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قواعد النشر والتوثيق
تنشر اجمللة البحوث والدراسات األصلية املرتبطة بالتخصصات العلمية ألعضاء اهليئة التدريسية
والباحثني يف جامعة القدس املفتوحة وغريها من اجلامعات احمللية والعربية والدولية ،مع اهتمام خاص
بالبحوث املتعلقة بالتعليم املفتوح والتعليم عن بعد ،وتقبل أيضا األحباث املقدمة إىل مؤمترات علمية
حمكمة واملراجعات والتقارير العلمية وترمجات البحوث.
يرجى من األخوة الباحثني الراغبني يف نشر حبوثهم االقتداء بقواعد النشر والتوثيق اآلتية:

ُ1 .1تقبل األحباث باللغتني العربية واإلجنليزية.

2.2أن ال يزيد حجم البحث عن  35صفحة " "8000كلمة تقريبا مبا يف ذلك اهلوامش واملراجع.
3 .3أن يتسم البحث باألصالة ،وميثل إضافة جديدة إىل املعرفة يف ميدانه.

4 .4يقدم الباحث حبثه منسوخا على «قرص مرن  »A Disk/أو  CDمع ثالث نسخ مطبوعة
منه ،غري مسرتجعة سواء نشر البحث أم مل ينشر.

5 .5يرفق مع البحث خالصة مركزة يف حدود « »150 - 100كلمة.ويكون هذا امللخص باللغة
اإلجنليزية إذا كان البحث باللغة العربية ،ويكون باللغة العربية إذا كان البحث باللغة اإلجنليزية.

6 .6ينشر البحث بعد إجازته من حمكمني اثنني على األقل ختتارهم هيئة التحرير بسرية تامة من بني
أساتذة خمتصني يف اجلامعات ومراكز البحوث داخل فلسطني وخارجها ،على أن ال تقل رتبة
احملكم عن رتبة صاحب البحث.
7 .7أن يتجنب الباحث أي إشارة قد تشري أو تدلل على شخصيته يف أي موقع من البحث.

مجلة

القدس المفتوحة
جامعة
لألبحاث وال��دراس��ات

8.8يزود الباحث الذي نشر حبثه خبمس نسخ من العدد الذي نشر فيه ،باإلضافة إىل ثالث
مستالت منه.

9 .9تدون اإلحاالت املرجعية يف هناية البحث وفق النمط اآلتي :إذا كان املرجع أو املصدر كتابا
فيثبت اسم املؤلف،عنوان الكتاب أو البحث ،اسم املرتجم أو احملقق (مكان النشر،الناشر،
الطبعة ،سنة النشر) اجلزء أو اجمللد ،رقم الصفحة ،أما إذا كان املرجع جملة فيثبت املؤلف،
عنوان البحث ،اسم اجمللة ،عدد اجمللة وتارخيها ،رقم الصفحة.

1010ترتب املراجع واملصادر يف هناية البحث «الفهرس» حسب احلروف األجبدية لكنية  /عائلة
املؤلف ،ثم يليها اسم املؤلف،عنوان الكتاب أو البحث (مكان النشر،الناشر ،الطبعة ،سنة
النشر) اجلزء أو اجمللد.

 1111بإمكان الباحث استخدام منط  »APA» Styleيف توثيق األحباث العلمية والتطبيقية ،حيث
يشار إىل املرجع يف املنت بعد فقرة االقتباس مباشرة وفق الرتتيب التايل« :اسم عائلة املؤلف،سنة
النشر،رقم الصفحة».
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دور التعليم اجلامعي في إعداد الطلبة للحياة املعاصرة من وجهات
نظر الدارسني في جامعة القدس املفتوحة في أريحا

د .عبد عطا اهلل حمايل

ملخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة
املعا�رصة من وجهات نظر الدار�سني يف جامعة القد�س املفتوحة-منطقة �أريحا التعليمة،
و�أجابت عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
1 .1ما دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة من وجهات نظر طلبة
جامعة القد�س املفتوحة-منطقة �أريحا التعليمية؟
كما حتققت من الفر�ضيات ال�صفرية الآتية:
2 .2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى
ملتغري اجلن�س ،ومتغري التخ�ص�ص ،ومتغري امل�ستوى الأكادميي ،و متغري العمر.
وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي ملالءمته لأغرا�ض الدرا�سة .وتكون
جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة القد�س املفتوحة-منطقة �أريحا التعليمية،
والبالغ عددهم( )847طالبا وطالبة خالل �شهر ت�رشين �أول من العام الدرا�سي -2007
 2008موزعني على �سبعة تخ�ص�صات ،كما دلت عليهم �إح�صائيات ق�سم القبول والت�سجيل
واالمتحانات يف املنطقة التعليمية.
وطبقت اال�ستبانة على عينة جمموعها( )700من الطلبة ممن ا�ستطاع الباحث الو�صول
�إليهم من جميع التخ�ص�صات يف اجلامعة.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة طورها بنف�سه ،و تكونت من()64
فقرة يف �صورتها النهائية موزعة على( )7جماالت بعد الت�أكد من �صدقها بالتحكيم ،ومن
ثباتها الكلي با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا حيث و�صل ثباتها الكلي �إىل(.)0.90
وا�ستخدم الباحث التحاليل الإح�صائية الآتية:
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية لكل فقرة ،والدرجة
الكلية لكل املجاالت للإجابة عن ال�س�ؤال الأول .وحتليل التباين الأحادي واختبار L.S.D
للمقارنات البعدية ،واختبار(ت) للمجموعات امل�ستقلة الختبار فر�ضيات الدرا�سة ،وتو�صلت
ÎÍ
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الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
1 .1ح�صلت جماالت الدرا�سة ال�سبعة كافة على درجة موافقة(كبرية) مبتو�سط كلي مقداره
 3.015بن�سبة مئوية �أكرث من(.)%70
2 .2حظي املجال النف�سي باالهتمام الأكرب من الدار�سني من بني املجاالت ال�سبعة.
 3 .3حظي املجال االقت�صادي والإنتاجي باالهتمام الأقل من الدار�سني من بني املجاالت
ال�سبعة.
4 .4ح�صلت(� )8أدوار من بني( )64دوراً على درجة موافقة(كبرية جدا) �أكرث من(.)%80
5 .5ح�صل( )46دور اًعلى درجة موافقة(كبرية) �أكرث من(.)%70
6 .6ح�صلت(� )10أدوار على درجة موافقة(متو�سطة) �أكرث من(.)%60
7 .7مل يح�صل �أي من الأدوار على درجة موافقة �أقل من متو�سطة )%60(،فما دون.
8 .8مل تكن الفروق دالة �إح�صائية عند م�ستوى( )0.05= αبني الطلبة الذكور والإناث� ،إذ
بلغ م�ستوى الداللة الإح�صائية(.)0.448
9 .9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى( )0.05= αبني متو�سطات وجهة
نظر الطلبة ب�سبب اختالف تخ�ص�صاتهم الأكادميية ،وكانت الفروق ل�صالح الرتبية
االبتدائية ،والرتبية الإ�سالمية ،واللغة العربية.
1010وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى( )0.05= αبني متو�سطات وجهة نظر
الطلبة ب�سبب اختالف م�ستوياتهم الأكادميية ل�صالح امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين.
 1111عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات وجهة نظر الطلبة تبعا ملتغري العمر.
1212خرجت الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات املبنية على نتائجها.
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دور التعليم اجلامعي في إعداد الطلبة للحياة املعاصرة من وجهات
نظر الدارسني في جامعة القدس املفتوحة في أريحا

Abstract
This study aimed to determine the role of higher education in preparing
student for contemporary life viewed by scholars at Al-Quds Open UniversityJericho Educational Region, and it answered the following main question:
What is the role of university education in preparing students for
contemporary life viewed by scholars at Al-Quds Open University/
Jericho Educational Region? The study also examined the following null
hypothesis:
There were no significant statistical differences at the statistical
level(α=0.05)in the averages of students responses of the role of higher
education in preparing students for contemporary life due to: gender,
specialization, academic level and life variables.
The researcher used the descriptive survey method for the purposes
of the study.
The population of the study consisted of all student at Al-Quds Open
University /Jericho Educational Region:(847) male and female student
during October of the academic year 2007/2008, distributed in seven
disciplines, as shown by statistics of admission, registration and examination
department in the educational region. The questionnaire was applied to the
total sample of(700) students who were being able to be reached by the
researcher from all disciplines at the university.
The achieve of the objectives of the study, the researcher used the
questionnaire which he developed himself and consisted of(64) items
finalized and were distributed in(7) disciplines, after ascertaining validity
arbitration and over all reliability by computing Chronbah Alpha which it’s
total was(0.90).
To answer the first question, the researcher used the following
statistical analysis: arithmetical average, standard deviation, percentage of
each item and the total degree of the all admission. He also used(one way
analysis of variances) and(L.S.D) dimensional comparisons, and(T-Test)
ÎÏ
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for independent group to test the study hypotheses.
The study concluded the following findings:
1. All seven dimensions of the study received the degree of consent(large)
with total average of 3.015 and more than(70%) of percentage.
2. Psychological dimensions received most of scholars’ interest from
among the seven disciplines.
3. Economic and productive dimensions received least attention of scholars
from among the seven disciplines.
4. (8) items from among(64) items received the degree of consent(very
large) more than(80%).
5. (46) items received the degree of approval(large) more than(70%).
6. (10) items received the degree of consent(medium) more than(60%).
7. None of the items received the degree of consent(lower than medium)
(60%) or below.
8. There were no significant statistical differences at the level(α=
0.05) between males and females, were the level of statistical
significant(0.448).
9. There were significant statistical differences at the level(α= 0.05)
between the average of the view point of students because of their
different academic specialization, and the differences were in favor
of: Primary Education, Islamic Education and Arabic Language.
10. There were significant statistical differences at the level(α= 0.05)
between the average of the view point of students because of their
different academic levels in favor of the first level and second level.
11. Here were no significant statistical differences between the average of
the view point of students according to age variable.
12. The study concluded a set of recommendations based on its findings.
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خلفية البحث

ميثل النظام التعليمي اجلامعي الأ�سا�س الذي تنمو يف �إطاره العديد من ال�سمات
ال�شخ�صية للمتعلمني ،وتتحدد قيمة �أي نظام تعليمي بقدرته على حتقيق �أهدافه التي قام
على �أ�سا�سها ،والتعليم واحد من �أهم �أ�سا�سيات احلياة بالن�سبة للفرد ،فمن خالله يت�شكل فكر
الإن�سان ويزداد عمقا وات�ساعا ،وبو�ساطته يزداد وعيه الثقايف وال�سيا�سي ،ودوره االجتماعي،
و التكيف مع الظروف وامل�ستجدات واملتغريات التي يواجهها يف حياته اخلا�صة والعامة.
ونظرا لتعر�ض املجتمعات يف العقود الأخرية للعديد من التغريات يف خمتلف نواحي
احلياة ،وما لهذه التغريات من انعكا�س مبا�رش على ما يتوقعه املجتمع وم�ؤ�س�ساته من التعليم،
لذا بات من ال�رضوري �أن يواكب ذلك تغيري يف �أهداف التعليم اجلامعي و �أدواره وم�ضامينه
و�أ�ساليبه وخمرجاته .وملا كان النظام التعليمي جزءاً من النظام املجتمعي الذي يربي الفرد،
ويع ُده حلياته حا�رضا وم�ستقبال ،ويك�سبه املعارف واالجتاهات والقيم ،وي�شكل �شخ�صيته
ملواجهة حتديات الع�رص ،فقد بات من امل�ؤكد �أن يكون التعليم اجلامعي �أحد الأركان الرئي�سة
التي ينبغي عليه القيام بهذا الدور احليوي خلدمة املجتمع و�أهدافه ،وال �سيما �أن اجلامعة هي
امل�ؤ�س�سة التعليمية القادرة على تطوير املوارد الب�رشية ،وتزويد جميع امل�ؤ�س�سات الأخرى
بالتخ�ص�صات والكوادر الب�رشية الالزمة ملتطلبات التنمية ال�شاملة يف املجتمع.
وتعد اجلودة �أحد �أهم الو�سائل والأ�ساليب لتح�سني نوعية التعليم ،واالرتقاء مب�ستوى
�أدائه يف الع�رص احلا�رض الذي يطلق عليه بع�ض املفكرين ب�أنه “ع�رص اجلودة’’ ،فلم تعد
اجلودة ترفا ترنو �إليه امل�ؤ�س�سات التعليمية� ،أو بديال ت�أخذ به �أو ترتكه الأنظمة التعليمية،
بل �أ�صبحت �رضورة ملحة متليها حركة احلياة املعا�رصة ،وهي دليل على بقاء الروح وروح
البقاء لدى املنظمة �أو امل�ؤ�س�سة التعليمية�(.شفي.)2005 ،
واجلودة يف التعليم عملية توثيق للربامج والإجراءات ،وتطبيق للأنظمة واللوائح
والتوجيهات ،تهدف �إىل حتقيق نقلة نوعية يف عملية الرتبية والتعليم يف جميع اجلوانب
العقلية واجل�سمية والنف�سية والروحية واالجتماعية ،وال يتحقق ذلك �إال ب�إتقان الأعمال
وح�سن �إدارتها(.الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة.)2005 ،
ونظـرا لأهمية الدور الـذي ت�ؤديه اجلـامعة يف تدعيم ال�سـلوك ،ف�إن(بار�سـونز 1997
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( )Parsonsي�ؤكد الدور اال�ستقاليل لطلبتها باعتباره مظهرا من مظاهر ت�أ�صيل العقالنية
املعرفية يف املجتمع وت�شكيل الإبداعات املختلفة .وترى (امل�سند� )1998 ،أن اجلامعات
متار�س دورا �أ�سا�سيا يف عملية التنمية لأنها امل�س�ؤولة عن تلبية حاجات املجتمع من القوى
الب�رشية املزودة باملهارات الفكرية واملهنية ،وهي امل�س�ؤولة �أي�ضا عن تربية الإن�سان نف�سيا
واجتماعيا ،مما ي�سهل عليه قبول التغري االجتماعي .واجلامعة �إذ ترتبع على قمة هرم النظام
التعليمي والرتبوي ،لإعداد املوارد الب�رشية التي ت�ستجيب ملنطلقات التنمية االجتماعية
ال�شاملة ،ف�إنها ت�ؤدي ر�سالتها يف �صياغة ال�شباب فكرا وفعال و وجدانا وانتماء .و قيادات
املجتمع العليا يف خمتلف املراكز العلمية واالقت�صادية وال�سيا�سية والإدارية والثقافية،
هم من خمرجاتها يف الغالب ،و بقدر ما ت�ستطيع هذه اجلامعات �أن تعلم وتربيه الإن�سان
على ا�ستخدام الطريقة العلمية يف حل امل�شكالت واتخاذ القرارات ،والتكيف مع امل�ستجدات،
و�إك�سابه القدرة على احلركة يف جمال تخ�ص�صه ،بقدر ما يتقدم املجتمع وينمو ويتطور،
وبعك�س ذلك �سيبقى املجتمع يراوح مكانه �أو يتقهقر �إىل الوراء.
وقد �أ�شار(ا�ستيتيه� )1984 ،إىل �أنه بالنظر لتميز هذا الع�رص بالتغريات ال�رسيعة ،وبفعل
انت�شار املعرفة العلمية والتقنية ،فقد فر�ضت على �أنظمة التعليم مهمات جديدة يف جمال �إعداد
القوى امل�ؤهلة ،وفقا حلاجات املجتمع املتطورة ،واجلامعة ب�صفتها نظاما اجتماعيا و�إداريا
مفتوحا ينبغي �أن تت�سم بالتفاعل مع البيئة املحيطة ،فتت�أثر بها وت�ؤثر فيها.
ويرى بوون وزمال�ؤه(� )1977,Bowenأن التعليم اجلامعي يزيد من الكفاءة العلمية
للمتعلمني ،ويزيد من قدرتهم على مواجهة م�شكالت احلياة وحلها ،كما ي�ساعد على تنمية
املهارات لديهم� .أما دوجال�س ،)Douglass(1977فريى� ،أن التعليم اجلامعي يزيد
من قدرة الفرد على تر�شيد الإنفاق ،وزيادة االدخار واال�ستثمار والتخطيط بكفاءة لنمو
الأ�رسة والتكيف ال�رسيع مع املتغريات وامل�ستجدات .وي�ضيف(عبد ال�سميع � )1995أ ن
حجر الزاوية يف التعليم اجلامعي لي�س تدري�س احلقائق العظمى ،ولكن تدري�س احلقائق
بطريقة عظيمة .ويقول كالجان(� )1999,Kellaghanإن العديد من الدول تظهر عدم ر�ضا
عن �إجنازات الطلبة النا�شئ عن �سوء النظام التعليمي ،وتدرك عدم االن�سجام بني خمرجات
التعليم وحاجات املجتمع ،من جهته يرى كار�سنت(� )1999 ,Karstenأن عمليات التطوير
الرتبوي ،يف العديد من الدول الأوروبية ،حتى يف ال�سنوات القليلة املا�ضية كانت تركز
على الإدارة والنظام الرتبوي ،وتعطي اهتمام ًا قلي ًال للعملية التعليمية نف�سها .وي�صف
جايوك�س( )Jyox ,1996معظم اجلامعات يف الدول النامية �أنها بحاجة �إىل �إ�صالح ،و�أنها
�أمام طريق طويل ينبغي عليها ال�سري فيه.
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وت�شتق اجلامعة �أهدافها وقيمها ومواردها ومعلوماتها من البيئة املحيطة ،و�إىل البيئة
املحيطة تعاد هذه الأهداف والقيم واملوارد على �شكل �إجنازات علمية ،وخدمات بحثية� ،أو قوى
عاملة م�ؤهلة ومدربة بعد معاجلة خا�صة لهذه املدخالت(،حمد� .)1998 ،أما(ر�ضا،)1997 ،
فريى �أن هناك نوعني من ال�سيا�سة التعليمية� ،سيا�سة تعليمية موجهة ت�ستبطن �أزمات احلالة
وتعطيها وجهة معينة ح�سما لتناق�ضاتها ،و �سيا�سة م�ستجيبة تتوخى تلطيف درجة ال�شدة
يف �أزمات الواقع ،لكن تبعدها عن احلل اجلذري .بينما يرى(الأ�سد� )1995 ،أن ر�سالة التعليم
اجلامعي ،ال تنح�رص يف توفري مطالب التنمية وحدها ،و�إمنا متتد لت�شمل مطالب املجتمع
الوا�سع ،وهي �أرحب من مطالب خطة التنمية ،لأنها متتد لت�شمل حاجات الأفراد ورغباتهم
وطموحاتهم يف اال�ستزادة من حت�صيل املعرفة ،وطلب الثقافة وتو�سيع املدارك.
من هنا يجب �أن ال ينظر �إىل التعليم اجلامعي على �أنه احل�صول على م�ؤهل معرتف
به ،ي�ضم ال�شخ�ص �إىل الطبقة املتعلمة عن طريق احلراك االجتماعي الذي ينتج عن التعليم،
بل هو �إعداد متوازن للحياة الع�رصية املنتجة يف ظل ظروف وعالقات متداخلة و متنوعة،
فامل�صالح والفر�ص ومطالب احلياة ال تقت�رص على ب�ضعة مو�ضوعات يختار ال�شخ�ص
درا�ستها ،و�إمنا ت�شمل املجتمع بكل نواحيه؛ لذلك ينبغي �أن تعنى �أدوار التعليم اجلامعي
و�سيا�ساته ،بربط الواقع وامل�ستجدات واملتغريات العلمية واالجتماعية واالقت�صادية التي
تواجه حاجات املجتمع مبتطلباته النمائية.
األدوار املنوطة باجلامعات وسياساتها التعليمية.

كان من ال�سهل يف املا�ضي على �أي جمتمع �أن يعد �أبناءه للم�ستقبل الذي يريده،
وكانت توقعاته غالبا ما تتحقق ،فاملتغريات كانت حمدودة وبطيئة الت�أثري ،و�أمناط احلياة
كانت رتيبة �شبه ثابتة� ،أما ما ي�شاهد حاليا من تزايد �رسيع يف منو حقول املعرفة ،والعلم
واالت�صاالت واملعلومات ،فيفر�ض نظرة جديدة لأدوار التعليم اجلامعي ،نظرة تتكامل
فيها الأدوار بني امل�ؤ�س�سات كافة ذات الت�أثري يف تهيئة الإن�سان وتن�شئته ،ومما ال �شك فيه
�أن الأعداد املتعاظمة من الأميني �أو املتعلمني العاطلني عن العمل �أو العاملني من ذوي
الكفاءة الإنتاجية املتدنية ،هي خري �شاهد على ق�صور الدور التعليمي للجامعات يف تلبية
االحتياجات االقت�صادية واالجتماعية والأخالقية التي يجب �أن تكون.
ولقد �شهد التعليم العايل يف الوطن العربي خالل العقدين الأخريين من القرن الع�رشين
تطورا ومنوا ملحوظني ،ت�ؤكده الزيادة يف عدد امل�ؤ�س�سات اجلامعية ،و�أعداد الطلبة امل�سجلني،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�أع�ضاء الهيئة الإدارية والفنية ،وكذلك زيادة يف حجم الإنفاق
على هذا القطاع التعليمي املهم ومع ذلك كله ،ف�إن هناك العديد من الق�ضايا وامل�شكالت
والتحديات ،ما زالت تواجه التعليم العايل يف الوطن العربي.
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و خل�ص(اخلطيب )1994 ،هذه الق�ضايا وامل�شكالت والتحديات مبا ي�أتي:
1 .1التزايد الكبري وال�رسيع يف �أعداد الطالب� :إن التزايد الكبري يف �أعداد الطالب الراغبني يف
االلتحاق يف اجلامعات ،واحتماالت التو�سع الكبري يف الطلب االجتماعي على التعليم
اجلامعي ،وعدم قدرة اجلامعات على ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من الطالب الذين
ينهون املرحلة الثانوية هو من �أوىل امل�شكالت والتحديات التي تواجه التعليم العايل.
2 .2انعدام املواءمة بني نواجت التعليم العايل واحتياجات خطط التنمية� :إن ال�سيا�سات
املعتمدة يف قبول الطلبة ال تقررها احتياجات خطط التنمية الوطنية من العمالة
املاهرة ،و�إمنا تقررها القيم االجتماعية ال�سائدة التي ما زالت تف�ضل الدرا�سات
الأدبية والإن�سانية على الدرا�سات املهنية والتطبيقية ،ويربز ذلك وا�ضحا يف اختالل
التوازن بني النمو الكمي لأعداد الطلبة امللتحقني باجلامعات ،وبني نوعية التعليم
اجلامعي وجودته.
و�أ�ضاف(بوبطانة )1988 ،عددا �آخر من ق�ضايا التعليم اجلامعي وحتدياته و منها
 1 .1التو�سع الكبري يف ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة واالعتماد عليها مما يتطلب التو�سع
يف �إحداث تغيريات جوهرية يف �أمناط امل�ؤ�س�سات ،وخلق نوع من التوازن يف االلتحاق
بني الفروع العلمية والإن�سانية.
 2 .2قلة خم�ص�صات البحث العلمي و�أثرها على خطط التنمية وم�شاريعها.
وذكر(كمال � )1995أن التعليم اجلامعي يواجه عددا من التحديات منها:
•تو�صيل التعليم اجلامعي �إىل القطاعات التي ما زالت حمرومة منه.
•جتديد التعليم وحتديثه وجعله �أكرث ان�سجاما وتوافقا مع حاجات املجتمع العربي.
•الإفادة من التكنولوجيا واملعلومات احلديثة.
•مواجهة التحديات والتغريات امل�ستقبلية.
كما نوه(دغيم� )1996 ،إىل عدد �آخر من الق�ضايا وامل�شكالت التي تواجه التعليم
اجلامعي نذكر منها:
�1 .1سيا�سات القبول :حيث ال توجد معايري حمددة لقبول الطلبة با�ستثناء التقدير العام
والدرجات التي يح�صلون عليها يف الثانوية العامة ،دون معرفة الحتياجات �سوق
العمل� ،أو خطط التنمية.
2 .2نق�ص �أع�ضاء هيئة التدري�س :و لتفادي هذا النق�ص ينبغي و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية
جادة على امل�ستوى املحلي والعربي ،لإعداد كوادر تدري�سية م�ؤهلة علميا ومهنيا ل�سد
النق�ص الذي يزداد �سنة بعد �سنة.
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3 .3هيكلة التعليم اجلامعي:
ينبغي �إعادة النظر يف هيكلة التعليم اجلامعي والعايل ملواجهة التحديات التي
يواجهها الوطن العربي يف مطلع القرن احلادي والع�رشين مبا ي�شهده من تقدم مذهل
يف العلم والتقنية ،وات�ساع يف الفجوة بني الأقطار املتقدمة والنامية ،الأمر الذي
ي�ستدعي مراجعة ر�سالة اجلامعة ومدى توفيقها �أو �إخفاقها يف حتقيق �أهدافها.
4 .4الإدارة اجلامعية التي ميكن تن�شيطها بالدورات التدريبية للإداريني والأكادمييني
الذين يتولون منا�صب قيادية لتطوير �إدارة جامعاتهم ،واالرتفاع مب�ستوى �أدائها،
ومواكبة التقدم العلمي والتقني يف �سبيل ذلك.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك تباينا يف ت�صور الغاية من التعليم اجلامعي و فل�سفته ،ذلك
�أن لكل جمتمع فل�سفته التي حتكم م�سريته ،وهذه الفل�سفة هي جمموعة من املرتكزات واملبادئ
التي يطورها املجتمع بخرباته املرتاكمة ،والفل�سفة التعليمية كما ي�صفها(التل )1983 ،هي
بعد من �أبعاد الفل�سفة العامة للمجتمع التي تخت�ص ب�ضبط م�سريته التعليمية وتوجيهها ،حيث
�إن فل�سفة التعليم هي امتداد ع�ضوي وظيفي لفل�سفة املجتمع يف نظرته للإن�سان ،والكون،
واحلياة ،واملوت .وعرف(بطاح ،و�آخرون )1992 ،فل�سفة التعليم على �أنها جملة مت�سقة من
املوجهات الفكرية العامة للتعليم اجلامعي ،وهي �أ�صول فكرية عامة حتدد ال�سيا�سات واملراجع
والتنظيمات ،والن�شاطات الالمنهجية ،واجتاهات اخلطط الدرا�سية وحمتوياتها ،واال�سرتاتيجيات
العامة للتعليم والتعلم والتقييم ،وحتدد الهيكل العام لبنية التعليم اجلامعي ومكوناته.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن فل�سفة اجلامعات الفل�سطينية ت�سعى لتوفري احلرية الأكادميية
امل�س�ؤولة ،والتفاعل اخل�صب وامل�شاركة يف الفعاليات اجلامعية كافة ،واالهتمام بالكيف ال بالكم،
ومن هنا د�أبت هذه اجلامعات على �إعداد الإن�سان املتميز يف حقل تخ�ص�صه ،القادر على خو�ض
غمار احلياة ،بروح علمية وعقل مبدع ،ومنحه الثقة والقدرة على حتمل م�س�ؤوليته التعليمية،
وتنمية روح البحث واال�ستق�صاء يف نف�سه ،وتوجيهه نحو منهج التفكري ال�سليم واملنطقي.
وعلى الرغم من التحديات الكبرية التي واجهت م�سرية التعليم العايل يف الأرا�ضي
الفل�سطينية يف ظل االحتالل الإ�رسائي�أتي ،ف�إن هذا القطاع ا�ستطاع بناء قاعدته الأ�سا�سية،
حيث و�صل عدد اجلامعات الفل�سطينية �إىل �إحدى ع�رشة جامعة يف بداية العام الدرا�سي
 2002-2001مع العلم �أن ثماين جامعات �أن�شئت قبل قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف
العام  ، 1994يف حني ُحولت ثالث كليات �إىل جامعات(.عرمان� ،2002 ،ص .)26
وكان من املتوقع �أن ت�شجع عملية التطور ال�رسيعة التي �شهدتها بع�ض اجلامعات
بطرحها برامج تخ�ص�صية متنوعة ومتميزة ،وتوفري تعليم ذي جودة عالية لتخريج
جامعيني تن�سجم م�ؤهالتهم وقدراتهم مع متطلبات �سوق العمل� ،إال �أن ما حدث كان عك�س
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ذلك ،حيث �أن�شئت تلك اجلامعات دون �أي تن�سيق فيما بينها ،وكانت كل جامعة م�ستقلة
عن الأخرى يف �ش�ؤونها املالية والأكادميية والإدارية و�إن كثريا من اجلامعات ما زالت
تفتقر �إىل الإمكانيات الالزمة لإنتاج اخلدمات التي تن�سجم مع احتياجات املجتمع ،مثل:
اال�ست�شارات والدورات التدريبية والبحوث با�ستثناء جامعة النجاح الوطنية وبوليتكنيك
فل�سطني اللتني يغطي مردودهما من �إنتاج تلك اخلدمات( )%10من الإنفاق اجلاري فقط،
وهذا االفتقار يعزى لعدم توافر املوارد املالية التي ميكن ا�ستثمارها يف �إنتاج اخلدمات
التي يحتاجاها املجتمع(.اجلعفري� 2002 ،ص .)43
ومن املالحظ �أن اجلامعات الفل�سطينية قد اتبعت النهج نف�سه الذي �سارت عليه البلدان
العربية ،وهو التو�سع الأفقي والكمي بدون �أي تو�سع يف العمق والنوع ،فخريجو اجلامعات
يفتقرون �إىل كثري من اخلربات التي يتمتع بها طالب اجلامعات يف البلدان املتقدمة ،وهناك
�ضعف �شديد يف �إتقان اللغات الأجنبية واملهارات التقنية ،كما �أن هناك نق�صا يف املعاهد
الفنية ،واملوجود منها ما زال يتبع �أ�ساليب قدمية ،ومل يواكب التطورات التكنولوجية
احلديثة(.مكحول و�آخرون� 2001 ،ص .)28
أسباب الفجوة بني التخصصات وسوق العمل:

هناك العديد من الأ�سباب التي تقف وراء ات�ساع الفجوة القائمة بني التخ�ص�صات
الأكادميية املوجودة يف اجلامعات الفل�سطينية وحاجة �سوق العمل للخريجني ،ومن جملة
هذه الأ�سباب:
•الت�شوهات اجلوهرية احلا�صلة يف �سوق العمل الفل�سطيني ،التي نتجت عن تخلف البنية
االقت�صادية الفل�سطينية ،وعجزها املتنامي عن توفري فر�ص عمل ،حيث �أن  %94من
املن�ش�آت االقت�صادية من�ش�آت �صغرية توظف �أقل من خم�سة عمال ،كما �أن  %10فقط
من العاملني يف القطاع اخلا�ص ميتلكون م�ؤهال علميا عاليا(جامعي �أو متو�سط) ،و
 %90ال تتعدى �سنوات درا�ستهم املرحلة الثانوية ،فيما يرتكز خريجو التعليم العايل
يف القطاع احلكومي ،وبخا�صة يف �سلك التعليم.
•�ضعف كفاءة خريجي م�ؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطيني وحمدودية مهاراتهم ،فهم
يفتقرون �إىل املعارف التطبيقية والتدريب ب�سبب �ضعف نظام التعليم الفل�سطيني
الذي ما زال يعتمد �أ�سلوب التلقني عو�ضا عن التحليل ،عالوة على �ضعف التفاعل بني
م�ؤ�س�سات التعليم العايل اجلامعي واملهني وبني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،الأمر الذي
ي�ؤدي �إىل احلد من املهارات التطبيقية لدى اخلريجني.
•عدم حتقيق التوازن بني التخ�ص�صات التعليمية والتخ�ص�صات التطبيقية من جهة ،وبني
ÎÖ
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خريجي اجلامعات من جهة �أخرى ،و�أدى ذلك �إىل تقلي�ص ن�سبة اخلريجني العاملني يف
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية �إىل جمموع العاملني فيها.
•عدم �إعادة النظر يف هياكل م�ؤ�س�سات التعليم العايل القائمة وبراجمها ،وكذلك عدم
�إقامة نظم اعتماد جدية تطبق بو�ضوح و�شفافية ،حتى ميكن ربط التخ�ص�صات
باحتياجات �سوق العمل ،فاملطلوب اعتماد برامج متنوعة ال ن�سخا مكررة من برامج
قدمية ن�سخت من خطط اجلامعات العربية.
•�ضعف التن�سيق �أو فقدانه بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل وم�ؤ�س�سات القطاعني العام
واخلا�ص ،فعلى الطرفني �أن يت�شاورا فيما بينهما ملعرفة احتياجات القطاعني من
اخلريجني كما ونوعا� ،إ�ضافة �إىل معرفة التخ�ص�صات املطروحة واجلديدة.
•عدم توافر املعلومات الكافية عن القطاعات التي تعاين من نق�ص يف الكوادر الب�رشية
املتدربة واملتعلمة ،التي ميكن �أن يكون لها دور يف توجيه الطلبة نحو اختيار
التخ�ص�صات املنا�سبة� ،إ�ضافة �إىل �أن اختيار اخلريج لتخ�ص�صه ال يعتمد على �أي تخطيط
م�سبق� ،أو �أي ارتباط ب�سوق العمل املحلية ،و�إمنا ي�أتي نتيجة لطموح �أو رغبة �شخ�صية
بغ�ض النظر عن املعرفة امل�سبقة بنوع الوظيفة التي ميكن �أن ي�شغلها اخلريج.
•االفتقار �إىل خطة وطنية تنموية �شاملة توجه عمل م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية املختلفة،
وت�ضمن ات�ساق �سيا�ساتها وتنا�سقها ،وعدم ارتباط ال�سيا�سة التعليمية ب�أهداف التنمية
املجتمعية ،مما �أدى �إىل ات�ساع االنف�صام والفجوة يف العالقة بني خريجي اجلامعات
الفل�سطينية ومتطلبات �سوق العمل.
•االفتقار �إىل قاعدة معلومات وطنية متاحة حول خ�صائ�ص عر�ض العمل والطلب يف
�سوق العمل املحلية ،حيث �إن هناك غياب هاج�س �إيجاد فر�ص عمل لدى الطلبة عند
اختيارهم لتخ�ص�صاتهم العلمية واملهنية.
•�صغر حجم �سوق العمل الفل�سطينية وحمدوديتها ،وعدم قدرتها على مواكبة معدالت
النمو املرتفعة واملت�سارعة يف قوة العمل� ،سواء ب�سبب ارتفاع معدالت النمو ال�سكاين
الفل�سطيني� ،أم ب�سبب �سيا�سات االحتالل الإ�رسائي�أتي الهادفة �إىل �إخ�ضاع االقت�صاد
الفل�سطيني خلدمة االقت�صاد الإ�رسائي�أتي وتبعيته ،ومنع منو قاعدته الإنتاجية
الت�شغي�أتية وتعطيلها.
•�ضعف ال�شعور بقيمة العمل لدى بع�ض خريجي اجلامعات ،وعزوف بع�ضهم الآخر عن
العمل احلر ب�سبب اخلوف من املخاطرة ،عالوة على �ضعف الرغبة لدى م�ؤ�س�سات القطاعني
العام واخلا�ص يف م�ساعدة م�ؤ�س�سات التعليم العايل على تدري�س م�ساقات تطبيقية� ،إىل
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جانب عدم امل�ساهمة يف دعم الو�سائل التعليمية ومتويلها ،مثل املختربات واملكتبات.
هذه العوامل وغريها جميعا تت�شابك يف ما بينها لتخلق الفجوة القائمة بني
التخ�ص�صات الأكادميية يف اجلامعات الفل�سطينية ،واحتياجات �سوق العمل املحلية ،بحيث
ال ميكن لهذه الفجوة �إن يتم ج�رسها �أو احلد منها طاملا بقيت هذه العوامل متزايدة ،وت�أخذ
م�سارات ذات بواعث �سلبية على جممل عنا�رص ذات ال�ش�أن و�أطرافها واملتمثلة �أ�سا�سا هنا
يف اخلريجني العاطلني عن العمل(.الفطافطه� ،2007 ،ص .)931
بعد ما تقدم من عر�ض لواقع التعليم اجلامعي وم�شكالته والتحديات التي تواجهه،
و�إدراكا للمرحلة التي يعي�شها العامل ،والتي تت�سم بالتغري املت�سارع ،وانعكا�س ذلك على
مناحي احلياة كافة ،و�أثر ذلك على مفاهيم الإن�سان ومعتقداته واهتماماته ،وميوله،
وقيمه ،و�أمناط �سلوكه ،فال بد من عر�ض عدد من املبادئ والتوجهات التي ينبغي �أن ترتكز
عليها الأدوار املنوطة بالتعليم اجلامعي لتعد الإن�سان العربي وترقى به ،لأنه الأ�سا�س يف
الإعداد للم�ستقبل ،وهو امل�أمول ملواجهة امل�ستجدات والتعامل معها ب�إيجابية ال�ستيعاب
النافع واملفيد منها ،وفيما ي�أتي عر�ض لأهم هذه املبادئ:
1 .1مواجهة التزايد يف �أعداد الطالب الذين هم يف �سن التعليم اجلامعي :يتوقع �أن
ي�سجل يف م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي يف الوطن العربي حوايل  10 .2مليون طالب يف
�سنة( ،)2008وهذه الأعداد بحاجة �إىل م�ؤ�س�سات تعليمية ت�ستوعبها ،بالكيفية التي
تتوافر لهم فيها الإمكانات واملباين ،واملكتبات ،واملختربات … .الخ ،مبوا�صفات ال
ت�ؤثر على م�ستوى التح�صيل العلمي ،وعدم تغليب الكم على الكيف.
�2 .2سيا�سات القبول :من املعلوم �أنه ال توجد معايري حمددة لقبول الطلبة يف معظم جامعات
الدول العربية �سوى التقدير العام الذي يح�صلون عليها يف الثانوية ،لذا ينبغي �أن يتم
القبول ا�ستنادا لدرا�سات ميدانية حتدد بو�ساطتها احتياجات �سوق العمل ،ومتطلبات
خطط التنمية.
3 .3مواجهة النق�ص يف �أع�ضاء هيئة التدري�س :ينبغي و�ضع خطة �أو �إ�سرتاتيجية جادة
على امل�ستوى املحلي والعربي لإعداد كوادر تدري�سية م�ؤهلة علمية ومهنيا ل�سد النق�ص
املتزايد ،وهذا ب�سبب التطور الذي �شهدته م�ؤ�س�ساتنا التعليمية خالل العقدين.
4 .4هيكلة التعليم اجلامعي :يجب �إعادة النظر يف هيكلة التعليم اجلامعي ملواجهة
التحديات التي يواجهها الوطن العربي يف هذا القرن ،والتكيف مع التقدم املذهل يف
املعلوماتية والتقنية.
5 .5متويل التعليم اجلامعي :ينبغي توفري بدائل للتمويل �إ�ضافة للموارد احلالية وفيما
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ي�أتي بع�ض هذه املوارد:
•فر�ض ر�سوم بن�سبة �ضئيلة على الواردات وال�صادرات و�أرباح ال�رشكات وغريها
لت�ضاف �إىل �إيرادات م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي.
•ت�سويق اجلامعات نف�سها بعر�ض خدماتها لل�سوق املحلي ،وتقدمي اال�ست�شارات
واخلدمات التي يطلبها ال�سوق املحلي.
•ا�ستثمار بع�ض �أموال اجلامعات يف م�رشوعات �إنتاجية.
•تر�شيد الإنفاق يف اجلوانب الإدارية واال�ستهالكية التي ال مربر لها.
6 .6البحث العلمي :ال بد من ر�صد املخ�ص�صات الالزمة للبحث العلمي حتى نرقى
مب�ؤ�س�ساتنا و�رشكاتنا وم�صانعنا وتتقدم �أمتنا ،فالدول املتقدمة تخ�ص�ص ن�سبة من
دخلها القومي للبحث العلمي ،فهذه �أملانيا مثال تخ�ص�ص  %2من دخلها القومي للبحث
العلمي ،وفرن�سا تخ�ص�ص  ،%1.4كما ينبغي بناء قاعد ة معلوماتية لإنتاج الباحثني،
ميكن الرجوع �إليها يف الوقت املنا�سب وتكون متاحة للجميع.
7 .7تطوير الإدارة اجلامعية :وذلك بعقد دورات تن�شيطية للإداريني والأكادمييني الذين يتولون
منا�صب �إدارية لالرتفاع مب�ستوى �أدائها ومواكبة التقدم العلمي وامل�ستجدات العاملية.
8 .8الربط بني التخ�ص�صات واالحتياجات الفعلية :وذلك با�ستحداث �أمناط جديدة من
التعليم بدل التو�سع يف �إن�شاء اجلامعات التقليدية ،وال�سري نحو التعلم عن بعد �أو
الرتبية املفتوحة.
9 .9التعليم امل�ستمر :حيث ميكن �أن تقدمه اجلامعات بالتعاون مع القطاعني العام
واخلا�ص لتجديد املعلومات يف التخ�ص�صات املختلفة ،ورفع م�ستوى العاملني
يف القطاعني العام واخلا�ص.ودرا�سة احتياجات �سوق العمل ومتطلبات التنمية
وا�ستحداث التخ�ص�صات التي تلبي هذه االحتياجات.والتنويع يف التخ�ص�صات حتى
ال تكون كليات اجلامعة مكررة ،بل تفي باالحتياجات املحلية واجلديدة.
1010مواجهة التغريات امل�ستقبلية :وذلك بتقدمي تخ�ص�صات جديدة تواكب التقدم
العلمي والتقني ،وتلبي حاجات الثورة العلمية اجلديدة ،وا�ستك�شاف ما حتتاجه
املجتمعات العربية.
 1111ا�ستخدام �شبكات الإنرتنت يف التعليم اجلامعي ،من �أجل �إتاحة الفر�ص �أمام القادرين
على التعامل مع هذه التقنية ملوا�صلة التعليم اجلامعي.
1212ربط برامج التعليم اجلامعي ،ب�شبكة املعلومات ،ومراكز التطوير العلمي ،من �أجل
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ت�أمني تعليم نوعي يتالءم مع متطلبات ال�سوق والتكيف مع امل�ستجدات.
� 1313إعادة النظر يف املناهج و�أ�ساليب التدري�س ،ملواجهة �سمات احلياة املعا�رصة
التي تت�سم بال�رسعة يف كل �شيء ،والتناف�س احلاد يف كل �شيء ،وكرثة امل�شاكل
وتعقدها ،وزيادة كم الإنتاج ونوعه ،وهذا يحتاج �إىل عقول مبدعة خالقة لتحقيق
ال�سبق وال�سيطرة ،وهذا ال ميكن �أن يكت�سبه الطالب بالأ�ساليب التقليدية ،بل يتعلمه من
املواقف التعليمية التي يعدها الأ�ستاذ ليتحدى بها خربة الطالب ال�سابقة وعقله ،مما
يدفعه �إىل البحث والتفكري والت�أمل والتجريب.
1414تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية يف اجلامعات العربية لتخريج علميني
تكنولوجيني قادرين على نقل التكنولوجيا وتطويرها وتعديلها مبا يالئم احتياجات
الوطن العربي.
1515احلد من هجرة العلماء الباحثني الأكفاء واملتميزين و�إ�رشاكهم يف اتخاذ القرار،
وتوفري مراكز بحوث لهم ،ومنحهم الآمان واالحرتام والتقدير.
1616ت�أ�صيل الهوية الثقافية واحل�ضارية للأمة ،و�صيانتها من اال�ستالب ،وم�ساعدتها يف
التكيف مع املتغريات االجتماعية والثقافية ،مبا يكفل حتقيق التما�سك االجتماعي
بني خمرجات التعليم ،ويزيد من وعيهم نحو برامج العون الذاتي والعمل التطوعي
خلدمة املجتمع.
مشكلة الدراسة

