّْهوُ  َعْننَ  تَبَاَعدَ  َفمَد. .......... ِكبَرٍ  ِمن ةِ االِمْنسَ  َعلَى دَبَْبتَ  إذَا

 :الشاعر لول الجمهور لراءة ومثل    

َ نْ مِ بِ  نابْ رَ ضَ  ً ٌْ هِ مَ  انَ ذَ بِ  ارَ صَ فَ .. ............ هُ هَ جْ وَ  ةٍ سؤ ًٕ ٌْ لِ ذَ  نا
(٘). 

 :ومثله    
 .(ٙ) أَْحبَُٕ  َحْبلُنَ  َجرَّ  لَدْ  بِمْنَسؤَةٍ .. ....... َضَرْبتَهُ  أَبَانَ  َٔ  َحْبلٍ  أَْجل أَِمنَ 

        :(7)طرفة لول ذكوان ابن لراءة على لُّ دُ ٌَ  ومما    

َرانِ  َكؤلَواحِ  أَُمونٍ  ِْ  .(9()8)"دِ جُ رْ بُ  َظْهرُ  َكؤَنَّهُ  ِحبٍ  َٔ  َعلَى...  نََسؤْتَُها ا

 َمَكهههانٍ  ِمهههنْ  التَّنَهههاُوشُ  لَُههههمُ  َوأَنَّهههى بِههههِ  َمنَّهههاَءاَ  َولَهههالُوا﴿ وعنيييد تفسيييٌر لوليييه تعيييالى:    

 {التنياإش} :واِعميش والكسابً، وحمزة، عمرو، أبو لرأ، لال رحمه هللا: "(ٕ٘)سبؤ:﴾بَِعٌدٍ 

 وجيه ؤ اِوليى، الميراءة والنحياس عبٌيد، أبيو واسيتبعد ،(ٓٔ)بيالواو :البالون ولرأ بالهمز،

 :الشاعر لول ومنه وأشعارها، العرب، لؽة فً ذلن ثبت فمد لٕستبعاد،

ً  لَعَْدتَ  ً  َوِجبْتَ ...  ْللعَُٕ  ِطَٕبِنَ  َعنْ  َزَمانا ٌْرُ  فَاتَنَ  َما دَ بَعْ  نَِبٌشا  .(ٕٔ()ٔٔ)"الَ 

 ً  :   بالشعر الشاذة المراءات توجٌه: ثانٌا

 أنه وجدنا وإنما بالشعر المتواترة المراءات توجٌه على هللا رحمه الشوكانً ٌمتصر لم    

 :ذلن ومثال ،بالشعر أٌضا الشاذة المراءات ٌوجه

ٌْهتَ  َجعَْلنَها َوإِذْ ﴿ :تعيالى لوليه تفسٌر عند   رحميه ليال ،(ٕ٘ٔ:البميرة)﴾َوأَْمنًها ِللنَّهاِس  َمثَابَهةً  اْلبَ

 ولييال ،هناليين ٌثييابون: أي ثييواب،ال ميين المثابيية ولٌييل ،(ٔ){مثابييات} اِعمييش ولييرأ: "هللا

 :الشاعر لال أوطارهم، منه ٌمضون ٔ أنهم المراد: مجاهد

                                                           
 (. 8ٕٗ/ٙ( المعجم المفصل فً شواهد اللؽة العربٌة ْمٌل بدٌع ٌعموب )ٔ)

 (.9ٕٔ/ٖسٌر فتح المدٌر )( تفٕ)

 (. ٖٕٔ–ٖٕٓ(، ؼٌث النفع )ص:7ٗٗ(، اْلناع )ص:7ٕ٘( المراءات الثٕث متواترة، انظر: السبعة )ص:ٖ)

 (. 9ٙٔ/ٔ( لسان العرب )ٗ)

 (. 7ٕٙ/ٗٔ( البٌت أورده اْمام المرطبً فً تفسٌره، انظر: الجامع ِحكام المرآن )٘)

 (. 9ٙٔ/ٔ( لسان العرب )ٙ)

ن العبد بن سفٌان البكري الوابلً، شاعر جاهلً، توفً سنة  مسٌن و مسمابة للمٌٕد تمرٌباً، انظر: ( طرفة ب7)
 (. 9ٔ(، شرح المعلمات العشر وأ بار شعرابها )ص:7ٖٔ/ٔطبمات فحول الشعراء)

شر (، شرح المعلمات العٖٙٙ/ٕ(، المعجم المفصل فً شواهد اللؽة العربٌة )ٕٕ( دٌوان طرفة بن العبد )ص:8)

 (.9ٙوأ بار شعرابها )ص:

 (.79ٖ/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )9)

 (. ٖٔٔ(، ؼٌث النفع )ص:7ٗٔ(، التٌسٌر )ص:ٖٓ٘( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٓٔ)

 (. ٖ٘ٓ/ٗٔ( البٌت ذكره اْمام المرطبً فً تفسٌره، انظر: الجامع ِحكام المرآن )ٔٔ)

 (.ٔٓٗ–ٓٓٗ/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )ٕٔ)
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ٌْتَ  َجعَلَ  ً  الَب ٌْسَ ...  لَُهمُ  َمثَابا  .(ٖ()ٕ)"الَوَطرْ  ٌَْمُضونَ  الدَّْهرَ  ِمْنهُ  َل
 :العرب ولؽات اللؽة، وعلماء المفسرٌن، ألوال من المراءات توجٌه: الثالث المطلب

 وذكير كثٌيراً، عينهم ونميل ، اللؽية وعلماء السابمٌن، المفسرٌن كتب من شوكانًال أفاد لمد

 ٌوجيه أنيه تبيٌن تتبيع الميراءات فيً تفسيٌره  يٕل ومين تفسيٌره، فيً الميراءات مين الكثٌر

 ولؽيات اللؽة، وعلماء المفسرٌن، ألوال من لها وٌحتج والشاذة، المتواترة المراءات بعض

 .العرب

 :    ذلن أمثلة ومن المفسرٌن، ألوال من تالمراءا توجٌه: أوالً 

 إِال تَْعبُهههدُونَ  ال إِْسهههَرابٌِلَ  بَنِهههً ِمٌثَهههاقَ  أََخهههْذنَا َوإِذْ ﴿ :ىــيييـتعال هـــيييـلول ٌرـــيييـتفس دــيييـعن 

 َ  جملية {تَْعبُيدُونَ  َٔ : }لوليه إن: (٘)،والمبيّرد(ٗ)لطيرب وليال"  :هللا رحمه لال ،(8ٖ:البميرة)﴾اللَّ

 ٌتجيه إنميا وهيذا :المرطبً الـــل ن،ـــمعاندٌ رـــؼٌ أو موحدٌن، مٌثالهم أ ذنا: أي حالٌة،

 .(8()7)"التحتٌة بالٌاء (ٙ){ٌعبدون: }والكسابً وحمزة، كثٌر، ابن لراءة على

 .للمراءتٌن هللا رحمه المرطبً توجٌه السابك المثال فً هللا رحمه الشوكانً بٌّنفمد 

هةَ  فَمَههاتِلُوا:﴿تعيالى لولييه تفسيٌر وعنيد   :حمييزة ليرأ: "هللا رحمييه ليال ،(ٕٔ:التوبيية)﴾اْلُكْفهرِ  أَبِمَّ

 كلمية فيً ٌنتهميز بيٌن الجميع فٌيه ِن لحين، هيذا أن إليى ٌيذهب النحيوٌٌن وأكثر ،{أإمة}

، (9)والٌياء الهميزة م يرج نـبٌي أي بيٌن، بيٌن الثانٌية الهميزة بجعيل :الجمهور ولرأ ،واحدة

 .(ٓٔ)"لزم شريا لال كما لحن، وهو ،الٌاء بإ ٕص ولرئ:

 الٌيياء بييإ ٕص {أٌميية}: لييراءة ٌَييُردّ  هللا رحمييه الشييوكانً أن السييابك المثييال فييً ٌٕحييظو

 فييً الزم شييري بمييول للمييراءة رده علييى وٌسييتدل متييواترة، أنهييا مييع لحيين، وهييو: بمولييه

 بهيا صرح ومن لراءة، تكون أن ٌجوز ؤ بمراءة، فلٌس بالٌاء التصرٌح وأما" :الكشاؾ

 .(ٔٔ)"ؾمحرّ  ٔحن فهو

 ابين لاليه ميا ذلن على والدلٌل لحناً، ولٌست متواترة، الٌاء بإ ٕص المراءة أن والصحٌح

 مين كيل ثبيوت والصيحٌح مبالؽية، وهيذا: "الزم شيري عليى رده عنيد هللا رحمه الجزري

                                                                                                                                              

 (.9لراءة شاذة، انظر: م تصر فً شواذ المرآن )ص: (ٔ)

(، البحر المحٌط 7ٔٔ/ٕ( البٌت ذكره اْمام المرطبً، واْمام أبو حٌان، انظر: الجامع ِحكام المرآن )ٕ)

(ٔ/٘٘ٔ.) 

 (.98ٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )ٖ)

ي سماه لطرباًر ِنه كان ٌبكر ( لطرب: اسمه أبو علً، دمحم بن المستنٌر البصري، اللؽوي، صاحب سٌبوٌه الذٗ)

فً المجًء إلٌه، فمال: ما أنت إٔ لطرب لٌل، توفً سنة ست ومابتٌن، انظر: شذرات الذهب فً أ بار من 

 (.٘ٔ/ٕذهب ٔبن العماد )

 ( المبّرد: دمحم بن ٌزٌد اِزدي، أبو العباس، إمام العربٌة ببؽداد فً زمنه، وأحد أبمة اِدب واِ بار، توفً سنة٘)

 (.٘ٙٔ/ٙست وثمانٌن ومابتٌن، انظر: معجم اِدباء للجبوري )

 (. 7ٖٗ(، اْلناع )ص:ٗٙ(، التٌسٌر )ص:ٖٙٔ( لراءة متواترة، انظر: السبعة )ص:ٙ)

 (.7ٔ/ٕ( الجامع ِحكام المرآن )7)

 (.ٕٖٗ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )8)

 (.ٕٙٔ( المراءتان متواترتان، انظر: ؼٌث النفع )ص:9)

 (.ٕٖٗ/ٕتح المدٌر )( تفسٌر فٓٔ)

 (.8ٖٕ/ٕ( الكشاؾ عن حمابك التنزٌل وعٌون اِلاوٌل )ٔٔ)



      2015َٕٕٚٛ   انؼذد األٔل  –اجملهذ اخلبيص –رلهخ ربيؼخ فهططني نألحببث ٔانذراضبد 
 

  

ٕٖٓ 
 

 ولكيلٍ  رواٌتهيا، وصيحت العيرب، عين المحضة والٌاء بٌن، وبٌن التحمٌك، الثٕثة الوجوه

 .  (ٔ)"لبوله ابػس العربٌة فً وجه

 تحمٌييك لييراءة: وهييً متييواترة، الييثٕث المييراءات أن ٌبييٌن هللا رحمييه الجييزري ابيين ولييول

 ٌيياء الثانٌيية الهمييزة ولييراءة والٌيياء، الهمييزة بييٌن الثانٌيية الهمييزة تسييهٌل ولييراءة الهمييزتٌن،

 . الصة

 لمفسيرٌن،ا أليوال مين المتيواترة المراءات هللا رحمه الشوكانًففً المثالٌن السابمٌن وجه 

 الزم شييري بمييول احييتج الثييانً المثييال وفييً المرطبييً، بمييول احييتج اِول المثييال ففييً

 .تعالى هللا رحمهما

سنذكر مثالٌن آخرٌن إن شهاء هللا ولبٌان توجٌهه للمراءات الشاذة من ألوال المفسرٌن،  

 تعالى:

ةٍ لُ  ِمنْ  اْستََطْعتُمْ  َما لَُهمْ  َوأَِعدُّوا﴿ فعند تفسٌر لوله تعالى: ٌْلِ  ِربَاطِ  َوِمنْ  وَّ ، (ٓٙ)اِنفال:﴾اْلَخ

 بضم (ٕ){ال ٌل طبُ رُ  ومن}: حٌوة وأبو ،دٌنار بن وعمرو ،الحسن لرأ لال رحمه هللا:

ًَ : حاتم أبو لال ،َكُكتٍُب: َجْمعِ ِكتَابٍ  والباء الراء ٌِْل: اْلَ ْمُس فََما فَْولََها، َوِه بَاُط ِمَن اْلَ  الّرِ

ٌُْل الَّتًِ   تربط التً لل ٌل اسم والرباط" :الكشاؾ فً لال، ثم لال: تَْرتَبُِط بِإَِزاِء اْلعَدُوِّ اْلَ 

 جمع ٌكون أن وٌجوز ،المرابطة بمعنى هو الذي بالرباط ٌسمى أن وٌجوز هللا، سبٌل فً

  .(ٗ()ٖ)"وفصال كفصٌل ربٌط

ههَماءِ ﴿ وعنييد تفسييٌر لولييه تعييالى:   لييرأ" لييال رحمييه هللا: ،(7)الييذارٌات:﴾اْلُحبُههنِ  ذَاتِ  َوالسَّ
 وفيتح ،الحياء وبكسير البياء، وسيكون ،الحياء بضيم وليرئ: والبياء، الحياء بضيم :الجمهور

   .(ٙ)"(٘)لؽات هً: عطٌة ابن لال ،الباء وضم ،الحاء وبكسر الباء،

وٌٕحييظ فييً المثييالٌن السييابمٌن أن الشييوكانً ٌحييتج لييبعض المييراءات الشيياذة ميين ألييوال 

ِول ذكير ليراءة متيواترة، وأ يرى شياذة، واحيتج لهميا مين ليول المفسرٌن، ففيً المثيال ا

الزم شييري، وفييً المثييال الثييانً ذكيير لييراءة متييواترة، وثييٕث لييراءات شيياذة، ووجههمييا 

 ،(7)متيواترة والبياء الحياء بضيم{ نبُيالحُ } بمول ابن عطٌة: هً لؽات، ميع العليم أن ليراءة:

 وفيتح ،الحياء بكسير{ نبَيالحِ }و البياء، نوسيكو الحاء بضم{ نبْ الحُ } اءات الثٕث:مرأما الو

 .(8) فكلها شاذة الباء وضم ،الحاء بكسر {نبُ الحِ }و الباء،

 ً  :ذلن أمثلة ومن اللؽة، علماء ألوال من المراءات توجٌه: ثانٌا

                                                           
 (.9ٕ٘/ٔ( انظر: النشر فً المراءات العشر ٔبن الجزري )ٔ)

 (.ٓ٘( لراءة شاذة، انظر: م تصر فً شواذ المرآن )ص:ٕ)

 (.ٕٕٓ/ٕ( الكشاؾ )ٖ)

 (.ٙٓٗ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )ٗ)

(
٘

 (. 7ٕٔ/٘سٌر الكتاب العزٌز، ٔبن عطٌة اِندلسً )( انظر: المحرر الوجٌز فً تف

 (.8٘ٔ/ٔ( المرجع السابك )ٙ)

 (.ٗٙٔ( انظر: التٌسٌر )ص:7)

(، المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ المراءات ٘ٗٔ( المراءات الثٕث شاذة، انظر: م تصر فً شواذ المرآن )ص:8)
 (.8ٕٙ/ٕالمراءات ٔبن جنً )
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، ليال رحميه (ٕ)الحيج:﴾بُِسهَكاَرى ُههمْ  َوَمها ُسهَكاَرى النَّهاسَ  َوتَهَرىعند تفسٌر لوله تعالى: ﴿ 

 ،واحييد لكييل  طيياب (ٔ)والييراء التيياء بفييتح :الجمهييور لييرأ{ سييكارى النيياس َرىَوتَيي}هللا: "

 تظينهم: أي ،أرأٌتين نـمي الم اطب إلى مسنداً  الراء وفتح ،(ٕ)التاء بضم {ىرَ وتُ : }ولرىء

 .(ٖ)"العربٌة فً جٌد وجه المراءة ولهذه: الفراء لال ،سكارى

وأ يرى شياذة، ووجيه الشياذة فالشوكانً فً المثال السابك ذكير ليراءة متيواترة،      

 : ولهذه المراءة وجه فً العربٌة.   -وهو عالم من علماء اللؽة  -بمول الفراء 

ٌْرَ  فََمَكثَ  ﴿ وعند تفسٌر لوله تعالى:  : الجمهيور ليرأ" ، ليال رحميه هللا:(ٕٕ)النمل:﴾بَِعٌدٍ  َؼ

ً  ألام: المراءتٌن فً ومعناه ،(ٗ)بفتحها :وحده عاصم ولرأ الكاؾ، بضم{ ثَ كُ مَ ف}  ؼٌير زمانا

ً  ٌمكث مكث: سٌبوٌه لال ،بعٌد ؼٌر  .(٘)"لعوداً  ٌمعد كمعد مكوثا

لمد ذكر الشوكانً فً المثال السابك لراءتٌن متواترتٌن، واحتج لهما بميول عيالم      

 من علماء العربٌة، وهو سٌبوٌه.

ً وعند تفسٌر لوله تعالى: ﴿   ولرأحمه هللا: "، لال ر(8ٖ) البمرة:﴾َولُولُواْ ِللنَّاِس ُحْسنا

ً سَ حَ }: والكسابً حمزة، ، مسعود وابن ثابت، بن زٌد لرأ وكذلن ،(ٙ)والسٌن الحاء بفتح  {نا

شد، والبَ ل، البُ ل، مثل واحد، بمعنى هما :اِ فش لال، مسعود شد، والرُّ  وحكى والرَّ

ً  اِ فش  فً ٌجوز ٔ وهذا :النحاس لال ،فُْعلَى على تنوٌن بؽٌر (7){حسنى} :أٌضا

 ،َواْلُحْسنَى ،َواْلُكْبَرى ،اْلفُْضلَى: نحو والٕم باِلؾ إٔ شًء هذا من ٌمال ٔ ة،العربٌ

 .(9()8)"سٌبوٌه ولـل ذاـوه
وٌتضييح ميين المثييال السييابك أن الشييوكانً وجييه المييراءة اِولييى المتييواترة بمييول اِ فييش، 

 .  ورد المراءة الشاذة بمول عالمٌن من علماء اللؽة، وهما: النحاس، وسٌبوٌه

ً لثثا  :العرب لؽات من المراءات توجٌه: ا

ٌحتج الشوكانً رحمه هللا بلؽيات العيرب، عليى الميـراءات، وليـد ٌذكيـر اسيم المبٌلية فيً  

  ومن أمثلة ذلن:بعض اِحٌان، وأحٌاناً ٔ ٌذكره، 

ُسههههولُ  أٌََُّههههها ٌَهههها ﴿ عنييييد تفسييييٌر لولييييه تعييييالى:   ًفِهههه ٌَُسههههاِرُعونَ  الَّههههِذٌنَ  ٌَْحُزْنههههنَ  ال الرَّ

 ،الييزاي وكسيير ،الٌيياء بضييم {نيينَ ْحزِ ٌُ  َٔ } ،نييافع لييرأ، لييال رحمييه هللا: "(ٔٗ)المابييدة:﴾اْلُكْفههرِ 

 بالكسير، الرجيل وحيزن رور،ـالسي ٕؾـ  والحزن ،(ٓٔ)الزاي وضم ،الٌاء بفتح :والبالون

 لؽية وأحزنيه ،ليرٌش لؽية حزنيه: الٌزٌيدي ليال ،وحزنه ؼٌره وأحزنه، وحزٌن حزن فهو

 .(ٔٔ)"هماب لرئ ولد تمٌم،

                                                           
 (.ٕٙٔ(، التٌسٌر )ص:ٖٗٗ( لراءة متواترة، انظر: السبعة )ص:ٔ)

 (.9ٗ( لراءة شاذة، انظر: م تصر فً شواذ المرآن )ص:ٕ)

 (.ٕٗ٘/ٖ( تفسٌر فتح المدٌر )ٖ)

 (.ٖٙٔ(، التٌسٌر )ص:8ٓٗ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٗ)

 (.ٓٙٔ/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )٘)

 (. 7ٖٗ، اْلناع )ص:(ٗٙ(، التٌسٌر )ص:ٖٙٔ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٙ)

 (.7( لراءة شاذة، انظر: م تصر فً شواذ المرآن )ص:7)

 (.ٕٔٗ/ٔ( إعراب المرآن ِبً جعفر النحاس )8)

 (.9٘ٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر)9)

 (. 9ٗ( المراءتان متواترتان، انظر: ؼٌث النفع )ص:ٓٔ)

 (.ٙ٘/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )ٔٔ)
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هْلمِ  َجنَُحهوا َوإِنْ وعند تفسٌر لوليه تعيالى: ﴿  ، (ٔٙ)اِنفيال:﴾اللَِّ  َعلَهى َوتََوكَّهلْ  لََهها فَهاْجنَحْ  ِللسَّ

: واِوليى ،(ٖ)بفتحها :البالون ولرأ ،(ٕ)النون بضم{  حفاجنُ }: (ٔ)العمٌلً لرألال رحمه هللا: "

       .(ٗ)"المٌاس هً سلٌ ولؽة: جنً ابن لال ،تمٌم لؽة: والثانٌة لٌس، لؽة: واِولى

 ُههههههنَّ  َمههههها نَِسهههههابِِهمْ  ِمهههههنْ  ِمهههههْنُكمْ  ٌَُظهههههاِهُرونَ  الَّهههههِذٌنَ  ﴿ وعنيييييد تفسيييييٌر لوليييييه تعيييييالى: 

َهههاتِِهمْ   اللؽيية علييى بالنصييب{ همأمهيياتِ } :الجمهييور لييرأ" ، لييال رحمييه هللا:(ٕ)المجادليية:﴾أُمَّ

   ولرأ ،لٌس عمل{ ما} إعمال فً الحجازٌة

 وبنييً نجييد، لؽيية وهييً اْعمييال، عييدم علييى (٘)بييالّرفع{ همـأمهاتُيي} :والسييلمً عمييرو، أبييو

 .(ٙ)"أسد
لؽيية تمييٌم، ولييال سييٌبوٌه: إنهييا ألييٌس الييوجهٌنر  بييالّرفع{ همأمهيياتُ }ولٌييل: إن لييراءة:     

وذلن أن النفً كأستفهام، فكما ٔ ٌؽٌر أستفهام الكيٕم عميا كيان علٌيه فيً الواجيب ... 

بالنصيب فهيً  {همأمهياتِ } وأميا ليراءة: ٌه فيً الواجيب،ٌنبؽً أٔ ٌؽٌره النفً عما كان عل

   .(7)لؽة أهل الحجاز، ولٌل: إن اِ ذ بلؽتهم فً المرآن أولى
المٕحيظ فييً اِمثلية السييابمة أن الشييوكانً رحميه هللا ٌحييتج للميراءات بلؽييات العييرب، و 

الثيـانً ذكيـر وٌذكر اسم المبٌلة، ففً المثال اِول ذكر لبٌلتً لرٌش، وتمٌم، وفً المـثال 

لبٌـلتً لٌس، وتمٌم، وفيً المثيال الثاليث ذكير ثيٕث لبابيل، وهيً: الحجياز، ونجيد، وبنيً 

   أسد.

وأحٌانيياً ٌوجييه بعييض المييراءات بلؽييات العييرب، وٌكتفييً بييالمول: وهمييا لؽتييان، أو بمولييه: 

وهما لؽتان فصٌحتان، أو ٌمول: وهميا لؽتيان مشيهورتان للعيرب، وليم ٌيذكر اسيم المبٌلية، 

 ِمههنَ  َكههانَ  َوَمهها َحنٌِفًهها إِْبههَراِهٌمَ  ِملَّههةَ  لًٌَِمهها ِدٌنًهها﴿ أمثليية ذليين: عنييد تفسييٌر لولييه تعييالى:وميين 

ً ٌَ لِ } :عيامر وابن الكوفٌون، لرأ ، لال رحمه هللا:(ٔٙٔ)اِنعام:﴾اْلُمْشِرِكٌنَ   المياؾ، بكسير {ميا

ً ٌِّ لَ } :البالون ولرأ ،الٌاء وفتح ،والت فٌؾ  وهميا ،(8)المشيدّدة اءالٌي وكسير ،المياؾ بفيتح  {ميا

 .(9)لؽتان

ا أَْنِفمُوا آََمنُوا الَِّذٌنَ  أٌََُّها ٌَا ﴿ وعند تفسٌر لوله تعالى:  ًَ  أَنْ  لَْبلِ  ِمنْ  َرَزْلنَاُكمْ  ِممَّ  ٌَهْومٌ  ٌَؤْتِ

ٌْعٌ  ال  :عميرو وأبيو كثٌير، ابين لرأ، لال رحمه هللا: "(ٕٗ٘)البمرة:﴾َشفَاَعةٌ  َوال ُخلَّةٌ  َوال فٌِهِ  بَ

 ؤ فٌه بٌعٌ  ٔ} :ونـالبال رأـول ،نـتنوٌ ؼٌر نصب منالب{ شفاعةَ  ؤ  لةَ  ؤ فٌه بٌعَ  ٔ}

 .(ٔ)"للعرب مشهورتان لؽتان وهما ،(ٓٔ)منّونة رفعالب{ شفاعةٌ  ؤ  لةٌ 

                                                           
(
ٔ
ً عالم، لرأ المراءات على الس اوي وعرض علٌه الشاطبٌة، أ ذ عنه الشاطبٌة هو دمحم بن أحمد العمٌل: العمٌلً (

الشاطبٌة الشمس دمحم بن ؼدٌر الواسطً، ودمحم بن أحمد الذهبً الحافظ ولال: كان حسن السمت والبزة، توفً سنة 
 (.9ٗ/ ٕثمان وتسعٌن وستمابة. انظر: ؼاٌة النهاٌة فً طبمات المراء )

 (. 8ٖٗ/ٔب )( لراءة شاذة، انظر: المحتسٕ)

 (. 9٘( لراءة متواترة، انظر: التٌسٌر )ص:ٖ)

 (.8ٓٗ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )ٗ)

 (. 8ٕٙ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:٘)

 (.7ٕٔ/٘( تفسٌر فتح المدٌر )ٙ)

 (.7ٖٓ( انظر: حجة المراءات )ص:7)

  (.89(، التٌسٌر )ص:7ٕٗ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:8)
 (.ٖٕ٘/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )9)

 (. 9ٙ(، التٌسٌر )ص:87ٔ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٓٔ)



 فتح انمذٚر اجلبيغ ثني فُٙ انرٔاٚخ ٔانذراٚخ ٕرّٛ انمراءاد يٍ خالل تفطريِيُٓذ اإليبو انشٕكبَٙ يف ت
 

ٕٖٖ 
 

ةٍ  ِمثْمَهالِ  ِمهنْ  َربِّهنَ  َعهنْ  ٌَْعهُزبُ  َوَمها﴿ وعند تفسٌر لوليه تعيالى:     َوال األَْرِض  فِهً ذَرَّ

هه فِههً  ولييرأ الييزاي، بكسيير{ بٌعييزِ }: الكسييابً لييرأ" ، لييال رحمييه هللا:(ٔٙ)ٌييونس: ﴾َماءِ السَّ

  .(ٖ) "فصٌحتان لؽتان وهما ،(ٕ)بالضم{ بٌعزُ } :البالون
ٌْتَ ﴿ وعند تفسٌر لوله تعالى:  ، (77)ميرٌم:﴾َوَولَهدًا َمهاالً  ألُوتَهٌَنَّ  َولَهالَ  بِآٌََاتِنَها َكفَرَ  الَِّذي أَفََرأَ

 اليواو، بضم{ لداً ووُ } :واِعمش ،وثاب بن وٌحٌى ،والكسابً ،حمزة لرألال رحمه هللا: "

 .(٘)"واحد معناهما لؽتان هما: فمٌل ،(ٗ)بفتحها :والبالون

 :ذلن أمثلة ومن بالبالؼة، المراءات توجٌه: الرابع المطلب

َجالَ  لَتَؤْتُونَ  إِنَُّكمْ ﴿ عند تفسٌر لوله تعالى:  ،  ليال (8ٔ)اِعيراؾ:﴾َساءِ النِّ  دُونِ  ِمنْ  َشْهَوةً  الّرِ

 :البيالون وليرأ ،مكسورة واحدة بهمزة ،ال بر على{ إِنكم} :وحفص ،نافع لرأرحمه هللا: "

 .(7)"والتمرٌع للتوبٌخ الممتضً أستفهام على (ٙ)بهمزتٌن {أَإِنكم}

واضييح أنييه ٌحييتج للمييراءتٌن بالبٕؼيية، والمييراءة علييى ال بيير تفسييٌر للفاحشيية      

م ٌحسن إد ال أستفهام علٌيهر ِنهيا تمطيع ميا بعيدها بميا لبلهيا، وحجية مين المذكورة، فل

وميا بعيده كٕمياً تامياً ابتيدأ بالجملية الثانٌيية  {أتيؤتون الفاحشية}ليرأ بأسيتفهام أنيه لميا رأى 

بأستفهامر لتؤكٌد التوبٌخ لهم والتمرٌر، فبنى الجملتٌن على كٕمٌن، كل واحد ليابم بنفسيه 

 .(8)فً معناه

ههَحَرةُ  َوَجههاءَ ﴿ وعنييد تفسييٌر لولييه تعييالى:   نَْحههنُ  ُكنَّهها إِنْ  ألَْجههًرا لَنَهها إِنَّ  لَههالُوا فِْرَعههْونَ  السَّ

 :اْ بيار عليى{ لنيا إن} :كثٌير وابين نيافع، ليرأ، ليال رحميه هللا: "(ٖٔٔ)اِعيراؾ: ﴾اْلؽَاِلبٌِنَ 

 لهيم سيٌجعله اليذي لْعيالجَ  عن فرعون استفهموا ،(9)أستفهام على {لنا أبن} :البالون ولرأ

 .(ٓٔ)" التمرٌر أستفهام ومعنى الؽلبة، على

وٌٕحييظ أن الشييوكانً رحمييه هللا وجييه فييً المثييال السييابك المييراءتٌن بالبٕؼيية، ولٌييل: إن 

حجة من أثبت الهمزتٌن: أنه أتى به عليى اِصيلر ِن اُِوليى لٕسيتفهام، والثانٌية هميزة 

أ بير بيإّن وليم ٌسيتفهم، فؤثبيت هميزة إّن، وأزال  إن، وحجة من طرح الهمزة اِولى: أنيه

 .  (ٔٔ)همزة أستفهام

 َهههذَا َعهنْ  ُكنَّها إِنَّها اْلِمٌَاَمههةِ  ٌَهْومَ  تَمُولُهوا أَنْ  َشهِهْدنَا بَلَهى لَههالُوا ﴿ وعنيد تفسيٌر لوليه تعيالى: 

 التحتٌية بالٌياء{ موليواٌ أن}: عميرو أبيو ليرأ" ، ليال رحميه هللا:(7ٕٔ)اِعراؾ:       ﴾َؼافِِلٌنَ 

 .(ٖٔ)"ال طاب على (ٕٔ)بالفولٌة{ مولوات أن} :البالون ولرأ ،الؽٌبة على
                                                                                                                                              

 (.9ٖٙ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )ٔ)

 (. ٓٓٔ(، التٌسٌر )ص:8ٕٖ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٕ)

 (.7ٙ٘/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )ٖ)

 (. ٕٕٔ(، التٌسٌر )ص:ٕٔٗعة )ص:( المراءتان متواترتان، انظر: السبٗ)

 (.7ٙ٘/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )٘)

 (. 9ٔ(، التٌسٌر )ص:8ٕٙ–8ٕ٘( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٙ)

 (.8ٖٕ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )7)

 (.8ٙٗ/ٔ( انظر: الكشؾ عن وجوه المراءات السبع )8)

 (. 9ٌٕسٌر )ص:(، الت89ٕ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:9)

 (.9ٕ٘/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )ٓٔ)

 (.ٔٙٔ( انظر: الحجة فً المراءات السبع )ص:ٔٔ)

 (. 9ٗ(، التٌسٌر )ص:98ٕ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٕٔ)

 (.ٖٖٗ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )ٖٔ)
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والمٕحظ فً المثال السابك أنه احتج للميراءتٌن بالبٕؼية، ولٌيل: إن حجية مين ليرأ بالٌياء 

التحتٌة على الؽٌبة أنه أجرى الكٕم على لفظ ما تمدمه من ال بر عين الذرٌيةر ِن الكيٕم 

نهم، فميا كييان فيً سيٌاله فهيو جيار علييى لفظيه ومعنياه، فكيل هيـذا  بييـر ابتيداإه بيال بر عي

   .(ٔ)عنـهم، ومن لرأ بالتاء رد الكٕم على الم اطبة، فجرى ما بعده على لفظه وسٌاله
 :بالنحو المراءات توجٌه: الخامس المطلب

لمد ظهرت براعة الشوكانً رحميه هللا فيً توجٌيه الميراءات بيالنحو فيً تفسيٌره، وذلين  

 ومن أمثلة ذلن: ببٌان وجوه اْعراب التً تحتملها المراءات، 

ءٍ  ِمنْ  َؼنِْمتُمْ  أَنََّما َواْعلَُموا﴿ عند تفسٌر لوله تعالى:  ًْ ُسهولِ  ُخُمَسهُ  لِلَِّ  فَؤَنَّ  َش  َوِلهِذي َوِللرَّ

هبٌِلِ  نِ ـَواْبه نِ ـَواْلَمَساِكٌه اَمىـَ َواْلٌَته اْلمُْربَى  :لن عيًا ليرأميـه هللا: "، ليال رح(ٔٗ)اِنفيال:﴾السَّ

ِ  فييإِنَّ }  و بييره ،بتدأـميي اـبعدهيي ومييا{ أنّ } أن علييى (ٖ)بفتحهييا :البييالون ولييرأ ،(ٕ)إن بكسيير{ َّللَّ

 .(٘()ٗ)" مسه هلل أن فواجب أو فحك: والتمدٌر محذوؾ،

وكما هو واضح أن الشوكانً رحمه هللا فً المثال السابك ٌوجه لراءة متيواترة،      

و أنه ٌحتج للمراءتٌن بالنحو من الكشياؾ حٌيث إن الزم شيري رحميه وأ رى شاذة، وٌبد

ِ  فَييؤَنَّ }هللا لييال فييً إعييراب جمليية:   أو فحييك،: تمييدٌره محييذوؾ،  بييره مبتييدأ : علييى أنهييا{َّللَّ

 راءةـيـل وٌهـيـوتم ،رـبالكس{ هلل فإن} :عمرو أبً عن الجعفً وروى ، مسه هلل أن فواجب

 .(ٙ){ه مس فللَّه} : عًـالن

ٌْبَ  ال َوالسَّاَعةُ  َحكٌّ  اللَِّ  َوْعدَ  إِنَّ  لٌِلَ  َوإِذَا ﴿ تفسٌر لوله تعالى: وعند  ، (ٕٖ)الجاثٌية:﴾فٌَِهاِ  َر

 موضيع عليى العطيؾ أو أبتداء، على بالرفع{ والساعةُ } ،الجمهور لرألال رحمه هللا: " 

ً  (7)بالنصب :حمزة ولرأ إن، اسم  .(9()8)"إن اسم على عطفا

المثييال السييابك أنييه ٌوجييه المييراءتٌن المتييواترتٌن فييً المثييال السييابك وواضييح أٌضيياً ميين 

 بالنحو.

ٌَْحهانُ  اْلعَْصهؾِ  ذُو َواْلَحهبُّ ﴿ وعند تفسيٌر لوليه تعيالى:   ، ليال رحميه هللا:(ٕٔ)اليرحمن:﴾َوالرَّ
ً ـعطي ٕثةـالثي برفع{ والرٌحانُ  العصؾ ذو والحبُّ } :الجمهور لرأ"  وليرأ ،ةـفاكهي ىـعلي فا

ً  بنصييبهما :والمؽٌييرة حٌييوة، أبييوو عييامر، ابيين : أي ل،ـفعيي علييى أو اِرض، علييى عطفييا

ًـ طفيـع(ٓٔ)رّ ـبالجي انـرٌحيـوال والكسيابً، حميزة، ولرأ ،والرٌحان العصؾ ذا الحبّ  و لك  ا

 .(ٕٔ()ٔٔ)"العصؾ لىـع

                                                           
 (. ٕٖٓ( انظر: حجة المراءات )ص:ٔ)

 (. 9ٗ)ص: ( لراءة شاذة، انظر: م تصر فً شواذ المرآنٕ)

 (. ٖٙٓ( لراءة متواترة، انظر: السبعة )ص:ٖ)

 (. 7 -ٙ/ٕ( انظر: إمٕء ما من به الرحمن )ٗ)

 (.9ٕٖ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )٘)

 (.9ٕٓ/ٕ( انظر: الكشاؾ )ٙ)

 (. ٔٙٔ(، التٌسٌر )ص:9٘٘( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:7)

  (.ٖٖٕ/ٕ( انظر: إمٕء ما من به الرحمن )8)
 (.ٗٔ/٘( تفسٌر فتح المدٌر )9)

 (. 7ٙٔ(، التٌسٌر )ص:9ٔٙ( المراءات الثٕث متواترة، انظر: السبعة )ص:ٓٔ)

 (. ٕٔ٘/ٕ( انظر: إمٕء ما من به الرحمن )ٔٔ)

 (.9٘ٔ/٘( تفسٌر فتح المدٌر )ٕٔ)
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لمد ذكر الشوكانً فً المثال السابك ثيٕث ليراءات متيواترة، ووجههيا جمٌعياً بيالنحو كميا 

    هو واضح. 
 ، لييال رحمييه هللا:(ٖٖ) فيياطر:﴾ٌَُحلَّههْونَ  ٌَههْدُخلُونََها َعههْدنٍ  َجنَّههاتُ ﴿ عنييد تفسييٌر لولييه تعييالى:و 
{ اتجنّييي: }دريـالجحييي رأـولييي ،رادـباْفييي { ةـّ جنييي}  :ذيـوالترمييي ش،ـحبٌييي بييينا زرّ  وليييرأ"

ً   بيييراً  جنيييات تكيييون أن: (ٕ)البمييياء أبيييو وجيييّوز أشيييتؽال، عليييى (ٔ)بالنصيييب  ٔسيييم ثانٌيييا

 .(ٗ()ٖ)"اْشارة

وٌٕحظ من المثال السابك أن الشيوكانً ذكير ليراءتٌن شياذتٌن، ووجههميا بيالنحو، وذكير 

    إعرابهما.

ليال رحميه هللا:  ،(ٙ)الملين:﴾َجَههنَّمَ  َعهذَابُ  بِهَربِِّهمْ  َكفَهُروا َوِللَِّذٌنَ وعند تفسٌر لوله تعالى: ﴿ 

 الحسيين، ولييرأ ،{َكفَييُرواْ  نَ ِللَّييِذٌ: }و بييره مبتييدأ، أنييه علييى{ عييذابُ } برفييع :الجمهييور لييرأ"

ً  (٘)نصبالب {عذابَ } :واِعرج والضحان،  .(7()ٙ)"{السعٌر َعذَابَ } على عطفا

وٌتبٌن من المثال السابك أن الشوكانً ٌحيتج لميراءة الجمهيور المتيواترة، وللميراءة الثانٌية 

 الشاذة بالنحو.

وكان مبرزاً فٌه، فظهير وٌٕحظ من  ٕل اِمثلة السابمة أن الشوكانً على علم بالنحو، 

ذلن من  ٕل توجٌهه للمراءات، واسيتدٔله بيؤلوال أبمية النحيو، وكيل ذلين ٌبيٌن ضيلوعه 

 فً هذا العلم، واستفادته منه فً أحتجاج للمراءات المتواترة، والشاذة.

وفً نهاٌية هيذا المبحيث نسيتطٌع الميول: إن الشيوكانً رحميه هللا كيان عالميا  الخالصة: 

بٌــــة وعلومهــــا، وبـــرز علمــيـه باللؽـــيـة العربٌــــــيـة وعلومهيا مين  يٕل باللؽة العر

 احتجاجه للمراءات بعلم أشتماق، 

 والشعر، وألوال علماء اللؽة، ولهجات العرب، والبٕؼة، والنحو. 

 ثالثال المبحث

 التالوة وأحكام العثمانً، بالرسم المراءات توجٌه

 :وٌشتمل على ثٕثة مطالب

 :العثمانً بالرسم التعرٌؾ: األول المطلب

 مين معيه كيان ومن عنه، هللا رضً عثمان ارتضاه الذي الوضع المصحؾ برسم ٌراد" 

 إليى بهيا وجيه التيً المصياحؾ فً وجد والذي حروفه، ورسم المرآن، كتابة فً الصحابة

 فيً تعرٌفيه:وليال شيعبان  .(8)"لنفسيه به احتفظ الذي اْمام والمصحؾ واِمصار، اَفاق

 اِمصيار إليى وأرسيلها عنيه، هللا رضيً عثميان نسي ها التيً المصياحؾ عن عبارة هو"

                                                           
 (. ٕٗٔ–ٖٕٔ( المراءتان شاذتان، انظر: م تصر فً شواذ المرآن )ص:ٔ)

لدٌن أبو البماء عبد هللا بن الحسٌن بن أبً البماء العُْكَبرّي ثم البؽدادي، اْمام، النحوي، ( أبو البماء: محب إ)
(، 9ٔ/ٕٕالحنبلً، صاحب التصانٌؾ، توفً سنة ست عشرة وستمابة، انظر: سٌر أعٕم النبٕء للذهبً )

 (.7ٙ/٘شذرات الذهب )

 (. ٕٓٓ/ٕ( انظر: إمٕء ما من به الرحمن )ٖ)

 (.8ٔٗ/ٗالمدٌر )( تفسٌر فتح ٗ)

 (. 9٘ٔ( لراءة شاذة، انظر: م تصر فً شواذ المرآن )ص:٘)

 (. ٕ٘ٙ/ٕ( انظر: إمٕء ما من به الرحمن )ٙ)

 (.ٖٓٔ/٘( تفسٌر فتح المدٌر )7)

 (.8٘( شرح كتاب التٌسٌر فً المراءات  للدانً، المسمى الدر النثٌر والعذب النمٌر للمالمً )ص:8)
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 مجيردة وكانيت السيبعة، اِحيرؾ مين رسيمها ٌحتمليه ميا على مشتملة وكانت اْسٕمٌة،

 تنسيخ وليم اِ ٌيرة، العرضية فيً واسيتمر لرانٌيه، تيواترت لميا محتملة والشكل النمط من

 .(ٔ)"تٕوته

 شيًء فيً ٌطعين أن ِحيد ٌجيوز ؤ الميرآن، رسيم فيً المصاحؾ  ط  الفةم تجوز ؤ

 الكتابية فيً الطعين وِن علٌيهر مجميع فً طعن ِنه المصاحؾر فً الصحابة رسمه مما

 .(ٕ)التٕوة فً طعن

 :العثمانً بالرسم المراءات توجٌه :الثانً المطلب

ٌييه بعييض المييراءات، اعتمييد الشييوكانً رحمييه هللا علييى الرسييم العثمييانً فييً توج     

 واألمثلة التً توضح ذلن:وأحتجاج لها، 

ونَ  فَِإنْ  ﴿ عند تفسٌر لوله تعالى:  ًَ  أَْسلَْمتُ  فَمُلْ  َحاجُّ ، (ٕٓ)آل عميران:﴾اتَّبَعَنِ  َوَمنِ  لِلَِّ  وجه

 اِصييل، علييى{ اتييبعن} :فييً الٌيياء وٌعمييوب عمييرو، وأبييو نييافع، أثبييت" لييال رحمييه هللا:

ً اتبا اَ رون وحذفها  .(ٖ)"المصحؾ لرسم عا

وٌتضح من المثال السابك أن الشوكانً رحمه هللا لم ٌذكر أبيا جعفير ميع أنيه وافيك نافعياً، 

وأما ٌعموب فإنه لرأ بإثبات الٌاء وصًٕ وولفاً، ، {اتبعن}وأبا عمرو على إثبات الٌاء فً: 

 ً ؾ وصيًٕ وولفيياً ، واحييتج لميراءة بيالً المييراء بالحيذ(ٗ)وبيالً الميراء بحييذفها وصيًٕ وولفيا

 .(٘)على أنها اتباعاً للرسم
ًٌّ  فَِمههههْنُهمْ  بِِإْذنِهههههِ  إِال نَْفههههسٌ  تََكلَّههههمُ  ال ٌَههههؤْتِ  ٌَههههْومَ ﴿ وعنييييد تفسييييٌر لولييييه تعييييالى:   َشههههِم

 {ٌَيؤْتِ  ٌَيْومَ } :والكسيابً عميرو، وأبو ،المدٌنة أهل لرأ، لال رحمه هللا: "(٘ٓٔ)هود:﴾َوَسِعٌدٌ 

، ولييرأ ،الولييؾ فييً حييذفهاو الييدرج، فييً الٌيياء بإثبييات ًّ  ًٕ ـوصيي بإثباتهييا :مسييعود وابيين أبيي

ًـ وولف  نإ: الكسيابً لاليه ميا الوليؾ ميع الٌياء حيذؾ ووجه فٌهما، بحذفها اِعمش رأـول ،ا

 ليرأ من لراءة ووجه ،الضمة تحذؾ كما الٌاء فحذفت كالمجزوم علٌه ٌولؾ المـالس الفعل

 .(7()ٙ)"كذلن المصحؾ رسم رأوا أنهم: الوصل مع الٌاء بحذؾ

ونٕحيظ ميين المثيال السييابك أن الشيوكانً رحمييه هللا ذكير المييراءات اليثٕث، فمييراءة أهييل 

المدٌنة، وأبً عمرو، والكسابً بإثبات الٌاء فً الوصل، وحذفها فً الولؾ، وأميا إثباتهيا 

فً الوصل والولؾ فهيً ليـراءة ابيـن كثٌيـر، وٌعميـوب، وأميـا ليـراءة البـالٌيـن: بالحيـذؾ 

ً فً الحال  .     (8)ٌن ت فٌفا

مع الوصل أنهم رأوا رسم المصحؾ كيذلن، وهيذا  وذكر أٌضاً حجة الماربٌن بحذؾ الٌاء

 ٌبٌن أنه ٌوجه بعض المراءات برسم المصحؾ. 

                                                           
 (.8ٗإسماعٌل )ص: ( المراءات لشعبان دمحمٔ)

 (.ٓٗ–9ٖ/ٔ( انظر: دلٌل الحٌران شرح مورد الظمآن فً رسم وضبط المرآن لل راز )ٕ)

 (.ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )ٖ)

 (.7٘( المراءات الثٕث متواترة، انظر: البدور الزاهرة )ص:ٗ)

 (.8٘ٔ( انظر: حجة المراءات )ص:٘)

 (.8ٖٗ(، حجة المراءات )ص:ٕٖٓ–ٖٔٓ/ٕ( انظر: إعراب المرآن ِبً جعفر النحاس )ٙ)

 (.9٘ٙ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )7)

 (.ٕٕٓ(، النشر )ص:9٘ٔ( المراءات الثٕث متواترة، انظر: البدور الزاهرة  )ص:8)
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َ  إِنَّ ﴿ وعند تفسٌر لوليه تعيالى:  هاِلَحاتِ  َوَعِملُهوا آََمنُهوا الَّهِذٌنَ  ٌُهْدِخلُ  اللَّ  تَْجهِري َجنَّهاتٍ  الصَّ

 فٌَِههههها َوِلبَاُسههههُهمْ  َولُْإلُههههًإا ذََهههههبٍ  ِمههههنْ  أََسههههاِورَ  ِمههههنْ  فٌَِههههها ٌَُحلَّههههْونَ  األَْنَهههههارُ  َهههههاتَْحتِ  ِمههههنْ 

{ ولإلييإاً } :وشييٌبة ،وعاصييم ،كثٌيير وابيين ،نييافع لييرأ، لييال رحمييه هللا: "(ٖٕ)الحييج:﴾َحِرٌههرٌ 

 وهكييذا ٌنصيبه، مميدّر بفعيل أو لإليإاً، وٌحلييون :أي{ أسياور} :محيل عليى اعطفي بالنصيب

 لرسيم الموافمية هيً الميراءة وهيذه عمير، بن وعٌسى ،والجحدري ،وبـٌعم بـالنصب رأـل

ً (ٔ)بييالجرّ  :البييالون ولييرأ بيياِلؾ، فٌييه مكتييوب رؾـالحيي ذاـهيي فييإن المصييحؾ  علييى عطفييا

 .(ٕ)"لإلإ ومن ،أساور نـم لونـٌح :أي{ أساور}
ى نييافع، إليي {ولإلييإاً }وٌٕحييظ ميين المثييال السييابك أن الشييوكانً ٌعييزو لييراءة النصييب فييً: 

وعاصييم، وٌمييول: إن ابيين كثٌيير وافمهمييا، والصييحٌح أنييه وافييك بييالً المييراء فييً لييراءة: 

 .(ٖ)بالجر {ولإلإٍ }

وٌحتج لمراءة النصب بموله: وهذه المراءة هً الموافمة لرسم المصحؾ فيإن هيذا الحيرؾ 

 مكتوب فٌه باِلؾ.

هههَمَواتِ  َربُّ  َمهههنْ  لُهههلْ ﴿ وعنيييد تفسيييٌر لوليييه تعيييالى:  هههبْ  السَّ  * اْلعَِظهههٌمِ  اْلعَهههْرِش  َوَربُّ  عِ السَّ

 وأهيل عميرو، أبيو وليرأ، ليال رحميه هللا: "(8ٙ،87)المإمنيون:﴾تَتَّمُهونَ  أَفَهال لُهلْ  لِلَِّ  َسٌَمُولُونَ 

 راءةـــــييـالم ذهــــييـوه إال،ـــييـالس ظـلفيي ىــييـإل راً ـييـنظ ٔم بؽٌيير {هللا سييٌمولون: }(ٗ)العييراق

  :الجمهور لراءة ٌإٌد لكنهو بالٕم، البالٌن لراءة نـم أوضح

 .(٘)"ألؾ بدون بالٕم المصاحؾ جمٌع ًـف وبةـمكت أنها
إليى أهيل  {هللا سيٌمولون}الشيوكانً رحميه هللا ٌعيزو ليراءة:  ٌلحظ من المثال السيابك أنو

 سيٌمولون}العـراق، والصحٌح أنها لراءة أبيً عميرو، وٌعميوب فميط، وأميا ليراءة البيالٌن:

أوضيح، إٔ أنيه ٌحيتج   {هللا سيٌمولون}ى الرؼم من لوله: إن ليراءة: ، وعل(ٙ)بدون ألؾ {هلل

 .(7)لمراءة الجمهور بموله: إنها مكتوبة فً جمٌع المصاحؾ بالٕم بدون ألؾ

ًَ  أَْؼهههالالً  أَْعنَهههالِِهمْ  فِهههً َجعَْلنَههها إِنَّههها﴿ وعنيييد تفسيييٌر لوليييه تعيييالى:   فَُههههمْ  األَْذلَهههانِ  إِلَهههى فَِهههه

 ليال، (8){أؼئًٕ  أٌميانهم فً جعلنا إنا} :عباس ابن ولرأل رحمه هللا: "، لا(٘)ٌس:﴾ُمْمَمُحونَ 

  يييالؾ بميييا ٌميييرأ ؤ تفسيييٌر، الميييراءة وهيييذه: النحييياس ليييال ،أٌيييدٌهم فيييً: أي: الزجييياج

 .(9)"المصحؾ

                                                           
 (.7ٕٔ(، التٌسٌر )ص:ٖ٘ٗ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٔ)

 (.ٗ٘٘/ٖ( تفسٌر فتح المدٌر )ٕ)

 (.ٖٗ/ٕٔلمرآن )( انظر: الجامع ِحكام اٖ)

( أهل العراق: هم لراء البصرة، ولراء الكوفة، أما لراء البصرة فهم: أبو عمرو، وٌعموب، وسهل، وأما لراء ٗ)
الكوفة فهم: عاصم، وحمزة، والكسابً، و لؾ، انظر: الؽاٌة فً المراءات العشر للحافظ أبً بكر 

 (.ٖ٘ٔاِصبهانً )ص:

 (.٘ٔٙ/ٖ( تفسٌر فتح المدٌر )٘)

 (.7ٖٕ(، البدور الزاهرة )ص:ٖٖ٘المراءتان متواترتان، انظر: الؽاٌة فً المراءات العشر )ص:( ٙ)

 (.ٕٓٔ/ٕ( انظر: الكشؾ عن وجوه المراءات السبع )7)

 (.8ٖٗ/ٖ( لراءة شاذة، انظر: إعراب المرآن ِبً جعفر النحاس )8)

 (.ٖٔٗ/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )9)
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والمٕحظ من المثال السابك أن الشوكانً ذكير ليراءة شياذة، ثيم ذكير ليول النحياس: عليى 

، ومعنيى ذلين أنيه ٌعتميد (ٔ)المصيحؾ  يالؾ بميا ٌميرأ ٔ ِنيه ولٌست لرءاناًر تفسٌر، أنها

على ضوابط المراءة الصحٌحة التً منها موافمية الرسيم العثميانً فيً حكميه عليى صيحة 

المراءة أو شذوذها، ولم ٌمبل المراءة السابمةر ِنها  الفت رسم المصيحؾ، واسيتدل عليى 

 ذلن بمول النحاس.       

 :والتجوٌد التالوة بؤحكام راءاتالم توجٌه: الثالث المطلب

 مين فليٌس وعلٌيه صينعاء، مشاٌخ على جودهلد و لمرآن،ل افظاح هللا رحمه الشوكانًكان 

الميييراءات  لييبعض فييياحتج والتجوٌييد، الييتٕوة بؤحكيييام المييراءات ٌوجيييه نجييده أن الؽرٌييب

 والوليييؾ والمصيير، المييدو السيياكنٌن، والتمييياء ،واْظهييار واْدؼييام الحييروؾ، بم ييارج

 .الوصلو

 :ذلن ومثال الحروؾ، بمخارج المراءات توجٌه: أوالً 

 عييامر، ابيين لييرأ، لييال رحمييه هللا: "(9ٕ٘)البمييرة:﴾لَبِثْههتَ  َكههمْ  لَههالَ ﴿ عنييد تفسييٌر لولييه تعييالى: 

ً  إٔ الكوفة وأهل  وليرأ، الم يرج فيً لتماربهميا التياء فيً الثياء بإدؼيام{ لبثت َكمْ } ،عاصما

 .(ٖ()ٕ)"التاء م رج من الثاء م رج لبعد أحسن وهو باْظهار، ؼٌرهم

اْدؼام واْظهار بم ارج الحروؾ، وحجية  وٌتضح من المثال السابك أنه ٌوجه لراءتً

 .(ٗ)من أدؼم الثاء فً التاء: لرب م رجٌهما، وحجة من أظهر: إتٌانه بالكٕم على أصله

ًَّ  ٌَا﴿ وعند تفسٌر لوله تعالى:  ، لال رحميه (ٕٗ)هيود:﴾اْلَكافِِرٌنَ  عَ مَ  تَُكنْ  َوال َمعَنَا اْرَكبْ  بُنَ

عَنَيييا اركيييب} :وحفيييص والكسيييابً، عميييرو، أبيييو ليييرأهللا: "  الميييٌم فيييً البييياء امـدؼيييإب{ مَّ

 .(7()ٙ)"اْدؼام بعدم البالون ولرأ ،(٘)الم رج فً ٔشتراكهما

وٌتبٌن أٌضاً من المثال السيابك أنيه ٌحيتج للميراءات بم يارج الحيروؾ، وحجية مين أدؼيم 

 رج الحرفٌن، وبناء الباء على السكون لّمر، فَحُسيَن اْدؼيام لحسينه فيً لوليه مماربة م

، والحجة لمن أظهر: أنه أتى بالكٕم على اِصيلر ِن (9ٙ)آل عمران:﴾َودَّت طَّآبِفَةٌ ﴿ تعالى:

   .(8)اِصل اْظهار، واْدؼام فرع منه

ٌِْهمْ  نُْسههِمطْ  أَوْ  ْرضَ األَ  بِِهههمُ  نَْخِسههؾْ  نََشههؤْ  إِنْ وعنييد تفسييٌر لولييه تعييالى: ﴿   ِمههنَ  ِكَسههفًا َعلَهه

و  {ن سيؾ} وكيذا العظمة، بنون{ نشؤ إن: }الجمهور لرأ، لال رحمه هللا: "(9)سبؤ:﴾السََّماءِ 

 ،هللا {ٌشييؤ إن: }أي ةرـالثٕثيي اِفعييال فييً التحتٌيية بالٌيياء والكسييابً ، حمييزة ولييرأ{ نسييمط}

: الفارسيً ًـعلي أبيو ليال ،(9){بهيم ن سيؾ}: فيً الباء فً الفاء بإدؼام وحده الكسابً ولرأ

                                                           
 (.8ٖٗ/ٖالنحاس ) ( انظر: إعراب المرآن ِبً جعفرٔ)

 (.88ٔ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٕ)

 (.8ٖٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )ٖ)

 (.ٓٓٔ( انظر: الحجة فً المراءات السبع )ص:ٗ)

(
٘

 ( فً اِصل )لتماربهما فً الم رج(، والصواب )ٔشتراكهما فً الم رج(.

 (.8٘ٗ/ٕاءات ٔبن ؼلبون )( المراءتان متواترتان، انظر: كتاب التذكرة فً المرٙ)

 (.ٖٓٙ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )7)

 (.87ٔ( انظر: الحجة فً المراءات السبع )ص:8)

 (.ٙٗٔ(، التٌسٌر )ص:ٕٙ٘( المراءات الثٕث متواترة، انظر: السبعة )ص:9)
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 ٕؾـب يي العلٌييا الثناٌييا وأطييراؾ السييفلى، الشييفة بيياطن ميين الفيياء ِن جييابزر ؼٌيير وذليين

 .(ٔ)"الباء
بإدؼيام الفياء فيً البياء، ثيم ذكير  {بهم ن سؾ} لراءة: لمد ذكر الشوكانً فً المثال السابك

لمييراءة باْدؼييام بم ييارج اعتييراض أبييً علييً الفارسييً علٌهييا، واحتجاجييه لعييدم جييواز ا

الحييروؾ، فمييال: ِن الفيياء ت ييرج ميين بطيين الشييفة السييفلى مييع أطييراؾ الثناٌييا العلٌييا، 

وم رجها ٌ تلؾ عن م رج الباء، ولصده من ذلين أن م يرج الفياء ٌ تليؾ عين م يرج 

الباء، وهذا هو السبب فً عدم تجوٌزه لمراءة اْدؼام، والصحٌح أن المراءة متواترة كميا 

 ؤ ٌجوز ردها.ذكرنا، 

وحجة الكسابً فً اْدؼيام أن م يرج البياء مين الشيفتٌن، وم يرج الفياء مين بطين الشيفة 

 السفلى وأطراؾ الثناٌا العلٌا، فؤدؼما للمماربة فً الم رج.

والمٕحظ بوضوح من اِمثلة السابمة أن الشوكانً ٌوجه المراءات، وٌحيتج لهيا بم يارج 

 الحروؾ.

 ً  :ذلن أمثلة ومن باإلدؼام، المراءات توجٌه: ثانٌا

 ليرأ، لال رحميه هللا: "(ٕ٘)الفرليان:﴾ بِاْلؽََمامِ  السََّماءُ  تََشمَّكُ  َوٌَْومَ ﴿ عند تفسٌر لوله تعالى: 

{ مكَشييتَ } :روـعميي أبييو، وابًـوالكسيي ،وحمييزة ،وثيياب بيين ىـــييـوٌحٌ ،واِعمييش ،مـييـعاص

 وأصله الشٌن، بت فٌؾ

 .(ٖ)"اْدؼام على (ٕ)الشٌن بتشدٌد :البالون ولرأ تتشمك،
بالتشدٌد بإدؼام التياء فيً الشيٌنر ِن  {مكشَّ تَ }وٌتضح من المثال السابك أنه احتج لمراءة: 

 أصل الكلمة تتشمك.

ِن  ولٌل فً أحتجاج للمراءتٌن: إن لراءة التشدٌد، على إدؼيام التياء الثانٌية فيً الشيٌنر

ملتيـها إليـى حيـالة أليـوى ميـن حالتيـها الشٌن ألوى من التاء، فإذا أدؼمت التاء فيً الشيٌن ن

 .      (ٗ)لبل اْدؼام، ولراءة الت فٌؾ على حذؾ التاء است فافاًر ٔجتماع المثلٌن

ٌَْحةً  إِال ٌَْنُظههُرونَ  َمهها﴿ وعنييد تفسييٌر لولييه تعييالى:  ههُمونَ  َوُهههمْ  تَؤُْخههذُُهمْ  َواِحههدَةً  َصهه ) ﴾ٌَِخّصِ

 ال يياء، بسييكون حمييزة فمييرأ ،{ٌ ّصييمون} :فييً المييراء ا تلييؾ، لييال رحمييه هللا: "(9ٌٗييس:

 ،محيذوؾ ولـفالمفعي بعضياً، بعضيهم ٌ صيم: والمعنى ٌ صم،  صم من الصاد وت فٌؾ

 كثٌيير، وابيين نييافع، ولييرأ ،الصيياد وتشييدٌد ال يياء، فتحيية بإ فيياء ولييالون عمييرو، أبييو ولييرأ

 ،دالصيا وتشيدٌد ال ياء، بكسير البيالون وليرأ ال ياء، فتحية أ لصيوا أنهيم إٔ كيذلن وهشام

 وابيين فنييافع، الصيياد، فييً التيياء فؤدؼمييت ٌ تصييمون، (٘)الييثٕث راءاتـالميي ًـفيي واِصييل

 ا تلسيا وليالون عميرو، وأبيو كيامًٕ، نميًٕ  لبلها الساكن إلى التاء حةـفت نملوا وهشام كثٌر،

ً  حركتها  سياكنان، فيالتمى حركتهيا، حذفوا والبالون السكون، هاـأصل اءـال  أن ىـعل تنبٌها

                                                           
 (.7ٖ٘/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )ٔ)

 (.ٗٙٗ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٕ)

 (.88/ٗالمدٌر ) ( تفسٌر فتحٖ)

 (.٘ٗٔ/ٕ( انظر: الكشؾ عن وجوه المراءات السبع )ٗ)

 (.9ٗٔ(، التٌسٌر )ص:ٔٗ٘( المراءات الثٕث متواترة، انظر: السبعة )ص:٘)
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 وتشييدٌد ال يياء، بتسيكٌن لييرءا أنهمييا: وليالون رو،ـعميي ًـأبيي نـعي وروي ،لهميياأوّ  فكسيروا

 .(ٕ)"فٌها نـاكنٌـس اعـٔجتم مشكلة لراءة وهً ،(ٔ)الصاد

والمٕحييظ ميين المثييال السييابك أن الشييوكانً رحمييه هللا ٌحييتج للمييراءات الييثٕث باْدؼييام، 

 ؼمت التاء فً الصاد.وهذا صرٌح فً لوله: اِصل فً المراءات الثٕث ٌ تصمون فؤد

بإسكان ال اء، وتشدٌد الصاد إلى أبً عميرو، والصيحٌح أنهيا  {ّصمونٌ ْ }وٌعزو لراءة: 

ليراءة أبيً جعفير، ووافميه ليالون فيً أحيد وجهٌيه، وهيً ليراءة متيواترة، ولٌسيت مشيكلة 

 ٔجتماع ساكنٌن فٌها     كما لال. 

نٌن لؽية صيرٌحة، وليراءة ثابتية، لال الدكتور عبد العزٌز الحربيً: "إن الجميع بيٌن السياك

 .                (ٖ)ومن زعم أن ذلن لٌس فً طالة اللسان ادّعى ما ٌُعلم فساده"

ههههافَّاتِ ﴿ وعنييييد تفسييييٌر لولييييه تعييييالى:  اِجَراتِ  * َصههههفًّا َوالصَّ  فَالتَّاِلٌَههههاتِ  * َزْجههههًرا فَههههالزَّ

 بإدؼيام :فميط حميزة: ولٌيل وحميزة، عميرو، أبو لرأ، لال رحمه هللا: "(ٖ -ٔ)الصافات:﴾ِذْكًرا

ً } صاد فً{ الصافات} من التاء  ،{زجيراً } زاي فيً{ راتـالزاج} نـم اءـالت وإدؼام ،{صفا

 اـلمي لـحنبي بين أحميد أنكرهيا لد المراءة وهذه ،{ذكراً } ذال فً{ التالٌات} من التاء وإدؼام

 التياء أن :ىاألوله هةـالجه: جهيات ثٕثية مين العربٌية فيً بعٌدة وهً: النحاس لال ،سمعها

 نـميي ؤ ال،ـذاليي رجـم يي نـميي ؤ الييزاي،  رجـميي ميين ؤ الصيياد، م ييرج ميين لٌسييت

 :الثةـالثهو ،رىـيـأ  ةـيـكلم ًـفي اـبعدهي وميا كلمة، فً التاء أن :الثانٌة الجهةو ،أ واتهن

 فيً سياكنٌن بيٌن الجميع ٌجيوز وإنميا كلمتيٌن، نـمي نـساكنٌي نـبٌي جمعيت متـأدؼ إذا أنن

 اربةـلممي نـحسي الصياد فً التاء إدؼام: الواحدي ولال ،(ٗ)واحدة كلمة فً ناكا إذا هذا مثل

 .(ٙ()٘)"ذلن جمٌع بإظهار: البالون لرأ، وانـاللس رؾـط نـم اـأنهم ترى أٔ ن،ـالحرفٌ

فالشوكانً رحمه هللا ذكر لراءة اْدؼام فً المثال السابك، ولكنه ردّهار ِن اْميام أحميد 

سمعهار ولمول النحاس: بعٌدة فً العربٌة، والصيحٌح أنهيا متيواترة،  رحمه هللا أنكرها لما

 ؤ ٌجوز ردها ٔ من ألوال العلماء، ؤ باللؽة.

والمثال السابك ٌبٌن احتجاجه للمراءات باْدؼام، وهذا واضح جلً، حٌيث إنيه ذكير ليول 

حيرفٌن، ثيم حسن للتمارب بيٌن ال {صفا الصافات}الواحدي: إن إدؼام التاء فً الصاد فً: 

 ذكر لراءة البالٌن باْظهار.

 ً :ذلن ومثال الساكنٌن، التماء من للتخلص المراءات توجٌه: ثالثا  

ٌْهرَ  اْضهُطرَّ  فََمنِ ﴿ عند تفسٌر لوله تعالى:  ههِ  إِثْهمَ  فَهال َعهادٍ  َوال بَهاغٍ  َؼ ٌْ ، ليال (7ٖٔ)البميرة:﴾َعلَ

 التمياء فيً (7)اِصل على رهاوبكس لٕتباع، النون بضم{ اضطر فََمنِ } "لرئ: رحمه هللا:

 .(ٔ)"الساكنٌن التماء

                                                           
 (.ٕٖٔ( لراءة متواترة، انظر: البدور الزاهرة  )ص:ٔ)

 (.٘ٗٗ/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )ٕ)

 (.ٗٔٗ( توجٌه مشكل المراءات )ص:ٖ)

 (.9ٓٗ/ٖعراب المرآن ِبً جعفر النحاس )( انظر: إٗ)

 (.ٓ٘ٔ(، التٌسٌر )ص:ٙٗ٘( المراءتان متواترتان، اْدؼام واْظهار فً المواضع الثٕثة ـ انظر: السبعة )ص:٘)

 (.ٓ٘ٔ)ص:
 (.ٓٙٗ/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )ٙ)

 (.78ٖ(، اْلناع )ص:7ٗٔ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:7)
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بتحرٌيين النييون بالضييم أو  {اضييطر فََميينِ }: ٌٕحييظ ميين المثييال السييابك أنييه وجييه لييراءة

 بالكسرر للت لص من التماء الساكنٌن.

 وليم ،اتباع أنه والضم الساكنٌن، التماء حركة أنه الكسر وتوجٌهلال أبو حٌان فً البحر: "

 لـالوصيي همييزة حركيية أن علييى لٌييدلوا أو حصييٌن، ؼٌيير اجزحيي ِنييه بالسيياكن، ٌعتييدوا

             .(ٕ)"ضمة كانت ةـالمحذوف

ٌِْهَمها ٌَْخِصهفَانِ  َوَطِفمَها﴿ وعند تفسٌر لوله تعيالى:  ، ليال (ٕٕ)اِعيراؾ:﴾اْلَجنَّهةِ  َوَرقِ  ِمهنْ  َعلَ

 واِصييل ،(ٖ)ادـالصيي دـدٌييـوتش ،اءـييـال  رـييـبكس{ انـفييصّ ـٌ ِ }: نـالحسيي رأـليي" رحمييه هللا:

 .(٘()ٗ)"الساكنٌن ٔلتماء رال اء وكسرت فؤدؼم ، {ٌ تصفان}

وٌٕحظ من المثال السابك أنه وجه لراءة الحسن الشاذة بكسر ال ياءر لليت لص مين التمياء 

 الساكنٌن الناتج عن اْدؼام.    

ٌْنَها﴿ وعند تفسٌر لوله تعيالى:  ، ليال رحميه (7صيص:)الم﴾أَْرِضهِعٌهِ  أَنْ  ُموَسهى أُمِّ  إِلَهى َوأَْوَح

 ،أرضيعٌه زةـهمي لـووص أن، ونـن بكسر{ أِن ارضعٌه} :العزٌز عبد بن عمر لرأ" هللا:

    .(7)"المٌاس ؼٌر على الوصل همزة وحذؾ ،(ٙ)الساكنٌن ٔلتماء فالكسر
وٌتضح من المثال السابك أن الشوكانً رحمه هللا لم ٌمتصير عليى توجٌيه بعيض       

من أحكام اليتٕوة والتجوٌيد وهيو اليت لص مين التمياء السياكنٌن،  المراءات المتواترة بحكم

 وإنما وجه المراءات الشاذة كذلن.

 نميل فٌيه المٌياس أنوأما لوله: وحذفت همزة الوصيل عليى ؼٌير المٌياس فمعنياه:      

ً (8)ورش رواٌةك النون إلى الفتحة وهً الهمزة حركة  .(9)، ولٌل: حذفت الهمزة ت فٌفا

 ً  :     ذلن أمثلة ومن والمصر، بالمد المراءات توجٌه: رابعا

ُ  ثُههمَّ ﴿ عنييد تفسييٌر لولييه تعييالى:   ، لييال رحمييه هللا:(ٕٓ)العنكبييوت:﴾اآلَِخههَرةَ  النَّْشههؤَةَ  ٌُْنِشههاُ  اللَّ
 ،بالميدّ  :عميرو وأبيو، رـكثٌي ابين رأـولي ،نـالشٌي وسكون بالمصر،{ النشؤة: }الجمهور لرأ"

 .(ٔٔ)"والرآفة ةكالرأف لؽتان وهما ،(ٓٔ)الشٌن وفتح

وٌتبييٌن ميين المثييال السابييـك أن الشييـوكانً وّجييـه لييـراءة الجمهييـور بالمصييـر، والمييـراءة 

اِ رى بالمد، ولٌل: ٌمرأ بالمد والمصر، والهمز فٌهيـما، والميـول فيـً ذلين كالميـول فيـً 

.وعنيد تفسيٌر (ٕٔ)رأفـة، فإسـكانــها كمصرها، وحركتها كمدها، وهً فً اليوجهٌن مصيدر

ِ َوَمهآ َءاَومَ ﴿ تعالى: لوله بهاً لٌَِّْربُهَو فِهً أَْمهَواِل النَّهاِس فَهال ٌَْربُهو ِعنهدَ اللَّ ن ّرِ ٌْتُم ّمِ هتُم آ َءاتَ ٌْ تَ

ههن َزَكههاةٍ   لييرأ، لييال رحمييه هللا: "(9ٖ)الييروم:﴾تُِرٌههدُوَن َوْجهههَ هللِا فَؤُولَبِههَن ُهههُم الُمْضههِعفُونَ  ّمِ
                                                                                                                                              

 (.9ٖٕ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )ٔ)

 (.٘ٙٙ/ٔ( البحر المحٌط )ٕ)

 (.ٕٗ( لراءة شاذة، انظر: م تصر فً شواذ المرآن )ص:ٖ)

 (.8ٕٔ(، إتحاؾ فضٕء البشر )ص:9ٔٔ/ٕ( انظر: إعراب المرآن للنحاس )ٗ)

 (.9ٕٗ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )٘)

 (.ٕٓٙ/ٖٔ( لراءة شاذة، انظر: الجامع ِحكام المرآن )ٙ)

 (.9ٕٔ/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )7)

 (.ٓٓٔ/7( انظر: البحر المحٌط )8)

 (.ٕٓٙ/ٖٔ( انظر: الجامع ِحكام المرآن )9)

 (.ٔٗٗ(، اْلناع )ص:98ٗ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٓٔ)

 (.ٖٕٙ/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )ٔٔ)

 (.79ٕ( انظر: الحجة فً المراءات السبع )ص:ٕٔ)
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 ،(ٔ)بالمصير :كثٌير وابين ،وحمٌيد ،مجاهيد وليرأ ،أعطٌيتم :بمعنيى ،بالمدّ { تٌتمَءا:}الجمهور

 .(ٕ)"فعلتم ما :بمعنى

لمد وجه الشوكانً فً المثال السابك المراءتٌن أٌضاً بالمد والمصر، وكان لذلن اِثير فيً 

 تؽٌٌر المعنى كما هو واضح.

 بعيده، {وما ءاتٌتم من زكياة}ولٌل: إن الدلٌل على لراءة المد إجماع المراء على مد لوله: 

 .(ٖ)ومن لرأ بالمصر ٌرٌد به معنى المجًء

 أن: }الجمهيور لرأ، لال رحمه هللا: (7)العليك:﴾اْستَْؽنَى هُ َءاَ رَ  أَنْ ﴿ وعند تفسٌر لوله تعالى: 

 .(٘()ٗ)بمصرها :كثٌر ابن عن لنبل ولرأ ،الهمزة بمد{ هَءار

عليييى وزن: بفيييتح الييراء والهميييزة، والمصيير  {َرأَهُ }فمييراءة ابيين كثٌييير ميين رواٌييية لنبييل: 

 .(ٙ){َرَعهُ }

واِمثلييية السيييابمة بٌنيييت توجٌيييه الشيييوكانً رحميييه هللا للميييراءات، وأحتجييياج لهيييا بالميييد 

 والمصر.

 ً  :   ذلن أمثلة ومن والوصل، بالولؾ المراءات توجٌه: خامسا

ًٌّ  فَِمْنُهمْ  بِِإْذنِهِ  إِال نَْفسٌ  تََكلَّمُ  ال ٌَؤْتِ  ٌَْومَ ﴿ عند تفسٌر لوله تعالى:  ، (٘ٓٔ)هيود:﴾َوَسِعٌدٌ  َشِم

 فيً الٌياء بإثبيات {ٌَيؤْتِ  ٌَيْومَ } :والكسيابً عميرو، وأبيو ،المدٌنية أهيل لرأ" لال رحمه هللا:

، ولييرأ ،الولييؾ فييً حييذفهاو الييدرج، ًّ ًـ وولفيي ًٕ ـوصيي بإثباتهييا :مسييعود وابيين أبيي  رأـوليي ،ا

 المـالسي لـالفعي نإ: ابًـالكسي لاله ما ؾـالول مع اءـالٌ حذؾ هجْ وَ وَ  فٌهما، بحذفها اِعمش

 بحيذؾ رأـيـل نـمي ليراءة ووجيه ،مةـالضي ذؾـتحي كما الٌاء فحذفت كالمجزوم علٌه ٌولؾ

 .(8()7)"كذلن المصحؾ رسم رأوا أنهم: الوصل مع الٌاء

ونٕحييظ ميين المثييال السييابك أن الشييوكانً رحمييه هللا ذكيير المييراءات الييثٕث، وبييٌن تييؤثٌر 

راءة أهيل المدٌنية، وأبيً عميرو، والكسيابً الولؾ والوصل على إثبات، وحذؾ الٌياء، فمي

بإثبات الٌاء فً الوصل، وحذفها فً الولؾ، وأما إثباتها فً الوصيل والوليؾ فهيً ليراءة 

 ً  .  (9)ابن كثٌر، وٌعموب، وأما لراءة البالٌن: بالحذؾ فً الحالٌن ت فٌفا

ا﴿ وعند تفسٌر لوله تعالى:  ٌَْمانَ  َجاءَ  فَلَمَّ ًَ َءا فََما بَِمالٍ  نِ أَتُِمدُّونَ  لَالَ  ُسلَ ُ  تَانِ ٌْرٌ  اللَّ ها َخ  ِممَّ

ًَ َءا} :وحفييص ،ونييافع ،عمييرو أبييو لييرأ، لييال رحمييه هللا: (ٖٙ)النمييل:﴾تَههاُكمْ َءا  بٌيياء{ هللا تييان

 ٌياء بؽٌير :البيالون وليرأ الوصيل، فيً وحيذفها ،الولؾ فً بإثباتها :ٌعموب ولرأ ،مفتوحة

 .(ٔٔ()ٓٔ)والولؾ الوصل فً

                                                           
 (.7ٓ٘)ص:( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة ٔ)

 (.7ٕٕ/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )ٕ)

 (.8ٕٕ( انظر: الحجة فً المراءات السبع )ص:ٖ)

 (.8ٔٔ(، التٌسٌر )ص:9ٕٙ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٗ)

 (.9٘٘/٘( تفسٌر فتح المدٌر )٘)

 (.7ٖٖ( انظر: الحجة فً المراءات السبع )ص:ٙ)

 (.ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٕاس )( انظر: إعراب المرآن ِبً جعفر النح7)

 (.9٘ٙ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )8)

 (.ٕٕٓ(، النشر )ص:9٘ٔ( المراءات الثٕث متواترة، انظر: البدور الزاهرة )ص:9)

 (.9ٖٕ( المراءات الثٕث متواترة، انظر: البدور الزاهرة )ص:ٓٔ)

 (.7ٙٔ/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )ٔٔ)



 فتح انمذٚر اجلبيغ ثني فُٙ انرٔاٚخ ٔانذراٚخ ٕرّٛ انمراءاد يٍ خالل تفطريِيُٓذ اإليبو انشٕكبَٙ يف ت
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السيابك أٌضياً أثير الوليؾ والوصيل فيً توجٌيه الميراءات، ففيً ليراءة وٌٕحظ فً المثيال 

 بإثبات الٌاء، وعند الوصل بحذفها. {ءاتانً}ٌعموب عند الولؾ على كلمة: 

لمد كان الشوكانً عالما بالرسم العثمانً وأحكام التٕوة والتجوٌد، ولذلن فميد  والخالصة:

أحكام التٕوة مثل: م ارج الحيروؾ، وجه بعض المراءات واحتج لها بالرسم العثمانً، و

 واْدؼام واْظهار، والت لص من التماء ساكنٌن، والولؾ والوصل، والمد والمصر. 

 رابعال المبحث

 العمٌدة ومسابل الفمهٌة، األحكام لبٌان المراءات توجٌه

 وٌشتمل على مطلبٌن:

 :الفمهٌة األحكام لبٌان المراءات توجٌه: األول المطلب

 عيين الحييدٌث عنييد ٌسييتطرد ٔ أنييه تفسيٌره فييً هللا رحمييه الشييوكانً ميينهج ميين كيان       

 لبٌييان تفسييٌره فييً المييراءات بعييض ٌوجييه فهييو ذليين ميين الييرؼم وعلييى ،ٌييةالفمه مسييابلال

 :ذلن أمثلة ومن الفمهٌة، اِحكام

 نيافع، ليرأ"، ليال رحميه هللا: (ٕٗ)النسياء:﴾النَِّسهاءَ  الَمْستُمُ  أَوْ ﴿ عند تفسٌر لوله تعالى:       

: والكسييابً حمييزة، رأـوليي ،{ٔمسييتم: }رـعاميي وابيين وعاصييم، رو،ـعميي وأبييو ر،ـكثٌيي وابيين

 مطلييك: بييه رادـالميي: لـييـولٌ ،اعـييـالجم نـييـالمراءتٌ فييً باللمييـس المييراد لٌييل، (ٔ){لمسييتم}

ً  اِميرٌن ٌجميع إنيه: ولٌيل المباشرة،  فيً ىلَيوْ اَِ : بردـالمي دـٌزٌي بين دـمحمي وليال، جمٌعيا

 .(ٕ)"ؼشٌتم :بمعنى{ لمستم}و ونحوه، لتم،لبّ  :بمعنى{ ٔمستم: }ٌكون أن اللؽة

وبالنظر فً المثال السابك نجيد أن الشيوكانً رحميه هللا ذكير ليراءتٌن متيواترتٌن، وكانتيا 

 سبباً فً ا تٕؾ الفمهاء فً مسؤلة نمض الوضوء بمجرد لمس بشرة المرأة.

 نـابي ذهيب ذلين وإليى الوضيوء، ٌينمض رأةالمي لمس نإ :لال من المذكورة اٌَةب واستدل

 بـوذهي، وؼٌيرهم ،أسيلم بين وزٌد ،وأصحابه ،والشافعً ،والزهري ،عمر وابن ،مسعود

 ٔ أنيه :إليى ، وؼٌيرهمٌوسيؾ وأبيو ،حنٌفية وأبيو ،وسووطا ،وعطاء ،عباس وابن ،علً

 للوضيوء الموجبية اِحيداث جملية مين اللميس بيؤن حتصيرّ  اٌَية: اِوليون لال، وٌنمض

 فإنهييا{ لمسييتم أو} :لييراءة الحمٌمييً معنيياه علييى بميياءه وٌإٌييد، الٌييد لمييس فييً مةـحمٌيي ووهيي

 وهيو المجياز إلى المصٌر ٌجب: اَ رون لالو ،جماع دون من اللمس مجرد فً ظاهرة

 .(ٖ)الجماع به مراد اللمس أن

، ليال رحميه هللا: (89ة:)المابيد﴾أٌََّهامٍ  ثاَلثَهةِ  فَِصهٌَامُ  ٌَِجهدْ  لَهمْ  فََمهنْ ﴿ وعند تفسيٌر لوليه تعيالى: 

ً  ٌجييد لييم فميين أي" ـ إطعييام عشييرة مسيياكٌن، أو كسييوتهم، أو  المييذكورة اِمييور ميين شييٌبا

 ابيين عيين ذليين حكييى ،(ٗ){متتابعييات}: ولييرئ أٌييام، ثٕثيية صييٌام فكفارتييه تحرٌيير رلبيية ـ

، ،مسعود ًّ  .(٘)"الصوم لمطلك ممٌدة المراءة هذه فتكون وأب

                                                           
 (.8ٓاْلناع )ص:(، ٖٕٗ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٔ)

 (.8ٕٙ –7ٕٙ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )ٕ)

 (.8ٙٔ( انظر: نٌل اِوطار للشوكانً )ص:ٖ)

 (.ٗٔ/ٗ( لراءة شاذة، انظر: البحر المحٌط )ٗ)

 (.9٘/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )٘)
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، الشيياذة {متتابعييات}: وكانً رحمييه هللا احييتج لمييراءةٌتضييح ميين المثييال السييابك أن الشييو 

 ليراءةلٌدت مطلك الصيوم. واحيتج لهيا أٌضياً فيً كتابيه نٌيل اِوطيار بموليه: " ولال بؤنها

 فيً تميرر كميا العيام وت صيٌص ،المطليك لتمٌٌد صالحة اَحاد أ بار منزلة منزلة اَحاد

 .(ٕ)"(ٔ)والمحاملً ،عًوالشاف ،ومالن ،عطاء ابعـالتت وبـوج فً و الؾ اِصول،

ه المراءةَ المشهورة التيً فٌهيا مطليك الصيوم، والتيً ٌفهيم منهيا عيدم اشيتراط التتيابع  َوَوجَّ

بييالمراءة الشيياذة السييابمة الييذكر التييً فٌهييا شييرط التتييابع، وكانييت سييبب  ييٕؾ الفمهيياء فييً 

 وجوب التتابع وعدمه.

هالةِ  إِلَهى لُْمهتُمْ  إِذَا نُهواآَمَ  الَّهِذٌنَ  أٌََُّها ٌَا﴿ وعند تفسٌر لوله تعالى:   ُوُجهوَهُكمْ  فَاْؼِسهلُوا الصَّ

هِدٌَُكمْ  ٌْ ٌْنِ  إِلَهى َوأَْرُجلَُكههمْ  بُِرُءوِسهُكمْ  َواْمَسههُحوا اْلَمَرافِهكِ  إِلَههى َوأَ ، لييال رحمييه (ٙ)المابيدة:﴾اْلَكْعبَهه

 واِعمييش، ،البصييري الحسيين لييراءة وهييً اِرجييل، بنصييب{ وأرجلَكييم} :نييافع لييرأهللا: "

 أنيه عليى تيدل النصيب وليراءة ،(ٖ)بالجرّ  {وأرجِلكم} :وحمزة ،عمرو وأبو ،كثٌر ابن ولرأ

 ،اءـالعلمي ورـجمهي بـيـذه اـذهي وإليى وجه،ـيـال عليى وفةـمعطي ِنها رالرجلٌن ؼسل ٌجب

 علييى وفةـمعطيي ِنهييا الييرجلٌن، مسييح علييى ألتصييار ٌجييوز أنييه علييى تييدل الجييرّ  ولييراءة

: العربيً ابين ليال ،عبياس ابين عين ميرويّ  وهيو طبري،ال جرٌر ابن ذهب وإلٌه رأس،ـال

 .(ٗ)"الطبري إٔ ذلن ردّ  من علمت وما ؼسلهما، وجوب على اِمة اتفمت

والمٕحييظ فييً المثييال السييابك أن الشييوكانً رحمييه هللا ذكيير لييراءتٌن متييواترتٌن لمولييه:       

اءة ال فيض ، وظهر من ذلن ا تٕؾ حكمٌن شرعٌٌن، فمر }وأرجلَكم{ بال فض والنصب

، فجعيل تمتضً    فرض المسح، ولراءة النصب تمتضً فرض الؽَْسل، فبٌنهميا النبيً 

 .(٘)المسح لٕبس ال ؾ، والؽسل لؽٌره

هَمَواتِ  فِهً اْلَخهْبءَ  ٌُْخهِرجُ  الَّهِذي لِلَِّ  ٌَْسهُجدُوا أالّ ﴿ وعند تفسٌر لوليه تعيالى:   َواألَْرِض  السَّ

، ثيم {أّٔ } ، لال رحمه هللا: "ليرأ الجمهيور: بتشيدٌد(ٕ٘)النميل:﴾ْعِلنُونَ تُ  َوَما تُْخفُونَ  َما َوٌَْعلَمُ 

 بتيرن عينهم إ بيار ذلين ِن سيجدةر موضيع اٌَية هيذه ليٌس الجمهيور لراءة وعلى لال:

 الزجياج، للصيدّ  لةـعي ونهـك رجح ولد أهتداء، بمنع أو بالصدّ، أو ،بالتزٌٌن إما: السجود

... ثيم  اليٕم تـحذف ثم ٌسجدوا، لبٕ أعمالهم لهم نزٌّ : الل ن،لزٌّ  علة كونه الفراء حورجّ 

 تمتضيً الت فٌيؾ وليراءة :الزجياج ليال، (ٙ){أٔ}لال: ولرأ الزهيري، والكسيابً: بت فٌيؾ 

 .(7)"التشدٌد لراءة دون السجود وجوب

                                                           
(
ٔ
)  ًُّ ًّ البَْؽدَاِدّي ال :الِمَحاِمِل بِّ ٍد الضَّ ٌَْل بِن ُمَحمَّ ٌُْن بُن إِْسَماِع َمام هو الُحَس ِْ ، مَصّنؾ السُّنَن، المَاِضً ا ًُّ ِمَحاِمِل

ل َسَماعه فًِ َسَنِة أَرْ  ٌِْن. َوأَوَّ ٌَْن َومابَتَ ث الثِّمَة ُمْسند الَوْلت، ُولد َسنَة َ ْمٍس َوثََِٕث ٌِْن. العَََّٕمة الُمَحدِّ َ ٌَْن َومابَت بَعٍ َوأَْربَِع
 (.  8ٕٓ،9ٕٓ/٘ٔانظر: سٌر أعٕم النبٕء، )

 (.7ٖٙٔل اِوطار )ص:( نٌٕ)

 (. 8ٕ(، التٌسٌر )ص:ٕٕٗ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٖ)

 (.ٕٙ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )ٗ)

 (.8ٕٕ( انظر: فً رحاب المرآن الكرٌم، لدمحم سالم محٌسن )ص:٘)

 (. ٖٙٔ(، التٌسٌر )ص:8ٓٗ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٙ)

 (.ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٗر )( تفسٌر فتح المد7ٌ)
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والمٕحييظ أنييه ذكيير لييراءتٌن متييواترتٌن، وكييان لهمييا اِثيير فييً بٌييان  ييٕؾ الفمهيياء فييً 

ه، فمراءة الت فٌؾ تمتضً وجوب السجود، وأميا ليراءة التشيدٌد فتيدل عليى السجود وعدم

 أن اٌَة لٌست موضع سجدة. 

 فِهً النَِّسهاءَ  فَهاْعتَِزلُوا أَذًى ُههوَ  لُهلْ  اْلَمِحهٌِض  َعهنِ  َوٌَْسهؤَلُونَنَ ﴿ وعند تفسٌر لوله تعيالى: 

هههه فَههههِإذَا ٌَْطُهههههْرنَ  َحتَّههههى تَْمَربُههههوُهنَّ  َوال اْلَمِحههههٌِض   َرُكمُ ـههههـأَمَ  ثُ ـْ َحٌهههه نْ ـِمهههه فَههههؤْتُوُهنَّ  ْرنَ تََطهَّ

 عييامر، وابيين كثٌيير، وابيين عمييرو، وأبييو نييافع، لييرأ، لييال رحمييه هللا: "(ٕٕٕ)البمييرة:﴾هُ ـَ اللّهه

 مزة،ـحي رأـولي ،اءـالهي مـوضي اء،ـالطي بسيكون{ ٌْطُهيرن}: عنيه حفيص رواٌة فً وعاصم

ّهيي} :بكيير أبييً رواٌيية فييً مـاصييـوع ً،ـكسابييـوال  حـوفتيي وفتحهييا، اءـالطيي دـٌييبتشد{  رنٌطَّ

، ؾـصحـم وفً ،اـوتشدٌده اءـاله ًّ  اعـطيـانم رـهيــوالط ،{رنـهيـٌتط} :ودـمسعي نـوابي أبي

 بـفذهييي لم،ـالعييي أهيييل ا تليييؾ الميييراء ا يييتٕؾ وبسيييبب ،أؼتسيييال: والتطهييير الحيييٌض،

 بين دـمحمي وليال ،بالمياء تتطهر حتى لزوجها، وطإها ٌحل ٔ الحابض أن إلى ورـالجمه

 حلييت ميياء ٔ حٌييث وتٌّممييت الحييابض، طهييرت إذا: بكٌيير بيين وٌحٌييى لمرظييً،ا كعييب

 ولكين لزوجهيا، ٌحلهيا اليدم انمطياع إن: وعكرمية مجاهيد الـول ،لـتؽتس مـل وإن لزوجها،

 جياز أٌيام عشيرة مضيً بعيد دمها انمطع إن: ودمحم ٌوسؾ، وـوأب حنٌفة، أبو ولال ،تتوضؤ

 ٌيد ل أو تؽتسيل، حتيى ٌجيز ليم العشير لبيل هـانمطاعي كيان وإن الؽسيل، لبيل ٌطؤها أن له

 إن: ٌميال أن ىلَيوْ واَِ  التشيدٌد، ليراءة الطبيري جرٌير ابن رجح ولد ،الصٕة ولت علٌها،

: واِ يرى اليدم، انمطاع: إحداهما: المراءتان ٌهـتمتض اـكم نـؼاٌتٌ للحلّ  جعل سبحانه هللا

 المصييٌر فٌجييب اِولييى، ٌييةالؽا علييى زٌييادة علييى مشييتملة اِ ييرى والؽاٌيية منييه، التطهيير

يْرنَ  فَيإِذَا: }ذلين بعيد تعالى ولهـل المعتبرة هً رىـاِ  اٌةـالؽ أن دلّ  ولد ،إلٌها  فيإن{ تََطهَّ

 .(ٔ)"الدم انمطاع ردـمج ٔ ر،ـالتطه المعتبر أن ٌفٌد ذلن

والمٕحيييظ فيييً المثيييال السيييابك أن الشيييوكانً رحميييه هللا ذكييير ليييراءتٌن متيييواترتٌن،  

نبط منهما حكمٌن فمهٌٌن م تلفٌن ٌلزم الجمع بٌنهما، وذلن أن الحـابيـض ووجههما، واست

 .  (ٕ)ٔ ٌـمربـها زوجها حتى تطهر بانمطاع حٌضها، وحتى تطهر بأؼتسال

 :العمٌدة مسابل لبٌان المراءات توجٌه: الثانً المطلب

 العمٌيدة، ٌَيات تفسيٌره  ٕل من السلفٌة عمٌدته ظهرتلد و العمٌدة، سلفً الشوكانً كان

 العمٌيدة، مسيابل لبٌيان الميراءات بعيض وجيهو والجماعية، السينة أهيل عمٌيدةفمد دافع عين 

لُهوا الَّهِذٌنَ  إِنَّ ﴿ عند تفسٌر لوله تعيالى: :ذلن توضح التً األمثلةو  ِشهٌَعًا َوَكهانُوا ِدٌهنَُهمْ  فَرَّ

ءٍ  فِههً ِمههْنُهمْ  لَْسههتَ  ًْ  فييارلوا}: والكسييابً ،حمييزة لييرأ، لييال رحمييه هللا: "(9٘ٔ)اِنعييام:﴾َشهه

ًّ  لراءة وهً ،{دٌنهم  :البيالون وليرأ ،عنيه و رجيوا ،دٌنهم تركوا :أي ،طالب أبً بن عل

ً  دٌينهم جعليوا أنهيم: والمعنى ،(ٗ)بالت فٌؾلرأ  فإنه الن عً إٔ (ٖ)دـبالتشدٌ{ واـّرلـف}  متفّرليا

 ً  .(٘)"بعضه وتركوا ه،ـببعض ذواـفؤ  متفّرلا

                                                           
 (.ٖٔٔ–ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )ٔ)
 (.ٕ٘/ٔ( انظر: ؼرابب المرآن ورؼابب الفرلان للنٌسابوري )ٕ)

 (. 89(، التٌسٌر )ص:7ٕٗ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٖ)

 (.ٕٗ( لراءة شاذة، انظر: م تصر فً شواذ المرآن )ص:ٗ)

 (.ٖٖٕ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )٘)
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تٌن متواترتٌن، وكيان لهميا اِثير فيً بٌيان مسيؤلتٌن ذكر الشوكانً فً المثال السابك لراء

بمعنيى: تركيوا دٌينهم، و رجيوا عنيه،  {دٌنهم فارلوا} من مسابل العمٌدة. فالمراءة اِولى:

وٌترتب على هذا المعنى الكفر اِكبر، والذي ٌفعل ذلن ٌ رج من الملة، وٌستحك العيداء 

رب لرٌييب، وٌكييون حييٕل الييدم ميين المييإمنٌنر فييٕ ٌجييوز محبتييه وموأتييه ولييو كييان أليي

{ فّرلييوا}. والمييراءة الثانٌيية: (ٔ)والمييال، وتحييبط أعمالييه كلهييا، وجييزاإه جهيينم  الييداً فٌهييا

، ومعناهييا: أنهييم جعلييوا دٌيينهم متفّرليياً فؤ ييذوا ببعضييه، وتركييوا بعضييه اَ يير، بالتشييدٌد

رج مين وٌترتب على ذلن الكفر اِصؽر، والذي ٌفعل ذلن مع عدم استحٕله للذنب ٔ ٌ 

المليية، ؤ ٌكييون حييٕل الييدم والمييال، ؤ تحييبط كييل أعمالييه، وٌييد ل النييار علييى لييدر 

 .     (ٕ)معاصٌه، ثم ٌ رج منها برحمة هللا

 لييرأ، لييال رحمييه هللا: "(ٕٔ)الصييافات:﴾َوٌَْسههَخُرونَ  َعِجْبههتَ  بَههلْ ﴿ وعنييد تفسييٌر لولييه تعييالى: 

 :والكسييابً حمييزة، ولييرأ،  للنبييً طابـال يي علييى{ عجبييتَ } ميين التيياء بفييتح :الجمهييور

 ،العبياد مين عناهـكمي هللا من معناه فلٌس هللا، إلى أسند نإ والعجب: الفراء لال، و(ٖ)بضمها

 عجيبهمر عليى جيازٌتهم بيل :{َعِجْبيتُ  بَيلْ : }لوليه معنيى: اِبمية بعيض ولال: الهروي لال

 أَن واْ ـهـُ ِجبـعَ وَ ﴿ :تعيالى ليال كميا ال ليك من بالتعجب موضع ؼٌر فً عنهم أ بر هـالل ِن

نه َجاءُهم  ِللنَّهاِس  أََكهانَ ، وليال: ﴿(٘)ص:﴾ُعَجهابٌ  لََشهْىء ههذا إِنَّ ﴿: وليال ،(ٗ)ص:﴾ّمهْنُهمْ  ِذرٌ ـمٌّ

ٌْنَا أَنْ  َعَجبًا ًّ  ولال، (ٕ)ٌونس:﴾ّمْنُهمْ  َرُجلٍ  إلى أَْوَح  واحيد، الميراءتٌن معنيى: سيلٌمان بن عل

 ليول وهيذا: النحياس لال ،بالمرآن م اطب  بًـالن ِن ترـعجب بل: دمحم ٌا لل: والتمدٌر

 بالعجيب نفسيه عين سيبحانه هللا مين اْ بيار معنيى إن: ولٌل ،كثٌر المول وإضمار حسن،

 ليال ،الم ليولٌن مين بـالعجي مميام ٌميوم ميا بيه كفر من على وس طه أمره، من ظهر أنه

 ولييٌس عجبيياً، فسييماه وأثيياب، مـييـربك ًـرضيي: أي كم،ـربيي عجييب معنييى: وٌمييال: الهييروي

 أن: النمياش وحكى ،عندي علهمـف مـعظ: اــهن{ بتُ ـعج} معنى ونـفٌك الحمٌمة، فً بعجب

 ارـإنكيي: هـالليي ميين بـالتعجيي: الفضييل نـبيي نـالحسيي لييال ،أنكييرت بييل{: عجبييتُ  بييل} معنييى

 وكثييرة لدرتييه، كمييال فييً بلييػ أنييه: اهـمعنيي: ولٌييل العييرب، لؽيية وهييو وتعظٌمييه، ًءـالشيي

 .(ٗ)"منها رونـ ـٌس مـهلهـلج وهإٔء نها،م عجب حٌث ىـإل م لولاته
بضيم  {َعِجْبيتُ  بَلْ }فالمراءتان المتوترتان فً المثال السابك لهما معنٌان م تلفان، فمراءة: 

التاء بٌنت مسؤلة عمدٌة، حٌث إنها بٌنت أن صفة العجب مين صيفات هللا عيز وجيلر ِنيه 

بفييتح التياء فتييدل عليى أن صييفة  {ْبيتَ َعجِ  بَيلْ }تعيالى أثبتهيا لنفسييه فيً كتابييه، وأميا لييراءة: 

 هللا، إليى أسيند نإ والعجيب ، وهيذا اليذي جعيل العلمياء ٌموليون:العجب فً اٌَية للنبيً 

، والحاصيل أن ا يتٕؾ الميراءتٌن كيان ليه اِثير فيً العباد من كمعناه هللا من معناه فلٌس

 بٌان مسؤلة من مسابل العمٌدة.

ههةَ  وافَمَههاتِلُ  ﴿ وعنييد تفسييٌر لولييه تعييالى:  َمههانَ  ال إِنَُّهههمْ  اْلُكْفههرِ  أَبِمَّ ٌْ ) ﴾ ٌَْنتَُهههونَ  لَعَلَُّهههمْ  لَُهههمْ  أَ

 ٔ}: عيامر ابين وليرأ ،الجمهيور ليراءة فً ٌمٌن جمع: ٌماناِ، لال رحمه هللا: "(ٕٔالتوبة:

                                                           
 (.9ٖٗنظر: العمٌدة الصافٌة للفرلة الناجٌة لسٌد سعٌد عبد الؽنً )ص:( أ)

 (.9ٖٗ( انظر: المرجع السابك )ص:ٕ)

 (. ٔ٘ٔ(، التٌسٌر )ص:7ٗ٘( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٖ)

 (.ٖٙٗ/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )ٗ)
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 كانيت وإن الكيافرٌن ٌميانأ أن: الجمهيور لراءة على والمعنى ،(ٔ)الهمزة بكسر {لهم إٌمان

 النياكثٌن هإٔء أن: الثانٌة المراءة وعلى ،بٌمٌن لٌست الحمٌمة فً فهً مٌناً،ٌ الصورة فً

 مـابهيـلدم ةـالعصم واـٌستحم حتى باهلل اٌْمان أهل من لٌسوا الدٌن، فً الطاعنٌن لٌٓمان

 .(ٕ)"المسلمٌن على واجب فمتالهم وأموالهم،

ءة منهما ت تلؾ فً معناها ذكر الشوكانً فً المثال السابك لراءتٌن متواترتٌن، وكل لرا

بفيتح الهميزة جميع ٌميٌن، وأميا الميراءة الثانٌية:  {ٔ أٌميان} عن اِ رى، فالمراءة اِولى:

فبٌنييت أن الكفييار لٌسييوا ميين أهييل اٌْمييان، والمٕحييظ أن  الهمييزة بكسيير {لهييم إٌمييان ٔ}

عليى ذلين المراءة الثانٌة لد بٌنت مسيؤلة عمدٌية، وهيً نفيً اٌْميان عين الكفيار، وٌترتيب 

 أنهم لم ٌستحموا العصمة لدمابهم، وأموالهم، ولتالهم واجب على المسلمٌن.

 خامسال المبحث

 توجٌه بدون المراءات ذكره

تبٌن مما سبك: أن الشوكانً رحمه هللا ٌحتج لبعض المراءات فً تفسٌره بالمؤثور، أو  

وجه المراءات لبٌان بعض باللؽة، أو بالرسم العثمانً، أو بؤحكام التٕوة والتجوٌد، ولد ٌ

ومن المسابل الفمهٌة، أو العمدٌة، وفً بعض اِحٌان ٌذكر بعض المراءات بدون توجٌه، 

  أمثلة ذلن:

، ليال (ٕٗ)اِنفيال:﴾اْلمُْصهَوىً  بِاْلعُهْدَوةِ  َوُههمْ  الهدُّْنٌَا بِاْلعُهْدَوةِ  أَْنتُمْ  إِذْ ﴿ عند تفسٌر لوله تعالى: 

 فيييً{ العيييدوة}: فييً العيييٌن بكسيير :وٌعميييوب عميييرو، بييووأ كثٌييير، ابيين ليييرأرحمييه هللا: "

 .(ٗ()ٖ)"فٌهما بالضم البالون ولرأ ،الموضعٌن

وٌٕحظ فً المثال السابك أنه ذكر لراءتٌن متواترتٌن، ولم ٌبٌن حجة من لرأ بكل واحيدة 

 منهما.

والكسير عنيد ، لؽتيان {دوةالعُي}ولد وجههما العلمياء، فمٌيل: إن ضيم العيٌن، وكسيرها فيً: 

ولال أحمد بن ٌحٌى، الضم أكثر اللؽتٌن، وهو أ تٌارر ِن أكثير الميراء ،  فش أشهراِ

 .(٘){ِجذوه، وُجذوه} علٌه، ولٌل: هما لؽتان مثل:

ٌْتُُمهوُهنَّ ءاَ  َمها بِهبَْعِض  ِلتَهْذَهبُوا تَْعُضهلُوُهنَّ  َوال﴿ وعند تفسيٌر لوليه تعيالى:   ٌَهؤْتٌِنَ  أَنْ  إِال تَ

 وحفيص، عيامر، وابن عمرو، وأبو نافع، لرأ" ، لال رحمه هللا:(9ٔ)النساء:﴾ُمبٌَِّنَةٍ  بِفَاِحَشةٍ 

 .(7()ٙ)"بفتحها البالون ولرأ ،الٌاء بكسر{ مبٌِّنة} :والكسابً وحمزة،

وليد ذكير العلمياء الحجية ، وفً المثال السابك أٌضاً ذكر لراءتٌن متيواترتٌن بيدون توجٌيه

بكسير الٌياء: أنيه جعيل الفاحشية هيً الفاعلية،  {مبٌِّنية}لكل منهما، فمٌل: الحجية لمين ليرأ: 

                                                           
  (.ٙٓٗ(، اْلناع )ص:ٕٖٔ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٔ)
 (.ٕٖٗ/ٕ( تفسٌر فتح المدٌر )ٕ)

 (.ٙٙٔ(، الكنز فً المراءات العشر للواسطً )ص:ٓٙٔ( المراءتان متواترتان، انظر: البدور الزاهرة  )ص:ٖ)

 (.9ٖٗ/ٕ(  تفسٌر فتح المدٌر )ٗ)

(، حجة المراءات 9ٔٗ/ٔ(، الكشؾ عن وجوه المراءات السبع )7ٓٔ( انظر: الحجة فً المراءات السبع )ص:٘)

 (.ٖٔٔ:)ص
 (.79(، التٌسٌر )ص:ٖٕٓ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٙ)

 (.89٘/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر )7)
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بفتح الٌاء: أنه جعل الفاحشية مفعيؤً بهيا،  {مبٌَّنة}والمبٌِّنة على فاعلها، والحجة لمن لرأ: 

 .  (ٔ)وهللا تعالى بٌَّنها

بالكسير  {مبٌِّنة}والمٕحظ أن توجٌه العلماء للمراءتٌن أظهر تفسٌرهما، حٌث إن من لرأ: 

بالفتح فمعناها: مكشوفة، مظهرة، ومن كسرها جعلها  {مبٌَّنة}ومن لرأ: فمعناها: ظاهرة، 

فاعلية، أي هييً التيً تبييٌن عليى صيياحبها فعلهيا، وميين فتحهيا جعلهييا مفعيؤً بهييا والفاعييل 

 .(ٕ)محذوؾ، والتمدٌر: هو بٌّنها فهً مبٌَّنة

ههه آفَؤََرْدنَهههتعيييالى: ﴿ وعنيييد تفسيييٌر لوليييه  ٌْ ْنههههُ َزَكهههاةً َوأَْلهههَرَب أَن ٌُْبهههِدلَُهَما َربُُّهَمههها َخ ًرا ّمِ

بفيتح الموحيدة، وتشيدٌد اليدال،  لال رحمه هللا: "لرأ الجمهور: }ٌبَيدّلهما{(، 8ٔ)الكهؾ:﴾ُرْحًما

 .(ٗ()ٖ)ولرأ عاصم، وابن عامر، وأبو جعفر، وٌعموب: بسكون الباء، وت فٌؾ الدال"

ون توجٌييه، ولييد والمٕحييظ فييً المثييال أٌضيياً أن الشييوكانً ذكيير لييراءتٌن متييواترتٌن بييد

ل وأنييزل{، واحتجييوا لهمييا  وجههمييا العلميياء، فمٌييل: إنهمييا لؽتييان: }بييدَّل وأبييدل{ مثييل: }نييزَّ

َكاَن ءا آَوإِذَا بَدَّْلنَ بالمرآن، فحجة لراءة التشدٌد لوله تعالى: ﴿ ، ولوليه (ٔٓٔ)النحيل:﴾ٌَةٍ ءاٌَةً مَّ

الت فٌؾ لوليه تعيالى:  وحجة }ٔ إبدال{، ل:، ولم ٌم(ٗٙ)ٌونس:﴾الَ تَْبِدٌَل ِلَكِلَماِت اللِّ تعالى: ﴿

َكههاَن َزْوجٍ ﴿ ، فهييذا لييد ٌكـييـون بمعنــييـى اْبــييـدال، (ٕٓ)النسيياء:﴾َوإِْن أََردتُّههُم اْسههتِْبدَاَل َزْوجٍ مَّ

 }بدَّل{ بالتشـــدٌد هـــو الذهـــاب بالشًء  ولـــد لٌــــل: إن

ٌييؤتً لٓتٌييان بالشييًء وبميياء  بييدل{و}أ واْتٌييان بؽٌييره، أو اْتٌييان بالشييًء وبميياء ؼٌييره،

 .(٘)المبدل منه

ٌْنَهاهُ ﴿ وعند تفسٌر لوله تعيالى:  ، (7٘)النميل:﴾اْلؽَهابِِرٌنَ  ِمهنَ  لَهدَّْرنَاَها اْمَرأَتَههُ  إِال َوأَْهلَههُ  فَؤَْنَج

 والمعنييى ،(ٙ)بييالت فٌؾ عاصييم ولييرأ ، بالتشييدٌد {لييدّرنا}: الجمهييور لييرأ" لييال رحمييه هللا:

 .(7)"المعنى زٌادة على البناء ادةزٌ دٔلة مع واحد

وبييالنظر فييً المثييال السييابك نجييد أن الشييوكانً ذكيير لييراءتٌن متييواترتٌن ولييم ٌوجههمييا، 

واكتفييى بمولييه: والمعنييى واحييد مييع دٔليية زٌييادة البنيياء علييى زٌييادة المعنييى، ولكيين العلميياء 

واحتجييوا ، (ٖٕ)المرسييٕت:﴾ونَ فَمَههدَْرنَا فَههنِْعَم اْلمَههاِدرُ احتجييوا لمييراءة الت فٌييؾ بمولييه تعييالى: ﴿

 .(8)لؽتان ت ولدَْرت{رْ لدَّ لمراءة التشدٌد فمالوا: }

ومن  ٕل اِمثلة السابمة ٌتبٌن بجٕء أن الشيوكانً رحميه هللا عيرض بعيض الميراءات، 

ولم ٌوجهها مع أن توجٌه العلماء لها كان له اِثير البيالػ فيً بٌيان المعيانً كميا بٌنيا ذلين 

 ة الذكر.من ألوالهم السالف

                                                           
 (.ٕٔٔ( انظر: الحجة فً المراءات السبع )ص:ٔ)

 (.9ٙٔ( انظر: حجة المراءات )ص:ٕ)

 (.ٖٕٗ(، البدور الزاهرة  )ص:ٖٕٙ/ٕ(، النشر )9ٓٔ( المراءتان متواترتان، انظر: الكنز )ص:ٖ)

 (. 8ٖٖ/ٖ( تفسٌر فتح المدٌر )ٗ)

(، حجة المراءات 7ٖ/ٕ(، الكشؾ عن وجوه المراءات السبع )9ٕٕ( انظر: الحجة فً المراءات السبع )ص:٘)
 (.7ٖٗ)ص:

 (.8ٗٗ( المراءتان متواترتان، انظر: السبعة )ص:ٙ)

 (. 7٘ٔ/ٗ( تفسٌر فتح المدٌر )7)

 (.ٖٖ٘( انظر: حجة المراءات )ص:8)
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أن الشوكانً رحمه هللا عيرض الكثٌير مين الميراءات فيً تفسيٌره، ووجيه  والخالصة:    

بعضها بكل ما أوتً من علم كما بٌنا ذلن من  ٕل تفسٌره، وتيرن بعضيها اَ ير بيدون 

 توجٌه على الرؼم من أن توجٌهها ٌساعد فً إبراز وتوضٌح الكثٌر من المعانً.

 الخاتمة

 نتابج والتوصٌات:وتشتمل على أهم ال

 أوالً: أهم النتابج: 

أبرز البحث عناٌة العلماء والمفسرٌن بتوجٌه المراءات، وأن توجٌه المراءات جابز،  -3

 المراد بٌان المعانً المتعددة لٌُات، ولكن هاإثبات توجٌه المراءات ولٌس المراد من

 ال صوم. شبه دحضو

المعانً  كبٌرة من هار ثروةإظ ًعلم توجٌه المراءات ٌساهم فأبرز البحث أن  -6

 .اِحكام الفمهٌةو

يوضحت الدراسة أن الشوكانً رحمه هللا وَ  -1  بالميؤثور، واللؽيةواحيتج لهيا  الميراءات هَ جَّ

ييوَ كمييا  ، والرسييم العثمييانً وأحكييام الييتٕوة،العربٌيية المييراءات لبٌييان اِحكييام الفمهٌيية  هَ جَّ

 ومسابل العمٌدة، وذكر المراءات أحٌاناً بدون توجٌه.

 الشوكانً ٌوجه المراءات المتواترة تارة والشاذة تارة أ رى.أثبتت الدراسة أن  -1

فً  إلى أصحابها لمراءاتبعض الم ٌتحر الشوكانً رحمه هللا الدلة عند عزوه ل -9

 .تفسٌره

رحمه هللا ترن بعض المراءات دون توجٌه مع أن  أن الشوكانً إلى توصلت الدراسة -2

 ر من المعانً.ها ٌساعد على توضٌح الكثٌهتوجٌ

 ثانٌاً: أهم التوصٌات:

العلميياء والبيياحثٌن بالعناٌيية بعلييم المييراءات وذليين ِن المييراءات ٌوصييً الباحثييان  -1

 .من أعظم موارد علم إعجاز المرآن الكرٌم

ٌوصييً الباحثييان بجمييع كييل المييراءات التييً عرضييها الشييوكانً فييً تفسييٌره فييً  -2

دة، والحكيم علٌهيا، وتعيدٌل اِ طياء رسالة علمٌة، وت رٌجها مين كتيب الميراءات المعتمي

 التً جانب الشوكانً فٌها الصواب عند عزوه للمراءات.
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 المصادر والمراجعفهرس 

إتحاؾ فضٕء البشر فً الميراءات اِربعية عشير، لشيهاب اليدٌن أحميد اليدمٌاطً الشيهٌر  -ٔ
هييـ، وضييع حواشييٌه الشييٌخ أنييس مهييرة، دار الكتييب العلمٌيية، بٌييروت، 7ٔٔٔبالبنييا، ت: 
 م.ٕٔٓٓ-هـ ٕٕٗٔ

 إتمان البرهان فً علوم المرآن، لفضل عباس، دار الفرلان، بدون تارٌخ. -ٕ

هـ، تحمٌك فيواز أحميد زمرليً، 9ٔٔاْتمان فً علوم المرآن، لجٕل الدٌن السٌوطً، ت:  -ٖ
 م.ٕٔٓٓ –هـ ٕٕٗٔ، ٕدار الكتاب العربً، بٌروت، ط

ؼازي زاهد، عالم الكتيب، هـ، تحمٌك زهٌر 8ٖٖإعراب المرآن، ِبً جعفر النحاس، ت:  -ٗ
 م. 98٘ٔ -هـ ٘ٓٗٔ، ٕمكتبة النهضة العربٌة، ط

هيـ، ٓٗ٘اْلناع فً المراءات السبع، ِبً جعفر اِنصياري المعيروؾ بيابن البياذش، ت:  -٘
 م.999ٔ -هـ 9ٔٗٔ، ٔتحمٌك أحمد فرٌد المزٌدي، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط

 عبد البماء ِبً المرآن، جـمٌـع فً راءاتوالم اْعراب وجوه من الرحمن به من ما إمٕء -ٙ
 لبنيان،  - بٌيروت العلمٌية، الكتيب دار هيـ،ٙٔٙ: ت العكبيري، هللا عبيد بنا الحسٌن بن هللا
 .م979ٔ -هـ99ٖٔ ،ٔط
هيـ، دراسية وتحمٌيك 7ٗ٘البحر المحٌط، لدمحم بن ٌوسؾ الشهٌر بؤبً حٌان اِندلسيً، ت:  -7

عليً بٌضيون، دار الكتيب العلمٌية، بٌيروت،  عادل عبد الموجيود وآ يرٌن، منشيورات دمحم
 م.ٕٔٓٓ –هـ ٕٕٗٔط، 

نيس بين أالبدور الزاهرة فً المراءات العشر المتواترة، للشٌخ عبد الفتياح الماضيً، مكتبية  -8
 م.ٕٕٓٓ -هـٖٕٗٔ، ٔمالن، مكة المكرمة، ط

هـ،  رج حدٌثه ولدم له، وعلك 79ٗالبرهان فً علوم المرآن، لبدر الدٌن الزركشً، ت:  -9
 م.ٕٔٓٓ –هـ ٕٕٗٔلٌه مصطفً عبد المادر عطا، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ع

، دار الكتيب العلمٌية، 8ٖٖتحبٌر التٌسٌر فً لراءات اِبمة العشرة، ٔبن الجيزري، ت:   -ٓٔ
 م.98ٖٔ -هـ ٗٓٗٔ، ٔبٌروت، ط

 ردا الحربيً، العزٌيز عبد وإعراباً، وتفسٌراً  لؽة الفرشٌة العشرٌة المراءات مشكل توجٌه  -ٔٔ
 . مٖٕٓٓ - هـٕٗٗٔ ،ٔط والتوزٌع، للنشر حزم ابن

هييـ، دار الكتييب العلمٌيية، ٗٗٗالتٌسييٌر فييً المييراءات السييبع، ِبييً عمييرو الييدانً، ت:   -ٕٔ
 م.99ٙٔ -هـ ٙٔٗٔ، ٔبٌروت، ط

دمحم بن جرٌر بين ٌزٌيد بين كثٌير بين ؼاليب اَمليً، ، لجامع البٌان فً تؤوٌل المرآن  -ٖٔ
، مإسسية الرسيالة، المحمك: أحمد دمحم شياكر، (هـٖٓٔأبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 .م ٕٓٓٓ -هـ  ٕٓٗٔالطبعة: اِولى، 
الجامع ِحكام المرآن، ِبً عبد هللا دمحم بن أحميد اِنصياري المرطبيً، مراجعية وضيبط   -ٗٔ

 وتعلٌك دمحم الحفناوي،  رج أحادٌثه محمود عثمان، دار الحدٌث، الماهرة، بدون تارٌخ. 

هـ، تحمٌك وتعلٌك ٓ٘ٗزرعة، عبد الرحمن بن دمحم بن زنجلة، ت:  حجة المراءات، ِبً  -٘ٔ
 م.98ٗٔ –هـ ٗٓٗٔ، ٗسعٌد اِفؽانً، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط

هيـ، تحمٌيك عبيد العيال 7ٖٓالحجة فً المراءات السبع، للحسٌن بن أحميد بين  الوٌيه، ت:  -ٙٔ
 م.99ٙٔ -هـ 7ٔٗٔ، ٙمكرم، مإسسة الرسالة، ط

 النجييدي علييً تحمٌييك ،77ٖ: ت الفارسييً، علييً ِبييً السييبع، المييراءات علييل فييً الحجيية  -7ٔ
 .م98ٖٔ- هـٖٓٗٔ للكتاب، العامة المصرٌة الهٌبة مراجعة وآ رٌن، ناصؾ

 أحميد بين ْبيراهٌم لل يراز، الميرآن وضيبط رسيم فيً الظميآن ميورد شيرح الحٌران دلٌل  -8ٔ
 والتوزٌييع، شييروالن للطباعيية المييرآن دار الماضييً، الفتيياح عبييد تحمٌييك التونسييً، الميارؼنً
 .تارٌخ بدون الماهرة،

 .تارٌخ بدون بٌروت، صادر دار العبد، بن طرفة دٌوان  -9ٔ
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 م.ٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔ، ٔٔهـ، مإسسة الرسالة، ط7ٗ8سٌر أعٕم النبٕء، للذهبً، ت:   -ٕٓ

شييذرات الييذهب فييً أ بييار ميين ذهييب، ِبييً الفييٕح عبييد الحييً بيين العميياد الحنبلييً، ت:   -ٕٔ
 لعربً، بٌروت، بدون تارٌخ.ه، دار إحٌاء التراث ا89ٓٔ

 اِنييدلس دار الشيينمٌطً، أحمييد وتصييحٌح جميع شييعرابها، وأ بييار العشيير المعلمييات شيرح  -ٕٕ
 .م98ٓٔ ،ٖط والتوزٌع، والنشر للطباعة

ِبيً  المسيمى اليدر النثٌير والعيذب النمٌير ،فً المراءات لليدانً شرح كتاب التٌسٌر -ٖٕ
عيييادل عبيييد الموجيييود، وعليييً ه، تحمٌيييك 7ٓ٘، ت: لميييالمًبا دمحم الميييالكً الشيييهٌر

 م.  ٕٕٓٓ-هٕٗٗٔ، ٔمعوض، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط
 ،الميدنً دار طبعة شاكر، دمحم محمود تحمٌك الجمحً، سٕم ٔبن الشعراء، فحول طبمات  -ٕٗ

 .جدة
 .تارٌخ بدون ،ٔط لمحاوي، الصادق لدمحم العشر المراءات توجٌه فً البشر طٕبع  -ٕ٘
 دار وآ يرٌن، الشيرٌم سيعود تميدٌم الؽنيً، عبد سعٌد لسٌد الناجٌة، للفرلة الصافٌة العمٌدة  -ٕٙ

 .مٕٔٓٓ - هـٕٕٗٔ ،ٔط المكرمة، مكة ال ضراء، طٌبة

الؽاٌييية فيييً الميييراءات العشييير، للحيييافظ أبيييً بكييير أحميييد بييين الحسيييٌن ابييين مهيييران   -7ٕ
هيييـ، دراسييية، وتحمٌيييك دمحم ؼٌييياث الجنبييياز، دار الشيييروق، 8ٖٔاِصيييبهانً، ت: 

 م.99ٓٔ –هـ ٔٔٗٔ، ٕالعربٌة السعودٌة، ط المملكة -الرٌاض 

 ضييبطه هييـ،7ٕ8: ت النٌسييابوري، الممييً الييدٌن لنظييام الفرلييان ورؼابييب المييرآن ؼرابييب  -8ٕ
 – هييـٙٔٗٔ ،ٔط بٌييروت، العلمٌيية، الكتييب دار عمٌييرات، زكرٌييا الشييٌخ أحادٌثييه و ييرج
 .م99ٙٔ

بطه و يرج هيـ، ضي8ٔٔٔؼٌث النفع فً المراءات السبع، لعلً النيوري الصفالسيً، ت:   -9ٕ
 م.999ٔ -هـ 9ٔٗٔ، ٔأحادٌثه، دمحم عبد المادر شاهٌن، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط

هيـ، ٕٓ٘ٔفتح المدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة مين عليم التفسيٌر، للشيوكانً، ت:   -ٖٓ
 م.ٖٕٓٓ –هـ ٖٕٗٔحممه و رج أحادٌثه سٌد إبراهٌم، دار الحدٌث، الماهرة، 

- هييـٓٓٗٔ اِزهرٌيية، الكلٌييات مكتبيية محٌسيين، سييالم لييدمحم ٌم،الكيير المييرآن رحيياب فييً  -ٖٔ
 .م98ٓٔ

 والتوزٌيييييييع والنشييييييير للطباعييييييية السيييييييٕم دار إسيييييييماعٌل، دمحم لشيييييييعبان الميييييييراءات،  -ٕٖ
 .م98ٙٔ - هـٙٓٗٔوالترجمة،

 المرآن الكرٌـم. -ٖٖ
هييـ، تحمٌييك عبييد 99ٖكتيياب التييذكرة فييً المييراءات، ِبييً الحسيين طيياهر بيين ؼلبييون، ت:   -ٖٗ

 م.99ٔٔ -هـ ٔٔٗٔ، ٕبراهٌم، الزهراء لٓعٕم العربً، الماهرة، طالفتاح بحٌري إ

هـ، تحمٌك شولً ضٌؾ، دار ٕٖٗكتاب السبعة فً المراءات، ِبً بكر ابن مجاهد، ت:   -ٖ٘
 ، بدون تارٌخ.ٖالمعارؾ، ط

الكشاؾ عن حمابك التنزٌل وعٌون اِلاوٌيل فيً وجيوه التؤوٌيل، ِبيً الماسيم محميود بين   -ٖٙ
 هـ، تحمٌيك عبيد اليرزاق المهيدي، دار إحٌياء التيراث العربيً،8ٖ٘ عمر الزم شري، ت:

 م. ٕٔٓٓ -هـ ٕٔٗٔ،ٕبٌروت، ط

هيـ، تحمٌيك د. 7ٖٗالكشؾ عن وجوه المراءات السبع، لمكيً بين أبيً طاليب المٌسيً، ت:  -7ٖ
 م.98ٔٔ -هـ ٔٓٗٔ، ٕمحً الدٌن رمضان، مإسسة الرسالة، ط

هيـ، تحمٌيك هنياء الحمصيً، دار 7ٗٓت:الكنز فً الميراءات العشير، لعبيد هللا الواسيطً،   -8ٖ
 م.998ٔ -هـ 9ٔٗٔ، ٔالكتب العلمٌة، بٌروت، ط

هيـ، دار صيادر، بٌيروت، 7ٔٔلسان العرب، لدمحم بن مكيرم بين منظيور اِنصياري، ت:   -9ٖ
 بدون تارٌخ.
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 للمطبوعييات، اِعلمييً مإسسيية العسييمٕنً، حجيير بيين علييً بيين ِحمييد المٌييزان، لسييان  -ٓٗ
 .م98ٙٔ - هـٙٓٗٔ ،ٖط لبنان، ،بٌروت

 جنيً بين عثميان الفيتح ِبيً عنهيا، واٌْضياح الميراءات شيواذ وجيوه تبٌيٌن فيً المحتسب -ٔٗ
 اْسٕمً، التراث إحٌاء لجنة وآ رٌن، ناصؾ النجدي علً تحمٌك هـ،9ٕٖ: ت اِزدي،
 .تارٌخ بدون

المحرر الوجٌز فً تفسيٌر الكتياب العزٌيز، ِبيً دمحم عبيد الحيك بين ؼاليب بين عبيد  -ٕٗ
هيـ(، المحميك: عبيد ٕٗ٘م بين عطٌية اِندلسيً المحياربً )المتيوفى: الرحمن بن تما

 هـ. ٕٕٗٔ -السٕم عبد الشافً دمحم، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، الطبعة: اِولى 

 هـ، دار الهجرة، بدون تارٌخ.7ٖٓم تصر فً شواذ المرآن، ٔبن  الوٌه، ت:   -ٖٗ

 تحمٌييك هييـ،٘ٓٗ: ت ٌسييابوري،الن الحيياكم هللا عبييد بيين لييدمحم الصييحٌحٌن، علييى المسيتدرن  -ٗٗ
 . م99ٓٔ- هـٔٔٗٔ ،ٔط بٌروت، العلمٌة، الكتب دار عطا، المادر عبد مصطفى

المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر للرافعً، تيؤلٌؾ أحميد بين دمحم بين عليً المميرئ   -٘ٗ
 هـ، تصحٌح مصطفى السما، بدون تارٌخ.77ٓالفٌومً، ت: 

 ،ٔط لبنيييان، – بٌيييروت العلمٌييية، الكتيييب دار ،الجبيييوري سيييلمان لكاميييل اِدبييياء، معجيييم  -ٙٗ
 . مٖٕٓٓ - هـٕٗٗٔ

 العلمٌيية، الكتييب دار ٌعمييوب، بييدٌع ْمٌييل العربٌيية، اللؽيية شييواهد فييً المفصييل المعجييم  -7ٗ
 .م99ٙٔ - هـ7ٔٗٔ ،ٔط بٌروت،

معجم مماٌٌس اللؽة، ٔبن فارس، تحمٌك عبد السيٕم هيارون، دار الجٌيل، بٌيروت، بيدون   -8ٗ
 تارٌخ.

ً ؼرٌيييب الميييرآن، ِبيييً الماسيييم الحسيييٌن بييين دمحم، المعيييروؾ بالراؼيييب المفيييردات فييي  -9ٗ
هييـ، راجعييه ولييدم لييه وابييل أحمييد عبييد الييرحمن، المكتبيية التوثٌمٌيية، ٕٓ٘اِصييفهانً، ت: 

 الماهرة، بدون تارٌخ.

 رسييالة الجمييل، الييرحمن عبييد للييدكتور تفسييٌره، فييً المييراءات فييً الطبييري اْمييام ميينهج -ٓ٘
 .م99ٕٔ-هٕٔٗٔ اِردنٌة، الجامعة ماجستٌر،

 مكتبية محٌسين، سيالم ليدمحم النشر، طٌبة طرٌك من وتوجٌهها العشر المراءات فً المهذب  -ٔ٘
 .م978ٔ - هـ89ٖٔ ،ٕط للطباعة، اِنوار دار باِزهر، الكلٌات

 المييياهرة، زليييزوق، حميييدي محميييود وتميييدٌم إشيييراؾ المت صصييية، المرآنٌييية الموسيييوعة  -ٕ٘
 .مٖٕٓٓ –هـٖٕٗٔ

 المعرفيية، دار البٌجيياوي، دمحم علييً تحمٌييك للييذهبً، الرجييال، دنميي فييً أعتييدال مٌييزان  -ٖ٘
 .م9ٖٙٔ - هـ8ٕٖٔ ،ٔط بٌروت،

هيـ، ليدم ليه عليً الضيباع، و يرج 8ٖٖالنشر فً الميراءات العشير، ٔبين الجيزري، ت:   -ٗ٘
 م. 998ٔ-هـ8ٔٗٔ، ٔأحادٌثه زكرٌا عمٌرات، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط

 منقحةة، جدٌيدة طبعية هيـ،ٕٓ٘ٔ: ت للشيوكانً، ر،اِ ٌيا منتميى أسيرار مين اِوطار نٌل -٘٘
 .مٕٓٓٓ - هـٕٔٗٔ ،ٔط بٌروت، حزم، ابن دار
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 :ملخص الدراسة
مستوى جودة ال دمة الممدمة فً معهد  إلى التعرؾ على هدفت هذه الدراسة      

 المجأت من ال دمة جودة حٌث إن اِمل لٌّتام من وجهة نظر العاملٌن بالمعهد

 جودة ممٌاس است دمولد لامت الدراسة على  ت،ال دما لطاع فً أهمٌه اِكثر

 ,Parasuraman الذي وضع من لبل  "SERVQUAL Scale" ال دمة

Zeithaml, and Berry"  "أبعاد  مسة من المكون ، 1985 ,1988عام 

والسٕمة  وأستجابة، الملموسة، وأعتمادٌة، : الجوانب المادٌةهً ةربٌس

ً فرعٌ اً متؽٌر (25) من مكونة استبانهر وصمم الباحث والتعاطؾ، واِمان،  ترتبط ا

 لمٌاس وذلن ال دمة، جودة مظاهر تترجم والتً ،المشار إلٌها ٌسةالرب باِبعاد

فً معهد اِمل لٌّتام من وجهة نظر العاملٌن  فً جودة  ال دمات مستوى

( من 7ٗتُعد هذه الدراسة وصفٌة تحلٌلٌة، وتكونت عٌنة الدراسة من )و المعهد،

 .لدراسةتم است دام منهج المسح الشامل لمجتمع ا العاملٌن بالمعهد حٌث

أن مسيتوى  :أبرزهيامين مجموعية مين النتيابج  إليى الدراسية وليد توصيلت       

ومرتفيع بعيض الشيًء فيً  ،ال دمة فً معهد اِمل أعلى من المتوسيط بوجيه عيام

ومتوسيط  ،وأعلى من المتوسط فً الجوانب المادٌة ،واِمان ،والسٕمة ،التعاطؾ

ة إحصيابٌة فيً مسيتوى ال دمية كميا أظهيرت الدراسية وجيود دٔلي فيً أعتمادٌية.

تعييزى لمتؽٌيير النييوع لصييالح المعلمييات، كمييا ٔ ٌوجييد فييروق ذات دٔليية الممدميية 

إحصابٌة فً مستوى جودة ال دمة تعزى لمتؽٌر الوظٌفة. كما ٔ توجد فروق ذات 

دٔلة إحصيابٌة فيً جيودة ال دمية فيً المعهيد تعيزى لمتؽٌير المإهيل العلميً عليى 

وأسييتجابة، والسييٕمة واِمييان، والتعيياطؾ. وعييدم وجييود المجييأت أعتمادٌيية، 

 فروق ذات دٔلة إحصابٌة فً جودة ال دمة فً المعهد تعزى لمتؽٌر فترة الدوام.

 

   Abstract : 
     This study aimed at investigating the given service quality level of Al-

amal institution for orphans from the laborers' point of view. Service 

quality is one of the most important aspects of the  services section. the 

study used service quality measurement "SERVQUAL scale " that was 

placed by "Perasuraman , Zeithaml , and Berry" 1985 , 1988 , consisted 

of five main sectors : tangibility , reliability , response , assurance and 

sympathy , moreover, the researcher design his questionnaire form that 

consist of 25 secondary variable connected with the main sectors 

mentioned above and which indicate the service quality expressions to 

measure the service quality of Al-amal institution from the laborers' point 

of view . this study is analytical descriptive in which the study sample 
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consisted of (47) of laborers , the comprehensive scanning method was 

used in this study. 

    This study reached to a group of results : generally , the quality level 

of al-amal institution is higher than medium and higher a little bit in 

empathy , fitness  and safety, it is also higher than medium in material 

aspects and it is medium in reliability . this study clarify the existence of 

statistic indication of the given quality level refer to "Type" variable in 

favor of feminine teachers . this study also indicate that there are no 

diversities with statistic indication in the service quality level refer to job 

variable from the laborers' point of view ,and there are no diversities with 

statistic indication in the service quality of the institution refer to 

qualification variable upon of the aspects ; reliability , response , fitness , 

safety and empathy, this study also clarify the loss  of diversities with 

statistic indication in the service quality of the institution refer to the 

work time.       

 
 ممدمة:
وتحسيٌن  ،تتسارع الدول والمجتمعيات لتحمٌيك معيدٔت ومسيتوٌات أرليى للتنمٌية 

المجتميع، ومين ثيم فيإن التنمٌية ٔ ٌمكين أن  فيً نسيانباْوأرتمياء  ،نوعٌة الحٌاة

وٌوجههييا وٌسييتفٌد ميين  ،ٌصيينعها الييذيفهييو  اْنسييان،تكييون دون أعتميياد علييى 

 .(ٔ)عابدها

ميييوارد بشيييرٌة، أو وفييياء بأحتٌاجيييات لالتنمٌييية اْنسيييانٌة لٌسيييت مجيييرد تنمٌييية ف 

تنمٌييييية شييييياملة متكاملييييية للبشييييير وللمإسسيييييات  هيييييًاِساسيييييٌة للنييييياس، وإنميييييا 

الوليت الحاضير عليى أنهيا تعنيى  فيًحٌث ليم ٌعيد ٌُنظير إليى التنمٌية ،(ٕ)المجتمعٌة

ن إحٌيث  ،وحيده، بيل أصيبح أهتميام ٌتجيه إليى التنمٌية البشيرٌة ألتصاديالنمو 

أن  الضييروريالمجتمييع، لييذا كييان ميين  فييًهييو اِداة اِساسييٌة لكييل تمييدم  اْنسييان

 .(ٖ)ٌزداد أهتمام بالعنصر البشرى

ب وَجيي اْنسييانٌة،ن اٌِتييام أحييد مكونييات هييذا العنصيير فييً الُمجتمعييات وبمييا أ  

ثرها ولعت إوالتً على  ،م(9ٗ8ٔبعد انتهاء نكبة ) وهذا ما نٕحظهبهم،  أهتمام

معظم المناطك الفلسطٌنٌة تحت السٌطرة اْسرابٌلٌة باستثناء بعض المنياطك التيً 

مصييطلح "الضييفة الؽربٌيية"  إذ أطلييك علٌهييا ،بمٌييت محتفظيية بهوٌتهييا الفلسييطٌنٌة

                                                           
(ٔ)
مصطفى السروجى، فإاد حسٌن: التنمٌة أجتماعٌة فى إطار المتؽٌرات العالمٌة الجدٌدة، حليوان، مركيز  طلعت 

 .٘، صٕٕٓٓجامعة حلوان،  –الجامعى نشر وتوزٌع الكتاب
(ٕ)
نادر فرجانى : مصر فى مطالع الميرن الحيادى والعشيرٌن، مجتميع فيى مفتيرق طيرق، المياهرة، مركيز المشيكاة،  

 .٘، ص ٕٕٓٓ
(ٖ)
طييار الفكييرى لمكييون الطفوليية واِموميية فييى ال طيية ال مسييٌة الرابعيية ، ْالمجلييس المييومى لّموميية والطفوليية : ا 

 .ٔ، ص99ٙٔمصر  
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منطميية اِميياكن الممدسيية"، وميين ٌمييرأ تييارٌخ  -و"لطيياع ؼييزة" و"المييدس الشييرلٌة 

فيً عميول لكثٌير  المجتمع الفلسطٌنً ٌعً جٌداً أن النكبة مصيطلح ميازال حاضيراً 

فالنكبة تعنً سموط آٔؾ من الشهداء، وأسر عدد من  ،من أبناء الشعب الفلسطٌنً

جبٌن فيً البليدان ٕلاأكثر من ملٌيون فلسيطٌنً، للعيٌش كي اِسرى، كما تعنً طرد

 .العربٌة المجاورة

ونييتج عيين النكبيية آثييار اجتماعٌيية، والتصييادٌة، وسٌاسييٌة ألمييت بييالمجتمع        

ن هيذه اِوضياع الصيعبة كانيت إوتمطٌع أوصياله،  ،وأدت إلى تمزٌمه ،الفلسطٌنً

فاضلة مين وجهياء البليد ورجيال  سبباً ودافعاً فً أ ذ زمام المبادرة ولٌام مجموعة

، ولييذلن كييان لزاميياً الفكيير بواجبهييا الييوطنً واْنسييانً تجيياه ميين ضييحوا بحٌيياتهم

أول ملجييؤ لٌّتييام ميين أجييل  المجموعيية الفاضييلة حٌييث شييكلت أهتمييام بؤطفييالهم

( 9ٗ8ٔفيً أعمياب نكبية فلسيطٌن عيام ) ، الذٌن فميدوا أبياءهمالت فٌؾ عن الٌتامى

 فمد عملت المجموعة الفاضلة،وفمدان للوطن  ،والتشرد ر،ماوٌٕت الدوعانوا من 

ال ٌيام، ٌْيواء اٌِتيام فيً ملجؤ لٌّتام باسم معهد الٌتٌم العربً المشيرد، على لٌام 

صبح جمعٌة معهد اِمل لٌّتام بؽزة، تعميل هيذه أثم تطور فٌما بعد إلى مسكن ثم 

  .الجمعٌة على تمدٌم العدٌد من ال دمات

جاءت هيذه الدراسية للتعيرؾ عليى مسيتوى جيودة ال يدمات الممدمية مين لذلن      

إلى التماس  الدراسة هدؾحٌث تمن وجهة نظر العاملٌن،  بؽزة معهد اِمل لٌّتام

لتيوفٌر رعاٌية أفضيل   بٌان السبل المناسيبةو ،جوانب الموة والضعؾ دا ل المعهد

ولعيل اليدافع مين وراء  لٌّتام وأرتماء بمستوى هيذا المعهيد نحيو مسيتمبل واعيد،

للة نتٌجة هو لفت أنتباه ِهمٌة جودة ال دمة فً معهد اِمل لٌّتام  دراسةالهذه 

 م، حٌييثالدراسييات والبحييوث المتعلميية بتمٌييٌم جييودة ال دميية فييً معهييد اِمييل لٌّتييا

ً أضحى مصطلح جودة ال دمة عنوان للوصيول إليى  الدولٌية للكثٌر من المإسسيات ا

 .مستوى  دمة أفضل

 أوالً: ُمشكلة الدراسة:

 وتتمثل مشكلة الدراسة فً التساإل الربٌس التالً: 

ما مستوى جهودة الخدمهة فهً معههد األمهل لؤلٌتهام بمدٌنهة ؼهزة مهن وجههة نظهر  

 العاملٌن؟

 األسبلة الفرعٌة التالٌة: ىوٌتفرع عن التساإل الربٌس

فً معهيد اِميل فً مستوى جودة ال دمة  إحصابٌةهل توجد فروق ذات دٔلة  -ٔ

 (؟إناثر، ومن وجهة نظر العاملٌن تعزى لمتؽٌر النوع )ذك بؽزةلٌّتام 

فً مستوى جودة ال دمة فً معهيد اِميل  إحصابٌةهل توجد فروق ذات دٔلة  -ٕ

لٌّتييام بمحافظيية ؼييزة ميين وجهيية نظيير العيياملٌن تعييزى لمتؽٌيير الوظٌفيية )إداري، 

 ، مشرؾ ومدرس(؟أ صابً
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فً مستوى جودة ال دمة فً معهيد اِميل  إحصابٌةات دٔلة هل توجد فروق ذ -ٖ

لٌّتام بمحافظة ؼزة من وجهة نظر العاملٌن تعيزى لمتؽٌير المإهيل العلميً )أليل 

 من بكالورٌوس، بكالورٌوس فؤكثر(؟

فً مستوى جودة ال دمة فً معهد اِمل  إحصابٌةهل  توجد فروق ذات دٔلة  -ٗ

ر العاملٌن تعزى لمتؽٌر فترة الدوام )صباحً، لٌّتام بمحافظة ؼزة من وجهة نظ

 مسابً(؟

 ثانٌاً: أهداؾ الدراسة:

 تهدؾ هذه الدراسة إلى: 

التعرؾ على مستوى جودة ال دمة الممدمة فً معهيد اِميل لٌّتيام مين وجهية  -ٔ

 نظر العاملٌن بالمعهد.

ٕ-  َ الٌيية للمتؽٌييرات الت التعييرؾ علييى مسييتوى جييودة ال دميية الممدميية لٌّتييام تبعييا

 النوع، نوع الوظٌفة، المإهل العلمً، فترة الدوام.

 .تطوٌر مستوى جودة ال دمة دا ل المعهد -ٖ

 ثالثاً: أهمٌة الدراسة:

 من  ٕل ما ٌؤتً: تكمن أهمٌة الدراسة

ً واضيح اً تعبٌر تعد  -ٔ للكشيؾ عين مسيتوى جيودة ال يدمات الممدمية لٌّتيام فيً  ا

 . م واحتٌاجاتهممعهد اِمل ، ومستوى توافمها مع رؼباته

  لٌّتام فً المعهد.معرفة مستوى ال دمات الممدمة   -ٕ

 رفع مستوى هذه ال دمة بما ٌحمك حاجات ورؼبات اٌِتام.  -ٖ

توفٌر لاعدة من المعلومات تساعد صانعً المرار فً تمدٌم كل ما هو أفضيل   -ٗ

 بميا ٌتناسيب ميع وتطوٌرهيا  وذلن من أجل  مستوى جودة ال دمية رلرعاٌة اٌِتام

 مال العاملٌن بالمعهد والنزٔء.آتطلعات و

 رابعاً: مصطلحات الدراسة:

 التعرٌؾ اللؽوي لمفهوم التمٌٌم: -ٔ

 (ٔ)التمٌٌم لؽوٌا هو التعدٌل وإزالة أعوجاج.

 (ٕ)إلى معنى حساب لٌمة أو درجة النجاح. Evaluationوفً أنجلٌزٌة  تشٌر

ٌميية ودٔلتهيا عين طرٌيك التمييدٌر وفيً معجيم وبسيتر عييرؾ التمٌيٌم بؤنيه تحدٌيد الم 

والتمٌييٌم اصييطٕحاً هييو عملٌيية تمييدٌر لٌميية الشييٌا أو كمٌتييه  (ٖ)والدراسيية الدلٌميية

                                                           
(ٔ)
 .ٕ٘، ص ٕٙٓٓلاموس الوجٌز: الماهرة، هٌبة المطابع اِمٌرٌة،  

 Longman group : study Dictionary , Egypt , Al-ahram Press , 2005p.22. 
(ٕ)
  
(ٖ)

 Merriam – Webster,s collegiate Dictionary , ( Eleventh ed ) USA, Library of congress 

, 2003,p.432 .  
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بالنسييبة لمعيياٌٌر محييددة، والحكييم الموضييوعً علييى العمييل الممييام صييٕحاً وفسيياداً 

  (ٗ)ونجاحاً وفشًٕ وذلن بتحلٌل المعلومات المتٌسرة عنه.

 التعرٌؾ اللؽوي للجودة: -ٕ

الجيودة فييً اللؽيية، هييً اْتٌييان بالجٌييد ميين المييول والعمييل، وكٌفيية أداء الشييًء،     

 (٘)وتحدٌد درجة الصٕحٌة.