�إن نظرة �رسيعة �إىل واقع امل�ؤ�س�سات التعليمية الفل�سطينية ومدى قدرتها على حتقيق
الطموحات ،جندها بعيدة �إىل حد ما عن معاجلة امل�شكالت والق�ضايا التعليمية املوجودة،
حيث ما زالت املناهج الدرا�سية �شديدة الرتكيز على الأ�ساليب والطرق التقليدية التي تعتمد
التلقني واحلفظ .ونظرا ملا يت�سم به القرن احلادي والع�رشون من تغريات �رسيعة ومتالحقة
يف خمتلف امليادين ،وخا�صة امليادين التعليمية والتكنولوجية ،وت�أثري هذه التغريات ب�شكل
مبا�رش على دور اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف امل�ستقبل ،لذا �أ�صبح من ال�رضوري
مراجعة الأدوار املنوطة باجلامعات و�سيا�ساتها التعليمية ملواكبة متطلبات احلا�رض،
ف�ضال عن املتطلبات امل�ستقبلية املتوقع حدوثها .وملا كان من ال�رضورة حترير التعليم
من الأ�ساليب والطرائق التعليمية التقليدية التي تركز على كم املعلومات املقدمة للمتعلم
ومدى �إتقانه لها ،والرتكيز على الأ�ساليب والطرائق التي يعتمدها املتعلم يف احل�صول على
املعلومات من م�صادر متعددة ،ف�إن هذا يثري العديد من الأ�سئلة منها :هل اجلامعات م�ؤهلة
ملواكبة هذه التغريات؟ وهل براجمها قادرة على التكيف مع م�ستجدات الع�رص املت�سارعة؟
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وهل الأدوار التي تقوم بها انطالقا من �أهدافها ور�سالتها قادرة على �إعداد الدار�س للحياة
املعا�رصة لكي ي�ؤدي �أدواره التي يتوقعها املجتمع منه ،وت�شكل �شخ�صيته الإن�سانية القادرة
على التنمية والتكيف ،وامتالك املنهجية العلمية يف التفكري املبدع والإنتاج املبتكر؟ .من
هنا حتددت م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
ما دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة من وجهات نظر طلبة
جامعة القد�س املفتوحة-منطقة �أريحا التعليمية؟
وانبثق عن السؤال الرئيس الفرضيات اآلتية:

فر�ضيات الدرا�سة:
.1
.2

.3
.4

1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى
جلن�س الطالب(ذكر ،انثى).
2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى
لتخ�ص�ص الطالب(الرتبية االبتدائية ،الرتبية الإ�سالمية ،اللغة العربية ،اللغة االنكليزية،
االجتماعيات ،العلوم الإدارية واالقت�صادية ،اخلدمة االجتماعية.).
3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى
مل�ستوى الطالب الأكادميي(م�ستوى �سنة �أوىل� ،سنة ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنة رابعة).
4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى لعمر
الطالب(� -18أقل من � 22سنة� ،أكرث من � 23سنة).

أهدف الدراسة:

هدفت الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
1 .1التعرف �إىل دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة من وجهات نظر
طلبة جامعة القد�س املفتوحة -منطقة �أريحا التعليمية.
2 .2ترتيب �أدوار التعليم اجلامعي تنازليا ح�سب �أهميتها من وجهات نظر جمتمع الدرا�سة,
3 .3التعرف على الأدوار التي حظيت باهتمام جمتمع الدرا�سة �أكرث من غريها.
4 .4التعرف �إىل اختالف وجهات نظر طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف حتديد دور التعليم
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اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة باختالف متغريات اجلن�س ،والتخ�ص�ص،
وامل�ستوى الأكادميي ،والعمر.
5 .5ي�أمل الباحث �أن تقدم هذه الدرا�سة �صورة عن دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الدار�سني
للحياة املعا�رصة ،متكن اجلامعات من اال�ستجابة لتحديات القرن احلايل ومتطلباته،
وتن�سجم مع امل�س�ؤوليات الكربى املوكولة �إليها ويف طليعتها� :إثراء املعرفة وتنميتها،
و�إعداد الكفاءات املتخ�ص�صة لقيادة عملية التنمية ال�شاملة ،وبناء الإن�سان علمي ًا
وثقافي ًا مبا ي�ؤهله ملواجهة متغريات الع�رص املتالحقة وال�رسيعة ،والنهو�ض بالبحوث
العلمية ال�ستغالل الطاقات واملوارد املتاحة �إىل احلد الأق�صى.
6 .6اخلروج بتو�صيات ميكن �أن ي�ستفيد منها القائمون على �إدارة امل�ؤ�س�سات التعليمية يف
و�ضع احللول الالزمة للتغلب على املعوقات مبا يخدم �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة.
أهمية الدراسة:
1 .1ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية املو�ضوع الذي تناولته ،ولكونها الدرا�سة الأوىل

يف جامعة القد�س املفتوحة يف هذا املجال على حد علم الباحث.
2 .2تعود بالفائدة على كل من القادة الإداريني واملهتمني بر�سم ال�سيا�سات واملخرجات
التعليمية اجلامعية.
3 .3تقدم �صورة عن الدور املنوط باجلامعات يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة.
4 .4تك�شف عن امل�شكالت والتحديات التي تواجه التعليم اجلامعي متهيدا لو�ضع احللول
الالزمة لها.
5 .5ت�سهم يف حتديد �أهداف التعليم اجلامعي واجتاهاته.
6 .6ميكن �أن تفتح �أفاقا جديدة �أمام الباحثني واملهتمني لدرا�سات �أخرى تنعك�س بالفائدة
على قطاع التعليم برمته.
من هنا ت�أتي هذه الدرا�سة لبيان دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة
املعا�رصة التي ت�ضمن االرتقاء بالتعليم اجلامعي كي ي�صبح �أداة فاعلة يف �صنع امل�ستقبل،
وج�رسا نلج به ح�ضارة القرن احلادي والع�رشين.
حمددات الدراسة:

•اقت�رصت هذه الدرا�سة على حتديد دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة
املعا�رصة ودور جامعة القد�س املفتوحة يف �إعداد الدار�سني ملتطلبات الع�رص يف
املجاالت الآتية :املجال املعريف ،واملجال االجتماعي ،واملجال الديني ،واملجال
ÏÒ
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د .عبد عطا اهلل حمايل

النف�سي ،واملجال االقت�صادي والإنتاجي ،واملجال ال�سيا�سي , ،املجال التكنولوجي،
حمددة بفقرات �أداة الدرا�سة التي �أعدت لهذا ال�ش�أن باال�ستناد �إىل ثباتها و�صدقها.
•وقد ا�ستثنيت ق�ضايا مهمة �أخرى لها عالقة ب�إعداد الدار�سني للحياة املعا�رصة ،كدور
و�سائل الإعالم ،ودور املجتمع ،ودور البيت .كما �أ�ستثني دور مراحل النظام التعليمي
الأخرى ،كمرحلة التعليم الثانوي ،ومرحلة التعليم الأ�سا�سي ،وريا�ض الأطفال.
•اقت�رصت يف حدودها الب�رشية على عينة ت�شمل جمتمع الدرا�سة كامال(طلبة جامعة
القد�س املفتوحة-منطقة �أريحا التعليمية يف خمتلف التخ�ص�صات املطروحة يف
الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي .2008-2007
•ويف حدودها املكانية على جامعة القد�س املفتوحة -منطقة �أريحا التعليمية.
•ويف حدودها الزمنية على الفرتة املمتدة ما بني بداية �شهر ت�رشين الثاين ونهايته،
(الف�صل الأول) من العام الدرا�سي اجلامعي  2007م 2008-م.
التعريفات اإلجرائية:

1 .1ال�سيا�سات التعليمية :وتتمثل يف املبادئ والإجراءات والربامج التي تتخذها اجلامعة
لتنفيذ فل�سفتها و�أهدافها التعليمية ،مبا يتالءم مع احتياجات التنمية االجتماعية
ال�شاملة والتكيف مع املتغريات.
2 .2الدور اجلامعي :الأدوار والأن�شطة التي تقوم بها اجلامعة لتحقيق �أهدافها ،وتتمثل يف
الفقرات التي وردت يف �أداة الدرا�سة.
األدب الرتبوي والدراسات السابقة:

تبني من مراجعة الأدب ال�سابق �أن هناك جمموعة من الدرا�سات املتعلقة بالأدوار
وال�سيا�سات والنظم التعليمية املتبعة يف العامل العربي ،ولكن هذه الدرا�سات يف معظمها
تناولت الو�ضع الراهن لل�سيا�سات التعليمية وقليل منها و�ضع ت�صوراً م�ستقبلي ًا للدور الذي
ينبغي �أن ي�ؤديه النظام التعليمي يف تهيئة الدار�س و�إعداده ملواجهة احلياة املعا�رصة ،وهو
ما ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل القيام به.
لقد و�صف بدران( )1993الو�ضع الراهن لل�سيا�سات التعليمية العربية بالتناق�ض
البنيوي علميا ،واجتماعيا ،وثقافيا ،وتربويا ،واقت�صاديا ،فكل الوقائع ت�شري �إىل �أن
ال�سيا�سات التعليمية يف الوطن العربي ،ما زالت دون امل�ستوى الذي ي�ؤهل هذا الوطن الحتواء
العلم احلديث ،وا�ستيعاب مفاهيم و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات املطابقة ،لتوطينه و�إعادة �إنتاجه مبا
يخدم الأهداف ويحقق امل�صالح .كما يرى احللباوي(� )1992أن امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و�إن
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كانت قد حققت تقدما كميا� ،إال �أنها ما زالت تقدم تعليما قا�رصا عن امل�شاركة الفعالة
وال�صحيحة يف بناء الإن�سان العربي القادر على مواجهة العامل احلديث .وبالآتي فهي كما
يرى بدران( )1985مل تبذل �أية حماولة يف �إحداث التطوير املطلوب يف الفل�سفة والأهداف
التعليمية ،مبا ينا�سب طبيعة املجتمع العربي و�أمناط تفكريه ،وحقيقة متطلبات تنميته،
فبقيت املناهج ترتكز على �أ�سا�س نظري بحت ،يتعذر تطبيقها يف الغالب .لذلك بقي النظام
التعليمي يف الوطن العربي كما يقول �سلمان( )1995نظاما تابعا عاجزا عن التقدم الذاتي
املبدع معتمدا على املحاكاة وا�سترياد النماذج ،ولكن ب�شكل م�شوه ،ومقاوم للتغيري .وي�ضيف
حممد(� )1982أن اجلامعات ومراكز البحوث ت�شكو من ظاهرة التبعية العلمية ،ذلك �أن معظم
الأنظمة التعليمية العربية قد اقتب�ست من الغرب ،و�أن كثريا من اجلامعات العربية قد بنيت
وفق موا�صفات امل�ست�شارين الأجانب لتكون ن�سخة طبق الأ�صل من اجلامعات الأمريكية
والإنكليزية دون النظر �إىل البيئة التي تقوم فيها هذه اجلامعات .وي�شري مر�سي()1991
�إىل �أن اجلامعات يف الوطن العربي ب�صفة عامة تقيم فل�سفاتها و�أيدلوجياتها على منظومة
من الت�صورات واملعتقدات التي حتول دون متثلها للتغري االجتماعي ،فهي ما زالت تعد
الطلبة دون اعتبار حلاجات التنمية احلقيقية من املعرفة واملهارات مما �أدى �إىل غربة
ه�ؤالء الطالب ،وعقم املعرفة التي يكت�سبونها وهي ما زالت مق�رصة يف دورها املتمثل يف
تكوين الوعي ال�سيا�سي ،وال�شخ�صية االجتماعية املنتمية ،والفاعلة يف احلياة العامة.
ويرى داود(� )1993أن �أحد مظاهر ت�أخر الفكر الرتبوي يف العامل العربي هو "غياب
التعامل مع املفاهيم ،والقيم ،وكل ما يدخل حتت ما ي�سمى باجلوانب املعنوية� ،أو الوجدانية،
كذلك البعد عن فهم املا�ضي �أو امل�ستقبل".
ومن الدراسات اليت قامت يف هذا اجملال:

�1 .1أظهرت درا�سات حتليلية ونقدية لأو�ضاع التعليم العايل يف فل�سطني �أن اجلامعات
الفل�سطينية مل متر بالتطور الطبيعي الذي مرت به جامعات العامل ،و�أنها قامت على
عجل مما جعلها جامعات مكررة عن اجلامعات العربية املجاورة ،و�أن عددها ال
يتنا�سب مع عدد ال�سكان املحدود ،و�أنها تفتقر �إىل التخطيط الإداري ال�سليم و�أنها تت�سم
باملناف�سة احلادة يف ما بينها مع غياب التن�سيق والتكامل ،و�أو�صت هذه الدرا�سات
يف املجمل بدمج بع�ض التخ�ص�صات يف اجلامعات ،وتفعيل جهاز اجلامعات الإداري
وتطويره ،وانتهاج الأ�سلوب الإداري الدميقراطي ،وتوزيع ال�صالحيات ،والالمركزية
يف اتخاذ القرار ،وذلك خللق منط �إداري متطور ودميقراطي فيها.و�أظهرت الدرا�سات
�أي�ضا احلاجة لتحقيق مواءمة �أف�ضل بني خمرجات النظام التعليمي وبني متطلبات
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التنمية ،وذلك بالتن�سيق فيما بينها�(.أباظة� ،2007 ،ص .)688
2 .2درا�سة ندى( )2006التي هدفت للتعرف �إىل اخل�صو�صيات التي متتاز بها جامعة
القد�س املفتوحة ،وبينت نتائج الدرا�سة �أن �أعلى املتو�سطات كانت يف جمال نوعية
الطلبة ،و�أ�سلوب التعليم امل�ستخدم تالها القدرة على جتاوز الأزمات ال�سيا�سية
واملرونة يف الوقت والتوقيت ،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تطوير و�سائل االت�صال بني
الطالب واجلامعة ب�شكل �أكرث فاعلية ،و�رضورة اعتماد اجلامعة ل�سيا�سة التغيري من
�أجل التطوير امل�ستمر.
3 .3درا�سة العوقي( )2005التي هدفت للتعرف �إىل دور التعليم عن بعد با�ستخدام
تقنيات التعليم احلديثة يف حتقيق �أهداف التعليم لذوي االحتياجات اخلا�صة ،وقد
طبق الباحثان الدرا�سة على عينة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية ب�صحار
يف �سلطنة عمان بلغ عددهم()26ع�ضوا ،وجمموعة من املعلمني واملعلمات والعاملني
مبرحلة التعليم ما قبل اجلامعي بلغ عددهم( )70معلما ومعلمة ،ولتحقيق غر�ض
الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ا�ستبانه قام بتطويرها حيث ا�شتملت على( )30هدفا وزعت
على ثالثة حماور رئي�سة هي :خ�صائ�ص �أهداف التعليم التي من املتوقع �أن يحققها
التعليم عن بعد با�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة لدى املتعلمني املتفوقني عقليا،
وتناول املحور الثاين خ�صائ�ص �أهداف التعليم التي من املتوقع �أن يحققها التعليم عن
بعد با�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة لدى املتعلمني ذوي �صعوبات التعلم ،فيما ركز
املحور الثالث على خ�صائ�ص �أهداف التعليم امل�شرتكة التي من املتوقع �أن يحققها
التعلم عن بعد با�ستخدام التقنيات احلديثة ،وقد تو�صلت الدرا�سة للنتائج الآتية:
•�إن الدور الذي ميكن �أن يقوم به التعليم عن بعد با�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة
يف حتقيق بع�ض �أهداف التعليم لدى فئة املتعلمني املتفوقني عقليا بناء على �آراء
عينة الدرا�سة متو�سط.
•�إن الدور الذي ميكن �أن يقوم به التعليم عن بعد با�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة
يف حتقيق بع�ض �أهداف التعليم لدى فئة املتعلمني ذوي �صعوبات التعلم ،جاء
�ضعيفا بناء على �آراء عينة الدرا�سة.
4 .4ويف درا�سات �أخرى �أجريت على التعليم العايل يف فل�سطني� ،أظهرت �أن م�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف فل�سطني بحاجة ما�سة �إىل تعزيز هذه امل�ؤ�س�سات لتطوير القدرة على التخطيط
و�أداء املهمات املنوطة بها� ،إ�ضافة �إىل ال�ضعف يف جمال الإدارات املالية وال�ضبط
الداخلي التي بدورها �أثرت ب�صورة مبا�رشة على قدرتها يف �إدارة املوارد املتوافرة
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وجذب املوارد الإ�ضافية ،وعلى الرغم من �أن التعليم العايل ي�ؤدي �إىل جودة عالية يف
املعرفة والأداء ف�إن اجلامعات الفل�سطينية ينق�صها حتقيق �أهداف الربامج الأكادميية،
ومنهجية البحث العلمي والتقنيات احلديثة ،وانعك�س ذلك على اخلريجني من حيث
حمدودية املهارات واملعرفة باملقارنة مع نظرائهم عامليا.)2003 ,USAID(.
5 .5درا�سة اخلطيب )1999(:التي تناولت التعليم اجلامعي والتحول الدميقراطي ،وهدفت
للتعرف �إىل دور اجلامعات الأردنية يف حتقيق املجتمع الدميقراطي ،فكانت النتائج
كما ي�أتي:
•�أن �سيا�سات قبول الطلبة يف اجلامعات الأردنية ت�شري �إىل اعتماد معدالت الطلبة يف
االمتحان العام ل�شهادة الدرا�سة الثانوية كمعيار وحيد للقبول ،وهذا يعد انتهاكا
ملبادئ الدميقراطية القائمة على �أ�سا�س امل�ساواة والعدل ،و تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية
بني الطلبة بغ�ض النظر عن �أماكن �سكناهم.
•�أن املمار�سات والإجراءات املعتمدة يف اجلامعات الأردنية واملتعلقة با�ستقطاب
�أع�ضاء هيئة التدري�س وتعيينهم وترقيتهم ،تفتقر �إىل معايري العدالة ،واملو�ضوعية،
وال�شمولية ،ف�ضال عن تف�شي ظاهرة املح�سوبية ،والتحيز ،والتمييز ،واملحاباة،
والعالقات ال�شخ�صية.
•العقم يف الربامج وطرق التدري�س يف معظم اجلامعات العربية لغياب �سيا�سات
التطوير والتجديد.
6 .6درا�سة دويغر( :)1993حول التكامل بني مناهج التعليم الثانوي واجلامعي بني
النظرية والتطبيق ،حيث تو�صلت �إىل �أن �أهداف اجلامعات العربية تتمثل يف جمموعة
من الآمال والتطلعات العري�ضة التي تقوم على فر�ضيات نظرية م�ستخل�صة من بحوث
علمية �سابقة للحاجات الثقافية ،والفنية واملهنية املطلوبة للإن�سان واملجتمع،
وبالتايل ال ت�أتي معربة عن احلاجات احلقيقية لأفراد املجتمع .و�أن م�شكلة جامعاتنا
العربية تكمن يف تقوقعها على نف�سها مما يهددها بالعقم واجرتارها معارف تقليدية
ال تتم�شى مع �أهداف اجلامعات خا�صة يف جمال خدمة املجتمع والبحث العلمي.
7 .7درا�سة حمافظه ( :)1992وهي درا�سة تقوميية �أجراها حول �صورة اجلامعات الأردنية
كما يراها رجال ال�صحافة والإعالم الأردنيون ،وقد �شملت � 86صحفيا و�إعالميا من
املهتمني بال�ش�ؤون الرتبوية ،حيث �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل اعتقاد  %72.3من �أفراد
العينة ب�أن اجلامعة ت�سهم يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،و�أن  %85.5منهم
يرون �أن اجلامعات تدرك بدرجة عالية حاجات املجتمع ،ور�أى  %63.1من �أفراد
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العينة �رضورة �إ�سهام احلكومة يف موازنات اجلامعات ،وخل�صت الدرا�سة �إىل نتيجة
م�ؤداها �أن ال�ضغوط ال�شديدة من �أجل تعديل ال�سيا�سات يف اجلامعات الأردنية ،وتر�شيد
الإنفاق فيها �أ�صبحت الآن بعد بروز الأزمة االقت�صادية -حقيقة وا�ضحة ال بد من
اال�ستجابة �إليها.
8 .8درا�سة القرين ( :)1990التي هدفت �إىل الك�شف عن العالقة بني برامج التعليم العايل
وحاجات املجتمع ال�سعودي التنموي وكذلك �إىل ا�ستق�صاء وتقومي مدى مالءمة
برامج التعليم العايل من حيث احلاجة والتطلعات لتحقيق التنمية ،وات�ضح �أن برامج
التعليم العايل يف ال�سعودية ،بالرغم من االهتمام ال�شديد ،هي يف �أ�شد احلاجة �إىل
تلبية الرغبات التنموية ،وهذا لن يكون �إال عن طريق بع�ض التغريات يف بنية التعليم،
ومناهجه ،وطرائقه ،و�أ�ساليب �إدارته وفق تخطيط علمي دقيق يحقق �أمناط ًا �سلوكية
�إيجابية قادرة على حتقيق احلاجات والتطلعات ،واقرتح �رضورة �إيجاد جمل�س �أعلى
يقوم بالتن�سيق بني اجلامعات ،و�أجهزة التوظيف يف القطاعني العام واخلا�ص.
9 .9درا�سة جودنا�سكرا ( :)1983 ,Goud Nasekeraالتي �أظهرت �أن التعليم اجلامعي
يرتبط ارتباطا كبريا بالعاملية ،فالتعليم ب�صفة عامة والتعليم اجلامعي بخا�صة يو�سع
�أفق الفرد ويجعله �أكرث ا�ستعدادا ومنا�سبة للعمل .ف�إذا ما �أرادت الدولة مواجهة حتديات
الع�رص ،وحماية النف�س والوطن ،وت�أمني حياة كرمية ملواطنيها ،ف�إنها بحاجة �إىل
بناء م�ؤ�س�سات بحثية قادرة على ت�أدية الأدوار احليوية املطلوبة.
ويرى الباحث ،من خالل امل�شاهدة واملعاينة واالطالع على واقع اجلامعات يف العامل
العربي عامة ،وفل�سطني خا�صة ،وجود بع�ض �أوجه الق�صور يف الدور الذي تقوم به هذه
اجلامعات يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة كما هي �أدناه:
•و�ضعت املقررات يف معظم اجلامعات العربية بعيدا عن ر�ؤية حقيقية حلاجة املجتمع
العربي وا�ستن�سخت املناهج الأجنبية.
•غياب عالقات التعاون بني اجلامعات ،وعدم وجود مفردات متفق عليها.
•تتبنى معظم اجلامعات العربية نظاما تعليميا ير�سِ خ يف ذهن الطالب حفظ املادة
العلمية دون متكينه من الإبداع ،وتزاوج املعرفة العلمية مع التطبيق العملي.
•ما زالت معظم املناهج اجلامعية ومقرراتها الدرا�سية بعيدة عن مطالب الع�رص ،ففكرة
تخ�صي�ص منهج املقرر يف كتاب ملزم للمدر�س والطالب ،فكرة تنبئ عن �ضعف كبري
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يف امل�ستوى ،فاملفرو�ض �أن ي�ستمع الطالب اجلامعي �إىل املحا�رضة� ،أو �إىل حلقة
املناق�شة ،ثم يذهب �إىل املكتبة ويبحث حول املو�ضوع املطروح ،ويكون لنف�سه وجهة
نظر يتبناها ويدافع عنها مبو�ضوعية ومنطقية.
•ق�صور التعليم اجلامعي عن قيامه بدوره املتمثل يف تلبية احتياجات املجتمع،
وا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من خريجي الثانوية ،وتوفري فر�ص تعليمية لهم.
•الق�صور يف تطوير و�سائل االت�صال بني الطالب واجلامعة ب�شكل �أكرث فاعلية ،والق�صور
يف اعتماد اجلامعات ل�سيا�سة التغيري من �أجل التطوير امل�ستمر.
منهج الدراسة:

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي جلمع البيانات وحتليلها نظرا ملالءمتها
لأغرا�ض الدرا�سة.
جمتمع الدراسة وعينتها:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الدار�سني يف جامعة القد�س املفتوحة /منطقة �أريحا
التعليمية ،امل�سجلني يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي( )2008/2007يف جميع الربامج
والتخ�ص�صات املتوافرة يف اجلامعة(برنامج الرتبية ،والعلوم الإدارية واالقت�صادية.
وبرنامج التنمية الأ�رسية تخ�ص�ص اخلدمة االجتماعية والبالغ عددهم ( )847دار�سا
ودار�سة .وطبقت الدرا�سة على( )700طالب وطالبة من املجتمع الكلي ،ممن ا�ستطاع الباحث
�أن ي�صل �إليهم من جمموع الطلبة� ،أي ما ن�سبته ( )%82.6ب�سبب عدم تواجد جميع الطلبة
يف اجلامعة متا�شيا مع نظام التعليم املفتوح الذي ال يلزم الدار�س باحل�ضور .وكذلك ب�سبب
وجود بع�ضهم خارج الوطن �أو لظروف العمل �أو لظروف �أخرى خمتلفة.
ومت احل�صول على البيانات من ق�سم الت�سجيل يف جامعة القد�س املفتوحة /منطقة
�أريحا التعليمية يف �شهر ت�رشين �أول من العام الدرا�سي  ،2008 /2007وكان الدار�سون
موزعني على ( )7تخ�ص�صات هي :الرتبية االبتدائية ،واللغة العربية ،والرتبية الإ�سالمية،
واللغة االنكليزية ،واالجتماعيات ،والعلوم الإدارية واالقت�صادية ،واخلدمة االجتماعية ،من
طلبة �سنوات الدرا�سة الأربع يف جميع تخ�ص�صات اجلامعة واجلدول ( )1يو�ضح ذلك.
ơجلدول()1
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.توزيع أفراد العينة من الطلبة الذين طبقت عليهم الدراسة حسب اجلنس والتخصص
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.أفراد العينة من الطلبة الذين طبقت عليهم الدراسة موزعني حسب سنوات العمر يف كل التخصصات
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أداة الدراسة:

طور الباحث ا�ستبانة الدرا�سة م�ستعينا بالأدب الرتبوي املت�صل مبو�ضوع الدرا�سة،
و�أراء بع�ض القادة الإداريني وامل�رشفني الأكادمييني من �أ�صحاب التخ�ص�ص العاملني يف
جامعة القد�س املفتوحة .و ا�شتملت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية على( )72فقرة موزعة
على( )7جماالت لأدوار التعليم اجلامعي ،وع َّدلت باحلذف والإ�ضافة والت�صويب لت�ستقر
على( )64فقرة موزعة على()7جماالت بناء على �أراء املحكمني كما ي�أتي:
•املجال الأول� :أدوار تتعلق ب�إعداد البعد املعريف للإن�سان ،وا�شتمل على ( )12دورا.
•واملجال الثاين� :أدوار تتعلق ب�إعداد البعد االجتماعي للإن�سان ،وا�شتمل على(� )9أدوار.
•واملجال الثالث� :أدوار تتعلق ب�إعداد البعد الديني للإن�سان ،وا�شتمل على ( )11دورا.
•واملجال الرابع� :أدوار تتعلق ب�إعداد البعد النف�سي للإن�سان ،وا�شتمل على (� )7أدوار.
•واملجال اخلام�س� :أدوار تتعلق ب�إعداد البعد االقت�صادي والإنتاجي ،للإن�سان وا�شتملت
على(� )8أدوار.
•واملجال ال�ساد�س� :أدوار تتعلق ب�إعداد البعد ال�سيا�سي ،للإن�سان وا�شتملت على(� )8أدوار.
•واملجال ال�سابع� :أدوار تتعلق ب�إعداد البعد التكنولوجي للإن�سان ،وا�شتملت على(� )9أدوار.
و�أعطى الباحث كل فقرة من فقرات اال�ستبانة �أربعة تقديرات ل�سلم اال�ستجابة(�أوافق
ب�شدة� ،أوافق ،حمايد� ،أعار�ض) و�أعطيت ( )4درجات للم�ستوى الأول ،و( )3درجات للثاين،
و( )2درجة للم�ستوى الثالث ،و(درجة) واحدة للم�ستوى الرابع ،وذلك لإبراز �أهمية كل فقرة
والدرجة الكلية لكل جمال بعد ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والن�سبة املئوية لها .واعتمد
الباحث الن�سب املئوية الآتية يف تف�سري النتائج معتمداً على الدرا�سات ال�سابقة كما ي�أتي:
(وادي.)1998 ،
( )%80ف�أكرث درجة موافقة كبرية جدا� 70( ،إىل  )%79.9درجة موافقة كبرية60( ،
�إىل  )%69.9درجة موافقة متو�سطة� 50(،إىل  )%59.9درجة موافقة قليلة�(،أقل من )%50
درجة موافقة قليلة جدا.
صدق األداة:

للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة عر�ضها الباحث على جمموعة من املحكمني جمموعهم
ع�رشة حمكمني من حملة �شهادة الدكتوراه واملاج�ستري من امل�رشفني الأكادمييني من ذوي
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التخ�ص�ص وبع�ض القادة الإداريني العاملني يف جامعة القد�س املفتوحة للتحقق من �سالمة
اللغة ،وو�ضوحها ،و�شموليتها ،ودرجة انتماء �صيغ الفقرات لكل جمال لقيا�سه ،حيث �أخذ
الباحث مبالحظاتهم واقرتاحاتهم حول مالءمة الفقرات لقيا�س ما و�ضعت لقيا�سه من حيث
ال�صياغة وامل�ضمون ،و�أخذ بالفقرات التي �أجمعت عليها الغالبية العظمى من املحكمني
وعددها( )64فقرة ،و�أ�صبحت اال�ستبانة �صادقة وقادرة على قيا�س ما و�ضعت لقيا�سه.
ثبات األداة:

لتحديد ثبات الأداة اختريت عينة ع�شوائية قوامها( )50طالبا وطالبة من �أفراد عينة
الدرا�سة نف�سها ،وجرى تطبيق الأداة عليهم مرة واحدة ،ثم ا�ستثنوا بعد �أن �ضمنت نتائجهم مع
النتائج النهائية لال�ستبانات امل�سرتجعة ليظل عدد العينة التي طبقت عليهم الدرا�سة()700
دار�س ودار�سة ،ومن ثم احت�سب الثبات با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا(Cronbach
 )Alphaعن طريق ح�ساب معامل االت�ساق الداخلي للأداة(،)Internal Consistency
عال جدا يفي ب�أغرا�ض الدرا�سة،
وبلغ معامل الثبات للمقيا�س الكلي( .)0.90وهو ثبات ٍ
ولهذا كانت الأداة جاهزة للتطبيق على عينة الدرا�سة مبجموع( )650طالبا وطالبة.
إجراءات الدراسة:

•قام الباحث بعملية م�سح للأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة.
•قام ببناء اال�ستبانة وتطويرها ،والت�أكد من �صدقها بالتحكيم ،ومن ثباتها با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا.بعد �أن قام الباحث بتوزيع( )50ا�ستبانة على عينة من املجتمع
مبجموع( )50طالبا وطالبة.
•و َزعت بقية اال�ستبانات على �أفراد عينة الدرا�سة ب�صورة �شخ�صية داخل املنطقة
التعليمية خالل �أ�سبوعني ،و بلغ عدد اال�ستبيانات املوزعة يف املرة الثانية()673
على( )673دار�س ودار�سة ممن ا�ستطاع الباحث الو�صول �إليهم .حيث بقيت اال�ستبانة
ملدة تزيد عن �أ�سبوعني بحوزة الدار�سني قبل ا�سرتجاعها.
•يلغ عدد اال�ستبانات امل�سرتجعة( )50يف املرة الأوىل لأغرا�ض قيا�س الثبات و()662
ا�ستبانة يف املرة الثانية ،ا�ستثني منها( )12ا�ستبانة لعدم اكتمال ال�رشوط فيها لتبقى
اال�ستبانات ال�صاحلة مبجموع()650م�ضافا �إليها ال( )50الأوىل ،والتي �ضمنت
نتائجها مع نتائج ال( )650لت�صبح النتائج ممثلة لعينة الدرا�سة مبجموع()700
طالب وطالبة.
ُ•رمزت اال�ستبانات امل�سرتجعة و�أدخلت بياناتها �إىل احلا�سوب.
ÐÑ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

املعاجلة اإلحصائية:

بعد تفريغ البيانات امل�سرتجعة باحلا�سب الآيل ،عوجلت با�ستخدام برنامج الرزمة
الإح�صائية للعلوم االجتماعية املعروف اخت�صارا با�سم( ،)SPSSوفيما ي�أتي عر�ض
للمعاجلات الإح�صائية:
معادلة كرونباخ �ألفا لتحديد ثبات اال�ستبانة.
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لكل فقرة من
فقرات �أداة الدرا�سة واملتو�سط احل�سابي الكلي واالنحراف املعياري ،والن�سبة املئوية الكلية
لكل املجاالت للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،وفر�ضية الدرا�سة الرابعة.
حتليل التباين الأحادي ،اختبار(ت) للمجموعات امل�ستقلة ،واختبار()L.S.D
للمقارنات البعدية .للإجابة عن فر�ضيات الدرا�سة الثالث الأوىل.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

�أوال :عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها ،والذي ين�ص على:

ما دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطالب للحياة املعا�رصة من وجهات نظر طلبة
جامعة القد�س املفتوحة-منطقة �أريحا التعليمية؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سب املئوية ،كما هي مبينة يف اجلدول(.)4
اجلدول()4
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ألدوار التعليم اجلامعي يف إعداد الطلبة
للحياة املعاصرة مرتبة تنازليا حسب أهميتها(.ن= .)700
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دور التعليم اجلامعي في إعداد الطلبة للحياة املعاصرة من وجهات
نظر الدارسني في جامعة القدس املفتوحة في أريحا

د .عبد عطا اهلل حمايل

من اجلدول( )4يتبني ما ي�أتي:
 ح�صلت(� )8أدوار على درجة موافقة كبرية جدا بن�سبة مئوية �أكرث من(.)%80 ح�صل( )44دورا على درجة موافقة كبرية بن�سبة مئوية �أكرث من(.)%70 ح�صلت(� )10أدوار على درجة موافقة متو�سطة بن�سبة مئوية �أكرث من(.)%60 مل حت�صل �أي من الأدوار على درجة موافقة قليلة �أكرث من( ،)%50وقليلة جدا �أقل من(.)%50 ح�صلت الدرجة الكلية للأدوار على درجة موافقة كبرية بن�سبة مئوية مقدارها()%75.30مبتو�سط ح�سابي مقداره( )3.015وانحراف معياري مقداره( )0.91عن الو�سط احل�سابي.
6 .6كانت �أهم الأدوار التي ح�صلت على درجة موافقة كبرية جدا كما حددها جمتمع
الدرا�سة مرتبة تنازليا ح�سب �أهميتها ،على النحو الآتي:
•ي�ساعدين يف حتقيق ذاتي .يف املجال النف�سي.
•يزيد من تقديري لدور العلم يف حياة الإن�سان .يف املجال الديني.
•ي�ساعدين على �إدراك دور العلماء يف تنمية املجتمع .يف املجال الديني.
•يزيد من فر�ص التوا�صل االجتماعي مع الغري .يف املجال االجتماعي.
•ميكنني من ا�ستخدام املعرفة يف حل امل�شكالت.يف املجال املعريف.
•ينمي روح التجريب يف الو�صول �إىل الأهداف .يف املجال النف�سي.
•يك�سبني ال�رسعة يف التفكري .يف املجال املعريف.
•ي�ساعدين يف التكيف الثقايف مع م�ستجدات الع�رص .يف املجال النف�سي.
يت�ضح مما �سبق �أن �أدوار املجال النف�سي قد حظيت باالهتمام الأكرب من الدار�سني،
تالها �أدوار املجال الديني.
ويرى الباحث �أن تركيز الطلبة على هذه الأدوار للتعليم اجلامعي لغر�ض �إعداد
الدار�س للحياة املعا�رصة تكمن وراء زيادة وعي الإن�سان لذاته ،و�إدراكه ملتطلبات حتقيق
هذه الذات ،عن طريق �إمناء ال�شخ�صية ،و�إ�شباع احتياجاتها احليوية والنف�سية والعقلية
واالجتماعية والدينية والأخالقية واملعرفية والثقافية ،ف�ضال عن تقدير الإن�سان للعلم
ودوره يف تقدم املجتمع ،حينما يدخل هذا العلم يف البنية االجتماعية ،وي�صبح العلم منهج
املجتمع الإن�ساين يف التغيري والتجديد ،بهدف زيادة الإنتاج وحتقيق الرفاه االجتماعي،
و�أدرك الطلبة �أنهم بحاجة �إىل متثل �سلوكيات العلماء وخ�صائ�ص التفكري العلمي ملواجهة
امل�شكالت بطريقة �سليمة بعيدا عن االرجتال وحكمة الكهنوت ،وبالرغم من هذا التوجه
العلمي واملعريف وتبني احلداثة عند الطلبة ،ف�إنهم ما زالوا يتم�سكون بالقيم الدينية
الأ�صيلة ،مما يدعم القيم االجتماعية النبيلة التي نحر�ص للمحافظة عليها ودميومتها.
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وتتفق هذه النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه درا�سة جود نا�سكرا(,Goud Nasekera
 )1983التي �أظهرت �أن التعليم اجلامعي يرتبط ارتباطا كبريا بالعاملية ،فالتعليم ب�صفة
عامة والتعليم اجلامعي بخا�صة يو�سع �أفق الفرد ويجعله �أكرث ا�ستعدادا ومنا�سبة للعمل.
ف�إذا ما �أرادت الدولة مواجهة حتديات الع�رص وحماية النف�س والوطن وت�أمني حياة كرمية
ملواطنيها ،ف�إنها بحاجة �إىل بناء م�ؤ�س�سات بحثية قادرة على ت�أدية الأدوار احليوية
املطلوبة .كما تتفق مع ما �أ�شارت �إليه(امل�سند )1998 ،ب�أن اجلامعات م�س�ؤولة عن تربية
الإن�سان نف�سيا واجتماعيا مما ي�سهل عليه قبول التغري االجتماعي .لكنها تختلف مع ما
�أ�شار �إليه(الأ�سد )1995 ،من �أن ر�سالة التعليم اجلامعي ،ال تنح�رص يف توفري مطالب التنمية
وحدها ،بل متتد هذه الر�سالة لت�شمل حاجات الأفراد ورغباتهم وطموحاتهم يف اال�ستزادة
من حت�صيل املعرفة ،وطلب الثقافة وتو�سيع املدارك.
�7 .7أما �أدنى الأدوار من حيث الأهمية,والتي ح�صلت على درجة موافقة متو�سطة �أكرث
من( )%60فقد حددها جمتمع الدرا�سة على النحو الآتي:
•يعمق ممار�سة ال�شورى يف املجتمع .يف املجال ال�سيا�سي
•يرفد ال�سوق املحلي بالكوادر امل�ؤهلة التي يحتاجها ال�سوق .يف املجال االقت�صادي
والإنتاجي.
•يدعم �إخال�ص الإن�سان يف خدمة املجتمع .يف املجال ال�سيا�سي.
•ي�ساعد الفرد على توزيع املوارد االقت�صادية ب�شكل مالئم .يف املجال االقت�صادي
والإنتاجي.
•يركز على التعليم النوعي ولي�س الكمي �أو ال�شكلي .يف املجال املعريف.
•يزيد من قدراتي على التعامل مع العوامل الرمزية .يف املجال املعريف
•ميكنني من امتالك الكفاية اخلارجية للموائمة مع حاجة ال�سوق من العمالة .يف املجال
االقت�صادي والإنتاجي.
•ي�ساعدين على �إيجاد حلول علمية للم�شاكل التي يعاين منها االقت�صاد الوطني .يف
املجال االقت�صادي والإنتاجي.
•ي�ساعدين على ا�ستخدام الع�صف الذهني يف حل الق�ضايا .يف املجال املعريف.
•ي�ساعد التعليم اجلامعي يف حتقيق االكتفاء الذاتي مل�صلحة الأمن الغذائي .يف املجال
االقت�صادي والإنتاجي.
ي�شري ذلك �إىل �أن �أدوار املجال االقت�صادي والإنتاجي قد حظيت بقليل من االهتمام
من الدار�سني.
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وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة حمافظه )1992(:حيث �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
اعتقاد  % 72.3من �أفراد العينة ب�أن اجلامعة ت�سهم يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
كما تختلف مع ما �أ�شار �إليه دوجال�س  ,Douglass)(1977ب�أن التعليم اجلامعي يزيد من
قدرة الفرد على تر�شيد الإنفاق وزيادة االدخار واال�ستثمار والتخطيط بكفاءة لنمو الأ�رسة
والتكيف ال�رسيع مع املتغريات وامل�ستجدات .بينما تتفق مع درا�سة دويغر ( )1993حيث
تو�صلت �إىل �أن �أهداف اجلامعات العربية هي جمموعة من الآمال والتطلعات العري�ضة التي
تقوم على فر�ضيات نظرية م�ستخل�صة من بحوث علمية �سابقة للحاجات الثقافية ،والفنية
واملهنية املطلوبة للإن�سان واملجتمع وبالآتي ال ت�أتي معربة عن احلاجات احلقيقية لأفراد
املجتمع ..و تتفق �أي�ضا مع ما �أ�شار �إلية كار�سنت( )1999 ,Karstenمن �أن عمليات التطوير
الرتبوي يف العديد من الدول الأوروبية حتى يف ال�سنوات القليلة املا�ضية كانت تركز على
الإدارة والنظام الرتبوي وتعطي اهتمام ًا قلي ًال للعملية التعليمية نف�سها .وتتفق �أي�ضا مع
ما ذكره جايوك�س()Jayox,1996من �أن معظم اجلامعات يف الدول النامية بحاجة �إىل
�إ�صالح و�أنها� ،أمام طريق طويل ينبغي عليها ال�سري فيه.
ويرى الباحث �أن عدم اهتمام الطلبة بهذه الأدوار على الرغم من �أهميتها ،يعود لغياب
اخلريج اجلامعي عن ممار�سة دوره احلقيقي وم�شاركته يف �صناعة القرار االقت�صادي
وال�سيا�سي داخل املجتمع ،وعدم وعيه لدوره احلقيقي يف عملية التنمية امل�ستدامة و�أهمية
االكتفاء الذاتي يف حياة الدول وال�شعوب نظرا لغياب ممار�سة الدميقراطية يف النظام
ال�سيا�سي ،وغياب ثقافة التنظيم الدميقراطي بني امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واالقت�صادية املمثلة
للدولة .وغياب الإعالم الهادف الذي ب�إمكانه �أن يلقي ال�ضوء ب�شكل مبا�رش ووا�ضح على
املعوقات االقت�صادية التي تعوق النمو االقت�صادي و�أهمية االقت�صاد النامي يف رفاهة
الأمم وال�شعوب وا�ستقرارها.
مما تقدم ميكن �أن نخل�ص �إىل �أن ر�سالة جامعة اليوم هي ر�سالة الإن�سان التي كلفه اهلل
بها ليكون خليفته على الأر�ض ،في�سعى وراء العلم واملعرفة ،وي�ستك�شف الطبيعة ،وي�ستثمر
الطاقات التي �سخرها اهلل له ،وي�شيد احل�ضارة ب�أبعادها كافة ،فجامعة اليوم عليها �أن
ت�ؤهل الإن�سان ليقوم بهذا الدور الكبري ،وذلك من خالل قيامها باملهمات الآتية:
•�إثراء املعرفة وتنميتها.
•ن�رش العلم و�إعداد الكوادر املتخ�ص�صة.
•تهيئة الإن�سان روحيا وخلقيا وج�سميا.
•توعية ال�شباب فكريا و�سيا�سيا واقت�صاديا ونف�سيا.
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•توجيه البحوث العلمية والتطبيقية حلل م�شكالت املجتمع.
•فتح املجال �أمام الطالب للتدريب امليداين يف مواقع العمل والتعرف �إىل م�ستجدات
التخ�ص�ص الذي يدر�سونه.
وهذا ما �أكدت عليه الدرا�سات ال�سابقة التي �سبق �أن ا�ستعر�ضناها ،والتي �أو�صت فيما
�أو�صت به �أن تتخلى اجلامعات العربية عن النظام التعليمي الذي ير�سخ يف ذهن الطالب
حفظ املادة العلمية دون متكينه من الإبداع وتزاوج املعرفة العلمية مع التطبيق العملي،
وان تكون مناهج هذه اجلامعات ملبية ملطالب الع�رص ،وتتيح للتعليم اجلامعي القيام
بدوره يف تلبية االحتياجات احلقيقية للمجتمع.
ثانيا :عر�ض النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل ومناق�شتها ،والتي تن�ص على:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى جلن�س
الطالب(ذكر� ،أنثى).
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار(ت) ملجموعتني م�ستقلتني ونتائج اجلدول()5
تبني ذلك.
اجلدول()5
نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق يف دور التعليم اجلامعي يف إعداد الطلبة للحياة املعاصرة باختالف
متغري اجلنس.
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يت�ضح من اجلدول (� )5أن الفروق مل تكن دالة �إح�صائية بني الطلبة الذكور والإناث،
�إذ بلغ م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )0.448مما يدل على �أن �إدراك طلبة اجلامعة (الذكور
والإناث) لأهمية الدور الذي يجب �أن تقوم به اجلامعة مت�ساو بينهما ،وبهذا قبلت الفر�ضية.
ويرى الباحث �أن ال�سبب يف الو�صول �إىل هذه النتيجة يعود �إىل التجان�س الثقايف والبيئي
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واالجتماعي وال�سيا�سي والفكري بني الذكور والإناث ،وال �سيما �أن �أغلبهم يتواجدون يف
بيئة مت�شابهة يف العادات والتقاليد والر�ؤى والت�صورات واالنطباعات� ،إ�ضافة �إىل التن�شئة
االجتماعية املتقاربة يف خمتلف الظروف والأحوال .ناهيك عن �أن جامعة القد�س املفتوحة
يف �أريحا هي امل�ؤ�س�سة التعليمة الوحيدة التي ي�ستكمل الطلبة فيها درا�ساتهم اجلامعية ،مما
يعطيهم الفر�صة لتبادل الأفكار والت�صورات ،ومناق�شة حاجاتهم داخل احلرم اجلامعي مبا
ميهد لتكوين ر�ؤية م�شرتكة حول دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة.
ثالثا :عر�ض النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية ومناق�شتها ،والتي تن�ص على:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى لتخ�ص�ص
الطالب (الرتبية االبتدائية ،والرتبية الإ�سالمية ،واللغة العربية ،واللغة االنكليزية،
واالجتماعيات ،والعلوم الإدارية واالقت�صادية ،واخلدمة االجتماعية.).
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل التباين الأحادي (ONE WAY
) ANOVAالذي تظهر نتائجه يف اجلدولني( )6و( ،)7حيث يبني اجلدول( )6املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،واجلدول( )7يبني نتائج حتليل التباين الأحادي.
اجلدول()6
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية باختالف متغري التخصص.
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اجلدول()7
نتائج حتليل التباين األحادي باختالف متغري التخصص
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،) وجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري تخ�ص�ص الطلبة7(يت�ضح من اجلدول
 وللتعرف �إىل التخ�ص�صات التي تعود الفروق ا�ستخدم الباحث.وبهذا مل تقبل الفر�ضية
.) يبني ذلك8()للمقارنات البعدية واجلدولL.S.D(اختبار
)8(اجلدول
.) للمقارنات البعدية ملتغري التخصصL.S.D(نتائج اختبار
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:يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة �إح�صائيا بني التخ�ص�صات الآتية
•بني الرتبية االبتدائية وبني تخ�ص�صات اللغة العربية واللغة االجنليزية واالجتماعيات
ÑÒ

د .عبد عطا اهلل حمايل

دور التعليم اجلامعي في إعداد الطلبة للحياة املعاصرة من وجهات
نظر الدارسني في جامعة القدس املفتوحة في أريحا

والعلوم الإدارية واالقت�صادية واخلدمة االجتماعية ل�صالح الرتبية االبتدائية.
•بني الرتبية الإ�سالمية وبني تخ�ص�صات اللغة العربية واللغة االجنليزية والعلوم
الإدارية واالقت�صادية واخلدمة االجتماعية ل�صالح الرتبية الإ�سالمية.
•بني اللغة العربية واالجنليزية ل�صالح اللغة العربية.
ويرى الباحث �أن ال�سبب يف ح�صول هذه النتيجة يعود �إىل �أن �أ�صحاب التخ�ص�صات
املذكورة هم من امل�سجلني يف برنامج الرتبية ،ويرغبون يف احل�صول على وظائف يف �سلك
الرتبية والتعليم ،لإميانهم ب�أنهم من خالل هذه الوظائف ي�ستطيعون ك�سب عي�شهم وحتقيق
ذاتيتهم ،وال �سيما �أن كثريا منهم يعي�شون يف جتمعات �سكنية يغلب عليها طابع العمل
مبهنتي الزراعة وتربية املا�شية ،وينظرون لدور التعليم اجلامعي نظرة تقدير واحرتام عالية
امل�ستوى ،ويعتربون التعليم اجلامعي �سلما ي�ستطيعون بو�ساطته الو�صول �إىل تطلعاتهم
و�أهدافهم وتلبية احتياجاتهم امل�ستقبلية.
رابعا :عر�ض النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثالثة ومناق�شتها ،والتي تن�ص على:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى مل�ستوى
الطالب الأكادميي(م�ستوى �سنة �أوىل� ،سنة ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنة رابعة).
ولفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل التباين الأحادي(ONE WAY
) ANOVAوالذي تظهر نتائجه يف اجلدولني( )9و( ،)10حيث يبني اجلدول( )9املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،واجلدول( )10يبني نتائج حتليل التباين الأحادي.
اجلدول()9
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة باختالف متغري املستوى األكادميي.
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اجلدول()10
نتائج حتليل التباين األحادي الستجابات الطلبة باختالف املستوى األكادميي
ÑÓ

ǥơǂŴȏơ
ÍÒÍÒ
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يت�ضح من اجلدول( )10وجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري امل�ستوى الأكادميي،
وهذا يعني عدم قبول الفر�ضية .وللتعرف على امل�ستوى الأكادميي التي تعود الفروق
ل�صاحله ،ا�ستخدم الباحث اختبار()L.S.Dللمقارنات البعدية واجلدول( )11يبني ذلك.
اجلدول()11
نتائج اختبار((L.S.Dللمقارنات البعدية الستجابات الطلبة تبعا ملتغري املستوى األكادميي.
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة �إح�صائيا بني امل�ستويات الأكادميية الآتية:
بني م�ستوى ال�سنة الأوىل وبني بقية امل�ستويات الأخرى ل�صالح م�ستوى ال�سنة الأوىل.
بني م�ستوى ال�سنة الثانية والرابعة ل�صالح م�ستوى ال�سنة الثانية.
ويرى الباحث �أن الو�صول �إىل هذه النتيجة يعود �إىل �أن الطلبة يف ال�سنتني الأوىل
والثانية يتوقعون من اجلامعة القيام ب�أدوار خالقة وعظيمة ،ويعلقون عليها �آماال كبرية،
ولديهم طموحات كبرية ي�سعون لتحقيقها عن طريق التعليم اجلامعي ،بينما تختلف نظرتهم
يف ال�سنوات الأخرية �إىل اجلامعة ،و�أنها لي�ست �سوى مدر�سة ثانوية كبرية ،و�أن الآمال الكبرية
ÑÔ

د .عبد عطا اهلل حمايل

دور التعليم اجلامعي في إعداد الطلبة للحياة املعاصرة من وجهات
نظر الدارسني في جامعة القدس املفتوحة في أريحا

التي كانوا يعلقونها عليها قد تبددت ،وخا�صة عند من مل يحالفه احلظ منهم يف الإجناز
والتح�صيل اجليد ،ناهيك عن الإح�سا�س برتاكم اجلهود املبذولة عرب الف�صول الدرا�سية التي
�سبقت ،بالإ�ضافة �إىل التكاليف املادية املدفوعة مقابل امل�ساقات التي �سجلت وبالذات
للم�ساقات التي �صعب عليهم اجتيازها بنجاح.
خام�سا :عر�ض النتائج املتعلقة بالفر�ضية الرابعة ومناق�شتها ،والتي تن�ص على:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى لعمر
الطالب(� -18أقل من � 21سنة ،من � -22أقل من � 24سنة� ،أكرث من � 24سنة).
ولفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل
جمال واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل املجاالت ،واجلدول( )12يبني ذلك.
اجلدول()12
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل اجملاالت باختالف متغري العمر.
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واجلدول( )13يو�ضح املتو�سطات واالنحرافات الكلية لنتائج اجلدول ال�سابق
ÑÕ
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اجلدول()13
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الكلية لكل اجملاالت باختالف متغري العمر.
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يت�ضح من اجلدول( )13عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات وجهات
نظر الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الدار�سني للحياة املعا�رصة يف كل املجاالت،
مما يدل على �أن الطلبة كافة يدركون �أهمية دو ر التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة
املعا�رصة ،وهذا يعني قبول الفر�ضية.
ويعود ال�سبب وراء هذه النتيجة �إىل التجان�س الثقايف والبيئي والفكري ،بني �أفراد
جمتمع الدرا�سة� ،إ�ضافة �إىل �ضعف التباين بني امل�ستويات العمرية املختلفة لقلة اخلربات
املكت�سبة واالنغالق على الثقافة املحلية ،على اعتبار �أن حمافظة �أريحا عانت من الإغالقات
الع�سكرية املتكررة من جهة ،ولكونها م�صنفة على �أنها حمافظة نائية مقارنة مبحافظات
الوطن الأخرى ،عدا عن ات�ساع م�ساحتها وقلة عدد �سكانها ،مبا ي�ساعدهم على معرفة بع�ضهم
بع�ضا والت�أثر والت�أثري فيما بينهم لدرجة التعاي�ش مع مفاهيم م�شرتكة بني اجلميع.
وخال�صة القول �إن هذه الدرا�سة قد حاولت الك�شف عن دور التعليم اجلامعي يف �إعداد
الطلبة للحياة املعا�رصة ملواجهة التغريات ال�رسيعة واملتالحقة ،وحتقيق التنمية ال�شاملة،
وذلك من خالل ت�سخري الإمكانات املادية والب�رشية كافة ،وا�ستغاللها ا�ستغال ًال يحقق هذا
الهدف.
وقد تبني من النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن دور التعليم اجلامعي مل يعد
قا�رصا على تلبية االحتياجات االجتماعية ،واملطالب الفردية فقط و�إمنا على �إك�ساب
الإن�سان القدرة على حتقيق ذاته ،ليحيا حياة �أكرث تنعم ًا ورفاهةً.
�أما ما يتعلق بت�أثري املتغريات امل�ستقلة على املتغريات التابعة ،فقد تبني �أن هناك
ت�أثريا للتخ�ص�ص على �إدراك الطلبة لدور التعليم اجلامعي الذي ينبغي للجامعة �أن تقوم
به جتاه الإن�سان .و�أما ما يتعلق بت�أثري امل�ستوى الأكادميي ،فقد ك�شفت الدرا�سة عن وجود
ت�أثري للم�ستوى الأكادميي على �إدراك الطلبة لدور اجلامعة ،و�أن الفروق كانت ل�صالح طلبة
امل�ستويني الأول والثاين.
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التوصيات واالقرتاحات:
يف �ضوء نتائج البحث ،يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
�1 .1إعادة النظر بالأدوار املنوطة بالتعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة ،ال
�سيما الأدوار املتعلقة بالبعد التكنولوجي واالقت�صادي والإنتاجي وال�سيا�سي ،حيث ما
زالت هذه الأدوار قا�رصة عن حتقيق الأهداف املرجوة منها.
�2 .2إ�رشاك الطلبة يف حتديد دور التعليم اجلامعي لإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة.
�3 .3إعادة النظر يف الأدوار التي ت�ؤديها بع�ض التخ�ص�صات يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة
وبخا�صة يف تخ�ص�صات العلوم الإدارية واالقت�صادية واخلدمة االجتماعية.
4 .4تطوير �أدوار التعليم اجلامعي مبا يخدم ممار�سة ال�شورى ،ورفد ال�سوق املحلي بالكوادر
املدربة ،وتوزيع املوارد االقت�صادية ب�شكل مالئم ،وامتالك الكفاية اخلارجية للمواءمة
مع حاجة ال�سوق ,وحتقيق االكتفاء الذاتي مل�صلحة الأمن الغذائي ،وامل�ساهمة يف و�ضع
حلول علمية وعملية للم�شكالت التي يعاين منها االقت�صاد الوطني.
5 .5الرتكيز على التعليم النوعي دون الكمي وال�شكلي.
6 .6الرتكيز على الأدوار التي تدعم �إخال�ص الإن�سان يف خدمة املجتمع والتعامل مع
العوامل الرمزية ،وا�ستخدام الع�صف الذهني يف حل املع�ضالت والق�ضايا التي تواجهه
يف حياته.
7 .7تطوير �أدوار التعليم اجلامعي و�أهدافه مبا يحقق اجلمع بني الأ�صالة واملعا�رصة بعيدا
عن التقليد وا�سترياد النماذج اجلاهزة
8 .8الرتكيز على جودة التعليم ،والت�أكيد على دور اجلامعة يف �إنتاج املعرفة وتطويرها
وجتديدها.
�9 .9إن�شاء قنوات ات�صال قوية ومفتوحة بني اجلامعات ومواقع العمل داخل املجتمع
وبخا�صة مراكز الإنتاج.
1010بناء فكر الأجيال احلالية والالحقة على مفاهيم مرتكزة على التغري والتكيف
واحلركية.
1111التن�سيق بني اجلامعات املحلية والعربية على اعتبار �أن الوطن العربي وحدة �إ�سالمية
اقت�صادية عربية واجتماعية متكاملة.
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�أخي الدار�س� .أختي الدار�سة.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يقوم الباحث بعمل بحث بعنوان «دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة
املعا�رصة من وجهات نظر طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف �أريحا» وي�ضع بني يديك
ا�ستبانة لتحقيق الهدف .لذا �أرجو من كل منكم التكرم بالإجابة على الأ�سئلة والفقرات
الواردة فيها بكل نزاهة ومو�ضوعية ،م�ؤكدا على �أن الغر�ض الأ�سا�سي لهذا املقيا�س هو
لأغرا�ض البحث العلمي فقط و�ستحظى الإجابات بال�رسية التامة .راجيا منكم العمل على
قراءة اال�ستبانة بتمعن قبل الإجابة عليها و�إحاطتها باجلدية واالهتمام وامل�صداقية
بغر�ض الو�صول �إىل نتائج حقيقية وواقعية معربة عن الواقع.
ولكم جزيل ال�شكر على ح�سن تعاونكم
الباحث

الق�سم الأول :املعلومات ال�شخ�صية:
�ضع �إ�شارة()Xيف املكان الذي يتنا�سب مع و�ضعك
 .1اجلن�س:

 .1ذكر

� .2أنثى

2 .2التخ�ص�ص .1 :الرتبية االبتدائية
 .3اللغة العربية

 . 2الرتبية الإ�سالمية
 .4اللغة االنكليزية

 . 6العلوم الإدارية واالقت�صادية
3 .3امل�ستوى الأكادميي� . 1 :سنة �أوىل
� .4سنة رابعة
4 .4العمر:

 . 7اخلدمة االجتماعية

� .2سنة ثانية

� -18 .1أقل من �22سنة

� .2أكرث من � 22سنة
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 .5االجتماعيات

� .3سنة ثالثة
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 فقرات جماالت الدرا�سة:الق�سم الثاين
.) حتت ال�سلم الذي تراه يتفق مع وجهة نظركX(الرجاء و�ضع �إ�شارة
سلم االستجابة
ǑǁƢǟƗ

ƾȇƢŰ

ǪǧơȁƗ

فقرات المجاالت
ƧƾǌƥǪǧơȁƗ

ȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơǁȁƾǳĿǂǠŭơǱƢƴŭơƩơǂǬǧ
.ƩȐǰǌŭơ ǲƷ Ŀ ƨǧǂǠŭơ ǵơƾƼƬǇơ ǺǷ řǼǰŻ
.ŚǰǨƬǳơ Ŀ ƨǟǂǈǳơřƦǈǰȇ
ĺƢŸȍơ ŚǰǨƬǳơ ȆǸȈȇ
ǍƢƼǋȋơȃƾǳ ĿǂǠŭơ ƱƿȂǸǼǳơǁȂǘȇ
.ȆǴǰǌǳơ ȁƗ ȆǸǰǳơ ǆȈǳȁ ȆǟȂǼǳơ ǶȈǴǠƬǳơ ȄǴǟ Ǆǯǂȇ
ƩȐǰǌŭơǾƳơȂǷ Ŀ ļơǁƾǫ ȆǸǼȇ
ȆǸǴǠǳơ ƮƸƦǳơ ƨȈƴȀǼǷ ĿļơǁƢȀǷ ƾȇǄȇ
.ǂǸƬǈŭơ ǶȈǴǠƬǳƢƥ řǘƥǂȇ
ƨȇǄǷǂǳơ ŃơȂǠǳơ ǞǷ ǲǷƢǠƬǳơ ȄǴǟ ļơǁƾǫ ǺǷ ƾȇǄȇ

.

ƢȇƢǔǬǳơ ǲƷ Ŀřǿǀǳơ ǦǐǠǳơ ǵơƾƼƬǇơ ȄǴǟ ňƾǟƢǈȇ
ȃǂƻƗ ńƛ ƨǳƢƷ ǺǷ ƨǧǂǠŭơ ǲâȂŢ ȄǴǟ ļơǁƾǫ ǺǷƾȇǄȇ
.ȆǴǸǠǳơ ƱƢƬǻȍơ ȄǴǟ ļơǁƾǫ ǺǷƾȇǄȇ
ȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơǁȁƾǳȆǟƢǸƬƳȏơǱƢƴŭơƩơǂǬǧ
ƨȈǟƢǸƬƳȏơ Ǆǯơǂŭơ ŚȈǤƫ Ŀ ȆǠǷƢŪơ ǶȈǴǠƬǳơƾǟƢǈȇ
.ƨǷȋơȁ ǞǸƬƴǸǴǳ ƨȇǁƢǔūơƨȇȂŮơ ǲǏƘƫ
.ŚǤǳơ ǞǷ ȆǟƢǸƬƳȏơ ǲǏơȂƬǳơ Ǎǂǧ ǺǷƾȇǄȇ
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ƣȐƬǇȏơ ƩȏƢƷ ǺǷ ƨȈǧƢǬưǳơ ŖȇȂǿ ƨǻƢȈǏ
.ƨȈǧƢǬưǳơ ƩơŚǤƬŭơ ǞǷ ǦȈǰƬǳơ Ŀ ňƾǟƢǈȇ
.ǞǸƬƴŭơ ƨǷƾŬȆǟȂǘƬǳơ ǲǸǠǳơ ȂŴ ȆȈǟȁ ǺǷ ƾȇǄȇ
.ȆǟƢǸƬƳȏơ ǮǇƢǸƬǳơ ǪȈǬŢ Ŀ ňƾǟƢǈȇ
ǵƾź ƢŠ ȆǟƢǸƬƳȏơ ǁȁƾǳơ ƽƢǠƥȋ Ȇǯơǁƽƛ ǺǷ ƾȇǄȇ
ǞǸƬƴŭơ
.ƨȈǻƾŭơ ȆǫȂǬŞ ƨƦǳƢǘŭơ Ŀ ňƾǟƢǈȇ
ƨȈǟƢǸƬƳȏơ ƨȈǼƦǳơ ĿǺȇƾǳơƨȈŷȋ Ȇǯơǁƽƛ ǺǷƾȇǄȇ
ȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơǁȁƾǳřȇƾǳơǱƢƴŭơƩơǂǬǧ
.ǹȂǰǳơ ĿƅơǆȈǷơȂǻ ǭơǁƽƛ ȄǴǟ ňƾǟƢǈȇ
.ƢȈǻƾǳơĿ ǺȇƾǳơȂǳơǂƥ Ŀ ȆǷơǄƬǳơ ǺǷ ƾȇǄȇ
.ƅơ ǂǷơȁƘƥ ƾȈǬƬǳơ Ŀ ƨȈǧƢǨǌǳơ ȄǴǟ ňƾǟƢǈȇ
Ƣđ ǵơǄƬǳȏơȁ ƨȈǫȐƻȋơ ǶȈǬǳơ ƨǷȂǜǼŠ ňƢŻƛ ǺǷƾȇǄȇ
.ǾȈǧ ǍȐƻȍơȁ ǲǸǠǴǳ ȅǂȇƾǬƫ ǺǷ ƾȇǄȇ
.ǥǂǘƬǳơ ǀƦǻ Ŀ ňƾǟƢǈȇ
ƨȈƫơǀǳơ ǁȂǷȋơ ǃȁƢš ȄǴǟ ļǁƾǫ ǺǷ ƾȇǄȇ
ǹƢǈǻȍơƧƢȈƷ Ŀ ǶǴǠǳơ ǁȁƾǳȅǂȇƾǬƫǺǷƾȇǄȇ
ǅƢǼǳơ ǶȈǴǠƫ Ŀ ƔƢǸǴǠǳơ ǁȁƽ ǭơǁƽƛ ȄǴǟ ňƾǟƢǈȇ
ǞǷ ǲǷƢǠƬǳơ ǺǈƷ ȄǴǟ ƨǜǧƢƸŭơ Ŀ ȆȈǟȁ ǺǷ ƾȇǄȇ
Ǻȇǂƻȉơ
.ļơƿ ǪȈǬŢ ĿňƾǟƢǈȇ
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ȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơǁȁƾǳȆǈǨǼǳơǱƢƴŭơƩơǂǬǧ
.ǂǐǠǳơ ƩơƾƴƬǈǷ ǞǷ ĿƢǬưǳơ ǦȈǰƬǳơ Ŀ ňƾǟƢǈȇ
ǥơƾǿȋơńƛǱȂǏȂǳơĿƤȇǂƴƬǳơƵȁǁȆǸǼȇ
ƱƢƬǻȍơƧƽƢȇǄǳƪǫȂǳơǂȇƾǬƫĿňƾǟƢǈȇ
ƧƽȂƳȂǷŚǣƨǬǴǘŭơƨǬȈǬūơǹƗĿǭơǁƽȍơȄǴǟňƾǟƢǈȇ
ňƢǈǻȍơǱƢƴŭơĿ
ǽƢȈūơƩȐǰǌǷƨȀƳơȂǷĿǱȐǬƬǇȏơȄǴǟƽǂǨǳơƾǟƢǈȇ
ĿǺȇǂƻȉơȂŴǾƫƢƦƳơȁǭơǁƽƛĿƽǂǨǈǳơƾǟƢǈȇ
ǞǸƬƴŭơ
ƨƳƢƷǞǷƨǸƟơȂǸǴǳƨȈƳǁƢŬơƨȇƢǨǰǳơǭȐƬǷơǺǷřǼǰŻ
ƨǳƢǸǠǳơǺǷǩȂǈǳơ
ȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơǁȁƾǳȆƳƢƬǻȍơȁȅƽƢǐƬǫȏơǱƢƴŭơƩơǂǬǧ
ļơǀǳơǲȈǤǌƬǴǳƽǂǨǳơƞȈȀȇ
ƨǠȇǂǈǳơƨȇƽƢǐƬǫȏơƩơǁȂǘƬǳơǶȀǧǺǷřǼǰŻ
ǲǔǧƗǲǰǌƥƨȈǠȈƦǘǳơƽǁơȂŭơǱȐǤƬǇơȄǴǟƽǂǨǳơƾǟƢǈȇ
ǞǸƬƴŭơŁƢǐǳ
ǶƟȐǷǲǰǌƥƨȇƽƢǐƬǫȏơƽǁơȂŭơǞȇǃȂƫȄǴǟƽǂǨǳơƾǟƢǈȇ
ƨƸǴǐŭļơǀǳơƔƢǨƬǯȏơǪȈǬŢĿȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơƾǟƢǈȇ
ȆƟơǀǤǳơǺǷȋơ
ňƢǠȇŖǳơǲǯƢǌǸǴǳƨâǸǴǟǱȂǴƷƽƢŸƛȄǴǟňƾǟƢǈȇ
řǗȂǳơƽƢǐƬǫȏơƢȀǼǷ
ƢȀƳƢƬŹŖǳơƨǴǿƚŭơǁƽơȂǰǳƢƥȆǴƸŭơǩȂǈǳơƾǧǂȇ
ǩȂǈǳơ
ǾȈǧǊȈǠǻȅǀǳơǺǗȂǴǳƔȏȂǳơƺȈǇǂƫ
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ȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơǁȁƾǳȆǇƢȈǈǳơǱƢƴŭơƩǂǬǧ
ǞǸƬƴŭơĿȃǁȂǌǳơƨǇǁƢŲǪǸǠȇ
ȆǷȐǇȍơǵƢǜǼǳơĿǲǷƢǰƬǳơƧǂǰǧȅƾǳǪǸǠȇ
ǺǈƷƗ Ŀ ǾǬǴƻȁ ǾǷǂǯ ƅơ ǹȋ ƽǂǨǳơ ƨǸȈǫ ǺǷ ȆǴǠȇ
ŉȂǬƫ
ǞǸƬƴŭơ ĿƨȇǂǰǨǳơ ƨȇƽƾǠƬǳơ ǱȂƦǫ ƽơǂǧȋơǶǴǠȇ
.ƨȈǼǗȂǳơ ƧƽƢȈǈǳơ Ǻǟ ȆǴƼƬǳơ ǵƾǟ řǸǴǠȇ
ǶȀǫơǂǟƗ ǥȐƬƻơ ȄǴǟ ǅƢǼǳơ śƥ ƧơȁƢǈŭơ Ƨǂǰǧ ƺǇǂȇ
ǞǸƬƴŭơ ƨǷƾƻ ĿǹƢǈǻȍơǾǏȐƻƛǶǟƾȇ
ȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơǁȁƾǳƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳơǱƢůƩơǂǬǧ
ƽơǂǧƗśƥƨưȇƾūơƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳơƩƢǷơƾƼƬǇơǂǌǻĿƾǟƢǈȇ
ǞǸƬƴŭơ
ȆǠǷƢŪơ ǶȈǴǠƬǳơƩƢǷƾşƔƢǬƫǁȐǳƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳơǵơƾƼƬǇơ
ȆƳȂǳȂǼǰƬǳơ ŚǤƬǳơ ƨȀƳơȂŭ ǲǸǠǳƢƥ ǶǴǠƬǳơ ǺǷ řǼǰŻ
ǲǿǀŭơ
ǶȈǴǠƬǴǳ ƨȈǇƢǇȋơ ƩƢǸǈǳơ ȃƾƷƛ ǂǸƬǈŭơ ǶȈǴǠƬǳơ ƾǠȇ
ǶƟơƾǳơ
ƨȈǠǫơȂǳơ ǶȈǴǠƬǳơƨƠȈƦǳ ƩƢǷȂǴǠŭơ ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ ǞȇȂǘƫ Ŀ Ǿǈȇ
ƢȀǨȈǛȂƫȁ ƨǷȂǴǠŭơ ȄǴǟ ǱȂǐūơƩơǁƢȀǷ ȆǸǼȇ
ƨȈǸǴǠǳơƭȂƸƦǳơǂȇȂǘƫĿƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳơǺǷƧƽƢǨƬǇȏơ
.ȆǠǷƢŪơ ƣƢƦǌǳơȃƾǳ ƨȈƥȂǇƢūơƨȈǷȋơ ȂŰ ȄǴǟ ƾǟƢǈȇ
Ǎǂǧ ŚǧȂƬǳ ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ ǒǠƦƥ ƢȀǔǠƥ ƩƢǠǷƢŪơ ǖƥǂȇ
ƨƦǴǘǳơśƥƩƢǷȂǴǠŭơǱƽƢƦƫ
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الصعوبات اليت تواجه معلمي
الصف العاشر األساسي ومعلماته يف استخدام
احلاسوب أداةً مساعدة يف التعليم مبحافظة
رام اهلل والبرية
د .جمدي علي زامل*