 جودة الخدمة: -ٖ

ٌصعب تعرٌؾ الجيودة ِنهيا مصيطلح واسيع ، كميا أن هنيان اتفياق للٌيل حيول    

وت تليؾ بيا تٕؾ العليوم والت صصيات،  تتعدد تعرٌفيات الجيودةحٌث ، (ٙ)معناها

 -: (7)منهارت بعض لذا ا ت

 الجودة ... هى المٕبمة لٕست دام.  - أ

 الجودة ... هى ان فاض نسبة العٌوب.  - ب

 الجودة ... هى ان فاض التالؾ والفالد وإعادة التشؽٌل.  - ت

 الجودة ... هى ان فاض معدٔت الفشل.  - ث

 الجودة ... هى ان فاض شكاوى العمٕء.  - ج

 ت والتفتٌش.الجودة ... هى ان فاض الحاجة إلى أ تبارا  - ح

 بتمدٌم ال دمات للعمٕء. اْسراعالجودة ... هى   - خ

 الجودة ... هى تحسٌن اِداء.  - د

 تنمٌة المبٌعات. فًالجودة ... هى النجاح  - ذ

أنها " مجموعة مين الصيفات وال صيابص  فًللجودة  يوٌتمثل المفهوم التملٌد    

ضيعت لهيذا وبما ٌتطابك مع صفات و صيابص و ،المنتج فًٌجب أن تتوفر  ًالت

وفى معظم اِحٌان فيإن هيذه ال صيابص والصيفات تحيدد مين لبيل  .المنتوج سابما

أما المفهوم الحيدٌث للجيودة  ."اْنتاجٌةواعتباراته  ،وموارده ،المنتج وفما لظروفه

 فييًٌجييب أن تتييوفر  التييًوالمعيياٌٌر  ،وال صييابص ،فهيو " مجموعيية ميين الصييفات

 . (ٔ)ضٌٕت المستهلن"وبما ٌتطابك وٌلبى رؼبات وتف ،المنتوج

                                                           
(ٗ)
 .ٕٗٔ،ص99ٖٔأحمد زكً بدوي : معجم مصطلحات العلوم أجتماعٌة، بٌروت مكتبة لبنان،  
 (٘)

 . ٕ٘ٔص  ٕٙٓٓلاموس الوجٌز، الماهرة، هٌبة المطابع اِمٌرٌة،  -انظر:  

 .وكذلن7ٗ7، ص99ٙٔ، دار العلم للمصرٌٌن، ٖٓمنٌر البلعبكً، المورد، بٌروت ط -             
         - Longman group : study Dictionary , Egypt , Al-ahram Press , 2005, p.492 .      
(ٙ) 

Martin Fletcher : International approaches to funding health care, Occasional Papers: 

Health Financing Series Volume 6,  Commonwealth of Australia 2000, p5. 

(7)
، الميياهرة، دار ؼرٌييب للطباعيية والنشيير 9000علييى السييلمى: إدارة الجييودة الشيياملة ومتطلبييات التؤهٌييل لٌّييزو  

 .8ٔ-7ٔص ،ٕٓٓٓ والتوزٌع،
(ٔ)
 .8ٔص ،ٕٙٓٓ ،، اِسكندرٌةٔالدولٌة، ط، مإسسة حورس TQMدمحم الصٌرفى: إدارة الجودة الشاملة  



 يٍ ٔرٓخ َظر انؼبيهنيثغسح  تمٛٛى رٕدح اخلذيخ يف يؼٓذ األيم نألٚتبو
 

ٕ٘9 
 

ؼالبٌيية  فييإنأن هنييان عييدداً ميين تعرٌفييات جييودة ال دميية ميين رؼم وعلييى اليي       

 : تالٌٌنالتعرٌفات الحدٌثة لجودة ال دمة تركز على أحد المفهومٌن ال

أن جودة ال دمية "معٌيار لدرجية تطيابك اِداء الفعليً لل دمية ميع  التعرٌؾ األول:

  (ٕ).تولعات العمٕء لهذه ال دمة"

 ،:  هو أن جودة ال دمة تعنً" الفرق بيٌن تولعيات العميٕء لل دميةالتعرٌؾ الثانً

   (ٖ). وإدراكهم لّداء الفعلً لها"

طٕع الباحيث عليى الدراسيات السيابمة واِدب التربيوي وجيد أنهيا امن  ٕل      

الحالٌة  ، والدراسةوتمٌمها فً تمدٌر الجودة م الحكمه والعاملٌن أن العمٌل تلجؤ إلى

فمط لتفياوت أدران العميٕء "اٌِتيام"  تتناول جودة ال دمة من وجهة نظر العاملٌن

" بؤنها كل ميا ٌميدم للنيزٔء  مين  يدمات  الباحث الجودة ٌعرؾلذا  لجودة ال دمة،

 على نحو أفضل من لبل العاملٌن بمعهد اِمل لٌّتام.

 تمٌٌم الجودة:  -ٗ

 ةلمعرفيية جييود موضييوعًوتمييدٌر منهجييً أنييه  وٌعييرؾ الباحييث تمٌييٌم الجييودة     

 ،وفاعلٌتهيييا ،متهيييا لتحمٌيييك اِهيييداؾ المرجيييوةءال دمييية الممدمييية للعييياملٌن ومٕ

مدم التمٌيٌم معلوميات موثولية ومفٌيدة تمكين مين دميج حٌث ٌ، اواستدامته ،وتؤثٌرها

الدروس المستفادة فً سٌرورة مت ذي المرار، وٌدل التمٌيٌم أٌضياً عليى السيٌرورة 

تحدٌد  _التمٌٌم فً بعض الحأت -هجٌة والموضوعٌة لدر اْمكان، وٌتضمن المن

وتمييدٌر نتابجييه المتولعيية  ،معيياٌٌر مناسييبة وفحييص اِداء فييً ضييوء تليين المعيياٌٌر

 .واست ٕص الدروس المٕبمة ،والفعلٌة

 (ٗ):فً ؼزة معهد األمل لؤلٌتام -٘

الٌتيٌم العربيً المشيرد، باسيم معهيد  م(9ٗ9ٔ) جمعٌة  ٌرٌة أنشبت عيامهو       

وتطور أسم بعيدها إليى جمعٌية معهيد اِميل لٌّتيام، حٌيث عمليت الجمعٌية عليى  

)للبنٌن والبنات( وؼٌرها من ال يدمات التعلٌمٌية، والصيحٌة،  اٌْواءتمدٌم  دمات 

 وال دمات عامة.

 (٘)بالمعهد: ونالعامل -ٙ

، ن، والتربيوٌٌ صيابٌٌنواْ ،والمدرسيٌن ،هم مجموعة من اْدارٌٌن، والمشرفٌن

 والحراس. ، واِذنة،ن، والمتطوعٌنٌن والنفسٌٌأجتماعٌو

                                                           
 
(ٕ)
 Lewis,R. C.,& Booms, B. (1983). The marketing aspects of service quality. AMA 

Proceeding, American Marketing Association Chicago, 99-104.  
 (ٖ ) Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: A multiple-

item scale for measuring customer perceptions of service quality. Journal of 

Retailing, 6(41), 12-40. 

(ٗ)  
www.al-amal.ps 
(٘)  
www.al-amal.ps 
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 لدراسة:مفاهٌم اخامساً: 

 :ممدمة

(، حٌنميا لاميت مجموعية م9ٗ9ٔأنشبت جمعٌة معهد اِمل لٌّتام فً عام )      

فاضلة من وجهاء البلد ورجال الفكر بواجبها الوطنً واْنسانً فً الت فٌيؾ عين 

شظؾ العٌش ولسوة الحٌاة بسبب فمدانهم آبيابهم فيً أعمياب نكبية فلسيطٌن  الٌتامى

وفمد  ،والتشرد ،( وما جرته على شعبنا الفلسطٌنً من وٌٕت الدمارم9ٗ8ٔعام )

فؤلاميت ملجيؤ لٌّتيام باسيم معهيد  ،الوطن  تنيادت هيذه الفبية الكرٌمية لصينع ال ٌير

اٌِتام فً ذلين الحيٌن فيً ال ٌيام، الٌتٌم العربً المشرد، ولد بدأت الجمعٌة بإٌواء 

التً تميع وصبح جمعٌة معهد اِمل لٌّتام بؽزة أثم  ،ثم تطور فٌما بعد إلى مسكن

تميوم الجمعٌية عليى مسياحة مين  الٌوم فً وسيط المدٌنية عليى شيارع الوحيدة بؽيزة

 ً البنيٌن(  –، تضيم لسيم اٌْيواء )البنيات اِرض ٔ تمل مساحتها عن عشرٌن دونما

والمرافييك العاميية،  ،والسيياحات ،دارة و المعهييد باْضييافة إلييى ال ييدماتومبنييى اْ

وٌستطٌع زابر هذه المإسسة أن ٌشاهد عدة لوحات ر امٌة تحكً تارٌخ نشؤة هذه 

 وأسماء أولبن الذٌن لدموا هذه ال دمة الوطنٌة واْنسانٌة. ،المإسسة

رأت هذه اللجنة   حٌث، تم تشكٌل اللجنة اْدارٌة الثانٌة م(9ٖ٘ٔ)وفً عام        

ضرورة تعدٌل اسم هذه المإسسة من معهد الٌتيٌم العربيً المشيرد إليى اسيم ٌحميل 

التفاإل واِمل لهإٔء اِبناء، فؤطلمت علٌه أسم الذي ٌشتهر به الٌوم وهو معهد 

منذ ذلن الحٌن تتيوالى مجموعيات مين مجيالس اْدارة عليى واِمل لٌّتام بؽزة . 

ت البلد المحبيٌن لل ٌير والعطياء. وتهيتم بالتوسيع والتطيوٌر فيً الجمعٌة من رجأ

 (ٔ)ال دمات الممدمة لهذه الشرٌحة من أبناء أمتنا.

 الهٌبات اإلدارٌة للجمعٌة:

 ،وتييدٌرها ،للجمعٌيية عييدد ميين الهٌبييات التؤسٌسييٌة واْدارٌيية التييً تييدعم مسييٌرتها

 وأهمها: ،وترعى شبونها

 الجمعٌة العمومٌة 

  جمعٌةال إدارةمجلس 

 التنفٌذٌٌن للجمعٌة اْدارٌٌن 

 رإٌة الجمعٌة:

_ ملسو هيلع هللا ىلص_ الرسيول  مإسسة رابدة فيً تجسيٌد روح كفالية الٌتيٌم كميا وصيفهاهً      

)أنيا وكافيل الٌتيٌم فيً  عن أبً اليدرداء رضيً هللا عنيه ليال : ليال رسيول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :

  (ٕ).( شٌبا وفرج بٌنهما ،سطىوأشار بالسبابة والو ،الجنة هكذا

                                                           
 
(ٔ)
 www.al-amal.ps 

(ٕ)
 (.9ٔ8ٗدمحم بن إسماعٌل الب ارًٌ، صحٌح الب اري، حدٌث رلم ) 
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فميال ملسو هيلع هللا ىلص ) أتحيب أن ٌليٌن للبين  ،رجيل ٌشيكو لسيوة للبيه _ملسو هيلع هللا ىلص_جاء النبيً ولد     

ٌليين للبيين  ،وأطعمييه ميين طعاميين ،وامسييح رأسييه ،وتييدرن حاجتيين ؟ ارحييم الٌتييٌم

 (ٖ).وتدرن حاجتن (

 رسالة الجمعٌة:

وترسٌخ مكارم اِ ٕق عند  ،والعلمٌة ،واْنسانٌة ،عٌةتمدٌم ال دمات أجتما      

محافظية وواِطفال ضيمن شيراكة مبنٌية عليى عٕلية وطٌيدة ميع المجتميع،  اٌِتام

وكيذلن  ،على كرامة وإنسانٌة الفبات المستفٌدة، معتمدة على التبرعات الممدمة لهيا

 على مواردها الذاتٌة.

 أهداؾ الجمعٌة:

والرٌاضيٌة ِبنياء  ،والثمافٌة ،وأجتماعٌة ،والتعلٌمٌة ،ٌةتوفٌر الرعاٌة التربو -ٔ

 المجتمع. أٌتام آ رٌن من إلىباْضافة  ،المعهد من بنٌن وبنات

 العٕلييات الودٌييية وأجتماعٌيية بيييٌن أبنيياء المعهيييد والمجتمييع، وتعزٌيييز تموٌيية -ٕ

   .عٕلاتهم مع اِفراد والجماعات

لتسيهٌل تيوفٌر وتنفٌيذ  يدمات  رلمحلٌيةتطوٌر شبكة العٕليات ميع المإسسيات ا -ٖ

  المعهد الممدمة لّبناء.
 

 شروط المبول بالجمعٌة:

 .ٌشترط أن ٌكون الطفل فالدا ِحد الوالدٌن أو لكلٌهما .ٔ

 سنوات عند بداٌة المبول. ٓٔ إلىسنوات  ٙسن المبول من سن  .ٕ

 أن ٌكون  الٌاً من اِمراض. .ٖ

 أن ٌكون ملتحماً بإحدى المدارس النظامٌة. .ٗ
 (ٔ)أن ٌكون وضعه أجتماعً ٌستحك وجوده فً المعهد .  .٘

 (ٕ):وخدماته مرافك المعهد

التييً تميدم  ييدمات  تتكيون جمعٌية معهييد اِميل لٌّتيام ميين اِلسيام والمرافيك      

م وفً كافة مراحلهم العمرٌة وهذه اِلسام هً "لسم اٌْواء متنوعة لّطفال اٌِتا

لسيم العٕليات العامية، ولسيم ال يدمات" وفٌميا  مركز اِمل الثمافً، لسيم الصيحة،

   ٌلً سن صص الحدٌث عن بعضها:

 

 : لسم اإلٌواء -ٔ

                                                           
(ٖ)
 (.8ٓحٌح الجامع، حدٌث رلم )دمحم ناصر الدٌن اِلبانً، ص 

(ٔ)
 www.al-amal.ps 
(ٕ)
 www.al-amal.ps 
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 ،والعناٌيية ،وحسيين أسييتمبال والرعاٌيية ،معنييى كلميية اٌْييواء هييً اْلاميية الدابميية

 ،والحماٌييية ،والملجيييؤ ،والسيييند ،وطليييب اِمييين ،وأسيييتمرار النفسيييً وأجتمييياعً

 -معانً باٌَات التالٌة الذكر:وندلل على هذه ال. والراحة

(ٖ))فَلَُهْم َجنَّاُت الَمؤَْوى نُُزًٔ بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن(.
 

)أَلَْم ٌَِجْدَن ٌَتٌِماً فَآَوى(.
(ٗ)

 

ٌَْن َمْن تََشاء(. )تُْرِجً َمْن تََشاُء ِمْنُهنَّ َوتُْإِوي إِلَ
(٘)

 

نَييا آتِنَييا ِمييْن لَييدُْنَن َرْحَمييةً َوَهٌِّييْا لَنَييا ِمييْن أَْمِرنَييا )إِْذ أََوى الِفتٌَْييةُ إِلَييى الَكْهييِؾ فَمَييالُوا َربَّ 

 (ٙ).َرَشداً(

)لَاَل َسآوي إِلَى َجبٍَل ٌَْعِصُمنًِ ِمَن الَماِء(.
(ٔ) 

 :على النحو التالًبنات ( ولسم ال ،بنٌنلسم ال)  لسم اٌْواء منٌتؤلؾ و

  الراحييية ؼيييرؾ نيييوم مجهيييزة بؤحيييدث اِثييياث والفيييرش اليييذي ٌجليييب لّبنييياء

 .وأستمرار

 ومشاهدة التلفاز ،وممارسة اِنشطة ال فٌفة ،اجتماعٌة لٕستراحة  صالة. 

  .صالة استمبال للضٌوؾ وأهل اِبناء 

 وأستعانة بالكتب الموجودة فً عميل البحيوث  ،مكتبة دا لٌة للمطالعة الحرة   

 .المدرسٌة     

 لمشرفات فً المسمة لحل الواجبات المدرسٌة بإشراؾ اٌصالة دراس. 

 وإكساب اِبناء المدرة على التعاميل ميع أحيدث نظيم  ،ؼرفة كمبٌوتر للتدرٌب   

 أتصال فً العالم     

 .بوفٌه صؽٌر ٌ دم اِبناء فترة اللٌل 

 وتتناسب مع عدد اِبناء. ،مرافك صحٌة تفً بالؽرض منها 

 العياملٌن  لمشيرفٌن، واوالمشيرفات، كادر مكون من مدٌرة اٌْيواء المسم ٌدٌر

وليد جمعيتهم  وأجتماعٌية. ،والنفسيٌة ،فً المإسسية مين كافية المجيأت التربوٌية

والسيعً لنشير ليٌم وتوجٌهيات  ،أهداؾ ورإٌة واحيدة ليً مجيال العميل المجتمعيً

  .من الدٌن اْسٕمً الحنٌؾ مجتمعٌة نابعة

  والبرامج  ،الدٌنٌةوالبرامج  ،البرامج المتبعة دا ل المسم : البرامج أجتماعٌة

 والبرامج اْشرافٌة.  ،الصحٌة

 :األملمعهد  -ٕ

                                                           
(ٖ)
 [9ٔ]السجدة: 
(ٗ)
 [ٙ]الضحى: 
(٘)
 [ٔ٘]اِحزاب: 
(ٙ)
 [ٓٔ]الكهؾ: 
(ٔ)
 [ٖٗ]هود: 
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والعاملٌن فً مجال رعاٌة  ،تطوٌر لدرات اِبناء وأسرهم إلىهو معهد ٌهدؾ     

 وٌضم المعهد المراكز التالٌة: .أو من  ارجها ،اِبناء سواء من أبناء الجمعٌة

 :أوالً: مركز الثمافة والطفولة

ز إليى تيوفٌر بٌبيية ثمافٌية، تعلٌمٌية، ترفٌهٌية ورٌاضيٌة مناسييبة ٌهيدؾ المركيو      

 ،باْضافة إلى تعزٌز مشاركتهم ،لدرات اٌِتام واكتشاؾ مواهبهم الكامنة لتطوٌر

 ،تعلٌمٌية، وترفٌهٌية هادفيةوعن طرٌيك تميدٌم  يدمات ثمافٌية،  ،ودمجهم المجتمعً

مين اٌِتيام مين المجتميع باْضيافة إليى أعيداد  ،وموجهة ِبناء الجمعٌة من اٌِتيام

والعيام الدراسيً  9ٕٓٓالمستفٌدٌن من المركز فً مرحلته اِوليى ) يٕل صيٌؾ 

ستوعب المركيز اِبنياء اٌِتيام الممٌميٌن فيً لسيم اٌْيواء حٌث ا(  ٕٓٔٓ-9ٕٓٓ

 باْضيافة إليى أعيدادطفًٕ ٌتٌماً من  ارج الجمعٌية.  ٓ٘٘باْضافة إلى ،بالجمعٌة

  .محدودة  ٕل العام مثل النادي، المكتبة، الكمبٌوترأ رى تستفٌد من برامج 

لاعية متعيددة  -لاعية كمبٌيوتر  -المكتبية  -وحدة اْرشياد النفسيً  المركز: عناصر

 النادي الرٌاضً . -ؼرؾ التدرٌس  -أست دامات 

 ً    :: مركز األسرة والمجتمعثانٌا

ٕ ميين جمٌييع النييواحً لكييً ٌنمييو نمييواً شييام إن تهٌبيية الجييو المناسييب لٌّتييام       

 والتً من بٌنها توعٌية اِسيرة والمجتميعالمهمة،  ٌتطلب بعض اِنشطة والبرامج

وإٌجياد ، بدورهما فيً إكميال حلمية الرعاٌية الجٌيدة لٌّتيام واِطفيال الذٌن ٌمدمون

والمإسسات الراعٌية  ،والمجتمع ،شبكة لوٌة ذات اتجاهات م تلفة تتضمن اِسرة

 التفكٌر فً إنشاء مركز اِمل لّسرة والمجتمع.  من هنا كانو. لٌّتام واِطفال

 ً  :المدرات تنمٌة مركز: ثالثا

 كطرٌمة اعتماده ٌتم ولكً لٌّتام، الشاملة للرعاٌة صحٌح مفهوم إٌجاد ِجل     

ً  صحٌحة  رعاٌة مجال فً العاملٌن لدرات تنمٌة فً التفكٌر من بد ٔ وعلمٌاً، مهنٌا

 . لٌّتام أفضل مستمبل وهو أٔ اِسمى، الهدؾ مٌكلتح كوسٌلة اٌِتام

 ً  :الٌدوٌة اِشؽال مركز: رابعا

 د ل مصدر توفٌر فً ٌسهم المعهد فً ٌدوٌة أشؽال مركز وجود إن    

 وذلن. المعهد على الصٌانة مصارٌؾ ت فٌؾ فً وٌسهم كما للمعهد، استثماري

 ٌ  فً تسهم رالٌة ٌدوٌة ؾحر على اِبناء تدرٌب:  وهً المعهد لؽاٌات تحمٌما

 من المستفٌدٌن من عدد تشؽٌل فً وتسهم إنتاجٌة مشارٌع وإلامة المجتمع،  دمة

 .المعهد  دمات

 :هما وحدتٌن من الٌدوٌة اِشؽال مركز وٌتكون

 . والفنٌة ال شبٌة اِشؽال وحدة -

 .للبنات الٌدوٌة اِشؽال وحدة -
 

 خامساً: لاعة متعددة األؼراض:
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عبارة عن لاعة متعددة اِؼراض للمناسبات، والحفٕت الصؽٌرة، وهً        

والمإتمرات، وورش العمل، والندوات، وأجتماعات، والمسابمات. ل دمة 

 التالٌة: النزٔء والمجتمع المحلً، علماً بؤنها مجهزة بالتمنٌات الحدٌثة

، وكراسيً LCD، وجهاز صوت، وشاشة عرض هشاشة عرض ذكٌة ومحوسب -

 ت.وطاؤ
 

 سادساً: الدراسات السابمة:

 نظيراً  المحلٌة، والعربٌية، واِجنبٌيةأطٕع على بعض الدراسات العلمٌة  تم     

ٔحتييواء هييذه الدراسييات علييى نتييابج  اصيية بييؤكثر ميين جانييب ميين الجوانييب التييً 

 علٌها الدراسة الحالٌة ومن هذه الدراسات: ركزت

ودة الخهدمات الداخلٌهة فهً الرضها أثهر جه :بعنهوان (ٖٕٔٓ) دراسة العواجٌن -ٔ

 .فً األردن األٌتامالوظٌفً للعاملٌن فً مإسسة تنمٌة أموال 

 المتعلمية أثر جيودة ال يدمات الدا لٌية بؤبعادهيا علىهدفت الدراسة للتعرؾ و      

وأسييتجابة، والضييمان والتعيياطؾ والمهنٌيية  وأعتمادٌيية،الجوانييب الملموسيية، ب

واعتميد الباحيث عليى المينهج  .للعاملٌن فيً المإسسية والسرٌة فً الرضا الوظٌفً

فمييد صييممت  ،الوصييفً التحلٌلييً وتمثلييت عٌنيية الدراسيية لتحمٌييك أهييداؾ الدراسيية

جمٌيع العياملٌن بجمٌيع ميدٌرٌات وفيروع المإسسية  مين ٕٗ٘ علىوزعت  استبانة

من أسيتبانات الموزعية وليد توصيلت الدراسية إليى وجيود أثير  ٕٗٔوتم استعادة 

ل دمات الدا لٌة بجمٌع أبعادها فيً الرضيا اليوظٌفً للعياملٌن فيً مإسسية لجودة ا

، كمييا تبييٌن أن مسييتوى تمٌييٌم العيياملٌن ِبعيياد جييودة ال ييدمات اٌِتييامتنمٌيية أمييوال 

الدا لٌة كان مرتفعاً، ولد جاء بعد السرٌة فً المرتبة اِولى، وحصل على التمٌٌم 

 (ٔ)اِعلى لدى مفردات الدراسة.

 علههى المعلومههات تمنٌههة تههؤثٌر( بعنههوان: ٖٕٔٓ Rajagopal, N(دراسههة  -ٕ

 .الصحٌة الرعاٌة خدمات فً الخدمة جودة

  ييٕل كبٌيير بشييكل الهنييد فييً الصييحٌة الرعاٌيية  ييدمات علييى الطلييب ازداد       

  ييدمات تييوفٌر فييً حٌوٌييا دورا لعييبت أن المتولييع وميين الماضييٌة. الملٌليية العمييود

 (ICT) وأتصيييأت المعلوميييات تكنولوجٌييياو الجيييودة عالٌييية الصيييحٌة الرعاٌييية

 التطبٌيب وٌشيمل ،المجأت م تلؾ فً (HIT) الصحٌة المعلومات تمنٌة تطبٌكو

 ونظيييام الصيييحٌة، المعلوميييات إدارةو اْلكترونيييً، الصيييحً السيييجلو بعيييد، عييين

 الصيحٌة المعلومات تمنٌة برزت ولد خال ...جدٌدة نشر ونماذج المفتوح، الوصول

 ال ييدمات تمييدٌم نظييام وكفيياءة ،والسييٕمة الشيياملة، الجييودة لتحسييٌن واعييدة كييؤداة

                                                           
(ٔ)
أكثم ماجد عبد المهدي العواجٌن رسالة ماجستٌر ت صص إدارة اِعمال لسم إدارة اِعمال كلٌة اِعمال  

 .ٖٕٔٓحزٌران  جامعة الشرق اِوسط

http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFKsqe1SLCkz2fTpOOA7enyWK%2blskewpq9Nnqq4SbewsUyet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbCmslCzrrRQsZzqeezdu33snOJ6u9jzgKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7ULStsE20prY%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7y&hid=4209
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFKsqe1SLCkz2fTpOOA7enyWK%2blskewpq9Nnqq4SbewsUyet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOrSbCmslCzrrRQsZzqeezdu33snOJ6u9jzgKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7ULStsE20prY%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7y&hid=4209
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  والمرضيى الصيحٌة، الرعاٌية  يدمات من المصلحة أصحاب م تلؾ بٌن الصحٌة

 تييوفٌر فييً HIT سيياعدت مييدى معرفيية الدراسيية هييذه تحيياول .HIT ميين المسيتفٌدٌن

 تيييؤثٌر فهيييم عليييى سييياأسا الدراسييية وتركيييز للمرضيييى. الصيييحٌة الرعاٌييية  يييدمات

 ال يدمات تميدٌمب ٌتعليك فٌميا الصيحٌة الرعاٌية  يدمات عليى المعلوميات تكنولوجٌا

 الفحيص فيً والدلة الطبٌة، للمعلومات الوصول وسهولة الجودة، وإدارة الصحٌة،

 مين بوزهيااِ منطمية فيً الدراسة هذه أجرٌت ولد العمل. عبء من والحد ،الطبً

 (ٕ).كٌرأ ؤٌة
 

 نظهر وجههة مهن الخهدمات جهودة لٌهاس :" بعنهوانٕٕٔٓ"مصهلح دراسهة  -ٖ

 للمٌلٌة. مدٌنة العاملة فً المستشفٌات فً العاملٌن والمرضى

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على مستوى جودة ال يدمات الفعلٌية المدركية      

ميين لبييل العيياملٌن والمرضييى فييً المستشييفٌات العامليية فييً مدٌنيية للمٌلٌيية، ومعرفيية 

: المستشفى، والمبحوث، والنوع، اَتٌةروق فً استجاباتهم تبعاً للمتؽٌرات وجود ف

وتكونيت عٌنية الدراسية  .والوظٌفية ،والحالة أجتماعٌة، والعمر، والمإهل العلمً

من العاملٌن والمرضى فً كل مين مستشيفى دروٌيش نيزال الحكيومً، ومستشيفى 

ً ظفييمو ٕٙٔوكاليية الؽييوث الدولٌيية "انييوروا" وشييملت العٌنيية  ومرٌضيياً ميين أصييل  ا

ٕٗٓ  ً وتكونت أداة  servperfوممٌاس  ،واست دم الباحث المنهج الوصفً .ش صا

اليدلٌل  :وهيً ،فمرة ممسمة إلى ست مجأت 8ٕالدراسة من استبانة تحتوي على 

والثميية، والتعيياطؾ،  واِمييانالمييادي الملمييوس،  وأعتمادٌيية، ولييوة أسييتجابة، 

تييابج الدراسيية أن اسييتجابة عٌنيية الدراسيية نحييو وأظهييرت ن .و صييابص المستشييفى

ٌن والمرضيى كانيت عالٌية امللٌاس جودة ال يدمات الفعلٌية والمدركية مين لبيل العي

وعلييى الدرجيية الكلٌيية، ووجييدت فييروق ذات دٔليية  ،علييى مجييأت الدراسيية كافيية

 ،والتعيياطؾ تعييزى لمتؽٌيير النييوع ،، والثمييةواِمييانفييً لييوة أسييتجابة،  إحصييابٌة

 (1)الح الذكور.وكانت لص

عنهوان: الكفهاءة ( بٕٔٔٓ) Navarro-Espigares, José Luisدراسهة   -ٗ

 والجودة فً الخدمات الصحٌة.

العٕلية بيٌن الجيودة والكفياءة فيً المطياع ولد ركزت هذه الدراسة على بٌيان       

هيييو تحلٌيييل تطيييور الكفييياءة والجيييودة فيييً  دراسيييةالصيييحً والهيييدؾ مييين هيييذه ال

، ودراسيية العٕليية بييٌن ٕٗٓٓ-997ٔ ميين  ييٕل السيينوات ةسييٌالمستشييفٌات اِندل

مإشييرات الكفيياءة والجييودة. وتييم تحلٌييل أداء المستشييفٌات باسييت دام تحلٌييل مؽلييؾ 

                                                           
 
(ٕ)
 Vilakshan: The XIMB Journal of Management. Mar2013, Vol. 10 Issue 1, p79-96. 

18p. 2 Diagrams, 5 Charts. 
(1)
عطٌة مصلح أستاذ مشارن فً إدارة اِعمال/ فرع للمٌلٌة/ جامعة المدس المفتوحة. مجلة جامعة المدس  

 .ٕٕٔٓحزٌران  ٕ -سابع والعشرون  العدد ال -المفتوحة لّبحاث والدراسات 
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 ، وأظهيرت الدراسية زٌيادةالكفياءة الفنٌيةو ،البٌانات ومإشر اْنتاجٌة مالمكوٌسيت

عٌؾ وجيود ارتبياط ضي ، وأظهيرت كيذلنالفتيرةهيذه جودة الرعاٌة الصحٌة  يٕل 

 (2)بٌن مإشرات الكفاءة والجودة.

تمٌههٌم جههودة الخههدمات بالعٌههادات  :بعنههوان( ٕٔٔٓ)دراسههة سههلٌمان والعنههزي -٘

  بالرٌاض.الصحٌة للعاملٌن: حالة مدٌنة الملن فهد الطبٌة 

 ،التعييرؾ علييى مسييتوٌات إدران وتولعييات المرضييى إلييىالدراسيية وهييدفت       

حٌة بعٌيادات المنسيوبٌن بمدٌنية الملين فهيد وثؽرات الجودة فً  دمات العناٌة الص

ً  بالرٌاض،الطبٌة  الكلً  باْدرانالتعرؾ على أبعاد الجودة اِكثر ارتباطاً  وأٌضا

وليد اسيت دم الباحثييان ممٌياس "سيٌرفوكوال" فيً جمييع البٌانيات مين عٌنيية  .للجيودة

برٌيد عشوابٌة ممثلة لجمٌع المهن الطبٌة فً مدٌنة الملن فهيد الطبٌية عين طرٌيك ال

إلييى وجييود ثؽييرات سييلبٌة فييً كييل  اْحصييابًألكترونييً، وتشييٌر نتييابج التحلٌييل 

وبعييد منالشيية النتييابج تييم تمييدٌم عييدد ميين  ،جوانييب ال ييدمات الطبٌيية بتليين العٌييادات

 (3)دات المنسوبٌن.اعٌالالتوصٌات لتحسٌن ال دمات الصحٌة 

 اإلدارٌههة تمٌههٌم جههودة الخههدمات :بعنههوان( ٕٓٔٓ) دراسههة أكبههر والبسههتنجً -ٙ

المساندة فً األلسام العلمٌة بجامعة الملهن عبهد العزٌهز مهن وجههة نظهر أعضهاء 

 هٌبة التدرٌس والموظفٌن اإلدارٌٌن.

العلمٌية  اِلسامالمساندة فً  اْدارٌةهدفت الدراسة إلى تمٌٌم جودة ال دمات       

لن نالت والتً حصلت بعضها على شهادة اٌِزو، وكذ ز،العزٌ بجامعة الملن عبد

الٕزمة للمٌام  اِولوٌات، بهدؾ تش ٌص الوالع وتحدٌد اِكادٌمًكلٌاتها أعتماد 

وتمثلييت عٌنيية الدراسيية بجمٌييع أعضيياء هٌبيية التييدرٌس  .بعملٌييات توكٌييد الجييودة

( أما أعضاء هٌبية 879ٔ) اْدارٌٌنكان عدد ولد  ،العلمٌة اِلسامفً  واْدارٌٌن

ة الحالٌية  المينهج الوصيفً التحلٌليً، واسيت دم الدراسي اعتمدت( و7ٖ8التدرٌس) 

أن أعليى متوسيط  إليىلجميع البٌانيات، وتوصيلت الدراسية  ةداؤالباحثان أستبانة ك

 (4)والعمل بروح الفرٌك. ،حسابً كان لمعٌار المشاركة الكاملة

 

 الهوزارات مراكهز فهً الخهدمات جهودة تمٌٌم :بعنوان (3ٕٓٓ) أبا زٌد دراسة -8

 األردن. فً

                                                           
(ٕ)
  Journal. Feb2011, Vol. 31 Issue 3, p385-403.2011. 

(3)
أحمد على سلٌمان أستاذ التسوٌك، كلٌة إدارة اِعمال، جامعة الملن سعود، الرٌاض وجمعة بن فرحان العنزي  

عود، الرٌاض، المملكة العربٌة مرشح الدكتوراه فً اْدارة الصحٌة، كلٌة إدارة اِعمال، جامعة الملن س
 (.ـهٕٖٗٔ/ٓٔ/ٕٔولبل فً  ـ،هٕٖٗٔ/9/8السعودٌة )لدم للنشر فً 

(4)
د.فٌصل بن إسماعٌل أكبر اِستاذ المساعد فً اْدارة التربوٌة، و د. محمود بن دمحم البستنجً اِستاذ المساعد  

المملكة العربٌة السعودٌة مجلة كلٌة  –بوي جدة فً المٌاس والتموٌم جامعة الملن عبد العزٌز برنامج الدبلوم التر
 .ٕٓٔٓماٌو -الجزء اِول -7ٖالعدد –جامعة المنصورة  –التربٌة 
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 فً الوزارات مراكز فً ال دمات جودة مستوى معرفة إلى الدراسة هدفت       

واست دم الباحث المنهج الوصفً  .المراجعٌن اتجاهات استطٕع من  ٕل اِردن

 :وهً ال دمة جوانب شملت ةاستبان تطوٌر الدراسة فً  أداةوتمثلت  ،التحلٌلً

 ومهارة والتعامل، تجابة،وأس ،وإجراءاته العمل ونظم الجوانب الملموسة،

ر الحكومٌة ال دمات لطاعات م تلؾ تمثل تا مس وزار ا تٌار تموالعاملٌن، 

 جودة مستوى أن إلى الدراسة توصلتومفردة، ) 9ٗٔ)  الدراسة عٌنة بلؽت ولد

ً  هنان وأن متوسطة، الممدمة ال دمات  أفراد اتجاهات فً دٔلة إحصابٌة ذات فرولا

 وأوصت ونوع الوزارة، والعمر، للجنس، تعزى ال دمات ةجود نحو الدراسة عٌنة

.الدراسة بٌنتها نتابج التً السلبٌات بمعالجة الدراسة
(ٔ)  

 المصهارؾ خهدمات جهودة تمٌهٌم :بعنهوان( ٕ٘ٓٓ) دراسهة وادي وعاشهور -7

 .الجامعات فً العاملٌن نظروجهة  من لطاع ؼزة فً العاملة

 المصارؾ تمدمها التً المصرفٌة ال دمات جودة تمٌٌم إلى دراسةال هذا هدؾت    

 وذلن ،)العمٕء( الجامعات فً العاملٌن نظر من وجهة ؼزة لطاع فً العاملة

  Parasuramanالجودة صممه  ممٌاس لمٌاس باست دام الفجوة نظرٌة بتطبٌك

 ال دمة جودة تمٌٌم محاولة على الدراسة مشكلة تموم حٌث وآ رون

SERVQUALمن العمٕء ٌتولعه ما بٌن ما الفرق حٌث من ،الممدمة المصرفٌة 

 أستبٌان باست دام البحث بٌانات جمع تم. وفعًٕ  ٌتلمونه ما وبٌن مصرفٌة  دمة

 أي ،للتحلٌل صالحة استبانة 280 جمع أمكن ولد استبانةر 500 توزٌع تمَّ  ولد الَّذي

 الجودة ادأبع جمٌع فً فجوة هنان أنَّ  ولد تبٌن البحث نتابج من 56%بنسبة 

، أستجابةو التعاطؾ،و أعتمادٌة،واِمان، و الملموسة، العناصر وهً: ال مسة

ال دمات المصرفٌة  حمٌمة من ٌدركونه مما أعلى الجامعات فً العاملٌن تولع وأن

 (ٕ)المصرفٌة. ال دمات لتحسٌن مجأً  هنان أن على ٌدل مما ،مدمةمال

 تعمٌب الباحث على الدراسات السابمة:

الضيوء  ألميتن هيذه الدراسيات نجيد أبعد أطٕع عليى الدراسيات السيابمة         

حٌيث ٔحظنيا التنيوع فيً  ،على أهمٌة جودة ال دمية دا يل المإسسيات بشيكل عيام

 مٌادٌن العمل المإسسً فمنهيا مين تحيدث عين جيودة ال دمية فيً المطياع التعلٌميً

-Navarroدراسيية مثييل  الصييحًالمطيياع و (،ٕٓٔٓكادراسيية أكبيير والبسييتنجً)

Espigares, José Luis(2011) (، ودراسيية سييلٌمان ٕٕٔٓمصييلح) ودراسيية

مثيل  الحكيومًالمطياع و(، ٖٕٔٓ)  Rajagopal, N(، ودراسيةٕٔٔٓوالعنيزي)

(، ٕ٘ٓٓكادراسييييية وادي وعاشيييييور) والمصيييييرفً (،9ٕٓٓدراسييييية أبيييييا زٌيييييد)

ٌيك و لصيت هيذه الدراسيات إليى تطب (، ٖٕٔٓوالمإسسً مثل دراسة العيواجٌن)

                                                           
(ٔ)
 .9ٕٓٓ، ٔ، العدد ٙٔ. المنارة، المجلد تٌرٌاض أحمد أبا زٌد: أستاذ مساعد، لسم اْدارة العامة، جامعة آل الب 
(ٕ)
 .ٕ٘ٓٓسم إدارة اِعمال بالجامعة اْسٕمٌة، فلسطٌن ل ،وادي رشدي عبد اللطٌؾ، وحسٌن ٌوسؾ عاشور 
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ميا ٌمٌيز الدراسية الحالٌية  أمياالمإدٌة إلى تحمٌك جيودة ال دمية،  اْجراءاتبعض 

أنها من أول الدراسيات التيً تهيتم بتسيلٌط الضيوء عليى فبية  عن الدراسات السابمة

اٌِتيام فيً جمعٌية معهيد اِميل وهيً شيرٌحة  أٔمهمة دا يل المجتميع الفلسيطٌنً 

ولد استفاد الباحث من عرض  هذه الشرٌحة ٕل تمٌٌم ال دمة الممدمة للٌّتام من 

 .  الدراسات السابمة فً تحدٌد مجال الدراسة و طوطها واتجاهاتها

 المنهجٌة: اإلجراءاتسابعاً: 

 نوع الدراسة: -ٔ

التييً تسييتهدؾ وصييؾ  التحلٌلٌيية هييذه الدراسيية ميين الدراسييات الوصييفٌة دعييتُ       

فً التعامل مع  جهة نظر العاملٌنتمٌٌم جودة ال دمة فً معهد اِمل لٌّتام من وو

حٌييث تتجييه الدراسييات الوصييفٌة إلييً تحدٌييد  ،المشييكٕت الناتجيية عيين وفيياة الُمعٌييل

والوصيؾ  وتحلٌلهيا، وجميع الحميابك عنهيا ،أو وصيؾ الواليع ، صابص المشيكلة

ً وٌنصب علً الجوانب الكٌفٌة والتحلٌل هنا   (ٔ).الكمٌة معا

ٌة كٌفٌيية لوصييؾ الظييواهر الطبٌعٌيية سييتراتٌجاكمييا تهييدؾ الدراسييات الوصييفٌة ك

وإٌجياد العٕلية بيٌن  ،من  ٕل وصيؾ المتؽٌيرات ،تساإٔت الدراسة نلٓجابة ع

 (ٕ)متؽٌرٌن أو أكثر.

هيً مين أنسيب أنيواع الدراسيات ْجيراء هيذه  التحلٌلٌة لذلن فإن الدراسة الوصفٌة

 الدراسة.

 منهج الدراسة:  -ٕ

جتمييياعً بشيييمِه اِول نهج المسيييح أاسيييت دم الباحيييث فيييً هيييذه الدراسييية مييي      

والمتمثل بالحصر الشامل )جمٌيع العياملٌن فيً معهيد اِميل لٌّتيام( واسيتبعد شيك 

مينهج المسيح أجتمياعً أحيد  دمنهج المسح أجتماعً الثانً المسح بالعٌنة، وٌُعي

جتماعٌة لوصيؾ الظياهرة المدروسية كمٌياً عين المناهج المست دمة فً البحوث أ

وإ ضيياعها للدراسيية  ،وتحلٌلهييا ،وتصيينٌفها ،معلومييات عيين المشييكلة طرٌييك جمييع

 (ٖ)الدلٌمة.
 

 

جتمهاعً مهن لبهل الباحهث فهً الدراسهة الحالٌهة وٌرجع استخدام مهنهج المسهح اال

 لؤلسباب التالٌة: 

                                                           
(ٔ)
دمحم عبد العزٌز المدنً وا رون: البحث فيً ال دمية أجتماعٌية، مركيز نشير وتوزٌيع الكتياب الجيامعً، جامعية  

 .7٘ٔ، صٖٕٓٓحلوان ، 
(2)
 BarkerThyer: The Tiand Book of Social Work ,Rasteareh Me Thods (London: 

Sagepublic ations,Inc,2001) P.132. 
(ٖ)
أحمد مصطفى  اطر وآ رون : البحث اْجتماعً فً محٌط ال دمة اْجتماعٌية ، ) اْسيكندرٌة : دار المعرفية  

 .79ٕ( ،  ص :  ٕٔٓٓالجامعٌة ، 
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وتحدٌيد ميدى  ،جتماعٌية المابميةجتماعً فً دراسية المشيكٕت أٌفٌد المسح أ -أ

والتيييً ٌمكييين  ،ٌر الميييوارد واْمكانٌيييات المتيييوفرةتؤثٌرهيييا عليييى المجتميييع، وتميييد

(ٗ)است دامها ٔلتراح الحلول للمشكٕت.
 

أو  ،أو مشيكلة ،جتماعً إلى تيوفٌر المعلوميات حيول ظياهرةٌهدؾ المسح أ - ب

(٘)وضع اجتماعً معٌن.
 

جتمياعً جميع جتماعً من أفضل المناهج التً تتيٌح للباحيث أالمسح أ دٌع - ج

من  ٕل أعتماد على أدوات  ،أو عٌنة منه ،ٌمٌة من مجتمع الدراسةالبٌانات الحم

(ٙ)جمع البٌانات.
 

 استخدامه على النحو التالً: لذا تم و

   ٔجتماعً بطرٌمة الحصر الشامل للعاملٌن فً "معهد اِمل لٌّتام".المسح ا 

 أداة الدراسة لجمع البٌانات:  -ٖ

والذي ٌست دم  SERVQUALٌر ممٌاس اعتمدت الدراسة الحالٌة على تطو      

المكيون مين  مسية أبعياد  على نطاق واسيع لمٌياس مسيتوٌات تمٌيٌم جيودة ال دمية،

ربٌسييية هيييً: الجوانيييب المادٌييية الملموسييية، وأعتمادٌييية، وأسيييتجابة، والسيييٕمة 

ولام الباحث بتمنٌنه بما ٌتٕءم والدراسية الحالٌية للنيزٔء فيً  واِمان، والتعاطؾ،

أداة مناسبة  هذا الممٌاس المطور دالعاملٌن. وٌع ل لٌّتام من وجهة نظرمعهد اِم

، حٌث تم تصمٌم استمارة استبٌان تكونت للدراسة بهدؾ جمع البٌانات والمعلومات

 .( متؽٌراً فرعٌاً ترتبط باِبعاد ال مسة السابك ذكرهإ٘من )

 حدود الدراسة: -ٗ

دة ال دمية الممدمية لنيزٔء معهيد حدود الدراسة فً الكشؾ عن مستوى جو دتتحد

 .مٕٗٔٓ/ٖٕٔٓاِمل لٌّتام بؽزة من وجهة نظر العاملٌن فً المعهد فً العام 

 عٌنة الدراسة -٘

والجدول التالً  ،من العاملٌن بمعهد اِمل لٌّتام 7ٗتكونت عٌنة الدراسة من 

 ٌوضح توزٌع عٌنة الدراسة حسب متؽٌراتها
 
 
 
 
 (ٔالجدول)

 راسة حسب متؽٌراتهاتوزٌع عٌنة الد

 النسبة المبوٌة العدد الفبة المتؽٌر

                                                           
(ٗ)
 . ٖٕٕ( ، ص :  99ٓٔعبد الباسط دمحم حسن : أصول البحث اْجتماعً ، ) الماهرة : مكتبة وهبة ،  
(٘)
ص : ، 8ٕٓٓالمكتب الجامعً الحدٌث، اْسكندرٌة،  سٌد فهمً : لواعد البحث فً ال دمة اْجتماعٌة ، دمحم 
ٔٗٓ . 

(ٙ)  
Earl Babbie: The Basics of Social Research, ( U.S.A: Library of Congress Cataloging 

in Publication Data, 2nd. ed , 2002 ), P. 84  .  



      2015َٕٕٚٛ   انؼذد األٔل  –اجملهذ اخلبيص –رلهخ ربيؼخ فهططني نألحببث ٔانذراضبد 
 

  

ٕ7ٓ 
 

 النوع

 61.70 29.00 روذك

 38.30 18.00 ثإنا

 100.00 47.00 المجموع

 الوظٌفة

 25.53 12.00 إداري

 19.15 9.00 أ صابً

 55.32 26.00 مشرؾ ومدرس 

 100.00 47.00 المجموع

 المإهل

 19.15 9.00 ألل من بكالورٌوس

 80.85 38.00 الورٌوس فؤعلىبك

 100.00 47.00 المجموع

 فترة الدوام

 46.81 22.00 صباحً

 53.19 25.00 مسابً

 100.00 47.00 المجموع

 
( 9ٕ(، مينهم )7ٌٗتضح مين الجيدول السيابك أن مجميوع العياملٌن بالمعهيد )      

لييى ميين أي نسييبة الييذكور أع ٖٓ.8ٖ( اٌنيياث بنسييبة 8ٔ، و)7ٓ.ٔٙالييذكور بنسييبة 
أٌنيياث، بالنسييبة للوظٌفيية كمييا ٌٕحييظ أن المشييرفٌن والمدرسييٌن تمثييل الشييرٌحة 

، وميين ثييم ٖ٘.ٕ٘، ٌلييٌهم اْدارٌييٌن بنسييبة ٕٖ.٘٘اِكبيير ميين العيياملٌن بنسييبة 
، من مجميوع العياملٌن بالمعهيد، بٌنميا ٌٕحيظ أن نسيبة ٘ٔ.9ٔاِ صابٌٌن بنسبة 

الورٌوس فؤعلى، كما ٌٕحظ أن حاصلٌن على بك 8ٓ.8٘المإهل العلمً أكثر من 
وهً أعلى من نسبة العاملٌن فيً الفتيرة  9ٔ.ٖ٘نسبة العاملٌن فً الفترة المسابٌة 

 الصباحٌة.
 Validityصدق األداة 

 :االتساق الداخلً

ب معامل ارتباط بٌرسون لدرجات عٌنية الدراسية عليى كيل فميرة الام الباحث بحس
والدرجية الكلٌية للمجيال اليذي تنتميً  ،من فمرات كل مجال مين مجيأت أسيتبانة

 .وذلن على النحو التالً ،إلٌه
 ثامناً: نتابج الدراسة:

والههذي ٌههنص " مهها مسههتوى جههودة الخدمههة فههً معهههد  الههربٌسنتههابج السههإال  -ٔ
 األمل لؤلٌتام بمدٌنة ؼزة من وجهة نظر العاملٌن؟

 ،ةبحسيييياب المتوسييييطات الحسييييابٌ الييييربٌسالسييييإال  نلييييام الباحييييث لٓجابيييية عيييي
واِوزان النسييبٌة لييدرجات عٌنيية الدراسيية علييى جمٌييع  ،وأنحرافييات المعٌارٌيية

 وذلن على النحو التالً: ،ودرجته الكلٌة ،ومجأته ،فمرات الممٌاس
 
 

 :الملموسة الجوانب المادٌة األول:المجال  - أ
 

 (ٕجدول )
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 األولع فمرات المجال وترتٌبها  على جمٌ ،والوزن النسبً ،واالنحراؾ المعٌاري ،المتوسط الحسابً

 الفمرة م
المتوسط 
 الحسابً

أنحراؾ 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب

ٔ- 
التجهٌزات الحدٌثة  فً المعهد تتوافر

 والتمنٌات المناسبة لروح العصر
3.34 0.96 66.81 4 

ٕ- 
النزٔء فً  التجهٌزات والمبانً تجذب
 المعهد

3.55 1.00 71.06 3 

ٖ- 
 النزٔء التسهٌٕت  تجذب

 )المرافك،المٕعب،الساحات، الماعات(
3.72 0.95 74.47 2 

ٗ- 
فً المعهد  ونٌظهر الموظفٌن والعامل

 بمظهر ٔبك
4.19 0.61 83.83 1 

 5 65.11 0.99 3.26 تجذب المواد والممررات التعلٌمٌة النزٔء -٘

 
هً الفمرة أن أعلى الفمرات فً الوزن النسبً  (ٕ)ٌتضح من الجدول السابك         

وال اصة بظهور العاملٌن بالمظهر الٕبك بوزن نسيبً مرتفيع بيانحراؾ  (ٗ)رلم 
وٌعزو الباحث ذلن ٔهتمام ( 9ٔ.ٗ( ومتوسط حسابً لدرة )ٔٙ.ٓمعٌاري لدرة )

العاملٌن بمظهرهم والحفاظ على درجة عالٌة من اِنالة بالمظهر، مما ٌتيرن أثيراً 
 أنوالتيً تينص عليى  ،فميرات الفميرة ال امسيةوأليل الفً نفوس النزٔء واليزوار، 

المواد والممررات التعلٌمٌة تجذب النزٔء بوزن نسبً متوسط وبانحراؾ معٌاري 
ٌعييزو الباحييث ذليين لصييعوبة المنيياهج،  (ٕٙ.ٖ( ومتوسييط حسييابً لييدرة )99.ٓ)

ولعدم وجود أساتذة مت صصٌن مما ٌزٌد من صعوبة الفهم عند الطٕب وصعوبة 
 .منهجالتعامل مع ال

 
 االعتمادٌة: :المجال الثانً -ب

 (ٖجدول )
 وترتٌبها  على جمٌع فمرات المجال الثانً ،والوزن النسبً ،واالنحراؾ المعٌاري ،المتوسط الحسابً

 الفمرة م
المتوسط 
 الحسابً

أنحراؾ 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب

ٔ-  
تفييييً إدارة المعهييييد  بتمييييدٌم كافيييية 

 محددال دمات فً موعدها ال
2.96 1.10 59.15 4 

ٕ- 
تلتزم إدارة المعهيد بالدلية فيً تميدٌم 

 ال دمات المتنوعة للنزٔء
3.21 1.06 64.26 2 

ٖ- 
ٌتوافر فً المعهد العيدد الكيافً مين 

 العاملٌن
2.85 1.02 57.02 5 

ٗ- 
تحيييرص إدارة المعهيييد عليييى حيييل 

 مشكٕت النزٔء الم تلفة
3.13 1.10 62.55 3 

٘- 
المعهييييييد بسييييييجٕت تحييييييتفظ إدارة 

 وملفات دلٌمة للنزٔء
3.40 1.08 68.09 1 

 (٘)أن أعلى الفمرات فً الوزن النسيبً الفميرة  (ٖ)ٌتضح من الجدول السابك     
 ،وال اصييية باحتفييياظ المإسسييية بملفيييات دلٌمييية بيييالنزٔء بيييوزن نسيييبً متوسيييطً

 وٌعزو الباحث ذلن للطرق( ٓٗ.ٖ( ومتوسط حسابً )8ٓ.ٔوبانحراؾ معٌاري )
العلمٌيية والمهنٌيية المتبعيية فييً الحصييول علييى المعلومييات وحفظهييا فييً السييجٕت 
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وال اصيية  (ٖ)وألييل الفمييرات فييً الييوزن النسييبً الفمييرة والملفييات دا ييل المعهييد، 
( ومتوسط ٕٓ.ٔوبانحراؾ معٌاري ) ،بتوافر العدد الكافً من العاملٌن فً المعهد

اع ألتصييادٌة  التييً وٌعييزو الباحييث ذليين إلييى صييعوبة اِوضيي (8٘.ٕحسييابً )
ٌعٌشها لطياع ؼيزة بشيكل عيام والتيً مين الطبٌعيً أن تينعكس عليى جمعٌية معهيد 
اِمل بشكل  اص فنحن نتحدث عن جمعٌة تعتمد باِسياس عليى جميع التبرعيات 
وإن وجييد بعييض المشييارٌع فهييً فييً اِؼلييب ٔ تكفييً لسييد أحتٌاجييات اِساسييٌة 

 للنزٔء.
 االستجابة: :المجال الثالث -ج

 (ٗجدول )
 وترتٌبها  على جمٌع فمرات المجال الثالث ،والوزن النسبً ،واالنحراؾ المعٌاري ،المتوسط الحسابً

 الفمرة م
المتوسط 
 الحسابً

أنحراؾ 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب

ٔ-  
تلتييزم إدارة المعهييد فييً  تمييدٌم ال ييدمات 

 وتلبٌة أحتٌاجات اِساسٌة للنزٔء
3.60 1.08 71.91 2 

ٕ- 
تسيتجٌب إدارة المعهيد  لمشيكٕت النييزٔء 

 الفورٌة
3.23 1.13 64.68 4 

ٖ- 
ٌسيييييتعد العييييياملون فيييييً المعهيييييد بتميييييدٌم 

 المساعدة للنزٔء بسهولة وٌسر
4.23 0.70 84.68 1 

ٗ- 
تعلم إدارة المعهيد  النيزٔء بمواعٌيد تميدٌم 

 ال دمات وأنتهاء منها
3.26 1.17 65.11 3 

٘- 
المعهيد ميع النيزٔء فيً حييل  تتعياون إدارة
 المشاكل العالمة

3.19 1.08 63.83 5 

 
وال اصيية  اِولميين المجييال  (ٖ)أن الفمييرة  (ٗ)ٌتضييح ميين الجييدول السييابك     

 ،باسييتعداد العيياملٌن بالمعهييد لتمييدٌم المسيياعدة للنييزٔء حصييلت علييى وزن مرتفييع
ن إلييى ٌعييزو الباحييث ذليي( ٖٕ.ٗ( ومتوسييط حسييابً )7ٓ.ٓوبييانحراؾ معٌيياري )

بٌنميا حصيلت الفميرة درجة اِمانة والمسإولٌة التً ٌتمتع بها العاملون فً العمل، 
المعهييد مييع النييزٔء فييً حييل المشييكٕت  إدارةوالتييً تيينص علييى تتعيياون  (٘)رلييم 

 (9ٔ.ٖ( ومتوسط حسابً )8ٓ.ٔوبانحراؾ معٌاري )  ،العالمة على وزن متوسط
الحدٌث عن للة الميوارد والتبرعيات  وٌعزو الباحث ذلن إلى كثرة اِعباء فً ظل

 .وهذا بالتؤكٌد ٌإثر على حل المشكٕت العالمة وتمدٌم ال دمات للنزٔء
 
 
 
 
 السالمة واألمان: :المجال الرابع - خ

 (٘جدول )
 وترتٌبها  على جمٌع فمرات المجال الرابع ،والوزن النسبً ،واالنحراؾ المعٌاري ،المتوسط الحسابً

 الفمرة م
المتوسط 
 سابًالح

أنحراؾ 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب
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ٔ-  
ٌعزز سلون العاملٌن  الشيعور باِميان 

 والثمة لدى النزٔء
4.13 0.82 82.55 3 

ٕ- 
ٌحسيييين العييييياملون تميييييدٌم المعلوميييييات 

 الكافٌة  للنزٔء
4.28 0.83 85.53 2 

ٖ- 
ٌتمتييع العيياملون بحسيين ال لييك واللٌاليية 

 فً التعامل مع النزٔء
4.45 0.77 88.94 1 

ٗ- 
تتعامل إدارة المعهد بسيرٌة المعلوميات 

 ال اصة بالنزٔء
3.64 1.13 72.77 4 

٘- 
ٌتيوافر فيً المعهيد  التجهٌيزات اِمنٌيية 

 والسٕمة العامة
3.40 1.06 68.09 5 

 
النسييبٌة كييان ميين نصييٌب  اِوزانأن أعلييى  (٘)ٌتضييح ميين الجييدول السييابك       
، نزٔءواللٌالة فً التعامل مع ال ،العاملٌن بحسن ال لكوال اصة بتمتع  (ٖ)الفمرة 

وٌعيزو الباحيث ذلين لحسين ( ٘ٗ.ٗ( ومتوسط حسيابً )77.ٓبانحراؾ معٌاري )
% من العاملٌن هم متعلميون 8ٓال لك التً ٌتمتع بها العاملون علماً بؤن أكثر من 
ل اصية وا (٘)الفميرة حصيلت ووهذا ٌنعكس على اللٌالية فيً التعاميل ميع النيزٔء 

النسيبٌة  اِوزانبتوافر التجهٌيزات اِمنٌية والسيٕمة العامية فيً المعهيد عليى أليل 
ً الذي ٌعد وزني  (ٓٗ.ٖ( ومتوسيط حسيابً )ٙٓ.ٔوبيانحراؾ معٌياري ) اً،متوسيط ا

 .وٌعزو الباحث ذلن لعدم وجود أجهزة ومعدات حدٌثة تحافظ على سٕمة النزٔء
 
 :التعاطؾ االجتماعً :المجال الخامس -هـ

 (ٙجدول )
 وترتٌبها  على جمٌع فمرات الخامس ،والوزن النسبً ،واالنحراؾ المعٌاري ،المتوسط الحسابً

 الفمرة م
المتوسط 
 الحسابً

أنحراؾ 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب

ٔ-  
ٌتعامل العاملون بالروح اِبوٌة واِسيرٌة 

 فً عٕلتهم مع النزٔء
4.45 0.83 88.94 1 

ٕ- 
ة المعهيييد مصيييلحة النزٌيييل فيييً تضيييع إدار

 ممدمة اهتماماتها
3.49 1.27 69.79 5 

ٖ- 
تتضيييييح روح الميييييرح والصيييييدالة  بيييييٌن 

 العاملٌن والنزٔء
4.17 0.82 83.40 2 

ٗ- 
تمييييٌم إدارة المعهييييد احتفييييأت ورحييييٕت 

 للنزٔء
3.87 1.13 77.45 3 

٘- 
تسيييييتمبل إدارة المعهيييييد ضيييييٌوؾ المعهيييييد 

 وزواره بحفاوة
3.94 1.24 78.72 4 

       
 (ٔ)ن أعليى فميرة فيً اليوزن النسيبً هيً الفميرة ( أٙمين الجيدول السيابك)ٌتضح 

ن بالروح اِبوٌة واِسرٌة فً عٕلتهم مع النزٔء بيوزن ٌوال اصة بتعامل العامل
وٌعييزو ( ٘ٗ.ٗ(  ومتوسييط حسييابً )8ٖ.ٓوبييانحراؾ معٌيياري ) ،نسييبً مرتفييع

تجيياه اٌِتييام ؤ شيين أن  دميية اٌِتييام الباحييث ذليين لشييعور العيياملٌن بالمسييإولٌة ا
والتً  (ٕ)الفمرة  جاءتبٌنما والتعامل معهم ٌمنح العامل أجراً فً الدنٌا واَ رة، 
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تنص على أن تضع إدارة المعهد مصلحة النزٌل فً ممدمة اهتماماتها ألل الفمرات 
ً حٌيييث كيييان وزنهيييا متوسيييط ،فيييً اليييوزن النسيييبً ( 7ٕ.ٔوانحرافهيييا المعٌييياري ) ا

وٌعزو الباحث ذلين لعيدم وجيود  طيط واضيحة ومعلين  (9ٗ.ٖوسط حسابً )ومت
عنها تستهدؾ النزٔء لتمدٌم أفضل ال دمات لهم وكذلن العمل على إشران النزٔء 

 .فً صنع المرار
 جمٌع المجاالت:

 (8جدول )
اس وترتٌبها  على جمٌع مجاالت الممٌ ،والوزن النسبً ،واالنحراؾ المعٌاري ،المتوسط الحسابً

 ودرجته الكلٌة

 الفمرة م
المتوسط 
 الحسابً

أنحراؾ 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب

 3 72.26 0.75 3.61 الجوانب المادٌة الملموسة -ٔ

 5 62.21 0.90 3.11 أعتمادٌة -ٕ

 4 70.04 0.83 3.50 أستجابة -ٖ

 2 79.57 0.69 3.98 السٕمة وأمان -ٗ

 1 79.66 0.81 3.98 التعاطؾ أجتماعً -٘

  72.75 0.66 3.64 الدرجة الكلٌة -ٙ

       
أن أعلييى المجييأت فييً الييوزن النسييبً المجييال ( 7ميين الجييدول السييابك)ٌتضييح 

وبيانحراؾ معٌياري  ،ال امس وال اص بالتعاطؾ أجتماعً بيوزن نسيبً مرتفيع
 واِميييان،(، ٌلٌيييه المجيييال ال ييياص بالسيييٕمة 98.ٖ( وبمتوسيييط حسيييابً )8ٔ.ٓ)
(ثيييم المجيييال ال ييياص 98.ٖ(  ومتوسيييط حسيييابً )9ٙ.ٓانحراؾ معٌييياري )وبييي

( ومتوسيييط حسيييابً 7٘.ٓوبيييانحراؾ معٌييياري ) ،بالجوانيييب المادٌييية الملموسييية
( ومتوسييط 8ٖ.ٓبييانحراؾ معٌيياري ) ،( ثييم المجييال ال يياص بأسييتجابةٔٙ.ٖ)

المجييال ال يياص بأعتمادٌيية بييوزن نسييبً  اِ ٌييرة( وفييً المرتبيية ٓ٘.ٖحسييابً )
( فييً حييٌن بلييػ ٔٔ.ٖ( ومتوسييط حسييابً )9ٓ.ٓوبييانحراؾ معٌيياري )  ،طمتوسيي
ً وزن ً نسبٌ ا ( ومتوسط حسابً ٙٙ.ٓ( وبانحراؾ معٌاري )7ٕ.7٘للدرجة الكلٌة ) ا
مسييتوى  أنممييا ٌييدل علييى  ،( والييذي ٌعييد وزن نسييبً اكبيير ميين المتوسييطٗٙ.ٖ)

فيً  ومرتفيع بعيض الشيًء ،من المتوسيط بوجيه عيام أعلى اِملال دمة فً معهد 
ومتوسيط  ،من المتوسط فً الجوانب المادٌة وأعلى ،واِمان ،والسٕمة ،التعاطؾ

 فً أعتمادٌة.
 إحصهابٌةهل توجهد فهروق ذات داللهة على والذي ٌنص  ،نتابج السإال الثانً -ٕ

فً مستوى جودة الخدمة فً معهد األمل لؤلٌتهام بمحافظهة ؼهزة مهن وجههة نظهر 
 (إناثر، وذك) العاملٌن تعزى لمتؽٌر النوع؟

( للفيرق T.testلٓجابة على السإال الثانً لام الباحث باست دام ا تبار ت )       
( على T.testبٌن متوسطً عٌنتٌن مستملتٌن والجدول التالً ٌوضح نتابج ا تبار )
 جمٌع المجأت والدرجة الكلٌة حسب متؽٌر النوع )ذكر، أنثى(:

 
 (7جدول )
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على جمٌع  اإلحصابٌةوداللتها  ((Tولٌمة  ،واالنحراؾ المعٌاري ،ًوالمتوسط الحساب ،التكرارات
 الدراسة ودرجتها الكلٌة  حسب متؽٌر النوع أداةمجاالت 

 المحور
متؽٌر 
 النوع

 المتوسط العدد
االنحراؾ 
 المعٌاري

 tلٌمة 
الداللة 

 اإلحصابٌة

الجوانب المادٌة 
 الملموسة

 0.05 2.117 0.88 3.46 29.00 ذكر

   0.37 3.86 18.00 أنثى

 االعتمادٌة
 0.05 2.584 0.95 2.88 29.00 ذكر

   0.68 3.49 18.00 أنثى

 االستجابة
 0.01 3.522 0.84 3.20 29.00 ذكر

   0.57 3.99 18.00 أنثى

 واألمانالسالمة 
 ؼٌر دالة 1.784 0.66 3.84 29.00 ذكر

   0.68 4.20 18.00 أنثى

 التعاطؾ االجتماعً
 0.01 4.052 0.81 3.68 29.00 ذكر

   0.55 4.48 18.00 أنثى

 الدرجة الكلٌة
 0.01 3.634 0.69 3.41 29.00 ذكر

   0.43 4.00 18.00 أنثى

 
 ٕٔٓ.ٕ=   ٘ٓ.ٓ*لٌم ت الجدولٌة عند مستوى داللة 

 87ٙ.ٕ=ٔٓ.ٓ**لٌم ت الجدولٌة عند مستوى داللة 

المحسييوبة علييى المجييال   (T.test) لٌمييه  أن (8)ٌتضييح ميين الجييدول السييابك     
ؼٌير دالية  أنهيافً حٌن تبٌن  ٘ٓ.ٓوالثانً دالة إحصابٌا عند مستوى دٔلة  اِول
ً ودالة  ،المجال الرابع فً عليى المجيالٌن الثاليث  ٔٓ.ٓعند مستوى دٔلية  إحصابٌا

نيه ٌوجيد أ ىمميا ٌيدل علي ٔٓ.ٓالدرجة الكلٌة عند مستوى دٔلة  علىو ،وال امس
مسيتوى ال دمية الممدمية فيً معهيد اِميل لٌّتيام عنيد مسيتوى  دٔلة إحصيابٌة فيً

، حٌييث إن المعلمييات ٌتمييتعن تعييزى لمتؽٌيير النييوع لصييالح المعلمييات ٔٓ.ٓدٔليية 
 .بدرجة عالٌة من الحنان والرأفة فً تعاملهم مع النزٔء

فهً  إحصهابٌةوالذي ٌهنص ههل توجهد فهروق ذات داللهة  ،نتابج السإال الثالث -ٖ
خدمههة فههً معهههد األمههل لؤلٌتههام بمحافظههة ؼههزة مههن وجهههة نظههر مسههتوى جههودة ال

 ، مدرس(أخصابًالعاملٌن تعزى لمتؽٌر الوظٌفة؟")إداري، 
السييإال الثالييث لييام الباحييث باسييت دام ا تبييار تحلٌييل التبيياٌن  عيينلٓجابيية          
 ،ٌْجاد الفروق بٌن أكثر من عٌنتٌن مستملتٌن  ONE WAY NOVAاِحادى 

فيً معهيد اِميل لٌّتيام والتيً  ةر الفروق فً مستوى جيودة ال دميوذلن من ا تبا
 والجدول التالً ٌوضح ذلن: .تعزى لمتؽٌر نوع الوظٌفة

 
 (3جدول )

 اإلحصابٌة( وداللتها Fدرجات الحرٌة متوسط المربعات ولٌمة ) ،مجموع المربعات ،مصدر التباٌن
 حسب متؽٌر نوع الوظٌفة

 المحور
مصدر 
 التباٌن

مجموع 
 ربعاتالم

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 Fلٌمة 
الداللة 

 اإلحصابٌة

الجوانب المادٌة 
 الملموسة

بٌن 
 المجموعات

 ؼٌر دالة 2.019 1.09 2.00 2.18

   0.54 44.00 23.77دا ل 
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 المجموعات

    46.00 25.95 المجموع

 االعتمادٌة

بٌن 
 المجموعات

 ؼٌر دالة 2.070 1.59 2.00 3.18

دا ل 
جموعاتالم  

33.84 44.00 0.77   

    46.00 37.02 المجموع

 االستجابة

بٌن 
 المجموعات

 ؼٌر دالة 0.405 0.29 2.00 0.58

دا ل 
 المجموعات

31.41 44.00 0.71   

    46.00 31.99 المجموع

 واألمانالسالمة 

بٌن 
 المجموعات

 ؼٌر دالة 0.162 0.08 2.00 0.16

دا ل 
 المجموعات

21.46 44.00 0.49   

    46.00 21.62 المجموع

 التعاطؾ االجتماعً

بٌن 
 المجموعات

 ؼٌر دالة 0.188 0.13 2.00 0.26

دا ل 
 المجموعات

30.21 44.00 0.69   

    46.00 30.47 المجموع

 الدرجة الكلٌة

 ؼٌر دالة 0.305 0.14 2.00 0.28 

 19.94 44.00 0.45   

 20.22 46.00    

 
 ٕٔ.٘=  ٔٓ.ٓومستوى داللة  ٗٗ،ٕجدولٌة عند درجات حرٌة ال F**لٌمة 
 ٕٔ.ٖ=  ٘ٓ.ٓومستوى داللة  ٗٗ،ٕالجدولٌة عند درجات حرٌة  F*لٌمة 

 

 ،المسحوبة على جمٌع المجيأت(  (Fأن لٌم  (9)ٌتضح من الجدول السابك       
 ٘ٓ.ٓالجدولٌة عند درجات حرٌة ومسيتوى دٔلية  Fوالدرجة الكلٌة ألل من لٌمة 

فً مستوى جودة ال دمة فيً  إحصابٌةنه ٔ ٌوجد فروق ذات دٔلة أمما ٌدل على 
وٌعيزو  معهد اِمل بمحافظة ؼزة من وجهة نظر العاملٌن تعيزى لمتؽٌير الوظٌفية

 .الباحث ذلن لشعور معظم الموظفٌن بواجباتهم تجاه النزٔء
مسهتوى جهودة فً  إحصابٌةهل توجد فروق ذات داللة  ،نتابج السإال الرابع -ٗ

الخدمههة فههً معهههد األمههل لؤلٌتههام بمحافظههة ؼههزة مههن وجهههة نظههر العههاملٌن تعههزى 
 لمتؽٌر المإهل العلمً؟ )دبلوم فؤلل، بكالورٌوس فؤكثر(

( للفيروق T.testالسإال الرابع لام الباحيث باسيت دام ا تبيار ) نلٓجابة ع        
(  T.testابج ا تبيار )والجيدول التيالً ٌوضيح نتي ،بٌن متوسيطً عٌنتيٌن مسيتملتٌن

 على جمٌع المجأت والدرجة الكلٌة حسب متؽٌر المإهل العلمً:
 (ٓٔجدول )

على جمٌع  اإلحصابٌةوداللتها ( T )ولٌمة ،واالنحراؾ المعٌاري ،والمتوسط الحسابً ،التكرارات
 الدراسة ودرجتها الكلٌة  حسب متؽٌر المإهل العلمً أداةمجاالت 
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 المحور
متؽٌر المإهل 

 العلمً
 المتوسط العدد

االنحراؾ 
 المعٌاري

 tلٌمة 
الداللة 

 اإلحصابٌة

الجوانب المادٌة 
 الملموسة

 0.05 2.202 0.71 4.09 9.00 دبلوم فؤلل

بكالورٌوس 
 فؤكثر

38.00 3.50 0.72   

 االعتمادٌة

 ؼٌر دالة 0.825 0.87 3.33 9.00 دبلوم فؤلل

بكالورٌوس 
 فؤكثر

38.00 3.06 0.91   

 ستجابةاال

 ؼٌر دالة 0.300 0.69 3.58 9.00 دبلوم فؤلل

بكالورٌوس 
 فؤكثر

38.00 3.48 0.87   

 واألمانالسالمة 

 ؼٌر دالة 0.867 0.88 3.80 9.00 دبلوم فؤلل

بكالورٌوس 
 فؤكثر

38.00 4.02 0.64   

 التعاطؾ االجتماعً

 ؼٌر دالة 0.795 0.78 4.18 9.00 دبلوم فؤلل

بكالورٌوس 
 فؤكثر

38.00 3.94 0.83   

 الدرجة الكلٌة

 ؼٌر دالة 0.792 0.50 3.80 9.00 دبلوم فؤلل

بكالورٌوس 
 فؤكثر

38.00 3.60 0.70   

 ٕٔٓ.ٕ=   ٘ٓ.ٓ*لٌم ت الجدولٌة عند مستوى داللة 
 87ٙ.ٕ=ٔٓ.ٓ**لٌم ت الجدولٌة عند مستوى داللة 

ة علييى جمٌييع ( المحسييوبT.testأن لييٌم ) (ٓٔ)ٌتضييح ميين الجييدول السييابك      
(  الجدولٌية عنيد مسيتوى T.testالمجأت والدرجة الكلٌة للممٌاس ألل مين لٌمية )

(  T.testأكبيير ميين لٌميية ) أنهييا ، حٌييث وجييدباسييتثناء المجييال اِول ٘ٓ.ٓدٔليية 
نييه توجييد فييروق ذات دٔليية أممييا ٌييدل علييى  ٘ٓ.ٓ ةدٔلييالجدولٌيية عنييد مسييتوى 

نيب المادٌية الملموسية لصيالح العياملٌن فً جودة ال دمية فيً مجيال الجوا إحصابٌة
فيً جيودة ال دمية فيً  إحصيابٌةنيه ٔ توجيد فيروق ذات دٔلية أو ،اِلل من دبليوم

لٌّتييام تعييزى لمتؽٌيير المإهييل العلمييً علييى المجييأت )أعتمادٌيية،  اِمييلمعهييد 
وٌعزو الباحث ذلن لشعور  ، التعاطؾ( والدرجة الكلٌةواِمانأستجابة، السٕمة 

 .لٌن بواجباتهم تجاه النزٔءالعام
فههً مسههتوى  إحصههابٌةهههل توجههد فههروق ذات داللههة  ،نتههابج السههإال الخههامس -٘

جههودة الخدمههة فههً معهههد األمههل لؤلٌتههام بمحافظههة ؼههزة مههن وجهههة نظههر العههاملٌن 
 تعزى لمتؽٌر فترة الدوام؟)صباحً، مسابً(

( للفيروق T.testالسإال ال يامس ليام الباحيث باسيت دام ا تبيار ) نلٓجابة ع     
(  T.testوالجيدول التيالً ٌوضيح نتيابج ا تبيار ) ،بٌن متوسيطً عٌنتيٌن مسيتملتٌن

 والدرجة الكلٌة حسب متؽٌر فترة الدوام )صباحً، مسابً(: ،على جمٌع المجأت
 (ٔٔجدول )

 على جمٌع اإلحصابٌةوداللتها (  ( Tولٌمة  ،واالنحراؾ المعٌاري ،والمتوسط الحسابً ،التكرارات
 ودرجتها الكلٌة  حسب متؽٌر فترة الدوام ،الدراسة أداةمجاالت 

 المحور
فترة  متؽٌر

 الدوام
 المتوسط العدد

االنحراؾ 
 المعٌاري

 tلٌمة 
الداللة 

 اإلحصابٌة
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الجوانب المادٌة 
 الملموسة

 ؼٌر دالة 1.060 0.62 3.74 22.00 صباحً

   0.84 3.50 25.00 مسابً

 االعتمادٌة
 ؼٌر دالة 1.790 0.86 3.35 22.00 صباحً

   0.89 2.90 25.00 مسابً

 االستجابة
 ؼٌر دالة 1.253 0.69 3.66 22.00 صباحً

   0.94 3.36 25.00 مسابً

 واألمانالسالمة 
 ؼٌر دالة 0.735 0.78 3.90 22.00 صباحً

   0.60 4.05 25.00 مسابً

 التعاطؾ االجتماعً
 الةؼٌر د 0.418 0.75 4.04 22.00 صباحً

   0.88 3.94 25.00 مسابً

 الدرجة الكلٌة
 ؼٌر دالة 0.977 0.61 3.74 22.00 صباحً

   0.71 3.55 25.00 مسابً
 

 ٕٔٓ.ٕ=   ٘ٓ.ٓ*لٌم ت الجدولٌة عند مستوى داللة 
 87ٙ.ٕ=ٔٓ.ٓ**لٌم ت الجدولٌة عند مستوى داللة 

 

محسوبة على جمٌع (  الT.testجمٌع لٌم ) أن (ٔٔ)ٌتضح من الجدول السابك     
(  الجدولٌية عنيد مسيتوى T.testالمجأت والدرجة الكلٌة للممٌاس ألل مين لٌمية )

فً جودة ال دمة  إحصابٌةنه ٔ توجد فروق ذات دٔلة أمما ٌدل على  ٘ٓ.ٓدٔلة 
، وٌعيزو الباحيث فً معهد اِمل لٌّتام بمحافظية ؼيزة تعيزى لمتؽٌير فتيرة اليدوام

 .ة بواجباتهم تجاه النزٔءذلن لشعور العاملٌن كاف
 النتابج:

 توصلت الدراسة لكثٌر من النتابج والتوصٌات، من أهمها:
أن أعلييى الفمييرات فييً الييوزن أظهييرت الدراسيية  الجوانييب المادٌييةفٌمييا ٌتعلييك ب -

وال اصية بظهيور العياملٌن بيالمظهر الٕبيك بيوزن نسيبً  (ٗ )النسبً هً الفميرة 
( وألييل 9ٔ.ٗ( ومتوسييط حسييابً لييدرة )ٔٙ.ٓمرتفييع بييانحراؾ معٌيياري لييدرة )

الميواد والمميررات التعلٌمٌية تجيذب  أنوالتً تنص عليى  ،الفمرات الفمرة ال امسة
( ومتوسيط حسيابً ليدرة 99.ٓالنزٔء بوزن نسبً متوسيط وبيانحراؾ معٌياري )

(ٖ.ٕٙ.) 
أعتمادٌيية أن أعلييى الفمييرات فييً الييوزن النسييبً أظهييرت الدراسيية فٌمييا ٌتعلييك ب -

وال اصييية باحتفييياظ المإسسييية بملفيييات دلٌمييية بيييالنزٔء بيييوزن نسيييبً (  ٘) الفميييرة
( وألل الفمرات فً ٓٗ.ٖ( ومتوسط حسابً )8ٓ.ٔمتوسطً وبانحراؾ معٌاري )

وال اصية بتيوافر العيدد الكيافً مين العياملٌن فيً المعهيد  (ٖ)الوزن النسبً الفمرة 
 (8٘.ٕ( ومتوسط حسابً )ٕٓ.ٔوبانحراؾ معٌاري )

وال اصية  اِولمين المجيال  (ٖ)أستجابة أن الفميرة اسة فٌما ٌتعلك ببٌنت الدر -
حصيلت عليى وزن مرتفيع حٌث باستعداد العاملٌن بالمعهد لتمدٌم المساعدة للنزٔء 

(  ٘)( بٌنميا حصيلت الفميرة ٖٕ.ٗ( ومتوسط حسابً )7ٓ.ٓوبانحراؾ معٌاري )
شيكٕت العالمية عليى المعهد ميع النيزٔء فيً حيل الم إدارةوالتً تنص على تعاون 

 (.9ٔ.ٖ( ومتوسط حسابً )8ٓ.ٔوزن متوسط وبانحراؾ معٌاري ) 
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السييٕمة واِمييان أن أعلييى وتوصييلت الدراسيية فٌمييا ٌتعلييك بالمجييال الرابييع وهييو  -
وال اصة بتمتع العاملٌن بحسن ال لك (  ٖ)النسبٌة كان من نصٌب الفمرة  اِوزان

( ومتوسييط 77.ٓانحراؾ معٌيياري )بييوذليين واللٌاليية فييً التعامييل مييع الييزمٕء، 
وال اصييية بتيييوافر التجهٌيييزات اِمنٌييية  (٘ )الفميييرة حصيييلت ( و٘ٗ.ٗحسيييابً )

ً النسييبٌة الييذي ٌعييد وزنيي اِوزانوالسييٕمة العاميية فييً المعهييد علييى ألييل  ً متوسييط ا  ا
 (.ٓٗ.ٖ( ومتوسط حسابً )ٙٓ.ٔوبانحراؾ معٌاري )

أعليى  أنلتعياطؾ أجتمياعً اوهيو المجال ال امس وبٌنت الدراسة فٌما ٌتعلك ب -
بيالروح اِبوٌية  ٌنوال اصة بتعامل العامل(  ٔ)فمرة فً الوزن النسبً هً الفمرة 

(  8ٖ.ٓواِسرٌة فً عٕلتهم مع النزٔء بوزن نسبً مرتفع وبانحراؾ معٌياري )
والتييً تيينص علييى أن تضييع  (ٕ )الفمييرة  جيياءت( بٌنمييا ٘ٗ.ٗومتوسييط حسييابً )

نزٌل فً ممدمة اهتماماتها أليل الفميرات فيً اليوزن النسيبً إدارة المعهد مصلحة ال
ً ( ومتوسط7ٕ.ٔحٌث كان وزنها متوسط وانحرافها المعٌاري )  (.9ٗ.ٖحسابً ) ا

أن أعلييى المجييأت فييً الييوزن  أبييرزت الدراسيية فٌمييا ٌتعلييك بجمٌييع المجييأت -
النسيييبً المجيييال ال يييامس وال ييياص بالتعييياطؾ أجتمييياعً بيييوزن نسيييبً مرتفيييع 

(، ٌلٌييه المجييال ال يياص 98.ٖ( وبمتوسييط حسييابً )8ٔ.ٓنحراؾ معٌيياري )وبييا
ثييم  (98.ٖ(  ومتوسييط حسييابً )9ٙ.ٓوبييانحراؾ معٌيياري ) واِمييانبالسييٕمة 

( ومتوسيط 7٘.ٓالمجال ال اص بالجوانب المادٌة الملموسة وبانحراؾ معٌياري )
( 8ٖ.ٓ( ثيييم المجيييال ال ييياص بأسيييتجابة وبيييانحراؾ معٌييياري )ٔٙ.ٖحسيييابً )

المجال ال اص بأعتمادٌة بيوزن  اِ ٌرة( وفً المرتبة ٓ٘.ٖومتوسط حسابً )
( فً حٌن بلػ ٔٔ.ٖ( ومتوسط حسابً )9ٓ.ٓنسبً متوسط  وبانحراؾ معٌاري )
( ومتوسييط ٙٙ.ٓ( وبييانحراؾ معٌيياري )7ٕ.7٘الييوزن النسييبً للدرجيية الكلٌيية )

 أنعلييى  ( والييذي ٌعييد وزن نسييبً اكبيير ميين المتوسييط ممييا ٌييدلٗٙ.ٖحسييابً )
ميين المتوسييط بوجييه عييام ومرتفييع بعييض  أعلييى اِمييلمسييتوى ال دميية فييً معهييد 

مين المتوسيط فيً الجوانيب المادٌية  وأعليىالشًء فً التعاطؾ والسٕمة واِميان 
 ومتوسط فً أعتمادٌة.