śǘǈǴǧƅơǵơǁơȁǂǻȋơƨȇȂƥǂƬǳơǵȂǴǠǳơƨȈǴǯĿƾǟƢǈǷƿƢƬǇƗ
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أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

د .مجدي علي زامل

ملخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتديد ال�صعوبات التي تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة
رام اهلل ،و�إىل معرفة مدى ت�أثري متغريات :النوع ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة يف
جمال احلا�سوب ،واملادة التي يدر�سها املعلم ،وموقع املدر�سة على هذه ال�صعوبات.
وقد طورت �أداة البحث لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،وهي ا�ستبانة مكونة من( )33فقرة
ح�سب مقيا�س ليكرت اخلما�سي ،وموزعة على ثالثة جماالت :ال�صعوبات املتعلقة بالبيئة
ال�صفية ،وال�صعوبات املتعلقة باملنهاج املدر�سي ،وال�صعوبات املتعلقة بالظروف
املدر�سية ،وقد مت الت�أكد من �صدقها ،وح�ساب معامل ثباتها الذي بلغ( )0.92با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا.
وتكون جمتمع الدرا�سة من( )212معلم ًا ومعلمة من معلمي العلوم والريا�ضيات
ّ
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي يف حمافظة رام اهلل و�ضواحيها ،واختريت العينة الع�شوائية الب�سيطة
من املجتمع الأ�صل والبالغ عددهم( )148معلم ًا ومعلمة متثل( )%69.8من املجتمع
الأ�صل .ووزعت اال�ستبانة على العينة ،وحللت النتائج با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية ،واختبار(ت) لعينتني م�ستقلتني ،واختبار حتليل
التباين الأحادي ،واختبار �شيفية للمقارنات البعدية.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن عدد الفقرات التي يواجه فيها املعلمون �صعوبة مرتفعة
تبلغ( )20فقرة ،بينما( )5فقرات يواجه فيها املعلمون �صعوبة منخف�ضة ،و( )8فقرات ح�صل
فيها املعلمون على درجة �صعوبة متو�سطة .وبينت النتائج �أن جمال املنهاج املدر�سي قد
ح�صل على �أعلى متو�سط ح�سابي بلغ( )3.83وهي درجة �صعوبة مرتفعة ،يليها املجال
املتعلق بالبيئة ال�صفية الذي ح�صل على( ،)3.79ثم جمال الظروف املدر�سية الذي ح�صل
على( .)3.41كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا من حيث ال�صعوبات التي
تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف
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التعليم مبحافظة رام اهلل يعزى �إىل متغريات :النوع ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة،
واملادة التي يدر�سها املعلم ،وموقع املدر�سة.
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صى الباحث مبجموعة من التو�صيات ،ومن �أهمها:
تزويد املدار�س ب�أجهزة حوا�سيب ،وتدريب املعلمني على ا�ستخدام برامج احلا�سوب بعامة
وبرنامج )(Power pointبخا�صة بهدف ت�صميم الأن�شطة واملفاهيم العلمية ملادتي
العلوم والريا�ضيات.
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الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
ً استخدام احلاسوب
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

Abstract:
The difficulties that face the tenth grade teachers in using computer as
an assistant instrument in education in Ramallah governarete.
This study aimed at specifying the difficulties that face the science
and math’s Teachers for the tenth grade in using computer as an assistant
instrument in education in Ramallah governarete and its districts, and
knowledge of the effect extent variables: Gender, Scientific degree, years of
experience, teachers subject, and the School location.
The research instrument developed a questionnaire consisting
of(33) items according to Likert Scale and distributed at three domains of
difficulties related to: class environment, school curriculum, and school
circumstances. Its validity was tested and its reliability was calculated by
using cronbach Alpha and it was(0.92).
The study population consisted of(212) science and math teachers for
the tenth grade in Ramallah - Area. The questionnaire has been distributed
to a random sample consisting of(148) male and female teachers.which
represent of whole popular To analyze data, the researcher used means,
percentages, two groups independent –t- test, One Way ANOVA, and
Scheffe test for multiple comparisons.
The results of the study showed that in(20) items teachers face
high difficulty,in(5) items low difficulty and in(8) items medium degree
of difficulty. The results showed that the school curriculum got the
highest average that is(3.83) which is high difficulty degree followed
by class circumstances which got(3.79) then the school circumstances
which got(3.41). The results also showed that there were non-statistically
significant differences that face teachers in using the computer as a helping
instrument in education in Ramallah according to variables of Gender,
teachers scientific degree, number of years of experience, the subject they
ÓÏ
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taught and the school location.
According to the results of the study, the researcher recommended
some important recommendations such as providing schools with computers
and training teachers how to use computer programs specially power point
program in order to design activities and scientific concepts for science and
mathematics.
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مقدمة الدراسة ومشكلتها:
�إن التطور الهائل يف جمال التكنولوجيا يف القرن الع�رشين وبداية القرن احلادي
والع�رشين كان له �أثر كبري يف رفع م�ستوى املجتمعات الب�رشية يف خمتلف املجاالت ،مما
دفع �إىل تنظيم العمل يف خمتلف جماالت احلياة� ،سواء �أكانت اقت�صادية� ،أم ع�سكرية� ،أم
تربوية .وتطوير الأنظمة املعمول بها من خالل التكنولوجيا ،وهذا �ساهم بتغري وا�ضح يف
خمتلف املجتمعات.
وقد ظهر احلا�سوب يف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين ،وتتطور يف �أنواعه و�أ�شكاله
حتى و�صل �إىل ما هو عليه الآن يف القرن احلادي والع�رشين .حيث دفع بالب�رشية �إىل اقتنائه
وا�ستخدامه يف خمتلف املجاالت ومنها جمال الرتبية والتعليم (ال�رسطاوي.)2001 ،
�إن �إدخال التقنيات التعليمية يف عمليتي التعليم والتعلم �أثار العديد من الت�سا�ؤالت
حول �إمكاينة توظيفها يف خدمة العملية التعليمية التعلمية ،بحيث ي�ستفيد منها الطالب
واملعلم يف �سبيل حتقيق الأهداف التي ي�سعى النظام الرتبوي �إىل حتقيقها .وقد �أ�شارت
الدرا�سات الرتبوية �إىل �أثر احلا�سوب يف العملية التعليمية التعلمية ،ودوره يف حتقيق
الفاعلية بني الطالب واملعلم ،والتغري يف املنظومة الدرا�سية.
وقد �أثارت عملية �إدخاله يف التعليم اهتمام الرتبويني والعاملني ب�ش�ؤون الرتبية
والتعليم .وذلك انطالق ًا من االنفجار املعريف وتدفق املعلومات ،واحلاجة �إىل ال�رسعة
يف احل�صول على املعلومات ،و�إيجاد احللول مل�شكالت �صعوبات التعلم ،وتنمية املهارات
املعرفية العقلية ،كالتفكري ،وجمع البيانات ،وحل امل�شكالت(�سعادة و�رسطاوي.)2003 ،
وي�شري خليف (� )2001إىل �أن �أهم املهارات التدري�سية املعا�رصة مهارة ا�ستخدام
احلا�سوب وتوظيفه مل�صلحة املواد الدرا�سية والتدري�س ،حيث التجديد والتغيري واخلروج من
الروتني املتكرر والرتيب الذي يطغى غالب ًا على �أدائنا التدري�سي داخل حجرات الدرا�سة.
وي�شري هاو�رش (� )1989 ,Hawisherإىل �أن احلا�سوب هو �أداة ،مبعنى �أن ب�إمكان هذه
التقنية �أن تكون عن�رصاً مهم ًا يف �إبداع �أنواع �أحدث و�أف�ضل من التعلم ،ولكن اال�ستخدام
الفعال للحا�سوب ،مثله مثل �أي �أداة يكمن يف التطبيقات والأن�شطة التي حتقق وظيفتها يف
الأهداف واالجتاهات.
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وي�صنف تايلور ( ),1980Taylorا�ستخدامات احلا�سوب التعليمية �إىل ثالثة �أدوار �أ�سا�سية:
احلا�سوب باعتباره مو�ضوع ًا للدرا�سة ،وي�شتمل على مكونات احلا�سوب ومنطقته وبرجمته.
واحلا�سوب باعتباره �أدا ًة �إنتاجية ،ويعمل و�سيط ًا ومتكنه من ذلك برجميات التطبيقات خالية
املحتوى والأغرا�ض املتعددة مثل معاجلات الن�صو�ص ( ،)Processors Wordواللوحات
اجلدولية ،واحلا�سوب باعتباره و�سيلة تعليمية ،ويعني التعلم مب�ساعدة احلا�سوب ،بهدف حت�سني
امل�ستوى العام لتح�صيل الطالب الدرا�سي ،وتنمية مهارات التفكري و�أ�سلوب حل امل�شكالت.
وي�ستخدم احلا�سوب باعتباره مادة درا�سية من خالل درا�سة املفاهيم واملهارات
املتعلقة مبختلف املراحل التعليمية .وي�ستخدم و�سيلة تعليمية م�ساعدة يف التعليم ،بحيث
ميكن من خاللها تقدمي املعلومات وتخزينها ،مما يتيح الفر�ص �أمام الطالب لأن يك�شف
بنف�سه حلول م�س�ألة من امل�سائل� ،أو الو�صول �إىل نتيجة من النتائج .و�إىل تقدمي املادة
التعليمية ب�صورة �شائقة ت�سهل عملية �إتقان التعلم(�سعادة و�رسطاوي .)2003 ،وي�شري الفار
(� )1995إىل �أن احلا�سوب ُي�ستخدم مادة تعليمية ،وو�سيلة تعليمية ،و ُي�ستخدم يف �إدارة
العملية التعليمية التعلمية.
وي�شري العجلوين ( )2001يف اعتباره للحا�سوب و�سيلة تعليمية ،على �أنه ي�ساعد يف
تو�ضيح املفاهيم لدى الطلبة ،وت�شويقهم للتعلم ،ورفع م�ستوى حت�صيل الطلبة ،ويهتم بكل
طالب ح�سب قدراته وم�ستواه العلمي ،وتنمية مهاراته العقلية واملعرفية.
كما ي�ستخدم احلا�سوب يف التعليم مبختلف املجاالت منها ال�رشح و�إي�ضاح الأفكار
واملفاهيم ،حيث تو�ضح بو�ساطته املعلومات اخلا�صة بالدر�س ،وطرح الأ�سئلة عليها
(مندورة ورحاب .)1989 ،وي�شري خ�صاونة (� )1998إىل ا�ستخدامه يف حل امل�سائل ،من
خالل اختيار احلل املنا�سب من بني جمموعة من احللول ،وميكن تطبيقه يف خمتلف امل�سائل
التي تتعامل مع البيانات بحيث تمُ ثل املعلومات على هيئة �أرقام ،ومن خالل املعاجلات
التي يقوم بها احلا�سوب يتم �إظهار احلل ال�صحيح.
كما ميكن ا�ستخدام احلا�سوب يف عملية تقومي الطلبة وحتديد م�ستواهم ،والألعاب
التعليمية ،وحماكاة الظواهر الطبيعة والتجارب التي ي�صعب حتقيقها يف �أية و�سيلة �أخرى،
والتعليم الذاتي من خالل قيام احلا�سوب مكان املعلم.
ويرى �أبو الفتوح و�أبو زيد (� )2000إىل �أن ا�ستخدام احلا�سوب باعتباره �أ�سلوب ًا من
�أ�ساليب تكنولوجيا التعليم يخدم �أهداف تعزيز التعليم الذاتي مما ي�ساعد املعلم يف مراعاة
الفروق الفردية ،وبالتايل ي�ؤدي �إىل حت�سني نوعية التعلم والتعليم .كما يقوم احلا�سوب بدور
الو�سائل التعليمية يف تقدمي ال�صور ال�شفافة والأفالم والت�سجيالت ال�صوتية.
ويتميز ا�ستخدام احلا�سوب ك�أداة م�ساعدة يف التعليم يف توفري الوقت ،و�إثارة الدافعية
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لدى الطلبة من خالل عر�ض املعلومات والأن�شطة ب�شكل فعال ،وب�ألوان وحركات ت�ضفي
على التعلم احليوية (جامعة القد�س املفتوحة.)2007 ،
ويرى كل من بيك ودوركتم (� )1994,Peak and Doricottmأن من مميزات
ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم حتقيق العديد من الأهداف الرتبوية ،كتفريد التعليم ،وزيادة
كمية ونوعية تفكري الطالب ،وحت�سني قدرتهم على حل امل�شكالت املعقدة ،ورعاية قدرات
التعبري الفني ،وزيادة املردود يف املعرفة واملهارات على الطلبة.
فر�ص كافية للمتعلم للعمل ب�رسعته
كما �أن التعليم با�ستخدام احلا�سوب يتميز بتوفري ٍ
وقدراته اخلا�صة ،مما يك�سبه بع�ض ًا من مزايا تفريد التعليم ،وتزويد املتعلم بتغذية راجعة
فورية ،وي�ساهم بزيادة ثقة املتعلم بنف�سه وينمي املفاهيم الإيجابية للذات ،واملرونة
با�ستخدامه باملكان والزمان والكيفية املنا�سبة للمتعلم (“Self-Concept‘‘Louzon
.)1989 ,& Moore
ويربر هوكريدج ورفاقه (  )1995,Hawkridge,et.alالوارد يف طوالبة ()1997
�أهمية ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم مبربرات عدة منها التعليمي ،حيث �إن احلا�سوب ي�ساعد
ب�شكل �أ�سا�سي يف تطوير عمليتي التعليم والتعلم وحت�سينها� .إن تقدمي املعلومات والبيانات
التي يريدها املعلم والطالب ت�ؤدى �إىل متيزه عن غريه من الو�سائل التقليدية كالتلفاز
واللوحات التعليمية وغريها.
وقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات والبحوث الرتبوية التي �أجريت يف جمال ا�ستخدام
احلا�سوب يف التعليم ومنها درا�سة العمري (� )2001إىل �أن مزايا عدة تنتج با�ستخدام
احلا�سوب يف التعليم منها �إن�شاء بيئة تعليمية ن�شطة وتفاعلية بني الآلة والإن�سان ،وتنمية
مهارات الطالب ،وتنمية اجتاهات الطالب الإيجابية نحو املواد التي يرونها �صعبة ومعقدة
مثل الريا�ضيات واللغات الأخرى ،وتقليل ن�سبة امللل بني الطالب من التعلم ،وتوفري عن�رص
الإثارة والت�شويق بينهم ،وتوفري فر�ص التعلم الفردي بني الطالب ،وامل�ساعدة على مراعاة
الفروق الفردية بني الطالب.
وعلى الرغم من امليزات التي تتحقق خالل ا�ستخدام احلا�سوب �أدا ًة م�ساعدة يف التعليم ف�إن
هناك �صعوبات تواجه املعلمني عند ا�ستخدامه .وقد �أ�شار الأدب الرتبوي �إىل بع�ض ال�صعوبات
التي حتد من ا�ستخدامه ب�شكل كبري و�رسيع يف املدار�س .وقد متثلت يف قلة الربامج التعليمية
املنا�سبة للمواد التعليمية الدرا�سية ،وقلة وجود املعلمني امل�ؤهلني على ا�ستخدامه يف التعليم،
وندرة توافر الربامج التعليمية باللغة العربية ،وعدم توفري التفاعل االجتماعي بني الطالب
والطالب خالل عملية التعلم ،وعدم القدرة على اختيار اال�سرتاتيجية املنا�سبة للتعامل مع
احلا�سوب كو�سيلة تعليمية (�سعادة و�رسطاوي 2003 ،؛ ال�رسطاوي 2001 ،؛ ح�سن.)1995 ،
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ومن ال�صعوبات التي تواجه املدار�س يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم،
التكلفة املرتفعة للأجهزة ،كما �أن تدريب املعلمني على اال�ستخدام الفعال يتطلب تكاليف،
�إ�ضافة �إىل �صيانة الأجهزة التي تتطلب ال�شخ�ص القادر على معاجلة �أي خلل قد يحدث
خالل العر�ض ،و�أي�ضا من ال�صعوبات التي تعرت�ض املدار�س توفري املواد والأدوات امل�ساندة
لعملية العر�ض (جامعة القد�س املفتوحة.)2007 ،
كما يواجه املعلمني خالل ا�ستخدامهم للحا�سوب يف التعليم �صعوبة توفري عدد الأجهزة
املتنا�سب مع عدد الطلبة ،وتوفري املختربات ،وال�صيانة الالزمة للحوا�سيب ،وتطويرها مبا
يتنا�سب مع املواد التعليمية.
وي�شري اخلطيب (� )2001إىل �أن املعوق الأ�سا�س ال يكون يف قلة �أجهزة احلوا�سيب يف
املدر�سة ،و�إمنا يف نوعية الأ�ساليب التعليمية التي ميتلكها املعلم ومدى منا�سبتها للمادة
التعليمية ،واملناهج املدر�سية التي تعزز ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم.
ويرى الباحث �أن ال�ستخدام احلا�سوب يف التعليم ميزات كثرية ،ويف الوقت نف�سه
�صعوبات تواجه املعلم �أثناء ا�ستخدامه ك�أداة م�ساعدة يف التعليم .وحتى نرتقي باال�ستخدام
الأمثل للحا�سوب يف ميدان التعليم ،ال بد �أن يكون هناك حتديد وا�ضح لل�صعوبات التي
تواجه املعلم يف ا�ستخدامه للحا�سوب ،حتى ميكن تقدمي املقرتحات الرتبوية للمعلمني
والرتبويني و�أ�صحاب القرار يف �سلك الرتبية والتعليم ،التي ت�ساعدهم يف تعزيز اجلوانب
ال�سلبية ،والتغلب على ال�صعوبات التي تواجههم خالل ا�ستخدامهم للحا�سوب يف التعليم.
وتتحدد م�شكلة الدرا�سة بال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
"ما ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أدا ًة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل"؟

أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الهدفني الآتيني:
1 .1حتديد ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل.
2 .2التعرف �إىل دور متغريات النوع ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة ،وعدد
الدورات التدريبية يف جمال احلا�سوب ،واملادة التي يدر�سها املعلم ،وموقع املدر�سة
يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل.
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أسئلة الدراسة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حاولت الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1ما �أهم ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
2هل للنوع(ذكر� ،أنثى) اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
3هل للم�ؤهل العلمي(دبلوم ،بكالوريو�س ،درا�سات عليا) اختالف يف ال�صعوبات التي
تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة
يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
4هل لعدد �سنوات اخلربة(� 5سنوات فما دون ،من � 10-6سنوات� ،أكرث من �10سنوات)
اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف
ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
5هل للمادة التي يدر�سها املعلم(علوم ،ريا�ضيات) اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه
معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف
التعليم مبحافظة رام اهلل؟
6هل ملوقع املدر�سة(مدينة ،قرية) اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة احلالية يف الآتي:
1 .1حتديد ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،مع و�ضع اقرتاحات للتغلب عليها.
�2 .2إلقاء ال�ضوء على ال�صعوبات التي تعود للبيئة ال�صفية واملنهاج املدر�سي والظروف
املدر�سية يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم ،حيث �إنها ت�ضع �أ�سا�س ًا
ي�ستفيد منه �أ�صحاب القرار يف �سلك الرتبية والتعليم ،من �أجل تذليل هذه ال�صعوبات.
3 .3تطوير ا�ستبانة ملعلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته حول ال�صعوبات التي
تواجههم يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،لإفادة
الرتبويني والباحثني يف االعتماد على نتائج الدرا�سة والتو�صيات النابعة منها يف
�إجراء البحوث على بيئات تربوية خمتلفة.
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حدود الدراسة:
.1
.2
.3
.4

تتمثل �أهم حدود الدرا�سة احلالية يف الآتي:
1اقت�رصت الدرا�سة احلالية على معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي
ومعلماته يف حمافظة رام اهلل.
�2أجريت الدرا�سة احلالية خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2007/2006م.
3اقت�رصت الدرا�سة احلالية على قيا�س ال�صعوبات التي تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم
مبحافظة رام اهلل.
4تتحدد الدرا�سة يف الأداة امل�صممة لقيا�س ال�صعوبات التي توجه معلمي العلوم
والريا�ضيات لل�صف العا�رش ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم
مبحافظة رام اهلل.

التعريفات اإلجرائية:
تتمثل �أهم املفاهيم �أو امل�صطلحات التي وردت يف الدرا�سة والتي حتتاج �إىل تو�ضيح
يف الآتي:
1 .1ال�صعوبة :و�ضع يحتوي على عائق يحول بني املرء وبني حتقيق غر�ضه املت�صل بهذا
الو�ضع(زامل وا�صبيح .)2004 ،ويعرفها الباحث بالعائق الذي يعرت�ض معلم ال�صف
العا�رش يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم داخل الغرفة ال�صفية.
2 .2احلا�سوب :هو �آلة الكرتونية تعمل طبقا ملجموعة تعليمات معينة ،ولها القدرة على
ا�ستقبال املعلومات وتخزينها ومعاجلتها وا�ستخدامها من خالل جمموعة من
الأوامر(�أبو الفتوح و�أبو زيد .)2000 ،ويعرفه الباحث �أنه �آلة الكرتونية تعمل وفقا
لنظام معني ،ت�ستخدم يف خمتلف املجاالت ،ومنها التعليمي حيث ي�ستخدمه املعلم
و�سيلة تعليمية لإي�صال املعلومات واملفاهيم للطالب يف احلجرة الدرا�سية.
3 .3ال�صف العا�رش الأ�سا�سي :ت�صنف وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية طلبة
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي �أنهم الفئة من الطالب الذين بلغت �أعمارهم � 11سنة .ويع ّد
نهاية املرحلة الأ�سا�سية.
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الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
استخدام احلاسوب ً
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الدراسات السابقة:

د .مجدي علي زامل

اطلع الباحث على العديد من البحوث والدرا�سات ذات العالقة مبو�ضوع البحث ،والتي
طبقت يف بيئات تربوية عربية و�أجنبية خمتلفة .وقد اختريت(�أربع ع�رشة) درا�سة لها عالقة
بظروف الدرا�سة احلالية ومتغرياتها .وروجعت بهدف التعرف �إىل الأمور التي ركزت عليها،
و�أهم نتائجها ،وعالقتها بالدرا�سة احلالية.
ومن بني هذه الدرا�سات درا�سة علي( )1988التي هدفت �إىل حماولة ا�ستق�صاء �أثر
احلا�سوب على حت�صيل من يعانون �صعوبات يف التعلم موازنة بالتعلم ال�صفي االعتيادي
حيث اختريت عينة ع�شوائية من( )40طالبا(� 10أفراد من كل مدر�سة من �أربع مدار�س
خا�صة) ،فكانت املجموعة التجريبية( )20طالبا وكذلك ال�ضابطة ،ثم طُ بق اختبار قبلي
للت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتني ،ثم �أجري اختبار بعدي ،وعولج �إح�صائيا .وقد �أ�شارت النتائج
�إىل �أنه ال يوجد فرق ذي داللة �إح�صائية بني املجموعتني يعزى مل�ستوى املعاجلة(تدري�س
باحلا�سوب ،تدري�س بالطريقة التقليدية) ،كما �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
ملتغري موقع املدر�سة.
ويف درا�سة �ستاين( )1990,Stineالتي هدفت �إىل معرفة امل�شكالت املتعلقة
با�ستخدام احلا�سوب يف غرفة ال�صف ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل العديد من امل�شكالت
املتعلقة با�ستخدام احلا�سوب ،ومنها �صعوبات يف نقل اخلربات واملمار�سات والتطبيقات
الناجحة ،و�صعوبات يف فهم اخلربات والتدريبات والأن�شطة العملية التي من املمكن �أن تكون
ناجحة وحتديدها ،و�صعوبات يف تو�سيع اخلربات واملمار�سات والتدريبات الناجحة.
وقام �سالمة( )1991بدرا�سة هدفت �إىل ا�ستعرا�ض الإجراءات التي اتبعت يف �إدخال
احلا�سوب �إىل املدار�س اخلا�صة الأردنية مثل :تدريب املعلمني و�إن�شاء املختربات وجتهيزها
و�رشاء الأجهزة وت�أليف الكتب..الخ.وقد طرحت الدرا�سة ت�سا�ؤالت عدة منها ،ما �أهم العقبات
التي تواجه املعلمني يف ا�ستخدام احلا�سوب يف املدر�سة اخلا�صة الأردنية .وقد تكونت عينة
الدرا�سة من املدار�س اخلا�صة التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ل�ش�ؤون التعليم اخلا�ص يف
حمافظة عمان الكربى التي ت�ستخدم احلا�سوب يف التعليم ،وبلغ عدد هذه املدار�س()129
مدر�سة ،وبلغ عدد طلبتها( )20387طالب ًا وطالبة .وعدد معلمي/معلمات احلا�سوب
فيها( )141معلما ومعلمة ،ومتثلت �أداة الدرا�سة باال�ستبانة .وكان من �أبرز نتائج الدرا�سة
�أن متو�سط عدد �أجهزة احلا�سوب يف املدر�سة الواحدة بلغ � 6.5أجهزة ،وقلة توافر الربجميات
املنتجة من الطلبة ومن املعلمني .وقلة اهتمام �إدارة املدر�سة با�ستخدام احلا�سوب يف التعليم.
كما �أ�شارت �إىل �ضعف التدريب والت�أهيل يف جماالت ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم.
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وهدفت درا�سة عبد اهلل وال�سويدي(� )1992إىل حتديد اجتاهات املعلمني نحو الو�سائل
التعليمية احلديثة امل�ساعدة يف قطر ،حيث اعترب احلا�سوب من �أهم هذه الو�سائل و�أحدثها.
وت�ألفت عينة الدرا�سة من( )300معلم ومعلمة من املراحل التعليمية الثالث(االبتدائية،
والإعدادية ،والثانوية) ،وكان عدد الذكور م�ساويا لعدد الإناث .وتكونت �أداة الدرا�سة من
مقيا�س لالجتاهات نحو الو�سائل التعليمية احلديثة يف التدري�س �أعد من جانب هذين
الباحثني ،ويتكون من( )24فقرة .وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات املعلمني
واملعلمات نحو الو�سائل التعليمية مبا فيها احلا�سوب متيل �إىل ال�سلبية ب�شكل عام .وقد
ظهر �أن معلمي املرحلة االبتدائية ومعلماتها �أكرث ايجابية من غريهم ،يليهم معلمو املرحلة
الإعدادية ومعلماتها ،و�أخريا معلمو املرحلة الثانوية ومعلماتها .كما كانت اجتاهات
الذكور من املعلمني �أكرث �إيجابية من الإناث.
وطبق وايت( )1993 ,Whiteدرا�سة هدفت �إىل ا�ستخدام احلا�سوب يف مناهج
املدار�س املتو�سطة كا�سرتاتيجية جديدة ومتنوعة من ا�سرتاتيجيات التدري�س .وبينت
النتائج �أن طلبة املدار�س املتو�سطة يعملون على املوازنة بني ما تعلموه يف جمال احلا�سوب
وبني املواد الأخرى ،و�أن املعلمني الذين ال ميتلكون خربة يف التعليم ال ي�شجعون ا�ستخدامه
يف املدار�س ويواجهون �صعوبات كبرية ،و�أ�شارت الدرا�سة �أي�ضا �إىل �صعوبة احل�صول
على الأجهزة واملواد الالزمة لل�ضيق املادي يف املدار�س .وخرجت الدرا�سة بالعديد من
التو�صيات �أهمها تدريب املعلمني على ا�ستخدام احلا�سوب.
و�أجرى العجلوين( )1994درا�سة هدفت �إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام احلا�سوب التعليمي يف
تنمية التفكري الناقد يف مادة اجلغرافيا لدى طلبة ال�صف الأول الثانوي يف اربد ،واختريت
عينة الدرا�سة ب�شكل ع�شوائي ،حيث تكونت من( )120طالبا وطالبة ،وزعوا ع�شوائيا �إىل
جمموعتني :املجموعة ال�ضابطة ،واملجموعة التجريبية .وت�ألفت من( )60طالبا وطالبة
ودر�ست املادة التعليمية بالطريقة التقليدية ،واملجموعة التجريبية ت�ألفت من()60
وطور اختبار يقي�س التفكري
طالبا وطالبة ودر�ست املادة التعليمية با�ستخدام احلا�سوب،
ّ
الناقد ،قدم لكال املجموعتني بعد تطبيق التجربة .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني الطلبة الذي در�سوا با�ستخدام احلا�سوب ،وبني الذين در�سوا بالطريقة
االعتيادية ،ول�صالح املجموعة التجريبية ،و�أن قلة التدريب املوجه للمعلمني على ا�ستخدام
احلا�سوب ي�ؤثر �سلبا على توظيفه ب�شكل ناجح يف التعليم .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة القيام
بتدريب املعلمني على مهارات ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم.
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د .مجدي علي زامل

وهناك درا�سة ايتو ( )1996 ,Itoالتي هدفت �إىل التعرف �إىل ا�ستخدام احلا�سوب يف
تعليم الريا�ضيات يف اليابان من حيث النجاح �أو الف�شل موازنة مبا هو قائم يف الواليات
املتحدة .وقد �أجريت الدرا�سة يف كل من اليابان والواليات املتحدة من �أجل املوازنة
بينهما يف مدى جناح ا�ستخدام احلا�سوب يف تعلم الريا�ضيات .و�أ�شار الباحث �إىل �أنه يف
عام( )1990كانت ن�سبة �إدخال احلا�سوب �إىل املدار�س اليابانية كالآتي )%41( :يف املدار�س
الأ�سا�سية ،و( )%75من الربامج يف املدار�س املتو�سطة ،و ( )%99يف املدار�س الثانوية ،وقد
ا�ستخدم( )%35من الربامج لأغرا�ض تعليم الريا�ضيات والعلوم .وكانت الواليات املتحدة قد
�أدخلت احلا�سوب �إىل مدار�سها قبل اليابان بع�رشين عاماً ،وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل
�إمكانية اال�ستفادة من التجربة الأمريكية حول ا�ستخدام احلا�سوب يف تعليم الريا�ضيات،
و�شملت الدرا�سة معلمني �أمريكيني ويابانيني .ومن بني النتائج التي �أ�شارت �إليها الدرا�سة
�أن املعلم املتدرب على ا�ستخدام احلا�سوب ميتلك املهارات التي متكنه من ا�ستخدامه ب�شكل
فعال .و�أو�صت الدرا�سة بالعديد من التو�صيات �أهمها زيادة احلوافز للمعلمني وتدريبهم
على ا�ستخدام احلوا�سيب.
وقام كيني( )1996 ,Kennyالوارد يف اجلبيلي ( )1999بدرا�سة هدفت �إىل التعرف
�إىل �أثر ا�ستخدام التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب على التح�صيل يف الريا�ضيات لطلبة ال�صف
الثاين الأ�سا�سي ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من( )171طالبا ق�سموا �إىل جمموعتني� :ضابطة
وجتريبية .وت�ألفت املجموعة ال�ضابطة من( )89طالبا تلقوا التدري�س بالطريقة العادية،
وت�ألفت املجموعة التجريبية من( )82طالبا تلقوا ثالثني دقيقة من التدري�س با�ستخدام
احلا�سوب كل �أ�سبوع ،بالإ�ضافة �إىل التدري�س املنتظم يف ال�صف .وقد قورنت نتائج
املجموعتني با�ستخدام اختبار مي�سوري ( )Misouriللتفوق يف التح�صيل .وبينت نتائج
املوازنة �أنه ال توجد فروق ذات داللة بني نتائج املجموعة التي تلقت التدري�س بالطريقة
العادية ،واملجموعة التي تلقت التدري�س با�ستخدام احلا�سوب بالإ�ضافة �إىل التدري�س
املنتظم يف ال�صف ،وا�ستنتجت الدرا�سة من ذلك �أن التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب طريقة غري
فعالة يف زيادة حت�صيل الطالب يف الريا�ضيات(اجلبيلي.)1999 ،
و�أجرى لوفلي�س( )1996 ,Lovelessدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أ�سباب عدم ا�ستخدام
احلوا�سيب ب�شكل كبري يف املدار�س .وت�شري الدرا�سة �إىل �أنه على الرغم من امتالك املدار�س
الأمريكية ل( )5.8مليون جهاز حا�سوب؛ �أي �أن لكل ت�سعة طالب جهاز حا�سوب واحداً� ،إال
�أنه توجد العديد من ال�صعوبات �أمام تعلم احلا�سوب وتعليمه .وك�شفت نتائج الدرا�سة �أن �أهم
ال�صعوبات تتمثل يف اجتاهات املعلمني والطلبة ال�سلبية نحو ا�ستخدام احلا�سوب وتعليمه،
ووجود م�شكالت تنظيمية يف النظام املدر�سي تتعلق با�ستخدام احلا�سوب كو�سيلة تعليمية
تعلمية ،ووجود نق�ص يف �أجهزة احلا�سوب.
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وهدفت درا�سة امل�رصي(� )1997إىل م�سح ال�صعوبات التي يواجهها طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي يف حمافظة اربد الأردنية يف تعلم مادة احلا�سوب من وجهة نظر املعلمني
والطلبة .وقد خرجت الدرا�سة بالعديد من النتائج املتعلقة بظروف املدر�سة ،متثلت بكرثة
�أعداد الطلبة يف ال�صف الواحد ،وبالتايل �صعوبة التعامل مع الفروق الفردية ،وندرة املراجع
والدوريات املتعلقة باحلا�سوب .و�أو�صت الدرا�سة باحلد من زيادة عدد الطلبة يف ال�شعبة
ال�صفية الواحدة.
و�أجرى طوالبة( )1997درا�سة هدفت �إىل تق�صي اجتاهات معلمي املرحلتني الأ�سا�سية
والثانوية ومعلماتها نحو ا�ستخدام احلا�سوب كو�سيلة تعليمية تعلمية .وهدفت �أي�ضا �إىل
حتديد وجهتي نظر املعلمني ملعلم وخمترب احلا�سوب وحتديد حاجاتهم التدريبية ،ومعوقات
ا�ستخدام احلا�سوب كو�سيلة م�ساعدة يف التعليم .وتكونت عينة الدرا�سة من( )280معلما
ومعلمة ،منهم( )144معلما و( )136معلمة يف املدار�س احلكومية مبديرية اربد الأوىل يف
الأردن .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن لدى �أفراد العينة اجتاهات �إيجابية نحو احلا�سوب
ب�شكل عام ،ونحو ا�ستخدامه كو�سيلة تعليمية تعلمية ب�شكل خا�ص .كما �أ�شارت النتائج �إىل
حاجة �أفراد العينة للتدريب على احلا�سوب وا�ستخدامه كو�سيلة ،ووجود بع�ض املعوقات
ال�ستخدام احلا�سوب يف املدار�س.
وطبق �أبو عمر( )1998درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء واقع ا�ستخدام احلا�سوب واجتاهات
الطلبة واملعلمني نحوه يف املدار�س احلكومية يف حمافظات جنوب الأردن .وت�ألفت عينة
الدرا�سة من( )700طالب وطالبة من ال�صف العا�رش الأ�سا�سي من �أ�صل( )6994طالبا
وطالبة للعام الدرا�سي(� .)1998/1997أما عينة املعلمني فتكونت من( )47معلما ومعلمة
من املجتمع الأ�صلي البالغ( )64معلما ومعلمة .وقد ُ�ص ٍّممت �أربع ا�ستبانات لغايات� :إدخال
مادة احلا�سوب �إىل املدار�س �إحداها للمعلمني والأخرى للطالب ،وا�ستبانات لالجتاهات
نحو احلا�سوب� :إحداها للمعلمني والأخرى للطالب .وقد بينت نتائج الدرا�سة �أهم اجلوانب
ال�سلبية لظروف ا�ستخدام احلا�سوب يف املدار�س التي تتمثل يف �ضعف الكتاب املدر�سي،
و�ضعف الت�أهيل الرتبوي ملعلمي احلا�سوب ،ووجود بع�ض ال�صعوبات �أهمها قلة عدد �أجهزة
احلا�سوب املتوافرة يف املدار�س.
و�أجرى بادي( )2001درا�سة هدفت �إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام �أ�سلوب التعلم بو�ساطة
احلا�سوب التعليمي يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف حمافظة �سلفيت
الفل�سطينية يف مبحث الكيمياء ،موازنة ب�أ�سلوب املحا�رضة التقليدية وال�رشح العادي يف
التعليم .وتكونت عينة الدرا�سة من( )57طالبا وطالبة موزعني على جمموعتني ،جمموعة
جتريبية و�أخرى �ضابطة .وتلقى �أفراد عينة الدرا�سة املعلومات العلمية �سواء بو�ساطة �أ�سلوب
ÔÐ
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املحا�رضة وال�رشح العادي� ،أو بو�ساطة ا�ستخدام �أ�سلوب احلا�سوب التعليمي يف جمموعات
ف�صلت فيها الذكور عن الإناث .وبينت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف متو�سطات حت�صيل الطلبة الذين تعلموا عن طريق احلا�سوب التعليمي ،والطلبة الذين
تعلموا عن طريق الأ�سلوب التقليدي .كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف متو�سطات حت�صيل الطلبة تعزى ملتغري اجلن�س.
وهدفت درا�سة �أبو زعرور (� )2003إىل التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام لغة فيجوال بي�سك
على التح�صيل الآين وامل�ؤجل لطلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ودافع �إجنازهم يف تعلم
الريا�ضيات يف مدينة نابل�س .وقد طبقت �أدوات الدرا�سة على عينة من ( )140طالبا وطالبة
من طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي بنابل�س ،واختريت �شعبتان(�شعبة للذكور و�أخرى للإناث)
بطريقة ع�شوائية متثالن ال�شعبتني التجريبيتني ،ودر�ستا با�ستخدام الربنامج املحو�سب
بلغة الفيجوال بي�سك كطريقة تدري�س ،وكان عدد �أفرادها ( )80طالب ًا وطالبة ،منهم()42
طالب ًا و( )38طالبة� ،أما ال�شعبتان الأخريان ،فقد در�ستا با�ستخدام طريقة التدري�س ال�صفي
االعتيادي ،وكان عدد �أفرادها( )60طالب ًا وطالبة ،منهم ( )30طالب ًا و ( )30طالبة.
وقد اعتمد االختبار القبلي يف ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مادة الريا�ضيات للعام
الدرا�سي الأول  2004/2003للتحقق من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة.
ثم طبق االختبار الآين على جمموعتي الدرا�سة بعد االنتهاء مبا�رشة من درا�سة الأعداد
ال�صحيحة يف الوحدة الثانية من كتاب ال�صف ال�سابع للريا�ضيات ،وبعد مرور �أ�سبوعني
على انتهاء تطبيق االختبار الآين� ،أجري للطلبة االختبار امل�ؤجل وهو االختبار الآين ذاته.
وقد �أظهرت الدرا�سة العديد من النتائج منها وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى
الداللة( )0.01= αبني متو�سطات التح�صيل العلمي لطلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي تعزى
ملتغري طريقة التعليم ومتغري اجلن�س ،وكان الفارق ل�صالح املجموعة التجريبية �أي ا�ستخدام
الربنامج املحو�سب.