(  المحسوبة على T.testلٌمه ) أن تظهر نتابج الدراسة فٌما ٌتعلك بمتؽٌر النوع -
دل عل انه ٌوجد دٔلة إحصابٌة فً مستوى ال دمة الممدمة تانً والث اِولالمجال 

تعييزى لمتؽٌيير النييوع لصييالح  ٔٓ.ٓفييً معهييد اِمييل لٌّتييام عنييد مسييتوى دٔليية 
 المعلمات.

المسيحوبة عليى (  F)أن ليٌم  أوضحت الدراسة فٌما ٌتعلك بمتؽٌر نيوع الوظٌفية -
ة عنييد درجييات حرٌيية الجدولٌيي Fجمٌييع المجييأت والدرجيية الكلٌيية ألييل ميين لٌميية 

فيً  إحصيابٌةنيه ٔ ٌوجيد فيروق ذات دٔلية أمميا ٌيدل عليى  ٘ٓ.ٓومستوى دٔلة 
مستوى جودة ال دمة فً معهد اِمل بمحافظة ؼزة من وجهة نظر العاملٌن تعزى 

 لمتؽٌر الوظٌفة.
أن لييٌم ت المحسييوبة علييى  أبييرزت الدراسيية فٌمييا ٌتعلييك بمتؽٌيير المإهييل العلمييً -

الدرجية الكلٌية للممٌياس أليل مين لٌمية ت الجدولٌية عنيد مسيتوى جمٌع المجيأت و
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( T.testأكبيير ميين لٌمييية ) أنهييا حٌييث وجيييدباسييتثناء المجييال اِول  ٘ٓ.ٓدٔليية 
نييه توجييد فييروق ذات دٔليية أممييا ٌييدل علييى  ٘ٓ.ٓ ةدٔلييالجدولٌيية عنييد مسييتوى 

لٌن فً جودة ال دمية فيً مجيال الجوانيب المادٌية الملموسية لصيالح العيام إحصابٌة
فيً جيودة ال دمية فيً  إحصيابٌةنيه ٔ توجيد فيروق ذات دٔلية أو ،اِلل من دبليوم

لٌّتييام تعييزى لمتؽٌيير المإهييل العلمييً علييى المجييأت )أعتمادٌيية،  اِمييلمعهييد 
 ، التعاطؾ( والدرجة الكلٌة.واِمانأستجابة، السٕمة 

(  T.test)جمٌيييع ليييٌم  أن توصيييلت الدراسييية فٌميييا ٌتعليييك بمتؽٌييير فتيييرة اليييدوام -
(  T.testالمحسوبة على جمٌيع المجيأت والدرجية الكلٌية للممٌياس أليل مين لٌمية )

ممييا ٌييدل علييى انييه ٔ توجييد فييروق ذات دٔليية  ٘ٓ.ٓالجدولٌيية عنييد مسييتوى دٔليية 
فيً جيودة ال دمية فيً معهيد اِميل لٌّتيام بمحافظية ؼيزة تعيزى لمتؽٌير  إحصابٌة
 فترة الدوام.
 التوصٌات:

 بما ٌلً:توصً الدراسة 
توفٌر عدد كاؾ من العاملٌن المت صصٌن  اصة اْناث  ل دمة النزٔء، وذلن  -

 لحل مشاكٕتهم، وسرعة تمدٌم ال دمات لهم فً موعدها المحدد.
 عمد دورات تدرٌبٌة للعاملٌن فً المعهد بما ٌتٕءم وت صصاتهم. -
مة العاميية تييوفٌر التجهٌييزات اِمنٌيية دا ييل المإسسيية بشييكل مهنييً ٌحمييك السييٕ -

 للنزٔء.
ا تٌار مجموعة من العاملٌن من ذوي الكفاءة والثمة والمصدالٌة للتعامل بسيرٌة  -

 أكبر فٌما ٌتعلك بالمعلومات ال اصة بنزٔء.
إلاميية أنشييطة ثمافٌيية وترفٌهٌيية والتواصييل مييع مإسسييات محلٌيية ودولٌيية لتفييوفٌر  -

 المزٌد من النشاطات والتبرعات.
 

 راجعالمالمصادر ولابمة 
 جييودة تمٌييٌم :المنييارة ،تٌييأسييتاذ مسيياعد، لسييم اْدارة العاميية، جامعيية آل الب رٌيياض أحمييد: ،أبييا زٌييد -

 .ٕٓٔٓ، ٔ، العددٙٔاِردن، المجلد  فً الوزارات مراكز فً ال دمات
اِسيتاذ  :محميود بين دمحمالبسيتنجً، اِستاذ المساعد فً اْدارة التربوٌية، و :بن إسماعٌلأكبر، فٌصل  -
تمٌٌم جودة ال دمات  ، مساعد فً المٌاس والتموٌم جامعة الملن عبد العزٌز برنامج الدبلوم التربوي جدةال

اْدارٌة المساندة فً اِلسام العلمٌة بجامعية الملين عبيد العزٌيز مين وجهية نظير أعضياء هٌبية التيدرٌس 
 .ٕٓٔٓماٌو  -الجزء اِول -7ٖالعدد –جامعة المنصورة  ،والموظفٌن اْدارٌٌن

 .99٘ٔج، دار العلم، بٌروت، ٗصحٌح الجامع، ،  اِلبانً، دمحم ناصر الدٌن -
 .99ٙٔج، دار صادر، بٌروت، ٗصحٌح الب اري،الب اري، دمحم بن إسماعٌل،  -
 . 99ٙٔبٌروت، دار العلم للمصرٌٌن،  ٖٓ: لاموس المورد ط، منٌرالبلعبكً -

 .99ٖٔماعٌة، بٌروت مكتبة لبنان، أحمد زكً : معجم مصطلحات العلوم أجتبدوي،   -
 (.99ٓٔ، ) الماهرة: مكتبة وهبة، أجتماعًحسن عبد الباسط دمحم: أصول البحث  -

البحث اْجتماعً فً محيٌط ال دمية اْجتماعٌية ، ) اْسيكندرٌة : : وآ رون  ،أحمد مصطفى ، اطر -
 .(ٕٔٓٓدار المعرفة الجامعٌة، 

إطار المتؽٌيرات العالمٌية الجدٌيدة ،  فًاد: التنمٌة أجتماعٌة فإ وحسٌن، :طلعت مصطفى ،السروجى -
 .ٕٕٓٓجامعة حلوان،  – الجامعًحلوان، مركز نشر وتوزٌع الكتاب 
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، المياهرة ، دار ؼرٌيب للطباعية 9000: إدارة الجودة الشاملة ومتطلبيات التؤهٌيل لٌّيزو ، علًالسلمى -

 .ٕٓٓٓوالنشر والتوزٌع،
العنييزي، سيتاذ التسيوٌك، كلٌيية إدارة اِعميال، جامعية المليين سيعود، الرٌياض وأ : أحميد علييىسيلٌمان،  -

تمٌييٌم جييودة ال ييدمات ، مرشييح الييدكتوراه فييً اْدارة الصييحٌة، كلٌيية إدارة اِعمييال :جمعيية بيين فرحييان
جامعيية المليين سييعود، الرٌيياض،  بالرٌيياض،بالعٌييادات الصييحٌة للعيياملٌن: حاليية مدٌنيية المليين فهييد الطبٌيية 

 ه(.ٕٖٗٔ/ٓٔ/ٕٔهر ولبل فً ٕٖٗٔ/9/8عربٌة السعودٌة )لدم للنشر فً المملكة ال

 .8ٕٓٓالمكتب الجامعً الحدٌث، اْسكندرٌة، : لواعد البحث فً ال دمة اْجتماعٌة، ، دمحمسٌد فهمً -
 .ٕٙٓٓ، مإسسة حورس الدولٌة،  اْسكندرٌة، ٔ، ط TQM: إدارة الجودة الشاملة  ، دمحمالصٌرفى -
أثر جودة ال دمات الدا لٌة فً الرضا الوظٌفً للعاملٌن فً مإسسة  :كثم ماجد عبد المهديأ ،العواجٌن -

رسالة ماجستٌر ت صص إدارة اِعمال لسم إدارة اِعمال كلٌة اِعمال  ،فً اِردن اٌِتامتنمٌة أموال 
 .ٖٕٔٓجامعة الشرق اِوسط حزٌران 

مفترق طرق ، المياهرة ، مركيز  فًرٌن، مجتمع والعش الحاديمطالع المرن  فً: مصر ، نادرفرجانى -
 .ٕٕٓٓالمشكاة ، 

 المران الكرٌم. -
ال طيية ال مسييٌة  فييًلمكييون الطفوليية واِموميية  الفكييري اْطييارلّموميية والطفوليية :  المييومًالمجلييس  -

 .99ٙٔالرابعة، مصر  
 (.ٕٙٓٓمجمع اللؽة العربٌة: المعجم الوجٌز، الماهرة، هٌبة المطابع اِمٌرٌة ) -

: البحث فً ال دمة أجتماعٌة، مركز نشر وتوزٌع الكتاب الجامعً، : وآ روندمحم عبد العزٌزالمدنً  -
 .ٖٕٓٓجامعة حلوان ، 

 جيودة لٌياس، أستاذ مشارن فً إدارة اِعميال/ فيرع للمٌلٌية/ جامعية الميدس المفتوحية :عطٌةمصلح،  -

مجلة جامعة المدس  ،للمٌلٌة مدٌنة العاملة فً المستشفٌات فً العاملٌن والمرضى نظر وجهة من ال دمات
 .(ٕٕٔٓحزٌران)  ٕ -العدد السابع والعشرون (  -المفتوحة لّبحاث والدراسات 

لطياع  فيً العاملية المصيارؾ  دمات جودة تمٌٌم: حسٌن ٌوسؾ ،وعاشور: رشدي عبد اللطٌؾ ،وادي -
 .ٕ٘ٓٓبالجامعة اْسٕمٌة، فلسطٌن الجامعات لسم إدارة اِعمال  فً العاملٌن نظروجهة  من ؼزة
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 ملخص الدراسة

طلبية جامعية هدفت هذه الدراسة لمعرفة مستوى التوافك ميع الحٌياة الجامعٌية ليدى 
الكلٌية والمسيتوى الدراسيً  لنوع وبعض المتؽٌرات كامن  ٕل المدس المفتوحة  

 طبييكسييبلة الدراسية والتحميك مين فرضيٌاتها أوالمعيدل التراكميً ، ولٓجابية عليى 
"  لوامهيامين طلبية الجامعية  عٌنةالتوافك  مع الحٌاة الجامعٌة على  ممٌاسالباحث 
سيفرت نتيابج أى متؽٌرات الدراسة الم تلفية ، وموزعٌن عل ا وطالبة " طالب ٕٖٓ

الدراسة عن وجود فيروق بيٌن الجنسيٌن فيً  بعيد التوافيك النفسيً والدرجية الكلٌية 
 ونسيانٌة فيً التوافيك العيام عن وجود فروق لصيالح الكلٌيات اْولصالح الذكور ، 

عن وجود فروق فيً درجيات التوافيك لصيالح الحاصيلٌن عليى معيدٔت مرتفعية ،  
ولى والتوافك النفسً فً المرتبة الثانٌة اء التوافك أجتماعً فً المرتبة اِكما ج

والتوافك الدراسً فً المرتبة الثالثة كما جاء التوافيك العيام ميع المجتميع الجيامعً 
 فوق المتوسط ، ولد أوصى الباحث ببعض التوصٌات  ذات العٕلة .

Abstract 
The adjusting  to the university  life among  Al-Quds Open 

University students and its relationship  with some variables 
Prepared by : Dr. Masoud A Hijjo - Al-Quds Open University-Gaza 

The study aimed to examine the level of adjusting  to the university  life 

among  Al-Quds Open University students and its relationship  with 

some variables,  namely,  gender,  college,   educational level and  GPA. 

To realize the hypotheses  of study,  the researcher used the" adjustment 

to university" questionnaire prepared by the researcher ,he applied it on a 

sample consisted of  320 students  males  and females distributed on the 

different variables of study,  The results has resulted in  a differences 

between the two gender in psychological adjusting  dimension and the 

total score in favor of males,  and differences were found in the general 

consensus to the advantage of humanities faculties.  Another differences 

were found in the degree of consensus in favor of those with high rates,  

and the social adjusting came in the first rank followed by the 

psychological harmony, third was the educational adjusting.  The study  

also showed  that the general compatibility with the academic society 

was over average.  Finally, the researcher has recommended some of the 

recommendations related. 
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 ممدمة: 
مع متطلبات الحٌياة التيً  ن فً الحٌاة الى  لدرته على التوافك ٌتولؾ نجاح أنسا

نجياح  كما   ٌيرتبط  ٌعٌشها وطرٌمة تعامله مع البٌبة من حوله  بطرٌمة اٌجابٌة ، 
الييى لدرتييه  علييى التوافييك  الطالييب او التعثيير وأ فيياق فييً دراسييته الجامعٌيية ، 

افمييون  ٌتمٌييزون بالنضييج فييالطٕب المتوأٌجييابً مييع متطلبييات الحٌيياة الجامعٌيية  
 لٓنجيازعلى مواجهة ضؽوط الحٌاة  ولدٌهم دافعٌية ،  والثبات أنفعالً  والمدرة 

 . أكادٌمً
تشكل فبة الشباب فيً المجتميع الفلسيطٌنً ؼالبٌية أفيراد المجتميع،  وٌمثيل طلبية و 

الجامعييات الؽالبٌيية العظمييى ميين الشييباب الفلسييطٌنً باْضييافة الييى فبييات المجتمييع 
 رى وهم عماد أي مجتمع ونهضته  أمر الذي ٌسيترعً انتبياه الميابمٌن عليى أ

التعليييٌم والتعليييٌم العيييالً للنظييير فيييً اسيييباب سيييوء التوافيييك النفسيييً وأجتمييياعً 
والدراسً  ْعيادة النظير فيً بيرامج تؤهٌيل الشيباب  لبنياء ش صيٌة ليادرة   عليى 

معيات الفلسيطٌنٌة  ، ليذلن فيإن تحمٌك التمٌز العلمً والتمنيً  والمهنيً  لطلبية الجا
أهتمييام بهييذه  الشييرٌحة  ٌعنييً أهتمييام بالفبيية التييً تتشييكل منهييا ؼالبٌيية أفييراد 

والوالع الحالً للتعلٌم الجيامعً ٌشيٌر اليى  المجتمع بشكل عام وهً فبة الشباب ، 
تزاٌد اعداد طلبة الجامعات الفلسطٌنٌة  مما ٌثٌر التساإل عن مدى التوافك النفسً  

أجتماعً  ،  اصة مع اتساع المهيام الملمياة عليى عياتك الجامعيات ،  حٌيث ليم و
تعد ممتصرة على التعلٌم والبحث العلمً فمط بل  تطورت لٌصبح من اهم اهيدافها 
بناء الش صٌة من جمٌع جوانبها علمٌيا وعملٌيا ونفسيٌا واجتماعٌيا ر لميا ليذلن مين 

جتماعً وصحته النفسٌة ، ومستوى أثر على  سلون  الطالب  وتوافمه النفسً وأ
ولعيل ميا ٌبيٌن أهمٌية التركٌيز عليى  تحصٌله اِكادٌمً، وبناء المواطنة الصيالحة.

التنمٌيية الشيياملة لش صييٌة الطالييب الجييامعً، مييا نلمسييه فييً العصيير الحييالً ميين 
مشكٕت متنوعة مرتبطة  بضعؾ التوافك النفسً  وأجتمياعً ليدى فبية الشيباب 

ٌادة انتشار اِمراض النفسٌة،  وأضطرابات السلوكٌة وأدمان إناثا وذكورا، كز
 ،  وعدم تحمل المسإولٌة ، والعنؾ....إلخ. 

كما ٌعتبر التعلٌم الجامعً من أهم المراحل التعلٌمٌة، فً حٌاة أنسان  وهو ٌنيال 
ن بمستوٌاته الم تلفة كثٌرا من العناٌة وأهتمام فً معظم دول العالم، لما ٌإدٌه م
دور هييام فيييً مجيييال التنمٌييية البشيييرٌة وأجتماعٌييية وألتصيييادٌة، حٌيييث تتفاعيييل 
الجامعات مع المجتمع، فً بحث حاجاته وتوفٌر متطلباته  وذلن من  ٕل تكرٌس 
جهودها فً إعداد الطٕب والطالبيات مين الشيباب اليذٌن تعتميد عليٌهم المجتمعيات 

تعميل عليى بنياء الش صيٌة أ  وعلى الرؼم من أن الجامعات فً نهضتها وبنابها.
ان طلبة الجامعة  ٔ ٌزالوا ٌفتمدون إلى بنياء الش صيٌة، وأن هنيان حاجية ْعيادة 
 تؤهٌلهم بما ٌمكنهم من التوافك النفسً وأجتماعً اثناء اشباعهم لم تلؾ حاجاتهم

لكثٌيييير ميييين الضييييؽوط: )اِكادٌمٌيييية، والنفسييييٌة،  الطالييييب الجييييامعً وٌتعييييرض 
ٔجتماعٌيية، أ ٕلٌيية...الخ(، ممييا لييد ٌييإثر علييى مسييتوى توافمييه وألتصييادٌة، وا

النفسييً، حٌييث تمييع علٌييه مسييإولٌات كثٌييرة منهييا مييا ٌتعلييك بمسييبولٌات الدراسيية 
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الجامعٌيية،  والعٕليية مييع الييزمٕء وأدارة  وأمتحانييات  والنشيياطات الجامعٌيية 
على الت فٌيؾ  والتعٌٌنات  مما ٌشكل ضؽوطا على الطالب الجامعً لذا فإن العمل

مين الضييؽوط التيً تواجهييه،  ليد ٌشييكل دعمييا إٌجابٌيا، ٌيينعكس أثيره علييى مسييتوى 
 ، ومن ثم الدور المؤمول منه فً الجامعة  مع الحٌاة الجامعٌة توافمه 

وٌعييد التوافييك النفسييً بالنسييبة للشييباب مطلبييا اساسييٌا لتحمٌييك التوافييك الدراسييً 
ة النفسيٌة والعملٌية مين ناحٌية ا يرى  وأنجاز أكادٌمً من ناحٌة وتحمٌيك الصيح

حٌث اشارت الدراسات التً تناولت ال صيابص النفسيٌة للطلبية المتفيولٌن دراسيٌا 
فً مستوى كفاٌتهم الذاتٌة  وتفولهم أجتماعً ولدرتهم على مواجهة  هم الى تمٌز

مسييعد  ، ابيو العيٕ ، المواليؾ الضياؼطة ومشياعر أحسياس بيياِمن والطمؤنٌنية )
ٕٕٓٔ : ٕٔٓ  ) 
( ان طٕب الجامعيات لهيم  صيابص ممٌيزة    KISKER,1977)  كٌسكروٌرى 

وٌواجهون موالؾ ضاؼطة وٌعانون من موالؾ وازمات عدٌدة تتمثل فً مواجهة 
أمتحانييييات والعٕلييييات مييييع الييييزمٕء وأسيييياتذة والمنافسيييية ميييين اجييييل النجيييياح 

ة وانظمتهيا ولوانٌنهيا والمشكٕت العاطفٌية والتعاميل ميع ممتضيٌات البٌبية الجامعٌي
وما تفرضه من لٌود على حركتهم وحرٌتهم  ومن عواميل الضيؽط التيً ٌتعيرض 
لها الطلبة الصراع مع أبياء والصيراع المٌميً  بيٌن ميا هيو اصيٌل وميا هيو وافيد 

 ( ٕٔٔ:  ٕٕٔٓوالت طٌط للمستمبل ومحاولة تحمٌك الذات . ) ابو العٕ ، مسعد ،
 مشكلة الدراسة:  
الجامعة بالنسبة للطلبة تجربة جدٌدة م تلفة عن التجيارب السيابمة ففٌهيا ة الحٌاتعد 

الكثٌير مين المشيكٕت وال بيرات الجدٌيدة التيً تتطليب مينهم اجتٌازهيا ومواجهتهيا 
أنظمة الجامعة ولوابحها وا تٌار الت صص والتكٌيؾ  الىوالتكٌؾ معها كالتعرؾ 

ن الجامعية تعطيً طلبتهيا أسيٌما ومعه وأ تٌار المهنً واْعداد لمهنية المسيتمبل 
 كبر بعكس المدرسة .أحرٌة أوسع ومسإولٌة 

وٌعد التكٌؾ مع الحٌاة الجامعٌة مطلبا أساسٌا لنجاح الطلبة واستمرارهم بالدراسية 
ٔسييٌما إن التكٌييؾ مييع الحٌيياة الجامعٌيية ٌعييد مإشييرا علييى تكييٌفهم العييام أمييا سييوء 

دى الطلبية دا يل البٌبية الجامعٌية التكٌؾ ٌدل على أن هنان حاجات ؼٌير مشيبعة لي
 99ٖٔ) اللٌل ،   مما ٌنعكس اثر ذلن على تدنً اِداء أثناء فترة التعلم وما بعدها

 :ٔ88 .) 
و ٌواجه الطلبة فً بداٌة حٌاتهم الجامعٌية مشيكٕت تسيهم فيً إعالية تكيٌفهم وتحيد 
تهم مين تحمٌييك أهييداؾ الجامعيية فييً بنيياء الطلبية علمٌييا واْسييهام فييً نمييو ش صييٌا

،وذليين ٔ ييتٕؾ جييو الدراسيية وطبٌعيية النظييام وطبٌعيية التعامييل وأسييالٌب التمييوٌم 
الجامعية تحتياج فً  دراسة الوسبل الدراسة عن التعلم الثانوي فضٕ عن ذلن فان 

إلى مهارات متمٌزة كاست دام المكتبة والمراءة السرٌعة وكتابة التمارٌر واِبحياث 
د من الدراسيات التيً ٌجيب اجراإهيا مين اجيل لذا فان هنان حاجة ماسة الى مزٌ .

التوافك ميع الحٌياة الجامعٌية بم تليؾ تحيدٌاتها فيً البٌبية الجامعٌية  مستوىمعرفة 
 المحلٌة .
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للولييوؾ علييى  معرفيية مسييتوى التوافييك مييع الحٌيياة الحالٌيية  لييذلن تسييعى الدراسيية 
مفتيياح ،  باعتبيياره  -فييرع ؼييزة  - الجامعٌيية لييدى طلبيية جامعيية المييدس المفتوحيية  

التفوق والتمٌز العلمً والنجاح المهنً ومعرفة مدى عٕلة ذلن ببعض المتؽٌرات 
فيً  رفيع مسيتوى التوافيك النفسيً ليدٌهم، مين منطلييك أن  االتيً ليد ٌكيون لهيا دور

الش صيٌة ،  تعيد مين العوامييل  والظيروؾ أجتماعٌية، وألتصيادٌة،  والنفسيٌة  
ً، آميٕ أن ٌسيهم هيذا الجهيد فيً توجٌيه المإثرة فً ش صيٌة الفيرد وتوافميه النفسي

انتباه الباحثٌن، والم تصٌن، وأصحاب المرار إلى الوسابل الفعالة التيً ٌمكين مين 
 ٕلهييا مواجهيية المشييكٕت  أجتماعٌيية و النفسييٌة التييً تعتييرض حٌيياة الطالييب 
الجامعً، لٌميوم بيدوره المتوليع منيه، بميا ٌمكنيه مين التفيوق واْبيداع فيً م تليؾ 

 ت العلمٌة والمهنٌة .المجأ
التوافييك مييع الحٌيياة  عٕليية جابيية علييى السييإال التييالً ميياالييى أوٌسييعى الباحييث 

 . المدس المفتوحة  بؽزة لدى طلبة جامعة  ببعض المتؽٌرات  الجامعٌة 
 أسبلة الدراسة: 

 ة ؟حما مستوى التوافك مع الحٌاة الجامعٌة  لدى طلبة جامعة  المدس المفتو -ٔ

فييروق بييٌن متوسييط درجييات التوافييك مييع الحٌيياة الجامعٌيية  تعييزى  هييل ٌوجييد -ٕ
 ، نوع الكلٌة ، المستوى الدراسً (   النوعلمتؽٌرات الدراسة  )المعدل التراكمً،

 أهداؾ الدراسة: 
 المييدسمسييتوى التوافييك مييع الحٌيياة الجامعٌيية  لييدى  طلبيية جامعيية  الييىالتعييرؾ  -ٔ

 المفتوحة  بؽزة.
مع الحٌاة الجامعٌية  فروق بٌن متوسط درجات التوافك مستوى ال الى التعرؾ  -ٕ

ونييوع الكلٌيية والمسييتوى  النييوع وفمييا للمتؽٌييرات التالٌيية  )المعييدل التراكمييً،  و
 الدراسً ( 

 أهمٌة الدراسة: 
تنبع أهمٌة الدراسة من أهمٌة الموضوع الذي تتناوليه مين متؽٌراتهيا " المعيدل  -ٔ

 لمستوى الدراسً (.، نوع الكلٌة ، وا النوعالتراكمً ، 
 تلمً الضوء على بعض جوانب التوافك  مع الحٌاة الجامعٌة لدى طلبة الجامعة  -ٕ
تتٌح الفرصة للتعرؾ على بعض أسباب التوافك  مع الحٌاة الجامعٌية، انطٕليا  -ٖ

من الحاجة إلى المٌام بدراسات ٌمكن أن ٌستفاد منها فً تحسٌن ال دمات التربوٌية 
 جتماعٌة والنفسٌة الممدمة لطلبة الجامعة .واِكادٌمٌة وأ

توفر لدرا من المعلومات التً تعزز من فهيم اِسيباب الميإثرة عليى إمكانٌيات  -ٗ
 التوافك  مع الحٌاة الجامعٌة لدى طلبة الجامعة   .

تشييجع المييابمٌن علييى العملٌيية التعلٌمٌيية، والتعلييٌم العييالً، علييى زٌييادة جهييودهم  -٘
عن أسالٌب متطورة لٓرشياد والعيٕج النفسيً للطلبية اليذٌن  لتطوٌر أفكار إٌجابٌة

 ٌعانون  من مظاهر سوء التوافك فً الجامعة.
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 حدود الدراسة: 
 . –فرع ؼزة  –الحد البشري : طلبة جامعة المدس المفتوحة 

 . ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالحد الزمنً : الفصل الدراسً الثانً من العام الجامعً 
 . -فرع ؼزة  –المفتوحة  الحد المكانً : جامعة المدس

 مصطلحات الدراسة: 
 :النفسً التوافك

 واْحباط النمد مولؾ وتحمل النفس ضبط على لدرة من الفرد به ما ٌتمتع مدى هو

 عين بعٌيداً  وأطمبنيان بياِمن والشيعور المليك عليى (.السيٌطرة  عليى الميدرة ميع

 (94 م،ص 1988 زهران( والتوتر ال وؾ

 :االجتماعً التوافك
 أجتماعٌية العٕليات إلامية عليى ولدرتيه اَ يرٌن ميع بالسيعادة الفيرد و شيعورهي

 (104 ص ، م 1988 ، زهران( المناسب أجتماعً (.بالدور  والمٌام الناجحة
: هو لدرة الطالب او الطالبة على بنياء عٕليات اجتماعٌية طٌبية التوافك الدراسً 

التحصيٌل الدراسيً  وتمبليه مع اساتذته وزمٕبه وحصوله عليى مسيتوى جٌيد مين 
 للضوابط التً تسٌر علٌها الجامعة 

 التوافك مع الحٌاة الجامعٌة  :
هييو لييدرة الطالييب او الطالبيية علييى الاميية عٕلييات طٌبيية مييع الييزمٕء  طٌبيية مييع 
الزمٕء والزمٌٕت  والتعاون معهم وأهتمام  بالدراسية وتنفٌيذ تعلٌميات أسياتذة 

دة الييدافع نحييو الدراسيية والمشيياركة فييً أنشييطة بمييا وتنظييٌم الولييت والجهييد وزٌييا
ٌحمييك درجيية مناسييبة ميين التحصييٌل وٌزٌييد ميين المييدرة علييى مواجهيية الضييؽوط 

 .والمشكٕت وٌسهم فً تحمٌك الطموحات أكادٌمً والش صٌة 
 : والدراسً واالجتماعً النفسً للتوافك اإلجرابً التعرٌؾ

ً   التوافك بمستوى ٌمصد  او الطاليب علٌهيا ٌتحصيل التيً درجاتالي مجموع إجرابٌا

 .الدراسة هذه فً ٌطبك الذي التوافك  مع الحٌاة الجامعٌة  ممٌاس فً الطالبة
: هييو الحاليية التييً ٌسييتطٌع الفييرد إدران الجوانييب  والتوافههك فههً الدراسههة الحالٌههة

الم تلفية للمواليؾ التييً تواجهيه ثيم الييربط بيٌن هييذه الجوانيب وميا لدٌييه مين دوافييع 
وتجييارب سييابمة ميين النجيياح والفشييل تسيياعده علييى تعٌييٌن وتحدٌييد نييوع و بييرات 

أستجابة وطبٌعتها التً تتفك وممتضٌات المولؾ الراهن وتسمح بتكٌؾ استجابته 
تكٌفاً مٕبماً ٌنتهً بالفرد إلى التوافك مع البٌبة والمسياهمة فيً نشياطها وفيً نفيس 

 .الولت ٌنتهً إلى حالة من الشعور بالرضا والسعادة 
 االطار النظري والدراسات السابمة :
اشيباع حاجاتيه بطرٌمية طٌبية وتتيرن  علهىٌمصد بيالتوافك الدراسيً ليدرة الطاليب 

اثارا اٌجابٌة بٌن الطاليب وبٌبتيه بكافية مكوناتهيا أجتماعٌية والمادٌية   كميا ٌشيٌر 
 مفهوم التوافك الى لدرة الطالب على تحمٌك حاجاته أجتماعٌة من  ٕل عٕلاتيه
مع زمٕبه ومدرسٌه ومع الجامعة وادارتها ومن  ٕل مساهمته فً الوان النشياط 
 أجتماعً الجامعً بشكل مإثر فً صحته النفسٌة وفً تكامله أجتماعً  .
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معنى التوافك فً اللؽة : ورد على لسان العرب أن التوافك مؤ وذ من وفك الشًء 
 (ٕٕٙابن منظور:د.ت:فماً )أي ما ٔءمه ولد وافمه موافمة واتفك معه توا

مسييلن  ءوكمييا جيياء بييالمعجم الوسييٌط أن التوافييك فييً الفلسييفة هييو أن ٌسييلن الميير
مجميييييع اللؽييييية العربٌييييية، الجماعييييية وٌتجنيييييب الشيييييذوذ فيييييً ال ليييييك والسيييييلون )

ٔٓٗ7:ٔ98ٖ) 
وأما بالنسبة لمعنى التوافك اصطٕحاً:  فمد تم اسيت دام مصيطلح التوافيك مين لبيل 

كثٌييرة متدا ليية ومتشييابهة وٌرجييع ذليين إلييى تبيياٌن  لفٌيياتهم  علميياء اليينفس بمعييانً
العلمٌة والثمافٌة ومع تلن أ تٕؾ نجد أن تعرٌفاتهم تركز على توافك الفيرد ميع 

 نفسه أو توافمه مع مجتمعه.
( :بؤنيه عملٌية دٌنامٌية مسيتمرة تتنياول السيلون والبٌبية 977ٔفمد عرفه  زهيران )

 ى ٌحدث توازن بٌن الفرد وبٌبته.الطبٌعٌة بالتؽٌٌر والتعدٌل حت
وٌشييٌر التوافييك الش صييً إلييى التييوازن بييٌن الوظييابؾ الم تلفيية للش صييٌة ممييا  

ٌترتب علٌه أن تموم اِجهزة النفسٌة بوظابفها دون صيراعات شيدٌدة وٌيرتبط ميع 
التوافك النفسً التوافك أجتماعً الذي ٌعنً أن ٌنشيا الفيرد عٕلية منسيجمة ميع 

 (99ٓٔ:ٕٙكفافً ،ٌش فٌها )البٌبة التً ٌع
بعرفه  عباس عوض بانه حالة تبدو فً العملٌة  الدٌنامٌة المستمرة التً ٌموم بها و

الطالب الجامعً ٔستٌعاب مواد الدراسة والنجاح فٌها وتحمٌيك التيواإم بٌنيه وبيٌن 
البٌبة الجامعٌة ومكوناتها أساسٌة وهً أساتذة والزمٕء وأنشيطة أجتماعٌية 

لثمافٌة والرٌاضٌة ومواد الدراسة واسلوب التحصٌل الدراسً . ) عباس محمود وا
 ( 7ٕٗ:  987ٔعوض ، 

(  والذي ٌشٌر  الى مفهوم التوافك   Arkoft, 1986وٌعرؾ اركوفت  التوافك  ) 
العام بانه التفاعل بٌن الفرد بما لدٌه من حاجات وامكانات وبٌن البٌبة بما فٌها مين 

حٌاتيه ليذا فعيرؾ التوافيك ميع الحٌياة الجامعٌية  بانيه تفاعيل   صابص  ومتطلبيات
الطالب أٌجابً مع جامعته او كلٌته والذي ٌظهر بوضوح فيً انجيازه أكيادٌمً 

الييذي ٌحصييل علييى  وارتمابيه الش صييً فالطالييب المتوافييك مييع حٌاتييه الجمعٌيية هييو
ا الطاليب معدٔت دراسٌة مرتفعة وٌتم فصوله الدراسيٌة بنجياح حتيى الت يرج بٌنمي

ؼٌر المتوافك او ؼٌر المنسجم مع الحٌاة الجامعٌة  ٌحصل على معدٔت من فضة 
عيية لبييل اسييتكمال دراسييته لبييل ان موٌتعثيير دراسييٌا وٌمٌييل الييى التسييرب ميين الجا

 ( ٌٕٕٔٓت رج  )فاٌد فرٌد علً ، لاسم عبد المرٌد عبد الجابر ، 
ابعاد اساسيٌة  بؤربعة(  9ٙٓٔ)  اما ابعاد التوافك النفسً فمد حددها  هٌوم . م.بٌل

هً : التوافك الصحً ، التوافك المنزليً  ، والتوافيك أنفعيالً  فيً حيٌن ٌحيددها  
( بثٕثييية ابعييياد هيييً التوافيييك الش صيييً والتوافيييك  ٖٔ،  97ٗٔحاميييد زهيييران ) 

أجتماعً والتوافك المهنً . )ابو سرٌع ، رضا عبدهللا ، رمضان ، رمضيان دمحم 
 ،ٔ99ٖ  ) 
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 وٌشمل مفهوم التوافك مع الحٌاة الجامعٌة على اربعة ابعاد ربٌسٌة هً :

التوافييك أكييادٌمً ٌشييٌر الييى لييدرة الطالييب علييى التوافييك مييع الحٌيياة  الجامعٌيية 
بحالية مين  وإحساسيهوالوصول الى حالة من الرضيا النفسيً عين ادابيه أكيادٌمً 

 بة الجامعٌة ٌالبتذته وزمٕء الدراسة ومع ساالتناؼم فً عٕلاته مع ا
التوافك أجتماعً  ٌشٌر الى حالة التوافك بيٌن الفيرد والبٌبية والمحٌطية بيه وهيً 
عملٌيية دٌنامٌكٌيية مسييتمرة تهييدؾ الييى تعييدٌل سييلون الفييرد فييً سييبٌل التؽلييب علييى 
الصعوبات التً تمؾ حابٕ  بٌنه وبٌن الامة عٕلة ودٌية حمٌمية  بٌنيه وبيٌن نفسيه 

 بة المحٌطة من جهة ا رى من جهة وبٌنه وبٌن البٌ
التوافك الش صً/ العاطفً : وٌشٌر الى نشاط ٌموم به الطالب الجامعً وٌحمك له 
لدرا من الرضا عن اليذات والثمية بيالنفس والميدرة والمهيارة  عليى اشيباع حاجاتيه  
ودوافعيه  دون احبياط ميين البٌبية المحٌطيية بيه وأحسياس بتمبييل الميٌم وأتجاهييات 

اركة فً أنشطة فً أنشطة الجامعٌة الم تلفة وٌهدؾ اٌضا اليى الجامعٌة والمش
الكشؾ عن تحمٌك اكبر لدر ممكن من التوافك فً العٕلات العاطفٌة أٌجابٌة ميع 

 . الجنس أ ر والتفاعل أٌجابً معها
ألتزام بتحمٌيك أهيداؾ وٌشيٌر اليى ليدرة الطاليب الجيامعً عليى اشيباع حاجاتيه 

سييٌة وأجتماعٌيية والدراسييٌة وتحمٌييك نجاحييا فييً أهييداؾ  التييً ومتطلباتييه النف
وضعها اثناء د ول البٌبة الجامعٌة من  ٕل مكوناتها أساسٌة أساتذة  الزمٕء 
وأنشيييطة أجتماعٌييية والترفٌهٌييية وتحمٌيييك التوافيييك  الدراسيييً )روبيييرت بٌكييير 

 ( 57ٙ: ص  8ٕٓٓوبوهدن سٌرن ، علً عبد السٕم علً ، 
فيييك  ٌعنيييً التؽليييب عليييى اْحباطيييات وتحمٌيييك اِهيييداؾ وإشيييباع اليييدوافع والتوا

والحاجات بطرٌمة ٌمبلها اَ يرون وتمبلهيا الميٌم أجتماعٌية مين جانيب ، وتحمٌيك 
أنسجام والتوافك بٌن الدوافع والحاجات وانعدام الصراع النفسً مين جانيب آ ير 

 ًً .  ، فإذا تحمك ذلن أصبح الفرد متوافما ً توافما ً حسنا
وتعتمد طبٌعٌة التوافك على ثٕثة عناصر تشمل الفرد وٌمصد به التركٌب النفسيً 
للشييي ص ، والحاجيييات واَ يييرون اليييذٌن ٌشييياركونه الموليييؾ ؤبيييد مييين تحمٌيييك 

بٌن هيذه العناصير لٌيتم التوافيك بمعنيى أن تتحميك أهدافيه وتشيبع حاجاتيه  أنسجام
النفسيً وٌيتم التوافيك النفسيً وكيذلن بطرٌمة ممبولة اجتماعٌياً  فٌحيدث أسيتمرار 

 أجتماعً . 
فً حٌن إن ) سوء التوافك ( ٌعنً عجز الفرد عن تحمٌك دوافعيه وإشيباع  

حاجاتييه نظييرا ً لضييؽوط اجتماعٌيية أو عجييز عيين التنسييٌك بييٌن هييذه الييدوافع أو تييم 
إشباعها بشكل ٌتنافى مع الميٌم أجتماعٌية ؤ ٌرضيى مين حوليه ليذلن فيإن الفيرد 

ض ٔضطرابات نفسٌة . كميا إن لسيوء التوافيك مظياهر متعيددة وم تلفية فميد ٌتعر
ٌظهر سوء التوافيك فيً شيكل مشيكٕت سيلوكٌة كالسيرلة والهيرب وؼٌرهيا أو ميا 

ولييد ٌشييتد وٌصييبح أكثيير  وأنطييواءٌتعييرض المييراهمٌن ميين مشييكٕت كييالتمرد 
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  طييييورة إذا مييييا وصييييل إلييييى درجيييية اِمييييراض النفسييييٌة وأنحرافييييات المهنٌيييية
 وأضطرابات العملٌة .  

 :الدراسات السابمة  

حظييً موضييوع التوافييك بشييكل عييام علييى اهتمييام الكثٌيير ميين البيياحثٌن والعلميياء  
( الييى معرفيية اثيير التوافييك   Grayson,2003جرٌسييون )  حٌييث لييام  والمهتمييٌن ، 

الجامعً المبكر فً التحصٌل أكادٌمً  وتكونت  عٌنة الدراسية مين جمٌيع طلبية 
ة أولييى فييً جامعيية ٌييورن  ترنتييو واشييارت نتييابج الدراسيية الييى وجييود اثيير السيين

عالٌة وانهاء المتطلبات  درجاتاٌجابً لدى افراد العٌنة تمثلت فً تحصٌلهم على 
بسٌط  تؤثٌرالجامعٌة بسهولة كما اوضحت النتابج اثر التوافك المبكر حٌث كان له 

مبكيرٌن بالجامعية  ٌتيؤللمواوا وليم على الدرجات فً حٌن ان الطلبة الذٌن ليم ٌتكٌفي
 .  السلبً باِثرلٌس بالضرورة ان تكون مرتبطة 

بعنييوان التوافييك النفسييً أجتميياعً  (  ٕ٘ٓٓ )حسييٌن  كمييا لييام أطييرش ، دمحم
وعٕلته بالذكاء ليدى طلبية الثانوٌيات الت صصيٌة بشيعبٌة المرليب  حٌيث اجرٌيت 

" ذكيور و "  7ٓٔوطالبة مينهم  " " طالبا  9ٖٕالدراسة على عٌنة بلػ حجمها " 
حٌث اسفرت نتيابج الدراسية اليى عيدم وجيود عٕلية ارتباطٌية فيً ،   ا" اناث 8ٙٔ

التوافك النفسً أجتماعً والذكاء لدى الذكور ووجود عٕلة ارتباطٌة فً التوافك 
النفسً وأجتماعً لدى أناث  كما اسفرت عن عدم وجود فروق دالية احصيابٌا 

 النفسً وأجتماعً وفما لمتؽٌري الجنس والت صص . فً التوافك
أجتميياعً وعٕلتييه  -( بعنييوان: التوافييك النفسييً ٕ٘ٓٓدراسيية نيياجح  ضيير )

،  بأنتميياء للييذات لييدى كييل ميين الطلبيية المتفييولٌن وألييرانهم ميين المتييؤ رٌن دراسييٌا
ت لدى أجتماعً وعٕلته بأنتماء للذا -الى التعرؾ على التوافك النفسً هدفت 

كل من الطلبة المتفولٌن وألرانهم من المتؤ رٌن دراسٌا.  وتكيون مجتميع الدراسية 
( طاليب وطالبية و لصييت ٕٓٔمين طلبية الجامعيات العرالٌية حٌييث بلؽيت العٌنية )

 الدراسة إلى نتابج كان أهمها:
هنان ارتباط وثٌك ما بٌن التوافك النفسً وأجتماعً ودرجة أنتماء للذات لدى   

البحث فً الجامعات وذلن ٌعنً أن المحاولية الدابمية مين لبيل اِفيراد تحميك  عٌنة
توافماً نفسٌاً وانتماء للذات فى تؤكٌد تحمٌك الروابط أجتماعٌة فً التعاون والتآلؾ 
 مع أفراد المجتمع مما ٌإدي الى أستمرار النفسً والتوافك وأنتماء للذات. 

بعنيوان المييٌم السييابدة وعٕلتهييا بييالتوافك   ( ٕٙٓٓ) دراسية فاطميية م تييار احمٌييد 
" اكتييوبر بمصييراته  ، حٌييث طبمييت  7النفسييً أجتميياعً لييدى طلبيية جامعيية   " 

" طالبيييا   ا تٌيييرت بطرٌمييية عشيييوابٌة مييين  8ٕٓالدراسييية عليييى عٌنييية حجمهيييا " 
المجتمع أصلً  ، كما است دمت الباحثة ممٌاس المٌم ٔلبورت وفٌرنون ولٌندزي  

لتوافك النفسً أجتماعً من اعيداد زٌنيب  أوجليً ، واسيفرت النتيابج وممٌاس ا
عن عدم وجود عٕلة دالية احصيابٌا بيٌن الميٌم والتوافيك النفسيً وأجتمياعً بيٌن 
افراد عٌنة البحث فً العٌنة الكلٌة واليذكور وأنياث فيً الكلٌيات أدبٌية واليذكور 

 ر علمً واناث ادبً واناث علمً  وأناث فً الكلٌات العلمٌة  وذكور ادبً وذكو
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دراسيية الجبييوري والحمييدانً  بعنييوان التوافييك مييع المجتمييع الجييامعً وعٕلتييه  
بأتجيياه نحييو الت صييص الدراسييً وبعييض المتؽٌييرات لييدى طلبيية جامعيية المييرج  

هدفت الدراسية اليى كشيؾ العٕلية بيٌن التوافيك ميع المجتميع الجيامعً  (  ٕٙٓٓ)
س والسينة الدراسيٌة والت صيص  ٓٔٗلدراسٌة والجنوأتجاه نحو الت صصات ا

وبٌبة السكن والمسم الذي ٌدرس فٌه الطالب اجري البحث على عٌنة مكونة مين " 
" طالب وطالبة من طلبية جامعية الميرج وليد طبيك عليى هيذه العٌنية ممٌياس  ٓٔٗ

 أتجاهات نحو الت صص وممٌاس التوافك مع المجتمع الجامعً 
التوافيك ميع المجتميع الجيامعً وأتجياه نحيو الت صصيات  ودليت النتيابج عليى ان

معنوٌا فً احداث التوافك ٌتمثل فيً أتجياه  تؤثٌراالدراسٌة كان اٌجابٌا وان هنان 
تؽٌرات فلٌس لهيا منحو الت صص ومستوى السنة الدراسٌة فً الجامعة اما بالً ال

لييب فييً دراسييته معنييوي فييً احييداث التوافييك بمعنييى انييه كلمييا تمييدم الطا تييؤثٌراي 
 الجامعٌة كلما ازداد توافمه فً المجتمع الجامعً 

( بعنوان: أتجاه نحو ألتزام الدٌنً وعٕلته بيالتكٌؾ ٕٙٓٓدراسة زٌاد بركات)
النفسً وأجتماعً لدى طلبة جامعية الميدس المفتوحية.  هيدفت هيذه الدراسية اليى 

، ً تكٌيؾ النفسيً وأجتمياعالتعرؾ على تؤثٌر أتجاه نحو ألتزام اليدٌنً فيً ال
وعٕلتيييه بيييبعض المتؽٌيييرات المرتبطييية بالطاليييب الجيييامعً: الجييينس، والعمييير، 
الت صص، والتحصٌل أكادٌمً، وعمل اِب، وعمل أٔم. است دم لهذا الؽيرض 
مماسيييان هميييا: ممٌييياس أتجييياه نحيييو ألتيييزام اليييدٌنً، وممٌييياس التكٌيييؾ النفسيييً 

( طالبًييا وطالبيية  ٕٓٓت عٌنية الدراسيية مين ) وأجتمياعً لطلبيية الجامعية، وتكونيي
( من اْناث، ولد أسفرت الدراسية عين وجيود ٓٓٔ( من الذكور، و )ٓٓٔمنهم ) 

تييؤثٌر جييوهري ٔتجيياه الطييٕب نحييو ألتييزام الييدٌنً فييً مسييتوى تكييٌفهم النفسييً 
وأجتمياعً لمصيلحة الطلبية ذوي التوجيه المرتفيع، كميا أظهيرت الدراسية وجييود 

ٌرات: الجينس، والت صيص، والعمير فيً أ تجياه نحيو ألتيزام اليدٌنً تؤثٌر للمتؽ
وذلن لمصلحة أناث، والطٕب ذوي الت صصات التربوٌية، والطيٕب مين الفبية 

سنة ( على الترتٌب. بٌنما توصلت النتابج الى عدم وجود  ٖٕالعمرٌة اِلل من ) 
اتجيياه الطييٕب  تييؤثٌر جييوهري للمتؽٌييرات: التحصييٌل وعمييل أب وعمييل أم فييً

نحييو ألتييزام الييدٌنً . كمييا نولشييت نتييابج الدراسيية وتييم ممارنتهييا مييع الدراسييات 
السييابمة، وفييً ضييوء ذليين التييرح الباحييث بعييض التوصييٌات كييان أهمهييا دعييوة 
التربوٌٌن وأولٌاء اِمور والمعلمٌن على حث الشباب للتمسن بالمٌم الدٌنٌة لميا ليه 

 من وأستمرار النفسً.من تؤثٌر فً وصولهم لمستوى من اِ
(   Romos & Nichlass, 2007)   7ٕٓٓهيدفت دراسية نٌكيؤس وراميوس ، كميا 

لمعرفة العٕلة بٌن التوافك مع الحٌاة الجامعٌة والفاعلٌة الذاتٌة لدى طلبة الجامعية 
"  ٔ.ٕٕ" طالبيا متوسيط اعميارهم  "  9ٕٔاجرٌت الدراسة على عٌنة لوامهيا  " 

اس الكفيياءة الذاتٌيية " الفاعلٌيية الذاتٌيية " وممٌيياس التوافييك مييع سيينة طبييك علييٌهم ممٌيي
الحٌاة الجامعٌية ولابمية بٌانيات اولٌية وليد دليت النتيابج ان طلبية السينة أوليى مين 
ذوي الفاعلٌيية الذاتٌيية المرتفعيية لييدٌهم توافييك اعلييى مييع الحٌيياة الجامعٌيية ممارنيية 
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لدراسية اليى وجيود ارتبياط من من فضً الفاعلٌة الذاتٌية ، كميا توصيلت ا بؤلرانهم
دال وموجب بٌن الفاعلٌة الذاتٌة والتوافك مع الحٌاة الجامعٌة فً م تلؾ السينوات 

 الدراسٌة الجامعٌة .
بعنيوان التوافيك الجيامعً  ليدى  (  9ٕٓٓ )دراسة جمال حباٌب وجميال ابيومرق 

طلبة جامعة النجاح الوطنٌة فيً ضيوء بعيض  المتؽٌيرات ، حٌيث هيدفت الدراسية 
ى معرفة والع التوافك بمجأته أربعية  " أجتمياعً والدراسيً وأنضيباطً ال

وأنفعييالً " لييدى طلبيية جامعيية النجيياح كمييا هييدفت الييى معرفيية الفييروق فييً والييع  
التوافييك تبعييا للمتؽٌييرات  موضييع الدراسيية والتفاعييل فٌمييا بٌنهييا " الكلٌيية والجيينس 

سيت دم الباحثيان ممٌياس التوافيك  والت صص وألامة " ولتحمٌك اهداؾ الدراسية ا
" طالبيا وطالبيية  8ٗ٘العٌنية ميين "  وتؤلفييت"  99ٖٔالجيامعً اعيده جمييل اللٌيل " 

 7ٕٓٓ"  طالبة  فً الفصيل  الدراسيً الثيانً  "  99ٗ" طالبا و "  ٖٙٗمنهم  " 
" واسفرت النتابج عن ان واليع التوافيك بجمٌيع ابعياده أربعية اٌجابٌية ليدى افيراد  

" ٌلٌييه  7ٗ.8اذ جيياء  فييً المرتبيية أولييى المجييال  أجتميياعً بنسييبة  " العٌنيية   
"   وا ٌييرا الدراسييً بنسييبة "   8ٓ.ٗ٘" ثييم أنضييباطً  "  7ٗ.ٙ٘أنفعييالً " 
النتييابج عيين عييدم وجييود فييروق داليية احصييابٌا  فييً والييع  ت"  كمييا اسييفر ٖ٘.ٔ٘

ً (   فيً متؽٌير التوافك  فً كل مين المجيال ) أجتمياعً والدراسيً وأنضيباط
الكلٌة  وتبٌن وجيود فيروق دالية احصيابٌا  فيً المجيال أنفعيالً  لصيالح الكلٌيات 
أنسانٌة  وكذلن عدم وجيود فيروق فيً المجيالٌن ) أجتمياعً و أنفعيالً ( فيً 
متؽٌر الجنس ، فً حٌن تبٌن وجود فروق فً  المجالٌن  ) الدراسً وأنضباطً 

ليذكور  فيً المجيال أنضيباطً  ولصيالح أنياث فيً لصالح ا  النوع( فً متؽٌر 
المجيييال الدراسيييً  كميييا اسيييفرت الدراسييية عييين عيييدم وجيييود  فيييروق فيييً المجيييال 
أنضباطً  فً متؽٌر  تؽٌٌر الت صص  بٌنميا تبيٌن وجيود فيروق دالية احصيابٌا 
فً المجأت  ) أجتماعً والدراسً وأنفعالً ( وفما لمتؽٌير تؽٌٌير الت صيص 

طلبيية  الييذٌن لييم ٌؽٌييروا ت صصييهم فييً المجييالٌن أجتميياعً والدراسييً لصييالح ال
والدراجية الكلٌية للتوافيك ، كميا اشيارت النتييابج اليى عيدم وجيود فيروق فيً متؽٌيير 
ألامة فً مكان تواجد الجامعة فيً المجيالٌن  أنضيباطً وأنفعيالً   فيً حيٌن 

لطلبة الذٌن ٌمٌمون فً كانت الفروق  فً المجالٌن  أجتماعً والدراسً لصالح ا
 مكان وجود الجامعة وفً ضوء نتابج الدراسة تم ذكر بعض التوصٌات 

دراسية بعنيوان الفيروق فيً (  ٕٓٔٓ )مصطفى عناٌات احمد حجياب   دمتكما ل
هدفت  والحٌاة الجامعٌة با تٕؾ  طبٌعة الشعب الدراسٌة بكلٌة التربٌة النوعٌة ،  

فيً الحٌياة الجامعٌية  بيا تٕؾ  طبٌعية الشيعب الدراسة الى التعرؾ على الفيروق 
" ميين   ٓٓٔالدراسييٌة بكلٌيية التربٌيية النوعٌيية ، حٌييث اجرٌييت  الدراسيية  علييى " 

طٕب الفرلة الرابعة  تم ا تٌارها بطرٌمية عشيوابٌة  واسيت دمت الباحثية  ممٌياس 
التوافك مع الحٌاة الجامعٌة حٌث اسفرت النتابج عين  وجيود فيروق دالية احصيابٌا 

ً كيييٕ مييين التوافيييك أكيييادٌمً  والتوافييك أجتمييياعً والتوافيييك العييياطفً بيييٌن فيي
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المجموعيات ، كميا اسيفرت النتييابج فيروق فيً درجية التوافييك ميع الحٌياة الجامعٌيية  
 لصالح طٕب الفنون

( بعنيييوان التوافيييك  ٕٔٔٓكميييال ) وسيييٕمة  ، عبيييد الناصييير الميييدومً ، دراسييية 
ٔكادٌمٌة الفلسطٌنٌة للعلوم أمنٌة فً ارٌحا الجامعً لدى طلبة البكالورٌوس فً ا

، هيييدفت هيييذه الدراسييية  التعيييرؾ عليييى مسيييتوى التوافيييك الجيييامعً ليييدى طلبييية 
البكالورٌوس فً أكادٌمٌة الفلسطٌنٌة للعلوم أمنٌة فً ارٌحيا اضيافة اليى تحدٌيد 
الفروق فً التوافيك الجيامعً تبعيا لمتؽٌيرات الجينس والت صيص ومعيدل الثانوٌية 

اميية ومكييان السييكن الييدابم  ولتحمٌييك ذليين اجرٌييت الدراسيية علييى جمٌييع طلبيية الع
البكالورٌوس فيً أكادٌمٌية فيً ت صيص عليم الينفس أمنيً وانظمية المعلوميات 

بيان التوافيك الجيامعً ( طالبيا وطالبية  وتوصيلت الدراسية  ٕٔٔوالبالػ عيددهم ) 
 رجيية الكلٌية للتوافييككيان عالٌيا حٌييث وصيلت النسيبة المبوٌيية   لٕسيتجابة عليى الد

 امييا ترتٌييب ابعيياد الدراسيية فجيياء فييً المرتبيية أولييى % " ٘.8ٕالييى  "  الجييامعً
% " ٓ.8ٕ% " ٌلٌه البعد أنفعالً  " ٓ.88البعد أجتماعً حٌث وصلت الى " 
% " وا ٌرا البعد أنضباطً بيوزن  ٘.8ٌٓلٌه البعد الدراسً بوزن نسبً بلػ " 

لفروق الفردٌيية فييً التوافييك  تبعييا لمتؽٌييرات الدراسيية % "  وفٌمييا ٌتعلييك بييا٘.78
كانت دالة احصابٌا فً الدرجة الكلٌة للتوافك بٌن الذكور وأناث ولصالح اليذكور 
بٌنما لم تكن الفروق دالة احصابٌا تبعا لمتؽٌرات الت صص ومعدل الثانوٌة العامة 

ٌات مين اهمهيا ومكان السكن وفً ضوء نتابج الدراسة اوصى الباحثان بعدة توص
الٕمنهجٌية لميا لهيا مين دور اٌجيابً فيً صيمل ش صيٌة  باِنشيطةزٌادة أهتميام 

 الطالب وحسن توافمه.
بعنييوان   ( ٕٕٔٓ )دراسيية فاٌييد ، فرٌييد علييى ، لاسييم عبييد المرٌييد عبييد الجبييار دمحم 

التوافك مع الحٌياة الجامعٌية  وعٕلتيه باحتمالٌية التسيرب الدراسيً ليدى عٌنية مين 
جامعيية : هييدفت الدراسيية الحالٌيية الكشييؾ عيين دور التوافييك مييع الحٌيياة طييٕب ال
الم تلفيية فييً احتمالٌيية التسييرب الدراسييً لييدى طييٕب الجامعيية   بؤبعييادهالجامعٌيية 

طالبا من طلبة جامعية أميام دمحم بين  7ٓٔاجرٌت الدراسة على عٌنة مكونة من  
 التالٌة  :سعود أسٕمٌة فرع الذكور وتوصلت الدراسة الى النتابج 

وجود ارتباط سالب دال احصابٌا بٌن احتمالٌة التسرب الدراسً وابعاد التوافك مع 
فً حٌن ٌوجد ارتباط موجب دال احصابٌا بٌن احتمالٌية التسيرب   الجامعٌةالحٌاة 

والتوافييك العيياطفً ، توجييد فييروق داليية احصييابٌا بييٌن افييراد العٌنيية فييً احتمالٌيية 
ٌمً وأجتماعً وألتزام بتحمٌك أهداؾ كما دليت التسرب تعزى للتوافك أكاد

 ًالنتابج على ان التوافيك أكيادٌمً وألتيزام بتحمٌيك أهيداؾ لهميا الصيدارة  في
 . التنبإ باحتمالٌة التسرب الدراسً 

نظييام الدراسيية  علييى التوافييك  تييؤثٌر بعنييوان  (  ٕٕٔٓ)  علييً  دراسيية الشييكعة 
 هييدفت ،ح الوطنٌيية وجامعيية المييدس المفتوحيية  الجييامعً لييدى طلبيية جييامعتً النجييا

الدراسيية الييى التعييرؾ علييى معرفيية  مسييتوى التوافييك الجييامعً لييدى طلبيية جامعيية 
النجيياح الوطنٌيية والمييدس المفتوحيية فييً ضييوء متؽٌييري الجيينس ونظييام الدراسيية 
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والتفاعييل بٌنهمييا  وميين اجييل تحمٌييك اهييداؾ الدراسيية  طبمييت الدراسيية علييى عٌنيية 
طالبييا وطالبيية ميين الجييامعتٌن  طبييك علييٌهم ممٌيياس  7٘9وامهييا طبمٌيية عشييوابٌة  ل

فمرة تمٌس التوافك مع الحٌاة الجامعٌية  ليدى طلبية  الجامعية  حٌيث  ٖٙمكون من 
معتٌن كان متوسطا حٌث بلؽيت ااظهرت  النتابج ان مستوى التوافك لدى طلبة الج

حٌييياة % كميييا اظهيييرت النتييابج  ان ترتٌيييب مجيييأت التوافييك ميييع الٖٖ.9ٙنسييبة 
الجامعٌيية جيياء علييى النحييو التييالً : ألتييزام بتحمٌييك أهييداؾ  والبعييد أجتميياعً  
وأكادٌمً والعاطفً  كما اظهرت النتابج وجود فروق دالة احصابٌا فيً التوافيك 
مع الحٌاة الجامعٌة بٌن طلبة عٌنة الدراسية تعيزى لمتؽٌير نظيام الدراسية ولصيالح 

صالح الذكور  واوصى الباحث بضيرورة مراعياة التعلٌم النظامً ومتؽٌر الجنس ل
 المناهج الدراسٌة للبعد العاطفً  والش صً لدى الطلبة .

( بعنييوان: السييلون العييدوانً وعٕلتييه بييالتوافك ٖٕٔٓدراسيية سييامٌة بوشاشييً )
العٕليية اليى التعيرؾ اليى دراسية ال تالنفسيً أجتمياعً ليدى طلبية الجامعية. هييدف

والتوافييك النفسييً أجتميياعً لييدى طلبيية الجامعيية،  نًالعييدواالمابميية بييٌن السييلون 
وتحمٌماً ِؼراض البحث فمد تم أعتماد على المنهج الوصيفً التحلٌليً، وتكونيت 

( طالبيياً وطالبيية جييامعٌٌن تييم ا تٌييارهم بطرٌميية عشييوابٌة ٖٓٗعٌنيية البحييث ميين )
طبمٌيية، ولمييد توصييلت نتييابج البحييث الييى أن لييدى طلبيية الجامعيية سييلون عييدوانً 

توسييط، كمييا وجييدت أن هنييان فييروق داليية احصييابٌاً فييى السييلون العييدوانً بييٌن م
الجنسييٌن ولصييالح الييذكور، كمييا أشييارت النتييابج الييى أن طلبيية الجامعيية ٌتمٌييزون 
بتوافك نفسً اجتماعً متوسط، كما وجدت أنه ٔ توجد فروق ذات دٔلة احصابٌة 

ً  فً اليى أن هنيان عٕلية  التوافك النفسً أجتماعً بيٌن الجنسٌن،وتوصيلت أٌضيا
سالبة ذات دٔلة احصابٌة بٌن السلون العدوانً والتوافيك النفسيً أجتمياعً ليدى 

 طلبة الجامعة
 تعلٌك على الدراسات السابمة :

من   ٕل عرض الدراسات السابمة  نجد  أنهيا تناوليت  التوافيك الجيامعً بؤبعياده 
ٌمٌة ميع  الكثٌير مين المتؽٌيرات أجتماعٌة والنفسٌة والدراسٌة  وأنضباطٌة والم

مثل نظام الدراسة   ، الفاعلٌة الذاتٌة ، ألتزام الدٌنً ، الميٌم السيابدة و أنتمياء ، 
التحصييٌل ، أفكيييار الٕعمٕنٌييية    وبيييالرؼم ميين تعيييدد هيييذه المتؽٌيييرات أ أنهيييا 
امعية أجمعت الى ان التوافك الجيامعً السيلٌم ٌزٌيد مين الفاعلٌية الذاتٌية لطاليب الج

وبالتييالً ميين تحصييٌله الدراسييً   وبصييرؾ النظيير عيين التبيياٌن فييً  طبٌعيية نتييابج  
العٕلة بٌن التوافيك الجيامعً وبعيض المتؽٌيرات الش صيٌة كيالجنس والت صيص  
والمستوى الدراسً فً الدراسات السابمة ، أ ان موضيوع التوافيك الجيامعً مين 

بشيييكل عيييام والمجتميييع  الموضيييوعات  ذات اِهمٌييية فيييً حٌييياة طاليييب الجامعييية 
الفلسطٌنً على وجه ال صوص  و اصة فً لطياع ؼيزة ، ليذا فالحاجية ٔ زاليت  
لابمة لمزٌد مين الدراسيات للتعيرؾ عليى دور التوافيك  الجيامعً فيً زٌيادة كفياءة  

 الطالب أنتاجٌة  بشكل  اص و ابناء المجتمع بشكل عام . 
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عيداد اداة الدراسية وفيً اجيراءات كما استفاد الباحث مين الدراسيات السيابمة  فيً ا
الدراسة الحالٌة وا تٌيار متؽٌيرات الدراسية التيً ليد تسيهم فيً تحمٌيك التوافيك ميع 

 الحٌاة الجامعٌة .  
 الطرٌمة واإلجراءات :

: اسييت دم الباحييث الميينهج الوصييفً التحلٌلييً فييً جمييع البٌانييات  منهجٌههة الدراسههة
ة حسب ما توفر الٌه من بٌانيات حول موضوع الدراسة ومن ثم لام بتفسٌر الظاهر
 من اداة الدراسة المست دمة فً هذه الدراسة  .

 عٌنة الدراسة: مجتمع و
ٌتكون مجتمع الدراسة مين طلبية جامعية الميدس المفتوحية بمحافظية ؼيزة حٌيث تيم 
ا تٌار العٌنة بالطرٌمة العشوابٌة الطبمٌة من بٌن طلبة وطالبات الجامعة  حٌث تيم 

مين طلبية  الجامعية  حٌيث تيم توزٌيع   ة" طالبي ٘ٙٔو "   االبي" ط ٘ٙٔا تٌار " 
( اسيييتبانة  وذلييين بعيييد تفحيييص أسيييتبانات ٕٖٓ( اسيييتبانة وتيييم اسيييترداد )ٖٖٓ)

واستبعاد أستبانات النالصة  كما ليم ترجيع بعيض أسيتبانات ، والجيداول التالٌية 
 تبٌن  صابص وسمات عٌنة الدراسة  كما ٌلً:

 المهنٌة :     وصؾ ال صابص والبٌانات
 ( ٌبٌن توزٌع افراد عٌنة الدراسة حسب متؽٌراتها  .ٔ)   جدول

 المجموع النسبة المبوٌة التكرار  المتؽٌرات

 النوع 
 320 50.0 160 ذكور

 50.0 160 إناث

 320 56.87 182 علوم إنسانٌة المإهل العلمً

 43.13 138 علوم تطبٌمٌة

المسييييييييييييييييييييييتوى 
 الدراسً

 320 61.25 196 اِول

 38.75 124 الرابع

 المعدل التراكمً

 320 11.25 36 ممتاز

 33.75 108 جٌد جدا

 55.00 176 جٌد

 
 أداة الدراسة: 

 ميع الحٌياة الجامعٌية ممٌاس التوافك مع الحٌاة الجامعٌة : تم تطوٌر ممٌاس التوافيك 
:أطيٕع عليى لدى طلبة الجامعة اعتمادا على  طوات تصمٌم أسيتبٌان التالٌية  

تييم بابعيياده الم تلفيية  مييع الحٌيياة الجامعٌيية  أدب التربييوي وأمبرٌمييً للتوافييك  
)  ممٌيييييياس  بٌكيييييير وسييييييٌرن   ) المميييييياٌٌس منهييييييا   أطييييييٕع علييييييى بعييييييض 

Baker&Siryk,1984   ، والذي لام بترجمته الى العربٌة   على عبيد السيٕم  )
( حٌييث تييم   ٕٔٓٓجنييابً  ، ،  وممٌيياس  ال 99ٖٔوممٌيياس جمييل اللٌييل   ٕٓٓٓ
 .هداؾ الممٌاس  أتتفك و( فمرة  بصورة أولٌة ٓٙصٌاؼة)

مييين عيييرض الممٌييياس فيييً صيييورته أولٌييية  عليييى مجموعييية مييين المحكميييٌن  
والتربٌية   للحكيم عليى عبيارات الممٌياس مين حٌيث  المت صصٌن  فً علم النفس 
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تيم أبمياء علييى  سيٕمة العبيارة حٌيثمين حٌييث او  للبعيد اليذي تعبير عنيهأنتمياء 
 . فمرة  ٘٘% وعددهم 8ٓ-7ٓالعبارات التً حصلت على نسبة اتفاق من  

 
 : الممٌاس تصحٌح

 وافكأ( تٌةاَ ال ٌارات احد فً الممٌاس فمرات من فمرة كل على المفحوص ٌجٌب

 اْسيتجابات تميدٌر وٌكيون )  ، ٔ أوافيك بشيدةوافيكأ ،ٔ ،محاٌيدبشيدة ، أوافيك 

  العبيارة ميدلول كانيت ذاإ التيوالً ( على ٔ،  ٕ،  ٖ ، ٗ، ٘ (  الدرجات بإعطابها
 وٌُحسيب.سيلبٌا  العبيارة ميدلول كيان إذا التيوالً (  عليً ٖ،  ٕ،  ٌٔجابٌيا  و ) إ

 فيً علٌهيا التيً ٌتحصيل الكلٌية اليدرجات بمجميوع للطاليب التوافيك مسيتوي
 كانيت إذا والعكيس ٌجابٌة إعالٌا او  التوافك كان أعلى الدرجة كانت فكلما.الممٌاس

 (  للممٌاس الكلٌة الدرجة وبلؽت.متدنً او سلبً  التوافك كان كلما الدرجات متدنٌة

 .(  ٘٘دنى درجة  ) أ( و 7ٕ٘
 الخصابص السٌكومترٌة للممٌاس 

 صدق الممٌاس :
 أوالً: الصدق الظاهري لؤلداة )صدق المحكمٌن( :

 العليوم المحكمٌن فً من دعد على اِولٌة صورته فً الممٌاس بعرض الباحث لام

ً  من الجامعات الفلسطٌنٌة  والنفسٌة   التربوٌة  عبارات مناسبة مدي بٌان منهم طالبا
 ،النفسيً التوافيك  الثٕثية مجيأت( لٌاسيها الميراد الصيفة لٌياس فيً الممٌياس

 كيل مناسيبة وميدى المدس المفتوحية ، جامعة طٕب لدى  )والدراسً وأجتماعً

%  فاعلً  كنسبة اتفاق على 8ٓاعطٌت نسبة  كما. الٌه تنتمً ذيال للمجال عبارة
 ولبول الفمرة ،  حٌث تم حيذؾ بعيض الفميرات  المكيررة  كميا تيم تعيدٌل ا يرى  

  ٌيارات بتعيدٌل المحكميٌن معظيم وصيى نمل بعضيها مين مجيال اليى ا ير  كميا أ
، ٔ اوافيك  ٔ أوافيك محاٌيد، اوافيك ،، بشيدة اوافيك( اِتٌية ال ٌيارات اليى اْجابية
 .)بشدة

 : ثانٌاً: صدق االتساق الداخلً لفمرات االستبانة
تم حساب أتسياق اليدا لً لفميرات أسيتبٌان عليى عٌنية اسيتطٕعٌة بليػ حجمهيا 

كييل فمييرة درجيية (  طالييب  وطالبيية ، وذليين بحسيياب معييامٕت أرتبيياط بييٌن ٓٗ)
 التابعة له.  للبعدوالدرجة الكلٌة 
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 ( ٕ) الجدول
 بٌن كل فمرة من فمرات الممٌاس والدرجة الكلٌة لفمراتهومستوى الداللة الرتباط معامل ا

 (.Sig) لٌمة االرتباط معامل .م (.Sig) لٌمة االرتباط معامل .م

1 *0.382 0.015 29 **0.521 0.001 

2 **0.431 0.005 30 **0.755 0.000 

3 **0.577 0.000 31 **0.625 0.000 

4 **0.531 0.000 32 **0.568 0.000 

5 **0.719 0.000 33 **0.754 0.000 

6 **0.581 0.000 34 **0.439 0.005 

7 **0.443 0.004 35 **0.421 0.007 

8 **0.592 0.000 36 *0.328 0.039 

9 **0.489 0.001 37 **0.408 0.009 

10 **0.421 0.007 38 **0.484 0.002 

11 *0.341 0.031 39 **0.512 0.001 

12 **0.484 0.002 40 **0.410 0.009 

13 **0.540 0.000 41 **0.559 0.000 

14 *0.366 0.020 42 **0.743 0.000 

15 **0.426 0.006 43 **0.420 0.007 

16 **0.499 0.001 44 **0.476 0.002 

17 *0.357 0.024 45 **0.474 0.002 

18 *0.390 0.013 46 **0.543 0.000 

19 **0.504 0.001 47 **0.684 0.000 

20 **0.406 0.009 48 **0.581 0.000 

21 *0.366 0.020 49 **0.743 0.000 

22 **0.426 0.006 50 **0.420 0.007 

23 **0.499 0.001 51 **0.476 0.002 

24 *0.357 0.024 52 **0.474 0.002 

25 *0.390 0.013 53 **0.543 0.000 

26 **0.504 0.001 54 **0.684 0.000 

27 **0.406 0.009 55 **0.581 0.000 

28 *0.366 0.020    

  ٔٓ.ٓ** أرتباط دال عند مستوى دٔلة 
  ٘ٓ.ٓ* أرتباط دال عند مستوى دٔلة 

ٌتبٌن لنا أن معظم ليٌم أحتميال كانيت أليل مين مسيتوى (  ٕ) الجدول السابك  من
حصابٌاً، وعلٌيه فيإن ممٌياس (، وهذا ٌدلل على أن أرتباطات دالة إ٘ٓ.ٓالدٔلة )

 الدراسة وفمراته تتمتع بصدق اتساق دا لً مناسب.

كما تم حساب معامل ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكلٌية للممٌياس  وذلين كميا 
( ٌبيٌن معيامٕت أرتبياط بيٌن درجيات كيل ٖوجدول )" ٕهو مبٌن فً جدول  " 

ت أسيتبانة واليذي ٌبيٌن أن محور  من محاور الدراسة مع اليدرجات الكلٌية لفميرا
 ( .  0.01معامٕت أرتباط المبٌنة دالة عند مستوى دٔلة )
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 (ٖجدول )
الدراسة مع الدرجات الكلٌة  ابعادمن   بعدٌبٌن معامٕت أرتباط بٌن درجات كل 

 الممٌاس لفمرات 

 0.01** لٌمة معامل أرتباط دالة عند مستوى دٔلة 
 الممٌاس  :ثبات  

 بعدة طرق منها :  ثبات أداة الدراسة  تم التحمك من 
 Cronbach's Alphaخ  طرٌمة ألفا كرونبااوال : 

، ثبيات أسيتبانة   حٌث ليام الباحيث باسيت راج معاميل الفيا كرونبياخ للتحميك مين 
( أن معيامٕت   ٕ)  ومن كل مجال من مجأتها وذلن كما هو مبٌن  فً الجدول 

 الثبات مرتفعة.
 ثانٌا  : طرٌمة  التجزبة النصفٌة  : 

ٔ تبييار  ثييم تعييدٌل طييول حٌييث تييم حسيياب معامييل ارتبيياط بٌرسييون بييٌن نصييفً ا
 "   ٗ"   جدولأ تبار باست دام معامل  سبٌر مان   وذلن كما هو مبٌن  فً ال

 (:  ٗجدول )   
ولكيل بعيد مين أبعادهيا   سيتبانةمعاميل الثبيات ) طرٌمية ألفيا كرونبياخ( لٌٓبٌن لٌم 
     الثٕثة

(، وهيذا 8ٙٓ.ٓأن لٌمة ومعاميل الثبيات الكليً تسياوي ) (  4)ٌتضح من الجدول 
دل على أن أستبانة تتمتع بدرجة عالٌة مين الثبيات تطميبن الباحيث إليى تطبٌمهيا ٌ

 على عٌنة الدراسة والثمة بنتابجها 
 خامسا: المعالجات اإلحصابٌة

لتحمٌك أهداؾ الدراسة وتحلٌل البٌانات التً تم تجمٌعها، فمد تم است دام العدٌد من 
 اْحصيييابٌة للعليييوم أجتماعٌيييةاِسيييالٌب اْحصيييابٌة المناسيييبة باسيييت دام الحيييزم 

Statistical Package for Social Science (SPSS)   وفٌميا ٌليً مجموعية
 من اِسالٌب اْحصابٌة المست دمة فً تحلٌل البٌانات:

 محتوى المحاور المجال 
عييييييييييييييييييييدد 
 الفمرات

معاميييييييييييييييل 
 أرتباط

مسيييييييييييتوى 
 الدٔلة

 ٓٓٓ.ٓ )**(8ٕ.ٓ ٘ٔ وافك النفسًالت اِول

 ٓٓٓ.ٓ )**(87.ٓ ٕٓ التوافك أجتماعً الثانً

 ٓٓٓ.ٓ )**(8ٖٓ ٕٓ التوافك الدراسً الثالث

 المجاالت المجاالت
عههههههههههدد 
 الفمرات

معامههههل  
 بٌرسون

سهههبٌرمان 
 براون

معامهههههههل 
ألفهههههههههههههها 
 كرونباخ

 0.887 0.836 0.82 ٘ٔ التوافك النفسً اِول

 0.912 0.873 0.85 ٕٓ التوافك أجتماعً الثانً

 0.834 0.811 0.79 ٕٓ التوافك الدراسً الثالث

 0.860 0.835 0.82 ٘٘ الدرجة الكلٌة
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تييم حسيياب التكييرارات والنسييب المبوٌيية  والمتوسييطات الحسييابٌة للتعييرؾ علييى  
الدراسية الثٕثية  ) أكيادٌمً  مستوى التوافك فً الحٌاة الجامعٌة حسب ابعياد اداة

 التً تتضمنها أداة الدراسة. وأجتماعً والنفسً  ( و

 ا تبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فمرات أستبانة.

 معامل ارتباط بٌرسون لمٌاس صدق الفمرات. 

 معادلة سبٌرمان براون للثبات.
 .Independent samples T testللفرق بٌن متوسط عٌنتٌن مستملتٌن tا تبار 

 One wayا تبييار تحلٌييل التبيياٌن اِحييادي للفييروق بييٌن ثييٕث عٌنييات فييؤكثر

ANOVA. 

 نتابج الدراسة ومنالشتها 
لٓجابيية علييى اسييبلة الدراسيية لييام الباحييث باسييت دام الوسييط الحسييابً وأنحييراؾ 

 المعٌاري والنسب المبوٌة والرتب من أجل اْجابة على التساإٔت التالٌة .
 على تساإل الدراسة الربٌسً والذي ٌنص على : ولٓجابة 

لطلبههة للحٌههاة الجامعٌههة  مهها مسههتوى التوافههك النفسههً واالجتمههاعً و الدراسههً "
 ؟بؽزة  جامعة المدس المفتوحة

ولمعرفة  مستوى التوافك ميع الحٌياة الجامعٌية وفميا ِبعياد الممٌياس تيم اسيت راج  
أوزان النسبٌة لكل بعد  مين ابعياد المتوسطات الحسابٌة وأنحرافات المعٌارٌة و
 ( . ٘اداة الدراسة وذلن كما هو مبٌن فً جدول  ) 

  (٘جدول )
ٌههبن المتوسهههطات الحسهههابٌة والنسهههب المبوٌهههة والترتٌههب البعهههاد ممٌهههاس التوافهههك مهههع الحٌهههاة 

 الجامعٌة

ميع الحٌياة الجامعٌية ليدى عٌنية أفيراد أن  مستوي التوافك  "  ٌ٘تبٌن من جدول " 
ار الييذي تييم توافييك مناسييب وفمييا للمعٌيي%( وهييو مسييتوى 9.9ٔٙبلؽييت ) الدراسيية 

للتوافك مع الحٌياة  % كمستوى افتراض65ً تحدٌده فً هذه الدراسة أي ما نسبته 
أن إلييى نتييابج الأشييارت الجامعٌيية وفييك أداة الدراسيية المعييدة لهييذا الؽييرض ، حٌييث 
ٌلٌيه "  %(71.50نسيبته ) التوافك أجتماعً جاء فً المرتبة أولى حٌث بلؽت 

 %( وٌلٌه  التوافك الدراسيً" واليذي 31.71بته )نس بلؽت  التوافك النفسً" والذي
طلبة مع الحٌاة الجامعٌة لدى %(  من حٌث مستوي التوافك  67.27نسبته )بلؽت 

% ( واتفمييت نتييابج هييذه  69.91والتوافييك العييام  بلييػ )  جامعيية المييدس المفتوحيية
( ، والشييكعة ، )  ٕٔٔٓالدراسيية مييع نتييابج دراسيية كييل ميين المييدومً وسييٕمة ) 

( وبعييزو الباحييث هييذه النتٌجيية  بييان افييراد عٌنيية الدراسيية ٌتمتعييون بدرجيية  ٕٕٔٓ

 البعد
أنحييييييييييييييييييييراؾ  المتوسط الحسابً

 المعٌاري
 الرتبة الوزن النسبً

 2 71.31 3.59 53.50 التوافك النفسً

 1 71.50 7.90 71.50 التوافك أجتماعً

 3 67.27 5.70 67.27 التوافك الدراسً

 69.91 13.54 192.277 ة الكلٌة الدرج
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عالٌة من التوافك أجتماعً  والنفسً والدراسيً وليد ٌعيود ذلين اليى  صوصيٌة 
المجتمييع الفلسييطٌنً الييذي ٌتسييم بالتماسيين والتفاعييل مييع أ ييرٌن وانييه لييادر علييى 

اليييى المتطلبيييات التكٌيييؾ والتوافيييك حتيييى فيييً ظيييل الظيييروؾ الصيييعبة  باْضيييافة 
الجامعٌة الكبٌرة  والتً تتمثل بكثرة المذاكرة و ظروؾ الحٌاة الجامعٌة أ رى ، 
وِنه مجتمع  اعتاد ان ٌعٌش حتى فً اصعب الظروؾ  لهذا كان مستوى التوافك 

ولمعرفة أي فمرات كل بعيد حصيلت عليى اعليى اليوزان  ، ليام  لدٌه مناسب جدا .
الحسابٌة وأنحرافيات المعٌارٌية وأوزان النسيبٌة ات المتوسطالباحث باست راج 

لفمرات ممٌاس التوافك مع الحٌاة الجامعٌة وفك  فمرات كل بعيد  مين ابعياد ممٌياس 
 "   8،  7،  ٙالتوافك مع الحٌاة الجامعٌة  وذلن كما هو مبن فً الجداول " 

 : التوافك النفسًأوال : 
المبوٌيية والترتٌييب لفمييرات بعييد ٌييبن المتوسييطات الحسييابٌة والنسييب  (ٙجييدول )

"   أؤً: التوافيييك النفسيييً التوافيييك النفسيييً لممٌييياس التوافيييك ميييع الحٌييياة الجامعٌييية
 :أنفعالً " 

 العبارة م
المتوسهههههههط 

 الحسابً
االنحهههراؾ 

 المعٌاري
الهههههههوزن 

 النسبً
 الترتٌب

 ٗ 82.2 0.74 4.11 نذي عضًٌخ لٌٕخ ال تععف ايبو انصعٕثبد ٔ

 ٓٔ 74.4 0.87 3.27 االيتضبَبد ئُبٌ عٍ اربثبتً فًاشعش ثعذو االغً ٕ

 ٔٔ 74.4 1.15 3.27 اعجش عًب ثذاخهً ثغٕٓنخ . ٖ

 ٕٔ 61.0 1.18 3.05 ٌصفًُ االخشٌٔ ثبًَ شخص ْبدئ االعصبة ٗ

 ٖ 84.4 0.98 4.22 اشعش ثبٌ حمتً ثُفغً عبنٍخ ٘

 8 68.8 1.02 3.44 ٌخٍشًَُٔ ثغٕٓنخ انُبط انزٌٍ ٌزبدنًَُٕ . ٙ

 ٗٔ 57.6 0.88 2.88 اشعش ثعذو انتشكٍض فً تشتٍت افكبسي .  7

نددذي لددذسح يُبعددجخ فددً انغددٍطشح  عهددى اَفعددبالتً  8

 عُذيب اكٌٕ فً يٕالف صعجخ .
3.77 0.92 75.4 

 
ٙ 

 ٖٔ 75.0 1.38 3.00 اشعش  ثبنعزش ٔانعٍك داخم انزبيعخ . 9

 ٘ 80.0 1.00 4.00 أعبًَ يٍ ششٔد انزٍْ أحُبء انًزاكشح. ٓٔ

اشعش اصٍبَدب ثًشدكالد  فدً انُدٕو عُدذ انتفكٍدش فدً  ٔٔ

 يغتمجهً ثعذ اَتٓبء انذساعخ . 
3.33 1.34 66.6 

8 

اصبٔل االعتًبد عهى َفغً فً صم انًشكالد انتً  ٕٔ

 تٕارًُٓ .
4.3 0.76 86.0 

ٔ 

 ٘ٔ 56.6 1.77 2.83 اشعش ثبنضضٌ يٍ عٕء صظً احُبء دساعتً  ٖٔ

االعًدددبل انتدددً الدددٕو ثٓدددب فدددً اشدددعش ثبنخمدددخ تزدددبِ  ٗٔ

 انزبيعخ
4.22 0.92 84.4 

ٕ 

 7 73.2 1.00 3.66 يضارً يتمهت ثٍٍ انضضٌ ٔانفشس  ٘ٔ

  71.33 3.59 53.50 انذسرخ انكهٍخ  
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( وهييو %ٖٖ.7ٔ) بلييػالتوافييك النفسييً "  ٌتبييٌن ان   ٙبييالرجوع الييى جييدول " 
ستوى التوافك مع كمعٌار لمبول م% 65ما نسبته  الباحثمستوى عال، حٌث حدد 

 .الحٌاة الجامعٌة 
   ٘،  ٗٔ، ٕٔ ( ٌتضيح أن أعليى الفميرات هيً الفميرة رليم )ٙ بالنظر إلى جدول )

والتيً نصيت (،  ٗ.8ٔ،  ٗ.8ٗ،  ٓ.8ٙ   ) بلؽت نسبتها عليى التيوالً ( ،والتً 
على  " احاول أعتماد على نفسً فً حل المشكٕت ، اشعر بالثمة تجاه أعمال 

م بها فً الجامعة  ، اشعر بان ثمتً بنفسً عالٌة  ،  فً حيٌن كانيت ادنيى التً الو
،  ٙ.ٙ٘" والتً حصلت على النسب التالٌة "  9،  7،  ٖٔالعبارات هً ارلام  " 

" والتً تنص على " اشعر بالحزن من سوء حظً اثناء دراستً " ، اشعر  ٙ.7٘
بٌعية هيذه العبيارات ٌمكين بعدم التركٌز فً ترتٌيب افكياري "    ، وبيالنظر اليى ط

الميييول بيييان افيييراد عٌنييية الدراسييية ٌتمتعيييون بالثمييية بيييالنفس والشيييعور بالمسيييإولٌة 
 وأعتماد على الذات  وهن من العوامل التً تزٌد من مستوى التوافك لدى الفرد .

 ثانٌا: التوافك االجتماعً 
بعييد  ٌييبن المتوسييطات الحسييابٌة والنسييب المبوٌيية والترتٌييب لفمييرات (8جههدول )

 : أجتماعًثانٌاً: التوافك  التوافك أجتماعً لممٌاس التوافك مع الحٌاة الجامعٌة

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابً

أنحييراؾ 
 المعٌاري

اليييوزن 
 النسبً

 الترتٌب

 14 71.0 1.265 3.55 انا متوافك مع الحٌاة الجامعٌة ٔ

فييً ٌييدرس معييً احيياول التعييرؾ علييى كييل طالييب  ٕ
 المادة

3.33 1.277 66.6 15 

 9 78.8 1.349 3.94 أجتماعٌة .  المناسبات المشاركة فً ب استمتع ٖ

 10 75.4 1.248 3.77 لؤ وجود أ رٌن لكانت حٌاتً لاسٌة   ٗ

ان  لضاء ولت فراؼً مع الطلبية فيً الجامعية امير  ٘
 ممتع

3.66 1.177 66.6 12 

 5 84.4 1.286 4.22 عٕلتً بزمٕبً الطلبة جٌدة  ٙ

اجييييد صييييعوبة فييييً التحييييدث امييييام الطلبيييية  اثنيييياء  7
 المحاضرات .

2.38 1.439 47.6 18 

الحٌيياة مييع اِ ييرٌن   فييً الجامعيية بسييٌطة ان أرى  8
 هلة .سو

3.66 1.238 66.6 13 

 6 83.2 1.25 4.16 عٕلتً بمعظم اساتذتً فً الكلٌة جٌدة . 9

صييعوبة فييً كسييب حييب وتمييدٌر اسيياتذتً فييً اجييد  ٓٔ
 .الكلٌة 

2.44 1.324 48.8 17 

 20 36.6 1.076 1.83 اعتمد ان اساتذتً ٌتضاٌمون منً  ٔٔ

اعتمذ اٌ صيالئً ٌتضذحٌٕ عًُ ثًب ال ٌهٍدك  ٕٔ

 يٍ ٔساء ظٓشي
1.83 1.444 36.6 

19 

ميين السييهل علييً الاميية عٕلييات جٌييدة مييع أ ييرٌن  ٖٔ
 وأنسجام معهم

3.94 1.061 78.8 8 

 3 88.8 1.137 4.44 ٌعرفنًاعتمد انً موضع ثمة من  ٗٔ
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 1 93.2 1.289 4.66 ٌسرنً أشتران فً أعمال ال ٌرٌة  ٘ٔ

 4 84.4 1.105 4.22 ٌصفنً أ رون بانً ش ص اجتماعً ٙٔ

 16 57.6 1.385 2.88 ٌكفٌنً ان ٌكون لً صدٌك واحد 7ٔ

 2 92.2 1.143 4.61 اشعر بأرتٌاح عندما الدم  دمة لُ رٌن 8ٔ

 11 72.2 1.263 3.61 نعنً ال جل دابما من المشاركة أجتماعٌةٔ ٌم 9ٔ

احافظ على عٕلتً بياَ رٌن حتيى ليو كانيت ليدٌهم  ٕٓ
 افكار ت الؾ افكاري .

4.16 1.002 83.2 7 

  71.50 7.90 71.50 الدرجة الكلٌة 

 8ٔ،  ٗٔ،  ٘ٔ( ٌتضح أن أعلى الفمرات هً الفمرة رلم )7بالنظر إلى الجدول )
ٌسيرنً أشيتران فيً (، 88.8،  ٕ.9ٕ،  %ٕ.9ٖ)على التيوالً لتً نسبتها ( وا

أعمال ال ٌرٌة ، اشيعر بأرتٌياح عنيدما اليدم  دمية لُ يرٌن " فيً حيٌن كانيت 
اعتمد ان "  ( على التوالً والتً نصت على 7،  ٕٔ، ٔٔادنى الفمرات كل من ) 

ً بميا ٔ ٌلٌيك مين وراء اساتذتً ٌتضاٌمون منً  ، اعتمد ان زمٕبً ٌتحدثون عني
ظهري ، اجد صعوبة فً التحدث امام الطلبية اثنياء المحاضيرات ،وٌعيزو الباحيث  
ذلن ان افراد عٌنة الدراسة ٌتمتعون بمستوى عال من التوافك أجتماعً والنفسً  
وٌحبون ال ٌر لُ رٌن وهذا   ٌعود الى طبٌعة المجتميع الفلسيطٌنً واليذي ٌؽليب 

ماسيين فييً المحيين والشييدابد ومسيياعدة الؽٌيير  ومحييب لمسيياعدة علٌييه التعيياون والت
 أ رٌن وٌتمتع بمدر كاؾ من الصحة النفسٌة .

   ثالثا : التوافك الدراسً
ٌييبن المتوسييطات الحسييابٌة والنسييب المبوٌيية والترتٌييب لفمييرات بعييد  (8 جييدول )

 . التوافك الدراسً لممٌاس التوافك مع الحٌاة الجامعٌة

 العبارة م
ط المتوسههههههه
 الحسابً

االنحههههههههراؾ 
 المعٌاري

الهههههههههوزن 
 النسبً

 الترتٌب

 الرابع 75.0 1.324 4.00 اواظب على حضور المحاضرات بانتظام  ٔ

 19 50.0 1.361 2.50 مشكلتً انً ٔ احب المذاكرة ٕ

أشييعر بفمييدان الدافعٌيية عنييد اسييتمراري فييً الدراسيية  ٖ
 الجامعٌة فً الفترة أ ٌرة .

3.05 1.304 61.0 
13 

كثٌييرا مييا انسييحب ميين بعييض الممييررات عنييدما ابييدأ  ٗ
 الدراسة بها 

2.11 1.162 42.2 
20 

 6 76.6 1.366 3.83 استمتع بتدوٌن المحاضرات الجامعٌة  . ٘

 15 57.6 1.199 2.88 اعتمد ان معظم الممررات التً ادرسها جافة . ٙ

 7 74.4 1.362 3.72 اشعر بالتوتر والملك عند التراب أمتحانات .  7

 17 54.4 1.359 2.72 اجد صعوبة فً حل بعض التعٌٌنات . 8

 18 52.2 1.538 2.61 اشعر بالملل من حضور المحاضرات . 9

تيييواجهنً بعييييض الصيييعوبات فييييً تحصيييٌل بعييييض  ٓٔ
 الممررات الدراسٌة 

3.50 1.524 70.0 
10 
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 3 81.0 1.576 4.05 احب الممررات ذات الطبٌعة التطبٌمٌة . ٔٔ

 2 86.6 1.374 4.33 حالً بالجامعة ٌكسبنً  برات ومهارات جدٌدة .الت ٕٔ

 14 61.0 1.365 3.05 طرٌمة تدرٌس اؼلب أساتذة ؼٌر مجدٌة . ٖٔ

ٔ استطٌع أجابة عن سيإال الميدرس دا يل الفصيل  ٗٔ
 ، رؼم انً اعرؾ أجابة .

2.88 1.282 57.6 
16 

 8 72.2 1.367 3.61 سرعان ما ٌحبنً وٌمدرنً أساتذة . ٘ٔ

ٔ استطٌع أجابة عن سيإال الميدرس دا يل الفصيل  ٙٔ
 رؼم اننً اعرؾ أجابة  .

3.22 1.497 64.4 
12 

 1 87.6 1.366 4.38 ا نا راض عن الت صص الذي ادرسه . 7ٔ

تربطنيييً عٕليييات ودٌييية ميييع بعيييض اعضييياء هٌبييية  8ٔ
 التدرٌس بالجامعة .

3.88 1.31 77.6 
5 

 11 67.6 1.253 3.38 مكتبة الجامعة  لزٌادة معلوماتً اواظب على زٌارة 9ٔ

اشييييارن فييييً النييييدوات والمييييإتمرات التييييً تعمييييدها  ٕٓ
 الجامعة

3.50 1.373 70.0 
9 

  67.27 5.70 67.27 الدرجة الكلٌة 

 

 ( والتيً نسيبتهإٔ، ٔٔ، 7ٔأن أعلى الفمرات هً رليم )(  8ٌتضح من جدول ) 
والتيييً نصيييت عليييى " انيييا راض عييين  (ٓ.8ٔ،  ٙ.8ٙ، ٙ.87 ) عليييى التيييوالً 

الت صص ، التحالً بالجامعة ٌكسبنً  برات ومهارات جدٌدة ، احيب المميررات 
 ٕ،  ٗذات الطبٌعة التطبٌمٌة " كما اوضح الجدول بان ادنى الفمرات كانت رليم ) 

( والتً نصت على "  ٕ.ٕ٘،  ٓ.ٓ٘،  ٕ.ٕٗ( وكانت نسبتها على التوالً )  9،
من بعيض المميررات عنيدما ابيدا الدراسية بهيا ،  مشيكلتً انيً ٔ كثٌرا ما انسحب 

 احب المذاكرة ، اشعر بالملل من حضور المحاضرات "  .
وٌعزو  ذلن ان افراد العٌنة راضون عين ت صصيهم وعين جيامعتهم  وٌفضيلون   

الممييررات ذات الطبٌعيية التطبٌمٌيية وهييذا ٌإكييد ان مجتمييع الجامعيية ٌتمتييع بدافعٌيية 
كرة ومحييب للدراسيية الجامعٌيية وهييذا شييان المجتمييع الفلسييطٌنً الييذي مناسييبة للمييذا

ٌضحً مين اجيل التعليٌم و اصية التعليٌم الجيامعً مميا جعيل افيراد عٌنية الدراسية 
 ٌتمتعون بمستوى مناسب من التوافك الدراسً .

 إجابة الفرض االول  :
 فهً التوافهك مهعهل توجد فهروق ذات داللهة احصهابٌة )   نص الفرض االول على

 ؟(جامعة المدس المفتوحة تعزي لمتؽٌر الجنس الحٌاة الجامعٌة لدي طلبة 
( تبعياً لمتؽٌير نيوع T.test) وللتحمك من صيحة هيذا الفيرض تيم اسيت دام ا تبيار 

وذليين لمعرفيية دٔليية الفييروق بييٌن افييراد عٌنيية الدراسيية وفمييا لمتؽٌيير الجيينس الكلٌيية 
 " . 9"  جدولوذلن كم هو مبٌن فً 

"  لمعرفة داللة الفروق بٌن افراد عٌنتً الدراسة  T.testٌبن نتابج اختبار "   (   9جدول )  
لمتؽٌهر الجهنس " ذكهور ، المتوسط والمٌمة المحوسبة وداللتهها تعهزى وفما لمتؽٌر نوع الكلٌة 

 اناث  "
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" ت " المحسيييوبة  اكبييير مييين لٌمييية " ت"   أن  لٌمييية ، ( 9ٌتبيييٌن مييين الجيييدول )
مييع الحٌيياة لتوافييك فييً اتوجييد فييروق ذات دٔليية احصييابٌة  الجدولٌيية بمعنييى انييه 

النيوع فيً كيل مين البعيد طلبة جامعة المدس المفتوحة تعيزى لمتؽٌير الجامعٌة بٌن 
لصالح الذكور فيً حيٌن ٔ توجيد فيروق بيٌن  النفسً لصالح الذكور والتوافك العام

الجنسٌن فً التوافك أجتماعً والدراسً   وتتفك نتٌجية هيذه الدراسية ميع نتٌجية 
، "  ودراسة "  ٕٕٔٓ" ودراسة  " الشكعة ،  ٕ٘ٓٓدراسة كل من " أطرش ، 

" فً التوافك العيام  وٌعيزو ذلين بيان اليذكور عيادة اليدر  ٕٔٓالمدومً وسٕمة ، 
واجهة ضؽوط الحٌاة  مما انعكس عليى درجية التوافيك ميع الحٌياة الجامعٌية على م

 اٌضا وبدرجة اكبر من أناث   .
 اجابة الفرض الثانً  والذي ٌنص على :

هل توجد فروق ذات داللة احصابٌة لتوافك النفسً واالجتماعً الدراسً لطلبة "
نسههانٌة ، علههوم جامعههة المههدس المفتوحههة تعههزي لمتؽٌههر نههوع الكلٌههة؟ ) علههوم ا

 تطبٌمٌة  (

( تبعياً لمتؽٌير نيوع T.test) وللتحمك من صيحة هيذا الفيرض تيم اسيت دام ا تبيار 
وذلن لمعرفة دٔلة الفروق بٌن افراد عٌنة الدراسة وفميا لمتؽٌير نيوع الكلٌية الكلٌة 

 " . ٓٔوذلن كم هو مبٌن فً جدول  " 
فههة داللههة الفههروق بههٌن افههراد عٌنتههً "  لمعر T.testٌههبن نتههابج اختبههار "  (    ٓٔجههدول )  

المتوسط والمٌمة المحوسبة وداللتها تعزى لنوع الكلٌهة علهوم الدراسة وفما لمتؽٌر نوع الكلٌة 
 انسانٌة وعلوم تطبٌمٌة

 المتوسط العدد نوع الكلٌة المجال 
أنحييييييييراؾ 
 المعٌاري

 " ت " 
مسيييييتوى 
 الدٔلة

 47561. 53.14 182 علوم انسانٌة التوافك النفسً
0.79 0.42 

 48185. 53.91 138 علوم تطبٌمٌة

 

 التوافك أجتماعً

 41196. 72.50 182 علوم انسانٌة
2.94 0.004 

 47338. 66.31 138 علوم تطبٌمٌة

 41519. 67.07 182 علوم انسانٌة التوافك الدراسً
0.65 0.51 

 42510. 66.18 138 علوم تطبٌمٌة

 الدرجة الكلٌة 
 8.93 192.71 182 سانٌةعلوم ان

1.99 
0.05    

 11.77 186.39 138 علوم تطبٌمٌة  

 المتوسط التكرار النوع المجال 
أنحيييييراؾ 
 المعٌاري

 " ت " 
مسيييتوى 
 الدٔلة

 2.63 55,08 150 ذكور التوافك النفسً
5.82 

0.00 

 3.18 50.33 160 اناث 

 

 التوافك أجتماعً

 8.10 70.75 150 ذكور
.54 0.58 

 7.49 73.00 160 اناث

 3.46 67.01 150 ذكور التوافك الدراسً
1.65 0.062 

 3.61 66.90 160 اناث

 الدرجة الكلٌة
 13.3 193.20 150 ذكور

2.96 0. 04 
 12.79 189.46 160 اناث
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) ت ( المحسوبة اكبر من  لٌمة ) ت ( الجدولٌة  ( أن  لٌمةٌٓٔتبٌن من الجدول )
فً كل من البعد أجتماعً والدرجية الكلٌية للتوافيك ميع الحٌياة الجامعٌية  لصيالح 

سة الحالٌة مع نتابج دراسة كل من أطرش " الكلٌات أنسانٌة واتفمت نتابج الدرا
وٌمكيين عييزو ذليين بييان الدراسييات اْنسييانٌة سيياهمت بزٌييادة التوافييك   " ٕ٘ٓٓ

أجتماعً لدى الطلبية  بشيكل عيام أكثير مميا أسيهمت بيه الدراسيات ذات الطبٌعية 
التطبٌمٌة وٌمكن ان ٌعود ذلن اليى تيؤثٌر المميررات أنسيانٌة اكثير مين المميررات 

 .ٌمٌة  ذات الطبٌعة الجافة التطب
ههل توجهد فهروق ذات داللهة احصهابٌة إجابة الفرض الثالث  والذي ٌنص علهى " 

لتوافههك النفسههً واالجتمههاعً الدراسههً لطلبههة جامعههة المههدس المفتوحههة تعههزي 
 ؟المستوى الدراسً " االول ، الرابع لمتؽٌر 

عياً لمتؽٌير نيوع ( تبT.test) وللتحمك من صيحة هيذا الفيرض تيم اسيت دام ا تبيار 
وذلن لمعرفة دٔلة الفروق بٌن افراد عٌنة الدراسة وفميا لمتؽٌير نيوع الكلٌية الكلٌة 

 " . ٔٔوذلن كم هو مبٌن فً جدول " 
"  لمعرفهة داللهة الفهروق بهٌن افهراد  T.testٌهبن نتهابج اختبهار "  ( ٔٔجدول ) 

بة وداللتههها المتوسهط والمٌمههة المحوسههعٌنتهً الدراسههة وفمهها لمتؽٌهر نههوع الكلٌههة 
 للمستوى الدراسً " االول ، الرابع " تعزى 
 

بانه توجيد فيروق بيٌن متوسيطات درجيات بعيد التوافيك   ٔٔ"  جدولٌتضح من " 
الدرجة الكلٌة  لصالح المستوى الرابع  واتفمت نتٌجة هذه الدراسة مع أجتماعً و

" وهيذا ٌعنيً انيه كلميا  ٕٙٓٓ، " الجبيوري والحميدانً  ما توصيلت الٌيه دراسية 
تمييدم الطالييب فييً الدراسيية كلمييا زادت لدرتييه علييى التوافييك مييع الحٌيياة الجامعٌيية 

ا تميدم فيً  مجتميع  ومتطلباتها  بشيكل أفضيل وٌمكين تفسيٌر ذلين بيان الطاليب كلمي
الحٌاة الجامعة كلما اكتسب مهارات و برات جدٌدة تزٌد من  امكاناته على اشباع 
حاجاته وحل مشيكٕته بطيرق اكثير نجاحيا وبالتيالً اكثير ليدرة عليى  التوافيك ميع 

 .المجتمع الجامعً  

 المتوسط العدد المستوى  المجال 
أنحيييييراؾ 
 المعٌاري

 " ت " 
مسيييتوى 
 الدٔلة

 3.120 53.66 124 الرابع التوافك النفسً
0.90 0.36 

 4.600 52.79 196 اِول

 

 التوافك أجتماعً

 4.300. 74.00 124 الرابع
2.93 0.04 

 11.00 67.42 196 ِولا

 3.55 67.73 124 الرابع التوافك الدراسً
1.12 0.27 

 6.90 66.12 196 اِول

 الدرجة الكلٌة 
 7.28 194.61 124 الرابع

1.94 
0.05   

 18.31 187.35 196 اِول   
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ههل توجهد فهروق ذات داللهة إجابة الفرض الرابهع ، نهص الفهرض الرابهع علهى " 
لتوافك النفسهً واالجتمهاعً الدراسهً لطلبهة جامعهة المهدس المفتوحهة احصابٌة ا

 " ؟المعدل التراكمً )  جٌد ، جٌدجدا ، ممتاز  (تعزي لمتؽٌر 
( تبعياً anova one way) وللتحميك مين صيحة هيذا الفيرض تيم اسيت دام ا تبيار 

متؽٌير وذلن لمعرفة دٔلة الفروق بٌن افراد عٌنة الدراسة وفما للمتؽٌر نوع الكلٌة 
 " . 12المعدل التراكمً  وذلن كم هو مبٌن فً جدول " 

"  لمعرفههة داللههة الفههروق بههٌن افههراد عٌنتههً  T.testٌههبن نتههابج اختبههار "  (    12جههدول )  
لمتؽٌهر المعهدل المتوسهط والمٌمهة المحوسهبة وداللتهها تعهزى الدراسة وفما لمتؽٌهر نهوع الكلٌهة 

 التراكمً

مههههههههههههههههوع مج األبعاد  / مصدر التباٌن
 المربعات

درجههههات 
 الحرٌة

متوسههههههههههههههط 
 المربعات

لٌمههههههههة " 
 ؾ " 

 الداللة 

بيييييييييييييييييييييييٌن  النفسً
 المجموعات

782.658 2 391.329 48.968 .000 

دا ييييييييييييييييييل 
 المجموعات

615.342 317 7.991     

       319 1398.000 المجموع

بيييييييييييييييييييييييٌن  أجتماعً
 المجموعات

1332.416 2 666.208 48.968 .001 

دا ييييييييييييييييييل 
 المجموعات

6303.272 317 81.861     

       319 7635.688 المجموع

بيييييييييييييييييييييييٌن  الدراسً
 المجموعات

472.795 2 236.397 7.549 .001 

دا ييييييييييييييييييل 
 المجموعات

2411.405 317 31.317     

       319 2884.200 المجموع

الدرجييييييييييية 
 الكلٌة

بيييييييييييييييييييييييٌن 
 المجموعات

6252.302 2 3126.151 17.466 .000 

دا ييييييييييييييييييل 
 المجموعات

13782.085 317 178.988     

       319 20034.388 المجموع

ٌتضيح بؤنيه   شيافٌه ( ممارنية المتوسيطات عين طرٌيك ا تبيار ٌٕٔوضح الجدول )
النفسً مع الحٌاة الجامعٌة بؤبعاده الثٕثة لتوافك افروق ذات دٔلة إحصابٌة  وجود

المعيييدل ٌييير تعيييزي لمتؽ والتوافيييك الكليييً ليييدى الطلبييية  الدراسيييً و وأجتمييياعً 
  7.549،  48.968، 48.96للمحياور عليى الترتٌيب ) "ؾ " ، حٌيث أن ليٌم التراكمً

 لٌميية " ؾ " الجدولٌييية  عنييد مسييتوى دٔلييية   ( وهييً جمٌعيياً أكبييير ميين17.466، 
ولمعرفة اتجياه الفيروق تبيٌن ان الفيروق لصيالح الطلبية الحاصيلٌن عليى   (0.05)

ن انييه  كلمييا زادت لييدرات الطالييب تمييدٌر ممتيياز وجٌييد جييدا وٌمكيين ان ٌعييزى ذليي
 التحصٌلٌة كلما زادت درجة التوافك مع الحٌاة الجامعٌة  .
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ولمعرفيية دٔليية الفييروق تييم اسييت دام " ا تبييار شييافٌه "  وذليين كمييا هييو مبييٌن فييً  
 الجدول التالً :

  

ٌتضح من نتابج الجدول السابك انه توجد فروق بٌن متوسط درجيات المجموعيات 
الثٕث ولمعرفة اتجاه الفروق تم است دام ا تار " شافٌه " للممارنات البعدٌة حٌيث 
تبٌن ان افراد العٌنة الحاصيلٌن عليى معيدل اعليى اكثير توافميا مين ذوى المعيدٔت 

صلٌن عليى تميدٌر ممتياز  والحاصيلٌن أي انه الفروق كانت لصالح الحا المن فضة
على تمدٌر جٌد فً كل المجأت والتوافك العام  اميا الفيروق بيٌن الحاصيلٌن عليى 
 تمدٌر ممتاز والحاصلٌن على تمدٌر جٌد فلم تصل الفروق الى مستوى الدٔلة .

وٌمكيين تفسييٌر ذليين بييان افييراد العٌنيية ميين ذوي التحصييٌل العييالً اكثيير لييدرة علييى 
الحٌاة الجامعٌة من الرانهم ذوي التحصٌل المن فض وهيذا ميا اشيارت التوافك مع 

الٌييه الدراسييات بييان هنييان عٕليية اٌجابٌيية بيين التفييوق العلمييً والتوافييك والصييحة 
 النفسٌة 

 
 خالصة النتابج :

سييفرت نتييابج الدراسيية عيين وجييود فييروق بييٌن الجنسييٌن فييً  بعييد التوافييك النفسييً أ
نسيانٌة فيً عن وجيود فيروق لصيالح الكلٌيات اْووالدرجة الكلٌة لصالح الذكور ، 

عيين وجييود فييروق فييً درجييات التوافييك لصييالح الحاصييلٌن علييى  والتوافييك العييام 
ولييى والتوافييك معييدٔت مرتفعيية ،  كمييا جيياء التوافييك أجتميياعً فييً المرتبيية اِ

النفسً فً المرتبة الثانٌة والتوافيك الدراسيً فيً المرتبية الثالثية كميا جياء التوافيك 
ام مع المجتمع الجامعً فوق المتوسط ، ولد أوصى الباحيث بيبعض التوصيٌات  الع

 ذات العٕلة .

 نتابج الدراسة :
 :فً ضوء نتابج الدراسة ٌوصً الباحث بالتوصٌات التالٌة 

  أهتمام بطلبة الجامعات كؤفراد لهيم احتٌاجياتهم النفسيٌة وأجتماعٌية، وذلين
ٌمكين أن تيإثر عليٌهم وعليى مسيارهم  بفهم ومعرفية كافية احتٌاجياتهم، والتيً

الدراسيً فالنجياح ٌعتمييد عليى مييدى فعالٌية الطلبية والمرتبطيية بحسين تييوافمهم 
 النفسً وأجتماعً.

  تهٌبة الجيو النفسيً الميرٌح مين لبيل إدارة الجامعية للطلبية ومراعياة ظيروفهم
 .وأجتماعٌة والدراسٌة  النفسٌة

 ملٌة وتطبٌمٌة .تطوٌر ممررات الجامعة لتصبح ذات طبٌعة ع 

 المتوسطات العدد المعدل

  47.5882 176 جٌد

 54.1818  108 جٌد جدا

 55.5854  36 ممتاز
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  إجييراء دراسيية مشييابهة تتنيياول متؽٌييرات أ ييرى لييم تتناولهييا الدراسيية الحالٌيية
 وممارنة نتابجها بنتابج الدراسة الحالٌة.

  تفعٌيييل مركيييز أرشييياد  فيييً الجامعييية لمسييياعدة الطلبييية عليييى اداء ادوارهيييم
 الدراسٌة وأجتماعٌة بنجاح .

 مكييٌن الطلبيية  ميين ممارسييتها تييوفٌر أنشييطة الٕصييفٌة للطلبيية بالجامعيية لت
 للت فٌؾ من اعباء الدراسة الٌومٌة  وضؽوط الحٌاة الم تلفة .

 المراجع والمصادر:
. نسيييرٌن حسيييونة، "ال طييياب الصيييحفً الفلسيييطٌنً نحيييو لضييياٌا حميييوق اْنسيييان المدنٌييية (ٔ)

ة، ، ؼيزة: الجامعية اْسيٕمٌرسالة ماجسهتٌر ؼٌهر منشهورةدراسة تحلٌلٌة ممارنة"،  -والسٌاسٌة
 م.ٕٗٔٓلسم الصحافة بكلٌة اَداب، 

. نبٌييل  لٌييل، "دور الصييحافة فييً تشييكٌل الصييورة الذهنٌيية لرجييل الشييرطة لييدى الييرأي العييام ((ٔ
، الماهرة: معهد البحيوث والدراسيات رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورةدراسة مٌدانٌة"،  -الفلسطٌنً

 م.ٕٕٔٓاْعٕمٌة، لسم الدراسات اْعٕمٌة، 
(1)

. A. Jamal & S. Bsoul, "The Marginality of Human Rights Discourse in 

Local Arabic Newspapers", Nazareth: Media Center for Arab 

Palestinians in "Israel", 2012.  
. تيييابر الجيييرادات، "صيييورة الؤٌيييات المتحيييدة اِمٌركٌييية كميييا ٌراهيييا أسييياتذة الجامعيييات ((ٔ

، عمان:  جامعة الشرق اِوسيط، كلٌية اَداب، لسيم ؼٌر منشورةرسالة ماجستٌر الفلسطٌنٌة"، 
 م.ٕٔٔٓاْعٕم، 

دراسية تحلٌلٌية لطياع ؼيزة -.  ضر شعت، "منظمات حموق اْنسان فيً المجتميع الفلسيطٌنً((ٔ
، ؼزة: جامعة اِزهير، لسيم التيارٌخ والعليوم السٌاسيٌة رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورةنموذجاً"، 

 م.ٕٔٔٓبكلٌة اَداب، 
. أسامة  لرطام، "اتجاهات  طاب الصحافة المصرٌة تجاه لضاٌا حموق اْنسيان فيً عصير ((ٔ

 م.ٕٔٔٓ، الماهرة: جامعة الماهرة، كلٌة اْعٕم، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورةالعولمة"، 
. هناء صيالح، "دور اْعيٕم فيً تشيكٌل صيورة منظميات المجتميع الميدنً ليدى اليرأي العيام ((ٔ

، ٕوعٔ، كلٌييية اْعيييٕم، جامعييية المييياهرة، عة العلمٌهههة لبحهههوث الصهههحافةالمجلهههالمصيييري"، 
 .99ٗ-ٔٔٗم، صٕٓٔٓم، ٌناٌر_مارس 9ٕٓٓأكتوبر_دٌسمبر 

رسههالة . إٌيياد المييرا، "دور الموالييع اْلكترونٌيية الفلسييطٌنٌة فييً نشيير ثمافيية حمييوق اْنسييان"، (ٔ)
 م.ٕٓٔٓ ، الماهرة: معهد البحوث والدراسات العربٌة،ماجستٌر ؼٌر منشورة

أطروحههة . أٌمين أبيو نمٌييرة، "الصيورة اْعٕمٌيية ٔنتفاضية اِلصييى فيً الصييحافة العربٌية"، ((ٔ
 م.7ٕٓٓ، جامعة الجزٌرة، كلٌة علوم أتصال، لسم اْعٕم، دكتوراه ؼٌر منشورة

(1)
.Ostini Jennefer Anne: Discourse Of morality: "the news media human 

rights and foreign policy in twentieth century united states" PH.D 

dissertation, University of Minnesota, 2000.  
(1)
 . James Watson, Media Communication: An Introduction to Theory and 

Process, 2
nd

 ed. (London: Palgrave Macmillan, 2006) .P. 35 
ٔ))
، ترجميية: كمييال  عبييد الييرإوؾ نظرٌههات وسههابل االعههالم دٌفلٌيير ملفييٌن وسيياندرا روكٌييتش،. 

 .ٖ٘ٙم( ص999ٔ)الماهرة: الدار الدولٌة للنشر والتوزٌع، 
(1  (

. Want Waya, The public and the national agenda: haw to learn 

about important issues (New Jersey: worldwide , 1997) p. 4 
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(1)
 . Stephen W. Littlejohn, Theories of Human Communication, 10

th
 

ed. (California: wave land press inc, 2011) p. 381 
(1)
 . Craig B. Carroll and Mccombs, Agenda sitting effect of business 

news on the public images and opinion corporation, Corporate 

reputation review, Vol. 6. No. 1, 2003, p. 36 
) الميياهرة: الييدار  9، طاالتصههال ونظرٌاتههه المعاصههرة. حسيين عميياد مكيياوي ولٌلييى السييٌد، ((ٔ

 .88ٕم( ص ٕٓٔٓالمصرٌة اللبنانٌة، 
ٔ))
 .ٖٔٔم( ص99٘ٔ)الماهرة: عالم الكتب، ٕ، طبحوث اإلعالمسمٌر حسٌن، . 
المياهرة: دار لبياء للطباعية ) منهاهج البحهث فًه االتصهال والهرأي العهام واإلعهالم الهدولًأحمد بيدر، . ((ٔ

 .ٙٗم( ص998ٔوالنشر والتوزٌع، 
 .ٕٓٔم( ص98ٖٔ)الماهرة: عالم الكتب،  ٔ، طتحلٌل المضمون. سمٌر حسٌن، ((ٔ
تصمٌم وتنفٌذ استطالعات وبحوث الرأي العام واإلعالم: األسس . عاطؾ عدلً العبد عبٌد، ((ٔ

 .ٓ٘م( صٕٕٓٓلعربً، )الماهرة: دار الفكر ا النظرٌة والمناهج التطبٌمٌة
)المياهرة:  ٔ، طصورة الشرطة عند الجمهور: الصورة الذهنٌة والرأي العهام. شادن نصٌر، ((ٔ

 .ٔٓٔم( ص ٕٗٓٓاٌتران للنشر والتوزٌع، 
 .8ٗ، صمرجع سابك.  ضر شعت، ((ٔ
 .ٖٕٔ، صمرجع سابك. نسرٌن حسونة، ((ٔ
 .ٕٓٓ، صمرجع سابك. إٌاد المرا، ((ٔ
 .ٕٔٓنفسه، ص . المرجع السابك((ٔ
 .ٙ٘ٔ، صمرجع سابك. نبٌل  لٌل، ((ٔ
 .ٖٕٓ، صمرجع سابك. نسرٌن حسونة، ((ٔ
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 اإلضرائٛهٙ( ٔترضٛى احلذٔد انذٔنٛخ  –)انفهططُٛٙ  انصراع 

 
 
 

 

 

 
 

 

 كًبل زلًذ انشبػر: انذكتٕر 
 غسح  _ربيؼخ فهططني 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 اإلضرائٛهٙ( ٔترضٛى احلذٔد انذٔنٛخ  –)انفهططُٛٙ  ٛخ يف ادلٛبِ اجلٕفٛخ انفهططُٛٛخ ػهٗ انصراع أحر األطًبع اإلضرائٛه
 

 

 



ٖٔٔ 
 

 دراسة :ملخص ال
إلى توضٌح اِطماع اْسرابٌلٌة فً المٌاه الجوفٌة الفلسطٌنٌة،  ٌهدؾ هذا البحث

رسٌم الحدود تاْسرابٌلً(، وكٌؾ  –وتؤثٌرها فً الصراع )الفلسطٌنً، العربً 
است دمت الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً الذي الدولٌة فً المنطمة العربٌة. ولمد 

م على أساس تحدٌد  صابص الظاهرة،  ووصؾ طبٌعتها ونوعٌة العٕلة بٌن ٌمو
متؽٌراتها وأسبابها واتجاهاتها، وما إلى ذلن من جوانب تدور حول سبر أؼوار 
مشكلة أو ظاهرة معٌنة والتعرؾ على حمٌمتها فً أرض الوالع. وٌعتبر هذا 

سالٌب الفرعٌة مثل المنهج مظلة واسعة ومرنة لد تتضمن عدداً من المناهج واِ
المسوح أجتماعٌة، ودراسات الحأت والتطوٌرٌة والمٌدانٌة. ولُسمت الدراسة 
التً اتبعها الباحث فً دراسته من مبحثٌن تسبمها ممدمة، وٌتبعهما  اتمة، ولد 

المبحث اِول والذي ٌتناول، أثر السٌطرة  جاء البحث على النحو التالً:
لى مستمبل عملٌة السٕم مع الدول العربٌة. وجاء المبحث اْسرابٌلٌة الفلسطٌنٌة ع

الثانً تحت عنوان: السٌطرة اْسرابٌلٌة على المٌاه الفلسطٌنٌة وأثرها على 
مستمبل الطروحات السلمٌة ال اصة بفلسطٌن، وبعد ذلن  اتمة، والمراجع 
ٌن. و رابط تظهر مكان المٌاه الجوفٌة وأنهار وبعض أحواض الشرلٌة لفلسط

ولد ِ لُصت الدراسة ْفراز بعض النتابج أهمها: إن إسرابٌل تموم بنهب منتظم 
لمٌاه المنطمة، و صوصا حصة دولة فلسطٌن، وهً تماطل فً مسعى التوصل 
إلى تسوٌة سٌاسٌة، وتعتبر كمٌة المٌاه المتجددة سنوٌا وال اصة بدولة فلسطٌن 

ً بصورة مرٌحة لتلبٌة حاج اتها أستٌعابٌة وألتصادٌة مورداً أساسٌا كافٌا
والتنمٌة. وأن منطمة حوض نهر اِردن بؤسرها بحاجة إلى مشارٌع مابٌة إللٌمٌة 
ٌتعاون بموجبها جمٌع دول المنطمة، و اصة بعد التوصل إلى تسوٌة سٌاسة 

اْسرابٌلً(. ومن توصٌات الدراسة: أنه إذا أرادت إسرابٌل  –للصراع )العربً 
ً منها  أن تعٌش مع الشعب الفلسطٌنً بؤمن وأمان واستمرار ذلن ٌتطلب اعترافا

بحموق الفلسطٌنٌٌن السٌاسٌة على مواردهم الطبٌعٌة و اصة المٌاه. وانسحابها من 
م( على ألل تمدٌر، وتوزٌع المٌاه بشكل عادل 9ٙ7ٔجمٌع اِراضً المحتلة عام )

ع حد لسنوات من ومتساوي مع الطرؾ الفلسطٌنً، فإن ذلن من شؤنه امكانٌة وض
اْسرابٌلً(. ومطلوب من الجانب العربً بلورة حلول   -الصراع )الفلسطٌنً 

ممترحة لٕزمة التً تشكل استراتٌجٌة مابٌة لهذه اِمة. فالولت ٌمضى والمشكلة 
 المابٌة تتفالم.  
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ABSTRACT:   

 

This study aims to show the Israeli interests in Palestinian groundwater 

and the role of such interests in the Israel Israeli conflict. In exploring 

this issue, the study employed the analytical descriptive methodology, an 

umbrella approach that could include a number of various approaches 

and methods such as questionnaires and case studies. The study was 

carried out in two parts, each preceded by a prologue and followed by an 

epilogue featuring the most important results and recommendations. Part 

One dealt with the Israeli control of groundwater, and the effects of this 

on the future of ‗the peace process‘ with Arab nations. Part Two, 

however, dealt with the Israeli control of Palestinian groundwater and the 

effects of this on the future of the peace initiatives or overtures on the 

Palestine Question in particular. The study included annexures and maps 

showing the areas of groundwater, rivers, and some basins of eastern 

Palestine. The study concluded that Israel plundering systematically 

groundwater, especially the portion of Palestine; and that it is 

temporizing regarding concluding a political settlement, and that it 

considers the amount of water renewed annually, especially that of 

Palestine, an essential resource sufficient for fulfilling its needs. 

Furthermore, the study stated that the entire area of the Jordan River is in 

needs of regional water projects that are to be effected by all the nations 

in the region, especially after reaching a modus Vivendi about this 

unequal Arab-Israeli conflict. The study recommended that if Israel was 

to live in peace with Palestinians, then that would require it to recognise 

their political rights on their natural resources, especially water, along 

with its withdrawal from all the territories occupied in the 1967 

aggression as the minimum required, and the distribution of water with 

Palestinians on an equal basis as this could help put an end to decades of 

conflict. The study further recommended that the Arab side is required to 

come up with a solution for this crisis which constitutes a water strategy 

for this Ummah as time ir running out while the problem is worsening. 
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 ممدمة:
إن الصراع على المٌاه الفلسطٌنٌة لضٌة تسبك لٌام إسرابٌل، ولد شكلت 
ً من محاور الحركة الصهٌونٌة، حٌث سعت الحركة الصهٌونٌة  محوراً مهما
 إلى تعزٌز هٌمنتها على مناطك الموارد المابٌة الؽنٌة وعلى اِرض ال صبة
فً شمال فلسطٌن المحتلة، ولد أنجزت إسرابٌل لهذا الؽرض العدٌد من 
المشارٌع المابٌة فً حٌن التصرت أؼلب المشارٌع الفلسطٌنٌة على الترمٌم 
والصٌانة فمط، ومن أهمها المشارٌع البرٌطانٌة إبان أنتداب حٌث أبدت 

ن تم إرسال بعثة برٌطانٌا اهتمامها بالمٌاه بضؽط من الجماعات الٌهودٌة إلى أ
علمٌة تسمى بعثة )بل( لدراسة الوالع المابً فً فلسطٌن ولد ترتب على تمرٌر 

م(، ومشروع 9ٖ9ٔالبعثة إلامة مشارٌع عدٌدة منها مشروع  "أٌونٌدس" عام )
والذي ركز على استؽٕل مٌاه نهر  9ٗٗٔٔودر مٌلن "مشروع هٌز" عام 

تكون من عدة مراحل، وكذلن  اِردن لصالح المصالح اْسرابٌلٌة والذي
مشروع جونستون، "مشروع كوتون"، ولكثرة المشارٌع المستؽلة للمٌاه 

م(، ٔستؽٕل مٌاه 9ٙٗٔالفلسطٌنٌة العربٌة ظهر المشروع العربً عام )
 (.ٕٗٓٓاِردن وروافده)الجزٌرة نت، 

فلم تكن هنان لضٌة فً العالم مثلما كانت لضٌة المٌاه، فهً تعتبر لضٌة 
 ماضً والحاضر والمستمبل.ال

فالمٌاه هً الحٌاة، ؤ حٌاة بدون ماء ! ولكن، لٌس بالمٌاه وحدها ٌحًٌ 
اْنسان ولكن بدونها ٔ بماء له ؤ استمرار، فالماء ٌٕزم اْنسان من ساعة 
ال لك  إلى ساعة الموت. إضافة لذلن فإن الكتب الممدسة والدٌانات السماوٌة 

 ة المصوى لعامل الماء.أشارت إلى هذه اِهمٌ
ولد أولى المرآن الكرٌم الماء أهمٌة  اصة فً نصه الواضح والصرٌح 
بثٕث وثٕثٌن سورة، وبسبع وأربعٌن آٌة، ومنها تسع عشرة آٌة تإكد على 

 نزول الماء من السماء. 
وإذا كان صحٌحا أن الماء ٔ لون له ؤ طعم ؤ رابحة، فإن اِصح أن 

ة" لل أن تضاهٌه أي مادة أ رى فً هذا الكون، وفً كل له"وزنا "و" أهمٌ
 زمان ومكان.

وإذا كانت المٌاه تطفا النار إٔ أن النار أٌضا تشتعل بسبب المٌاه، 
و صوصا "نار الحرب" فً منطمتنا العربٌة التً عرفت ؤ تزال اشتعأت 

من أجل كثٌرة بسبب المٌاه، كانت إسرابٌل هً الصاعمة المفجرة لهذه الحروب 
التحكم بالماء واْنسان والحٌاة معا. ومهما كانت المٌاه المتنازع علٌها باردة، 

 إٔ أن لضٌتها فً كل مكان هً لضٌة سا نة.
وتعتبر مصادر المٌاه فً فلسطٌن محدودة، حٌث أن المصدر الربٌسً للمٌاه 
بحٌرة السطحٌة ٌتمثل فً مٌاه اِمطار ومٌاه نهر اِردن الذي ٌتؽذى أوله من 

" طبرٌا " التً تتؽذى بدورها من الجؤن شمال فلسطٌن، ومن جنوب لبنان 
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م(، ومن ثم فً جزبه السفلً ٌتؽذى من نهر " الٌرمون " 9ٙ7ٔالمحتلٌن عام )
المشترن بٌن سورٌا واِردن، وحٌث أنه ٔ ٌسمح للفلسطٌنٌٌن باستهٕن أي 

لمٌاه هو المٌاه الجوفٌة،  لطرة من مٌاه "نهر اِردن" فإن المصدر الربٌسً ل
وأهم مصدر للمٌاه الجوفٌة هو  زان الجبل الجوفً والمعروؾ بببر الجبل 

الذي ٌمع بكامله د ل  الحوض الجوفً الؽربًوالذي له ثٕث أحواض هً: 
الوالع لرب نابلس وجنٌن  الحوض الشمالً الشرلًالحدود اْسرابٌلٌة، و

ط المدس وبٌت لحم والذي تؽذٌة والوالع فً محٌ الحوض الشرلًوأ ٌراً 
الٌنابٌع فً الضفة الؽربٌة وتمدر كمٌة موارد هذه اِحواض الثٕثة كافة 

 – ٘ٔٔملٌون متر مكعب( ٌستهلن الفلسطٌنٌون منها ) ٓٙٙ – ٓٓٙبحوالً )
 ملٌون متر مكعب(. ٖٕٔ

وٌستهلن الفلسطٌنٌون من المٌاه الجوفٌة والسطحٌة الفلسطٌنٌة فً الضفة 
ملٌون متر مكعب سنوٌاً( ممابل نحو  ٕٓٗة، ولطاع ؼزة معا لرابة )الؽربٌ

ألفً ملٌون متر مكعب سنوٌاً، أي ما ٌمارب " عشر " ما تستنزفه إسرابٌل، 
وذلن ِؼراض الزارعة والصناعة واْستعمال المنزلً، أما متوسط 
ط اْستهٕن الفردي فٌكشؾ الفارق الكبٌر بٌن الطرفٌن، فبٌنما ٌتراوح متوس

ً سنوٌاً(، ٌصل متوسط   8ٕ – ٖ٘استهٕن الفلسطٌنً بٌن )  متراً مكعبا
ً  ٖٖٓاستهٕن اْسرابٌلً إلى )  (،www.golan67.netنوٌاً(،) متراً مكعبا

وتبرر إسرابٌل ذلن الفارق فً كمٌة أستهٕن السنوي بٌن الفلسطٌنٌٌن 
 تٕؾ نمط حٌاة كل منهما، زاعمة أن نمط حٌاة الثانً ٌتطلب واْسرابٌلٌٌن با

كمٌات أكبر من المٌاه، ومهما ٌكن من اِمر فإن السحب الكبٌر من ال زان 
الجوفً من لبل أحتٕل مع للة مٌاه اِمطار السالطة على منطمة الدراسة 

لٕست دام أدى إلى زٌادة نسبة النترات والكلور فً المٌاه التً لم تعد صالحة 
اَدمً، وعمدت إسرابٌل إلى وضع محطات الصرؾ الصحً فوق أفضل 
 زان جوفً لمٌاه الشرب لتلوٌثه، أما أكثر اِسباب المإدٌة إلى تلوٌث المٌاه 
ٌكون فً المصابد المابٌة وهً عبارة عن آبار لسحب المٌاه لبل د ولها 

ٌعها إلى الفلسطٌنٌٌن مرة أراضً الدولة الفلسطٌنٌة وإعادتها إلى إسرابٌل لٌتم ب
 (.www.wafainfo.psأ رى)
كما أدى استنزاؾ الصهاٌنة لُبار الجوفٌة إلى نمص المٌاه التً ٌتم   

ض ها للفلسطٌنٌٌن، وبنفس الولت أصبحت معظم آبار لطاع ؼزة الجوفٌة 
 مالحة نتٌجة لتدا ل مٌاه البحر مما ٌإثر صحٌاً على مست دمٌها.

جلسات المفاوضات المتعددة حول المٌاه عام فعندما بدأت أولى   
ً من مواجهة 99ٕٔ) ً واضحا ً إسرابٌلٌا م(، كان من الواضح أن هنان تهربا

الدول العربٌة دفعة واحدة وهً تفضل أنفراد بكل دولة على حدةر أمًٕ فً 
الحصول على أكبر مكاسب ممكنة من مصادر المٌاه، ونجحت اسرابٌل  بالفعل 

المفاوضات، كما نجحت فً إبرام اتفاق مابً منفصل مع اِردن فً إفشال هذه 

http://www.golan67.net/
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لٌبمى المولؾ الفلسطٌنً والسوري واللبنانً أكثر حرجا، بسبب استنزاؾ 
اْسرابٌلٌٌن لمواردهم بصفة دابمة بكمٌات كبٌرة تجعل التفاوض على ما تبمى 
منها أشبه بحرب بٌن أربعة أش اص عطشى على كوب ماء 

 (.www.wafainfo.psواحد)
وٌُِصر الجانب الفلسطٌنً على الحك فً منالشة مسؤلة المٌاه بالتساوي مع 
كافة الحموق الفلسطٌنٌة اِ رى. مثل اِرض، والحدود،  والٕجبٌن، والمدس، 
وٌستند الجانب الفلسطٌنً إلى المانون الدولً لنٌل حموله المابٌة  ورفض 

ٌتم أتفاق على تحدٌدات واضحة الحلول البدٌلة من الجانب اْسرابٌلً ما لم 
تضمن الحموق المابٌة فً حدها اِدنى،  ٕفا للمولؾ اْسرابٌلً والذي ٌعتبر 

 لضٌة المٌاه بمثابة استراتٌجٌة فً الفكر الصهٌونً.
 أوالً: أهمٌة الدراسة 

 األهمٌة النظرٌة)العلمٌة(: 
ك من أن  لضٌة إن اِهمٌة العلمٌة من الناحٌة السٌاسٌة لهذه الدراسة تنبث

المٌاه عامة والمٌاه الجوفٌة  اصة تعتبر من المضاٌا الصراعٌة الهامة 
والحٌوٌة بٌن الفلسطٌنٌٌن واْسرابٌلٌٌن، عند طرح أي مشروع تسوٌة سٌاسٌة 

اْسرابٌلً(، وأن أي تمدم سٌاسً حول لضٌة المٌاه ٌفتح  -للصراع )الفلسطٌنً
ٌة اِ رى، وكٌؾ أن الماء ٌعتبر عنصر الباب أمام التمدم فً المضاٌا الصراع

 توتر وصراع باْضافة إلى انه ٌمكن أن ٌكون عنصر تفاهم وسٕم.
 األهمٌة التطبٌمٌة )العملٌة(:

ٌعتبر الماء هو عصب الحٌاة واِساس فً تكوٌن المجتمعات وتحضرها 
ار لذلن نهتم بالتعرؾ على اِهمٌة التطبٌمٌة لهذه الدراسة التً تمد صانع المر
الفلسطٌنً بالمعلومات المتعلمة بؤزمة المٌاه الفلسطٌنٌة وأثرها على التصاد 
الدولة المنتظرة، كما تإكد هذه الدراسة على وجوب تمسن الفلسطٌنٌٌن 
بالحموق المابٌة الفلسطٌنٌة لبل الذهاب إلى حلول وممترحات جدٌدة لتعوٌض 

الماء عند طرح أي  العجز المابً فً المٌاه، وأٌضا توضح الدراسة أهمٌة
 مشروع تسوٌة للصراع الفلسطٌنً اْسرابٌلً.