تعليق على الدراسات السابقة:
يف �ضوء مراجعة الباحث للدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع احلا�سوب،
يتبني ما ي�أتي:
1 .1هناك قلة يف الدرا�سات التي تناولت ال�صعوبات التي تواجه املعلمني يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم .يف الوقت الذي تطورت فيه تكنولوجيا التعليم
وكان لها ت�أثريها الفعال يف عمليتي التعليم والتعلم.
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2 .2مل يعرث الباحث على درا�سة تناولت ال�صعوبات التي تواجه املعلمني يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم بفل�سطني.
3 .3تتنوع هذه الدرا�سات من حيث تناولها مو�ضوعات من زاوية خمتلفة للحا�سوب
وا�ستخداماته يف التعليم ،مثل :ا�ستخدام لغة فيجوال بي�سك على التح�صيل الآين وامل�ؤجل،
واجتاهات املعلمني نحو الو�سائل التعليمية التعلمية احلديثة من �ضمنها احلا�سوب،
و�أثر احلا�سوب على التح�صيل الدرا�سي ،و�أثره يف تنمية التفكري الإبداعي والناقد.
4 .4تت�شابه الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة من حيث �أهمية ا�ستخدام
احلا�سوب يف التعليم ،و�أهداف الدرا�سة والنتائج التي حتققها ،حيث اتفقت بذلك مع
درا�سة بادي( ،)2001ودرا�سة كيني ()1996,Kenny
5 .5ركزت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة �ستاين ( )1990 ,Stineعلى تناول امل�شكالت
املتعلقة با�ستخدام احلا�سوب من زاوية الغرفة ال�صفية.
6 .6ركزت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة �أبو عمر ( ،)1998ودرا�سة طوالبة (،)1997
ودرا�سة وايت ( )1993 ,Whiteعلى تناول اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام احلا�سوب
يف التعليم وواقع ا�ستخدامه يف التعليم.
7 .7تختلف الدرا�سة احلالية عن بع�ض الدرا�سات ال�سابقة وهي :درا�سة علي ( )1988يف
تناولها للحا�سوب ،و�أثره على التح�صيل الدرا�سي.
8 .8متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها لل�صعوبات التي تواجه معلمي
العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم
من ثالثة جماالت وهي :البيئة ال�صفية ،واملنهاج املدر�سي ،والظروف املدر�سية.
9 .9متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدامها عينة البحث من
فئة املعلمني واملعلمات بينما اتفقت بذلك مع درا�سة �أبو عمر ( ،)1998ودرا�سة
طوالبة( ،)1997ودرا�سة لوفلي�س( ،)1996 ,Lovelessودرا�سة �إيتو(،)1996 ,Ito
ودرا�سة وايت( ،)1993 ,Whiteودرا�سة عبد اهلل وال�سويدي( ،)1992ودرا�سة
�سالمة( ،)1991ودرا�سة �ستاين(،)1990 ,Stine
1010متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها ملتغريات امل�ؤهل العلمي،
وموقع املدر�سة ،واملادة التي يدر�سها املعلم.
الطريقة واإلجراءات:
ÔÒ
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تتمثل �أهم �إجراءات الدرا�سة احلالية وطريقتها يف الآتي:
منهجية الدراسة:

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي امليداين ،ملنا�سبته لأغرا�ض البحث وذلك
من خالل ا�ستخدام ا�ستبانة خا�صة بذلك.
جمتمع الدراسة:

يتكون جمتمع الدرا�سة احلالية من جميع معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي ومعلماته يف حمافظة رام اهلل ،والبالغ عددهم( )212معلم ومعلمة )93(،من
الذكور و( )119من الإناث.
عينة الدراسة:

اختار الباحث عينة ع�شوائية ب�سيطة مكونة من( )148معلم ومعلمة من �أفراد جمتمع
الدرا�سة منهم( )61معلم ًا و( )87معلمة ،وبن�سبة بلغت( .)%69.8واجلدول( )1يو�ضح توزيع
�أفراد العينة تبع ًا ملتغريات الدرا�سة:
اجلدول()1

توزيع عينة الدراسة من املعلمني واملعلمات تبعاً ملتغريات النوع واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة
والدورات التدريبية يف جمال احلاسوب واملادة اليت يدرسها وموقع املدرسة
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أداة الدراسة:

طور الباحث �أداة الدرا�سة احلالية اخلا�صة بال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل،
من املقابالت التي �أجريت مع عدد من املعلمني ،وبعد مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات
ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة .وقد ت�ضمنت اال�ستبانة ر�سالة موجهة للمعلمني وفيها
ق�سمان :الأول ،يت�ضمن املتغريات املتعلقة باملعلمني .والق�سم الثاين يتكون من قائمة مكون
من(� )33صعوبة موزعة على ثالثة جماالت :ال�صعوبات املتعلقة بالبيئة ال�صفية( )8فقرات،
وال�صعوبات املتعلقة باملنهاج املدر�سي( )8فقرات ،و( )17فقرة لل�صعوبات املتعلقة بالظروف
املدر�سية .ومت�شت الفقرات مع مقيا�س ليكرت اخلما�سي لقيا�س ال�صعوبات التي تواجه معلمي
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التدري�س.
صدق األداة:

عر�ضت �أداة الدرا�سة احلالية على عدد من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
يف هذا املجال من بع�ض املدار�س الأ�سا�سية ،ومن كلية العلوم الرتبوية –الأنروا برام اهلل،
وجامعة النجاح الوطنية بنابل�س ،وجامعة القد�س املفتوحة/فرع نابل�س ،وفرع رام اهلل،
وفرع يطا ،للت�أكد من �صدق الأداة .وقد �أجمع املحكمون على �أن فقرات الأداة تقي�س ما
و�ضعت لقيا�سه ،وقد �أجري التعديل واحلذف والإ�ضافة للفقرات التي �أجمع عليها()%70
ف�أكرث من املحكمني.
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ثبات األداة:

لقد ت�أكد الباحث من ثبات �أداة الدرا�سة(اال�ستبانة) با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا،
واجلدول( )2يو�ضح ثبات الأداة وفق املجاالت املكونة لال�ستبانة:
اجلدول()2
معامل كرونباخ ألفا للمجاالت املكونة لالستبانة
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يت�ضح من اجلدول(� )2أن قيم معامالت الثبات ملجاالت اال�ستبانة هي معامالت
ثبات جيدة ،وقد بلغ معامل الثبات الكلي( ،)0.92وهو معامل ثبات مرتفع ويفي ب�أغرا�ض
الدرا�سة.

متغريات الدراسة:

تتمثل متغريات الدرا�سة احلالية يف الآتي:
�أوالً :املتغريات امل�ستقلة :وت�شمل الآتي:
•نوع املعلم :وله م�ستويان(:ذكر� ،أنثى).
•امل�ؤهل العلمي :وله ثالثة م�ستويات(:دبلوم ،بكالوريو�س ،درا�سات عليا).
•عدد �سنوات اخلربة :وله ثالثة م�ستويات� 5(:سنوات فما دون ،من � 10-6سنوات،
�أكرث من � 10سنوات).
•املادة التي يدر�سها :وله م�ستويان(:علوم ،ريا�ضيات).
•موقع املدر�سة :وله م�ستويان(:مدينة ،قرية).
املتغري التابع :ويتمثل يف ا�ستجابة �أفراد العينة على ا�ستبانة الدرا�سة احلالية.

املعاجلة اإلحصائية:
من �أجل حتليل نتائج الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث الرزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية( )SPSSوفيما ي�أتي املعاجلات الإح�صائية التي ا�ستخدمت:
ÔÕ
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 املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية. اختبار(ت) ملجموعتني م�ستقلتني(.)Independent - t- test اختبار حتليل التباين الأحادي .One Way ANOVA -اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية بني املتو�سطات احل�سابية.

خطوات الدراسة:
تتمثل خطوات الدرا�سة احلالية يف الآتي:
•�إجراء مقابالت مع عدد من معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي
ومعلماته يف حمافظة رام اهلل لال�ستف�سار منهم عن ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة
يف التعليم وال�صعوبات التي تواجههم.
•�إجراء مقابالت مع عدد من مديري املدار�س الأ�سا�سية يف حمافظة رام اهلل ومديراتها
لال�ستف�سار عن ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم ،والإمكانات املتوافرة
يف املدر�سة.
•مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة لال�ستفادة
منها يف تطوير اال�ستبانة.
•تطوير �أداة الدرا�سة احلالية و�إخراجها ب�صورتها الأولية.
•الت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة عن طريق عر�ضها على جلنة من املحكمني من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص.
•ح�ساب معامل ثبات الأداة با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا.
•حتديد جمتمع الدرا�سة.
•احل�صول على �إذن ر�سمي من دائرة التعليم العام يف وزارة الرتبية والتعليم العايل
الفل�سطينية ومكتب تربية رام اهلل من �أجل توزيع اال�ستبانة على معلمي العلوم
والريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف حمافظة رام اهلل.
•جمع اال�ستبانات عن طريق بريد الرتبية والتعليم مبحافظة رام اهلل.
•ترميز اال�ستبانات و�إدخالها �إىل احلا�سوب با�ستخدام الرزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية(.)SPSS
•ا�ستخراج النتائج وتف�سريها وو�ضع التو�صيات.
ÔÖ

د .مجدي علي زامل

الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
استخدام احلاسوب ً
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

نتائج الدراسة ومناقشتها:
بعد ا�ستخدام الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSا�ستخرجت النتائج ثم بوبت
يف جداول متهيداً لعر�ضها ومناق�شتها يف �ضوء �أ�سئلة الدرا�سة وفر�ضياتها وهي كالآتي:
أوالً :النتائج املتعلقة بالسؤال األول مع املناقشة:

لقد ن�ص ال�س�ؤال الأول للدرا�سة احلالية على الآتي:
ما ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
وللتعرف �إىل درجة ال�صعوبة التي تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،ا�ستخدم
الباحث التقديرات التي اعتمد عليها العديد من الباحثني يف درا�سات وبحوث تربوية �سابقة
وهي كاالتي:
�أقل من( )3درجات تقدير منخف�ض.
من( )3وحتى( )3.7درجة تقدير متو�سط.
�أكرث من( )3.7درجة تقدير مرتفع.
وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية
ودرجة تقدير املعلمني واملعلمات لل�صعوبات التي تواجههم يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة
م�ساعدة يف التعليم ،واجلداول( )6 ،5 ،4 ،3تبني ذلك:
املجال الأول :ال�صعوبات املتعلقة بالبيئة ال�صفية:
اجلدول()3
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية لتقديرات املعلمني واملعلمات لفقرات استبانة الصعوبات اليت
تواجههم يف استخدام احلاسوب أداة مساعدة يف التعليم
Ƕǫǁ
ƧǂǬǨǳơ

ƧǁƢƦǠǳơǎǻ
ƨȈǨǐǳơƨƠȈƦǳƢƥƨǬǴǠƬŭơƩƢƥȂǠǐǳơǱƢůÅȏȁƗ

ĺƢǈūơǖǇȂƬŭơ

ƨƦǈǼǳơ
ƨȇȂƠŭơ

ƨƳǁƾǳơ

ƽơƾǟƗǞǷƨǻǁƢǬǷƨȈǨǐǳơƨǧǂǤǳơƨƷƢǈǷǂǤǏ
ǺǷƩƢǷȂǴǠŭơǑǂǟĿƢƦǴǇǂƯƚȇȅǀǳơƨƦǴǘǳơ
ƣȂǇƢūơǱȐƻ

ÐÒÒ

×ÔÎ

ǖǇȂƬǷ

ÕÍ
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ǑǂǟƨǋƢǌƥƨȈǨǐǳơƨǧǂǤǳơǄȈȀšǵƾǟ

ÑÐÖ

×ÕÔÕ

ǞǨƫǂǷ

ƨȈǴǸǠǳƨƦǇƢǼŭơƨȇȂȀƬǳơńƛƨȈǨǐǳơƨǧǂǤǳơǁƢǬƬǧơ
ƣȂǇƢūơǵơƾƼƬǇƢƥǑǂǠǳơ

ÐÎÎ

×ÓÏÏ

ǖǇȂƬǷ

ǦǐǳơƨǧǂǣǀǧơȂǻȆǘǤƫǂƟƢƬǇǂǧơȂƫǵƾǟ

ÐÕÍ

×ÔÓ

ǞǨƫǂǷ

ǑǂǠȈǳǦǐǳơƨǧǂǣĿƣȂǇƢƷǃƢȀƳǂǧơȂƫǵƾǟ
ǾǳȐƻǺǷ

ÑÓÎ

×ÖÏÏ

ǞǨƫǂǷ

.(L. C. D. ȅƽȆǇǱơǃƢȀƳǂǧơȂƫǵƾǟ

ÑÏÕ

×ÕÒÓ

ǞǨƫǂǷ

ƨƦǴǘǳơǵƢƴƷȋƨƦǇƢǼŭơƾǟƢǬŭơǂǧơȂƫǵƾǟ

ÐÏÓ

×ÓÒÏ

ǖǇȂƬǷ

ǦǐǳơƨǧǂǣĿƨƦǇƢǼŭơƧǁơǂūơƨƳǁƽǂǧơȂƫǵƾǟ

ÐÐÑ

×ÓÓÕ

ǖǇȂƬǷ

ƨȈǴǰǳơƨƳǁƾǳơ

ÐÔÖ

×ÔÒÕ

ǞǨƫǂǷ

يتبني من اجلدول(� )3أن الفقرات( )6 ،5 ،4 ،2ح�صلت على درجة تقدير مرتفع ،وكانت
�أعلى الفقرات ح�صلت على درجة �صعوبة مرتفعة تن�ص على �أن «عدم جتهيز الغرفة ال�صفية
ب�شا�شة عر�ض»� ،أما الفقرات( )8 ،7 ،3 ،1فقد ح�صلت على درجة تقدير متو�سط .يف حني
ح�صلت الدرجة الكلية للمجال الأول املتعلق بالبيئة ال�صفية على درجة تقدير مرتفع.
ويعزو الباحث هذه النتائج �إىل �أن البيئة ال�صفية يف معظم املدار�س تعاين من نق�ص
يف املواد ،وذلك من حيث �صغر م�ساحة الغرفة ال�صفية موازنة مع �أعداد الطلبة ،وهذا ي�ؤدي
�إىل عدم قدرة املعلم على �إح�ضار احلا�سوب للغرفة ال�صفية مع م�ستلزماته كجهاز(L. C.
 .)D.يف حني �أن بع�ض الغرف ال�صفية يف بع�ض املدار�س تكون جمهزة بالأ�شياء الب�سيطة
كاملقاعد للطلبة� ،إال �أن هذا الأمر ال ي�شجع املعلم على ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف
التعليم ،وبالتايل تقف �أمامه ك�صعوبات تواجهه �إذا ما �أراد ا�ستخدامه� ،إ�ضافة �إىل عدم
توافر احلوا�سيب واملواد الالزمة لعملية العر�ض يف املدر�سة.
وعند املوازنة بني نتائج الدرا�سة احلالية ،وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،تبني وجود
اتفاق مع بع�ض نتائج درا�سة �سالمة( )1991ودرا�سة لوفلي�س( ،)1996,Lovelessودرا�سة
�أبو عمر( ،)1998ودرا�سة امل�رصي( ،)1997ودرا�سة وايت( )1993 ,Whiteوجميعها
�أكدت وجود نق�ص يف �أجهزة احلا�سوب واملواد والتجهزيات الالزمة ال�ستخدام احلا�سوب
يف الغرفة ال�صفية.
ÕÎ
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الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
ً استخدام احلاسوب
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

: ال�صعوبات املتعلقة باملنهاج املدر�سي:املجال الثاين
)4(اجلدول
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية لتقديرات املعلمني واملعلمات لفقرات استبانة الصعوبات اليت
تواجههم يف استخدام احلاسوب أداة مساعدة يف التعليم
ƨƳǁƾǳơ

ƨƦǈǼǳơ
ƨȇȂƠŭơ

ǖǇȂƬŭơ
ĺƢǈūơ

ƧǁƢƦǠǳơǎǻ
ȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭƢƥƨǬǴǠƬŭơƩƢƥȂǠǐǳơǱƢůƀȈǻƢƯ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÑÑ

ÐÔÏ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÑÑ

ÐÔÏ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÓÕ

ÐÕÑ

ǞǨƫǂǷ

×ÖÍ

ÑÒÍ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÑÑ

ÐÔÏ

ȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭơƢȀȈǳƛǩǂǘƬȇŖǳơǞȈǓơȂŭơƨǠȈƦǗ
ĿƧƾǟƢǈǷƧơƽƗƣȂǇƢūơǵơƾƼƬǇơȄǴǟǞƴǌƫȏ
ǶȈǴǠƬǳơ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÒÑ

ÐÔÔ

ƤȈǳƢǇȋơǵơƾƼƬǇơȄǴǟśǸǴǠŭơȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭơǃǄǠȇ
ǶȈǴǠƬǳơĿƨȇƾȈǴǬƬǳơ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÑÕ

ÐÔÑ

ǲƟƢǇȂǳơǵơƾƼƬǇơȄǴǟśǸǴǠŭơȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭơǃǄǠȇ
ƧƽƾƸŭơȁƨȇƾȈǴǬƬǳơƽơȂŭơȁ

ǖǇȂƬǷ

×ÔÐÓ

ÐÓÕ

ǺǟřǤƬǈȇǶǴǠŭơǲǠŸǲǰǌƥƱƢȀǼŭơĿǶȈǿƢǨŭơǑǂǠƫ
ǶȈǴǠƬǳơĿƧƾǟƢǈǷƧơƽƗƣȂǇƢūơǵơƾƼƬǇơ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÓÓ

ÐÕÐ

ƨȈǴǰǳơƨƳǁƾǳơ

Ƕǫǁ
ƧǂǬǨǳơ

ǵơƾƼƬǇơȄǴǟǶǴǠŭơǞȈƴǌƫĿȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭơǦǠǓ
ǶȈǴǠƬǳơĿƧƾǟƢǈǷƧơƽƗƣȂǇƢūơ
ĿƣȂǇƢūơǁȁƽǄȇǄǠƫĿȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭơǦǠǓ
ǶȈǴǠƬǳơ
ƧƾǟƢǈǷƧơƽƗƣȂǇƢūơǵơƾƼƬǇƢƥǶƬēŖǳơƨǘǌǻȋơƨǴǫ
ǶȈǴǠƬǳơĿ
ǺǟƾǠƬƦȇǶǴǠŭơǲǠŸȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭơƧƽƢǷǶƴƷŐǯ
ǶȈǴǠƬǳơĿƧƾǟƢǈǷƧơƽƗƣȂǇƢūơǵơƾƼƬǇơ

) �أن جميع فقرات املجال الثاين املتعلقة بال�صعوبات النابعة4(يت�ضح من اجلدول
) والدرجة الكلية للمجال قد ح�صلت15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9(من «املنهاج املدر�سي» وهي
 وكانت �أعلى فقرة ح�صلت على درجة �صعوبة مرتفعة تن�ص على،على درجة تقدير مرتفع
�أن «كرب حجم مادة املنهاج املدر�سي يجعل املعلم يبتعد عن ا�ستخدام احلا�سوب �أداة
) التي تن�ص على �أن «تعر�ض املفاهيم يف املنهاج16( بينما الفقرة،»م�ساعدة يف التعليم
.ب�شكل يجعل املعلم ي�ستغني عن ا�ستخدام احلا�سوب» قد ح�صلت على درجة تقدير متو�سط
ÕÏ
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وهذا يعني �أن من �أهم ال�صعوبات التي تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي ومعلماته نحو ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم كرب حجم املنهاج
املدر�سي ،وطبيعة املوا�ضيع التي يتطرق �إليها املنهاج املدر�سي ال ت�شجع على ا�ستخدام
احلا�سوب ،بل تعزيزه للأ�ساليب التعليمية التقليدية.
ويعزو الباحث هذه النتائج �إىل كرب حجم منهاجي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي ،وعدم تعزيز املنهاج لدور احلا�سوب يف التعليم ،وتعزيز الو�سائل التعليمية
التعلمية التقليدية املحددة .ويرى الباحث �أي�ضا �أن قلة الأن�شطة التي ميكن �أن توظف من
خالل احلا�سوب ،وطبيعة املوا�ضيع التي يتطرق �إليها كل من منهاجي العلوم والريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ال ت�شجع املعلم على ا�ستخدامه �أداة م�ساعدة يف التعليم .حيث �إن
طبيعة املوا�ضيع والأن�شطة التي تعر�ض يف كال املنهاجني ومن خالل كرب حجمهما يجعالن
املعلم يتجه �إىل الو�سائل التعليمية التعلمية التقليدية املحددة ،التي ت�شكل عائقا كبريا يف
ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم.
وعند املوازنة بني هذه النتائج ،وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،تبني وجود اتفاق مع
بع�ض نتائج درا�سة �أبو عمر( )1998التي �أ�شارت �إىل �ضعف الكتاب املدر�سي.
املجال الثالث :ال�صعوبات املتعلقة بالظروف املدر�سية:
اجلدول()5
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية لتقديرات املعلمني واملعلمات لفقرات استبانة الصعوبات
اليت تواجههم يف استخدام احلاسوب أداة مساعدة يف التعليم
Ƕǫǁ
ƧǂǬǨǳơ

ƧǁƢƦǠǳơǎǻ
ƨȈǇǁƾŭơǥȁǂǜǳƢƥƨǬǴǠƬŭơƩƢƥȂǠǐǳơǱƢůƀưǳƢƯ

űŪƍřƆƃŒ
ƑŕœŪšƃŒ

ŗŕŪƈƃŒ
ŗƒƍőƆƃŒ

ŗŞŧťƃŒ

ƨưȇƾūơƩƢȈǼǬƬǳơǵơƾƼƬǇƢƥƨǇǁƾŭơƧǁơƽƛǵƢǸƬǿơƨǴǫ
ǶȈǴǠƬǳơĿƣȂǇƢūƢǯ

ÏÖÎ

×ÒÕÏ

ǒǨƼǼǷ

ƣȂǇƢūơǵơƾƼƬǇơȄǴǟśǸǴǠŭơƨǇǁƾŭơǂȇƾǷǞȈƴǌƫǵƾǟ
ǶȈǴǠƬǳơƧƾǟƢǈǷƧơƽƗ

ÏÓÕ

×ÒÐÓ

ǒǨƼǼǷ

ǵơƾƼƬǇơȂŴƨǇǁƾŭơǂȇƾǷȃƾǳƨȈƦǴǇƩƢǿƢšơƧǂǘȈǇ
ǶȈǴǠƬǳơƧƾǟƢǈǷƧơƽƗƣȂǇƢūơ

ÏÐÏ

×ÑÓÑ

ǒǨƼǼǷ

ńƛǾƴƬȇƨǇǁƾŭơǂȇƾǷǲǠŸƨǇǁƾŭơĿƨƦǴǘǳơƽơƾǟƗƧǂưǯ
ƨƦƬǰǷǺǷÅȏƾƥƨȈǨǏǥǂǣĿƢȀǬǧơǂǷǦǴƬűǱȐǤƬǇơ
ƨȈǸǴǠǳơƨȈǸȈǴǠƬǳơƲǷơŐǳơȄǴǟȅȂƬŢ

ÐÍÒ

×ÓÎ

ǖǇȂƬǷ

ÕÐ
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ǞǨƫǂǷ

×ÕÎÏ

ÑÍÓ

ƧơƽƗƣȂǇƢūơǵơƾƼƬǇơǱƢůĿśǸǴǠŭơƤȇǁƾƫƨǴǫ
ǶȈǴǠƬǳơƧƾǟƢǈǷ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÖÓ

ÐÖÕ

ƧơƽƗƣȂǇƢūơǵơƾƼƬǇơƩơǁƢȀǷĿǶǴǠŭơǲȈǿƘƫǦǠǓ
ǶȈǴǠƬǳơƧƾǟƢǈǷ

ǞǨƫǂǷ

×ÔÖ

ÐÖÒ

ǶȈǴǠƬǳơǑơǂǣȋƨƴƬǼŭơƩƢȈůŐǳơǂǧơȂƫǵƾǟ

ǖǇȂƬǷ

×ÔÐ

ÐÓÒ
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يتبني من اجلدول(� )5أن الفقرات( )33 ،32 ،31 ،29 ،23 ،22 ،21قد ح�صلت على درجة
تقدير مرتفع ،يف حني �إن الفقرات( )28 ،26 ،25 ،24 ،20والدرجة الكلية قد ح�صلت على درجة
تقدير متو�سط ،بينما ح�صلت الفقرات( )30 ،27 ،19 ،18 ،17على درجة تقدير منخف�ض.
ويرى الباحث �أن �أكرث الفقرات التي ح�صلت على درجة �صعوبة مرتفعة متثلت يف
الفقرة( )29التي ن�صها «كرثة الربامج والأن�شطة التي ُيطلب من املدر�سة تنفيذها خالل
الف�صل الدرا�سي» ،والتي ت�شكل �صعوبة �أمام معلم العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف �إنتاج الأن�شطة واملواد التي ميكن عر�ضها من خالل ا�ستخدام احلا�سوب ،كما
يعزو الباحث هذه النتائج �إىل قلة تدريب املعلمني على ا�ستخدام احلا�سوب ،وبالتايل يقلل من
مهاراته ،ويجعله غري قادر على اختيار الإ�سرتاتيجية املنا�سبة للتعليم من خالل ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم .و�أي�ضا قلة الربامج التعليمية التي ميكن اال�ستعانة بها
يف ح�ص�ص العلوم والريا�ضيات وندرة الن�رشات التي قد ت�ساعدهم يف توظيفها يف التعليم،
�إ�ضافة �إىل اجتاهات املعلم ال�سلبية نحو ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم.
كما يعزو الباحث هذه النتائج �إىل عدم توافر �أجهزة احلا�سوب واملواد الالزمة لعملية
العر�ض داخل الغرفة ال�صفية ،و�أي�ض ًا الظروف التي مير بها التعليم يف فل�سطني جتعل املعلم يقدم
املعلومة دون النظر �إىل التقنية التي ي�ستخدمها ،حيث يكون هدفه �إنهاء املنهاج املدر�سي.
وعند املوازنة بني هذه النتائج ونتائج الدرا�سات ال�سابقة ،تبني وجود اتفاق مع بع�ض
نتائج درا�سة لوفلي�س ( ،)1996 ,Lovelessودرا�سة عبد اهلل وال�سويدي ( ،)1992ودرا�سة
طوالبة( ،)1997التي �أ�شارت �إىل �أن �أهم ال�صعوبات تتمثل يف اجتاهات املعلمني والطلبة
ال�سلبية نحو ا�ستخدام احلا�سوب و�سيلة تعليمية تعلمية.
�أما �أقل فقرة يف هذا املجال ح�صلت على درجة تقدير منخف�ض ،فكانت الفقرة رقم(،)19
�أي �أن معلم العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ال يواجه �صعوبة فيها ،وتن�ص على
�أن “�سيطرة اجتاهات �سلبية لدى مدير املدر�سة نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم” .ويعزو
الباحث هذه النتيجة �إىل �أن مدير املدر�سة هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول بالدرجة الأوىل عن التعليم
فيها ،وبالتايل �أكرث حر�ص ًا على حتقيق ذلك ،فرمبا يدعو املعلمني ال�ستخدام احلا�سوب �أداة
م�ساعدة يف التعليم وذلك من خالل اللقاءات واالجتماعات� ،إ�ضافة �إىل �إطالعهم على �أحوال
املدر�سة وظروفها .كما �أنه غري م�س�ؤول عن ت�أليف منهاجي العلوم والريا�ضيات لل�صف
العا�رش الأ�سا�سي اللذين يخلوان من الأن�شطة املعززة ال�ستخدام احلا�سوب يف التعليم.
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الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
استخدام احلاسوب ً
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

الدرجة الكلية:
اجلدول()6
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية جملاالت االستبانة
ƩȏƢƴŭơ
ƨȈǨǐǳơƨƠȈƦǳơ
ȆǇǁƾŭơƱƢȀǼŭơ
ƨȈǇǁƾŭơǥȁǂǜǳơ

ǖǇȂƬŭơ
ĺƢǈūơ

ǥơǂŴȏơ
ȅǁƢȈǠŭơ

ƨȇȂƠŭơƨƦǈǼǳơ

ƨƳǁƾǳơ

ƤȈƫǂƬǳơ

ÐÔÖ

ÍÔÕÐ

×ÔÒÕ

ǞǨƫǂǷ

Ï

ÐÕÐ

ÍÖÍÎ

×ÔÓÓ

ǞǨƫǂǷ

Î

ÐÑÎ

ÍÔÍÔ

×ÓÕÏ

ǖǇȂƬǷ

Ð

يت�ضح من اجلدول(� )6أن ال�صعوبات املتعلقة باملجاالت الثالثة مرتبة من حيث درجة
ال�صعوبة ،حيث �أن املنهاج املدر�سي ح�صل على �أعلى درجة �صعوبة حيث بلغ املتو�سط
احل�سابي له( ،)3.83تليه ال�صعوبات املتعلقة مبجال البيئة ال�صفية الذي ح�صل على
متو�سط بلغ( )3.79وهي درجة �صعوبة مرتفعة ،ثم جمال ال�صعوبات املتعلقة بالظروف
املدر�سية الذي ح�صل على متو�سط بلغ( )3.41وهي درجة �صعوبة متو�سطة.
ويعزو الباحث هذه النتائج �إىل �أن املنهاجني املدر�سيني للعلوم والريا�ضيات لل�صف
العا�رش الأ�سا�سي ،فيهما معلومات كثرية وبع�ض م�ستوياتهما فوق م�ستوى الطالب� ،إ�ضافة
�إىل �أن طبيعة الأن�شطة وعر�ضها تخلو من ا�ستخدام و�سائل التعلم احلديثة كاحلا�سوب ،كما
�أن البيئة ال�صفية و�صغر حجم ال�صف ،موازنة مع �أعداد الطلبة ،وعدم جتهيز الغرف ال�صفية
باملواد التي ت�ساعد يف عملية ا�ستخدام احلا�سوب لعر�ض املعلومات واملفاهيم العلمية،
�ساهمت يف وجود �صعوبات كبرية تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم ،وذلك يف جمايل املنهاج املدر�سي
والبيئة ال�صفية.
�أما فيما يتعلق بال�صعوبات التي تندرج يف جمال الظروف املدر�سية التي ح�صلت
على( ،)3.41فهي درجة �صعوبة متو�سطة .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن �إمكانات
املدار�س مل ت�صل �إىل احلد املطلوب ،حيث �إن ال�صعوبات ما زالت موجودة ،ويتمثل �أهمها
يف قلة �أجهزة احلا�سوب يف املدار�س ،واملواد امل�ساندة ،وت�أهيل املعلمني وتدريبهم على
كيفية ا�ستخدامه� ،إ�ضافة �إىل عدم توافر الربجميات الالزمة ،و�أن اجتاه املعلم نحو ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم ما زالت منخف�ضة.
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وعند املوزانة بني هذه النتائج ،وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،تبني وجود اتفاق بينها
وبني بع�ض نتائج درا�سة كيني( ،)1996 ,Kennyالتي �أ�شارت �إىل �أن التدري�س مب�ساعدة
احلا�سوب غري فعال يف زيادة التح�صيل .كما اتفقت هذه النتائج مع بع�ض نتائج درا�سة
لوفلي�س( ،)1996 ,Lovelessالتي �أ�شارت �إىل وجود م�شكالت تتعلق بالنظام املدر�سي،
و�أخرى با�ستخدام احلا�سوب و�سيلة تعليمية تعلمية يف املدار�س.
واتفقت �أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة �سالمة( ،)1991ودرا�سة �أبو عمر(،)1998
ودرا�سة امل�رصي( ،)1997ودرا�سة وايت( ،)1993,Whiteالتي خرجت جميع ًا بقلة عدد
�أجهزة احلا�سوب وقلة توافر الربجميات .وتعار�ضت مع هذه الدرا�سات يف �إ�شارتها �إىل قلة
اهتمام �إدارة املدر�سة با�ستخدام احلا�سوب يف التعليم ،بينما الدرا�سة احلالية �أ�شارت �إىل �أن
ال�صعوبات العائدة �إىل الظروف املدر�سية قد ح�صلت على درجة �صعوبة متو�سطة.
ثانياً :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني مع املناقشة:

لقد ن�ص ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة احلالية على الآتي:
هل لنوع املعلم(ذكر� ،أنثى) اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
وقد انبثق عن هذا ال�س�ؤال الفر�ضية ال�صفرية الآتية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،تعزى ملتغري
النوع(ذكر� ،أنثى).
ولفح�ص هذه الفر�ضية املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخدم الباحث اختبار(ت)
ملجموعتني م�ستقلتني Independent- t- test،والنتائج يو�ضحها اجلدول(:)7
اجلدول()7
نتائج اختبار(ت) جملموعتني مستقلتني حسب متغري النوع(ذكر ،أنثى)
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يت�ضح من اجلدول( )7عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني املعلمني يف الدرجة الكلية
واملجاالت الثالثة لل�صعوبات التي تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي ومعلماته نحو ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم يف رام اهلل و�ضواحيها
تعزى ملتغري النوع ،وذلك لأن م�ستوى الداللة �أكرب من(.)0.05
وميكن تف�سري هذه النتائج �إىل �أن كال اجلن�سني من املعلمني يخ�ضعون للظروف نف�سها،
ف�إذا ما �أرادت وزارة الرتبية والتعليم تنفيذ تدريب حول ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف
التعليم ،ف�إنها ال متيز بني معلم ومعلمة .وهذا يعني �أن �آراء املعلمني واملعلمات مت�ساوية يف
نظرتهم لل�صعوبات التي تعرت�ضهم يف �أثناء ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم.
وعند املوازنة بني هذه النتائج ،وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،تبني وجود تعار�ض
بينها وبني بع�ض نتائج درا�سة عبد اهلل وال�سويدي( )1992التي �أ�شارت �إىل وجود فروق
دالة �إح�صائية بني متو�سطات درجات املعلمني على ال�صعوبات التي تواجههم يف ا�ستخدام
احلا�سوب بالتعليم تعزى ملتغري اجلن�س .كما تعار�ضت مع درا�سة �أبو زعرور(.)2003
واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية بالن�سبة ملتغري النوع مع بع�ض نتائج درا�سة
بادي( )2001يف عدم وجود فروق دالة �إح�صائية تعزى ملتغري النوع.
ثالثاً :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث مع املناقشة:
لقد ن�ص ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة احلالية على الآتي:

هل للم�ؤهل العلمي(دبلوم ،بكالوريو�س ،درا�سات عليا) اختالف يف ال�صعوبات التي
تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف
التعليم مبحافظة رام اهلل؟
وقد انبثق عن هذا ال�س�ؤال الفر�ضية ال�صفرية الآتية :ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب ك�أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة
رام اهلل ،تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
ولفح�ص هذه الفر�ضية املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ،ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل
التباين الأحادي( )One Way ANOVAوالنتائج يو�ضحها اجلدول(:)8
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)8(اجلدول
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف جماالت الصعوبات اليت تواجه معلم
الصف العاشر األساسي يف احلاسوب والدرجة الكلية حسب متغري املؤهل العلمي
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استخدام احلاسوب ً
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

د .مجدي علي زامل

يت�ضح من اجلدول( )8عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني �أفراد العينة يف ال�صعوبات
التي تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم يف رام اهلل و�ضواحيها تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،وذلك
لأن م�ستوى الداللة �أكرب من(.)0.05
ويعزو الباحث هذه النتائج �إىل �أن املعلم ،وب�رصف النظر عن امل�ؤهل الذي يحمله،
يتجه �إىل االهتمام باحلا�سوب والإنرتنت حيث �إن هذه الأمور �أ�صبحت تقنية الع�رص ،كما
�أن املعلم الذي يحمل درجة املاج�ستري على علم ودراية ب�أهمية ا�ستخدام احلا�سوب �أداة
م�ساعدة يف التعليم� ،أما املعلم الذي يحمل درجة البكالوريو�س فهو ميتلك املعرفة واخلربة
يف جمال ا�ستخدام احلا�سوب ،وهذا يعود �إىل اهتمام اجلامعات و�إدراكها ل�رضورة �أن يدر�س
للطالب مقررات ت�ساهم يف حتقيق ذلك كمقرر تكنولوجيا التعليم .كما �أن املعلم الذي
يحمل الدبلوم تخرج من معاهد املعلمني ،وهو يخ�ضع للتدريب من جانب وزارة الرتبية
والتعليم على ا�ستخدام احلا�سوب ،كما تعمل وزارة الرتبية على تنفيذ الربامج التي تهدف �إىل
كيفية ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم ،وبالتايل التغلب على ال�صعوبات التي
تعرت�ضهم ،وهذا يربر عدم وجود فروق يف ال�صعوبات التي تعرت�ضهم يف جمال ا�ستخدام
احلا�سوب يف التعليم.
رابعاً :النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع مع املناقشة:

لقد ن�ص ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الدرا�سة احلالية على الآتي:
هل لعدد �سنوات اخلربة(� 5سنوات فما دون ،من � 10-6سنوات� ،أكرث من �10سنوات)
اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
وقد انبثق عن هذا ال�س�ؤال الفر�ضية ال�صفرية الآتية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،تعزى ملتغري
عدد �سنوات اخلربة.
ولفح�ص هذه الفر�ضية املتعلقة بال�س�ؤال الرابع ،ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل التباين
الأحادي( )One Way ANOVAوالنتائج يو�ضحها اجلدول(:)9
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)9(اجلدول
نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف جماالت الصعوبات اليت تواجه معلمي
الصف العاشر األساسي يف احلاسوب والدرجة الكلية حسب سنوات اخلربة
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الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
استخدام احلاسوب ً
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

د .مجدي علي زامل

يتبني من اجلدول( )9عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني معلمي العلوم والريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي يف متو�سطات الدرجة الكلية لل�صعوبات التي تواجههم يف ا�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،تعزى ملتغري �سنوات اخلربة ،حيث كان
م�ستوى الداللة �أكرب من(.)0.05
�إال �أن هناك فروقات يف متو�سطات جمال ال�صعوبات املتعلقة باملنهاج املدر�سي.
وملعرفة من تعود ل�صاحله هذه الفروق ،ا�ستخدم الباحث اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية
ونتائج اجلدول( )10تو�ضح ذلك:
اجلدول()10
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية على جمال الصعوبات املتعلقة باملنهاج املدرسي تبعاً ملتغري
سنوات اخلربة
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يت�ضح من اجلدول(� )10أن الفروق يف ال�صعوبات التي تواجه املعلمني با�ستخدام
احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل يف جمال املنهاج املدر�سي كانت دالة
�إح�صائي ًا بني(الذين لديهم � 5سنوات خربة فما دون ،والذين لديهم من � 10-6سنوات)،
ل�صالح من لديهم �5سنوات فما دون ،وبني(من لديهم � 10-6سنوات ،ومن لديهم �أكرث من
� 10سنوات) ول�صالح من لديهم خربة من � 10-6سنوات.
ويعزو الباحث هذه النتائج يف الدرجة الكلية �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تبع ًا
ملتغري عدد �سنوات اخلربة �إىل توافر احلا�سوب يف معظم املنازل� ،إ�ضافة �إىل ذلك تقدمي �أوراق
العمل واالمتحانات مطبوعة واهتمام وزارة الرتبية والتعليم با�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة
يف التعليم ،كل ذلك �ساهم يف عدم وجود فروق بني املعلمني تبعا ملتغري عدد �سنوات اخلربة.
كما يعزو الباحث هذه النتائج يف جمال ال�صعوبات املتعلقة باملنهاج املدر�سي ،وح�صول
املعلم من ذوي اخلربة(� 5سنوات فما دون) وذوي اخلربة(من � 10-6سنوات) �إىل �صعوبات �أكرث
من املعلم �صاحب اخلربة(�أكرث من � 10سنوات)� ،إىل طبيعة �إعداد هذه الفئة وهم يف مرحلة التعليم
اجلامعي ،كما �أن برامج تدريب املعلمني من جانب وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية،
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واملراكز الرتبوية الأهلية �ساهمت يف �إك�ساب املعلم املعارف واملهارات الالزمة يف ا�ستخدام
احلا�سوب ،كما �ساهمت خربتهم الكبرية يف جمال التعليم يف حتليل املنهاج املدر�سي ،وحتديد
جماالت ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم.
وعند املوازنة بني نتائج الدرا�سة احلالية ،وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،يت�ضح وجود
اتفاق بينهما وبني بع�ض نتائج درا�سة وايت( ،)1993 ,Whiteالتي �أ�شارت �إىل �أن املعلمني
الذين ال ميتلكون خربة يف التعليم واحلا�سوب ال ي�شجعون �أو ي�ستخدمون احلا�سوب يف املدار�س.
خامساً :النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس مع املناقشة:

لقد ن�ص ال�س�ؤال اخلام�س من �أ�سئلة الدرا�سة احلالية على الآتي:
هل للمادة التي يدر�سها املعلم(علوم ،ريا�ضيات) اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه
معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم
مبحافظة رام اهلل؟
وقد انبثق عن هذا ال�س�ؤال الفر�ضية ال�صفرية الآتية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،تعزى ملتغري
املادة التي يدر�سها املعلم.
ولفح�ص هذه الفر�ضية املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س ،ا�ستخدم الباحث اختبار(ت)
ملجموعتني م�ستقلتني  ،Independent- t- testوالنتائج يو�ضحها اجلدول(:)11
اجلدول()11
نتائج اختبار(ت) جملموعتني مستقلتني حسب متغري املادة اليت يدرسها املعلم
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د .مجدي علي زامل

الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األسا سي ومعلماته في
استخدام احلاسوب ً
أداة مساعدة في التعليم مبحافظة رام اهلل والبيرة

يتبني من اجلدول( )11عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني املعلمني يف متو�سطات الدرجة
الكلية واملتو�سطات للمجاالت الثالثة لل�صعوبات التي تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم يف رام اهلل و�ضواحيها،
تعزى ملتغري املادة التي يدر�سها املعلم ،حيث كان م�ستوى الداللة �أكرب من(.)0.05
ويعزو الباحث هذه النتائج �إىل الفئة التي يتعامل معها معلم الريا�ضيات وهي الفئة
نف�سها التي يتعامل معها معلم العلوم وهي طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،وهذا �أي�ضا يعني
�أن معلمي العلوم والريا�ضيات يخ�ضعان للظروف نف�سها والت�سهيالت والإمكانات املقدمة
من قبل املدر�سة والرتبية والتعليم فيما يتعلق باحلا�سوب واملواد امل�ساندة لعملية عر�ض
املعلومات �أمام الطلبة .و�أي�ض ًا وجود منهاج فل�سطيني للعلوم والريا�ضيات.
سادساً :النتائج املتعلقة بالسؤال السادس مع املناقشة:

لقد ن�ص ال�س�ؤال ال�ساد�س من �أ�سئلة الدرا�سة احلالية على الآتي:
هل ملوقع املدر�سة(مدينة ،قرية) اختالف يف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل؟
وقد انبثق عن هذا ال�س�ؤال الفر�ضية ال�صفرية الآتية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة( )0.05= αيف ال�صعوبات التي تواجه معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته
يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل ،تعزى ملتغري موقع املدر�سة.
ولفح�ص هذه الفر�ضية املتعلقة بال�س�ؤال ال�ساد�س ،ا�ستخدم الباحث اختبار(ت)
ملجموعتني م�ستقلتني  ،Independent- t- testوالنتائج يو�ضحها اجلدول(:)12
اجلدول()12
نتائج اختبار(ت) جملموعتني مستقلتني حسب متغري موقع املدرسة
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يتبني من اجلدول( )12عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املعلمني يف متو�سطات
الدرجة الكلية واملتو�سطات ملجايل البيئة ال�صفية واملنهاج املدر�سي لل�صعوبات التي
تواجه معلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ومعلماته يف ا�ستخدام احلا�سوب
�أداة م�ساعدة يف التعليم مبحافظة رام اهلل و�ضواحيها ،تعزى ملتغري موقع املدر�سة ،حيث
كان م�ستوى الداللة �أكرب من(.)0.05
�إال �أن الفروق كانت يف جمال الظروف املدر�سية دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة(α
= )0.05ول�صالح املعلمني واملعلمات يف املدينة ،لأن املتو�سط احل�سابي للمدينة كان
�أكرب من املتو�سط احل�سابي للقرية.
ويرجع الباحث هذه النتائج �إىل �أن املعلم عند التحاقه مبهنة التعليم� ،سواء كان
عمله يف القرية �أو املدينة ،يخ�ضع للدورات التدريبية نف�سها ،ويزود بالن�رشات من جانب
وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية دون متييز بني معلم يف القرية �أو معلم يف املدينة.
�إال �أن االختالف بينهما متثل يف جمال ال�صعوبات املتعلقة بالظروف املدر�سية ول�صالح
املعلمني يف املدينة .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن موقع املدر�سة يف املدينة قريب من
وزارة الرتبية واملراكز اخلدماتية والتعليمية اخلا�صة� ،إ�ضافة �إىل وجود العديد من املراكز
وامل�ؤ�س�سات الرتبوية الأهلية يف مركز املدينة ،مما جعل فر�صة ا�ستهداف املعلم يف املدينة
�أكرث من غريه ،كما �ساعد املعلمني يف امتالك املواد واخلربات التي ت�ؤدي �إىل حت�سني
الظروف املدر�سية يف املدينة مقارنة مع القرية ،وهذا الأمر جعل معلم العلوم والريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي يف القرية يواجه �صعوبات �أكرب من ال�صعوبات التي قد يواجهها
املعلم يف املدينة جتاه ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم ،علم ًا ب�أن الظروف
املدر�سية تلعب دورا كبريا يف حجم هذه ال�صعوبات.
وعند املوازنة بني نتائج هذه الدرا�سة ،وبني نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،تبني �أنها
تتفق مع بع�ض نتائج درا�سة علي( ،)1988التي بينت عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف
ا�ستجاباتهم تعزى ملتغري موقع املدر�سة
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توصيات الدراسة:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،ف�إن الباحث يو�صي مبا ي�أتي:
.1
.2

.3

.4
.5

1تزويد املدار�س ب�أجهزة حوا�سيب ،وما يلزمها يف عملية العر�ض كجهاز(ال �سي دي)،
و�شا�شة عر�ض.
�2إعداد برنامج تدريبي هادف �إىل �إك�ساب معلمي ال�صف العا�رش الأ�سا�سي املهارات
الالزمة يف ا�ستخدام برامج احلا�سوب بعامة ،وبرنامج))Power pointبخا�صة يف
ت�صميم الأن�شطة واملفاهيم العلمية ملادتي العلوم والريا�ضيات ،حتى يتمكن املعلم
من ا�ستخدامه و�سيلة تعليمية تعلمية.
3قيام وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية بتزويد معلمي العلوم والريا�ضيات
لل�صف العا�رش الأ�سا�سي بالن�رشات والنماذج الناجحة يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة
م�ساعدة يف التعليم ،وذلك لتنمية مهارات املعلم ،وتغري اجتاهاته ال�سلبية جتاه
احلا�سوب وا�ستخدامه يف التعليم.
4عمل املعلمني على مالءمة �أن�شطة املنهاج ملادتي العلوم والريا�ضيات لل�صف العا�رش
بحيث تكون منا�سبة يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة م�ساعدة يف التعليم.
�5إجراء البحوث والدرا�سات الرتبوية املماثلة لهذه الدرا�سة للتعرف �إىل ال�صعوبات
التي تواجه معلمي التخ�ص�صات واملرحل الدرا�سية الأخرى يف خمتلف املناطق
الفل�سطينية.
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املراجع:
�أوالً :املراجع العربية:
�1 .1إ�سماعيل ،فادي( .)2003البنية التحتية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف التعليم والتعلم عن بعد .الندوة الإقليمية حول توظيف تقنيات املعلومات
واالت�صاالت يف التعليم والتعلم عن بعد .دم�شق من  17-15يوليو .متوفر على املوقع
 http://ituarabic.org/E-Educationتاريخ الدخول للموقع2006-3-20 :م.
�2 .2إطميزي ،جميل( )2007مقدمة عن التعليم الإلكرتوين .مركز �أ�صدقاء فوزي كعو�ش
للتميز بتكنولوجيا الـمعلومات .جامعة بوليتكنك اخلليل .متوفر على املوقع
http://elearning.ppu.edu/moodle/mod /resource/view.php?id= 828

.3
.4
.5

.6

.7
.8
.9

تاريخ الدخول للموقع2008-2-12 :م.
3احلربي ،حممد( .)2006مطالب ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين لتدري�س الريا�ضيات
باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املمار�سني واملتخ�ص�صني .ر�سالة دكتوراة غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى.
4احلجي� ،أن�س( .)2002عقبات حتول دون تطبيق التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات
العربية .جملة املعرفة ،دي�سمرب ،العدد� ،91ص.65-45
5اخلطيب ،حممد( .)2003التعليم الإلكرتوين يف مدار�س امللك في�صل :ر�ؤية م�ستقبلية.
ندوة التعليم الإلكرتوين مبدار�س امللك في�صل ،الريا�ض ،من � 23-21أبريل .متوفر على
املوقع http://www.psso.org.sa/arabic/ps solibrary/nadwa01/nadwat/
 pdf/01.pdf.تاريخ الدخول للموقع2006-3-20 :م.
6الرا�شد ،فار�س( .)2003التعليم الإلكرتوين واقع وطموح .ندوة التعليم الإلكرتوين
مبدار�س امللك في�صل ،الريا�ض ،من  23-21ابريل .متوفر على املوقع http://www.
 psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/ nadwat/pdf/03.pdf.تاريخ
الدخول للموقع2006-2-12 :م.
7الرافعي ،عمر( .)2002املدر�سة الإلكرتونية :احلل يف(املخلوط) .جملة املعرفة ،دي�سمرب،
العدد� .91ص.89-79
�8سامل� ،أحمد( .)2004تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكرتوين .الريا�ض ،مكتبة الر�شد.
9ال�شايب� ،أحمد( .)2001واقع ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية
ل�شبكة الإنرتنت واجتاهاتهم نحوها .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك،
�إربد -الأردن.
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1010ال�شهري ،فايز( .)2002التعلم الإلكرتوين يف املدار�س ال�سعودية .جملة املعرفة ،دي�سمرب،
العدد� ،91ص.43-36
�1111صادق ،عالء( .)2005ا�ستعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة جنوب الوادي لتطوير
وا�ستخدام التعليم الإلكرتوين .اجلمعية امل�رصية لتكنولوجيا التعليم :امل�ؤمتر العلمي
العا�رش “تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين ومتطلبات اجلودة ال�شاملة” ،القاهرة ،من 7-5
يوليو� ،ص.12
1212عبد احلميد ،حممد( .)2005البحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم .القاهرة ،عامل الكتب.
1313عبد احلميد ،حممد( .)2005فاعلية ت�صميم مقرر الكرتوين يف العلوم املطورة للمرحلة
الإعدادية لتنمية مفاهيم الرتبية التكنولوجية .اجلمعية امل�رصية لتكنولوجيا التعليم:
امل�ؤمتر العلمي العا�رش “تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين ومتطلبات اجلودة ال�شاملة”،
القاهرة� ،ص.30-27
1414عبد احلميد ،حممد( .)2005منظومة التعليم عرب ال�شبكات .القاهرة ،عامل الكتب.
1515عبد املنعم� ،إبراهيم( .)2003التعليم الإلكرتوين يف الدول النامية :الآمال والتحديات.
الندوة الإقليمية حول توظيف تقنيات املعلومات واالت�صاالت يف التعليم والتعليم
عن بعد ،دم�شق ،من  17-15يوليو .متوفر على املوقع http://ituarabic.org/E-
 Educationتاريخ الدخول للموقع2006/4/2 :م.
1616عزمي ،نبيل( .)2006كفايات املعلم وفق ًا لأدواره امل�ستقبلية يف نظام التعليم
الإلكرتوين عن بعد .امل�ؤمتر الدويل للتعلم عن بعد ،جامعة ال�سلطان قابو�س ،م�سقط ،من
 9 -27مار�س .متوفر على املوقع http://www.icode-oman.com/research_a.
 htmlتاريخ الدخول للموقع2006/4/2 :م.
1717العويد ،حممد واحلامد ،عبد اهلل( .)2003التعليم الإلكرتوين يف كلية االت�صاالت واملعلومات
بالريا�ض :درا�سة حالة .ندوة التعليم الإلكرتوين مبدار�س امللك في�صل ،الريا�ض من -21
 23ابريل .متوفر على املوقع http://www.psso.org.sa/ara bic/pssolibrary/
 nadwa01/nadwat/ppt/15.pptتاريخ الدخول للموقع2006-3-20 :م.
1818الغراب �إميان( .)2003التعليم الإلكرتوين :مدخل �إىل التدريب غري التقليدي .القاهرة:
املنظمة العربية للتنمية الإدارية.
1919االهيتي ،عبد ال�ستار( .)2006التعليم التقليدي والتعليم الإلكرتوين .امل�ؤمتر الدويل الأول
للتعليم الإلكرتوين .البحرين ،من � 19-17أبريل.
2020مازن ،ح�سام حممد( .)2004مناهجنا التعليمية وتكنولوجيا التعليم الإلكرتوين
وال�شبكي لبناء جمتمع املعلوماتية العربي -ر�ؤية م�ستقبلية .امل�ؤمتر العلمي ال�ساد�س
ع�رش ،من  22-21يوليو ،جامعة عني �شم�س� ،ص.56-15
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2121املبارك� ،أحمد(� .)2004أثر التدري�س با�ستخدام الف�صول االفرتا�ضية عرب ال�شبكة
العاملية “الإنرتنت” على حت�صيل طالب كلية الرتبية يف تقنيات التعليم واالت�صال
بجامعة امللك �سعود .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة امللك �سعود باململكة
العربية ال�سعودية.
2222المبرييك ،هيفاء( .)2003التعليم الإلكرتوين :تطوير طريقة املحا�رضة يف التعليم
اجلامعي با�ستخدام التعليم الإلكرتوين مع منوذج مقرتح .ندوة مدر�سة امل�ستقبل.
جامعة امللك �سعود ،كلية الرتبية ،من � 23-22أكتوبر .متوفر على املوقع http://
www.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htتاريخ الدخول
للموقع2006/2/23 :م.
2323املحي�سن� ،إبراهيم وها�شم ،خديجة( .)2002املدر�سة الإلكرتونية" :مدر�سة امل�ستقبل
درا�سة يف املفاهيم والنماذج" .ندوة مدر�سة امل�ستقبل .جامعة امللك �سعود ،من -22
� 23أكتوبر .متوفر على املوقعhttp://www.ksu.edu.sa/seminars/future-
 school/index2.htmlتاريخ الدخول للموقع2006/3/17 :م.
2424املو�سي ،عبد اهلل( .)2002التعليم الإلكرتوين :مفهومه ،وخ�صائ�صه ،وفوائده وعوائقه.
ندوة مدر�سة امل�ستقبل ،جامعة امللك �سعود� 23-22 ،أكتوبر .متوفر على املوقع http://
wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/Papers/AbdullahEtergy
 Paper.rtfتاريخ الدخول للموقع2006/3/28 :م.

2525املو�سى ،عبد اهلل( .)2007متطلبات التعليم الإلكرتوين .امل�ؤمتر الرتبوي (36التعليم
الإلكرتوين� :آفاق وحتديات) .الكويت  19-17مار�س 2007م .متوفر على املوقع
 http://www.moalem.org/default.aspxتاريخ الدخول للموقع-2-12 :
2008م.
2626املو�سى ،عبد اهلل واملبارك� ،أحمد( .)2005التعليم االلكرتوين :الأ�س�س والتطبيقات.
الريا�ض :دار العبيكان.
2727الفنتوخ ،عبد القادر ،وال�سلطان ،عبد العزيز( .)2000الإنرتنت يف التعليم :م�رشوع
املدر�سة الإلكرتونية .ر�سالة اخلليج العربي ،العدد  ،71ال�سنة(� ،)20ص .81-79
2828الهر�ش ،عايد( .)1999ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة
واملوظفني الإداريني بجامعة الريموك .جملة الأ�ستاذ ،جامعة بغداد ،العدد � ،14ص:
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ملخص:
تعرف مدى امتالك حما�رضي جامعة الأق�صى لكفايات التعلم
هدفت الدرا�سة �إىل ُّ
الإلكرتوين يف �ضوء بع�ض املتغريات .وقد ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة مكونة من()69
فقرة موزعة على �أربعة جماالت ،طُ ِّبقت على عينة مكونة من( )82حما�رضاً ،وا�ستخدمت
املتو�سطات احل�سابية والن�سبية ،واختبار(ت) ،وحتليل التباين الأحادي ،لتحليل ا�ستجابات
العينة ،وقد �أظهرت النتائج �أن املحا�رضين ميتلكون كفايات التعلم الإلكرتوين يف جمال
�أ�سا�سيات ا�ستخدام احلا�سوب بن�سبة( ،)%82ويف خدمات ال�شبكة( ،)%76ويف ت�صميم
املقررات الإلكرتونية وبنائها( ،)%66ويف �إدارة املقررات الإلكرتونية( ،)%64ومل تظهر
النتائج فروق ًا ذات دالة �إح�صائية يف درجة امتالك الكفاية تعزى ملتغري امل�ؤهل� ،أو
الكلية ،يف حني ظهرت فروق ذات دالة �إح�صائية تعزى ملتغري اخلربة على جميع جماالت
الدرا�سة ،با�ستثناء جمال �أ�سا�سيات ا�ستخدام احلا�سوب ،ول�صالح �أ�صحاب اخلربة()5
�سنوات ف�أكرث ،مقابل �أ�صحاب اخلربة �أقل من(� )5سنوات .وقد خرجت الدرا�سة مبجموعة
من التو�صيات واملقرتحات ،منها عقد دورات تدريبية نوعية للمحا�رضين لإك�سابهم
كفايات التعلم االلكرتوين.

ÎÍÏ

2009  حزيران-  العدد السادس عشر- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

Abstract:
The study aimed at identifying the mastery level of e-learning
competencies among
Al-Aqsa University instructors in the light of
some variables. The two researchers designed and used a sixty - nine item
questionnaire divided into four main domains on a sample consisting
of(82) instructors. Arithmetic means, percentages, t-test, and one way
ANOVA were used to analyze the subjects’ responses on the questionnaire.
The study findings were as follows: the subjects possess e-learning
competencies in the domain of using PC basics with a percentage of(82%),
network services(76%), designing courses online(66%), and administrating
electronic courses(64%). Additionally, there were no statistically significant
differences in the competencies mastery level due to qualifications or
faculty variables. But there were statistically significant differences due
to years of experience on all the study domains with the exception of PC
basics. Instructors who have more than(5) years of experience are better
than those with less than(5) years of experience. The study reached some
recommendations the most important of which is holding training courses
for instructors to equip them with the knowledge and competencies necessary
for e-learning.
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يف ظل التطور ال�رسيع واملتزايد لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،بد�أت امل�ؤ�س�سات
الرتبوية مبراجعة �أهدافها وممار�ساتها ،بل �أ�صبحت تبحث عن �أن�سب الأ�ساليب و�أف�ضل
الأمناط التي ميكن �أن تقدم من خاللها خربات تعليمية لطالبها ،بد ًال من الأ�ساليب املتمركزة
على الذاكرة والتلقني.
ويف هذا الإطار بد�أ التفكري اجلاد البتكار �أنظمة لنقل املعلومات وعر�ضها ،وتداولها
واحل�صول عليها ،اعتماداً على تكنولوجيا املعلومات والو�سائط املتعددة .ومن بني تلك
الأنظمة التي ظهرت يف ال�سنوات الأخرية التعلم الإلكرتوين ،والتعليم بو�ساطة الإنرتنت،
والكتاب الإلكرتوين ،والتعلم باملرا�سلة ،والتعلم االفرتا�ضي ،والتعلم عرب ال�شبكات(املحي�سن،
وها�شم ،)5 :2002 :وغري ذلك من الأنظمة التي ت�ساعد املتعلم على التعلم يف املكان الذي
يريده ،ويف الزمان الذي يالئمه ويف�ضله ،وبال�شكل واملحتوى املنا�سبني ،وبدون االلتزام
باحل�ضور �إىل قاعات التدري�س يف �أوقات منظمة ،وبتوافر تلك الأمناط احلديثة بد�أت
امل�ؤ�س�سات التعليمية عملية ت�صميم تعليم متكامل قائم على ا�ستخدام تلك الأنظمة.
ويعد التعلم الإلكرتوين امل�صطلح الأكرث �شهرة وتداوالً ،والقادر على �سبق �أمناط التعليم
املعا�رصة الأخرى ،كما ثبت �أنه الأوفر يف النفقات ،والأ�رسع يف اال�ستجابة ملتطلبات
الع�رص(احلجي� ،)45 :2002 :إ�ضافة �إىل ا�ستخدام تقنيات مثل ال�صوت� ،أو الأ�رشطة
ال�سمعية الب�رصية ،ومقاطع الفيديو� ،أو تداول املعلومات والبيانات ،عن طريق الربيد
الإلكرتوين ،ومواقع �شبكة الإنرتنت ،وحدوث املواجهة ال�شخ�صية �أحيان ًا عرب م�ؤمترات
الفيديو(ال�شهري.)36 :2002 :
وت�شري الدرا�سات �إىل �أن التعلم الإلكرتوين من التقنيات التي �سيزداد ا�ستخدامها يف
ال�سنوات القادمة ،حيث يتوقع �أن يت�ضاعف عدد م�ستخدمي هذه التقنية ،و�أن يرتفع اال�ستثمار
يف هذا املجال عام( )2010لي�صل �إىل( )11.5بليون دوالر �سنوياً(�إ�سماعيل.)2003 :
مر التعلم الإلكرتوين مبراحل خمتلفة يف تطوره ،متثلت املرحلة الأوىل بالتعلم
وقد َّ
عن بعد عن طريق ا�ستثمار الإذاعة لبث برامج تعليمية ،حتى �أ�صبح ما يعرف بالتعلم عن
بعد با�ستخدام حقائب التدريب والتعليم ،وظهور اجلامعات املفتوحة التي تقدم التعليم عن
بعد� ،أما املرحلة الثانية فقد ا�ستخدمت التعليم املعتمد على احلا�سوب يف مطلع الثمانينيات
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من القرن املا�ضي ،فظهر التعليم املع ّزز باحلا�سوب ،والتعليم املدار باحلا�سوب ،وا�ستخدام
احلا�سوب مادة تعليمية ،وا�ستخدامه �أداة ،ومتثلت املرحلة الثالثة با�ستخدام التعليم
املعتمد على تقنية الإنرتنت ،فقدمت الربيد الإلكرتوين ،والقوائم الربيدية وبرامج املحادثة،
والتحاور بال�صوت وال�صورة ،والأبحاث املعززة باحلا�سوب ،و�أخرياً جاء التعلم الإلكرتوين،
وهو يختلف عن التعليم املعتمد على الإنرتنت ،يف �أنه ي�ضيف �إليها �أدوات ،يتم فيها التحكم
يف ت�صميم عملية التعليم والتعلم وتنفيذها(الفنتوخ ،وال�سلطان.)80-79 :2000 :
وهناك كثري من اجلامعات التي �أ�صبحت تتبنى نوع ًا من �أدوات التعلم الإلكرتوين،
فو�ضعت املقررات واملواد التعليمية ب�شكل كامل على
حتى غدا �شائع ًا يف اال�ستخدامُ ،
املواقع الإلكرتونية� ،أو ب�شكل جزئي ،ليتمكن الطلبة من االلتحاق بربامج تلك اجلامعات� ،أو
االعتماد عليها جزئي ًا ال�ستيفاء بع�ض املتطلبات العامة.
ويرى احلجي(� )45 :2002أن التعلم الإلكرتوين �سيكون الأ�سلوب الأمثل والأكرث
انت�شاراً للتعليم والتدريب يف امل�ستقبل القريب ،وذلك حلل م�شكلة االنفجار يف �أعداد الطلبة
اجلامعيني ،حيث �سيتيح فر�ص التعليم على نطاق وا�سع ملختلف فئات املجتمع بغ�ض النظر
عن اجلن�س والعرق والزمان واملكان ،ومن هنا �أ�صبحت النظم التعليمية مطالبة مبواكبة
هذا التطور بفكر تربوي جديد ،وا�سرتاتيجيات متطورة ،وذلك لإعداد �أجيال م�ؤهلة بكفايات
التعامل مع هذه املتغريات.
ويتطلب جناح التعلم الإلكرتوين تعاون ًا مثمراً ،وجهوداً مميزة يف التخطيط والتطوير
ال�سليم للمقررات الدرا�سية ،وعدم نقل �أ�ساليب وحمتوى املقرر االعتيادي �إىل املقرر الإلكرتوين
مبا�رشة� ،إذ �إن التحول من التعليم االعتيادي �إىل التعلم الإلكرتوين عادة ما يتطلب حتو ًال
متزايداً وتدريجياً ،ومل يحدث �أن حتول املعلمون فوراً ،ولكن ميكن �أن يحدث التحول يف �شكل
و�صياغة حمتوى املقررات ،لكي ُتقدم يف بيئة التعلم الإلكرتوين� ،إ�ضافة �إىل �إعداد وت�أهيل
املعلمني والطلبة)41 ,2003 ;Waterhouse, Shirley(.
وي�شار �إىل �أن هناك كفايات فنية وتربوية ومعارف �سابقة البد �أن ميتلكها املعلم ،كي
يتفاعل مع املواقع التعليمية و�أدواتها ،و�أن يتوا�صل مع الطلبة با�ستخدام التفاعل املتزامن
�أو غري املتزامن ،ويتفاعل مع املحتوى املق ّدم عرب هذه املواقع(عزمي.)2006 :
وقد �أطلقت احلكومة الفل�سطينية مبادرة التعلم الإلكرتوين الفل�سطيني يف
2005/6/23م ،وهدفت �إىل حت�سني نوعية التعليم الفل�سطيني وجودته ،من خالل تعزيز
دور التكنولوجيا يف التعليم والتعلم ،وتكاملية حماور عدة منها :تنمية املناطق التعليمية،
وتطوير املنهاج الإلكرتوين ،وبناء ال�شبكة التعليمية� ،إ�ضافة �إىل تطوير �صناعة تكنولوجيا
االت�صاالت واملعلومات ،والتعلم مدى احلياة ،و�إدارة التغيري .ويف نهاية عام(2006م)،
�أعلن عن بدء التطبيق الفعلي مل�شاريع مبادرة التعليم الإلكرتوين(وزارة الرتبية والتعليم
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العايل الفل�سطينية)2006 :
وقد بد�أت جامعة الأق�صى بغزة – كغريها من اجلامعات – بتوفري التعلم الإلكرتوين
ملحا�رضيها ولطلبتها ،ف�أ�صبحت هناك مواقع تعليمية تتيح للمحا�رض ت�صميم مقرراته
بال�شكل الإلكرتوين ،مع توافر �إمكانية و�صول الطلبة من خالل ال�شبكة لهذا املقرر من على
موقع اجلامعة ،الأمر الذي يتطلب �أن ميتلك املحا�رض كفايات التعلم الإلكرتوين ب�شكل فعلي،
من هنا ت�أتي هذه الدرا�سة للوقوف على مدى امتالك حما�رضي جامعة الأق�صى لكفايات
التعلم الإلكرتوين يف �ضوء بع�ض املتغريات.

مشكلة الدراسة:
يعتمد جناح التعلم الإلكرتوين  -بدرجة كبرية  -على امتالك املحا�رضين للكفايات
اخلا�صة بهذا النوع من التعلم ،وقدرتهم على تقدمي هذا النوع من التعليم احلديث للطلبة ،وقد
متت مقابلة عدد ال ب�أ�س به من حما�رضي جامعة الأق�صى ،واال�ستف�سار منهم حول التعلم
الإلكرتوين كم�ستحدث تكنولوجي ،ومدى امتالكهم ملهاراته ،وقد �أبدوا اهتمام ًا باملو�ضوع،
و�أكد معظمهم عدم امتالكهم كفايات التعلم الإلكرتوين التي متكنهم من بتوظيف التعلم
الإلكرتوين يف التدري�س اجلامعي؛ كما روجعت اجلهات امل�رشفة على التعلم االلكرتوين يف
اجلامعة حول الدورات التدريبية التي تلقاها املحا�رضون يف جمال التعلم الإلكرتوين،
فكانت الإجابة بعدم تلقيهم �أية دورة يف هذا املجال .ويف �ضوء ذلك فكر الباحثان ب�إجراء
درا�سة تك�شف عن مدى امتالك حما�رضي جامعة الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين.

أسئلة الدراسة:
1 .1ما مدى امتالك حما�رضي جامعة الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين؟
2 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αيف درجة امتالك
حما�رضي جامعة الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين تُعزى للم�ؤهل(دكتوراة ،ماج�ستري)؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αيف درجة امتالك
حما�رضي جامعة الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين تُعزى للخربة(�أقل من � 5سنوات،
� 5سنوات ف�أكرث)؟
4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αيف درجة امتالك
حما�رضي جامعة الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين تُعزى للكلية(العلوم التطبيقية،
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العلوم الإن�سانية ،الرتبية)؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدرا�سة �إىل:
1 .1و�ضع قائمة بالكفايات الالزمة ملحا�رضي جامعة الأق�صى يف نظام التعلم الإلكرتوين،
بحيث ميكن �أخذها يف االعتبار عند ت�صميم برامج تدريب للمحا�رضين يف جمال التعلم
الإلكرتوين.
2 .2حتديد م�ستوى امتالك حما�رضي جامعة الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين.
3 .3الوقوف على امتالك حما�رضي جامعة الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين يف �ضوء
متغريات امل�ؤهل واخلربة والكلية.
4 .4تنمية وعي حما�رضي جامعة الأق�صى ب�أهمية التعلم الإلكرتوين ،وتب�صريهم بالكفايات
اخلا�صة به.
5 .5الإ�سهام يف حت�سني الأداء التدري�سي ملحا�رضي جامعة الأق�صى وتطويره.

أهمية الدراسة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تكت�سب الدرا�سة احلالية �أهميتها من الآتي:
1كونها �إحدى الدرا�سات النوعية اجلديدة يف حدود علم الباحثني ,والنادرة يف جمال
التعلم الإلكرتوين.
2كونها حتدد كفايات التعلم الإلكرتوين الالزمة للمحا�رضين يف جامعة الأق�صى.
3قد تفيد املحا�رضين مب�ساعدتهم على حت�سني �أدائهم التعليمي يف �ضوء كفايات التعلم
الإلكرتوين.
4قد تفيد الدرا�سة الإدارة امل�رشفة بجامعة الأق�صى يف تطوير �أداء حما�رضيها ا�ستنادا
�إىل الكفايات التي و�ضعها الباحثان.
5قد تفيد امل�ؤ�س�سات التعليمية العليا التي مل تبد�أ بع ُد با�ستخدام التعلم الإلكرتوين يف
جمال التعليم.
6قد تفيد الباحثني يف �إجراء درا�سات وبحوث تتكامل مع هذا الدرا�سة.

حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة احلالية على ما ي�أتي:
•عينة من حما�رضي جامعة الأق�صى من حملة الدكتوراة واملاج�ستري ،والعاملني يف
ثالث كليات هي :العلوم التطبيقية ،والعلوم الإن�سانية ،والرتبية.
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•اقت�صار الدرا�سة على تقديرات حما�رضي جامعة الأق�صى ملدى امتالك كفايات التعلم
الإلكرتوين من وجهة نظرهم.
•�أجريت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي ال�صيفي من العام اجلامعي 2006/2005م.

مصطلحات الدراسة:

•كفايات التعلم الإلكرتوين :م�ستوى معني من املعلومات واملهارات واالجتاهات التي
تلزم �أن ميتلكها املحا�رض يف جامعة الأق�صى يف جمال التعلم االلكرتوين بهدف
الو�صول بالعملية التعليمية �إىل درجة من الكفاءة والفاعلية.
•درجة امتالك الكفاية :درجة امتالك حما�رضي جامعة الأق�صى لكفايات التعلم
الإلكرتوين ،التي تقا�س بالدرجة التي ي�ضعها املحا�رض لنف�سه يف الأداة املعدة لهذا
الغر�ض من الباحثني.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
�أوالً :الإطار النظري:

تناول الباحثان يف هذا اجلانب التعلم الإلكرتوين من حيث التعريف ،والأهداف،
واملتطلبات ،والأنواع ،واملميزات ،والتقنيات امل�ستخدمة.

تعريف التعلم اإللكرتوني:

يعرف ال�شهري( )36 :2002التعلم الإلكرتوين ب�أنه نظم تقدمي()Delivery
املناهج(املقررات الدرا�سية) عرب �شبكة الإنرتنت �أو �شبكة حملية �أو الأقمار ال�صناعية �أو
عرب الأ�سطوانات �أو التلفاز التفاعلي للو�صول �إىل امل�ستفيدين ،ويرى املو�سى(� )2002أن
التعلم الإلكرتوين طريقة للتعليم با�ستخدام �آليات االت�صال احلديثة من حا�سب و�شبكاته
وو�سائطه املتعددة من �صوت و�صورة ور�سومات و�آليات بحث ومكتبات �إلكرتونية ،وكذلك
بوابات الإنرتنت �سواء �أكان عن بعد �أم كان يف الف�صل الدرا�سي .وترى كل من فالون
وبراون � )4 ,2003 ,Fallon & Brownأن التعلم الإلكرتوين م�صطلح عاملي حديث للتعليم
والتدريب الذي ُيقدم باحلا�سوب املعتمد على ال�شبكات� .أما املبارك( )8 :2004فيعرفه ب�أنه
تعليم قريب من مفهوم التعليم املعتمد على الإنرتنت ،ولكنه يختلف عنه يف �أنه ي�ستخدم
تقنية الإنرتنت ،وي�ضيف �إىل ذلك �أدوات يتم فيها التحكم يف ت�صميم عملية التعليم والتعلم
وتنفيذها ،فيكون هناك برنامج مثل � WebCTأو ...Blackboardالخ ،وفيه تنقية متكن
ÎÍÕ
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املعلم واملتعلم من �إدارة التعليم والتعلم والتقومي .ويعرفه عبد احلميد( )15 :2005ب�أنه
نظام تعليمي ي�ستهدف تو�صيل اخلدمة التعليمية �إىل املتعلم يف مكان تواجده بعيداً عن
املعلم �أو امل�ؤ�س�سة التعليمية ،ويف الوقت الذي ينا�سبه .ويعرفه مازن( )21 :2004ب�أنه
تقدمي املعلومات واملعارف �إىل املتعلم عرب جميع الو�سائط الإلكرتونية مت�ضمنا �شبكة
 Internetو  Extranetوالأقمار ال�صناعية ،و�أ�رشطة الت�سجيل ،و�أ�رشطة الفيديو التعليمية،
وكذلك عرب الهاتف ،والأقرا�ص امل�صنعة بالليزر ،وا�ستخدام احلا�سوب التعليمي.
•من اال�ستعرا�ض ال�سابق لتعريفات التعلم الإلكرتوين املتعددة ،ميكن ا�ستخال�ص
جمموعة من احلقائق الأ�سا�سية ذات العالقة بالتعلم الإلكرتوين وهي:
•التعلم الإلكرتوين ال يهتم بتقدمي املحتوى التعليمي فقط ،بل يهتم بكل عنا�رص
الربنامج التعليمي ومكوناتها من �أهداف ،وحمتوى ،وطرائق تقدمي املعلومات،
و�أن�شطة ،وم�صادر تعلم خمتلفة ،و�أ�ساليب تقومي منا�سبة.
•يعتمد التعلم الإلكرتوين على �آليات حديثة يف االت�صال ،مثل الإنرتنت ،والو�سائط
الإلكرتونية املتعددة ،والفيديو املتفاعل.
•التعلم الإلكرتوين لي�س هو التعليم عن بعد ،فلي�س كل تعليم الكرتوين ال بد �أن يتم
من بعد ،ولكنه �أحد �أ�شكال التعليم عن بعد ،وميكن �أي�ض ًا �أن يتم داخل جدران الف�صل
الدرا�سي بوجود املعلم.
•يدعم التعلم الإلكرتوين مبد�أ التعلم الذاتي والتعلم امل�ستمر مدى احلياة.