كما أن الدراسة تكشؾ عن الوجه "العنصري" للسٌاسة اْسرابٌلٌة من 
 ٕل إجراءاتها الجابرة بحك الفلسطٌنٌٌن فً توزٌع المٌاه ممارنة 

 باْسرابٌلٌٌن.
 ثانٌاً: مشكلة الدراسة وتساإالتها

رات السٌاسٌة لوضع المٌاه فً فلسطٌن من  ٕل تهتم الدراسة بالتؤثٌ     
سٌطرة دوله إسرابٌل علٌها، وجعلها ضمن حدودها، وأن ما لامت به إسرابٌل 
من سٌطرة على اِنهار ومنابع المٌاه فً فلسطٌن نابع من حرصها على جعل 
تلن المصادر من ضمن حدود دولتها، وعدم أشتران فٌها مع أي دولة عربٌة، 
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لة فلسطٌن المستمبلٌة!، فالباحث هنا ٌحاول اْجابة على التساإل أو حتى دو
 الربٌس التً تدور حوله الدراسة وهو:

"ما هو أثر اِطماع اْسرابٌلٌة فً المٌاه الجوفٌة الفلسطٌنٌة على الصراع 
  اْسرابٌلً( وترسٌم الحدود الدولٌة" –)الفلسطٌنً 

 رعٌة كما ٌلً:وٌتفرع عن هذا التساإل الربٌس عدة أسبلة ف
ما هو أثر الوضع المابً الفلسطٌنً على أمن واستمرار ومستمبل الدولة  -

 الفلسطٌنٌة المادمة؟
ما هو تؤثٌر استمرار سٌطرة أحتٕل اْسرابٌلً على مصادر المٌاه  -

 الجوفٌة الفلسطٌنٌة على عملٌة السٕم؟
رسٌم ما هو أثر توزٌع المٌاه بشكل عادل )فً منطمة الدراسة( على ت -

 اْسرابٌلً(؟ -حدود دولة فلسطٌن المستمبلٌة، أي)لضٌة الصراع الفلسطٌنً 
 ثالثاً: مفاهٌم الدراسة

هً عملٌة تعٌٌن الحدود السٌاسٌة بٌن الدول ترسٌم الحدود الدولٌة:   -
المرارات  –المتجاورة تتم بوسابل متعددة منها والممصود بها)المعاهدات 

ة عن المحاكم الدولٌة(، وؼٌرها من الوثابك التحكٌمٌة أو المضابٌة الصادر
والسندات المانونٌة اِ رى، وتعد عملٌة ترسٌم الحدود الدولٌة عملٌة فً ؼاٌة 
اِهمٌة، إذ بإتمامها تصبح تلن الحدود كاملة تمتاز بصفة الثبات والنهاٌة ؤ 

 ٌجوز المساس بها أو تعدٌلها بعد ذلن إٔ بموافمة اِطراؾ المعنٌة.
ففً حالة إسرابٌل مع الدول العربٌة ٔ ت ضع عملٌة الترسٌم لما ذُكر آنفا       

بل تتحكم فٌها مدى حاجة إسرابٌل لضم مصادر المٌاه الجوفٌة واِنهار 
والبحٌرات المحٌطة بها مثل نهر اِردن والٌرمون وبحٌرة طبرٌا وم زون 

 المٌاه الجوفٌة فً الجؤن.
هً تلن المٌاه التً تتسرب إلى باطن اِرض  :المٌاه الجوفٌة الفلسطٌنٌة  -

نتٌجة لسموط اِمطار، على شكل م زون مابً فً باطن اِرض. والتً 
تشكل ثروة لومٌة هامة حٌث ٌحتوي لطاع ؼزة والضفة الؽربٌة على عدد 
كبٌر من أحواض المٌاه الجوفٌة، ومنها ما هو مشترن بٌن الفلسطٌنٌٌن 

 واْسرابٌلٌٌن.
هو تعارض بٌن إرادتٌن بٌن صاحب  اإلسرابٌلً: –لسطٌنًالصراع الف  -

الحك واِرض والمٌاه وبٌن المعتدي والمحتل ومنتهن الحموق، الذي ٌمثل 
الطرؾ الموي وٌمتلن جمٌع أدوات الصراع وبالممابل الطرؾ اِضعؾ بما 

 ٌملن من ممومات الصراع الملٌلة ممابل ما ٌمتلكه المحتل اْسرابٌلً.
 ج الدراسة رابعاً: منه

لمد است دم الباحث فً الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً الذي ٌموم على 
أساس تحدٌد  صابص الظاهرة،  ووصؾ طبٌعتها ونوعٌة العٕلة بٌن 
متؽٌراتها وأسبابها واتجاهاتها، وما إلى ذلن من جوانب تدور حول سبر أؼوار 
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لوالع. وٌعتبر هذا مشكلة أو ظاهرة معٌنة والتعرؾ على حمٌمتها فً أرض ا
المنهج مظلة واسعة ومرنة لد تتضمن عدداً من المناهج واِسالٌب الفرعٌة 
مثل المسوح أجتماعٌة، ودراسات الحأت والتطوٌرٌة والمٌدانٌة، وٌعتبر 
بعض الباحثٌن بؤن المنهج الوصفً ٌشمل كافة المناهج اِ رى باستثناء 

ملٌة الوصؾ والتحلٌل للظواهر تكاد المنهجٌن)التارٌ ً والتجرٌبً(،  ِن ع
تكون مسؤلة مشتركة وموجودة فً كافة أنواع البحوث العلمٌة. وٌعتمد المنهج 
المست دم على تفسٌر الوضع المابم، وتحدٌد الظروؾ والعٕلات الموجودة بٌن 
المتؽٌرات. كما ٌتعدى المنهج الوصفً مجرد جمع بٌانات وصفٌة حول 

لربط والتفسٌر لهذه البٌانات وتصنٌفها ولٌاسها الظاهرة إلى التحلٌل وا
واست ٕص النتابج منها. وكذلن اعتمد فً الدراسة على اِبحاث والدراسات 

 السابمة والمصادر اْحصابٌة.
 خامساً: تمسٌم الدراسة

تحتوي الدراسة على مبحثٌن تسبمهما ممدمة، وٌتبعهما  اتمة، ولد جاء 
ث اِول والذي ٌتناول، أثر السٌطرة اْسرابٌلٌة المبح البحث على النحو التالً:

الفلسطٌنٌة على عملٌة السٕم مع الدول العربٌة. وجاء المبحث الثانً تحت 
عنوان:السٌطرة اْسرابٌلٌة على المٌاه الفلسطٌنٌة وأثرها على الطروحات 

 السلمٌة ال اصة بفلسطٌن، و اتمة.
 الفلسطٌنٌة على الصراع  أثر األطماع اإلسرابٌلٌة فً المٌاه الجوفٌة

 اإلسرابٌلً( وترسٌم الحدود الدولٌة –)الفلسطٌنً 
للوهلة اِولى لد تبدو العٕلة بٌن طرفً المعادلة، حرب المٌاه وأزمة 
الشرق اِوسط مصطنعة أو فلنمل ؼٌر دلٌمة، لكننا إذا دلمنا فً المضٌة نجد أن 

تعمٌداتها وتجلٌاتها، بل  حرب المٌاه جاءت مكملة ِزمة الشرق اِوسط فً كل
هً جزء ٔ ٌتجزأ من هذه اِزمة تست دم فً كثٌر من اِحٌان ْضفاء الطابع 
الحمٌمً لّزمة و لك صراعات هامشٌة تطؽً على الصراع اِساسً 

 وتؽطٌه.
وحسب تمدٌر  براء استراتٌجٌٌن فً هذا الشؤن: حٌث ندرة المٌاه والمنافسة 

أن تمود اِمم إلى النظر إلى المٌاه على أنها على مواردها المحدودة ٌمكن 
لضٌة أمن لومً. ول ص أحد ال براء  طورة لضٌة المٌاه فً الشرق اِوسط 
بؤنها كاِرض الطٌبة تعنً أشٌاء كثٌرة، فهً مصدر الحٌاة والؽنى والماعدة 

 ألتصادٌة اِساسٌة والرصٌد ورمز السٌادة والسٕح السٌاسً أٌضا.
ٌاه تحتل أهمٌة كبٌرة فً الفكر اْسرابٌلً، وهذه اِهمٌة لٌست فمضٌة الم    

ولٌدة ظرؾ بعٌنه، كما أنها لٌست ضرورة تمتضٌها مرحلة ما، لكنها بالدرجة 
اِولى أهمٌة تتعلك بمضٌة الوجود اْسرابٌلً ذاته، وهً أهمٌة تعكسها اِفكار 

رة اِحٕم إلى دنٌا الصهٌونٌة منذ المدم والتً انتملت مع مرور الزمن من داب
الوالع، ومن مشارٌع على الورق إلى مشارٌع حمٌمٌة فوق اِرض. وتتدا ل 
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ال رٌطة المابٌة مع ال رٌطة اِمنٌة وتٕزمها، ؤ توجد ش صٌة إسرابٌلٌة 
لدٌما وحدٌثا، على استعداد للتفرٌط فً هذا التوافك والتٕزم، أو ال روج عن 

 مٌاه فً الفكر اْسرابٌلً.هذه الماعدة التً تمثل دور ال
فالمٌاه بالنسبة ْسرابٌل هً إحدى ركابز المشروع الصهٌونً المابم على 
أرض بٕ شعب ومهاجرٌن ٌهود من شتى بماع اِرض، ومٌاه تست دم 
للزراعة والصناعة والترفٌه ْرضاء المستوطنٌن سواء كان ذلن على حساب 

دول العربٌة المجاورة، كما أن م(، أو ال9ٙ7ٔم أو 9ٗ8ٔالفلسطٌنٌٌن عام )
المٌاه كانت ومازالت هً المبرر الذي تُ فى وراءه الصهٌونٌة أطماعها 
التوسعٌة فً أراضً الدول العربٌة المجاورة لفلسطٌن المحتلة، التً رسمها 

أن  –أي بشكل أ ر  –هرتزل مإسس الحركة الصهٌونٌة من الفرات إلى النٌل 
على معظم مصادر المٌاه الموجودة فً الوطن دولة هرتزل المنشودة تحتوي 

 (. 9ٖ9ٔالعربً و بشكل أدق فً أسٌا العربٌة ووادي النٌل)إده، 
 المبحث األول

الفلسطٌنٌة( على عملٌة السالم مع الدول   -أثر السٌطرة )اإلسرابٌلٌة
 العربٌة

إن اتفالٌات السٕم المولعة حول توزٌع المٌاه بٌن العرب واْسرابٌلٌٌن 
ت ممدسة ؤ ٌمكن أن تصمد أمام أزدٌاد السكانً  فً منطمة حوض نهر لٌس

اِردن واستمرار الهجرة الٌهودٌة التً تعنً مزٌدا من الضؽط على مصادر 
المٌاه، وبالتالً فإن عدم لدرتها على تلبٌة الحاجات المتزاٌدة لد تدفع إسرابٌل 

المٌاه الجوفٌة الفلسطٌنٌة مستمبٕ ل رق أي تفاهم على المٌاه سواًء باستنزاؾ 
والعربٌة أو المٌام بهجوم عسكري مسلح  اطؾ تحت ؼطاء أعذار واهٌة 

 للتحكم بمصادر المٌاه.
اْسرابٌلً(،  –ؤ ٌ فى على الجمٌع الشك المابً من الصراع )العربً 

فمد تم ترحٌل الفلسطٌنٌٌن من اِراضً التً تجاور اَبار والٌنابٌع واِنهار 
ستٌطان الصهٌونً، وانتمل اهتمام اْسرابٌلٌٌن بعد أن تم تثبٌت وتٕه أ

ألدامهم فً اِراضً إلى مصادر المٌاه كؤحد عناصر تسوٌة الصراع )العربً 
 (.ٖٖاْسرابٌلً()السمان، بدون تارٌخ :  -

إن من شؤن طرح الحلول لمشكلة المٌاه أن تدعم السٕم اْللٌمً. وفً 
الة سٕم إللٌمً أن تتٌح إٌجاد حلول لهذه الولت نفسه فإن من شؤن ح

المشكٕت، ومن هنا: فإن السٕم مرتبط بنوعٌن من المشارٌع، مشارٌع 
"حتمٌة"، ومشارٌع "ممكنة" ستكون هذه المشارٌع مرتبطة باتفالات بٌن 
إسرابٌل وكل جاره من جاراتها وسٌكون بعضها مرتبطا بؤكثر من كٌان 

  (.8ٖ:  99ٔٔواحد)كالً، 
إسرابٌل ذات الموارد المابٌة الشحٌحة اعتمدت منذ الستٌنات على إن 

الموارد المابٌة اْضافٌة التً سبمت العرب إلٌها واستولت علٌها من  ٕل 
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حروبها، لتلبٌة معدٔت استهٕكها المدنً العالً، وتطوٌر زراعتها، و تنفٌذ 
ٌة العربٌة المسلوبة سٌاستها أستٌطانٌة وٌتراوح الحجم اْجمالً للموارد الماب

ملٌون متر مكعب من المٌاه فً السنة وهو ٌمثل   7ٓٓإلى  ٓٓٙمن 
 (.ٔٗ: 99ٓٔ%( من استهٕن إسرابٌل السنوي للمٌاه)سلٌمان، ٓٗنحو)

ولم تكتِؾ إسرابٌل بسرلة المٌاه من اِراضً العربٌة المحتلة )الضفة 
ع إلى أستٌٕء على الؽربٌة، ولطاع ؼزة، والجؤن، وجنوب لبنان( فهً تتطل

المزٌد من الموارد المابٌة العربٌة عن طرٌك سلسلة من المشارٌع التً ت طط 
لفرضها على بعض الدول العربٌة تحت ذرٌعة السٕم ووفك ممترحات عدٌدة 
ُعِرضت  ٕل مجرٌات المفاوضات متعددة اِطراؾ، والموازٌة لمفاوضات 

رٌا ولبنان الد ول فٌها، وكذلن التسوٌة الثنابٌة، والتً رفضت كل من سو
  ٕل المإتمرات ألتصادٌة اْللٌمٌة التً دُعٌت إسرابٌل للمشاركة فٌها.

وٌبمى السبب اِساسً للحروب المابٌة السابمة، كامنا فً الوجود الصهٌونً 
أستٌطانً العنصري العدوانً التوسعً فً المنطمة العربٌة. ذلن ِن 

تٌجة سبب أو أسباب والوجود الصهٌونً من الحروب هً نتٌجة، ولكل ن
اِساس هو السبب فً نشوبها ماضٌا وحاضرا ومستمبٕ ولم نجد لبل لٌام هذا 
الكٌان حربا مابٌة واحدة فً المنطمة. لذلن، فمد كان على حك من أطلك على 
الكٌان الصهٌونً وصؾ "الدولة العطشى"، لٌس إلى المٌاه فمط، بل إلى كل 

 –اِردن  -دجلة والفرات  -هار فً المنطمة العربٌة مثل )النٌل شًء. وأن اِن
اللٌطانً(، بلػ عمرها آٔؾ السنٌن، عاشت حولها كثٌراً من الحضارات 
والشعوب وحدثت بالمرب منها كثٌراً من اِحداث، لكنها لم تشهد ما تشهده 

الكٌان  الٌوم من صراع على المٌاه وحروب مابٌة بهذه الشراسة، إٔ بعد ؤدة
الصهٌونٌة ومشارٌع الصهٌونٌة فً السٌطرة على مٌاه المنطمة والتحكم بها 

 وبشربها و ٌراتها ومستمبلها.
كما لم ٌوظؾ الماء كسٕح سٌاسً إٔ بعد ؤدة هذا الكٌان وتفالم دوره فً 

 (.ٕٙ: ٕ٘ٓٓالمضٌة، ِن وجوده باِساس هو السبب.)زهر الدٌن، 
نذار تعلو فً فضاء الشرق اِوسط بؤن الصراع فمنذ عدة سنوات ودلات اْ

على المٌاه لادم. كتب ذلن بعض الدارسٌن والمت صصٌن فً هذا المجال، 
ولدم العدٌد من المرالبٌن تحلٌٕتهم، وأصحاب المشكلة ٔ ٌجمعون أمرهم 
وٌبحثون عن وسابل لمعالجة آثار اِزمة التً ٔحت بوادرها جماعٌا، فً حٌن 

عربً ٌسعى للعمل وحده فٌما ٌ طط اْسرابٌلٌون وآ رون  نجد أن كل لطر
 (. ٕٙ: ٕ٘ٓٓللوصول إلى أهدافهم وٌرسمون استراتٌجٌتهم)زهر الدٌن، 

ومع اهتمام المجتمع الدولً بمحاولة إلرار السٕم فً المنطمة، والبحث عن 
وسابل لنزع فتٌل التوتر الدابم الذي ٌسببه أحتٕل اْسرابٌلً لّراضً 

ربٌة. ترهن إسرابٌل فً مشارٌعها تحمٌك السٕم ٔتفالٌة إللٌمٌة لتوزٌع الع
المٌاه ٌكون لها نصٌب اِسد فٌها تحمك لها السٌطرة على مصادر اِنهار 
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العربٌة ناهٌن عن استؽٕلها للمٌاه الجوفٌة فً الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة 
 (.8ٓٔ: 99ٔٔكنعان،  وسرلتها للمٌاه الجوفٌة فً سٌناء أثناء احتٕلها)شمام،

اْسرابٌلٌة(  –ولعل مسؤلة المٌاه تستمطب أهم محاور المفاوضات )العربٌة 
حول السٕم المفمود فً المنطمة. ومن المعروؾ أن مإشرات تلن الحرب بدأت 
منذ لٌام إسرابٌل بمحاؤت لتحوٌل مٌاه نهر اِردن لري أراضً النمب 

هار اللبنانٌة فً الجنوب أحد أهم دوافع الصحراوٌة، كما كانت سرلة مٌاه اِن
إسرابٌل ٔجتٌاح لبنان فٌما عرؾ فٌما بعد بالحرب العربٌة اْسرابٌلٌة 

 (.8ٓٔ: 99ٔٔال امسة)شمام، كنعان، 
فً حٌن ارتكزت المشارٌع اْسرابٌلٌة المابٌة إلى جملة ادعاءات ومبالؽات 

ت لتوسٌع أطماعها فً حول حاجة "إسرابٌل" الماسة للمٌاه بهدؾ إٌجاد مبررا
 (.ٔٔٔ:  ٕٓٓٓالمٌاه العربٌة)البهلول، 

 -لبل إنشاء دولة إسرابٌل -فلمد أدرن المادة الصهاٌنة المولؾ المابً الحرج 
الذي ٌمكن أن ٌجعل أمنهم مهدداً و اصة مع اِهمٌة المصوى التً تحتلها 

ظرهم هو الزراعة وأستٌطان فً اٌِدٌولوجٌة الصهٌونٌة، وكان الحل فً ن
ضرورة أعتماد على الموارد المابٌة فً البلدان المجاورة وإذا كان هذا اِمر 
لد تحمك بموة السٕح فٌما بعد، فإنة فً البداٌة كان عبارة عن مطالب ٌبعث بها 
الصهاٌنة إلى الموى البرٌطانٌة واِمرٌكٌة التً ستساعدهم على تؤسٌس دولتهم 

ً لتضمٌن حدود هذه الدول ة )فلسطٌن أنتدابٌة( منابع مابٌة لم تكن وأٌضا
 (.ٔٔٔ: ٕٓٓٓمطروحة ضمن حدودها الممترحة من لبل)البهلول، 

ولد أ ذ الصراع حول المٌاه بٌن إسرابٌل والعرب شكل مشروعات و 
أنه بٌنما كانت المشارٌع  –وظل الفارق بٌنهما ؤزال  -مشروعات مضادة 

ثم ٔ ٌتم تنفٌذها بسبب ال ٕفات  العربٌة تمؾ عند حد الطرح على الورق
العربٌة( والعمبات اْسرابٌلٌة، كانت المشروعات اْسرابٌلٌة تجد  –)العربٌة 

طرٌمها وبسرعة إلى التنفٌذ مست دمة فً ذلن كل اِسالٌب المشروعة وؼٌر 
 (.ٔٔٔ:  ٕٓٓٓالمشروعة)البهلول، 

وسط وبٌن نذر إن وجهة النظر التً تربط بٌن مشكلة المٌاه فً الشرق اِ
الحرب فً المنطمة ٔ تعوزها اِمثلة التارٌ ٌة الشاهدة على صدلها، بل إن 
بعض المحللٌٌن ذهبوا إلى أبعد من هذا، مإكدٌن على أن تارٌخ الصراع فً 
منطمة الشرق اِوسط دابما ما كانت مصادر المٌاه هً التً تحدد معالمها 

 (.ٕٕٓٓوتطلك له إشارة البدء)البٌان، 
الفعل كان الكثٌر من المناوشات بٌن إسرابٌل والدول العربٌة المجاورة وب

إما صرا عات حول المٌاه، أو معارن ِسباب تتعلك بالمٌاه،  9ٗ8ٔمنذ حرب 
عندما بدأت إسرابٌل ضخ المٌاه من المستنمعات فً مستهل ال مسٌنٌات، 

إلى توتر اعتبرت سورٌا ذلن انتهاكا للمنطمة المنزوعة السٕح، مما أدى 
 (.ٕٕٓٓواحتكان حول بحٌرة طبرٌة استمرت لعدة سنوات)البٌان، 
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بؽارات استهدفت نهر  9ٙ7ٔوكانت إسرابٌل لد مهدت لحرب ٌونٌو 
الحاصبانً لمنع تحوٌل لسم من مٌاهه إلى مجرى نهر اللٌطانً، وأن أحد 

م كان تدمٌر المنشآت العربٌة على المجرى 9ٙ7ٔاِهداؾ الربٌسٌة لحرب 
على لنهر اِردن وسد  الد بن الولٌد على نهر الٌرمون بعدما كان اِ

 (. 89: ٕٔٓٓالسورٌون واِردنٌون لد أنجزوا المسم اِول منه)سٕمة، 
وٌُجِمع المحللون على أن احتٕل إسرابٌل لهضبة الجؤن السورٌة كان 
ً ِسباب  ِسباب عسكرٌة لمولعها أستراتٌجً المطل على إسرابٌل وأٌضا

م(، ثم فً 978ٔمابٌة. كما أن استٌٕء إسرابٌل على الجنوب اللبنانً فً عام )
م(، لد ضمن لها التحكم فً مٌاه نهر اللٌطانً والوزانً. وسهل لها 98ٕٔعام )

احتٕل الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة سٌطرتها على المصادر المابٌة الجوفٌة التً 
ٌعتمد أن أكثر من نصؾ لرن من  لننت است دامها على الفلسطٌنٌٌن. فهنان من

الصراع بٌن العرب وإسرابٌل لد انتهً، وأن عهداً جدٌداً من الحوار والسٕم 
لادم، حٌث بدأت مفاوضات من أجل ذلن بٌن العرب وإسرابٌل منذ بداٌة 
التسعٌنات وعلى الرؼم أننا ن تلؾ مع هإٔء فٌما ذهبوا إلٌه حٌث نعتمد أن 

ن العرب والٌهود عمٌمة ومتجددة، ولٌس من السهل أسباب النزاع والصراع بٌ
إن لم ٌكن من المستحٌل تجاوزها أو وجود حلول لها بالصورة التً 
ٌطرحونها، ِنها متعلمة باِراض والمٌاه والوجود وعلى الرؼم من ذلن كله 
ً تجرى بهذا أتجاه فً  طرحت لضٌة المٌاه والسٕم فً المنطمة ِن أحداثا

صر، فلمد د لت تارٌخ المنطمة الذي ٔ ٌمكن تجاهلها على أرض تارٌ نا المعا
 (.77ٔ، 7ٖٔ:  ٕٔٓٓالوالع لّسباب التالٌة:)سٕمة، 

ُهزم العرب واحتلت إسرابٌل أراض عربٌة  9ٙ7ٔأنه كنتٌجة لحرب أوال: 
 شملت مصادر المٌاه فً المنطمة.

ها بل تعلن أنها : إن إسرابٌل تتشبث باِراضً العربٌة، ولن تؽادرها كلثانٌا
 ٌمكن أن تنسحب من بعضها ممابل ضمان المٌاه واِمن.

: إن العرب ٌ سرون أهم مورد للحٌاة وهو المٌاه فً ولت هم فً أشد ثالثا
 الحاجة إلٌها.

التوترات اْللٌمٌة والدولٌة التً حدثت، ساهمت فً إحداث متؽٌرات  رابعا:
جدٌدة، فمد تفكن أتحاد على جمٌع المستوٌات مما تتطلب رإى وسٌاسات 

السوفٌتً، وانفردت لوة واحدة بمٌادة العالم وأصبح هنان نظام عالمً متؽٌر 
لسنا معزولٌن عنه وعن تؤثٌراته. كما أنه على المستوى اْللٌمً حدثت 
متؽٌرات أهمها ؼزو العراق للكوٌت وتداعٌاته التً أفضت ٔحتٕل العراق، 

وتشرذمهم وإضعافهم، مما أتاح الفرصة وأن ذلن لد زاد من ت لؾ العرب 
للموى اْللٌمٌة أن تموى وتتطلع إلى  ٌرات الوطن العربً وتطمع فٌها مستؽلة 

 ضعؾ المرحلة مثل إٌران وإسرابٌل.
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فً هذه الفترة التارٌ ٌة التً تمر بها المنطمة العربٌة هم فً مرحلة الدفاع 
الحضاري لهذه اِمة،  عن اِساسٌات وهً اِرض والمٌاه والبشر والوجود

والضؽوط تشتد علٌهم. وتجد إسرابٌل فً هذا الوضع فرصتها التارٌ ٌة لبناء 
 الولابع على اِرض على حساب العرب أكثر من الماضً.

إن السٌطرة على المٌاه من أجل أستٌطان، وضمان مستمبل لمٌٌٕن 
ً استراتٌجٌاً اْسرابٌلٌٌن الموجودٌن والٌهود المهاجرٌن كانا وسٌبمٌان ه دفا

ً على الرؼم من شعارات السٕم التً ٌَُرَوج لها، والتً تُؽري بعض  إسرابٌلٌا
 999ٔالعرب الحالمٌن الذٌن تنمصهم الرإٌة أستراتٌجٌة الثالبة.)التمٌمً، 

(. كما ٌُٕحظ من المشروعات والدراسات التً أعدتها عدة جهات 8٘:
مستمبل العٕلات ألتصادٌة بٌن إسرابٌلٌة منذ منتصؾ ال مسٌنات بشؤن 

العرب وإسرابٌل فً حالة السٕم، أنها أولت اهتماما كبٌرا لعملٌة استؽٕل 
المٌاه وؼٌرها من الموارد الطبٌعٌة العربٌة عن طرٌك إلامة مشروعات 
مشتركة تتضافر فٌها " التكنولوجٌا وال برة اْسرابٌلٌة والموارد الطبٌعٌة 

ٌمكن اْشارة فً هذا الصدد إلى بعض أمثلة هذه والمالٌة العربٌة " و
 -المشروعات:

أعد المتحدث باسم ال ارجٌة اْسرابٌلٌة دراسة ذكر  9ٙٙٔفً إبرٌل   .3
فٌها أن هنان إمكانات كبٌرة للتعاون مع الدول العربٌة، فإسرابٌل ٌمكنها أن 

فنٌاً فً تمدم المهارة وال برة الفنٌة التً ستجعل الصحراء مزدهرة، وأن تساعد 
مجأت إزالة ملوحة المٌاه والتعلٌم والصناعة وؼٌرها، وٌستطٌع العرب 
بدورهم أن ٌمدموا المواد ال ام والمنتجات الزراعٌة وسٌكون هذا التعاون 

 لمصلحة الطرفٌن.
م كشفت صحٌفة ٌدٌعوت أحرونوت اْسرابٌلٌة 977ٔفً دٌسمبر عام  .6

عن مشروع وضعه جاد م، النماب 977ٔ/ٕٔ/ٕٕفً عددها الصادر فً 
(  97٘ٔ-97ٌٗٔعموبً وزٌر المواصٕت فً حكومة رابٌن فً عامً ) 

بعنوان "مشروع تعاون إللٌمً فً الشرق اِوسط وكان من بٌن ما تضمنه 
إٌجاد أسالٌب للتعاون بٌن إسرابٌل والعرب فً تطوٌر مصادر الطالة والمٌاه، 

التعاون اْللٌمً)أحرونوت،  ِن هذه المصادر تشكل بنٌة أساسٌة مهمة لتوطٌد
ٔ977.) 

نشر مركز البحوث اْسرابٌلً " معهد هورد فتٌشً  978ٔفً ٌناٌر  .1
للسٕم" دراسة دعت إلى إنشاء سوق شرق أوسطٌة مشتركة " و لك كتلة 
إلتصادٌة واحدة فً منطمة الشرق اِوسط، تتحرن فٌها السلع ورإوس اِموال 

فٌها المشروعات المشتركة بما فٌها مشارٌع والتكنولوجٌا بحرٌة كاملة وتزدهر 
المٌاه التً تحتل فٌها إسرابٌل دور العمل المفكر فً تمسٌم العمل 

 (. 8٘: 999ٔالجدٌد)التمٌمً، 
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وٌمكن أن ٌشمل هذا التكامل ألتصادي مجأت تعمٌر الصحراء وترشٌد 
جز است دام المٌاه  وتحسٌن وسابل المواصٕت وأتصأت وإلؽاء الحوا

الجمركٌة وتطوٌر مصادر جدٌدة للطالة والوالع أن هذه الدعوات اْسرابٌلٌة 
إلى السٕم والتعاون ألتصادي مع العرب، ورؼم ادعاءات إسرابٌل بؤن 
عٕلات السٕم والتعاون سوؾ تحمك مصالح الطرفٌن على حد سواء، تنطلك 

بالوسابل  حمٌمة من تطلع إسرابٌل إلى السٌطرة على المنطمة العربٌة
إضافة إلى الوسابل العسكرٌة، بمعنى الجمع بٌن التوسع  –ألتصادٌة 

الجؽرافً بأحتٕل العسكري من جهة والؽزو ألتصادي للمنطمة من جهة 
ثانٌة، وٌتمثل العنصر اِساسً فً التفكٌر اْسرابٌلً بالشبون ألتصادٌة فً 

حتمٌة لٌادتها ٔلتصادٌات لدول المنطمة بما فٌها المٌاه. وتعتمد إسرابٌل أن 
ً ؼٌر متنالضة مع مصالح العرب  المنطمة وتوجهها على نحو تبدو فٌه شكلٌا

، ٖٖ٘: 99ٔٔولكنها تس رها حمٌمة ل دمة مصالحها اْسرابٌلٌة)الطاهري، 
ٖ٘ٗ.) 

ً على أحد أن سرلة إسرابٌل للمٌاه العربٌة، عادة، تمارسها منذ  ولٌس  افٌا
اَن... ولم تكتؾ بسرلة مٌاه الدول العربٌة المجاورة لها بدء إنشابها وحتى 

فهً تدعً بؤنها التً تعانً أزمة مابٌة  انمة ترى أن حرٌة الوصول إلى 
المنبع هً أهم الشروط التً ٌجب أن تملٌها فً ترسٌم حدودها هذا ما أكده 

ب بٌنا أكد برنامج حز 988ٔبرنامج حزب العمل اْسرابٌلً فً انت ابات عام 
اللٌكود أن الماء حٌاتنا ؤ نستطٌع أن نضع هذه الثروة فً أٌدي إناس لدٌنا 

 (.ٖٗ٘، ٖٖ٘:  99ٔٔشن كبٌر فً نواٌاهم نحونا)الطاهري، 
اْسرابٌلٌة( ثٕث جوانب  –فً حٌن تتناول مفاوضات السٕم )العربٌة  

هً )السٌادة على اِرض، وتماسم مصادر المٌاه، والتعاون فً المشارٌع 
ٌتعٌن أن ٌعرؾ العرب ما هً اِراضً  أما فٌما ٌتعلك بالسٌادة ألتصادٌة(.

التً ستظل تحت السلطة اْسرابٌلٌة، وما هً تلن التً ستنتمل إلى السلطة 
العربٌة سواء كانت فلسطٌنٌة أو سورٌة، وستتولؾ سٌادة هذه الدولة أو تلن 

اص بهضبة الجؤن ٌعبر على الموارد المابٌة على ترسٌم الحدود، فالوضع ال 
وحده عن مدى تعمد المشكلة، حٌث أنها تشتهر بمزاٌاها العسكرٌة الهابلة، إذ 
أنه ٌمكن السٌطرة على العاصمة السورٌة " دمشك " من مرتفعات هذه الهضبة 
من جانب، والسٌطرة على وادي اِردن والمستوطنات اْسرابٌلٌة من الجانب 

تً تدفع كٕ من الطرفٌن السوري واْسرابٌلً اِ ر وتلن أعتبارات هً ال
 (.7ٔٔ، 7ٓٔ: 998ٔإلى التمسن بشدة بمرتفعات الجؤن)أبوزٌد، 

وفً ظل أستراتٌجٌات العسكرٌة الحدٌثة، وظهور الصوارٌخ بؤنواعها     
الم تلفة فإنه ٌمكن عمل ترتٌبات أمنٌة، فً ظل السٕم تملل من المٌزة 

لجؤن وتبمى مشكلة الموارد المابٌة على السطح. أستراتٌجٌة لمرتفعات ا
وبعبارة أ رى إذا ما لبلت إسرابٌل بالت لً عن هضبة الجؤن سٌتعٌن علٌها 
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الت لً أٌضا عن سٌطرتها على منابع أنهار بانٌاس والٌرمون والحصبانً 
وت شى إسرابٌل فً هذه الحالة من  -حٌنها –بعدما انسحبت من جنوب لبنان 

ن مٌاه تلن اِنهار نحو أجزابها السفلٌة أو حدوث ان فاض جوهري ولؾ جرٌا
 فً كمٌة المٌاه التً ستواصل تدفمها نحو اِجزاء السفلٌة من تلن اِنهار. 

ولذا ٌتمثل اِمر بالنسبة ْسرابٌل فً مماٌضة أعتراؾ بالسٌادة السورٌة 
ِردن. والحل على الجؤن بحك ممصور علٌها فً است دام مٌاه أعالً نهر ا

لابل للتصور تماما، كما أنه لٌس من المستحٌل اللجوء إلى حلول أ رى، وإن 
بتماسم ثروة كانت للة الماء المتاح تحد من إمكانٌة المناورة، فاِمر ٌتعلك 

شدٌدة الندرة بٌن دول أبعد من أن ٌكن بعضها للبعض أي مشاعر  طبٌعٌة
 (.7ٓٔ: 998ٔصدالة حمٌمٌة)أبوزٌد، 

ٌواجه السٕم بٌن الفلسطٌنٌٌن واْسرابٌلٌٌن مشكلة، ِن كل تماسم كما س
للموارد المابٌة بٌنهما سواء كانت مٌاه جوفٌة أو سطحٌة سٌعنً بالضرورة 
ً فً كمٌة المٌاه المتوفرة حالٌا لدى إسرابٌل التً تموم باستؽٕل كل  ت فٌضا

 المٌاه المتاحة تمرٌبا، أٌاً كان مصدرها. 
نسحاب من اِراضً المحتلة فً لطاع ؼزة حرر جزءاً من وٌبدو أن أ

بٌن  لعل السالم ٌكون حافزا للتعاونالمٌاه التً كان ٌستهلكها المستوطنون  و
الطرفٌن الفلسطٌنً واْسرابٌلً وٌإدي إلى استؽٕل مشترن للمٌاه ولكن 
الفارق الشاسع فً إمكانٌة الحصول على هذا الماء ٌجعل من الصعب تصور 

 (.7ٔٔ، 7ٔٔ:  998ٔمور بهذا المدر من التفاإل)أبو زٌد،  اِ
م، 99ٔٔ/ٔ/ٖٓفعندما عمد مإتمر مدرٌد للسٕم فً الشرق اِوسط فً     

( الصادران عن مجلس اِمن، هما اِساس 8ٖٖ، ٕٕٗكان المراران )
( اِممً ٌنص على ٕٕٗالمانونً واْطار العام للمفاوضات وكان المرار )

م( لكن تؤتً 9ٙ7ٌٔل من اِراضً التً احتلتها عمب عدوان )انسحاب إسراب
اْسرابٌلٌة( لتفرغ هذا اِساس المانونً من مضمونه،  –أتفالٌة )اِردنٌة 

ً بعدم المساس باِراضً التً د لت تحت سٌطرة الحكم  ً أردنٌا وتمر اعترافا
طرفان م(، ولٌس هذا فحسب، بل لمد اتفك ال9ٙ7ٔالعسكري اْسرابٌلً عام )

على لٌام إسرابٌل باستبجار اِراضً الممامة علٌها مستوطنتً)صوفر 
ً أو  ٕ٘وتهارٌم( والتً ٌفترض حسب أتفاق أن تعود لّردنٌٌن بعد  عاما

( المتعلمة بمسؤلة المٌاه من هذه أتفالٌة فمد ٙتجدٌد عمد التؤجٌر. أما المادة )
 نصت على اَتً:

ٔعتراؾ بت صٌصات عادلة لكٍل منهما، ٌتفك الطرفان بشكل متبادل با  .3
وذلن من مٌاه نهري اِردن والٌرمون، ومن المٌاه الجوفٌة لوادي عربة، وذلن 
بموجب المبادئ الممبولة والمتفك علٌها، وحسب الكمٌات والنوعٌة المبٌنة فً 

(، والتً سٌصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه ٕالملحك رلم )
 .اِتم
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ً من اعتراؾ الطرفٌن بضرورة إٌجاد حل عملً وعادل ومتفك انطٕل .6 ا
علٌه لمشاكلهما المابٌة، وبالنظر إلى كون موضوع الماء ٌمكن أن ٌشكل أساساً 
لتطوٌر التعاون بٌنهما، فإن الطرفٌن ٌتعهدان بالتعاون بالعمل على ضمان عدم 

ال باِضرار تسبب إدارة وتنمٌة الموارد المابٌة ِحدهما بؤي شكل من اْشك
 .بالموارد المابٌة للطرؾ اَ ر

ٌعترؾ الطرفان بؤن مواردهما المابٌة ؼٌر كافٌة لٌٓفاء باحتٌاجاتهما،  .1
اِمر الذي ٌتوجب من  ٕله تجهٌز كمٌات إضافٌة بؽٌة است دامها، وذلن عبر 
وسابل وطرق م تلفة بما فٌها مشارٌع التعاون على الصعٌدٌن اْللٌمً 

 .والدولً
( أعٕه، وعٕوة على أساس أن التعاون فً ٖوء أحكام الفمرة )فً ض .1

المواضٌع المتعلمة بالمٌاه سٌكون لمنفعة الطرفٌن، اِمر الذي من شؤنه 
الت فٌؾ من حدة ما ٌعانٌانه من شح فً المٌاه، وإن لضاٌا المٌاه على امتداد 

ً ذلن إمكانٌة الحدود بٌنهما ٔ بد أن تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما ف
نمل كمٌات المٌاه عبر الحدود الدولٌة، فإن الطرفٌن ٌتفمان على المٌام بالبحث 
عن وسابل من شؤنها الت فٌؾ من حدة شح المٌاه، وعلى العمل فً ضمن اطر 

 :المجأت التالٌة
تنمٌة الموارد المابٌة الموجودة منها والجدٌدة، والعمل على زٌادة وفرة   .أ 

ما فً ذلن تحمٌك التعاون على المستوى اْللٌمً، كما هو كمٌات المٌاه، ب
مٕبم، وجعل ما ٌهدر من الموارد المابٌة بالحد اِدنى، وذلن من  ٕل مراحل 

 .است دامها
  .منع تلوث الموارد المابٌة  .ة 
 .فً كمٌات المٌاه  التعاون المتبادل فً مجال الت فٌؾ من حدة النمص .د 
ت البحوث والتطوٌر المشتركة فً المواضٌع نمل المعلومات والمٌام بنشاطا .د 

المتعلمة بالمٌاه، فضًٕ عن استعراض إمكانات تعزٌز عملٌة تنمٌة الموارد 
 .المابٌة واست دامها

( كافة التفاصٌل بتنفٌذ التزامات كٕ الدولتٌن بموجب ٌٕضم الملحك رلم ) .9
 (..wafainfo.pswww)أحكام هذه المادة

على هذا اِساس حظً نهر اِردن وحوضه باهتمام بالػ من لبل       
م(، مثٕ، انتدبت الوكالة 9ٖ8ٔالصهٌونٌة وحلفابها منذ ولت مبكر. ففً عام )

الٌهودٌة  بٌران أمرٌكٌان فً الجٌولوجٌا والمٌاه، وهما "والتر كٕي، لودر 
الصعٌد، فكانت النتٌجة أن وضعا أول مٌلن" بإجراء ما ٌلزم صهٌونٌا على هذا 

م طط شامل لتنمٌة الموارد المابٌة فً فلسطٌن دا ل أطار السٌاسً 
وألتصادي واِمنً والعسكري للمطامع الصهٌونٌة. فلمد كانت التوصٌات 
التً رفعها " لودر مٌلن " والتً ألهبت حماس المادة اْسرابٌلٌن فٌما بعد هو 

، ؤ 9ٗٗٔل عنوان " فلسطٌن أرض المٌعاد " فً سنة نشره للكتاب الذي ٌحم

http://www.wafainfo.ps/
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 , Caly & Milk تزال حتى اَن أساسا لجمٌع مشارٌع العدو اِساسٌـة
م( تعدت احتٌاجات إسرابٌل  ٕٓٓٓ(. فمع حلول عام ) (128, 1994,122

% (. وأن الكمٌة التً تستهلكها إسرابٌل فً ٓٗالمابٌة مواردها المتاحة بنحو)
( ملٌون متر مكعب، أي أن العجز اْسرابٌلً  ٕٓٓ٘مٌاه تبلػ ) السنة من ال

( ملٌون متر مكعب فً ذلن العام. أما اِردن  8ٓٓفً المٌاه العذبة بلػ نحو ) 
  % ( من موارده المتاحة ٕفلمد واجه عجزاً مابٌا لُدر بنحو ) 

(Sexton,1990:17). 
رة اِولى على وهكذا لم تكتؾ إسرابٌل بانتزاع اعتراؾ اِردن بسٌط

الموارد المابٌة العربٌة فً نهري )اِردن والٌرمون(، واعتبار هذه السٌطرة 
أمراً لانونٌاً، بل نصت فً أتفاق أٌضا على ما ٌضمن لها التد ل فً الشبون 

 اِردنٌة مستمبٕ تحت دعاوى وحجج كثٌرة.
ردن، وهكذا فلمد كانت هذه أتفالٌة مد ًٕ لٕ تراق اْسرابٌلً لسٌادة اِ

نجد أنفسنا أمام العجز فً اِمن المومً من ناحٌة باستعادة اِراضً العربٌة 
المؽتصبة، فً نظٌر السكوت عن العجز فٌه من ناحٌة أ رى، بالتنازل عن 
جزء من مواردنا المابٌة المشروعة. وٌتضح ذلن فً استعراض كٕ من 

 مٌاه.المولؾ العربً واِطماع اْسرابٌلٌة فً مصادر ال
 المولؾ السوري  

إن إسرابٌل كانت ترٌد عمد اتفاق مع سورٌا نظراً ْدراكها أن سورٌا هً 
ألوى دول المواجهة من الناحٌة العسكرٌة، وذلن لبل تولٌع معاهدة السٕم مع 
اِردن، فضٕ عن أن المتؽٌرات الدولٌة اْللٌمٌة ٔ تهٌا لنشوب حرب جدٌدة 

ٌل سعت منذ بداٌة عملٌة السٕم إلى طرح منهاج، فً المنطمة، ونجد أن إسراب
لابم على الفصل بٌن أتفاق على المبادئ، وأتفاق على التفاصٌل، وهو 
المنهج الذي نجح على المسارٌن اِردنً والفلسطٌنً، ونجد أن لضٌة المٌاه ٔ 
تحتل اِهمٌة اِولى فً المفاوضات بٌن سورٌا وإسرابٌل، إذ أن لضٌة 

هً العمبة الربٌسٌة فً المفاوضات بٌن الطرفٌن فسورٌا ترٌد استعادة الجؤن 
وتحرٌر اِرض الوطنٌة، هضبة الجؤن، وإسرابٌل ٔ تستطٌع أن تتنازل عن 
هضبة الجؤن ِهمٌتها أستراتٌجٌة من ناحٌة، وبسبب المستوطنات التً 

لجؤن بممارسة أنشؤتها بها من ناحٌة أ رى. فسورٌا ترى السٕم فً استعادة ا
السٌادة علٌها، وإسرابٌل ترى السٕم فً ممابل السٕم دون تنازٔت) لٌل، 

ٔ989 :ٕٓ8.) 
ومن هنا اتسم المولؾ السوري منذ بداٌة المفاوضات بالتشدد وعدم اللٌن 
فهً تإكد على منهاج الصفمة الكاملة وترفض منهج إسرابٌل الفصل بٌن اتفاق 

مح ْسرابٌل تحمٌك أهدافها والمماطلة فً تحمٌك المبادئ والتفاصٌل، بما ٌس
ً فً إسرابٌل ولذلن فهً ٔ تسعى إلى أتفاق  التزامها. فسورٌا ٔ تثك مطلما
فمط بل إلى تمدٌم الضمانات الكافٌة من إسرابٌل لضمان التزامها بأتفالات، 
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 ودعت سورٌا منذ البداٌة إلى عدم التكالب على السٕم مع إسرابٌل وتوحٌد
المولؾ التفاوضً العربً، وعدم التنازل عن تنفٌذ المرارات الدولٌة ولد 
تحركت سورٌا ب طى ثابتة رؼم كثرة المتؽٌرات واِحداث ولم تتنازل عن 

 (.8ٕٓ: 989ٔشروطها) لٌل، 
وتسعى سورٌا لدور أمرٌكً ذي فاعلٌة فً المفاوضات وفٌما ٌتعلك بمشاكل 

ركٌة(. تصر سورٌا على لسمة عادلة للفرات، الت –العرالٌة  –المٌاه )السورٌة 
وتإكد على أهمٌة تمسٌم مٌاه دجلة بشكل عادل وموضوعً تماما مثل الفرات 
 الذي ٌنصب علٌه أهتمام فً أي حدٌث عن تمسٌم المٌاه اْللٌمٌة دون سواه.
ونعتمد أن سورٌا لن تتنازل عن حمولها مهما كلفها اِمر وكانت واشنطن لد 

استبناؾ المفاوضات فً مٌرٌٕند أنها لد تمنح سورٌا مساعدات  أعلنت لبل
التصادٌة فً حالة توصلها إلى اتفاق مع إسرابٌل وبالتالً رفعها من لابمة 

 (.8ٕٓ: 989ٔالدول الداعمة لٓرهاب الدولً) لٌل، 
  المولؾ اللبنانً 

تتفك لبنان تماما مع سورٌا وتسٌر معها جنبا إلى جنب فً رإٌتهما 
فاوضٌة مع الجانب اْسرابٌلً، بسبب حدودهما المشتركة مع اِ ٌر، وترى الت

ضرورة عدم تفتٌت الصؾ العربً فً المفاوضات أمام إسرابٌل فٌما ٌتعلك 
بالمٌاه وإنما ترٌد تسوٌة شاملة وعادله لكامل الوضع اللبنانً وفك المرارات 

ً ف ً تموٌة المولؾ اللبنانً الدولٌة. ولد لعبت المماومة اللبنانٌة دوراً محورٌا
وحاولت إسرابٌل دون جدوى فصل الوضع اللبنانً عن السوري، بإعٕن 

 ٕٕٓٓأنسحاب من جانب واحد من لبنان وعمد اتفالٌة سٕم مع لبنان،)بكر، 
(، ونجد أن إسرابٌل ٔ ت شى لبنان نظراً لضعفها، ؤ تهتم كثٌراً 9ٕٓ: 

أنها كانت تسٌطر بالفعل على جنوب بالتوصل إلى اتفاق سٌاسً معها، كما 
لبنان، وموارد نهر اللٌطانً الذي ٌمد إسرابٌل بمدر ٔ بؤس به من احتٌاجاتها 

 المابٌة.
لذلن فإن من الراجح أن إسرابٌل ت طط ْبماء سٌطرتها الدابمة على 
مصادر المٌاه اللبنانٌة بمعاونة الموى المتعاونة معها الموجودة فً جنوب لبنان 

) لوات سعد حداد ومن بعده أنطوان لحد ( وكانت إسرابٌل تسٌطر على  آنذان
مٌاه أنهار اللٌطانً، ألوزانً، الحاصبانً فً جنوب لبنان ) لبل أن تنسحب 
إسرابٌل منه( ولهذا ولبل بدء عملٌة السٕم، أعلنت إسرابٌل فً الحادي عشر 

ل على أنها لن تنسحب من لبنان، دون تعهدات بالحصو 99ٔٔمن ماٌو 
حصتها من مٌاه نهر اللٌطانً، وهذا ٌعنً أن هدؾ إسرابٌل من التفاوض مع 

ٔ ْلرار السٕم فً الشرق اِوسط ولكن  –على وجه ال صوص  –لبنان 
لتشرٌع سرلة المٌاه اللبنانٌة، أو باِحرى إجبار الدولة اللبنانٌة على تولٌع 

ولبل بدء مإتمر السٕم، كان اتفالٌات تمر بحك إسرابٌل فً المٌاه اللبنانٌة، 
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ربٌس وزراء إسرابٌل اِسبك إسحك شامٌر، لد أطلك مبادرة سٕم وتركزت 
 على:
 إعٕن أستعداد لتولٌع معاهدة حظر است دام أسلحة الدمار الشامل. -
 إعٕن بمبول التفتٌش على ترسانة اِسلحة اْسرابٌلٌة. -
 لعذبة فً المنطمة.ذلن كله ممابل أشتران فً توزٌع حصص المٌاه ا -
أن ٌكون التفاوض اْسرابٌلً مع العرب تحت مظلة مإتمر إللٌمً، ولٌس  -

دولٌاً، وهذه المبادرة اْسرابٌلٌة تعنً مضمونها السٕم من لبل إسرابٌل، ممابل 
 (.9ٕٓ:  989ٔالمٌاه من لبل العرب أو ؼٌرهم) لٌل، 

 أطماع إسرابٌل فً مٌاه النٌل
ون لها بصورة ؼٌر مباشرة الٌد الطولً فً التؤثٌر تطمع إسرابٌل فً أن ٌك 

على حصة مٌاه النٌل الواردة لمصر وبدرجة ألل السودان،وذلن كورلة ضؽط 
على مصر للتسلٌم فً النهاٌة بما تطلبه إسرابٌل وما تطمع فٌه من تلن المٌاه 

مفادها وصول  99ٓٔ، وٌناٌر 989ٔومن هنا ترددت أنباء بموة فً دٌسمبر 
ٌر إسرابٌلً إلى أثٌوبٌا لمساعدتها على إلامة عدد من السدود هنان أي  ب ٓٓٗ

بعد فترة وجٌزة من عودة العٕلات الدبلوماسٌة بٌن أثٌوبٌا وإسرابٌل فً 
 .989ٔنوفمبر 

وكذلن أفادت بعض التمارٌر عن وجود تؽلؽل صهٌونً فً دول منابع النٌل 
نٌة بدًء من أدٌس أبابا اِ رى ورؼم النفً الرسمً لم تلؾ العواصم المع

ومرورا بالماهرة وانتهاء بتل أبٌب حول مدى وجود دور إسرابٌلً فً منابع 
النٌل، فإننا ٔ نستطٌع أن ننفً أو نإكد وجود مثل هذا الدور، وكل ما نستطٌع 
دون أن نورد ونحلل ما رددته وسابل اْعٕم العربٌة والعالمٌة، وكذلن 

مصدره ش صٌات عربٌة ؼٌر رسمٌة ( حول هذه التمارٌر الشعبٌة ) ما كان 
 المسؤلة.

( عن 99ٓٔ/ٔ/ٕٔولد نملت صحٌفتا اِهرام والرأي العام الكوٌتٌة )
( تؤكٌده تورط إسرابٌل فً تنفٌذ 99ٓٔ/ٔ/ٕٓصحٌفة السودان الحدٌث )

 السدود اِثٌوبٌة لابٕ:
ل الٌهود إن إسرابٌل تورطت فً السابك بتنفٌذ السدود األثٌوبٌة ممابل ترحٌ

الفالشا إلى إسرابٌل الذي بدأ ٌتكثؾ فً األونه األخٌرة، وأن السودان ومصر 
 تضعان األمة العربٌة أمام مسبولٌتها التارٌخٌة بشؤن هذا التدخل المباشر.

كما انتمد وزٌر الثمافة واِعٕم السودانً لٌام الحكومة اِثٌوبٌة بإشران 
د مإكدا أنه حسب أتفالٌات بٌن أثٌوبٌا العدو اْسرابٌلً فً تنفٌذ هذه السدو

والسودان بعدم إلامة أٌة مشارٌع أو منشآت مابٌة على النٌل دون التشاور بٌن 
البلدٌن. فإن هذه المشاركة اْسرابٌلٌة تعد تهدٌداً واضحاً ِمن السودان ومصر 

 (.ٙٙٔ، 8٘ٔ:  997ٔبصفة  اصة والدول العربٌة بصفة عامة)حسٌن، 
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لامت إسرابٌل باحتٕل وأستٌٕء على أراضً سٌناء  9ٙ7ٔوفً عام 
الضفة  –المصرٌة ضمن اِراضً العربٌة التً لامت باحتٕلها )لطاع ؼزة 

سٌناء( وفً أواسط السبعٌنات تم إحٌاء المشروعات  –الجؤن  –الؽربٌة 
ً للعٌان فً مشروع  المدٌمة لٕستٌٕء على مٌاه نهر النٌل. وبدا ذلن واضحا

نً متكامل أعده مدٌر الت طٌط بعٌد المدى فً شركة تاهال الصهٌونٌة صهٌو
المت صصة فً استثمار الموارد المابٌة. وٌمضً المشروع بسحب مٌاه نهر 
النٌل بؤنابٌب ض مة من ؼرب لناة السوٌس عند اْسماعٌلٌة إلى شرلها تحت 

ٔ محاذٌه للمناة مٌاه المناة، تتدفك المٌاه بعد ذلن فً لناة مبطنة باِسمنت شما
 -العرٌش  -ولطرٌك المنطرة حتى مدٌنة المنطرة ثم بمحاذاة طرٌك ) المنطرة 

 ان ٌونس (، حٌث تتفرع إلى فرعٌن أحدهما فً اتجاه منطمة ببر  -رفح 
 (.88: 998ٔالسبع واِ رى فً اتجاه ؼزة)النجار، 

ذ مكانا حٌث تشكل المٌاه أهم محاور عملٌة السٕم فً الشرق اِوسط وتت 
بارزا فً الصراع العربً اْسرابٌلً وهو ما دفع إسرابٌل إلى المطالبة بؤن 
تتضمن بنود مإتمر مدرٌد للسٕم نصوصا  اصة بحمولها فً المٌاه العربٌة 
حتى تإمن مصادر المٌاه التً ٌمكنها أعتماد علٌها إذا ما ولعت اتفالٌات سٕم 

إسرابٌل ٌعتبرون المٌاه بالنسبة لهم لضٌة مع أٌا من الدول العربٌة، بل إن لادة 
حٌاة أو موت وٌعطونها اِهمٌة المصوى التً ٔ ٌمكن التفرٌط بها بؤي حال 
من اِحوال. وتبمى إشكالٌة هامة وهً ما سوؾ ٌترتب على اتفالٌات السٕم 
فً الشرق اِوسط وما ستحدثه من أثار وهل ٌمكن أن تملب المٌاه موازٌن 

طمة ؟ بل إن اِ طر من ذلن هل ٌمكن أن تكون المٌاه سببا فً الموى فً المن
 (.ٕٓٓٓفشل عملٌة السٕم إذا ا تلؾ بشؤنها اِطراؾ المعنٌة)حسٌن، 

ٌتضح من  ٕل دراستنا لمضٌة المٌاه بٌن )العرب وإسرابٌل( أن الؽموض 
الذي صاحب الموضوع كان بسبب اعتماد إسرابٌل أن الحدود اَمنة كما تعتمد 

حركة الصهٌونٌة ودولة إسرابٌل ٌجب أن تضم مصادر المٌاه العربٌة ال
المحٌطة بـ )إسرابٌل( فً نهر اِردن والٌرمون وجبل الشٌخ واللٌطانً والمٌاه 
الجوفٌة الفلسطٌنٌة ، وكما تبٌن من استعراضنا لتوزٌع تماسم المٌاه العربٌة بٌن 

ن المشارٌع فً الفترات إسرابٌل والعرب أن منطك الموة والضؽط لد صاحب تل
 التً كان العرب فٌها ٌعانون مشكٕت سٌاسٌة والتصادٌة.

ونستنتج من هذا البحث أٌضا أن ردود الفعل العربٌة تجاه المشارٌع 
الصهٌونٌة التً استهدفت مٌاههم والتً تشكل عصب الحٌاة والتنمٌة لبلدانهم 

ن الفرلة وأنمسام كانت متواضعة وفً حدها اِدنى ِن العرب كانوا ٌعانو
وضعؾ بنابهم السٌاسً وؼٌاب الدٌممراطٌة والتنمٌة الشاملة، أي ؼٌاب 

 المشروع الحضاري للنهضة عملٌا. 
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إن المفارلة تكمن فً أن الحركة الصهٌونٌة ومن ثم الكٌان اإلسرابٌلً لد 
 أدركا أمرٌن فً ؼاٌة األهمٌة والخطورة:

اتٌجٌة تتمدم أولوٌات  ططها : أن المٌاه ومصادرها لضٌة استراألول
 ومشارٌعها وربطها بالوجود الصهٌونً فً هذه المنطمة.

أن إسرابٌل كانت تستؽل الفرص التارٌ ٌة وتستفٌد منها أكثر من  الثانً:
العرب الذٌن جاءت مشارٌعهم و طواتهم كردود أفعال على ما تطرحه وتنفذه 

 الحركة الصهٌونٌة وكٌانها.
المٌاه ورلة هامة فً الصراع السٌاسً وألتصادي فً لمد أصحبت أزمة     

المنطمة العربٌة، وربما اعتبرت فتٌل أشتعال المحتمل فً النزاعات اْللٌمٌة، 
م(، ولٌس النفط، كانت المضٌة المهٌمنة فً الشرق ٕٓٓٓوأن المٌاه فً عام )

درة اِوسط. وحسب تمرٌر  براء أستراتٌجٌة فً هذا الشؤن : حٌث تكون ن
المٌاه فإن المنافسة على مواردها المحدودة ٌمكن أن تمود اِمم إلى النظر إلى 

ول ص أحد ال براء  Gleick,1993).المٌاه على أنها لضٌة أمن لومً.)
 طورة لضٌة المٌاه فً الشرق اِوسط ووصفها بؤنها كاِرض الطٌبة تعنً 

ادٌة واِساسٌة أشٌاء كثٌرة فهً مصدر الحٌاة والؽنى والماعدة ألتص
 (.Cooly,1993: p1ٖوالرصٌد ورمز السٌادة والسٕح السٌاسً أٌضا)

فإذا استمرت سٌطرتها علٌها ستستمر حالة الحرب والتوتر فً المنطمة،     
وإذا ت لت عنها تعتمد أن كٌانها مهدد، وستكون نهاٌة دولتها ووجودها، لذا 

لٌهود بدعم أمرٌكً. إٔ أنه ٔ تطرح الٌوم سٌنارٌوهات "السٕم" بٌن العرب وا
ٌمكن تحمٌك سٕم بٌن العرب وإسرابٌل فً الولت الذي تحتل فٌه إسرابٌل 
اِراضً العربٌة من هنا فإن اِفكار التً ٌطرحها دعاة السٕم وٌروجون لها 
ترتكز على مماٌضة اِرض بالسٕم ومماٌضة اِرض بالمٌاه لكن اِمر 

لعربٌة ِصحابها ٌعنً عودة المٌاه الصعب هو أن عودة اِراضً ا
 ومصادرها.

إن العرب ؼٌر مستعدٌن للت لً عن أراضٌهم ومصادر مٌاههم، كما أن 
اْسرابٌلٌٌن ؼٌر مستعدٌن للت لً عن اِرض التً احتلوها ومصادر المٌاه 

 فٌها، إن ذلن ٌعنً حتمٌة النزاع والحرب ولٌس السٕم.
نمضاض على أرضهم ومٌاههم ٔ ٌعنً إن استؽٕل فترات ضعؾ العرب لٕ   

اِمن ومع عدم نهوض العرب ٔستعادة حمهم مهما سعت السٌاسة الؽربٌة 
ٔحتواء النزاع أو طرح مشارٌع سٌاسٌة تُبمى لضٌة سٌطرة "إسرابٌل" على 

 ,Cooly).مصادر المٌاه الفلسطٌنٌة  اصة والعربٌة عامة محوراً للصراع.)
ٔبل والدراسات إلى أن العرب ٔ بد وأن وتشٌر كل الد 13 :1992,1993

 ٌعانوا نمصا حادا فً المٌاه لد ٌضطرهم ٌوما ما إلى المتال من أجلها.
لذلن فإن على الفلسطٌنٌٌن أن ٌسعوا إلى تنسٌك موالفهم لتوحٌد جهودهم 
وتس ٌر طالاتهم بهدؾ صٌاؼة استراتٌجٌة مابٌة تكفل لهم تؤمٌن مواردهم 
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نها أفضل استفادة  اصة  ٕل السنوات العجاؾ التً من المابٌة وأستفادة م
 المنتظر أن تحل بالفلسطٌنٌٌن والتً ٔ ٌعلم أثرها إٔ هللا.

إن اَثار السلبٌة التً ٌمكن أن ٌتعرض لها الفلسطٌنٌون إذا لم ٌبنوا سٌاسة    
مابٌة رشٌدة  ٕل المرن الجدٌد تنذر بمعاناة عربٌة واسعة النطاق لد تشمل 

م دول العالم العربً ومن ثم فٕبد من تكتل عربً فً وجه هذه التحدٌات معظ
 (.ٕٓٓٓالمابٌة المحتملة لتجنٌب الشعوب العربٌة أ طاراً محممه)حسٌن، 

: أنه لو استمرت اِوضاع الحالٌة على ما هو علٌة فٕ ٌبمى والخالصة
ً ونموها ْسرابٌل لتؤمٌن حاجاتها الضرورٌة لنمو لطاعها الزراعً والصناع

السكانً المتزاٌد سوى المزٌد من السٌطرة على مصادر المٌاه العربٌة، وهو 
أمر ٌساهم فً تحدٌد مولؾ إسرابٌل إلى حد كبٌر من لضاٌا السلم والحرب فً 

 المنطمة. 
وٌتساءل البعض عما إذا كان ٌسهل على إسرابٌل لبول أي سٕم ٔ ٌعطٌها      

م(، 9ٗ7ٔ( أي لرار التمسٌم لسنة )8ٔٔ) سوى حدودها التً رسمها المرار
حٌث إن ذلن سٌحرمها من مصادر المٌاه فً الجؤن والضفة الؽربٌة. وأن أي 
مراهنة على إمكانٌة تنازل إسرابٌل عن الضفة الؽربٌة والسماح بإلامة دولة 
فلسطٌنٌة بها مراهنة  اسرة، ِن إسرابٌل لن تتنازل عن الضفة الؽربٌة إٔ 

ْجبار هنا عسكري فمط، وألصى ما ٌمكن أن تعرضه إسرابٌل مجبرة ، وا
تحت الضؽط الدولً أو العملٌات الجهادٌة أو تطور تسلٌح الدول العربٌة هو 
عرض نوع من الحكم الذاتً مع استمرار مطالبة إسرابٌل بنزع سٕح الضفة 
الؽربٌة، مع احتفاظ اِ ٌرة بسٌطرتها العسكرٌة  اصة فً المناطك 

 تٌجٌة.أسترا
أي أن احتٌاجات إسرابٌل وسٌاستها المابٌة ٔ ٌمكن أن تكون عامًٕ دافعاً      

ً لها ْشعال الحروب والعدوان على  نحو السٕم بل بالعكس فمد تكون دافعا
اِلطار المجاورة وب اصة لبنان واِردن وسورٌا ٔؼتصاب ما تحوٌة 

 أراضٌها من مٌاه .
ٌؾ ٌتؽلب أصحاب النواٌا السلمٌة على هذا والسإال المطروح إذن ك     

اْشكال الذى تمثله إسرابٌل واحتٌاجاتها المتزاٌدة أبدا ؟ فلو أراد العرب أن 
فؤٌن ستتولؾ إسرابٌل ؟ كم  ٌٕٕٗولعوا اتفالٌة سٕم مع إسرابٌل تنفٌذا للمرار 

سٌكون حجم الشعب الٌهودي فً إسرابٌل وأٌن ستكون حدودها اْللٌمٌة التً 
ستطٌع الدول العربٌة أن تعترؾ بها دا ل حدود آمنة مثلما ٌمضى لرار ت

 (.9ٕٔ، 8ٕٔ: 99ٔٔ(،)أحمد، ٕٕٗمجلس اِمن رلم )
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 المبحث الثانً
السٌطرة اإلسرابٌلٌة على المٌاه الفلسطٌنٌة وأثرها على مستمبل الطروحات 

 السلمٌة الخاصة بفلسطٌن
هٕكها من المٌاه على ما تم %( من است٘٘تعتمد إسرابٌل على أكثر من)
( من إجمالً اٌْراد المابً لها فً 98ٕٔ، 9ٙ7ٔأستٌٕء علٌه عمب حربً) 

ملٌار متر مكعب سنوٌا(  9٘.ٔإلى  8.ٔفترة بداٌة التسعٌنٌات والذي ٌمدر بـ)
%(. فهً تعتمد منذ احتٕلها للضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة 9ٓتستهلن منه حالٌا )
سنوٌاً( من اِحواض الجوفٌة للضفة إلى  ٖملٌون م ٓ٘٘على سحب حوالً )

ألؾ مستوطن( ٌعٌشون فً أكثر  ٖٓٓسنوٌاً( ٌستهلكها) ٖملٌون م ٓ٘جانب )
، 8ٕٔ: 99ٔٔمستعمرة( شٌدتها إسرابٌل فً الضفة الؽربٌة)أحمد،  ٓ٘ٔمن )
ٕٔ9.) 

%( من جملة مٌاه الضفة المابلة للتجدٌد ٙ.87وبذلن تستهلن إسرابٌل )
( أما فً لطاع ؼزة، فإن المستوطنٌن اْسرابٌلٌٌن ٖملٌون م 7ٕٗة)والبالؽ

الذٌن بلػ عددهم عام منتصؾ التسعٌنٌات أربعة أٔؾ مستوطن ٌستهلكون 
% ( من جملة مٌاه لطاع ؼزة 8٘سنوٌا( أي حوالً )  ٖملٌون م  ٖ٘حوالً ) 

 (8ٓٔ: ٕٔٓٓ(،)سٕمة، ٖملٌون م ٓٙالمابلة للتجدد والبالؽة)
عن طرٌك اْجراءات والموانٌن التعسفٌة التً فرضتها سلطة  ٌتضح ذلن

أحتٕل اْسرابٌلً على المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن لتمنٌن استهٕكهم من المٌاه، 
وتحدٌد كمٌات محددة لٕستهٕن وذلن منذ أحتٕل اْسرابٌلً للضفة الؽربٌة 

 ولطاع ؼزة.
لمنطمة على المٌاه، وفً وفً  ضم عملٌة المحاشرة الشدٌدة بٌن دول ا    

ضوء حرمان الشعب الفلسطٌنً من ممارسة حموله الشرعٌة اِساسٌة فً 
الحرٌة وأستمٕل نجد أن هذا الشعب ُمستلب الحموق، أٌضا، فً حصته من 

 مٌاه المنطمة. 
م(، 99ٗٔفالشعب الفلسطٌنً الذي ٌسعى حثٌثا وٌنتظر  ٕصه واستمٕله )

عن الصراع الدابر لتماسم حصصها وجمٌع من فً موضوع مٌاه المنطمة، و
حوله ٌؤ ذ ؼٌابه أمرا والعا ومسلما به. بل ٌجب أنتباه إلى أن جمٌع 
ممارسات إسرابٌل الهادفة إلى منع الفلسطٌنٌٌن حمولهم الشرعٌة فً الحرٌة 
وأستمٕل وممارساتها تنبع فً اِساس، وإلى حد كبٌر، من محاولة إسرابٌلٌة 

الفلسطٌنٌٌن من ممارسة حمهم فً أرضهم وفً نصٌبهم من مٌاه جدٌة لمنع 
المنطمة، والتً تموم إسرابٌل حالٌا بأستٌٕء والسٌطرة على 

 (.8ٔ: 99ٓٔمعظمها)الجرباوي، عبد الهادي، 
فتحتل إسرابٌل اِراضً الفلسطٌنٌة وهضبة الجؤن، ومزارع شبعا، 

اٌد فٌه عدد سكان إسرابٌل وجانب من نهر اِردنر هذا فً الولت الذي ٌتز
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نتٌجة الهجرة المتزاٌدة إلٌها وتزاٌد احتٌاجاتها المابٌة نتٌجة مشروعاتها 
 التنموٌة ٔستٌعاب المهاجرٌن الجدد وتلبٌة احتٌاجاتهما.

وهكذا كان احتٕل إسرابٌل للموارد المابٌة العربٌة وشرعٌة الموة هً السند 
لموارد المابٌة العربٌة لتؤمٌن الذي استندت إلٌه إسرابٌل فً صرفها ل

احتٌاجاتها، ومع التطورات التً شهدتها المنطمة عمب انهٌار أتحاد السوفٌتً، 
ومع انعماد مإتمر السٕم فً الشرق اِوسط. أضحت لضٌة المٌاه إحدى 
المضاٌا المثارة على مابدة المفاوضات فً مإتمر السٕم، و ضعت 

لموازٌن  –ؤنها شؤن أي مفاوضات أ رىش –المفاوضات بصدد لضٌة المٌاه 
بٌن اِطراؾ المتنالضة الموة بشتى عناصرها سٌاسٌة والتصادٌة،  -الموى

عسكرٌة وفً إطار مإتمر السٕم، تم تشكٌل اللجنة متعددة اِطراؾ لمنالشة 
لضٌة المٌاه، وعهد إلى تركٌا برباسة هذه اللجنة، ِنها البلد الشرق أوسطً 

 فابض مابً ٌستطٌع أن ٌبٌعه لّطراؾ اِ رى. الوحٌد الذي لدٌه
فاِمر الوالع الذي ٌشهده الشعب الفلسطٌنً أحدث ا تًٕٔ  طٌراً فً 
 -موازٌن الموى لصالح الجانب اْسرابٌلً وتوصل الطرفان إلى اتفاق )ؼزة 

 م( فً أوسلو بالنروٌج.99ٖٔأرٌحا أؤ( فً )الثالث عشر من سبتمبر 
أرٌحا( هً بنود التعاون ألتصادي وعلى  –اتفاق )ؼزة ونجد أن أهم بنود 

( من اتفاق ٖ،ٗرأسها موضوعات المٌاه والطالة، و اصة الملحمٌن رلمً )
إعٕن المبادئ والتً نجحت إسرابٌل فً التفاوض علٌها وتوثٌمها وألزمت 

 (.ٖٕٓ، ٕٕٓ: 989ٔالجانب الفلسطٌنً بها) لٌل، 
أرٌحا أؤً(،  -اتفاق إعٕن المبادئ)ؼزة وتكمن  طورة البنود الواردة فً 

حول موضوع المٌاه أنها صبؽتها بالصبؽة الشرعٌة والمانونٌة لوالع احتٕل 
إسرابٌل للموارد المابٌة للشعب الفلسطٌنً، وحرمان الفلسطٌنٌٌن من حمهم 
المشروع فً التمتع بمواردهم المابٌة لٌس هذا فحسب، بل إن إسرابٌل ضمنت 

مبادئ عدداً من البنود، وضمنت بها ربط ألتصاد الفلسطٌنً فً إعٕن ال
اتفالٌة بارٌس -الولٌد فً منطمة الحكم الذاتً بألتصاد اْسرابٌلً نفسه

اِمر الذي ٌكرس من تبعٌة الفلسطٌنٌٌن فً مناطك الحكم الذاتً  -ألتصادٌة 
 للحكومة اْسرابٌلٌة ولراراتها التعسفٌة.