أهداف التعلم اإللكرتوني:
يرتكز التعلم الإلكرتوين على جمموعة من الأهداف حددها ك ٌّل من املو�سى(،)2002
والرا�شد( ،)2004واملبارك( ،)24 :2004و�سامل( )295-293 :2004يف الأتي:
.1

1زيادة �إمكانية االت�صال بني الطلبة فيما بينهم ،وبني الطلبة وامل�ؤ�س�سة ،ويف اجتاهات
عدة مثل جمال�س النقا�ش ،والربيد الإلكرتوين ،وغرف احلوار.

�2 .2سهولة الو�صول �إىل املعلم ،واالت�صال معه يف �أ�رسع وقت خارج �أوقات الدرا�سة،
با�ستخدام بع�ض �أدواته مثل الربيد الإلكرتوين ،و�ساحات احلوار على ال�شبكة العاملية.
3 .3تناقل اخلربات الرتبوية ،من خالل تقدمي املو�ضوعات ب�شكل منوذجي� ،إ�ضافة �إىل
�إمكانية تكرار املمار�سات التعليمية املتميزة ،ومن ذلك مث ًال بنوك الأ�سئلة النموذجية،
واال�ستغالل الأمثل لتقنيات ال�صوت وال�صورة ،وما يت�صل بها من و�سائط متعددة.
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.7
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4توافر املقررات طوال الوقت ويف كل الأ�سبوع ،ويكاد هذا الهدف يخدم الذين يرغبون
يف التعليم يف �أي وقت� ،أو الذين يتحملون �أعباء وم�س�ؤوليات �شخ�صية ،حيث يتيح
التعلم الإلكرتوين للجميع التعلم يف الزمن الذي ينا�سبهم.
�5سهولة طرق تقومي املتعلم وتعددها ،حيث وفّرت �أدوات التقومي الفوري املوجودة للمعلم
طرق ًا متنوعة لبناء املعلومات وتوزيعها وت�صنيفها ب�صورة �رسيعة و�سهلة للتقومي.
6تقليل الأعباء الإدارية للمعلم ،مثل ا�ستالم الواجبات ،وت�سجيل احل�ضور ،وت�صحيح
االختبارات.
7تطوير دور املعلم يف العملية التعليمية ،حتى يتواكب مع التطورات العلمية
والتكنولوجية امل�ستمرة واملتالحقة.
�8إك�ساب املعلمني املهارات التقنية ال�ستخدام التقنيات التعليمية احلديثة يف العملية
التعليمية.

متطلبات التعلم اإللكرتوني:
لتطبيق التعلم الإلكرتوين ال بد من توافر بع�ض املتطلبات حددها ال�شهري(:2002
 )39و�سامل( )3001-300 :2004واملو�سوي( ،)2007يف الآتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

�1إ�رشاك القطاع اخلا�ص يف بناء �أ�س�س التدريب والتعلم الإلكرتوين.
2توظيف عنا�رص التقنية الالزمة خلف�ض تكلفة التعلم الإلكرتوين ،وتر�سيخ اخلربات
املحلية ،و�ضمان رفد التجربة بثقافة املجتمع واحتياجاته.
3توافر املكونات الأ�سا�سية من معلم ومتعلم وطاقم دعم فني و�إداري.
4توافر الكفايات الالزمة لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ،والطلبة ال�ستخدام برامج التعلم
الإلكرتوين.
5بناء ر�ؤية وخطة للتعليم الإلكرتوين ،وفق ًا لفل�سفة املنهج والإمكانات املتاحة.
6توفري التجهيزات الأ�سا�سية مثل :الأجهزة اخلدمية ،وحمطة عمل املعلم ،وحمطة عمل
املتعلم ،وا�ستعمال الإنرتنت.
7اال�ستعانة بخربات الدول املميزة(�صاحبة التجربة) لال�ستفادة من جتاربهم يف جمال
التعلم الإلكرتوين.
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أساليب(أدوات) التعلم اإللكرتوني:

يحدد املو�سى واملبارك( ،)115 -113 :2005والرافعي(،)80-79 :2002
ومازن( ،)32 :2004واحلربي ( ،)36-35 :2006والهيتي( ،)2006و�إطميزي ()2007
�أ�ساليب التعلم الإلكرتوين كما ي�أتي:
1 .1التعلم الإلكرتوين املبا�رش املتزامن ( :)Synchronous E-Learningويعني �أ�سلوب
التعلم املعتمد على ال�شبكة العاملية للمعلومات وتقنياته لتو�صيل الدرو�س وتبادلها،
وموا�ضيع الأبحاث بني املتعلم واملعلم يف الوقت الفعلي نف�سه لتدري�س املادة ذاتها،
كما ي�ستطيع جميع الطلبة التفاعل مع بع�ضهم ب�شكل مبا�رش ومع املعلم يف �آن واحد،
ويت�ضمن هذا النوع من التعليم م�ؤمترات تفاعلية م�شرتكة بال�صوت وال�صورة ،و�شا�شات
م�شرتكة ،و�ألواح ًا الكرتونية مبا�رشة ،كما ميكن تخزين معلومات ال�ستخدامها يف
امل�ستقبل ،ومن �إيجابيات هذا النوع �أن املتعلم ي�ستطيع احل�صول على التغذية الراجعة
املبا�رشة من املعلم.
2 .2التعلم الإلكرتوين غري املبا�رش( :)Asynchronous E-learningوفيه يح�صل املتعلم
على دورات �أو ح�ص�ص وفق برنامج درا�سي خمطط يختار فيه الأوقات والأماكن التي
تتنا�سب مع ظروفه ،بحيث ال يعتمد فيه الطلبة على االت�صال يف موعد زمني واحد،
ويوظف لذلك بع�ض �أ�ساليب التعلم الإلكرتوين مثل الربيد الإلكرتوين ،والربيد ال�صوتي،
ومن �إيجابياته �أن املتعلم يح�صل على الدرا�سة ح�سب مالءمة الأوقات له ،وباجلهد
الذي يرغب يف بذله ،وي�ستطيع �إعادة درا�سة املادة ،والرجوع �إليها �إلكرتوني ًا كلما
احتاج لذلك.
3 .3التعليم املدمج( :)Blended Learningالذي ي�شتمل على جمموعه من الو�سائط التي
ُ�صممت لتتمم بع�ضها بع�ض ًا والتي تعزز التعلم وتطبيقاته ،وميكن �أن ي�شتمل على العديد
من �أدوات التعلم ،مثل :برجميات التعلم التعاوين االفرتا�ضي الفوري ،املقررات املعتمدة
على الإنرتنت ،ومقررات التعلم الذاتي ،وكذلك ميزج هذا الأ�سلوب �أحداث ُا متعددة معتمدة
على الن�شاط ،تت�ضمن التعلم يف الف�صول التقليدية التي يلتقي فيها املعلم مع الطالب
وجها لوجه ،و التعلم الذاتي ،وفيه مزج بني التعلم املتزامن وغري املتزامن.

مميزات التعلم اإللكرتوني:

ميتاز التعلم الإلكرتوين مبزايا عديدة� ،أك�سبته مكانة مهمة ،حيث حدد كل من العويد
واحلامد( ،)2002واملبرييك( ،)2001واحلجي( ،)57-48 :2001والرا�شد( ،)2002وعبد
املنعم( ،)2003والغراب( )31-26 :2003هذه املزايا يف النقاط الآتية:
ÎÎÎ
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1 .1تعدد م�صادر املعرفة نتيجة االت�صال باملواقع املختلفة على ال�شبكة العاملية
للمعلومات.
2 .2ا�ستخدام العديد من التقنيات التعليمية وو�سائلها ال�سمعية والب�رصية ،التي قد ال تتوافر
لدى العديد من املتعلمني.
3 .3التقييم الفوري وال�رسيع ،والتعرف �إىل النتائج ،وت�صحيح الأخطاء.
4 .4مراعاة الفروق الفردية لكل متعلم نتيجة لتحقيق الذاتية يف اال�ستخدام.
5 .5املتعلم يتعلم ويخطئ يف جو من اخل�صو�صية ،كما ميكن تخطي بع�ض املراحل التي
يراها �سهلة �أو غري منا�سبة.
6 .6تو�سيع نطاق التعليم وتو�سيع فر�ص القبول املرتبطة مبحدودية الأماكن الدرا�سية.
7 .7االعتمادية ،حيث تتوافر �سبل �إي�صال التعليم ب�شكل دائم للمتعلم بدون انقطاع ومب�ستوى
عال من اجلودة.
ٍ
8 .8القدرة على حتديد م�ستوى املتعلم ،و�إي�صال املحتوى املنا�سب بدون التقيد باملتعلمني
الآخرين ،بالإ�ضافة �إىل �سهولة الرجوع للمو�ضوعات ال�سابقة التي اجتازها املتعلم.
�9 .9رسعة تطوير املقررات والربامج على ال�شبكة العاملية للمعلومات ،مبا يواكب خطط
امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ومتطلبات الع�رص دون تكاليف �إ�ضافية باهظة.
1010جتاوز جميع العقبات التي حتول دون و�صول املادة العلمية �إىل املتعلمني يف الأماكن
النائية ،وجتاوزها كذلك ذلك خارج حدود الدول.
1111ي�شكل التعلم الإلكرتوين ح ًال يت�سابق الرتبويون فيه لر�أب ال�صدع الذي �أحدثه التعليم
عن بعد ،والأخذ مبا ميكن الأخذ به من التعليم املبا�رش.

التقنيات املستخدمة يف التعلم اإللكرتوني:
يرتكز التعلم الإلكرتوين على جمموعة من التقنيات احلديثة الواجب توافرها يف الكليات
واجلامعات التي توفر التعلم الإلكرتوين ،وقد حدد املبارك( ،)23 :2004واخلطيب()2003
وعبد احلميد( )56-47 :2005بع�ض ًا من هذه التقنيات مثل :القر�ص املدمج ، CDوال�شبكة
الداخلية  ،Interanetوال�شبكة العاملية للمعلومات  ،Internetوم�ؤمترات الفيديو Video
 ،Conferencesوامل�ؤمترات ال�صوتية  ،Audio Conferencesوبرامج القمر ال�صناعي
Satellite Programs.
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الدراسات السابقة:

عند تناول الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة بالدرا�سة احلالية ،يالحظ ندرة تلك الدرا�سات
التي تناولت التعلم الإلكرتوين ،و�أن معظم الدرا�سات التي مت التو�صل �إليها ،لها عالقة ببع�ض
حماور الدرا�سة ،وفيما ي�أتي تف�صيل لذلك:
تعرف ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
�أجرى الهر�ش( )1999درا�سة هدفت �إىل ُّ
واملوظفني الإداريني والطلبة بجامعة الريموك للإنرتنت ،و�أنواع الربامج التي ي�ستخدمونها،
وحتديد فوائد الإنرتنت و�سلبياتها من وجهة نظرهم ،وتكونت عينة الدرا�سة من()320
م�ستخدم ًا للإنرتنت( 51ع�ضو هيئة تدري�س ،و 51موظف ًا �إدرياً ،و 218طالباً) ،و�أظهرت
النتائج �أن �أغلب امل�ستخدمني للإنرتنت هم من فئة ال�شباب ،و�أن الفئة الأكرب عمراً �أقل
ا�ستخدام ًا للإنرتنت ،واعتقد معظم امل�ستخدمني �أن الربيد الإلكرتوين يعد �أف�ضل فائدة
للإنرتنت ،و�أن غالبية �أفراد العينة تعلموا كيفية ا�ستخدام الإنرتنت من خالل خربتهم
الذاتية ،و�أن ت�أثري الإنرتنت على الرتبية يف ال�سنوات القادمة �سيكون �أكرث �إيجابية.
و�أجرى هم�رشي وبوعزة( )2000درا�سة للك�شف عن واقع ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت من
طرف �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة ال�سلطان قابو�س ،وال�صعوبات التي يواجهونها يف هذا
املجال ،و�شملت عينة الدرا�سة( )159ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة تدري�س ،و�أ�شارت النتائج �إىل
�أن( )%37من املجموع الكلي للعينة ي�ستخدمون �شبكة الإنرتنت ،وغالبيتهم من الكليات
العلمية ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن االت�صال والتدري�س والربيد الإلكرتوين والت�صفح وزيارة
املواقع للبحث واملعلومات تعد من �أهم �أغرا�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س من ا�ستخدام �شبكة
الإنرتنت ،و�أن البطء يف االت�صال واالزدحام يف ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت ُيع َّدان من �أهم
امل�شكالت وال�صعوبات التي يواجهها �أع�ضاء هيئة التدري�س عند ا�ستخدامهم لل�شبكة ،و�أبدى
�أع�ضاء هيئة التدري�س رغبة يف تطوير �أنف�سهم يف ثالثة جماالت رئي�سة هي :ا�ستخدام
الإنرتنت ب�شكل عام ،ويف عملية التعليم والتعلم ،ويف البحث عن املعلومات ب�شكل فاعل.
وهدفت درا�سة واجن وكوهني(� )2000 ,Wang & Cohenإىل الوقوف على كيفية
ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة �سيرب�سبي�س Cyberspaceللإنرتنت يف التوا�صل
وامل�شاركة ،وقد ُوزعت ا�ستبانة على( )158من الأ�ساتذة يف اجلامعة ،وك�شفت النتائج
�أن( )%53من الأ�ساتذة يق�ضون من وقتهم ثالث �ساعات من الأ�سبوع يف تفح�ص الإمييل
وا�ستخدامه ،و( )%22ي�ستخدمون خدمة الويب ،و( )%11منهم ي�ستخدمون خدمة اجلوفر،
و( )%4ي�ستخدمون خدمة نقل امللفات  FTPملدة ثالث �ساعات �أ�سبوعياً ،و�أن ا�ستخدام الربيد
الإلكرتوين هو الأكرث �شعبية وا�ستخداماً ،و�أ�شارت الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
بني الأ�ساتذة يف ا�ستخدام الربيد الكرتوين تعزى للجن�س ،وكانت ن�سبة ا�ستخدام الإنرتنت
�أعلى ملن يعتقدون ب�أهميته يف تدعيم التدري�س والبحث ،مقارنة مبن يعتقدون غري ذلك.
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تعرف واقع ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
و�أجرى ال�شايب( )2001درا�سة هدفت �إىل ُّ
يف اجلامعات الأردنية للإنرتنت ،وتكونت عينة الدرا�سة من( )282ع�ضو هيئة تدري�س
اختريوا ع�شوائياً ،و�أظهرت النتائج ارتفاع ن�سبة امل�ستخدمني للإنرتنت ،وخا�صة يف الكليات
العلمية ،و�أن احل�صول على املعلومات عرب ال�شبكة العاملية يعد من �أهم فوائد ا�ستخدام ال�شبكة،
كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن لدى �أفراد العينة اجتاهات �إيجابية نحو ا�ستخدام الإنرتنت.
تعرف ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
وهدفت درا�سة اللهيبي(� )2001 Allehaibi,إىل ُّ
التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية للإنرتنت ،وا�ستخدم الباحث يف جمع البيانات ا�ستبانة
ومنوذج روجر( ),Rogers 1995النت�شار االخرتاعات ،ووزعت اال�ستبانة على()500
من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعتني من اجلامعات ال�سعودية ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن
انت�شار الإنرتنت بني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية يعد يف مراحله الأولية،
و�أن( )%74ي�ستخدمون الإنرتنت ،و�أن( )%25من �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركني يف
اال�ستبانة معار�ضون ال�ستخدام الإنرتنت.
و�أجرى عبد الرحيم واملو�سوي( )2003 ,Abdelrahem & Al Musawiدرا�سة
للوقوف على اال�ستخدامات التعليمية للإنرتنت من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة
ال�سلطان قابو�س ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من( )193حما�رضاً ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن ا�ستخدام
�أع�ضاء هيئة التدري�س لل�شبكة جي ٌد ،ويتمركز يف �سبعة ا�ستخدامات هي :املقررات ،وحتميل
املواد التعليمية اجلاهزة ،وللح�صول على مراجع ،وك�أداة تعليم فردي ،ويف االت�صال التعليمي
عرب الربيد الإلكرتوين ،ولتطوير كفايات الطلبة يف البحث عن املعلومات وحت�سينها ،ولإثراء
املعلومات يف الكتب املقررة ،و�أن الإنرتنت �أكرث ما ي�ستخدم للح�صول على املعلومات حول
عمل الوجبات ،واحل�صول على التغذية الراجعة ،و�أداة للمحادثة العلمية بني املحا�رضين،
ومل تكن هناك فروق دالة �إح�صائي ًا بني الذكور والإناث يف ا�ستخدام الإنرتنت ،و�أن ذوي
اخلربة املرتفعة �أكرث ا�ستخدام ًا للإنرتنت من ذوي اخلربة املنخف�ضة.
تعرف واقع
ويف الإطار نف�سه �أجرى الهر�ش وجوارنة( )2004درا�سة هدفت �إىل ُّ
ا�ستخدام معلمي البادية ال�شمالية الغربية ملهارات الإنرتنت ،وتكونت عينة الدرا�سة من()79
معلم ًا ومعلمة( 39معلماً ،و 40معلمة) ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة تدين ا�ستخدام املعلمني
ملهارات الإنرتنت ،و�أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س،
�أو املرحلة التعليمية� ،أو �صفة التعيني� ،أو اخلربة التعليمية ،و�أن هناك دافعية لدى �أفراد
عينة الدرا�سة ال�ستخدام مهارات الإنرتنت.
وهدفت درا�سة �صادق(� )2005إىل الوقوف على ا�ستعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س
بجامعة جنوب الوادي مب�رص لتطوير التعلم الإلكرتوين وا�ستخدامه ،وا�ستخدم الباحث
ا�ستبانة �أُع ّدت لهذا الغر�ض ،وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن غالبية �أع�ضاء هيئة التدري�س
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يفتقرون �إىل الكفايات التعليمية والتكنولوجية ،واخلربة الالزمة للتعلم الإلكرتوين ،و�أظهرت
العينة اجتاه ًا نحو تطوير التعلم الإلكرتوين وا�ستخدامه يف التدري�س اجلامعي ،و�أن هناك
بع�ض املعوقات حتول دون تطوير وا�ستخدام كفايات التعلم الإلكرتوين ،منها �ضيق الوقت،
ونق�ص الإمكانيات املادية والتجهيزات ،وندرة التدريب على كفايات التعلم الإلكرتوين.
تعرف كفايات املعلم وفق ًا لأدواره امل�ستقبلية
و�أجرى عزمي( )2006درا�سة هدفت �إىل ُّ
يف نظام التعلم الإلكرتوين عن بعد ،وا�ستخدم ا�ستبانة احتوت ثماين كفايات رئي�سة،
وبلغت عينة الدرا�سة( )110من املعلمني اجلامعيني ومعاونيهم ،وطالب من كلية الرتبية
بالر�ستاق ب�سلطنة عمان ،و�أفرزت نتائج الدرا�سة خم�س كفايات تهم املعلمني بدرجة مهمة
جداً هي :كفاية الباحث ،واملر�شد ،واملقدم ،والتكنولوجي ،واملقوم ،يف حني كانت كفاية
امل�صمم ،واملن�سق ،واملي�رس بدرجة مهمة ،ومل تكن هناك فروق دالة �إح�صائي ًا بني �أع�ضاء
هيئة التدري�س والطالب يف ترتيب �أهمية الكفايات التي تندرج حتت كل وظيفة م�ستقبلية
للمعلم يف نظام التعلم الإلكرتوين عن بعد ،وكذلك مل يكن هناك فروق دالة �إح�صائي ًا
بني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أهمية كل وظيفة م�ستقبلية تعزى للتخ�ص�ص الأكادميي،
�أو الدرجة الوظيفية� ،أو اخلربة يف التدري�س� ،أو اخلربة يف جمال احلا�سوب� ،أو اخلربة يف
ا�ستخدام الإنرتنت ،وقد �أو�صى الباحث ب�رضورة �أخذ الوظائف امل�ستقبلية للمعلم يف نظام
التعلم الإلكرتوين عن بعد يف االعتبار عند ت�صميم الربامج التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س
بامل�ؤ�س�سات التعليمية.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:

ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،الذي يركز على
ال ،والو�صول �إىل تعميمات
و�صف الظواهر �أو احلقائق العلمية �أو املهنية املوجودة فع ً
خا�صة بالو�صف والتقومي وحتديد الأ�سباب والعالقات بني �أ�سباب حدوث هذه الظواهر
ونتائجها(عبد احلميد.)107 :2005 :
جمتمع الدراسة وعينتها:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املحا�رضين الأكادمييني العاملني يف ثالث كليات
يف جامعة الأق�صى للعام الدرا�سي 20006/2005م ،من حملة الدكتوراة واملاج�ستري،
والبالغ عددهم( *1)193حما�رضاً وحما�رضة .وقد اختار الباحثان منهم عينة ع�شوائية
)ǵÏÍÍÓȄǐǫȋơƨǠǷƢƳǲȈǳƽǺǷƽơƾǟȋơȄǴǟǱȂǐūơĻ(*1
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طبقية ،حيث ُق�سم جمتمع الدرا�سة �إىل جمتمعات فرعية ح�سب متغريات الدرا�سة ،وحتديد
عدد العنا�رص يف كل جمتمع فرعي ،ثم اختيار عينة متثل كل جمتمع فرعي بن�سب تراوحت
ما بني( ،)%50- 49وقد بلغ عدد العينة املختارة( )95حما�رضاً وحما�رضة ،وزعت عليهم
ا�ستبانة الدرا�سة ،وا�ستلم الباحثان( )82ا�ستبانة فقط من اال�ستبانات املوزعة ،وهذا العدد
ميثل( )%86من عينة الدرا�سة ،واعترب الباحثان هذا م�ؤ�رشاً كافي ًا لإجراء املعاجلات
الإح�صائية وا�ستخراج النتائج .وجدول( )1يبني �أفراد عينة الدرا�سة الفعلية موزعني على
متغريات امل�ؤهل والكلية واخلربة.
اجلدول()1
يبني توزيع أفراد العينة تبعاً ملتغري املؤهل والكلية واخلربة
ƧǂººƦŬơ
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أداة الدراسة:

ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية ا�ستبانة ،احتوت على جمموعة من كفايات التعلم الإلكرتوين
الالزمة لدى حما�رضي جامعة الأق�صى ،وقد ُبنيت اال�ستبانة وفق ًا للخطوات الآتية:
مراجعة البحوث والدرا�سات ال�سابقة التي �أجريت يف جمال التعلم الإلكرتوين
والإنرتنت مثل :درا�سة الهر�ش( ،)1999وهم�رشي وبوعزة( ،)2000وعبد الرحيم
واملو�سوي( )2003 ,Abdelrahem & Al Musawiوالهر�ش وجوارنة(،)2004
و�صادق( ،)2005وعزمي(.)2006
•مراجعة بع�ض الكتب يف جمال التعلم الإلكرتوين ،مثل كتاب:
 املو�سى ،عبد اهلل واملبارك� ،أحمد( .)2005التعليم الإلكرتوين :الأ�س�س والتطبيقات.
 الغراب �إميان( .)2003التعليم الإلكرتوين :مدخل �إىل التدريب غري التقليدي.
 عبد احلميد ،حممد( .)2005منظومة التعليم عرب ال�شبكات.
 �سامل� ،أحمد( .)2004تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكرتوين.
•اقرتاح قائمة �أولية مكونة من( )82كفاية خا�صة بالتعلم الإلكرتوين ،مت رتبت ونظمت
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على �شكل ا�ستبانة ،ووزعت على �أربعة جماالت ،ولتحديد مدى امتالك الكفاية ُو�ضع
ثالثة اختيارات مقابل كل كفاية بدرجة :كبرية ،متو�سطة ،قليلة ،ووزعت عليها
الدرجات( )1 ،2 ،3بالرتتيب.

صدق االستبانة:
حتقق الباحثان من �صدق اال�ستبانة على النحو الآتي:
•ال�صدق الظاهري :للت�أكد من ال�صدق الظاهري لال�ستبانة ُعر�ضت على جمموعة من
املحكمني ممن لديهم خربة كافية يف التعلم الإلكرتوين والبالغ عددهم ثمانية،
وبعد الأخذ مبقرتحات ال�سادة املحكمني ومالحظاتهم �سواء باحلذف �أو بالإ�ضافة،
�أو بالتعديالت� ،أ�صبحت اال�ستبانة مكونة من( )69فقرة موزعة على �أربعة جماالت
هي� :أ�سا�سيات ا�ستخدام احلا�سوب ،وخدمات ال�شبكة ،وت�صميم املقررات الإلكرتونية
وبنائها ،و�إدارة املقررات الإلكرتونية.
• •�ص��دق االت�س��اق الداخل��ي :مت التحق��ق من �ص��دق االت�س��اق الداخلي من خالل ح�س��اب
معامل االرتباط لبري�س��ون( )Pearsonبني كل جمال من جماالت الدرا�سة واملجال
الآخ��ر ،وكذلك ب�ين كل جمال والدرجة الكلية لال�س��تبانة ،وكانت كم��ا يف جدول(.)2
اجلدول()2
يبني صدق االتساق الداخلي بني جماالت االستبانة ،وبني كل جمال والدرجة الكلية
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 )0.01 α(≥).(ÍÍÎ ƨǳȏƽȃȂƬǈǷƾǼǟƨǳơƽ
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يتبني من اجلدول(� )2أن معامالت االرتباط لبري�سون بني كل جمال و�آخر دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى( ،)0.01 ≤ αويالحظ كذلك وجود داللة �إح�صائية بني كل جمال
على حدة والدرجة الكلية لال�ستبانة عند م�ستوى( ,)0.01 ≤ αالأمر الذي يزيد الثقة
ب�أداة الدرا�سة.

ثبات االستبانة:
ُح�سب ثبات اال�ستبانة با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ،التي طُ بقت على( )13حما�رضاً
جامعياً ،من خارج عينة الدرا�سة الفعلية ،وكانت كالآتي:
ƧơƽȌǳȆǴǰǳơƩƢƦưǳơ
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ƮǳƢưǳơǱƢƴǸǴǳƩƢƦưǳơ

)(ÍÕÓ

ǞƥơǂǳơǱƢƴǸǴǳƩƢƦưǳơ

)(ÍÕÐ

وقد اعتربت معامالت الثبات املح�سوبة كافية لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.

املعاجلة اإلحصائية:

ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات الن�سبية لكفايات
املحا�رضين يف م�ستوى امتالك كفايات التعلم الإلكرتوين ،كما ا�ستخدم اختبار(ت) لعينتني
م�ستقلتني ،وحتليل التباين الأحادي.
وقد اعتمدت ثالثة م�ستويات للتقدير التحليلي لفقرات اال�ستبانة ،وحددت باملتو�سطات
الن�سبية الآتية:
•( )%80ف�أكرث ميثل امتالك الكفاية بدرجة كبرية� ،أي ما يعادل املتو�سط احل�سابي(.)2.4
•من(� )%70إىل �أقل من( )%80ميثل امتالك الكفاية بدرجة متو�سطة� ،أي ما يعادل
املتو�سط احل�سابي(� - 2.1أقل من .)2.4
•�أقل من( )%70ميثل امتالك الكفاية بدرجة قليلة� ،أي ما يعادل �أقل من املتو�سط
احل�سابي(.)2.1
•وقد ُحددت م�ستويات التقدير ال�سابقة يف �ضوء �آراء املحكمني للأداة ،حيث ُعر�ضت
تلك امل�ستويات( )0.01 ≤ αعليهم �أثناء حتكيمهم للأداة ،ووافق على تلك امل�ستويات
املقرتحة ما ن�سبته( )%87من املحكمني ،ومن ثم اعتمدت للدرا�سة احلالية.
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خطوات تنفيذ الدراسة:

لتنفيذ الدرا�سة اتبع الباحثان اخلطوات الآتية:
•حتديد م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها ومتغرياتها.
•بناء �أداة الدرا�سة والت�أكد من �صدقها وثباتها.
•حتديد جمتمع الدرا�سة وعينتها.
•توزيع �أداة الدرا�سة على عينة الدرا�سة وتقدمي �أي تو�ضيح لهم.
•جمع الأداة وحتليلها والتو�صل �إىل النتائج والتو�صيات.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها :ين�ص ال�س�ؤال الأول على :ما مدى امتالك
حما�رضي جامعة الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت
املتو�سطات احل�سابية والن�سبية والرتب لتقديرات املحا�رضين ،ورتبت الكفايات ح�سب
املتو�سطات احل�سابية تنازلي ًا �ضمن كل جمال ،وكانت كالآتي:
اجلدول()3
يبني املتوسطات احلسابية والنسبية والرتبة المتالك احملاضرين لكفايات
التعليم اإللكرتوني ضمن جمال أساسيات استخدام احلاسوب
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يالحظ من اجلدول(� )3أن حما�رضي جامعة الأق�صى ميتلكون( )13كفاية خا�صة
مبجال �أ�سا�سيات ا�ستخدام احلا�سوب بدرجة كبرية ،حيث تراوحت متو�سطاتها احل�سابية
ما بني( ،)2.45 - 2.73ومبتو�سط ن�سبي( ،)%81 - %91وقد ح�صلت كفاية التعامل مع
وحدات التخزين وم�شغالت الأقرا�ص املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ن�سبي( ،)%91تلتها كفاية
�إن�شاء امللفات واملجلدات على جهاز احلا�سوب وحفظها ومبتو�سط ن�سبي( ،)%90وقد يعود
ذلك �إىل طبيعة الكفايتني و�أهميتهما ،حيث يحتاجهما املحا�رضون ب�شكل �شبه يومي
ومتكرر يف �أثناء عملهم� .أما باقي الكفايات فقد جاءت مرتبة ومنظمة ب�شكل منطقي �إىل حد
ما ،وهي متثل كفايات �أولية يحتاجها املحا�رض لت�شغيل احلا�سوب والتعامل مع براجمه
وملحقاته بطريقة �سليمة.
وامتلك حما�رضو جامعة الأق�صى( )3كفايات بدرجة متو�سطة ،وبالرجوع �إىل اجلدول
ال�سابق يتبني �أنها تدور حول الإملام ب�أ�سا�سيات لغات الربجمة ،و�ضغط امللفات وفكها،
ومعرفة امتداد امللفات ،ولعل ذلك يعود �إىل عدم ا�ستخدام تلك الكفايات با�ستمرار ،و�أن
امتالك تلك الكفايات بدرجة فوق املتو�سطة يتطلب تدريب ًا خا�ص ًا عليها.
فعالة ،فقد امتلكها
�أما الكفاية املتعلقة مبعرفة معايري �إنتاج برامج حا�سوبية ّ
املحا�رضون بدرجة قليلة ،وقد يعزى ذلك �إىل قلة ممار�سة تلك الكفاية عملياً.
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وقد بلغ املتو�سط الن�سبي المتالك املحا�رضين لكفايات التعلم الإلكرتوين يف جمال
 وح�صل هذا املجال على املرتبة الأوىل يف م�ستوى،)%83(�أ�سا�سيات ا�ستخدام احلا�سوب
 وقد يعود ذلك �إىل، مما يدلل على �أهميته،امتالك املحا�رضين لكفايات التعلم الإلكرتوين
�إقبال الكثري من املحا�رضين على تعلم كفايات ت�شغيل احلا�سوب نظراً لتواجد الأجهزة يف
 وكذلك ا�شرتاط �إدارة اجلامعة على جميع املحا�رضين �إدخال درجات،جميع �أق�سام اجلامعة
 مما ي�ستلزم من املحا�رضين التدريب على،الطلبة عرب برنامج اجلامعة على جهاز احلا�سوب
.تلك الكفايات وامتالكها
)4(اجلدول
يبني املتوسطات احلسابية والنسبية والرتبة المتالك احملاضرين
لكفايات التعلم اإللكرتوني ضمن جمال خدمات الشبكة
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يالحظ من اجلدول( )4وجود( )8كفايات خا�صة مبجال خدمات ال�شبكة ،ميتلكها
حما�رضو جامعة الأق�صى بدرجة كبرية ،حيث تراوحت متو�سطاتها ما بني(،)2.45 – 2.68
ومبتو�سط ن�سبي( ،)%81 - %89وتتعلق الكفايات بحذف ر�سائل الربيد الإلكرتوين ،وبربامج
ت�صفح الإنرتنت ،وتنزيل الربامج وحتميلها ،وخدمة الربيد الإلكرتوين ،وميكن �أن يعزى ذلك
�إىل �أهمية تلك الكفايات للمحا�رضين للتعامل مع الإنرتنت ،من حيث البحث عرب املحركات،
وخدمة الت�صفح لالطالع على �آخر امل�ستجدات يف جماالت تخ�ص�صاتهم ،وقد وفَّرت جامعة
الأق�صى ملحا�رضيها خدمة الإنرتنت منذ حوايل(� )8سنوات ،وتبع ذلك عقد بع�ض الدورات
لإك�ساب املحا�رضين الكفايات الأ�سا�سية للتعامل مع احلا�سوب والإنرتنت ،مما يف�رس ارتفاع
م�ستوى امتالك الكفايات لدى عينة الدرا�سة .وقد �أ�شارت درا�سة هم�رشي وبوعزة(� )2000إىل
�أن الربيد الإلكرتوين والت�صفح وزيارة املواقع للبحث واملعلومات تعد من �أهم �أغرا�ض هيئة
التدري�س من ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت .وامتلك املحا�رضون( )10كفايات بدرجة متو�سطة،
تراوحت متو�سطاتها ما بني( ،)2.10 – 2.34ومبتو�سط ن�سبي( ،)%70 - %78حيث تدور
حمتوياتها حول ا�ستخدام ال�شبكة ب�شكل متكرر ،والبحث يف الفهار�س الإلكرتونية ،وعمل
ا�شرتاك عرب مواقع الإنرتنت ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل قلة ممار�سة تلك الكفايات من قبل
ÎÏÏ
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املحا�رضين ،الأمر الذي �أدى �إىل جعل م�ستوى امتالكهم لتلك الكفايات متو�سطاً ،ورمبا
يعود �إىل اعتقاد بع�ض املحا�رضين بعدم �أهمية تلك الكفاية بالن�سبة ملجال تخ�ص�صهم.
وامتلك املحا�رضون كفاية واحدة بدرجة قليلة ،وهي املتعلقة بخدمة القوائم الربيدية،
حيث ح�صلت على متو�سط ح�سابي قدره( ،)2ومبتو�سط ن�سبي( ،)%66وقد يرجع ذلك �إىل
ندرة ا�ستخدام تلك الكفاية من قبل املحا�رضين.
وبالنظر �إىل اجلدول ال�سابق يالحظ �أن املتو�سط الن�سبي لفقرات جمال خدمات ال�شبكة
بلغ( ،)%76وح�صل على املرتبة الثانية يف م�ستوى امتالك املحا�رضين لكفايات التعلم
الإلكرتوين وبدرجة متو�سطة ،مما يدلل على �إح�سا�س املحا�رضين ب�أهمية هذا املجال
بالن�سبة لهم من حيث توفري �شبكة الإنرتنت لكثري من م�صادر املعلومات ،وكذلك خدمات
الربيد الإلكرتوين ،ونقل امللفات والبحث عرب ال�شبكة ،ويعتقد الباحثان �أن هذه اخلدمات تعد
الأكرث امتالك ًا ورمبا ا�ستخداماً ،وذلك لتوفريها الوقت واجلهد واملال ،ورمبا يعك�س امتالك
املحا�رضين خلدمات ال�شبكة بن�سبة( )%76مرحلة التحول التي ت�سعى له جامعة الأق�صى
يف ا�ستخدام و�سائل التعليم والتعلم احلديثة ،والتي تعتمد �أ�سا�س ًا على تفعيل التوا�صل بني
�أطراف العملية التعليمية ،وخا�صة مع توافر �أجهزة احلا�سوب ،وخدمات ال�شبكة.
واختلفت النتيجة ال�سابقة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة الهر�ش وجوارنة( )2004التي
تدن يف م�ستوى ا�ستخدام كفايات املعلمني للإنرتنت.
ك�شفت عن وجود ٍ
اجلدول()5
يبني املتوسطات احلسابية والنسبية والرتبة المتالك احملاضرين لكفايات
التعلم اإللكرتوني ضمن جمال تصميم املقررات اإللكرتونية وبنائها
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يتبني من اجلدول( )5عدم امتالك حما�رضي جامعة الأق�صى لأي من كفايات التعلم
الإلكرتوين بدرجة كبرية ،وامتلك املحا�رضون كفايتني بدرجة متو�سطة ،حيث ح�صلت
الكفاية املتعلقة بتلقي الأن�شطة والتعيينات من الطلبة عرب الربيد الإلكرتوين على متو�سط
ح�سابي( ،)2.19ومبتو�سط ن�سبي( ،)%73تلتها كفاية تزويد الطلبة بتو�صيف للمقرر املراد
تدري�سه عرب موقع اجلامعة الإلكرتوين ،مبتو�سط ح�سابي( ،)2.14ومتو�سط ن�سبي(،)%71
وقد يعود ذلك �إىل �أن بع�ض املحا�رضين يقومون بتزويد الطلبة يف بداية الف�صل الدرا�سي
بتو�صيف للم�ساق املراد تدري�سه ،مت�ضمن ًا الربيد الإلكرتوين للمحا�رض ،مما ي�ؤدي �إىل تلقيهم
التعيينات والأن�شطة من الطلبة �إما �إلكرتوني ًا �أو مطبوعاً.
وميتلك حما�رضو جامعة الأق�صى( )15كفاية بدرجة قليلة ،حيث تراوحت متو�سطاتها
بني( ،)1.80 - 2.09ومبتو�سط ن�سبي تراوح ما بني( ،)%60 - %69وعند تفح�ص حمتوى
تلك الكفايات يالحظ �أنها تدور حول حتديد طرق تقدمي املعلومات عرب املوقع ،ومدى
مالءمة املقرر ،وكيفية التعامل مع املقرر لت�صميمه على الإنرتنت ،كو�ضع الروابط ،وحتديد
املتطلبات املادية والب�رشية ،و�أمناط التغذية الراجعة ،وحتديد الأهداف ،واال�سرتاتيجيات
وو�سائل التقومي املنا�سبة ،وقد يف�رس ذلك يف �ضوء حداثة ت�صميم املقررات الإلكرتونية
وبنائها عرب ال�شبكة ،و�إىل انخفا�ض وعي الهيئة الإدارية يف اجلامعة ب�أهمية التعلم
الإلكرتوين ،مما قلل من م�ستوى التدريب الالزم للمحا�رضين على هذا النمط ،وبخا�صة يف
جمال ت�صميم املقررات ،وانعكا�سه �سلب ًا على امتالك املحا�رضين لتلك الكفايات ،وقد يعود
ذلك �إىل عدم توافر خدمة الإنرتنت لدى جميع املحا�رضين خارج نطاق اجلامعة ،مما يقلل
من امتالكهم لتلك الكفايات.
وبالنظر �إىل اجلدول ال�سابق يالحظ �أن املتو�سط الن�سبي لفقرات جمال ت�صميم املقررات
الإلكرتونية وبنائها بلغ( ،)%66وح�صل على املرتبة الثالثة على م�ستوى املجاالت ،مما
يعني عدم �إملام املحا�رضين بتلك الكفايات بدرجة كبرية �أو متو�سطة ،وقد يعود ذلك �إىل
عدم قناعة كثري من املحا�رضين ب�أهمية تلك الكفايات بالن�سبة لهم ،حيث يعتقدون �أن تلك
الكفايات من اخت�صا�ص الفنيني داخل اجلامعة ،وقد يرجع كذلك �إىل عدم توافر عدد منا�سب
من املختربات الالزمة ال�ستخدامها عند ت�صميم املقررات الإلكرتونية داخل اجلامعة ،كما
�أن �إدارة اجلامعة ما زالت تتبنى النمط النظامي يف التعليم.
واتفقت النتيجة ال�سابقة مع درا�سة �صادق( ،)2005التي �أ�شارت �إىل �أن غالبية
�أع�ضاء هيئة التدري�س يفتقرون �إىل الكفايات الالزمة للتعليم الكرتوين.
ÎÏÒ
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اإللكتروني في ضوء بعض املتغيرات
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ȃƾǷƾȇƾƸƬǳňȁǂƬǰǳȍơǁǂǬǸǴǳǾƬǇơǁƽƔƢǼƯƗƤǳƢǗǲǯƔơƽƗǞƦƬƫ
ǶǴǠƬǳơĿǾǷƾǬƫ