عت من  ٕل إعٕن المبادئ هذا أن تضمن على بل إن إسرابٌل استطا
المدى البعٌد تحمٌك طموحاتها وأحٕمها فً شك لناة، تصل بٌن البحر المٌت 
والبحر المتوسط، وفً تنمٌة منطمة البحر المٌت، بما ٌعود بال ٌر علٌها دون 
أن تثمل كاهل التصادها الوطنً بتكالٌؾ هذه المشروعات العمٕلة، فالدول 

ة والؤٌات المتحدة ودول ال لٌج النفطٌة على استعداد لدفع فاتورة اِوربٌ
مسٌرة السٕم فً الشرق اِوسط، شرٌطة أن تتولؾ الحروب فً المنطمة، 
وٌستمر توازن الموى فٌها على ما هو علٌه لصالح الجانب اْسرابٌلً، كما 

منطمة  ضمنت إسرابٌل من  ٕل إعٕن المبادئ هذا مشاركة الفلسطٌنٌٌن فً
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الحكم الذاتً فً أي مشروعات مابٌة ٌمٌمونها للحصول على احتٌاجاتهم 
المابٌة، وبهذا تضمن إسرابٌل عدم تنفٌذ أي مشروع  ٌضر ولو من بعٌد 
بحصة إسرابٌل من المٌاه العربٌة، التً ألر أتفاق حمها فٌها، وهو أمر ٌضع 

ذاتً تحت رحمة الحكومة الموارد المابٌة للشعب الفلسطٌنً فً منطمة الحكم ال
اْسرابٌلٌة، وهكذا استطاعت إسرابٌل أن تربط الفلسطٌنٌٌن فً منطمة الحكم 
الذاتً بها وهو أمر ٌحول دون لٌام أي مشروعات مابٌة عربٌة مشتركة. إذ 
ٔبد وأن تكون إسرابٌل طرفاً فً هذه المشروعات، وبالطبع لن تسمح إسرابٌل 

ة مشتركة، ٌمكن أن تهدد بسرلة مٌاه الشعب بمٌام أي مشروعات مابٌة عربٌ
 الفلسطٌنً.

وهكذا استطاعت إسرابٌل أن تجنى الثمار لبل موسم الحصاد، فمد لدمت 
أرٌحا وهً منطمة صؽٌرة المساحة معدومة الموارد  -للفلسطٌنٌٌن منطمة ؼزة 

ألتصادٌة والمابٌة وهكذا أ ذت إسرابٌل دون أن تعطً، وتنازل الفلسطٌنٌون 
ن أن ٌنالوا ما ٌعوضهم عن هذا التنازل، وهكذا انتزعت إسرابٌل من دو

ً بكل ما  ً وإلراراً شرعٌا الفلسطٌنٌٌن أصحاب المشكلة الربٌسٌة اعترافاً ضمنٌا
فعلته إسرابٌل من لبل من احتٕل لّراضً العربٌة واستؽٕٔ للموارد المابٌة 

 (.ٖٕٓ، ٕٕٓ:  998ٔالعربٌة) لٌل، 
 –م 99ٖٔلى مفاوضات المسارٌن اِردنً والفلسطٌنً )ولد انعكس ذلن ع

م(، حٌث سعى الطرفان إلى موافمة إسرابٌل على منهجها التفاوضً، 99ٗٔ
فمد اعترفت إسرابٌل للفلسطٌنٌٌن بالحك فً ملكٌة موارد المٌاه لكنها أجلت 
منالشته حتى ولت التفاوض حول الوضع النهابً وهو ما ٌعنً تؤجٌل المشكلة 

طلة، دون حلها، فضٕ عن أنها لم تتطرق إلى مسؤلة السٌادة وهو ما بالمما
أسفر عن مشكٕت عملٌة ٔ حصر لها فً حصول الفلسطٌنٌٌن على المٌاه 
الٕزمة لهم ولم ٌؤ ذ الطرؾ الفلسطٌنً أن إسرابٌل تجٌد عمد أتفالٌات وتمدٌم 

ها وأهدافها الوعود وألتزامات نظرٌا، فمط فهً لم ولن تت لى عن سٌاسات
ً تجاه العرب وكل ما هنالن مجرد تؽٌر فً اِسالٌب من ولت  المرسومة سلفا

 ِ ر.
اِردنً(  –وفً بداٌة المفاوضات اتهم الجانب اْسرابٌلً الوفد )الفلسطٌنً 

عضو الوفد المفاوض فً -بتعطٌل المفاوضات، وطالبت "حنان عشراوي"
وارد المٌاه ال اصة بهم وأشارت إلى بالسماح للفلسطٌنٌٌن بالتحكم فً م -مدرٌد

% ( من المٌاه الجوفٌة فً اِراضً 8ٓسٌطرة إسرابٌل على أكثر من)
المحتلة إٔ أن إسرابٌل تجاهلت تماما أن الفلسطٌنٌٌن طرؾ متساوي الحموق 
مع ؼٌره وترى إسرابٌل أن الهدؾ من المفاوضات هو زٌادة مصادر المٌاه 

رون أن المشكلة اِساسٌة التً ٌجب حلها هو على عكس الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌ
سوء توزٌع الموارد وإساءة است دام إسرابٌل لها، وعبر ربٌس الوفد الفلسطٌنً 
فً مجموعة العمل ال اصة بالمٌاه بالمول أننا نرؼب فً التعاون ونحن 
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مستعدون للنماش وللوصول إلى حل ولكن طالما أن شعبنا محروم  من مصادر 
 (.7ٙٔ: 99ٕٔكننا البحث فً مشاكل المٌاه)بكر، المٌاه فٕ ٌم

وتتل ص المشكلة اِساسٌة من جانب إسرابٌل فً أنها تتعامل مع احتٕلها 
لّراضً العربٌة على أنه أمر والع أبدى ومسلم به، وبالتالً ٌعطٌها حمولاً فً 
المٌاه التً تحت سٌطرتها وتعتمد إسرابٌل منهاج الفصل بٌن أتفاق على 

ادئ وأتفاق على التفاصٌل لحٌن الحل النهابً، مما ٌمنحها حرٌة حركة المب
واسعة فً التنفٌذ وبصفة عامة فإنها لٌست على استعداد للتنازل عن سٌطرتها 
على المٌاه العربٌة ِنها ببساطة لٌست مستعدة للتنازل عن الحلم الصهٌونً 

 الكبٌر.
رة الزراعة اْسرابٌلٌة فمبل بدء المفاوضات متعددة اِطراؾ نشرت وزا

بٌانا طالبت فٌه بعدم التنازل عن السٌطرة على مصادر المٌاه فً الضفة 
الؽربٌة ولطاع ؼزة. وثم نشر البٌان فً جمٌع الصحؾ اْسرابٌلٌة وذكر البٌان 
أنه من الصعب تصور أي تسوٌة سٌاسٌة ٔ تتمشى مع بماء إسرابٌل ؤ 

ى مصادر المٌاه ونظم الصرؾ فً تتضمن استمرار سٌطرتها الكاملة عل
اِراضً الفلسطٌنٌة. والحمٌمة أن أزمة المٌاه فً إسرابٌل أزمة مزعومة هدفها 

 أستٌٕء وأستحواذ على المٌاه العربٌة.
وأن توفر المٌاه فً الضفة الؽربٌة على عكس لطاع ؼزة هو سبب استعداد 

الضفة الؽربٌة هذا إسرابٌل لٕنسحاب من لطاع ؼزة ورفضها لٕنسحاب من 
باْضافة الى المماومة الفلسطٌنٌة وتإكد التمارٌر على أن عدم نجاح الجؤت 
اِربع اِولى للجنة المٌاه ٌعود إلى إصرار إسرابٌل على أستمرار فً 
ً كبٌراً. وأن الجولة ال امسة التً  ً مابٌا احتٕل المناطك التً تضم احتٌاطٌا

ذه الجؤت، وأهم ما صدر عنها موافمة استضافتها مسمط كانت أنجح ه
إسرابٌل على وجود هٌبة فلسطٌنٌة للمٌاه، وتحدد صٕحٌاتها فً جؤت 

 (.9ٙٔ، 8ٙٔ:  ٕٕٓٓٔحمه)بكر، 
إن أؼلب الزٌادة فً كمٌة المٌاه التً تست دمها إسرابٌل بداٌة اِلفٌة الثالثة 

ربٌة ولطاع ؼزة. عن مستوى منتصؾ الستٌنات كان نتٌجة احتٕلها الضفة الؽ
ونظراً لل وؾ اْسرابٌلً من فمدان هذه المٌاه فً أي مشروع للتسوٌة نجد أن 
إسرابٌل عملت بدأب على إدماج النظام المابً للضفة فً نطاق النظام 
اْسرابٌلً، ولد عبر بعض المحللٌٌن السٌاسٌٌن عن  وفهم أثناء المفاوضات 

بعد إتمام أتفاق على الحكم الذاتً من اْسرابٌلٌة فً كامب دٌفٌد و -المصرٌة 
فمدان هذه المصادر. فمد ذكرت صحٌفة هآرتس فً عددها الصادر بتارٌخ 

م، أن المسؤلة السٌاسٌة التً سٌتعٌن مواجهتها فً مفاوضات 978ٔ/ٔٔ/ٖٔ
الحكم الذاتً، هً كٌؾ سٌتم الحفاظ على السٌطرة اْسرابٌلٌة على حفر 

لى اتفاق على الموضوع مع إدارة الحكم الذاتً؟ أم اَبار؟ وهل سٌتم التوصل إ
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أنه ٌتعٌن على إسرابٌل أن تحتفظ بسٌطرة فعلٌة مباشرة على الموارد المابٌة 
 الموجودة فً ٌدها.

( التً ولعها الفلسطٌنٌون مع اْسرابٌلٌٌن 2أما على صعٌد اتفالٌة )أوسلو 
تتمٌد بمبادئ أتفالٌة م( ٌحتج الفلسطٌنٌون بؤن إسرابٌل لم 99٘ٔفً )سبتمبر 

ً كثٌراً فٌهمار بما ٌتصل  على الدوام، إذ لم تفعل السلطات اْسرابٌلٌة شٌبا
بانتهان المستوطنٌن لعملٌة التر ٌص، ولم تسلم الفلسطٌنٌٌن بٌانات كافٌة عن 
المٌاه اْسرابٌلٌة كما وعدت بذلن فً أتفالٌة، وتنص أتفالٌة على البٌانات 

لد ا تارت السلطات اْسرابٌلٌة التفسٌر الصارم لهذه الفمرة ذات العٕلة، و
وبدًٔ من تسلٌم بنن معلوماتهم بكاملة لهٌبة المٌاه الفلسطٌنٌة، فإن مفوضٌة 
المٌاه اْسرابٌلٌة تستجٌب لطلبات فردٌة تمدم عن طرٌك اللجنة المشتركة للمٌاه 

 وتكون ذات صلة بمشروعات محددة.
م(، وأسفر عن 999ٔم و 998ٔفً عامً )وٌوضح الجفاؾ الذي حل 

نمص فً المٌاه، أن ولوع كارثة بٌبٌة لد تدمر المنطمة هو فً الوالع احتمال 
ٌلوح فً اِفك. ؤ ٌمنع من ولوع مثل هذه الكارثة إٔ اتفالٌة تعاون طوٌلة 
اِجل على التسام المٌاه واْدارة المشتركة التً تضم لٌس فمط إسرابٌل 

 سطٌنٌة، بل اِردن وربما لبنان وسورٌا إذا كان ذلن ممكناً.والسلطة الفل
وعلى الرؼم من أوجه المصور الواضحة فإن أستمرار فً تنفٌذ اتفالٌات 

( ٌبٌن أن هنان لاعدة بٌن اْسرابٌلٌٌن والفلسطٌنٌٌن ٌمكن 2المٌاه فً )أوسلو 
مسابل إنجاز هذه المهمة على أساسها ومن المإكد أن هنان الكثٌر من ال

السٌاسٌة فٌما ٌتصل بمضٌة المٌاه تنتظر البت فٌها، مثل حموق الفلسطٌنٌٌن فً 
المٌاه فً الضفة الؽربٌة ولدرة المستوطنٌن الٌهود على الوصول إلى ماء 
الحوض الشرلً للطبمة المابٌة الص رٌة من الجبل، واِسعار التً تفرضها 

اه جدٌدة للمنطمة، وعدد ٔ كل حكومة على الماء، وإجراءات إضافة مصادر مٌ
ٌحصى من المسابل اِ رى التً بمٌت معلمة منذ أتفالٌة المإلتة وهذه 
المسابل ٔ ٌمكن معالجتها إٔ فً سٌاق اتفالٌة دابمة للسٕم ومع المٌادة 
السٌاسٌة الجدٌدة فً إسرابٌل ومذكرة شرم الشٌخ فهنان أمل ربما فً أ ن تحل 

 (.ٔٗ، 9ٖ: ٌٕٔٓٓر،هذه المضاٌا مستمبٕ )رو
أن تمسن إسرابٌل باِراضً العربٌة المحتلة منذ عام  وهكذا ٌمكننا أن نالحظ

ٌؤتً من مدى التناعها بؤهمٌة موارد المٌاه التً تتوفر فٌها، ومن هنا  9ٙ7ٔ
ٌؤتً حرص إسرابٌل على البماء فً اِرض لٕحتفاظ بالمٌاه التً لؤها 

ضت السماح للفلسطٌنٌٌن بموجب اتفاق لمضت عطشاً، وعلى هذا اِساس رف
، بالسٌطرة على مصادر المٌاه فً المناطك التً لررت الت لً 99ٖٔأوسلو 

ً أنه من  ٕل الطرٌمة التً تتفاوض بها مع  لهم عن إدارتها، وٌتضح أٌضا
العرب، أن مسؤلة المٌاه تحتل سلم أولوٌاتها، لذلن برزت هذه المضٌة عمبة 
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ل إلى اتفاق سٕم شامل مع الفلسطٌنٌٌن ومع سورٌا ربٌسٌة فً سبٌل التوص
 (.ٕٙٔ:  998ٔولبنان)المبٕن، 

وعلى الرؼم من مرور أعوام على تولٌع اتفاق أوسلو إٔ أن السٌاسة     
اْسرابٌلٌة المابٌة فً الضفة الؽربٌة لم تتؽٌر، حٌث تستمر إسرابٌل فً 

 نٌٌن من استؽٕل هذه المٌاه.السٌطرة على مصادر المٌاه العربٌة وتمنع الفلسطٌ
م( است دم ال طاب اْعٕمً 99ٔٔوحٌنما عمد مإتمر مدرٌد للسٕم عام )

الصهٌونً شعار "موارد مابٌة بٕ است دام لتنمٌة تعوزها الموارد وهو شعار 
مثٌل لذلن الذي أطلمه فً مطلع المرن العشرٌن أباء الحركة الصهٌونٌة لتضلٌل 

تؤهٌله للمبول بفكرة إلامة وطن لومً للٌهود فً فلسطٌن الرأي العام العالمً و
وهو شعار " أرض بٕ شعب لشعب بٕ أرض " و ٕل مجرٌات المفاوضات 

العربٌة برزت شراهة الكٌان الصهٌونً للمٌاه العربٌة بشكل  –اْسرابٌلٌة 
 -واضح. وفً الجولة ال امسة من المفاوضات المشار إلٌها تحدث ٌوسً بٌلٌن

فدعا إلى نبذ ما أسماه " حموق الماضً" التً  -لوفد اْسرابٌلً حٌنهاربٌس ا
تتمثل فً المٌاه التً سرلتها إسرابٌل، وأنطٕق من "اِمر الوالع الحالً" 
والمتمثل فً وجود نمص فً المٌاه لدى الدول العربٌة وإسرابٌل معا مما ٌطرح 

ى حموق الفلسطٌنٌٌن ضرورة تعاونهما لزٌادة الموارد بدٔ من التركٌز عل
، ٕٔٔ:  ٕٓٓٓوالسورٌٌن وؼٌرهم فً مصادر المٌاه الموجودة)البهلول، 

ٔٔٗ.) 
ً أن مسٌرة السٕم تموم على أساس مماٌضة اِرض بالسٕم، فإن  علما
المتتبع لمجرٌات المفاوضات بٌن إسرابٌل والسلطة الفلسطٌنٌة ٌٕحظ أن 

ً م ً من المال، المعادلة تؽٌرت بعض الشًء، فؤصبحت لسما ن اِرض وبعضا
وسٌادة وطنٌة ؼٌر كاملة ممابل السٕم، وأؼلبٌة اِراضً و معظم المٌاه 

 ْسرابٌل.
إن المفاوضات الفلسطٌنٌة اْسرابٌلٌة حول المٌاه مجمدة منذ انطٕلها، فلم 

فلسطٌنً حول المٌاه وأن أي تمدم فً  -تتم ض عن أي اتفاق إسرابٌلً 
عن تثبٌت الحموق الفلسطٌنٌة المابٌة الحالٌة فً الضفة المباحثات ٔ ٌتجاوز 

 الؽربٌة.
فمضٌة توزٌع حصص المٌاه لم ٌتم حسمها وتؤجلت مع ؼٌرها من المواضٌع 
الهامة كالٕجبٌن حسب اتفالٌة أوسلو  ولم ٌحدث أي تحسن لّوضاع المابٌة 

ضات بٌن بعد تولٌع اتفالٌة أوسلو، وستمؾ لضٌة المٌاه عمبة فً تمدم المفاو
الفلسطٌنٌٌن وإسرابٌل إٔ إذا تنازلت سلطات الحكم الذاتً عن حموق المٌاه 
الفلسطٌنٌة فاحتٕل إسرابٌل لّراضً مكنها من السٌطرة على موارد المٌاه و 
سٌجعل من الصعب على الفلسطٌنٌٌن فً الضفة الؽربٌة إدارة مواردهم المابٌة، 

مٌاه الفلسطٌنٌة لد حول المٌاه الجوفٌة باْضافة لذلن فإن الضخ اْسرابٌلً لل
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لمٌاه ؼٌر صالحة للشرب، والتنازل عن المٌاه ٌحجم أي تطور التصادي 
 للشعب الفلسطٌنً فً الضفة الؽربٌة.

اْسرابٌلٌة( ألرت حك الفلسطٌنٌٌن فً  –فأتفالٌة المرحلٌة )الفلسطٌنٌة  
للحك الفلسطٌنً فً نهر المٌاه الجوفٌة فً الضفة الؽربٌة إٔ أنها لم تتطرق 
فلسطٌنٌة( مشتركة ْدارة  –اِردن كذلن ألرت أتفالٌة إنشاء لجنة )إسرابٌلٌة 

شبون المٌاه فً الضفة الؽربٌة باْضافة لزٌادة حصة فلسطٌنًٌ الضفة الؽربٌة 
من مٌاه الحمول الجوفٌة الشرلٌة وكمٌة للٌلة من مصادر مشتركة، ومنحت 

مٌاه اْسرابٌلٌة، كذلن ٌٕحظ إصرار الوفد اْسرابٌلً لطاع ؼزة مزٌداً من ال
على رفض منالشة حموق المٌاه فً منطمة الشرق اِوسط  ٕل أجتماعات 

 (.ٕٕ، ٕٔالمتعددة اِطراؾ ال اصة بموضوع المٌاه)السمان، بدون تارٌخ : 
 -9ٗ8ٔولو تتبعنا الحلول التً طرحت لحل المضٌة الفلسطٌنٌة منذ عام )

م(، سواء من لبل أطراؾ النزاع أو من 99ٔٔتمر مدرٌد للسٕم عام حتى مإ
حًٕ لٕحظنا اتفالها فً  ٕٓٔالمنظمات والهٌبات الدولٌة والتً بلؽت ما ٌمارب 

التطرق لموضوع المٌاه سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر بحٌث ربطت تسوٌة 
إد ال موضوع  المضٌة الفلسطٌنٌة بحل مشكلة المٌاه فً المنطمة، ولهذا فإن

المٌاه فً أي مفاوضات بٌن العرب وإسرابٌلً هو مطلب إسرابٌلً وهذا ما 
تطبمه محادثات السٕم بٌن العرب وإسرابٌل ضمن المإتمر اْللٌمً للسٕم 

 والتً أدرج موضوع المٌاه فً محادثاته. 99ٔٔالذي بدأ منذ أكتوبر 
ٌنٌة كما ٌهدؾ له الجانب : بؤن الوصول لحل للمضٌة الفلسطوأخٌرا ٌمكن المول

العربً ٌبدو مستحٌٕ فً ظل تزاٌد أحتٌاج اْسرابٌلً واعتمادها الكبٌر على 
المٌاه، فإسرابٌل لن تتنازل بسهولة عن الثروة المابٌة التً كانت من أهم أسباب 
الحروب التً  اضتها ضد العرب، بل لد تكون دافعا لحرب أ رى تد لها 

 على المزٌد من مصادر المٌاه العربٌة.إسرابٌل بهدؾ السٌطرة 
 الخاتمة

لمد تبٌن من  ٕل مجرٌات هذا البحث أن الفكر أستراتٌجً اْسرابٌلً     
ٌتمسن بالسٌطرة على الحدود والمجال الجوي والمٌاه اْللٌمٌة للضفة الؽربٌة 
ولطاع ؼزة، فضًٕ عن ذلن فإنه ٌرى ضرورة سٌطرة إسرابٌل على مصادر 

 و اصة المٌاه الجوفٌة فً)الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة(.المٌاه 
ً فً المنطمة، نظراً ِن المصادر الحالٌة ٔ تفً      فالمٌاه لها دوراً مهما

ا ٌزٌد من إمكانٌة انفجار النزاعات حول  بأحتٌاجات فً المستمبل المرٌب، ممَّ
ة إسرابٌل مصادر المٌاه فً المنطمة وتلعب الهجرة الٌهودٌة المستمرة وسرل

للمٌاه )الفلسطٌنٌة والسورٌة واِردنٌة(، والتكاثر السكانً وشّح المٌاه، دوراً 
فً تؤزٌم مشكلة المٌاه فً المنطمة. فلمد حّولت إسرابٌل مجرى نهر اِردن، 
وتسرق كمٌات كبٌرة منه. وتسرق المٌاه الجوفٌة فً الضفة الؽربٌة والجؤن 

ه منطمة البالورة اِردنٌة بموافمة اِ ٌر. السوري المحتل. واستولت على مٌا
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وبالتالً فإن سرلة إسرابٌل للمٌاه العربٌة ستكون من أحد العوامل ٔستمرار 
 النزاع معها فً المستمبل.

وأدّت اِطماع الصهٌونٌة التارٌ ٌة فً مٌاه الجؤن إلى لٌام )برٌطانٌا     
السورٌة وضّمها إلى وفرنسا( انتزاع بعض اِراضً والمرى اللبنانٌة و

م(، التً ولّعتها )برٌطانٌا وفرنسا(. وكان بن 9ٕٖٔفلسطٌن فً اتفالٌة عام )
 .ؼورٌون، مإسس الكٌان الصهٌونً ٌُطلك على جبل الشٌخ أبو المٌاه لفلسطٌن

وفضًٕ عن ذلن فإنه ٌرى ضرورة سٌطرة إسرابٌل على مصادر المٌاه     
 راسة )الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة(.و اصة المٌاه الجوفٌة فً منطمة الد

ومنذ مإتمر مدرٌد للسٕم الذي افتتح عملٌة السٕم فً الشرق اِوسط بٌن      
العرب وإسرابٌل فإنهم ٌتفاوضون بنٌة الصمود والمماومة حول تمسٌم 
اِراضً والسٌادة فً إطار سٕم شامل. وكما أوضح الباحث آنفا فإن تماسم 

ركة وإدارتها واستؽٕلها تشؽل حٌز كبٌر فً تلن الموارد المابٌة المشت
المفاوضات. فإن التهدٌد اْسرابٌلً بالسٌطرة على مصادر المٌاه العربٌة فً 
جبل الشٌخ واِردن والٌرمون والضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة واللٌطانً فً 
جنوب لبنان ٌجعل من الصعب التوصل إلى تفاهم مشترن بٌن العرب 

لمضاٌا المتنازع علٌها ومن ضمنها المٌاه وهذا مما ٌجعل وإسرابٌل فً جمع ا
من فرص إلامة سٕم شامل بٌن العرب وإسرابٌل شًء من ال ٌال لمد مثلت 
ً فً إفشال جمٌع المحاؤت الدولٌة واْللٌمٌة  لضٌة المٌاه حجر عثرة وسببا
لتسوٌة المضٌة الفلسطٌنٌة مع الجانب اْسرابٌلً من  ٕل المإتمرات 

طروحات والمشارٌع التً تمدمت بها المإسسات الدولٌة والدول الكبرى وال
وذلن بسبب رفض اعتراؾ إسرابٌل بالسٌادة الفلسطٌنٌة على مٌاههم وإصرار 
وتمسن الفلسطٌنٌٌن بهذا الحك الذي ألره لهم المانون الدولً والذي ٌصر 
رٌؾ الجانب الفلسطٌنً على أن ٌكون المانون الدولً هو اِساس فً تع

الحموق المابٌة الفلسطٌنٌة كما ألرت هذا الحك جمٌع المرارات والمإتمرات 
 الدولٌة المتعلمة بالمٌاه الجوفٌة والسطحٌة.

وٌ تلؾ اْسرابٌلٌون والفلسطٌنٌون فً تعرٌؾ الحموق المابٌة الفلسطٌنٌة     
نها التً نصت علٌها الفمرة اِولى من المادة اِربعٌن، إذ ٌفسرون الفمرة بؤ
 الحك فً است دام كمٌات من المٌاه ولٌس السٌادة على المصادر المابٌة.

وٌطالب اْسرابٌلٌون أن تكون نمطة التفاوض مبنٌة على لبول الفلسطٌنٌٌن     
بأست دام المابم كؤمر والع وٌرفضون الحدٌث عن حموق الفلسطٌنٌٌن 

 التارٌ ٌة فً مصادرهم المابٌة.
لً بالسٌطرة على مصادر المٌاه العربٌة فً جبل الشٌخ فالتهدٌد اْسرابٌ    

واِردن والٌرمون والضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة واللٌطانً فً جنوب لبنان 
ٌجعل من الصعب التوصل إلى تفاهم مشترن بٌن العرب وإسرابٌل فً جمع 
المضاٌا المتنازع علٌها ومن ضمنها المٌاه وهذا مما ٌجعل من فرص إلامة 
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بٌن العرب وإسرابٌل مستحًٌٕ، فً حٌن مثلت لضٌة المٌاه حجر سٕم شامل 
ً فً إفشال جمٌع المحاؤت الدولٌة واْللٌمٌة لتسوٌة المضٌة  عثرة وسببا
الفلسطٌنٌة مع الجانب اْسرابٌلً من  ٕل المإتمرات والطروحات والمشارٌع 

اعتراؾ التً تمدمت بها المإسسات الدولٌة والدول الكبرى وذلن بسبب رفض 
 إسرابٌل بالسٌادة الفلسطٌنٌة على مٌاههم.

إن إسرابٌل منذ اللحظة التً لامت فٌها باْعٕن عن سٌطرتها على     
مصادر المٌاه فً الضفة الؽربٌة واعتبارها ملكاً لدولة إسرابٌل فمد  الفت بذلن 
ادر الموانٌن والمعاهدات والمواثٌك الدولٌة التً تمضً بحماٌة المدنٌٌن والمص

الطبٌعٌة ؤ ت ول الدولة المحتلة باستؽٕل مصادر الدولة الوالعة تحت 
أحتٕل لؽرض سد حاجة مواطنٌها وإنما تمضً بؤن تموم الدولة المحتلة 
باْشراؾ على هذه المصادر واست دامها بحكمة لسد حاجة السكان الوالعٌن 

در الدولة تحت أحتٕل شرٌطة أن ٔ ٌتسبب ذلن بإلحاق الضرر بمصا
الوالعة تحت أحتٕل نفسها أو الدول المجاورة لذلن ٌرى الباحث أن كل 
اْجراءات واِوامر التً فرضتها إسرابٌل ال اصة بالمٌاه هً إجراءات باطلة 

 وتفتمد إلى أي سند لانونً.
وأنه لن ٌكون هنان مستمبل لتنمٌة التصادٌة مؤمولة بدون حصول      

لهم السٌاسٌة من المٌاه. وعلى المفاوض الفلسطٌنً أن الفلسطٌنٌون على حمو
ً ِبعاد وأهداؾ المشروعات اْللٌمٌة للمٌاه ذات النتابج  ً تماما ٌكون متٌمظا

 ال طٌرة على المنطمة العربٌة بؤكملها.
إن انتظار نتابج الحل التفاوضً وفك المعطٌات الموجودة الٌوم ٌعنً      

لتصادٌة للدولة الولٌدة والتً ٔ بد  أن ٌكون لتنمٌة المزٌد من التدهور للحٌاة أ
 الموارد المابٌة فٌها مكانة هامة.

فٌجب على الفلسطٌنٌٌن التؤكٌد على حمولهم السٌاسٌة فً مٌاههم الوطنٌة     
لذلن ٔبد من رسم سٌاسة مابٌة علٌا تؤ ذ فً أعتبار البعد أستراتٌجً 

نهاٌة اِمر عدم اللهث وراء المشروعات للمشروعات المابٌة والذي ٌعنً فً 
التً تحمك أهدافاً محلٌة فحسب ولد تكون لها أثار سلبٌة على المصادر المابٌة 
الفلسطٌنٌة التً مازالت تعانً من سوء إدارة واست دام سلطات أحتٕل لها 

 ونهبها بشكل منظم لجمٌع مصادر المٌاه الفلسطٌنٌة.
ٌلٌٌن ٌ تلفون فً تعرٌؾ الحموق المابٌة وأن الفلسطٌنٌٌن واْسراب    

الفلسطٌنٌة التً نصت علٌها الفمرة اِولى من المادة اِربعٌن، إذ ٌفسرون 
الفمرة بؤنها الحك فً است دام كمٌات من المٌاه ولٌس السٌادة على المصادر 

 المابٌة. 
كما وتطالب إسرابٌل الفلسطٌنٌٌن بمبول أست دام المابم وأن على     
فلسطٌنٌٌن البحث عن بدابل للمصادر المابٌة مثل تحلٌة مٌاه البحر واستمدام ال

مٌاه من ال ارج أو تكرٌر المٌاه العادمة. وأن لضٌة المٌاه تعتبر من أكثر 
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المضاٌا التفاوضٌة تعمٌداً بٌن اْسرابٌلٌٌن والفلسطٌنٌٌن و ٌر دلٌل على ذلن 
مثلها مثل لضٌة الٕجبٌن والمدس  تؤجٌلها إلى المراحل النهابٌة من المفاوضات

 والحدود والمستوطنات.
من الواضح تماما بؤن أزمة المٌاه فً منطمة الدراسة لٌست ناجمة عن     

نمص فً المصادر بحد ذاتها ولٌس عن التؽٌر الطبٌعً فً الظروؾ المنا ٌة، 
ً وإنما أٌضا هنان أسباب مفتعلة لتنفٌذ الم ططات والسٌاسات اْسرابٌلٌة ف

 المنطمة.
لمد عمدت إسرابٌل على تنفٌذ سٌاسة مابٌة واضحة ومنذ لحظة أحتٕل     

والتً بموجبها أبمت كمٌات المٌاه المتاحة للفلسطٌنٌٌن ثابتة ولم تكترث 
بضرورة وزٌادة هذه الكمٌات ِنه وكما أورده المسبولون اْسرابٌلٌون ستكون 

 الزٌادة على حساب حصة شعبهم.
 النتابج  
لم تلتزم إسرابٌل بمسإولٌتها أمام الموانٌن والمواثٌك الدولٌة ولم تحافظ على  

 ممتلكات الشعب الفلسطٌنً ؼٌر المنمولة.
فإذا تتبعنا  طوات أستٌٕء الصهٌونً على المٌاه الفلسطٌنٌة والعربٌة،    

ث ورصدنا كمٌة المٌاه المتجددة سنوٌا والتً تمتلكها دولة فلسطٌن سنست لص ثٕ
 نتابج أساسٌة هــً: 

إن إسرابٌل تموم بنهب منتظم ومتواتر لمٌاه المنطمة، و صوصا الحصة التً  
هً من حك دولة فلسطٌن وهً تماطل فً مسعى التوصل إلى تسوٌة سٌاسٌة 
وتحك الحموق الشرعٌة للشعب الفلسطٌنً فً الحرٌة وأستمٕل ِنها ترٌد 

مصادرها. وٌجب على إسرابٌل أن  استمرار السٌطرة على اِرض واستؽٕل
تعً أن إحماق حك دولة فلسطٌن فً مٌاهها ٌشكل أحد الشروط اِساسٌة للتوصل 

اْسرابٌلً(. وعندما ٌتم  –إلى تسوٌة سٌاسة ممبولة للصراع )الفلسطٌنً، العربً 
ذلن وتتوفر المعطٌات اِساسٌة الضرورٌة للتوصل إلى مثل هذه، فإن 

مجراها، وٌمكن بواسطتها التوصل إلى اتفالات وتسوٌات للمفاوضات السٌاسٌة 
 بشؤن جوانب وأمور متعددة. 

تعتبر كمٌة المٌاه المتجددة سنوٌا وال اصة بدولة فلسطٌن موردا أساسٌا كافٌا 
بصورة مرٌحة لتلبٌة حاجاتها أستٌعابٌة وألتصادٌة والتنمٌة  فً ربع المرن 

ٔعتبار أن الوضع المابً لدول المنطمة بؤسرها اِول لوجودها. وإذا ما أ ذنا فً ا
لٌس أفضل من دولة فلسطٌن فإننا نستنج أن عامل المٌاه ٔ ٌشكل كما تحاول 

 الدوابر الصهٌونً أدعاء، عابما أساسٌا ٌحول دون وجود هذه الدولة.
أن منطمة حوض نهر اِردن بؤسرها بحاجة، بعد التوصل إلى تسوٌة سٌاسة  

اْسرابٌلً(، إلى مشارٌع مابٌة إللٌمٌة  –ع )الفلسطٌنً، العربً ممبولة للصرا
ٌتعاون بموجبها جمٌع دول المنطمة على توفٌر مصادر مٌاه جدٌدة لتفً بحاجاتها 
على المدٌٌن المتوسط والبعٌد. وعندبذ ٌمكن فً هذا المجال التفكٌر فً مشارٌع 
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وشراء المٌاه، ونملها من مصادر مشتركة لتحلٌة مٌاه البحر، وتنمٌة المٌاه العادمة، 
 مجاوره.
وفً ال تام: أنه إذا أرادت إسرابٌل أن تعٌش مع الشعب الفلسطٌنً بؤمن      

ً منها بحموق الفلسطٌنٌٌن السٌاسٌة على  وأمان واستمرار ذلن ٌتطلب اعترافا
مواردهم الطبٌعٌة و اصة المٌاه. وانسحابها من جمٌع اِراضً المحتلة عام 

على ألل تمدٌر، وتوزٌع المٌاه بشكل عادل ومتساوي مع الطرؾ م( 9ٙ7ٔ)
  -الفلسطٌنً، فإن ذلن من شؤنه وضع حد لسنوات من الصراع )الفلسطٌنً 
اْسرابٌلً(. ومطلوب من الجانب العربً بلورة حلول ممترحة لٕزمة التً تشكل 

 م. استراتٌجٌة مابٌة لهذه اِمة. فالولت ٌمضى والمشكلة المابٌة تتفال
ولد كان تفكٌرنا عبر مسٌرة التنمٌة والتطوٌر هً ألتفات إلى الماضً كثٌراً      

أو أنشؽال بتفاصٌل الحاضر ومتطلباته. لكننا لم نهتم بمضاٌا المستمبل فهل حان 
الولت لنربط الماضً بالحاضر بالمستمبل فً لضاٌا العرب المصٌرٌة كمضٌة 

 المٌاه.
 المراجع

 عربٌةأوالً: اللؽة ال
 الكتب . أ

مركز أهرام  ،ٕٔالمٌاه مصدر للتوتر فً المرن (، )998ٔأبو زٌد، محمود،)  .3
 للترجمة والنشر، مإسسة اِهرام، بالماهرة(.

، الحروب المادمة –األطماع الخارجٌة فً المٌاه العربٌة (، )ٕٓٓٓالبهلول، أٌمن، ) .6
 دار السوسن للنشر بدمشك(.

، مركز دراسات لمٌاه العربٌة والتحدي واالستجابة)ا(،999ٔالتمٌمً، عبد المالن، ) .1
 الوحدة العربٌة ببٌروت(.

أزمة المٌاه فً الشرق األوسط واألمن المومً العربً (، )989ٔ لٌل، محمود،) .1
 ، المكتبة أكادٌمٌة بالماهرة(.والمصري

، جمعٌة مهندسً الري )أزمة المٌاه فً الشرق األوسط (، 99ٕٔعامر، عبدالوهاب،) .9
 اهرة(.بالم

، مركز أمارات اتفالٌات المٌاه، تفادي كارثة وشٌكة(، )ٕٔٓٓروٌر، ألوٌن،) .2
 للدراسات والبحوث أستراتٌجٌة بؤبو ظبً(. 

)مشكلة المٌاه فً الوطن العربً : احتماالت الصراع (، ٕٔٓٓسٕمة، رمزي،) .9
 ، دار النشر والمعارؾ، باْسكندرٌة(.والتسوٌة

بدون دار نشر  )المٌاه وسالم الشرق األوسط،نشر(،  السمان، نبٌل،)بدون تارٌخ .9
 بالماهرة(.

(، مستمبل المٌاه فً العالم العربً، دار الكتب المومٌة 99ٔٔالطاهري، حمدي،) .5
 بالماهرة.

، دار العلوم األمن المابً العربً مطلب التصادي أم سٌاسً(، )99ٙٔالعلٌان، أمل،) .30
 للنشر بالماهرة(.

، دار الملتمى للطباعة والنشر أزمة المٌاه فً الوطن العربً) (،998ٔالمبٕن، مروان،) .33
 ببٌروت(.

، )ترجمة( وجهة نظر إسرابٌلٌة -)المٌاه والسالم (، 99ٔٔكالً، إلٌشع، ) .36
 حٌدر،رنده، مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة بٌروت(.
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1. (www.wafainfo.ps.المٌاه فً المفاوضات النهابٌة ،) 

، مشارٌع المٌاه فً فلسطٌن: م ططات مستمرة ٕٗٓٓ/ٓٔ/ٖالجزٌرة نت، بتارٌخ   .1
 للتهوٌد.

 خرابط مصادر ال . ح

 م.ٕٓٓٓمركز الهندسة والت طٌط رام هللا،   .3
.)SamSamWater.com -information  water(.ٕ        

   .).htmpalestinewww.alburayj.com/geo%20meyah%20in%20( ٖ.    
 ةثانٌاً: اللؽة االنجلٌزٌ

3. .Cooly, John K. " Middle East Water , Power for Peace " , in 

Middle East Policy. 1992 /1993 

6. Gleick, Peter H. ' Water and Conflict , Fresh Water Resources and 

International Security in Security , vol. 18. summer 1993                           

http://www.wafainfo.ps/
http://www.golan67.net/
http://www.wafainfo.ps/
http://www.alburayj.com/geo%20meyah%20in%20palestine.htm(


      2015َٕٕٚٛ   انؼذد األٔل  –اجملهذ اخلبيص –رلهخ ربيؼخ فهططني نألحببث ٔانذراضبد 
 

  

ٖٗٗ 
 

1. Sexton,Richard , ODI , International Irrigation Management 

Institute  , 13f December  1990 

1. Walter Caly& Lowder Milk, Palestine: Land  of  Promise, 

London,  1994. 
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والع الخدمات االجتماعٌة الممدمة من مإسسة رعاٌة اسر 

 والجرحىالشهداء 

 :ممدمة 

تعد الحماٌة أجتماعٌة عنصرا اساسٌا من عناصر بماء واستمرار 

وصمود الشعب الفلسطٌنً ، وذلن من اجل الحفاظ على هوٌته فً ظل ما تعرض 

ومازال ٌتعرض له من نكبات وكوارث واحتٕل لٕرض وحروب ٌشنها العدو 

لمزٌد من الشهداء الصهٌونً على امتداد التارٌخ المعاصر مما ٌنتج عنه ا

والجحى، واٌمانا بحك أنسان فً الحٌاة الكرٌمة التً كفلتها له الشرابع السماوٌة 

والتشرٌعات والموانٌن الدولٌة وأنسانٌة وأجتماعٌة والتً تهتم بالش ص العادي 

فكٌؾ بأنسان الذي ضحى بما ٌملن من نفس ومال وارض وتعرض ٔلصى 

لتشرٌد ، وعملت ألة الصهٌونٌة على التدمٌر وال راب انواع التدمٌر والمتل وا

 لٕرض والحجر والشجر والبشر .

على  9ٙ٘ٔلذلن عملت منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة منذ انطٕلتها فً عام 

انشاء المإسسات ال اصة بهذا الؽرض تلبٌة ٔحتٌاجات المرحلة اٌمانا منها بحك 

رافا منها بمٌمة ما ٌمدمة المواطن هذا الشهٌد والجرٌح وكفاحه المستمر واعت

الفلسطٌنً دفاعا عن نفسه وارضه. وتابعت السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة منذ العام 

ما بدأته منظمة التحرٌر من رعاٌة هذه المإسسات بل وطورتها وذلن  99ٗٔ

بهدؾ أستمرار فً تعزٌز صمود وبماء المواطن الفلسطٌنً على ارضه مادام 

م على ارض فلسطٌن ٌعمل الته الحربٌة فً المتل والتدمٌر فً هنان احتٕل جاث

الشعب الفلسطٌنً  مما ٌحد اٌضا من عمل هذه المإسسات وجعلها ٔ تعمل 

بصورة جٌدة وذلن ٔسباب وعرالٌل ٌضعها أحتٕل للحد من عمل هذه 

المإسسات للحد من دعم المواطن الفلسطٌنً وجعله ٌبتعد عن مماومة أحتٕل، 

 ٕل عمل الباحث فً اشرافه على طلبة ال دمة أجتماعٌة لفت نظرة عمل  من

هذه المإسسات فً رعاٌتها ٔسر الشهداء والجرحى ، فرأى ان ٌموم بدراسة 

تموٌمٌة لٌضع أمور فً نصابها من حٌث بٌان نماط الموة والضعؾ لٌمدم 

 للمإسسة بعض التوجٌهات وأرشادات
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 مشكلة الدراسة 

 ٕل اشرافً على طلبة ال دمة أجتماعٌة فً مإسسة رعاٌة اسر من   

الشهداء والجرحى تبٌن ان المإسسة ت دم شرٌحة كبٌرة من المحرومٌن 

الفلسطٌنٌن من اسر الشهداء والجرحى ولكن بطرٌمة تحتاج الى تطوٌر لتمدم 

ها  دمات افضل، وانها تعانً من مجموعة من أشكالٌات أجتماعٌة ، وان عمل

ؼٌر شمولً ، لذا تؤتً هذه الدراسة لتمدٌم الممترحات والحلول الٕزمة للتوصل 

الى أداء افضل فً ظل الحصار المفروض على لطاع ؼزة ن وذلن للمساعدة فً 

 رفع المعاناة الوالعة على هذه الشرٌحة .

ٌعٌش المجتمع الفلسطٌنً اوضاعا اجتماعٌة والتصادٌة سٌبة تزداد سإءا   

د ٌوم وذلن بسبب سٌاسات أحتٕل المتعمدة من اؼٕق وحصار ولتل ٌوما بع

وتدمٌر وهدم للمنازل مما ٌزٌد أوضاع سوءا وٌفالم وٌزٌد من عدد الشهداء او 

الجرحى وٌرفع نسبة البطالة ، ولذلن ٌكون التؤثٌر سلبً لوفاة شهٌد على وضع 

رحى هم معٌلٌن اسرته ألتصادي و اصة ان نسبة كبٌرة من الشهداء والج

ٔسرهم بحٌث ٌشمل هذا التؤثٌر السلبً ان فاض مستوى د ل العابلة وتؽٌر فً 

 أدوار الم تلفة ٔفراد العابلة و اصة الزوجة .

وتعمتد اسر الشهداء وبنسبة عالٌة على أعانات ال ارجٌة بعد استشهاد   

لكن المجتمع معٌلها والتى كانت ومازالت ٔ تحمك أكتفاء الذاتً لهم ، و

الفلسطٌنً ٔ ٌزال ٌتمتع بعٕلات اجتماعٌة تعكس ترابطه وتكافله أجتماعً 

 وتآزره فً مواجهة الظروؾ الصعبة .

 أهمٌة الدارسة  

اذا كانت المإسسات أجتماعٌة تبحث عن رعاٌة اجتماعٌة سلٌمة ٔسر الشهداء 

ى محاولة الكشؾ عن والجرحى فان للدراسة اهمٌة علمٌة تتمثل فً انها تعمل عل

الظروؾ البٌبٌة والمجتمعٌة الم تلفة ، وعلى والع ال دمات أجتماعٌة الممدمة 

ٔسر الشهداء والجرحى محاولة الوصول الى بعض الحمابك العلمٌة الجدٌدة التى 

لد تفٌد الباحثٌن والم تصٌن والمهتمٌن فً المجال كما ان للدراسة اهمٌة تكمن فً 

 النماط التالٌة 

أن شرٌحة اسر الشهداء والجرحى فً فلسطٌن اصبحت كبٌرة نتٌجة  -ٔ

 ممارسات أحتٕل الصهٌونً ضد ابناء هذا الشعب

تعد هذه الدراسة وحسب علم الباحث انها من الدراسات المتمٌزة فً تناول  -ٕ

 رعاٌة اسر الشهداء والجرحى

 تؤتً هذه الدراسة تلبٌة لتوصٌات الكثٌر من المإتمرات  -ٖ
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من  ٕل هذه الدراسة ٌحاول الباحث تمدٌم ٌد العون والمساعدة للمإسسة  -ٗ

 الراعٌة لهذه الشرٌحة والفبة .

تعد هذه الدراسة اضافة جدٌدة ٌمكن من  ٕلها اثراء المكتبة ومساعدة  -٘

 الباحثٌن أ رٌن

 أهداؾ الدراسة :

 ٌة :الؽاٌة من هذه الدراسة ٌمكن توضٌحها من  ٕل أهداؾ التال

الماء الضوء على الموانٌن والتشرٌعات الفلسطٌنٌة المعمول بها وتوضٌح مدى  -ٔ

مٕبمتها ٔصحاب هذه الحأت ومدى كفاٌتا ل لك حٌاة افضل فً ظل الظروؾ 

 التىً ٌمر بها المجتمع. 

الماء الضوء على أشكأت التً تمؾ حجر عثرة امام تنفٌذ تلن ال دمات  -ٕ

 .وتذلٌل الصعوبات 

الماء الضوء على الكوادر المهنٌة العاملة فً هذا المجال وبٌان اعدادها ونماط  -ٖ

 الضعؾ فً عملها .

 اٌضاح أزدواجٌة فً العمل مابٌن المإسسات الحكومٌة وأهلٌة . -ٗ

العمل على تطوٌر التموٌل ومصادره وامكانٌة تطوٌر موارد ذاتٌة لابمة على  -٘

 أستثمار .

 التعاون بٌن المإسسات الم تلفة . توضٌح مدى -ٙ

 العمل على ربط م صصات اسر الشهداء والجرحى مع درجة الفمر المدلع . -7

العمل على تفعٌل البرامج التؤهٌلٌة ٔسر الشهداء والجرحى لفتح افاق عمل  -8

 جدٌدة تتماشى وسوق العمل .

 تساإالت الدراسة 

 تتحدد فً التساإل الربٌس وبناء على ما تمدم ذكره فان مشكلة الدراسة 

ما والع ال دمات أجتماعٌة الممدمة من مإسسة رعاٌة اسر الشهداء  -س

 والجرحى ؟

 وٌتفرع من هذا التساإل الربٌس التساإٔت الفرعٌة التالٌة :

 ما مدى شمولٌه هذه ال دمات للمجتمع ؟ -ٔس

الحصار ما مدى تناسب ال دمات الممدمة وأوضاع الفلسطٌنٌة فً ظل  -ٕس

 أؼٕق البطالة؟ 

 ماهو دور مإسسات المجمتع فً  دمة هذه الشرٌحة؟ -ٖس

 هل هنان مساواة فً تمدٌم ال دمات للجمٌع ؟ -ٗس
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 حدود الدراسة 

ٌشمل نطاق الدراسة اسر الشهداء والجرحى بمطاع ؼزة والمدة الزمنٌة ابرٌل 

ٕٓٔٗ 

 مصطلحات الدراسة 

 الخدمات االجتماعٌة :

مدم من جهود و دمات ومساعدات مادٌة او معنوٌة من افراد او هً كل ما ٌ

مإسسات الى افراد او جماعات ممن تنمصهم حاجات مادٌة او معنوٌة  بهدؾ 

اعانتهم وتحسٌن اوضاعهم وسد حاحاتهم ورفع معنوٌاتهم وادماجهم فً المجتمع 

 (ٕٓٔٓ:ٕٗٗ.) زام،

ا البرامج وال دمات وتعرؾ اٌضا بانها النظام الذي ٌضعه المجتمع متضمن

وأمتٌازات التً تهدؾ الى مساعدة ومواجهة اجتٌاجات اولبن الذٌن ٌحتاجون 

اجتماعٌا او التصادٌا او تربوٌا او صحٌا وتعتبر هذه ال دمات ضرورٌة للحفاظ 

 ( ٕٓٓٓ:87ٖعلى المجتمع. )السكري،

 مإسسة رعاٌة اسر الشهداء والجرحى

جرحى احدى مإسسات منظمة التحرٌر تعد مإسسة رعاٌة اسر الشهداء وال

، لترعى اسر شهداء  9ٙ٘ٔالفلسطٌنٌة تؤسست مع انطٕلة الثورة الفلسطٌنٌة عام 

وجرحى الثورة الفلسطٌنٌة بشتى انتماءاتهم ؼاٌتها تحمٌك الرفاهٌة والرعاٌة 

 أجتماعٌة ٔسر الشهداء والجرحى .

 فضل الشهٌد ومكانته

 الشهٌد لؽة :

هاء والدال اصل على حضور وعلم واعٕم تمول َشَهد او َشْهدَ شهد : الشٌن وال

وَشِهده شهوداً فهو شاهد والشهٌد الشاهد وأمٌن فً شهادة والذي ٔ ٌؽٌب على 

علمه شرح والمتٌل فً سبٌل هللا فهو فعٌل بمعنى فاعل ومعنى مفعول على 

 (99ٓٔ:ٕٓ٘ٙا تٕؾ التؤوٌل، والجمع شهداء وأسم شهادة .) ابن منظور:

 الشهٌد اصطالحا

 اورد الفمهاء تعرٌفات م تلفة بحسب رأٌهم .

عرؾ الشافعٌة الشهٌد بانه من مات من المسلمٌن فً جهاد الكفار بسبب من  -ٔ

اسباب لتالهم لبل انمضاء الحرب ، كؤن لتله كافر ، او اصابه سٕح مسلم  طؤ ، 

 ( 989ٔ:٘٘٘او عاد علٌه سٕحه ، او تردى فً ببر .)الزحٌلى ،

وسمً الشهٌد شهٌدا ٔن مٕبكة الرحمة تشهده ، او ِن هللا تعالى ومٕبكته شهود 

له بالجنة ، او ٔنه ممن ٌستشهد ٌوم المٌامة على أمم ال الٌة ، او لسموطه على 
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الشاهد أي على أرض، او ٔنه حً عند رٌه حاضر او ٔنه ٌشهد ما اعد هللا له 

 (5ٔ98ٖٓٓ٘ؼٌر ذلن . )الممدسً:تعالى من النعٌم ، ولٌل 

 وٌعرؾ الباحث الشهٌد اجرابٌا 

هو الش ص الذي ٌضحً بنفسه وماله فً سبٌل هللا وٌمتل وهو ٌماتل اعداء هللا 

 ودفاعا عن دٌنه وعرضه وارضه وفً سبٌل اعٕء كلمة هللا .

 فضل الشٌهد ومكانته  -ٔ

 ورد فً فضل الشهٌد ومكانته احادٌث كثٌرة نذكر منها :

الشهداء مع النبٌٌن والصدٌمٌن جاء فً صحٌح البحاري " حدثنا دمحم بن عبد هللا بن  

حوشً حدثنا ابراهٌم بن سعد عن ابٌه عن عروة عن عابشة رضً هللا عنها لالت 

سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : ما من نبً ٌمرض أ  ٌر بٌن الدنٌا وأ رة وكان 

مع الذٌن انعم هللا   (ٌه ا ذته بحه شدٌدة فسمعته ٌمولفً شكواه الذي لبض ف

علٌهم من النبٌٌن والصدٌمٌٌن والشهداء والصالحٌن ( فعلمت انه  ٌر. )مصطفى ، 

8٘:ٔ999) 

 والحدٌث ٌجعل من الشهداء مع النبٌٌن والصدٌمٌن وما هذا أ لمنزلتهم الرفٌعة .

 اكرام الشهٌد وؼفران ذنبه  -ٕ

سلمى لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ") المتلى ثٕثة مإمن جاهد عن عتبة بن عبد ال

بنفسه وماله فً سبٌل هللا اذا لمى العدو لاتل حتى لتل ( لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌه"فذان 

الشٌهد الممتحن فً  ٌمة هللا تحت عرشه ٔ ٌفضله النبٌون أ بدرحة النبوة ، 

أ ر سٌبا جاهد بنفسه وماله فً سبٌل هللا اذا لمى العدو ومإمن  لط عمٕ صالحا 

لاتل حتى ٌمتل لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ممصمصة محت ذنوبه و طاٌاه ، ان السٌؾ محاء 

ال طاٌا واد ل الجنة من أي ابواب الجنة شاء ومنافك جاهد بنفسه وماله فاذا لمى 

ٔ ٌمحو النفاق (  . )  العدو لاتل حتى ٌمتل فذلن فً النار ، ان السٌؾ

 (98ٙٔ:7ٕٕالدارمً،

والحدٌث ٌشٌر الى منزلة أتمٌاء المجاهدٌن وفٌه اٌضا اكرام الشهٌد وؼفران ذنبه 

 ، كما ٌدل على ان المعاصً ٔ تحول بٌن المرء وبٌن الشهادة . 

 الجذور التارٌخٌة للمضٌة الفلسطٌنٌة

م  ، فلم ٌحدث  9ٗ8ٔن منذ عام لم ٌتعرض العالم الحدٌث لنكبة مثل نكبة فلسطٌ 

ان ؼزت  دولة اجنبٌة وعصابات منظمة بلد ما ولامت بطرد معظم سكانه 

ودمرت معالمه العمرانٌة والثمافٌة وطمست هوٌته واسمه الحمٌمً فً ظل ت طٌط 

 ودعم  ارجً مثل ما تعرضت له فلسطٌن . 
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ٌٌٕن من الٕجبٌن والٌوم وبعد اكثر من ست وستون عاما على النكبة فٕ ٌزال م 

الفلطسطٌنٌن بعٌدٌن عن دٌارهم وٌعانون من حروب متتالٌة واضطهاد وتشرٌد ، 

أ ان اصرارهم على العودة لم ٌهن ولم ٌفتر ، ومازال الشعب الفلسطٌنً ٌمدم 

الشهداء من ابناءه والتضحٌات الكثٌرة والكبٌرة من اجل هذا أمل ، امل العودة 

  ٌة .الى ارض فلسطٌن التارٌ

 وعد بلفور ولرار التمسٌم

برسالة من  9ٔ7ٔ/ٔٔ/ٕصدر وعد بلفور عن وزارة ال ارجٌة البرٌطانٌة فً   

 اللورد بلفور وزٌر ال ارجٌة الى روتشٌلد احد اثرٌاء الٌهود هذا هو نصه :

) عزٌزي اللورج روتشٌلد ، ٌسرنً جدا ان ابلؽكم بالنٌابة عن حكومة جٕلة 

لته  تنظر بعٌن الرضى الى انشاء وطن لومً للشعب الملن بان حكومة جٕ

الٌهودي فً فلسطٌن ، وتبذل الجهود فً سبٌل ذلن  على ان ٔ ٌجري شٌا ٌضر 

بالحموق الدٌنٌة والمدنٌة لؽٌر الٌهود فً فلسطٌن او تضر بما للٌهود من الحموق 

 (                                     ٕٓٔٓ:7ٕٓوالممام السٌاسً فً ؼٌرها من البلدان أ رى . )حمدان وا رون،

ومنذ ذلن التارٌخ بدأ ت معاناة الشعب الفلسطٌنً وحاولت برٌطانٌا عمد   

م للتوفٌك بٌن العرب والٌهود وتعثرت المفاوضات  9ٗ7ٔمإتمر لندن عام 

ولررت برٌطانٌا احالة المضٌة الفلسطٌنٌة على أمم المتحدة ، ولعبت الؤٌات 

ورا هاما فً أمم المتحدة اثناء التصوٌت على لرار التمسٌم وضؽطت المتحدة د

على الدول أعضاء لتصوت بجانب لرار تمسٌم فلسطٌن الى دولتٌن عربٌة 

 9ٗ7ٔ/ٔٔ/9ٕفً 8ٔٔوٌهودٌة وتم ذلن باؼلبٌة ضعٌفة وصدر المرار رلم 

مرار كان ولابل العرب المرار بالرفض ومحاولة تعطٌله والتصدي للٌهود أ ان ال

 اكبر وحدثت النكبة .

وكان لمرار التمسٌم ا طارا على أرض والشعب مما دفع ابناء الشعب 

الفلسطٌنً فً التفكٌر فً والعهم وحٌاتهم وان رط الفلسطٌنٌون بعد النكبة فً 

أحزاب السٌاسٌة العربٌة الم تلفة منها البعثً، والمومً، والدٌنً ، وتم تشكٌل 

ممثلة فً  9ٙ٘ٔالفلسطٌنٌن ثم انطلمت الثورةالفلسطٌنٌة فً العام حركة الفدابٌٌن  

منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة التً ا ذت على عاتمها فكرة الكفاح المسلح ولتال 

 الٌهود لتحرٌر أرض.

 تارٌخ الخدمة االجتماعٌة 

تعد ال دمة أجتماعٌة مهنة حدٌثة نسبٌا ولو ان اصولها أولى ترجع 

لدٌنٌة أنسانٌة التى استهدفت مساعدة الضعفاء والمحتاجٌن وأ ذ الى الدوافع ا

باٌدٌهم من اجل ت طً الصعاب فً سبٌل الحصول على الحاجات أساسٌة عبر 
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الكتب السماوٌة ، كما انها وجدت زمان الروما وأؼرٌك ولم تكن ولتذان 

ظم بل كان ٌموم بالطرٌمة العلمٌة المدروسة او ت ضع ل طة العمل أجتماعً المن

بها افراد متطوعون لهذا العمل بدافع انسانً كالمشاركة فً تمدٌم المساعدات 

 لجرحى الحروب واسرهم .

 الرعاٌة االجتماعٌة 

استمر مصطلح الرعاٌة أجتماعٌة منذ انشاء هٌبة أمم المتحدة عام   

اة الناس لٌعنً "كافة الجهود وال دمات والبرامج التً تستهدؾ تحسٌن حٌ 9ٗٙٔ

 (ٕٓٓٓ:ٖٕ٘الصحٌة والتعلٌمٌة وأجتماعٌة وأسكانٌة . )رضا، وا رون،

لمد تعددت التعرٌفات وأراء حول مفهوم الرعاٌة أجتماعٌة لصعوبة وضع  

تعرٌؾ واحد وشامل للرعاٌة أجتماعٌة ٔنها تتدا ل بنشاطات العدٌد من 

 السابد فً المجتمعات .المإسسات وا تٕؾ البناء أجتماعً وأٌدلوحً 

وٌمكن تعرٌؾ الرعاٌة أجتماعٌة بانها كل ما ٌمدم م جهود و دمات ومساعدات 

مادٌة او معنوٌة ٔفراد او جماعات ممن تنمصهم حاجات مادٌة او معنوٌة بهدؾ 

اعانتهم وتحسٌن اوضاعهم وسد حاجاتهم ورفع معنوٌاتهم واداجهم فً فً 

المباشر مع المحتاجٌن او من  ٕل توفٌر  المجتمع وذلن من  ٕل التفاعل

 البرامج الهادفة المادرة على تحسٌن اوضاعهم المادٌة والمعنوٌة .

وٌمكن تفسٌر مفهوم الرعاٌة أجتماعٌة من  ٕل وظابؾ الرعاٌة أجتماعٌة  

 التً تمثلت فً اتجاهٌن او نموذجٌن هما :

 ص التالٌة :النموذج الثانوي وٌرتكز هذا النموذج على ال صاب -3

 ان برامج الرعاٌة أجتماعٌة تست دم فمط عندما تكون الموارد متاحة . -

 تعمل برامج الرعاٌة أجتماعٌة على توفٌر مساعدات طاربة وعاجلة . -

 نسك الرعاٌة من وجهة النظر السابمة موجودة لملء فجوات مإلتة . -

 ا ومن  صابصه :النموذج المإسسً وٌرتكز هذا النموذج على مشكلة الفمر ذاته -6

 أستفادة من  دمات الرعاىة أجتماعٌة ٔ ٌرتبط بوصمة للمستفٌد . -

تعتبر  دمات هذا المد ل دابمة ومستمرة وتشكل جزءا ٔ ٌتجزأ من البناء  -

 أجتماعً للمجتمع .

ٌستفٌد من هذه ال دمات جمٌع المواطنٌن ؤتمتصر على من ٌعانون  -

 مشكٕت .

 (ٕٕٔٓ:7ٕ،ٕٙنون،علزا)عٌوش،التنمٌة البشرٌةؾ  دمات الرعاٌة تستهد -
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 أهداؾ الرعاٌة االجتماعٌة 

 للرعاٌة أجتماعٌة عدة اهداؾ ٌمكن تصنفٌها فٌما ٌؤتً: 

 اهداؾ عالجٌة : -1

التعامل مع الفبات أكثر احتٌاجا ومساعدتها على ت طً المشكٕت التً  -

 تواجهها .

 واجهه من مشكٕت .استثمار لدرات أنسان والتؽلب على ما ٌ -

تد ل الحكومة للمضاء على البطالة وكل ما من شؤنه ان ٌعوق أنسان عن  -

 اشباع احتٌاجاته ومواجهة مشكٕته .

 اهداؾ ولابٌة : -ٕ

 أهتمام ببرامج التؤهٌل أجتماعً والمهنً ٔفراد المجتمع المحتاجٌن للمساعدة  -

وان تموم المإسسات التعلٌمٌة  ان ٌشارن الفرد نفسه فً مواجهة مشكٕته -

وأجتماعٌة بمساعدة افراد المجتمع على اكتساب مهارات تعلٌمٌة او حرفٌة 

 جدٌدة .

ان ٌتم التنسٌك والتعاون بٌن المإسسات أجتماعٌة والتؤهٌلٌة لضمان تكامل  -

ال دمات للمحتاجٌن الى الرعاٌة أجتماعٌة بأضافة الى اشباع أحتٌاجات 

 ة المشكٕت بطرٌمة متكاملة .ومواجه

 أهداؾ إنشابٌة  -ٖ

المٌام بوضع سٌاسات تحد من تعرض أطفال الصؽار لٕعمال ال طرة  -

 ومراعاة تنفٌذ هذه التشرٌعات والسٌاسات بدلة .

لٌام المجتمع بتوفٌر المإسسات التؤهٌلٌة وأجتماعٌة وأٌوابٌة لمساعدة  -

 المحتاجٌن للرعاٌة أجتماعٌة .

توعٌة المجتمع بؤهمٌة تمدٌم المساعدة سواء بالتبرع المادي او بالمجهود  -

 التطوعً وبرامج الرعاٌة أجتماعٌة سواء كانت اهلٌة او حكومٌة . 

 (ٕٓٓٓ:ٙ٘،٘٘)عبدالهادي،عبد اللطٌؾ ،    

والهدؾ العام ال دمة أجتماعٌة الى رفاهٌة أنسان و لك المواطن الصالح  

لعطاء ودفع عجلة أنتاج ، فتموم بمساعدته على مواجهة مشكٕته المادر على ا

التً تعوق آداء دوره أجتماعً بل تتعدي ذلن الى دورها الولابً والتنموي واما 

 -أهداؾ الفرعٌة لل دمة أجتماعٌة فتتمثل فً :

مساعدة أفراد والجماعات على مواجهة مشكٕتهم التً تعوق من أدابهم  -ٔ

 هم أجتماعٌة .ِدوار
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تعمل المهنة على احداث التؽٌر فً النظم أجتماعٌة المدٌمة التً لم تستطٌع  -ٕ

 المٌام بدورها فً سد أحتٌاجات أنسانٌة المتؽٌرة للوصول الى رفاهٌة أنسان.

ؼرس المٌم أجتماعٌة كالعدل وأمانة واحترام العمل وأنجاز والدافعٌة  -ٖ

 مٌم اٌجابٌة لدفع عجلة التنمٌة .واحترام الولت ك

منع المشكٕت المرتبطة بالجرٌمة عن طرٌك تحسٌن الظروؾ أجتماعٌة  -ٗ

 والتوعٌة ال اصة بهذه المشكٕت .

زٌادة حجم الطالة المنتجة فً المجتمع وذلن لعودة المتكاسلٌن والمنحرفٌن الى  -٘

 عجلة العمل.

ٌة مستمبلٌة برعاٌة هذه الفبات تجنبا تجنب المجتمع اعباء التصادٌة واجتماع -ٙ

 لتحوٌلها الى متطفلٌن .

 تدعٌم التكامل والتضامن أجتماعً بٌن فبات المجتمع . -7

أكتشاؾ المبكر لٕمراض أجتماعٌة ومظاهر التفكن والعمل على اٌجاد  -8

 الحلول لها.

لمعدة لنمو المساهمة فً تنمٌة الموارد البشرٌة من  ٕل مجموعة البرامج ا -9

 (ٕٓٓٓ:7ٖ،ٖٙأفراد والجماعات.  )صالح،

 احتٌاجات اسر الشهداء الفلسطٌنٌن

مازال ٌنظر المجتمع لٕرملة نظرة عطؾ ورحمة باعتبارها ذات ظروؾ  اصة  

وتحتاج لمن ٌساندها ، وٌدعم كفاحها ، فهً التى فمدت زوجها وسندها وعابلها 

 اٌة لها ؤؤدها.وعلى المجتمع ان ٌرعاها وٌوفر لها الحم

 

 الصعوبات التى تواجه المرأة الفلسطٌنٌة االرملة

تعتبر وفاة الزوج مرحلة صعبة فً حٌاة أرملة ،حٌث تتعرض للعدٌد من  

 المشاكل وتمر أرملة بعدة مراحل وهً:

 مرحلة فمد الزوج -ٔ

ن  لفت ظروؾ أحتٕل والحروب وأنتفاضات التً مرت بها فلسطٌن العدٌد م 

زوجات الشهداء ، لتبدأ معاناة هذه الزوجات مع فمدان الزوج ، وتعتبر مرحلة 

وفاة الزوج مرحلة صعبة من حٌاة أرملة وتتعرض أرملة  ٕل هذه المرحلة 

لحالة من أرتبان والفوضى الشدٌدة وتصاب أرملة بصدمة شدٌدة ٌصعب 

ٌن بها ودعوتها للزواج علٌها مواجهتها وفٌها تتعرض لبعض الضؽوط من المحٌط

وكثٌرا من الزوجات لم تستطع ان تستمر بالحٌاة لوحدها ولكن اؼلب زوجات 

 الشهداء اثرن البماء بدون زواج وتربٌة اطفالهن .
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 المرحلة النتمالٌة  -ٕ

وفً هذه المرحلة تحاول أرملة ان تتكٌؾ مع الوضع الجدٌد وتحاول ابتكار  

ازمتها وت فٌؾ حدة الحزن وألم ومباشرة الحٌاة  نظام جدٌد ٌساعدها على اجتٌاز

الجدٌدة بعزم واصرار لل روج للحٌاة حٌث انها اصبحت تمثل أب وأم 

 مرحلة الحٌاة الجدٌدة : -ٖٔؤدها .

وفً هذه المرحلة تعمل أرملة على التكٌؾ والتعاٌش مع المتؽٌرات الجدٌدة  

ها واحتٌاجات اؤدها ، وٌترتب على وأعتماد على النفس فً تلبٌة احتٌاجات

المراحل السابمة وما تعانً أرملة من حزن واسى انواع متعددة من المشكٕت 

 التى تعانً منها أرملة وهً: 

 المشكالت التى تواجه اسر الشهداء والجرحى الفلسطٌنٌن

 المشكالت االلتصادٌة  -ٔ

لفمدان المعٌل وهً اولى وهً مترتبة على ان فاض الد ل او انعدامة نتٌجة  

المشكٕت التى تعانً منها أرملة من حٌث زٌادة أعباء المالٌة وألتصادٌة مما 

ٌإثر سلبا على اداء أسرة وتإثر سلبا على أؤد ولد تحرمهم فً بعض 

 أحٌان من اكمال تعلٌمهم .

 المشكالت االجتماعٌة  -ٕ

جتماعٌة لٕبناء بمفردها حٌث ٌضاؾ حٌث تتحمل أرملة مسإولٌة التنشبة أ 

عبء أدوار الى كان ٌمارسها الزوج الى اداوارها الربٌسٌة ، مما ٌإدي الى 

 ضؽط على هذه أرملة مما ٌجعل حٌاة أسرة صعبة .

 المشكالت النفسٌة -ٖ

تإثر وفاة أب عابل أسرة على التوافك أسري وأجتماعً لٕبناء فً  

م تلفة، وتتعرض أرملة لمشاعر الحزن وألم  بسبب وفاة مراحل نموهم ال

زوجها وتتعرض لضؽوط نفسٌة واجتماعٌة لعد لدرتها على اشباع حاجاتها 

 وجاحة ابنابها 

ووجد ان وزجات الشهداء الفلسطٌنٌن اكثر عرضة لٕصابة بأمراض النفسٌة  

ٌها التوافك نظرا لتعرضهن لمشاعر الحزن وألم وذلن ٌجعل من الصعب عل

 النفسً مع مشكلة الترمل 

 المشكالت الصحٌة  -ٗ

وهً المشكٕت المرتطبة بتوفٌر الرعاٌة الصحٌة لٕرامل وابنابهن حٌث ترتفع  

تكالٌؾ العٕج وتوفٌر وأدوٌة ٔفراد أسرة ، وضرورة الحفاظ على صحة 

 لمطلوبة منها.السٌدة أرملة حتى ٌٔإثر ذلن على لٌامها بأدوار المتعددة ا
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 مإسسة رعاٌة اسر الشهداء والجرحى

مإسسة رعاٌة الشهداء والجرحى احدى مإسسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  

من اجل رعاٌة اسر شهداء  9ٙ٘ٔانطلمت مع بداٌات الثورة الفلسطٌنٌة عام 

وجرحى المضٌة الفلسطٌنٌة بشتى انتمابتهم ؼاٌتها تحمٌك الرفاهٌة والرعاٌة 

 اعٌة لهم على م تلؾ فصابلهم .أجتم

 االطار المإسسً للمإسسة 

ت تلؾ مإسسة رعاٌة اسر الشهداء والجرحى عن ؼٌرها من المإسسات العاملة  

فً السلطة الوطنٌة من حٌث التبعٌة فهً ادارٌا ومالٌا تتبع لمجلس الوزراء 

الوجهتٌن )دٌوان الموظفٌن ووزارة المالٌة ( وت ضع للموانٌن المطبمة فً هاتٌن 

ولكنها من حٌث أنظمة واللوابح الدا لٌة تتبع لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

 وتعتبرها مرجعٌتها 

 رسالة المإسسة 

تسعى المإسسة الى تحمٌك العٌش الكرٌم لجمٌع اسر الشهداء والجرحى  

الفلسطٌنٌن والذٌن تضرروا نتٌجة انتمابهم للثورة الفلسطٌنٌة وصؤ للرفاة 

ً دون تمٌٌز لٕنتماء السٌاسً من  ٕل تمدٌم ال دمات والبرامج أجتماع

أجتماعٌة والصحٌة والتعلٌمٌة والتؤهٌلٌة التنموٌة ٔسر الشهداء والجرحى 

 وضحاٌا الحروب مع أحتٕل الصهٌونً .

 الفبة المستفٌدة 

 اسر الشهداء والجرحى المتزوج وأعزب . -ٔ

 دابمة .الجرحى و اصة ذوي أعالة ال -ٕ

ضحاٌا أحتٕل والحروب ال اصة بالمضٌة الفلسطٌنٌة حتى ولو كانوا عربا  -6

 والتحموا بالثورة. 

 أهداؾ المإسسة 

العمل على تحمٌك مستوى معٌشً كرٌم ٔسر الشهداء والجرحى والمتضررٌن  -ٔ

 الفلسطٌنٌن والعرب وأجانب دا ل الوطن وجارجه بما ٌلٌك بمستوى نضأتهم .

 ٌر الرعاٌة الصحٌة للفبات المستهدفة من  دمات المإسسة .توف -ٕ

توفٌر الرعاٌة التعلٌمٌة بمراحلها الم تلفة والسعً لتوفٌر منح التعلٌم العالً  -ٖ

 للمتفولٌن من ابناء وا وة الشهداء .
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توفٌر البرامج التؤهٌلٌة والتدرٌبٌة لتنمٌة لدرات ومهارات الفبات المستفٌدة من  -ٗ

سسة بما ٌساعد فً اعادة دمجهم فً المجتمع لٌساهموا فً عملٌة البناء برامج المإ

 والتنمٌة الوطنٌة .

تعزٌز مبدأ أعتماد على الذات من  ٕل تنمٌة الموارد البشرٌة المإهلة لدى  -٘

هذه أسر وتمكٌنهم من المشاركة فً العملٌة أنتاجٌة لٕسرة والمجتمع مهنٌا 

 والتصاٌا .

اكز للتؤهٌل ٌستهدؾ الفبة المستفٌدة من  دمات المإسسة انطٕلا من انتشار مر -ٙ

 مبدأ المشاركة فً عملٌة البناء ألتصادي والتنمٌة المستدامة فً فلسطٌن .

رفع مستوى الوعً والتثمٌؾ المجتمعً والصحى والدعم النفسً للفبات  -7

 المستفٌدة من المإسسة لتعزٌز دورها ومكانتها بالمجتمع .

تحسٌن وتطوٌر لدرات المإسسة مهنٌا وادارٌا للرلً بمستوى  دمات الرعاٌة  -8

 الممدمة بالل تكلفة واسرع ولت وافضل جودة .

رفع مستوى الكفاءة المهنٌة للعاملٌن فً مراكز المإسسة الربٌسٌة وفروعها  -9

 ودوابر العمل فٌها

تكامل ال دمات  التنسٌك والتعاون مع المإسسات الرسمٌة وأهلٌة من اجل -ٓٔ

 الممدمة للشعب الفلسطٌنً .

 هٌكلٌة المإسسة 

 تتكون المإسسة من الهٌكلٌة التالٌة :

 ربٌس المإسسة وٌساعده مساعد ربٌس المإسسة . -ٔ

 المدٌر العام ) الضفة الؽربٌة ( وٌنوب عن نابب المدٌر العام )لطاع ؼزة( . -ٕ

 أدارة المركزٌة للمإسسة وتتؤلؾ من : -ٖ

 برة الشإون المالٌة * دابرة المساعدات * دابرة الحاسوب * دابرة التدلٌك .* دا

 *دابرة الرعاٌة والتؤهٌل  * دابرة أرشاد والتوجٌه * دابرة الوحدات المٌدانٌة .

 ٌوجد وصؾ وظٌفً للمستوٌات العلٌا بالمإسسة ووصؾ لمهام الدوابر وألسام  -

 الخدمات التى تمدمها المإسسة

 مج الكفالة المالٌةبرنا -ٔ

تمدم المإسسة م صصات نمدٌة وعٌنٌة لٕسر المعتمدة لدى المإسسة ضمن 

 برنامج الكفالة المالٌة فً صور مرتبات شهرٌة كأتً :

متزوج( حٌث ٌصرؾ ٔسرة الشهٌد  –بالنسبة للشهٌد وهو نوعان ) اعزب  -

، والشهٌد ( شٌكل للوالدٌن وثٕثة من أ وة ٓٓٗٔأعزب راتب اساسً )

( شٌكل بأضافة الى عٕوة ٓٓٗٔالمتزوج ٌصرؾ ٔسرته راتب شهري )
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( شكٌل لن ابن وت صم عٕوة الزوجة فً ٕٓٓ( شٌكل وعٕوة )ٓٓٗالزوجة )

 حال عملها .

ٌعامل الشهٌد العسكري مالٌا حسب ال دمة العسكرٌة التً لضاها والرتبة  -

عالة الشهٌد أعزب وتعطى راتب الحالٌة وفً حال كان الشهٌد امرأة تعامل م

 ( دؤر .ٕٓٓ( شٌكل وتمنح من الربٌس مكرمة عزاء بمٌمة )ٓٓٗٔ)

 وتصرؾ م صصات شهرٌن للشهداء أطفال كأتً : -

سنوات ٌصرؾ لذوٌه مكرمة رباسٌة بمٌمة  ٙالشهٌد المدنً مثل اطفال الل من  -

 ( دورٔر .ٓٓ٘ٔ)

ن استشهدوا  ٕل رفع راٌة او لصؾ مبانً سنة والذٌ ٙٔالى ٙأطفال ما بٌن  -

 ة ٌتلمى راتب .ٌعسكر

 وبالنسبة للجرحى فمد تحدٌدهم بثٕث فبات كأتً : -

( ٓٓٗٔالفبة أولً : المصابٌن ببتر فً المدمٌن فٌصرؾ فهم راتب وممداره) -

 ( شٌكل . ٕٓٓ( شٌكل ولن ابن )ٓٓٗشٌكل اضافة الى عٕوة الزوجة )

: وهم المصابٌن بعجز كامل فً العٌن او بتر رجل او ٌد واحدة الفبة الثانٌة  -

( شٌكل ٖٓٓ( شٌكل ؼٌر عٕوة الزوجة )ٓ٘ٓٔفٌصرؾ راتب شهري بمدر)

 ( شٌكل .ٓ٘ٔولكل ابن )

الفبة الثالثة : المصابٌن بشظاٌا او طلك ناري فً الجسم فٌحصل على راتب  -

 .( شٌكلٓٓٔل ابن )( شٌكل ولكٕٓٓ) ( شٌكل وعٕوة زوجة7ٓٓشهري بمدر )

 برنامج الكفالة الصحٌة  -

تمدم الرعاٌة الصحٌة وتوفر أحتٌاجات الصحٌة دا لٌا و ارجٌا من  ٕل  

التؤمٌن الصحً الحكومً والتنسٌك مع المنظمات الرسمٌة لتعزٌز تكامل ال دمات 

الصحٌة وتوفر أدوات المساعدة لذوي أحتٌاجات ال اصة للجرحى الممعدٌن 

ٕل برامج الكفالة الصحٌة، وٌمدم للمصابٌن اطراؾ صناعٌة بدٌلة بأضافة من  

 لعٕج الكثٌر منه  ارج حدود الوطن من  ٕل تعاون عربً ودولً .

 البرنامج التعلٌمً -

ٌتم تؤمٌن التعلٌم المجانً أساسً والجامعً ٔنباء وزوجات الشهداء اما ابناء  

تعلٌم أساسً المجانً وذلن بالتنسٌك مع الجرحى المتضررٌن فٌحصلون على ال

وزارة التربٌة والتعلٌم والجامعات المحلٌة والسعً للحصول على منح  ارجٌة 

 للمتفولٌن .

 برامج العمل والتدرٌب -

تعمل المإسسة على اعادة تؤهٌل الجرح وأبناء ذوي الشهداء والمتضررٌن من  

سب وحالتهم الصحٌة والحركٌة  ٕل تدرٌبهم واكسابهم مهارات جدٌدة بما ٌتنا
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واعادة تؤهٌلهم ودمجهم فً الحٌاة العامة الٌومٌة وان راطهم فً  طة أصٕح 

 والتنمٌة الفلسطٌنٌة . 

 برامج الدعم النفسً واالجتماعً -

تنفذ مإسسة رعاٌة اسر الشهداء والجرحى برامج التربٌة والترفٌه النفسً من  

رحٕت ٔبناء الشهداء والجرحى بالمشاركة مع  ٕل الامة الم ٌمات الصٌفٌة وال

 مإسسات المجتمع المحلً من  ٕل برنامج الدعم النفسً .

 برنامج التنمٌة المجتمعة  -

وٌهدؾ البرنامج الى التعاون والتنسٌك مع المإسسات الحكومٌة وأهلٌة من اجل  

ة معرفٌا ومهنٌا أستفادة من برامجهم وانشطتهم وما ٌتعلك بتنمٌة الموارد البشرٌ

والتصادٌا للفبات المستفٌدة من المإسسة وتحكٌمهم من المدرات على الامة 

مشارٌع صؽٌرة فردٌة مدرة للد ل او تطوٌر مشارٌع لابمة من اجل تحسٌن د ل 

 أسرة . 

 الصعوبات التً تواجهها المإسسة :

 تواجة المإسسة عدة صعوبات تعرلل عملها ومن اهم هذه الصعوبات :

 للة عدد الموظفٌن ٌإثر على المتابعة والتدلٌك وسرعة تنفٌذ أعمال المطلوبة  -ٔ

 عدم وجود ممر دابم فً كل محافظة حٌث تعتمد المإسسة على ممرات مإجرة  -ٕ

أزمة المالٌة التى تعٌش فٌها السلطة مع العلم انها بعٌدة عن م صصات   -ٖ

 اسر الشهداء والجرحى .

 سة امال وتطلعات المإس

انشاء نوادي رٌاضٌة  اصة بذوي أحتٌاجات ال اصة والفبات المستفٌدة من  -ٔ

 المإسسة .

العمل من اجل بناء ممر ربٌسً لكل محافظة ٌكون ملن للمإسسة لت دم الفبات  -ٕ

 المستفٌدة فً كافة المجأت .

 التطلع لبناء مستشفى رالً لذوي الحاجات ال اصة واسر الشهداء والجرحى . -ٖ

 الامة مركز تؤهٌل وعٕج طبٌعً للجرحى . -ٗ

الامة مركز اطراؾ صناعٌة لمساعدة الجرحى والذٌن ٌعانون من بتر فً  -٘

 أطراؾ .
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 نتابج الدراسة  :

رؼم ما ٌمدم ٔسر الشهداء والجرحى تبٌن ان ال دمات تكاد تكون محصورة  -ٔ

لمنظمة التحرٌر  رسمٌا فً مإسسة رعاٌة اسر الشهداء والجرحى التى ت ضع

الفلسطٌنٌة وبالتالً فان المساعدات ت ضع للروتٌن أداري والحكومً ومن هم 

فً اطار منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وهذا ٌعنً ان هنان فبات محرومة منها وهذا 

 ٌعنى اٌضا انها ٔ تشمل جمٌع الفلسطٌنٌن دا لٌا و ارجٌا .

والجرحى سواء كانت حكومٌة او لوحظ ان ال دمات الممدمة ٔسر الشهداء  -ٕ

اهلٌة او دولٌة ٔ تتناسب مع أوضاع الفلسطٌنٌة واحتٌاجات هذه أسر حٌث ما 

ٌمدم من حاجات اساسٌة او مساعدات ش صٌة تكاد ٔ تسد رمك هذه أسر 

بأضافة الى تؤ رها نتٌجة الحصار وأؼٕق وعدم وصولها احٌانا ٔصحابها 

 التنسٌك والمتابعة والرلابة والشفافٌة . الحمٌمٌٌن نظرا لؽٌاب

تبٌن من  ٕل الدراسة ان مإسسات المجتمع تهتم فً اؼلب  دماتها على  -ٖ

تمدٌم الحاجات العٌنٌة وأستهٕكٌة وتفتمر الى تمدٌم برامج انمابٌة مثل اعداد 

 برامج لتؤهٌل اسر تلن الشرابح .

رض فً تمدٌم ال دمات من لوحظ من  ٕل الدراسة تباٌن وا تٕؾ وتعا -ٗ

مإسسات المجتمع نظرا لوجود المحسوبٌة وعد وجود نظام ارشفة للحأت بٌن 

هذه المإسسات كذلن عدم وجود مرالبة ونظا عماب للحأت التً ٌ الؾ بها 

الموظفٌن النظام المعمول به فً هذه المإسسات ، حٌث ادى أنمسام الى وجود 

 سة دون النظر للمصلحة العامة .عدم مساواة وتحٌز كل طرؾ لنف

لوحظ ان هنان اهتمامات لموسسة رعاٌة اسر الشهداء والجرحى على تنمٌة  -٘

 لدرات موظفٌها على الرؼم من للة عدد هإٔء الموظفٌن وتدرٌبهم الدوري .

 : التوصٌات

ضرورة تزوٌد مإسسات رعاٌة اسر الشهداء بأ صابٌٌن النفسٌٌن لمساعدة  -

ء الشهداء على الت فٌؾ من مشاعر الحزن وألم بعد فمد أب ) زوجات وابنا

 الزوج( .

ضرورة العمل علة تحدٌث النظام الدا لً لمإسسة رعاٌة اسر الشهداء  -

والجرحى وتطوٌره لٌرق الى مستوى المانون انسجاما مع نهج السلطة المابم على 

 ارض .بناء المإسسات وتنظٌمها بموانٌن منسجمة و الٌة من التع

ضرورة توحٌد جهة مرجعٌة واحدة للمإسسة بما ٌ دم المصلحة العامة وفض  -

 التضارب فً المرجعٌة للمنظمة او للسلطة .
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ان تصادق الحكومة الفلسطٌنٌة على هٌكلٌة المإسسة بما ٌدعم الشفافٌة ودعمها  -

بالكوادر الفنٌة المت صصة والعمل على ت صٌص للتموٌل من اٌرادات الحكومة 

 للمإسسة .

ربط م صصات اسر الشهداء والجرحى بدرجة الفمر المدلع لكل مستفٌد حسب  -

 الساحة التً ٌمٌم فٌها .

ضرورة تمدٌم لروض مٌسرة لمساعدة اسر الشهداء على الامة مشارٌع صؽٌرة  -

 وامدادهم بال برات الفنٌة لنجاح المشروع .

لمناسبة بحك كل موظؾ ٌسجل ان تموم المإسسة بات اذ أجراءات المانونٌة ا -

 م الفة لانونٌة للرشوة والمحسوبٌة .

 اٌجاد الٌة تنسٌك بٌن المإسسة وهٌبة التماعد . -

زٌادة التفاعل بٌن المإسسة وجمهور المستفٌدٌن من  ٕل است دام وسابل  -

 أعٕم وورشات العمل لتوضٌح عمل المإسسة .

ن من المإسسة وارلام حساباتهم بالمالٌة العمل على ارشفة بٌانات كافة المستفٌدٌ -

فً برنامج لاعدة البٌانات فً الحاسوب وكل فترة زمنٌة ٌتم تحدٌث للمعلومات 

 من اجل ان تكون لدٌهم بٌانات دلٌمة عن المستفٌدٌن .

تفعٌل عمل المإسسة فً برامج تؤهٌل اسر الشهداء والجرحى لفتح افا عمل  -

 لمالٌة .جدٌدة لهم الى جانب الم صصات ا

تفعٌل نظام الرلابة المالٌة فً وزارة المالٌة لتجنب عرللة العمل والتؤكد من  -

 صحة أجراءات المانونٌة المعمول بها .

 المراجع

المجلد العاشر ، دار  ٗ( لسان العرب ط99ٓٔابن منظور، دمحم بن مكرم)  -3

 الطباعة والنشر، بٌروت .

، تحمٌك ٔ( سنن الدارمً ط98ٙٔالدارمً، عببد هللا بن عبد الرحمن ) -6

 فواز احمد زمرلً و الد السبع العلمً ، دار الكتاب العربً، بٌروت .

، دار الفكر  ٕج ٕ( الفمة أسٕمً وأدلته ط989ٔالزحٌلى ، وهبة ) -1

 العربً بٌروت .

( لاموس ال دمة أجتماعٌة ، دار المعارؾ ٕٓٓٓالسكري، احمد شفٌك ) -1

 ،أسكندرٌة .

 ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت . ٕ( المؽنً ط98ٓٔلدامة )الممدسً، ابن  -9

( فلسطٌن والمضٌة الفلسطٌنٌة ، ٕٓٔٓحمدان، دمحم سعٌد وا رون) -2

 منشورات جامعة المدس المفتوحة، فلسطٌن .
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( شبكة أمان أجتماعً وتحسٌن نوعٌة حٌاة ٕٓٔٓ زام ، منى عطٌة ) -9

 الفمراء ، كلٌة ال دمة أجتماعٌة ، حلوان .

( الرعاٌة أجتماعٌة فً ال دمة ٕٓٓٓضا، عبد الرحٌم وا رون )ر -9

 أجتماعٌة، جامعة حلوان ، مصر .

( ال دمة أجتماعٌة ومجأت ٕٓٓٓصالح، عبد المحً محمود حسن ) -5

 الممارسة المهنٌة ، دار المعرفة الجامعٌة ن أسكندرٌة .

ٌدٌة فً الرعاٌة ( ممدمة تمهٕٓٓٓعبد الهادي ، دمحم وعبداللطٌؾ ، رشاد ) -30

 أجتماعٌة ، دار الكتاب العربً، بٌروت .

( الرعاٌة أجتماعٌة ، منشورات ٕٕٔٓعٌوش، ذٌاب، الزعنون، فٌصل ) -33

 جامعة المدس المفتوحة ، فلسطٌن .

( فضل الشهداء فً أسٕم ، الدار الجامعٌة ، 999ٔمصطفى، شاكر ) -36

 أسكندرٌة .
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 تصور ممترح لتعزٌز برامج المسإولٌة االجتماعٌة للمكتبات الجامعٌة
 "حالة دراسٌة مكتبة جامعة المدس"

 :الدراسة  ملخص
تركز هذة الممالة على موضوع هام وهو المسإولٌة أجتماعٌة للمإسسات 
التعلٌمٌة والبحثٌة  والتً ٔ تستطٌع المإسسات على إ تٕؾ طبٌعة عملها أن 
تؽفله أو تت لى عنه ، إذ ما أرادت أن تبمى وتستمر وترتمً ،  اصة فً ظل 

ورات فً عصر المنافسة والتً أصبحت على المستوى العالمً بفعل التط
التكنولوجٌا وما نعٌشه نحن فً عصر العولمة . ٌتركز الهدؾ الربٌس لهذه الممالة 
فً تعزٌز دور المكتبة الجامعٌة فً مجال المسإولٌة أجتماعٌة ، كما تهدؾ إلى 
تمدٌم تصور وممترحات لبرنامج المسإولٌة أجتماعٌة  لمكتبة جامعة المدس ، 

مكتبة جامعة المدس دورٌاً ممارسة وإمكانٌة  إضافة إلى التعرؾ على فرص
رٌادٌا فً المسإولٌة أجتماعٌة ، وتبٌان التحدٌات والمتطلبات الضرورٌة ْنجاح 

 هذا البرنامج  

Abstract 
This article focuses on the important subject which is the social 

responsibility of educational and research institutions, and institutions 

that can not differ on the nature of the work that omissions or give it up  . 

As   they  are to remain and continue to elevate. Especially in light of the 

competition, which  has become the global level due to developments in 

the technology age, and we live in the era of globalization .Concentrated 

main objective of this article in strengthening the  role of the university 

library in the area of social responsibility ,also aims to provide 

visualization and proposals for social responsibility program for the 

Library of alquds University , in addition to identifying opportunities and 

the possibility of exercising the Library of alquds  University periodically 

leading social responsibility. And to identify the challenges and 

requirements necessary for the success of this program 
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 ممدمة 

ٌشهد العالم الٌوم تؽٌراً سرٌعا ومستمراً فً التكنولوجٌا وأسالٌب اْنتاج  اصة 
فً ظل رسوخ ظاهرة العولمة بؤبعادها ألتصادٌة وأجتماعٌة والسٌاسٌة . وفً 

د م تلؾ الدول ومنها النامٌة ظل هذه الظروؾ والتً أصبحت أكثر تعمٌداً  تج
والمصنعة المتمدمة .  نفسها أمام تحدً كبٌر و ٌار صعب ٌتمثل فً ضرورة تبنً 

 نظم التصادٌة جدٌدة لابمة أكثر على المعرفة واْبداع وأبتكار اْنسانً .
لمد أضحت المعرفة فً زمن العولمة السبٌل لبلوغ الؽاٌات اْنسانٌة واِ ٕلٌة  

صبحت بصورة متزاٌدة محركاً لوٌا للتحؤت ألتصادٌة وأجتماعٌة . العلٌا وأ
ركن علٌها كؤساس جوهري وعنصر من عناصر اْنتاج ومحدد ٌُ بل أصبح 

ٔ سٌما فً النشاطات اْنتاجٌة عالٌة المٌمة والتً تموم بدرجة .أساسً لٓنتاجٌة 
نولوجٌا المست دمة هذه متزاٌدة على كثافة المعرفة والتمادم المتسارع فٌها للتك

النشاطات أصبحت الٌوم معمل المدرة التنافسٌة على الصعٌد العالمً وهً أٌضاً 
 أحد مدا ل التنمٌة الربٌسٌة فً الدول النامٌة 

تمركز الحدٌث الٌوم عن اِولوٌة التً ٌحتلها أستثمار فً رأس المال البشري  و
مدرات البشرٌة ومن ثم توظٌفها بكفاءة تموم على بناء ال فعّالةكإستراتٌجٌة تنموٌة 

فً  دمة العملٌة التنموٌة فً إطار منظومة متكاملة ٔكتساب المعرفة ، وكما هو 
معروؾ فؤن لدرات الدول المتمدمة تمكنها من تطوٌر أداء هذه المنظومة بكفاءة 
وفعالٌة بعكس الدول النامٌة التً عانت ؤ زالت تعانً من منظومة اكتساب 

فة من أزمة مركبة . ونتج عن ذلن ت لؾ المجتمع لكون هذه المنظومة  المعر
جزء ٔ ٌتجزأ منه ، كما إن المجتمع الذي ٔ ٌثمن المعرفة . لن ٌوفر حتماً 
منظومة اكتساب المعرفة والموارد والمناخ الٕزمٌن لتفعٌلها وزٌادة كفاءتها  

التنمٌة فً ظل عالم وتكون بذلن المحصلة النهابٌة تدنً اْنتاجٌة ولصور 
 (ٕٕٓٓ.)فرجانً العولمة

وفً ظل هذه الحالة الجدٌدة وهذا التطور الحاصل فً عصر المعلومات والتمنٌات 
الحدٌثة أصبحت الحاجة ملحة لتعزٌز المدرات الم تلفة لدى العنصر البشر 
ا وإكسابه الصفة الرٌادٌة، للتعامل مع هذه المعلومات وكٌفٌة أستفادة المثلى منه
.و توظٌفها بالشكل الذي ٌحمك المنفعة وتملٌل الولت المبذول فً الحصول على 

 . هذه المعلومات
 الدور التنموي للجامعة    المحور األول : 

 دور التعلٌم الجامعً فً تحمٌك التنمٌة المجتمعٌة  ٔ.ٔ
 فالهآ وتوسٌع وتنمٌته، المجتمع تطوٌر هاما وبارزاً فً دوًرا الجامعً التعلٌم ٌإدي

 المعرفة تملن بشرٌة كوادر ت رٌج فً مإسساته إسهام  ٕل والثمافٌة من المعرفٌة

 حٌث ، كافة الم تلفة والت صصات فً المجأت العمل على للتدرٌب والعلم

 البشرٌة، الموى وإعداد المتعلمة بالتعلٌم، أهدافها لتحمٌك وإمكاناتها طالاتها توظؾ

 من هً رسالتها التً جامعة فلكل ، المجتمع  دمة إلى إضافة العلمً والبحث
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من  والفكرٌة والسٌاسٌة والمهنٌة الفنٌة لٌادته لصنع وأداة ناحٌة، من المجتمع صنع
  .أ رى ناحٌة

وٌمثل التعلٌم الجامعً الٌوم دورا أساسٌا فً تطوٌر وتمدم المجتمعات وأصبح 
محلً والدولً ، ٌحتل مكانة عالٌة بٌن المإسسات المجتمعٌة على المستوى ال

التطور ألتصادي والسٌاسً وأجتماعً .  ةوأصبح ٌنظر للجامعة على أنها واج
فهً المصدر الربٌس للمعرفة واْدارة الفاعلة لتؽٌٌر المجتمعات وفك مستجدات 
المرن الواحد والعشرٌن ـ كما ٌنظر إلى الجامعة الٌوم بؤنها صانعة للمعرفة 

عد تُ ى مجأت العلوم اْنسانٌة والعلمٌة ولم تع فً شابتكار وأ ترآومحتضنة ل
المعرفة الؽاٌة المصوى للجامعة بل أصبح الممصود والمطلب المتنامً هو 
توظٌؾ هذه المعرفة فً مجأت ال دمة أجتماعٌة وإسعاؾ برامج التنمٌة 

  (ٖٕٓٓ) الشرعً  الشاملة فً المجتمع المحلً
 ِن التنمٌة عملٌة ٌحرن فهو كبٌرة للشعوب ، ثروة الجامعً عد التعلٌمٌُ كما 

 ما توفٌر مهمة عاتمها على تمع التً المإسسات أرفع من هً المإسسة التعلٌمٌة
 المجأت، وبم تلؾ مت صصٌن من فٌه التنمٌة من عملٌات المجتمع ٌحتاجه

 تضمن التً والتطبٌمٌة العلمٌة اِساسٌة للبحوث المراكز تشكل أنها إلى إضافة

 بال برات صناع المرار تثري وهً والثمافً، وأجتماعً ألتصادي مدمالت
 .السٌاسً باِداء تتحكم وبالتالً والمهارات

 أجتماعً التؽٌٌر فً الكامل دورها تإدي أن مجتمع أي فً للجامعة ٌمكن ؤ

 أ رى، ناحٌة من أجتماعٌة والبٌبة ناحٌة، من الفرد بٌن تفاعل بدون تحمٌك

 ، المهارات تموي فهً ، ومترابطة متٕزمة بالتؽٌٌر أجتماعً الجامعة فعٕلة
 تساعد فهً . أجتماعً الرلً ورفع مستوى الفرد، لدى أبتكار روح وتثري

 التً لّفراد العمل وتٌسر فرص السكان، من الفمٌرة الطبمات أوضاع تحسٌن على

 مما ٌتٌح م تلفة مهن من والمجتمع الفرد حاجة تلبً كونها المجتمع ٌفرضها

لتحمٌك  ًٔ المعٌشً وصو المستوى على إٌجابًٌا أثًرا ٌترن وبالتالً لٓنتاج فرصة
 (ٕٔٔٓ) باكٌر  .رفاهٌة الفرد والمواطن 

 الجامعة رابدة العمل المإسسً فً التنمٌة           1.2
منذ نشؤتها دور رٌادي فً نشر المعرفة العلمٌة والثمافٌة و تلعب الجامعات
وحضاري  تعتبر مراكز إشعاع ثمافًبذلن لمجتمع  وهً ؤفراد اللنهوض ب
من  ٕل ، حٌث تسهم الجامعات فً رفعة وتمدم المجتمع وأفراده ، للمجتمع 

 ووضع ، ْسبابها المشكٕت التً تواجه وتحدٌد دلٌكعلى التعرؾ المباشر 
ن الموراد البشرٌة لعٕجها  والتً تتفك مع لدراته وإمكانٌاته م الحلول المناسبة
 والطبٌعٌة  

فبإٔضافة إلى اِعباء التربوٌة والتدرٌسٌة والتعلٌمٌة التً تموم بها الجامعة ، 
والتً ٌمكن تصنٌفها ضمن الدور التملٌدي للجامعة ، تمدم الجامعة  دمات م تلفة 

ٌمكن للجامعة أن  للمجتمع وْفراده من  ٕل تبنٌها لمضاٌاه الم تلفة ،حٌث ٔ
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لم تكن ملتزمة بمضاٌا المجتمع ومتطلبات  وجودها مادورها ومك ذاتها وتثبت تح
 نموه وازدهاره 

إن الهدؾ اِساسً من إنشاء هذه المإسسة ٌكمن فً تنمٌة اِمة والمجتمع  حٌث  
للسكان بصفة عامة ،  ْفراد المجتمع وأنها تعمل على توسٌع الفرص) التمكٌن( 

ً نوعٌتها وتلبٌة حاجات المجتمع اِكثر إلحاح المعٌشة من حٌثظروؾ  وتحسٌن  ا
المجأت التً ٌمكن للجامعة أن ت دم المجتمع من  ٕلها .سواء أكان  وتتعدد. 

فً مجال أبحاث أتصال وال دمات أستشارٌة للمجتمع واِفراد والمإسسات 
طة مجال اِنش والمساعدة فً إعداد مسودات الموانٌن إضافة إلى .العاملة فٌه 

التدرٌبٌة وبرامج اْعداد والتؤهٌل والتعلٌم المستمر وعمد الندوات والمإتمرات 
ً  المرتبطةوالتطبٌمٌة العلمٌة البحوث  وإعداد  المجتمع ولضاٌاه باحتٌاجاتأساسا

  (9ٕٓٓ)بنت فهد الملحم  الفكرٌة وألتصادٌة وأجتماعٌة والسٌاسٌة وؼٌرها 
 ، به  ت فً إعداد الكوادر المدربة أمر ٔ ٌستهانعلى  الجامعا المٕلاهإن الدور 
وأستثمار فٌه ، واجب وضرورة ، تنافست فٌه الدول  على التعلٌمن اْنفاق إلذا ف

وهذا ما أثبتته تجارب  ، والجامعات، وكان له مردود حسن على الفرد والمجتمع
لجامعة أن دول جنوب وشرق آسٌا ومن هنا ، ٌنبؽً على االعدٌد من الدول ومنها 

ستمرار ، وتحاول إجدد ذاتها من ولت َ ر ، لتعٌش عصرها وعالمها المتجدد بتُ 
ً العمل على تجدٌد  ظمها وبرامجها التعلٌمٌة وتعٌد النظر فٌها لتبمى على نُ دابما

صلـة دابمة لما ٌحتاجه المجتمع و ططه وبرامجه التنموٌة ، حٌث لم تعد الجامعة 
مإسسة إنمابٌة تهدؾ إلى بناء الجامعة ، بل تعتبر  مكان للتعلم والتعلٌم فمط

المعرفة وتولٌدها من  ٕل البحث  وإنتاجالمواطن الصالح فً المجتمع الصالح ، 
لتكوٌن رأس المال البشري الثمافً المادر على تحمٌك معدٔت إنتاجٌة العلمً 
 عالٌة

 المحور الثانً : دور المكتبة الجامعٌة فً التنمٌة 
 المكتبة الجامعٌة  مفهوم ٕ.1

تعتبر المكتبة الجامعٌة من أهم مرافك المإسسة الجامعٌة والربٌسٌة فٌها، حٌث 
ٌوكل لها مهمة تحمٌك رسالة الجامعة اِكادٌمٌة والبحثٌة وتحمٌك أهدافها فً تعلٌم 
الكوادر البشرٌة فً م تلؾ الت صصات والعلوم والتً تكون لادرة على تحمل 

اٌا المجتمع الم تلفة إضافة إلى دعم عملٌة البحث العلمً بٌن مسإولٌاتها تجاه لض
الطلبة وأعضاء الهٌبة التدرٌسٌة ولٌامها بحماٌة التراث والفكر اْنسانً  والحفاظ 
علٌه وتسهٌل مهمة الوصول الٌه من لبل جمهور المستفٌدٌن من أفراد المجتمع  

 ( ٕٕٓٓ)سٕمة 
مكتبة الجامعٌة تعتبر العنصر اِساسً وٌرى كل من ) لندٌلجً وآ رون ( أن ال

فً الجامعة والتً تمدم المساعدة لجمهور المستفٌدٌن ، من ؼذاء فكري وعملً مما 
ٌساعدهم على المٌام بدورهم التعلٌمً والتثمٌفً والبحثً بالشكل المطلوب وتجعل 
ً )لندٌلجً وآ رون  منهم أداة فعُالة فً تؽٌٌر المجتمع وتطوٌره ثمافٌا وعلمٌا

ٔ98٘ ) 
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تعرٌؾ المكتبة الجامعٌة بؤنها هً التً تُنشؤ وتُمول من لبل الجامعة أو الكلٌة 
المت صصة أو معاهد التعلٌم الم تلفة من أجل تمدٌم المعلومات وال دمات المكتبٌة 

 (ٕٕٓٓالمتعددة للمجتمع اِكادٌمً من الطلبة والمدرسٌن واْدارٌٌن . )سٕمة
نواعها فً المجتمع الذي تتواجد فٌه،  إلى توفٌر وتسعى المكتبات وبإ تٕؾ أ

الكتب والمراجع العلمٌة وبشكل دابم وذلن من أجل  دمة روادها والمستفٌدٌن من 
 دماتها الم تلفة ، وللمكتبة فً العصر الحدٌث دورا ؼنً وثري بإمكاناته سواء 

تبة على فً المدرسة أو فً المدٌنة أو المرٌة أو فً الجامعة ، فمد أ ذت المك
 عاتمها الدور الرٌادي فً ثمافة وتعلٌم ورفاهٌة المجتمع بشكل عام 

وهً بذلن تعتبر مإسسات الشعب الثمافٌة التعلٌمٌة التً توفر العدٌد من الممتنٌات 
والمواد العلمٌة التً ٌستفٌد منها العدٌد من أفراد المجتمع و اصة أولبن الذٌن 

د أصبحت المكتبات عنصرا أساسٌا ٔ ٌمكن ٌصبحون لادة الفكر فً المجتمع ، لم
ٌمكن أن تمد المجتمع بمعلومات أساسٌة  ةأستؽناء عنه فً المجتمع ، فالمكتب

ألتصاد، وتساعد على تمدمه فً مجال الزراعة والصناعة والتجارة والسٌاسة 
إضافة إلى تمدٌم البحوث والدراسات العلمٌة والتً تسهم فً تنشٌط الحٌاة الفكرٌة 

 ( 99ٔٔفً المجتمع )حسن 
 مالبمة مفهوم المكتبة الجامعٌة لبرامج المسإولٌة االجتماعٌة  ٕ.ٕ

تحتل المكتبات مولعاً فرٌدا . وهاماً فً مجال المعرفة والثمافة فهً همزة الوصل 
بٌن الكتاب والمارئ من جهة وبٌن المارئ والمعرفة من جهة أ رى ، وعلى مر 

حاسما فً تمدٌم النشاط اْنسانً وفً إثرابه  العصور لعبت المكتبات دورا
ً ، فمنذ فجر  وتحسٌنه ، وكانت أول وسٌلة من وسابل أتصال وأكثرها وثولا
اْنسانٌة، لمد  بدأ تؤثٌر المكتبات على م تلؾ أنواعها على العلماء واِدباء 
ة ، وطٕب العلم فً شتى أنحاء العالم، ولعبت دورا تارٌ ٌا فً حفظ ونشر المعرف
 حتى أصبحت ألوى أداه لنمل هذه المعرفة وتعمٌمها فً شتى أنحاء المعمورة .

ؤ زالت المكتبات تمارس دروا هاماً فً الحٌاة العامة للمجتمع ، وتشكل مصدرا 
مثٌرا  اصة ِولبن الذٌن ٌتعاملون معها وٌستفٌدون من مكنوناتها ومحتوٌاتها 

 ( 99ٔٔ)حسن الم تلفة 

 كتبة الجامعٌة فً تحمٌك المسإولٌة االجتماعٌة أهمٌة الم 2 .ٖ 

تنبع أهمٌة المكتبات الجامعٌة من دورها فً أداء رسالة الجامعة اِكادٌمٌة 
والتعلٌمٌة فً تحمٌك أهداؾ الجامعة والمتمثلة فً تعلٌم وتؤهٌل وإعداد الكوادر 
ري البشرٌة المت صصة إضافة إلى تشجٌع البحث العلمً وحماٌة التراث الحضا

والفكر اْنسانً . كما أن نجاح الجامعات مرتبط بصٕحٌة وكفاٌة مكتبتها 
ال اصة . كما تعتبر المكتبة الجامعٌة من الممومات اِساسٌة فً تمٌٌم الجامعات 
العصرٌة وأعتمادٌة على المستوى المحلً والدولً واْللٌمً 

 ( 997ٔ)الهمشري،وعلٌان
ورة سعً المكتبة المستمر لتؤكٌد ( على ضرwolff، 99٘ٔوٌإكد )وولؾ 

تماطعها مع  ةرسالتها من  ٕل متابعة ثورة التكنولوجٌا والمعرفة وإلى ضرور
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رسالة الجامعة التعلٌمٌة والبحثٌة  وإلى ضرورة لٌام أمٌن ومدٌر المكتبة بدعم 
اْنتاجٌة البحثٌة ِعضاء هٌبة التدرٌس فً الجامعة والباحثٌن بشكل عام من 

 ر كل ما ٌلزم عملٌة اْنتاج العلمً من اِبحاث واْسهام الفكري .  ٕل توفٌ
إن المكتبات الجامعٌة تمؾ على لمة الهرم بالنسبة لنوعٌات المكتبات اِ رى 
على إعتبار أنها العمود الفمري لمإسسات التعلٌم العالً والبحث العلمً ، وعلى 

ً أنها تمدم  دماتها لجمهور الجامعة دار سٌن وباحثٌن وهم  ٕصة أساس أٌضا
المجتمع والعمل المفكر لّمة . وتظهر أهمٌة المكتبة الجامعٌة من  ٕل مساهمتها 

والبحث العلمً ، فالجامعة كمإسسة أركانها الربٌسٌة  ةالفعّالة فً مجال الدراس
تتمثل فً أستاذ وبحث ومكتبة نشطة ، وعلى أساس هذا أعتبار فإن أهمٌة 

تبرز من  ٕل المساهمة النشطة والفاعلة فً مجأت الدراسة  المكتبات الجامعٌة
والبحث فالجامعة كمإسسة تعلٌمٌة وظٌفتها اِساسٌة تتمثل فً أبعاد ثٕثة ربٌسٌة 
وهً نمل م زون المعرفة ، إبداع المعرفة ، و دمة المجتمع )السعٌد ، وعبد 

 (ٕٕٔٓالهادي 
فً عملٌات  مسهتُ  التً ظم لنُ ٌات وااَل من أبرزالمكتبات الجامعٌة   كما تعتبر

شهد العمد لد . وعلى حدا سواء  المتمدمة والنامٌة التحدٌث فً المجتمعات الحدٌثة
من اْفادة من المعلومات  فً بداٌة تماسم المجتمع الدولً كبٌرة  الماضً طفرة
بالؽة تمدٌراً للدور  عها والنهل من مصادرها فؤُعطٌت أهمٌةُصنوالمشاركة فً 

ً ا عتبارها من أهم إب ٌْجابً الذي تموم به فً تطوٌر الفرد والمجتمع وتحدٌثهما معا
مجتمع  ٌر أجتماعً وألتصادي وأدواته، وأحد ألطاب تؤسٌسٌمظاهر التؽ

محلٌاً فً حاجة ماسة للدراسة الجامعٌة  المكتبات المعرفة المنشود. ومن ثم كانت
م، وأدوات فً أداء العملٌة التنموٌة ظنُ مدى إسهامها ك والتحلٌل والولوؾ على

وإلى التعرؾ على اِدوار التً ٌمكن أن تموم بها المكتبة الجامعٌة فً وإنجازها 
إٌجابً بٌن مجتمع تفاعل إطار المسإولٌة المجتمعٌة ومدى لدرتها على إحداث 

 دا له أجتماعٌة الم تلفة  الشرابحالجامعة والمجتمع المحلً وبٌن 
 مع متطلبات التنمٌة الحدٌثة، وتحلٌل الوسابل الكفٌلة ة ٌتٕءمبٌإٌجاوبصورة  

على المٌم والتراث الثمافً  ل دمة الفرد، وتلبٌة احتٌاجات المجتمع، مع المحافظة
 (ٕ٘ٓٓ)بطوش الحضاري لمجتمعنا 

 المحور الثالث : المسإولٌة االجتماعٌة  
 مفهوم المسإولٌة االجتماعٌة     3.1

المسإولٌة أجتماعٌة للمإسسات هً لتصادي العالمً ، تعرؾ المجلس أ
ؾ بشكل أ ٕلً وٌُساهم فً التنمٌة ألتصادٌة لألتزام المستمر بالعمل ل تصرُّ

 ٌنمحلٌّ الباْضافة إلى السكان  و أسرهمٌُحّسُن نوعٌةَ حٌاة الموة العاملة و
 (ٕٗٔٓ.)المجلس ألتصادي العالمً  والمجتمعِ بشكل عام

لٌة أجتماعٌة للمإسسات هً كٌفٌة إدارة المإسسات والمسبوعرؾ كما ت 
 (ٕٗٔٓ،Mallen Baker )عملٌاتها ل لك تؤثٌر إٌجابً فً المجتمع .
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و تعرؾ المسإولٌة أجتماعٌة بؤنها التزام مت ذي المرار فً إنتهاج أُسلوب للعمل 
ته ال اصة ٌإمن من  ٕله حماٌة المجتمع وإسعاده ككل ، فضٕ عن تحمٌك منفع

 (ٕٔٔٓ)الرحاحلة 
( إلى أنها التزام منشؤة اِعمال تجاه المجتمع الذي تعمل Holmerولد عرفها )

فٌه وذلن عن طرٌك المساهمة بمجموعة كبٌرة من أنشطة أجتماعٌة مثل 
محاربة الفمر وتحسٌن ال دمة ومكافحة التلوث و لك فرص عمل وحل مشكلة 

 (  B .Wolman،ٔ98ٗاْسكان والمواصٕت وؼٌرها )
( أن المسإولٌة أجتماعٌة  اصٌة معٌارٌة ا ٕلٌة wolmanكما ٌرى وولمان )

 (M .Baldwin،ٔ988ٌتحدد من  ٕلها مإا ذة الفرد )
( أكثر من ذلن إذ إعتبر المسإولٌة أجتماعٌة ، وعً Baldwinوٌشٌر بالدوٌن )

وعٌاً نحو الجماعة وله الفرد المرتبط بؤساس معرفً بضرورة ان ٌكون سلوكه تط
 (7ٕٓٓتؤثٌراته فً تحدٌد مجرٌات اِحداث  )الصٌرفً

التعرٌؾ اْجرابً للمسإولٌة أجتماعٌة للمكتبة الجامعٌة )من لبل الباحث( : هً 
حالة الٌمظة المستمرة من لبل إدارة المكتبة والعاملٌن فٌها ، من أجل أستمرار 

متطلبات واحتٌاجات المجتمع ، ومتطلبات  فً إٌجاد مستوى عالً من التوازن بٌن
 التطوٌر والتحدٌث وتحسٌن مستوٌات اِداء فً عمل المكتبة الجامعٌة  

 المسإولٌة االجتماعٌة كؤٌدٌولوجٌة ومنهج   ٖ.2
تتطلب المشكٕت أجتماعٌة إطاراً فكرٌا ٌتناسب مع ظروؾ المجتمع وثمافته  

ت بالكٌفٌة التً تضمن للمجتمع التطور وإمكانٌاته ، ٌحاول مواجهة تلن المشكٕ
اَمن وهذا كله ما ٌحممه مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة للمنظمات الذي ٌعتبر إطارا 
من اِفكار ٌهدؾ لمواجهة التؽٌٌرات التً تحدث فً المجتمع المعاصر ، وٌنتج 
عن ذلن مشكٕت اجتماعٌة وبٌبٌة نشؤت من عدم لدرة اْنسان على التكٌؾ مع 

بج تلن التؽٌرات ، لذا فإن مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة للمنظمات ٌشكل اْطار نتا
النظري والتطبٌمً والذي ٌحاول إٌجاد حلول للمشكٕت أجتماعٌة ومحاولة 
 لتمدٌم أستجابة الفعلٌة للمتؽٌرات التً تحدث فً المجتمعات المعاصرة  

 (ٕٔٔٓ)الرحاحلة
مسإولٌة أجتماعٌة أن السلون الحضاري ولد أبرزت التطورات فً مفهوم ال

الذي مارسه اِفراد والجماعات والمإسسات لد أظهر الدور الكبٌر الذي ٌمكن أن 
ٌناط بها لٓسهام فً عملٌة التنمٌة ، وهو ما أثبتته النجاحات التً حممتها 
ألتصادٌات المتمدمة عالمٌاً وتنبهت إلى ضرورة توسٌع نشاطاتها لتشمل ما هو 

ً أ ذته أك ثر من النشاطات اْنتاجٌة ، وأولت هموم المجتمع والبٌبة اهتماما كافٌا
بعٌن أعتبار التنمٌة المستدامة بمكوناتها الثٕثة وهً النمو ألتصادي والتمدم 
أجتماعً وحماٌة البٌبة . فمفهوم المسإولٌة أجتماعٌة هً ولٌدة لمتطلبات 

لتنمٌة ألتصادٌة بٌن الدولة والمطاع ال اص التنمٌة المستدامة والشراكة فً ا
لبناء مستمبل أفضل لّجٌال المادمة  بهدؾ إٌجاد برامج اجتماعٌة والتصادٌة 
وثمافٌة مستدامة مستماة من أحتٌاجات واِولوٌات الوطنٌة ودعمها  وهذا 
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المفهوم  ٌموم على أستثمار فً الموارد البشرٌة و لك فرص عمل وتوفٌر بٌبة 
ً إلى جنب مع حل المشكٕت أجتماعٌة والبٌبٌة وتعزٌز ع مل صحٌة وآمنة جنبا

التنمٌة المستدامة ، من هنا تكمن أهمٌة تبنً و تطوٌر برامج المسإولٌة 
 (ٕٔٔٓأجتماعٌة وفما لظروؾ مجتمعاتنا واحتٌاجاتها التنموٌة  )أبو ؼزالة

 الجامعٌة مبررات تبنى المسإولٌة االجتماعٌة فً المكتبات  ٖ.3

إن ما شهده العالم من تؽٌٌرات جذرٌة على م تلؾ اِصعدة والمجأت ، أدى 
إلى فرض تحدٌات جدٌدة أمام اِجٌال الجدٌدة من المدراء والعاملٌن فً 
المإسسات اِهلٌة وفً مإسسات المطاع العام  وجب علٌهم أ ذها بعٌن أعتبار 

توى صنع المرار وعلى مستوى وضع أكثر من اِداء المالً وألتصادي على مس
أستراتٌجٌات وتحدٌد الممارسات المطلوبة . والجامعات ومكتباتها هً المكان 
الذي ٌُنمً فٌه لادة المستمبل فهمهم لما ٌدور حولهم من تؽٌرات وتطورات فً 
العالم ، كما توفر لهم اِطر العلمٌة التً ٌطبمونها إضافة إلى إكسابهم المبادئ 

حلون بها ، ومع تؽٌر المٌم والمفاهٌم والممارسات فً الجامعات تتؽٌر تبعاً التً ٌت
لذلن ممارسات صنّاع المرارات ، ومع تكون طبمة جدٌدة من أصحاب المهن ، 
وما ٌحمله هإٔء من لٌم وممارسات ، تتكون ثمافة جدٌدة فً المجتمع ككل ، وهذا 

ة كبٌرة تُسهم فً تؽٌر المٌم ما ٌجعل من المسإولٌة أجتماعٌة لٌمة اجتماعٌ
والممارسات فً المنظمات والمإسسات الم تلفة ، وتساهم فً  لك ثمافة جدٌدة 

 (Loria,R.A ٕٓٓ8تباشر هذه فً نشر ثمافة أستدامة ؼٌر المضرة )
كما أن منظمات اِعمال تتعرض فً م تلؾ مراحل حٌاتها إلى العدٌد  من 

جاح أو العكس من ذلن وهو الفشل ، ولد المتؽٌرات والتً تدفع بها إلى الن
أظهرت نتابج العدٌد من الدراسات بؤن المتؽٌر اِساسً فً بماء منظمات اِعمال 
أو اندثارها وانسحابها من مٌدان العمل ، ٌكمن باِساس فً مدى انسجامها 
وتطابمها مع البٌبة التً تعمل بها وإلى مدى استجابتها ٔحتٌاجات ومتطلبات 

، إضافة إلى ممدار تفاعلها مع المإسسات والمنظمات اِ رى . حٌث  المجتمع
تمتلن منظمات اِعمال الحدٌثة لوتها وتؤثٌرها الفاعل من  ٕل أنتماء للمجتمع 
وممدار تفاعلها معه ، بما ٌجعل المرارات التً تت ذ ٔ تنتهج المنحى ألتصادي 

اجٌة فمط ، وإنما تُمت بصلة إلى بشكل صرؾ،  أو الجانب المتعلك بالكفاءة اْنت
 (ٕٔٔٓالجانب اْنسانً والحٌاتً لعموم المجتمع )الرحاحلة 

فهً  و تعد المسإولٌة أجتماعٌة واحدة من دعابم الحٌاة المجتمعٌة المهمة ،
الفرد تماس بمدى تحمله للمسإولٌة تجاه  ةوسٌلة للتمدم الفردي والجماعً فمٌم

أن التربٌة ومهمة التعلٌم تمثل أحد المسارات المتاحة نفسه وتجاه اَ رٌن ، وبما 
ْعداد وتنشبة المواطن المسبول وتنمٌة مهاراته أجتماعٌة فهً بذلن تمثل 
بنى تجوهر ومضمون مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة فالتعلٌم ٌشكل اِساس التً 
تلؾ علٌه اِمم والشعوب الملعة المنٌعة التً تتحصن بها هذه اِمم على م 

 (ٕٔٔٓ) كاظم     ثمافاتها
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المحور الرابع : تصور ممترح لتعزٌز برنامج المسإولٌة االجتماعٌة لمكتبة 
 جامعة المدس

  نبذه تعرٌفٌة مختصرة بجامعة المدس ومكتبتها ٗ.1

 ،شرفةـالم صخرةـال من جذورها انطلمت وطنٍة عربٍة مإسسة المدس جامعة
 المدس للب فً الروحً و الوجدانً ٌانهاك تثبت  و ،الحضاري أمتداد قـلتحم

 لتؽنً ،الممدس بٍت فً تؤسست التً اِولى ةـالعربٍ ةـالجامع فهً ،الشرٍؾ
 و عرالتها على تحافظ و الممدس بٍت فً اْسٕمً و العربً الفكري اْرث
  1984 عام العربٍة الجامعات اتحاد عضوٍة إلى المدس جامعة انضمت. أصالتها
:  ًـه و ضواحٍها و المدس مدٍنة فً لتعم كانت جامعٍة كلٌات أربع توحٍد بعد، 
 ةـالطبٍ نـللمه العربٍة والكلٍة ،(978ٔ عام تؤسست)  الدٍن لأصو و الدعوة كلٌة
كلٌة و ،(979ٔ عام تؤسست) التكنولوجٍا و العلوم كلٌة و ،(1979 امـع تؤسست) 
المدس ثٕثة عشر ، والٌوم تضم جامعة 98ٕٔ عام تؤسست  للبنات الحسٍنً هند

كلٌة علمٌة وإنسانٌة وعدد من المراكز والمعاهد العلمٌة المت صصة ومراكز 
 ال دمة أجتماعٌة . 

عبارة  مع اٌِام اِولى لتؤسٌس جامعة المدس ، وهً مكتبة جامعة المدستؤسست 

ضم عدد من ت حٌثفً منطمة المدس ،عن صرح علمً ثمافً تربوي اجتماعً 

المعلومات بكافة أشكالها وأنواعها المطبوع والمسموع والمربً المصادر وأوعٌة 

واْلكترونً، باْضافة إلى الم طوطات واِفٕم وشرابح اِلراص المكتنزة 

كتاب مفهرس ومزود على برنامج  ٓٓٓ.ٓٓٔوالتً تمدر بحوالً  , والملصمات

% منها باللؽة ٘ٗ% من الكتب باللؽة العربٌة و٘٘، المحوسبالمكتبة 

رسالة  ٓ٘ٙرسالة ماجستٌر باللؽة العربٌة و 8ٕٓٔإضافة إلى ْنجلٌزٌة،ا

 7٘ٔو مرفك للكتب التعلٌمٌة،  CD‘sٓٓٙماجستٌر باللؽة اْنجلٌزٌة، أكثر من 

جهاز حاسوب فً  ٓٗو منها التعلٌمً الهادؾ والوثابمً، متعددةفٌلم بمواضٌع 

بة  دماتها الم تلفة ِكثر وتمدم المكت ؼراض البحث والتعلٌم.ْم تبرات المكتبة 

 موظؾ ومدرس فً الجامعة ٕٓٓٔطالب إضافة إلى  ٓٓ٘.ٕٔمن 

مكتبة البابطٌن وهً فً منطمة المدس  اِ رىفروع ال المكتبة عددا من وتضم 

، فً بلدة بٌت حنٌنا دا ل مدٌنة المدس فً حرم كلٌة العلوم ألتصادٌة والتجارٌة

فً البلدة المدٌمة فً مدٌنة المدس  َداب للبناتمكتبة هند الحسٌنً فً حرم كلٌة او

 . ، إضافة لمكتبة اْعٕم فً منطمة رام هللا
م اْجراءات الفنٌة وتنمٌة سلوتحتوي المكتبة على  مسة ألسام ربٌسٌة ، وهً 

 لسم الوسابط السمعٌة البصرٌة،  لسم  دمات المستفٌدٌن والمعلوماتٌة، الممتنٌات
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.وتم مإ راً إستحداث لسم جدٌد هو لسم " اِرشفة  نٌةلسم ال دمات ألكترو،
و تنطلك  دمات المكتبة من رسالتها العامة التً اْلكترونٌة و دمة المجتمع "
سترجاع وبث مصادر المعلومات بكافة إتهدؾ إلى جمع وتنظٌم و

إضافة إلى لٌامها بعملٌة بالطرق الم تلفة مجال المكتبات و المعلومات.  أشكالها
شاد الفنً والبحثً لطلبة الجامعة وأعضاء هٌبة التدرٌس فٌها للحصول على اْر

 (ٕٗٔٓ)منشورات جامعة المدس أداء تعلٌمً وأكادٌمً متمٌز 
 تصور ممترح لتعزٌز برنامج المسإولٌة االجتماعٌة لمكتبة جامعة المدس ٗ.2

 فً مهمات و دمات المكتبة العامةدور و وتصوٌب وتعزٌز إن عملٌة تطوٌر 
عد أمرا حٌوٌاً ومفٌداً كون ٌُ جامعة المدس باتجاه برامج المسإولٌة أجتماعٌة ،  

لدرات العنصر   وإؼناءالجامعة مإسسة أكادٌمٌة تنموٌة تطبٌمٌة تهدؾ إلى تعزٌز 
البشري الفلسطٌنً المحلً ْشراكه فً معركة البناء والتنمٌة المستدامة فً 

آلٌات تطبٌك نتاج البحوث والدراسات  المحلً . وتعزٌزالفلسطٌنً المجتمع 
سهم فً الت فٌؾ وحل الكثٌر من المشكٕت ألتصادٌة ٌُ العلمٌة بالشكل الذي 

 ، ولمدالمحلًالفلسطٌنً وأجتماعٌة والثمافٌة والفكرٌة، التً ٌعانً منها المجتمع 
لى أصبح لزاماً العمل على تحوٌل وصٌاؼة مفهوم المكتبة من المفهوم التملٌدي  إ

 على اعتبار أنها  فى المجتمع―أداة للتؽٌٌر أو أداة للتنمٌة الشاملة ―مفهوم ٌتضمن 
كتساب العلم أو التعلم مدى الحٌاة ومن ثم ْبوابة للمعرفة . وبالتالى هى المد ل 

للتنمٌة الذاتٌة للفرد وللمجتمع من  ٕل ما توفره من مصادر معلومات وما تمدمه 
 ة.من  دمات م تلفة ومتعدد

وتستطٌع المكتبة العامة فً جامعة المدس بما لدٌها من  برة طوٌلة فً تصنٌؾ 
وفهرسة المعلومات الم تلفة منها المطبوعة كالمراجع والدورٌات العلمٌة 
المت صصة ، واْلكترونٌة والمواد السمعٌة والبصرٌة وبما لدٌها من مورد 

ة المجتمع دا ل و ارج كنها من  المٌام بمهمات  دممّ بشري وكادر مإهل . ٌ
أسوار الجامعة  وٌعزز لدٌها المدرة على تبنى رإى جدٌدة وآفاق رحبة للعمل 

، وعلٌة ٌمكن تحدٌد وصٌاؼة المتطلبات اِساسٌة على برنامج المكتبة الرٌادٌة
 لتنفٌذ برنامج ممترح للمسإولٌة أجتماعٌة وفك اَتً 

 أهداؾ البرنامج الممترح  ٗ.3
تعزٌز الدور الرٌادي والتنموي لمكتبة جامعة المدس )المكتبة  : الهدؾ العام
 الباحثة(

 : األهداؾ المرحلٌة

  بما ٌعزز لدٌها المدرة ، ً ً وعملٌا المساهمة فً إعداد كوادر بشرٌة مإهلة علمٌا
 على المنافسة فً سوق العمل المحلً والدولً

 لمجتمع المحلً رصد والتعرؾ على أحتٌاجات الفعلٌة والحمٌمٌة لمإسسات ا
 العامة واِهلٌة وال اصة الم تلفة من اْنتاج والبحث العلمً التنموي الموجه

  تنشٌط الحٌاة الفكرٌة والثمافٌة فً مجتمع الجامعة والمجتمع المحلً من  ٕل
 إلامة النوادي الفكرٌة والحوارٌة  
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  تطوٌر أداء إلامة عٕلة التعاون والشراكة مع المإسسات ذات العٕلة وبما ٌ دم
 المكتبة العامة

 ٌمع المإسسات ذات  كالسعً الدإوب لبناء شبكة من عٕلات التعاون والتنس
 العٕلة فً هذا المجال محلٌاً وإللٌمٌا

  إبراز وتعزٌز دور مكتبة جامعة المدس فً المسإولٌة أجتماعٌة نحو المجتمع
 والعاملٌن فٌها

 ( بإحتٌاجات المجتمع الم تلفة  ربط مجتمع الجامعة )طلبة ومدرسٌن وعاملٌن
 وفً م تلؾ المطاعات 

  تعزٌز اِسهام الفكري وأنتاجٌة العلمٌة  ِعضاء هٌبة التدرٌس فً الجامعة نحو
 لضاٌا المجتمع المحلً   

  الٌمظة المستمرة من لبل إدارة المكتبة والعاملٌن فٌها بالمشكٕت والتؽٌرات
لة تبنً الحلول المناسبة لها بما ٌعزز السلبٌة التً تحصل فً المجتمع ومحاو

 نجاح برامج التنمٌة المجتمعٌة  

النشاطات الممترحة فً إطار برنامج المسإولٌة االجتماعٌة لمكتبة جامعة   ٗ.ٗ
 المدس 

 البرنامج النشاط الوصؾ

 ٌإعداد  ةتمدٌم تدرٌب مباشر لطلبة البكالورٌوس والماجستٌر حول كٌف
 حاضرات ٌتم تنفٌذها فً لاعات المكتبةمشارٌع الت رج من  ٕل م

 ٌأن تكون هذه اِبحاث مرتبطة باحتٌاج معٌن  ةتدرٌب الطلبة على كٌف
 فً المجتمع

 ٌأستفادة من مكنونات المكتبة ْنجاز اِبحاث ةتؤهٌل الطالب بكٌف 

  مساعدة الطلبة فً نشر أبحاثهم الممٌزة فً المجٕت والدورٌات
شؤنه أن ٌعزز فرص حصولهم على عمل العلمٌة المحكمة وهذا من 

 بعد الت رج

  إنشاء )الحاضنة البحثٌة( دمج الطلبة من الت صص الواحد ْنجاز
أبحاث مشتركة . تتكون الحاضنة من عدد من الطلبة بمستوى مشروع 

 ( طٕب . وتدرٌبهم على العمل الجماعً الهادؾ7-٘الت رج)

 المحلً جراء تنفٌذ   لك شراكات بٌن الطلبة والمإسسات فً المجتمع
 هذه البحوث

  أن تعمم هذه ال طة وٌسار إلى تنفٌذها من جمٌع الدوابر والكلٌات
اْنسانٌة دا ل الجامعة وأن ٌجري العمل بها لتحسٌن المستوى 

 اِكادٌمً للطلبة

 ارشاد فنً إلنجاز
الدراسات 
 والبحوث
 العلمٌة
 من لبل
 طلبة

التعلٌمً  الجامعة
 والبحثً

 عرؾ على أهمٌة المعلومات فً تحمٌك التنمٌة الشاملة من  ٕل الت
 المنشودة  فً المجتمع الفلسطٌنً

  ًبناء عٕلات نوعٌة أوسع  للتعاون والشراكة على المستوى المحل
 وأللٌمً والدولً

 تفعٌل دور مكتبة جامعة المدس فً مجال المسإولٌة أجتماعٌة 

 المدس بشكل عام  تطوٌر اِداء اِكادٌمً لطلبة ومجتمع جامعة 

 مإتمرات
 علمٌة



      2015َٕٕٚٛ   انؼذد األٔل  – اجملهذ اخلبيص –رلهخ ربيؼخ فهططني نألحببث ٔانذراضبد 
 

  733 

 

  ًتستطٌع المكتبة العمل على تنفٌذ برنامج لتبادل العاملٌن والموظفٌن ف
المكتبة وكذلن للطلبة فً مرحلة إعداد مشروع الت رج  مع العدٌد من 
المكتبات ودور النشر والمإسسات البحثٌة والجامعات اِ رى على 

جراء  تبادل طٕب بٌن المستوى المحلً وأللٌمً ، وٌمكن إ
الجامعات الفلسطٌنٌة فً مرحلة إعداد مشروع الت رج ) بٌن جامعة 
المدس ، جامعة النجاح ، جامعة بٌرزٌت ، الجامعة اِمرٌكٌة( وؼٌرها 
من الجامعات المحلٌة على مستوى وحدات صؽٌرة فً بداٌة تنفٌذ 

 البرنامج لٌتوسع مستمبٕ

 التبادل
 األكادٌمً

 بة جامعة المدس ومن  ٕل تظافر كافة جهود العاملٌن  تستطٌع مكت
فٌها . ِن تتطلع بدور نوعً وممٌز على مستوى الوطن  وهو العمل 
على المساهمة الفعلٌة والنشطة فً معالجة وتبنى لضاٌا المجتمع 
الفلسطٌنً الفكرٌة والثمافٌة وألتصادٌة والسٌاسٌة وأجتماعٌة ، 

التماء حوارٌة " بٌن أصحاب السٌاسة والفن  بحٌث تكون المكتبة "نمطة
 والشعر وألتصاد وأجتماع بما ٌحمك المنفعة للمجتمع المحلً

  تنظٌم و استضافة رجال السٌاسة والفكر وأحٌانا رجال ألتصاد والفن
والشعر واِدب وإعطاء دور لّطفال والنساء ولضاٌاهم الم تلفة 

ت صصة ، حول لضاٌا ضمن هذه المساحة . ْجراء حوارات م
 واحتٌاجات المجتمع الفلسطٌنً الم تلفة .

 األندٌة
 الفكرٌة

الحوارٌة 
 "منتدٌات"

 الثمافً

  معارض سنوٌة للكتاب 

 ًمعارض)تراثٌة(  للمحافظة على التراث الوطنً والشعبً الفلسطٌن 

 ًالمعارض   عرض افٕم ثمافٌة وتعلٌمٌة  لطلبة الجامعة وللجمهور ال ارج 
 "معارض
 الكتاب
 والتراث
 الشعبً"

 

  برنامج الدبلوم ٌحتوي على عدد من المسالات النظرٌة والعملٌة
وإعطاء أهمٌة إلى الجانب التطبٌمً والعملً وٌكون بشكل مكثؾ لمدة 

( شهور وٌستهدؾ هذا البرنامج العاملٌن فً 8-ٙتتراوح بٌن )
فظ المإسسات اِهلٌة المحلٌة المسإولٌن والمتابعٌن لّرشفة وح

الملفات والمعلومات والعاملٌن فً مإسسات المطاع العام إضافة إلى 
 العاملٌن كؤمناء لمكتبات المدارس الحكومٌة

 دبلوم
 متخصص

فً ادارة المكتبات 
التعلٌم  والمعلومات

 المستمر

  دورات تدرٌبٌة وورش عمل لمواضٌع ومجأت متعددة اجتماعٌة
للنساء وأطفال ضمن هذه  والتصادٌة وثمافٌة على أن تعطى أولٌة

 البرامج

 دورات
 تدرٌب متخصصة
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 خاتمة 
ٌنطوي تبنً مكتبة جامعة المدس لبرنامج المسإولٌة أجتماعٌة على أهمٌة كبٌرة 
ً منها  لتحسٌن المستوٌات العلمٌة واِكادٌمٌة والمعرفٌة  لجمهور  ورابدة سعٌا

ما مباشرا ْؼناء وتطوٌر البحث العلمً المستفٌدٌن من  دماتها الم تلفة ، وإسها
ونتابجه وتطبٌماته الم تلفة ، فً حل العدٌد من المشكٕت التً تواجهة المجتمع 
المحلً وفً هذا اِطار فمد  رجت هذه الممالة بمجموعة من أستنتاجات 
 والتوصٌات التً من شؤنها أن تإسس لبناء برنامج رابد فً المسإولٌة أجتماعٌة 

 
 ستنتاجات األ 

  إؼفال اْدارات المتعالبة لمكتبة جامعة المدس فً تعزٌز برامج المسإولٌة
 أجتماعٌة للمكتبة 

  هنان حاجة فعلٌة وحمٌمٌة ْبراز دور المكتبة الجامعٌة فً تطوٌر وتعزٌز البحث
 العلمً على مستوى مجتمع الجامعة والمجتمع بشكل عام 

 ٌب أبحاث العلمٌة ونشرها وتعمٌم نتابجها ابراز دور المكتبة الجامعٌة فً تصو
 على مستوى المجتمع 

  تعزٌز دور المكتبة الجامعٌة فً بناء أوسع عٕلة شراكة وتعاون مع م تلؾ
 المإسسات المجتمعٌة اِ رى) المطاع العام واِهلً وال اص (

 ة توفر فرص كثٌر أمام المكتبات الجامعٌة للنجاح فً  تمدٌم  دمات نوعٌة وفرٌد
وتنفٌذ نشاطات متنوعة فً إطار المسإولٌة أجتماعٌة ) التعلٌم 

 المستمرالمت صص( 

  بناء نموذج )الحاضنة البحثٌة( الذي ٌمهد لعٕلة هادفة بٌن الجامعات الفلسطٌنٌة
 المحلٌة 

  تعزٌز النشاط والدور الفكري للمكتبة الجامعٌة فً المجتمع 
 

  التوصٌات 

 بة تتضمن المسإولٌة اِجتماعٌة والتً ٌجب أن تكون بناء  طة استراتٌجٌة للمكت
 منسجة مع اِهداؾ أستراتٌجٌة للجامعة 

  تعٌٌن هٌبة مشرفة ومهتمة فً برامج المسإولٌة أجتماعٌة تكون عضوٌتها من
 العاملٌن فً المكتبة 

  توفٌر وت صٌص مٌزانٌة  اصة لبرامج المسإولٌة أجتماعٌة 

 شركاء )أفراد المجتمع  الباحثٌن المإسسات العامة تحدٌد لوابم اِطراؾ وال
 والجمعٌات المحلٌة مانحٌن وممولٌٌن لٕنشطة والبرامج (

  إجراء الدراسات والبحوث العلمٌة المتعلمة بتمٌٌم أداء المسإولٌة أجتماعٌة
 المنفذة ورصد أحتٌاجات المطلوبة
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 لابمة المراجع
 ًالمجلس ألتصاد العالم    

 http://www.aleqt.com/2013/09/11/article_784884.h       ٖٔ.ٖ.ٕٓٔٗ 

 ( إستراتٌجٌة إدارة المعرفة فً ٕٕٔٓالسعٌد، بوعافٌة ، عبد الهادي، دمحم )
ة عمل ممترحة  ، بحث المكتبات الجامعٌة الجزابرٌة : رإٌة مستمبلٌة و ط

دٌسمبر  ٖٓالعدد    Cybrarians journalمنشور ، فً دورٌة 
nfo/index.php?option=com_content&viehttp://www.journal.cybrarians.i

-42-20-24-12-w=article&id=628%3A2012

08&catid=257%3Astudies&Itemid=85 

 ( المسإولٌة أجتماعٌة ، دار اْعصار ٕٔٔٓالرحاحلة ،عبد الرازق سالم )
 اِردن –العلمً للنشر والتوزٌع ، عمان 

 ( المسإولٌة أجتماعٌةٕٔٔٓأبو ؼزالة ، دمحم )  سلون حضاري إنسانً ، بحث
، العدد الثالث ، نٌسان ، وزارة التربٌة 9ٗمنشور مجلة رسالة المعلم ،  المجلد 

 والتعلٌم اِردنٌة 
http://www.moe.gov.jo/MenuDetails.aspx?MenuID=11030.3.2014-   

 ، ً( المسإولٌة أجتماعٌة لٓدارة ، الطبعة اِولى ،دار 7ٕٓٓدمحم )الصٌرف
 الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر ، اْسكندرٌة ، مصر

 ( دور الجامعات العربٌة فً صناعة المعرفة ، الوالع ٖٕٓٓالشرعً، بلمٌس ، )
 والمستمبل ،  منشورات كلٌة التربٌة جامعة السلطان لابوس ، سلطنة عمان 

 ، (، المرجع فً علم المكتبات 997ٔعمر ، علٌان ، ربحً مصطفى )الهمشري
 اِردن –عمان  -والمعلومات،  دارالشروق للنشر والتوثٌك  

 ( تطورٕٔٔٓباكٌر، عاٌدة ) المسإولٌة ضوء فً المجتمع  دمة فً الجامعة دور 

ت الحدٌثة ، مإتمر المسإولٌة أجتماعٌة للجامعا وأتجاهات العالمٌة  المجتمعٌة
 فلسطٌن -، نابلس ٕٔٔٓ.9.ٕٙالفلسطٌنٌة ،

  تحدٌات  :فً المملكة العامة المكتبات " ورلة ممدمة لندوة (ٕ٘ٓٓ)كمال ،بطوش
،جامعة الملن سعود، المملكة العربٌة ٕٓٓٓبعد العام  الوالع وتطلعات المستمبل

 السعودٌة 
tps://www.google.ps/search?hl=ar&noj=1&qht  

 ( الجامعات وصناعة اِمن الفكري، لراءة 9ٕٓٓبنت فهد الملحم، بثٌنة )
سوسٌولوجٌة لعٕلة الجامعات باِمن الفكري فً المجتمع السعودي ، بحث ممدم 

 للمإتمر الوطنً اِول لّ من الفكري " المفاهٌم والتحدٌات"   

 library.pub.sa/download_pdf.php?id=1168%E2%80%8F-faisal-http://dr 

 ( المكتبات وأثرها الثمافً أجتماعً التعلٌمً ، دار 99ٔٔحسن، سعٌد أحمد )
 الفكر العربً ، الماهرة

    ( تنمٕٕٓٓسٕمة ،عبد الرحمن ) ، ٌة المجموعات المكتبٌة، مكتبة الٌازوري
 عمان  –اِردن 

http://www.aleqt.com/2013/09/11/article_784884.h%20%20%20%20%20%20%2031.3.2014
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=628%3A2012-12-24-20-42-08&catid=257%3Astudies&Itemid=85
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=628%3A2012-12-24-20-42-08&catid=257%3Astudies&Itemid=85
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=628%3A2012-12-24-20-42-08&catid=257%3Astudies&Itemid=85
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=628%3A2012-12-24-20-42-08&catid=257%3Astudies&Itemid=85
http://www.moe.gov.jo/MenuDetails.aspx?MenuID=110
http://www.moe.gov.jo/MenuDetails.aspx?MenuID=110
https://www.google.ps/search?hl=ar&noj=1&q
http://dr-faisal-library.pub.sa/download_pdf.php?id=1168%E2%80%8F
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 (  اكتساب المعرفة فً البلدان العربٌة : تحدي إصٕح ٕٕٓٓفرجانً، نارد )
،أهرام م التعلٌ
 1ticles.aspx?Serial=794208&eid=683http://digital.ahram.org.eg/arالرلمً

  6.4.2014 

 ( المكتبات الجامعٌة ، مطبعة جامعة بؽداد 98٘ٔلندلجً،عامر، وآ رون )- 
 العراق

 ( المإسسات التربوٌة وتنمٌة مفهوم المسإولٌة أجتماعٌة ٕٔٔٓكاظم ، شروق )
التربٌة المإتمر العلمً الرابع لكلٌة العلوم التربوٌة جامعة جرش ، بعنوان ،

  والمجتمع:الحاضر والمستمبل اِردن

  منشورات مكتبة جامعة المدسhttp://library.alquds.edu/ar  .7.ٗ.ٕٓٔٗ 

 المراجع األجنبٌة 
 

 B .Wolman, Dictionary of Behavioral Science ,Macmillan Press ,U.S, 

Second Ed,1984  

 Smith Press ,U.S ,1988   M .Baldwin, Dictionary of Philosophy and 

Psychology ,Peter 

 Loria,R.A ,2008 corporate social Responsibility of 

Universities.www.vivatrust.net .31.3.2014 

 Mallen Bakerhttp://www.mallenbaker.net/csr/articles.php      ٖٔ.ٖ.ٕٓٔٗ  

  
 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=794208&eid=6831
http://library.alquds.edu/ar%20.%207.4.2014
http://www.mallenbaker.net/csr/articles.php