ǺǷơǄƬŭơŚǣȁ SynchronousǺǷơǄƬŭơǱƢǐƫȏơƩơȁƽƗǱƢǸǠƬǇơ
ǲǟƢǨƬǳơǞȈƴǌƬǳAsynchronous
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ÎÒ

ÎÔÓ ȅȂƬŹ ȅǀǳơȁ E-Portfolio ňȁǂƬǰǳȍơ ƤǳƢǘǳơ ǦǴǷ ǵơƾƼƬǇơ
ǾƟơƽƗȁƤǳƢǘǳơƨǘǌǻƘƥǪǴǠƬȇƢǷǲǯȄǴǟ

×ÒÕ

ÎÑ

ÎÐ

ÎÔÐ ƾǟȂŭơƾȇƾŢ ƨǰƦǌǳơŐǟňȁǂƬǰǳơǁǂǬŭƢƥƨǬǴǠƬŭơƩơǁƢƦƬƻȏơƧǁơƽƛ
ǊǤǳơǞǼǷ

×ÒÔ

ÎÒ

ÎÑ

ÎÓÐ ńƛǶǴǠƬŭơƽƢǋǁȍƨǨǴƬűǩǂǘƥFeedbackƨǠƳơǂǳơƨȇǀǤƬǳơŉƾǬƫ
ǾƫȏƾǠŭƀǬǧȁȆŻƽƢǯȋơǽơȂƬǈǷ

×ÒÑ

ÎÓ

ÎÖÐ

×ÓÑ

Ñ

ƨȈǻȁǂƬǰǳȍơƩơǁǂǬŭơƧǁơƽƛƩƢȇƢǨǰǳǺȇǂǓƢƸŭơǭȐƬǷơǖǇȂƬǷ

يالحظ من اجلدول(� )6أن جميع الكفايات املت�ضمنة يف هذا املجال ميتلكها
املحا�رضون بدرجة قليلة ،حيث تراوحت متو�سطاتها ما بني( ،)1.63 - 1.98ومبتو�سط
ن�سبي تراوح ما بني( ،)%54 - %66وقد ح�صلت الكفاية املتعلقة بتقدمي التغذية الراجعة
لإر�شاد املتعلم مل�ستواه الأكادميي وفق ًا ملعدالته على �أقل متو�سط بن�سبة(� ،)1.63سبقتها
كفاية �إدارة االختبارات املتعلقة باملقرر الإلكرتوين عرب ال�شبكة( ،)1.73وح�صلت كفاية
ا�ستخدام ملف الطالب الإلكرتوين على متو�سط قدره( ،)1.73وقد يعود انخفا�ض درجة
امتالك املحا�رضين للكفايات على هذا املجال ب�شكل ملحوظ �إىل عدم تبني �إدارة اجلامعة
لأحد برامج �إدارة املقررات الإلكرتونية ،و�إىل عدم عقدها دورات تدريبية للمحا�رضين
بال�شكل الكايف ،كما �أن كفاية �إدارة املقررات �إلكرتوني ًا حتتاج �إىل وقت طويل من
املحا�رضين المتالكها.
وبالنظر �إىل اجلدول ال�سابق يالحظ �أن املتو�سط الن�سبي لكفايات جمال �إدارة املقررات
الإلكرتونية وبنائها بلغ( ،)%64وح�صل على املرتبة الرابعة يف امتالك املحا�رضين
لكفايات التعلم الإلكرتوين ،ومع �أهمية هذا املجال ،ف�إن هذا التدين يف الرتتيب قد يعود �إىل
�أن �أغلب حما�رضي اجلامعة مل ميار�سوا التعليم بنظام �إدارة املقررات �إلكرتوني ًا كما ينبغي،
وقد يرجع ال�سبب يف ذلك �أي�ض ًا �إىل �أن تكلفة اال�شرتاك يف �أحد برامج �إدارة املقررات املعتمدة
عاملي ًا ما زالت مرتفعة جداً ،مما ميثل عبئ ًا �إ�ضافي ًا على كاهل اجلامعة ،كما �أن كثرياً من
املحا�رضين يتخوفون من عدم �إتقان املتعلمني لتقنيات التعامل مع املواقع الإلكرتونية
التعليمية مما ي�ؤثر على تفاعلهم مع املقرر الذي يدر�سونه ،وت�أتي ن�سبة االنخفا�ض يف
درجة امتالك املحا�رضين للكفايات يف هذا املجال طبيعية� ،إذا ما متت املوازنة بينها،
وبني درجة امتالك املحا�رضين للكفايات يف جمال ت�صميم املقررات الإلكرتونية وبنائها،
والبالغ( ،)%66حيث تعد كفايات ت�صميم املقررات الإلكرتونية وبنا�ؤها �رضورية و�أ�سا�سية،
للبدء يف �إدارة املقررات �إلكرتونياً .وقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل �أن انت�شار الإنرتنت بني
�أع�ضاء هيئة التدري�س ما زال يف مراحله الأوىل(.)2001 ،Allehaibi
ÎÏÔ
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النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها :ين�ص ال�س�ؤال الثاين على :هل توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αيف درجة امتالك حما�رضي جامعة
الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين تعزى للم�ؤهل(دكتوراة ،ماج�ستري)؟ للإجابة عن هذا
ال�س�ؤال ا�ستخدم اختبار( )T- testللك�شف عن �أثر امل�ؤهل وكانت النتائج كالآتي:
اجلدول()7
يبني نتائج اختبار(ت) المتالك احملاضرين لكفاية التعلم اإللكرتوني يف ضوء متغري املؤهل
ǱƢƴŭơ
ǵơƾƼƬǇơƩƢȈǇƢǇƗ
ƣȂǇƢūơ
ƨǰƦǌǳơƩƢǷƾƻ
ƩơǁǂǬŭơǶȈǸǐƫ
ƢȀƟƢǼƥȁƨȈǻȁǂƬǰǳȍơ
ƩơǁǂǬŭơƧǁơƽƛ
ƨȈǻȁǂƬǰǳȍơ
ǭȐƬǷơƨƳǁƽ
ƨȈǴǰǳơƨȇƢǨǰǳơ

ȆǸǴǠǳơǲǿƚŭơ
ƧơǁȂƬǯƽ
ŚƬǈƳƢǷ
ƧơǁȂƬǯƽ
ŚƬǈƳƢǷ
ƧơǁȂƬǯƽ
ŚƬǈƳƢǷ
ƧơǁȂƬǯƽ
ŚƬǈƳƢǷ
ƧơǁȂƬǯƽ
ŚƬǈƳƢǷ

ĺƢǈūơǖǇȂƬŭơ ƽƾǠǳơ

ǥơǂŴȏơ
ȅǁƢȈǠŭơ

ÒÎ

ÏÑÒ

ÍÒÑ

ÐÎ

ÏÒÖ

ÍÑÔ

ÒÎ

ÏÏÒ

ÍÑÓ

ÐÎ

ÏÐÖ

ÍÑÔ

ÒÎ

ÎÖÍ

ÍÒÓ

ÐÎ

ÏÎÐ

ÍÔÔ

ÒÎ

ÎÔÔ

ÍÑÖ

ÐÎ

ÎÖÔ

ÍÔÒ

ÒÎ

ÏÍÖ

ÍÑÐ

ÐÎ

ÏÏÔ

ÍÒÑ

ƨǸȈǫ
Ʃ
ÎÏÎ
ÎÐÒ
ÎÑÖ

ȃȂƬǈǷ
ƨǳȏƾǳơ
ƨǳơƽŚǣ
(ÍÍÒ ƾǼǟ
ƨǳơƽŚǣ
(ÍÍÒ ƾǼǟ
ƨǳơƽŚǣ
(ÍÍÒ ƾǼǟ

ÎÑÐ

ƨǳơƽŚǣ
(ÍÍÒ ƾǼǟ

ÎÓÍ

ƨǳơƽŚǣ
(ÍÍÒ ƾǼǟ

يالحظ من اجلدول( )7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية( )0.05 ≤ αيف درجة
امتالك كفايات التعلم الإلكرتوين من وجهة نظر حما�رضي جامعة الأق�صى تعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي(ماج�ستري – دكتوراة) ،على كل جمال من جماالت الدرا�سة ،وعلى الدرجة
الكلية للكفاية ،وقد يعود ذلك �إىل �أن كفايات التعلم الإلكرتوين ال ترتبط مب�ؤهل املحا�رض،
و�أن املحا�رضين يقومون باملهمات التدري�سية نف�سها يف اجلامعة ،وحتت الظروف نف�سها،
ورمبا يعود �إىل ندرة التدريب الكايف على كفايات الإنرتنت والتعلم الإلكرتوين� ،سواء �أكان
التدريب مل�ؤهل الدكتوراة �أم املاج�ستري ،وت�ؤكد ذلك درا�سة �صادق( )2005التي �أ�شارت �إىل
�أن من �أهم معوقات تطوير كفايات التعلم الإلكرتوين وا�ستخدامها ندرة التدريب لأع�ضاء
هيئة التدري�س على كفايات التعلم الإلكرتوين ،وقد يعود كذلك �إىل قلة الوعي الكايف لدى
حملة الدكتوراة لأبعاد الكفايات مبعناها الوا�سع.
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النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها :ين�ص ال�س�ؤال الثالث على :هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة(( ))0.05 ≤ αيف درجة امتالك حما�رضي
جامعة الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين تعزى للخربة(�أقل من � 5سنوات� 5 ،سنوات
ف�أكرث)؟ للإجابة عن ال�س�ؤال ا�ستخدم اختبار ت( )T-testللك�شف عن �أثر اخلربة وكانت
النتائج كاالتي:
اجلدول رقم()8
يبني نتائج اختبار(ت) المتالك احملاضرين لكفاية التعلم اإللكرتوني يف ضوء متغري اخلربة
ƽƾǠǳơ

ǖǇȂƬŭơ
ĺƢǈūơ

ǥơǂŴȏơ
ȅǁƢȈǠŭơ

ƩơȂǼǇÒǺǷǲǫƗ ǵơƾƼƬǇơƩƢȈǇƢǇƗ
ƣȂǇƢūơ
ǂưǯƘǧƩơȂǼǇÒ

ÏÔ

ÏÐÑ

ÍÒÖ

ÒÒ

ÏÒÔ

ÍÑÕ

ƩơȂǼǇÒǺǷǲǫƗ

ÏÔ

ÏÎÐ

ÍÒÎ

ǂưǯƘǧƩơȂǼǇÒ

ÒÒ

ÏÐÖ

ÍÑÏ

ƩơȂǼǇÒǺǷǲǫƗ

ÏÔ

ÎÔÒ

ÍÓÍ

ÒÒ

ÏÎÍ

ÍÓÒ

ƩơȂǼǇÒǺǷǲǫƗ

ÏÔ

ÎÓÕ

ÍÒÔ

ǂưǯƘǧƩơȂǼǇÒ

ÒÒ

ÎÖÐ

ÍÓÍ

ƩơȂǼǇÒǺǷǲǫƗ

ÒÎ

ÎÖÕ

ÍÑÔ

ǂưǯƘǧƩơȂǼǇÒ

ÐÎ

ÏÏÒ

ÏÏÒ

ǱƢƴŭơ

ƨǰƦǌǳơƩƢǷƾƻ

ƧŐŬơ

ƩơǁǂǬŭơǶȈǸǐƫ
ƢȀƟƢǼƥȁƨȈǻȁǂƬǰǳȍơ
ǂưǯƘǧƩơȂǼǇÒ
ƩơǁǂǬŭơƧǁơƽƛ
ƨȈǻȁǂƬǰǳȍơ
ǭȐƬǷơƨƳǁƽ
ƨȈǴǰǳơƨȇƢǨǰǳơ

ƨǸȈǫ
Ʃ

ȃȂƬǈǷ
ƨǳȏƾǳơ

ƨǳơƽŚǣ
ÎÑÖ
(ÍÍÒ ƾǼǟ
ÏÑÍ

ƾǼǟƨǳơƽ
)(ÍÍÒ

ÏÐÑ

ƾǼǟƨǳơƽ
)(ÍÍÒ

ÎÕÏ

ƾǼǟƨǳơƽ
)(ÍÍÒ

ÏÐÒ

ƾǼǟƨǳơƽ
)(ÍÍÒ

يتبني من اجلدول( )8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية(≥( )0.05 αيف درجة
امتالك كفايات التعلم الإلكرتوين من وجهة نظر حما�رضي جامعة الأق�صى تعزى ملتغري
اخلربة(�أقل من � 5سنوات � 5 -سنوات ف�أكرث) ،يف جمال �أ�سا�سيات ا�ستخدام احلا�سوب ،وقد
يرجع ذلك �إىل طبيعة تلك الكفايات ،من حيث كونها �أ�سا�سية و�أولية يحتاجها املحا�رض يف
عمله اليومي يف �إن�شاء امللفات وحفظها ،وت�شغيل احلا�سوب وا�ستخدام براجمه املختلفة،
مما ي�ؤدي باملحا�رضين �إىل الإملام بتلك الكفايات.
يف حني وجدت فروق ذات داللة �إح�صائية( )0.05 ≤ αيف درجة امتالك حما�رضي
جامعة الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين تعزى ملتغري اخلربة(�أقل من � 5سنوات � 5 -سنوات
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ف�أكرث) ،على جمال خدمات ال�شبكة ،وجمال ت�صميم املقررات الإلكرتونية وبنائها ،وجمال
�إدارة املقررات الإلكرتونية ،وعلى الدرجة الكلية للكفاية ،ول�صالح �أ�صحاب اخلربة()5
�سنوات ف�أكرث ،وقد يعود ذلك �إىل �أن هذه الفئة من املحا�رضين �أكرث ا�ستقراراً من زمالئهم
�أ�صحاب اخلربة الأقل من(� )5سنوات ،وبالتايل ف�إن جهودهم تتجه نحو تطوير قدراتهم
وكفاياتهم يف التعلم الإلكرتوين ،الأمر الذي انعك�س �إيجاب ًا على تقديراتهم ،وقد تعزى تلك
الفروق �إىل �أن املحا�رضين �أ�صحاب اخلربة(� )5سنوات ف�أكرث �شعروا بزيادة خربتهم يف
جمال التدري�س ،مما جعلهم يعتقدون بامتالك الكفايات ب�شكل �أكرب من �أ�صحاب اخلربة
الأقل من(� )5سنوات.
واتفقت النتيجة ال�سابقة مع درا�سة عبد الرحيم واملو�سوي (Abdelrahem & Al
 ،)2003 ,Musawiالتي �أو�ضحت �أن ذوي اخلربة العالية ي�ستخدمون الإنرتنت �أكرث من
غريهم ،وتختلف يف بع�ض جوانبها ،مع درا�سة عزمي( ،)2006التي مل تظهر �أثراً للخربة يف
ا�ستخدام الإنرتنت.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها :ين�ص ال�س�ؤال الرابع على :هل توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة( )0.05 ≤ αيف درجة امتالك حما�رضي جامعة
الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين تعزى للكلية(العلوم التطبيقية ،العلوم الإن�سانية،
الرتبية)؟ للإجابة عن ال�س�ؤال ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي()One Way ANOVA
للك�شف عن �أثر متغري الكلية ،وكانت النتائج كالتايل:
اجلدول()9
يبني نتائج حتليل التباين األحادي المتالك احملاضرين لكفاية التعليم
اإللكرتوني يف ضوء متغري الكلية
ǱƢƴŭơ
ƩƢȈǇƢǇƗ
ǵơƾƼƬǇơ
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ƨǰƦǌǳơƩƢǷƾƻ
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يالحظ من اجلدول( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية(≥( )0.05 αيف درجة
امتالك كفايات التعلم الإلكرتوين من وجهة نظر حما�رضي جامعة الأق�صى تعزى ملتغري
الكلية(العلوم التطبيقية  -والعلوم الإن�سانية  -والرتبية) ،وقد يعود ذلك �إىل طبيعة عمل
املحا�رضين ،من حيث ت�شابه ظروفهم يف العمل ،حيث ت�رشف عليهم �إدارة واحدة ،وغالب ًا
ما يكون اهتمامها بالكليات واحداً ،وميكن �أن مي�س التطوير للكوادر الب�رشية يف كلية معينة
باقي الكليات ،كما �أن اختالط املحا�رضين مع بع�ضهم وتعاونهم قد ي�ؤدي �إىل زيادة فر�ص
االحتكاك فيما بينهم ،مما يقلل ظهور االختالفات بني كلية و�أخرى ،وبخا�صة �إذا تبني �أن
جميع املحا�رضين يعملون يف املراكز التعليمية نف�سها التابعة للجامعة ،حيث ال توجد
�أماكن م�ستقلة لكل كلية على حدة.
واختلفت النتيجة ال�سابقة يف بع�ض جوانبها مع ما تو�صلت �إليه درا�سة هم�رشي
وبوعزة( ،)2000التي �أظهرت �أن الكليات العلمية هي الأكرث ا�ستخدام ًا للإنرتنت من غريها.
ÎÐÎ

مدى امتالك محاضري جامعة األقصى لكفايات التعلم
اإللكتروني في ضوء بعض املتغيرات

د .حسن عبد اهلل النجار
أ .سامح جميل العجرمي

التوصيات واملقرتحات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة وحدودها ،ف�إن �أهم ما يو�صي به
الباحثان الآتي:
•اال�ستفادة من كفايات التعلم الإلكرتوين احلالية عند �إعداد برامج التدريب اخلا�صة
مبحا�رضي جامعة الأق�صى يف جمال التعلم الإلكرتوين.
• تطوير بع�ض معايري التعيينات والرتقيات ملحا�رضي جامعة الأق�صى ،بحيث يحتل
التعلم الإلكرتوين مكانة متقدمة يف هذه املعايري.
•تنظيم دورات تدريبية حمددة للمحا�رضين لإك�سابهم كفايات التعلم الإلكرتوين،
وبخا�صة يف جمال ت�صميم املقررات وبنائها ،وجمال �إدارة املقررات الإلكرتونية.
•�إتاحة الفر�صة �أمام حما�رضي جامعة الأق�صى للم�شاركة يف ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين
وتوظيفه لتنمية قدراتهم الذاتية واملهنية يف هذا املجال.
•�إجراء درا�سة مماثلة على باقي الكليات التي مل ت�شملها عينة الدرا�سة.
•�إجراء درا�سة حول اجتاهات حما�رضي اجلامعة نحو توظيف التعلم الإلكرتوين يف
التدري�س اجلامعي.
�إجراء درا�سة تتناول مدى �إملام طلبة اجلامعة لكفايات التعلم الإلكرتوين.
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املراجع:
�أوالً :املراجع العربية:
�1 .1إ�سماعيل ،فادي( .)2003البنية التحتية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف التعليم والتعلم عن بعد .الندوة الإقليمية حول توظيف تقنيات املعلومات
واالت�صاالت يف التعليم والتعلم عن بعد .دم�شق من  17-15يوليو .متوفر على املوقع
 http://ituarabic.org/E-Educationتاريخ الدخول للموقع2006-3-20 :م.
�2 .2إطميزي ،جميل( )2007مقدمة عن التعليم الإلكرتوين .مركز �أ�صدقاء فوزي كعو�ش
للتميز بتكنولوجيا الـمعلومات .جامعة بوليتكنك اخلليل .متوفر على املوقع
http://elearning.ppu.edu/moodle/mod /resource/view.php?id= 828

.3
.4
.5

.6

.7
.8
.9

تاريخ الدخول للموقع2008-2-12 :م.
3احلربي ،حممد( .)2006مطالب ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين لتدري�س الريا�ضيات
باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املمار�سني واملتخ�ص�صني .ر�سالة دكتوراة غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى.
4احلجي� ،أن�س( .)2002عقبات حتول دون تطبيق التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات
العربية .جملة املعرفة ،دي�سمرب ،العدد� ،91ص.65-45
5اخلطيب ،حممد( .)2003التعليم الإلكرتوين يف مدار�س امللك في�صل :ر�ؤية م�ستقبلية.
ندوة التعليم الإلكرتوين مبدار�س امللك في�صل ،الريا�ض ،من � 23-21أبريل .متوفر على
املوقع http://www.psso.org.sa/arabic/ps solibrary/nadwa01/nadwat/
 pdf/01.pdf.تاريخ الدخول للموقع2006-3-20 :م.
6الرا�شد ،فار�س( .)2003التعليم الإلكرتوين واقع وطموح .ندوة التعليم الإلكرتوين
مبدار�س امللك في�صل ،الريا�ض ،من  23-21ابريل .متوفر على املوقع http://www.
 psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/ nadwat/pdf/03.pdf.تاريخ
الدخول للموقع2006-2-12 :م.
7الرافعي ،عمر( .)2002املدر�سة الإلكرتونية :احلل يف(املخلوط) .جملة املعرفة ،دي�سمرب،
العدد� .91ص.89-79
�8سامل� ،أحمد( .)2004تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكرتوين .الريا�ض ،مكتبة الر�شد.
9ال�شايب� ،أحمد( .)2001واقع ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية
ل�شبكة الإنرتنت واجتاهاتهم نحوها .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك،
�إربد -الأردن.
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1010ال�شهري ،فايز( .)2002التعلم الإلكرتوين يف املدار�س ال�سعودية .جملة املعرفة ،دي�سمرب،
العدد� ،91ص.43-36
�1111صادق ،عالء( .)2005ا�ستعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة جنوب الوادي لتطوير
وا�ستخدام التعليم الإلكرتوين .اجلمعية امل�رصية لتكنولوجيا التعليم :امل�ؤمتر العلمي
العا�رش “تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين ومتطلبات اجلودة ال�شاملة” ،القاهرة ،من 7-5
يوليو� ،ص.12
1212عبد احلميد ،حممد( .)2005البحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم .القاهرة ،عامل الكتب.
1313عبد احلميد ،حممد( .)2005فاعلية ت�صميم مقرر الكرتوين يف العلوم املطورة للمرحلة
الإعدادية لتنمية مفاهيم الرتبية التكنولوجية .اجلمعية امل�رصية لتكنولوجيا التعليم:
امل�ؤمتر العلمي العا�رش “تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين ومتطلبات اجلودة ال�شاملة”،
القاهرة� ،ص.30-27
1414عبد احلميد ،حممد( .)2005منظومة التعليم عرب ال�شبكات .القاهرة ،عامل الكتب.
1515عبد املنعم� ،إبراهيم( .)2003التعليم الإلكرتوين يف الدول النامية :الآمال والتحديات.
الندوة الإقليمية حول توظيف تقنيات املعلومات واالت�صاالت يف التعليم والتعليم
عن بعد ،دم�شق ،من  17-15يوليو .متوفر على املوقع http://ituarabic.org/E-
 Educationتاريخ الدخول للموقع2006/4/2 :م.
1616عزمي ،نبيل( .)2006كفايات املعلم وفق ًا لأدواره امل�ستقبلية يف نظام التعليم
الإلكرتوين عن بعد .امل�ؤمتر الدويل للتعلم عن بعد ،جامعة ال�سلطان قابو�س ،م�سقط ،من
 9 -27مار�س .متوفر على املوقع http://www.icode-oman.com/research_a.
 htmlتاريخ الدخول للموقع2006/4/2 :م.
1717العويد ،حممد واحلامد ،عبد اهلل( .)2003التعليم الإلكرتوين يف كلية االت�صاالت واملعلومات
بالريا�ض :درا�سة حالة .ندوة التعليم الإلكرتوين مبدار�س امللك في�صل ،الريا�ض من -21
 23ابريل .متوفر على املوقع http://www.psso.org.sa/ara bic/pssolibrary/
 nadwa01/nadwat/ppt/15.pptتاريخ الدخول للموقع2006-3-20 :م.
1818الغراب �إميان( .)2003التعليم الإلكرتوين :مدخل �إىل التدريب غري التقليدي .القاهرة:
املنظمة العربية للتنمية الإدارية.
1919االهيتي ،عبد ال�ستار( .)2006التعليم التقليدي والتعليم الإلكرتوين .امل�ؤمتر الدويل الأول
للتعليم الإلكرتوين .البحرين ،من � 19-17أبريل.
2020مازن ،ح�سام حممد( .)2004مناهجنا التعليمية وتكنولوجيا التعليم الإلكرتوين
وال�شبكي لبناء جمتمع املعلوماتية العربي -ر�ؤية م�ستقبلية .امل�ؤمتر العلمي ال�ساد�س
ع�رش ،من  22-21يوليو ،جامعة عني �شم�س� ،ص.56-15
ÎÐÑ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

2121املبارك� ،أحمد(� .)2004أثر التدري�س با�ستخدام الف�صول االفرتا�ضية عرب ال�شبكة
العاملية “الإنرتنت” على حت�صيل طالب كلية الرتبية يف تقنيات التعليم واالت�صال
بجامعة امللك �سعود .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة امللك �سعود باململكة
العربية ال�سعودية.
2222المبرييك ،هيفاء( .)2003التعليم الإلكرتوين :تطوير طريقة املحا�رضة يف التعليم
اجلامعي با�ستخدام التعليم الإلكرتوين مع منوذج مقرتح .ندوة مدر�سة امل�ستقبل.
جامعة امللك �سعود ،كلية الرتبية ،من � 23-22أكتوبر .متوفر على املوقع http://
www.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htتاريخ الدخول
للموقع2006/2/23 :م.
2323املحي�سن� ،إبراهيم وها�شم ،خديجة( .)2002املدر�سة الإلكرتونية" :مدر�سة امل�ستقبل
درا�سة يف املفاهيم والنماذج" .ندوة مدر�سة امل�ستقبل .جامعة امللك �سعود ،من -22
� 23أكتوبر .متوفر على املوقعhttp://www.ksu.edu.sa/seminars/future-
 school/index2.htmlتاريخ الدخول للموقع2006/3/17 :م.
2424املو�سي ،عبد اهلل( .)2002التعليم الإلكرتوين :مفهومه ،وخ�صائ�صه ،وفوائده وعوائقه.
ندوة مدر�سة امل�ستقبل ،جامعة امللك �سعود� 23-22 ،أكتوبر .متوفر على املوقع http://
wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/Papers/AbdullahEtergy
 Paper.rtfتاريخ الدخول للموقع2006/3/28 :م.

2525املو�سى ،عبد اهلل( .)2007متطلبات التعليم الإلكرتوين .امل�ؤمتر الرتبوي (36التعليم
الإلكرتوين� :آفاق وحتديات) .الكويت  19-17مار�س 2007م .متوفر على املوقع
 http://www.moalem.org/default.aspxتاريخ الدخول للموقع-2-12 :
2008م.
2626املو�سى ،عبد اهلل واملبارك� ،أحمد( .)2005التعليم االلكرتوين :الأ�س�س والتطبيقات.
الريا�ض :دار العبيكان.
2727الفنتوخ ،عبد القادر ،وال�سلطان ،عبد العزيز( .)2000الإنرتنت يف التعليم :م�رشوع
املدر�سة الإلكرتونية .ر�سالة اخلليج العربي ،العدد  ،71ال�سنة(� ،)20ص .81-79
2828الهر�ش ،عايد( .)1999ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة
واملوظفني الإداريني بجامعة الريموك .جملة الأ�ستاذ ،جامعة بغداد ،العدد � ،14ص:
.52-29
2929الهر�ش عايد ،وجوارنة ،طارق( .)2004واقع ا�ستخدام معلمي البادية ال�شمالية الغربية
ملهارات الإنرتنت يف �ضوء بع�ض املتغريات .جملة درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س،
القاهرة ،العدد � ،101ص.183-145
ÎÐÒ

 حسن عبد اهلل النجار.د
 سامح جميل العجرمي.أ

مدى امتالك محاضري جامعة األقصى لكفايات التعلم
اإللكتروني في ضوء بعض املتغيرات

 واقع ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت من قبل �أع�ضاء.)2000( عبد املجيد، عمر وبوعزة،هم�رشي3030
.342- 328 �ص،)2(27 ، الأردن، جملة درا�سات.هيئة التدري�س بجامعة ال�سلطان قابو�س
 متوفر. �أخبار ون�شاطات الوزارة.)2006(وزارة الرتبية والتعليم العلي الفل�سطينية3131
http://www.mohe.gov.ps/news/archives/december.html#7على املوقع
.م2008-2-13 :تاريخ الدخول للموقع
: املراجع الأجنبية:ًثانيا
32. Waterhouse, S.(2003) The Power of E-Learning, The Past, The

33.

34.

35.

36.

Present, and The Future. ETEXOMAN, Muscat, Oman, October 2224, P: 27-49.
Abdelrahem, A. & Al Musawi, A.(2003). Instructional uses of Internet
services by Sultan Qaboos University faculty Members(Part1),.
International Journal of Instructional Media,. Vol.30, No1, pp: 4557, USA: Connecticut..
Allehaibi, M.(2001). Faculty adoption of Internet technology in
Saudi Arabian universities, PhD, Florida State University. Available:
http://www.sssgrp.com/Menu/Di ssAbstracts /InnovationDiffusion/
Allehaibi.htm. retrieved on: 12/4/2007.
Fallon C., & Brown S.(2003). E-Learning Standards: A Guide to
Purchasing, Developing, and Deploying Standards-Conformant
E-Learning. CRC Press LLC,2000 N.W. P:4.
Wang, Y., & Cohen, A.(2000). Communication and Sharing in
Cyberspace University faculty use of internet resources. International
Journal of Instructional Media,. Vol.6, No4, pp:303-312.

ÎÐÓ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

املصادر واملراجع:
أوالً :املراجع العربية:
�1 .1أبو زعرور ،رنا حمد اهلل دروي�ش(�« .)2003أثر ا�ستخدام التعليم مب�ساعدة احلا�سوب بلغة
فيجوال بي�سك على التح�صيل يف الريا�ضيات ودافع الإجناز الآين وامل�ؤجل لطلبة ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي يف مدينة نابل�س» .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الدرا�سات
العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س ،فل�سطني.
�2 .2أبو عمر ،عبد اللطيف عبد احلافظ(« .)1998واقع ا�ستخدام احلا�سوب يف مدار�س
حمافظات جنوب الأردن واجتاهات الطالب واملعلمني نحوه» .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة م�ؤتة ،الكرك ،الأردن.
�3 .3أبو الفتوح ،حلمي و�أبو زيد ،عبد الباقي( .)2000توظيف احلا�سب الآيل واملعلوماتية
يف مناهج التعليم الفني بدولة البحرين .امل�ؤمتر ال�ساد�س ع�رش للحا�سب الآيل والتعليم
املنعقد يف الريا�ض  26 – 21ابريل .2000
4 .4بادي ،عبد اهلل �ضامن(�« .)2001أثر ا�ستخدام احلا�سوب التعليمي على التح�صيل الآين
وامل�ؤجل لطلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مبحث الكيمياء يف حمافظة �سلفيت» .ر�سالة
ماجت�سري غري من�شورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س ،فل�سطني.
5 .5جامعة القد�س املفتوحة(« .)2007تكنولوجيا التعليم» .فل�سطني.
6 .6جبيلي� ،إبراهيم حممد(�« .)1999أثر ا�ستخدام احلا�سوب التعليمي على التح�صيل
املبا�رش وامل�ؤجل عند طلبة ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يف الريا�ضيات» .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة الريموك ،اربد ،الأردن.
7 .7ح�سن ،حممد �صديق(« .)1995التعليم الذاتي والو�سائل التعليمية» .جملة الرتبية ،قطر،
الدوحة.79-67 ،)23(113 ،
8 .8خ�صاونة ،منيب و�صفي(« .)1998الثقافة احلا�سوبية لدى طلبة ال�صف العا�رش يف
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أ.سالمة سالم

واقع الصحة والسالمة املهنية في
املنشآت الصناعية في فلسطني

ملخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية
يف حمافظة طولكرم ،من وجهة نظر العاملني فيها ،وذلك من خالل �أربعة حماور رئي�سة
هي :مدى �إميان �إدارة املن�ش�أة ال�صناعية وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية،
مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية ،دور دائرة الرقابة والتفتي�ش
اخلا�صة بوزارة العمل مبتابعة تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية ،و�أخرياً مدى ر�ضا
العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية يف من�ش�آتهم التي يعملون فيها.
ولقد ا�شتملت عينة الدرا�سة على( )314من العاملني يف ثالثة قطاعات �صناعية ح�سب
ت�صنيف مكتب وزارة العمل يف حمافظة طولكرم ،وهي :الك�سارات واملحاجر ،وال�صناعات
التحويلية ،و�أخرياً الغاز ،واملياه ،والكهرباء.
وقد ُجمعت البيانات من املبحوثني يف تلك القطاعات ،وحلِّلت با�ستخدام الن�سب
الإح�صائية ،ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن هناك فروق ًا دالة �إح�صائيا
تبعا ملتغري اجلن�س ،ول�صالح الذكور بالن�سبة ملحور مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد
ال�صحة وال�سالمة املهنية ،و�إجراءاتها يف �أثناء ت�أديتهم لعملهم ،ووجود فروق �أي�ضا تبع ًا
ملتغري احلالة االجتماعية ،ول�صالح العزاب بالن�سبة ملحور ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد
ال�صحة وال�سالمة املهنية ،و�إجراءاتها يف �أماكن عملهم.
وق ِّدمت بعد ذلك تو�صيات للجهات والهيئات املعنية لال�ستفادة من هده الدرا�سة �أهمها:
•ت�صميم الربامج الإر�شادية والتدريبية من �أجل رفع م�ستوى ثقافة العاملني ،وزيادة
وعيهم ب�رضورة تطبيق قواعد ال�صحة و�إجراءاتها ،وال�سالمة املهنية؛ �إذ �أظهرت النتائج
�أن مدى التزام العاملني بهذه القواعد كانت بدرجات متو�سطة.
• الت�أكيد على �رضورة قيام اجلهات املخت�صة باملتابعة والتفتي�ش ب�شكل دوري ومفاجئ
على املن�ش�آت ال�صناعية ،للت�أكد من تطبيق الأ�س�س العامة لل�صحة وال�سالمة املهنية.
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Abstract
This study aimed at identifying the reality of health and safety in
industrial establishments in Tulkarm Governorate from the employees’
point of view. This identification is assessed through four major coreissues
as follows:
The administration’s satisfaction and belief in the application of the
rules and procedures of the health and safety meaytres the employees’
commitment to the application of the rules and procedures of the health
and safety.the role of the official authorities in the control and inspection of
institutions the employees’ satisfaction with the application of the rules and
procedures of the health and safety in the establishments where they work.
A study sample of(314) male and female employees in three industrial
sectors classified according to Ministry Labor Office in Tulkarm
Governorate.as follows: Crashers and stone quarry, Conversion industries,
Electricity, Water and Gas establishments.
A ccordingly a set of findings were printedont concerning the statistical
differences between males and females with respect to the employees’
commitment to the application of the rules and procedures of the health
and safety.
Depending on the resulls of the study the researcher put forward the
following recommendations addressed to the concerned authorities:(1)
Design traing programs to up date the employees> know low and increase
their awareness to apply the health rules, measures and the professional
safety.(2) Ensuring the necessity of carrying out the abrupt cheik out
inspecting of the industrial establishments to make sure that the general
principles of health and professional safety are applied.
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واقع الصحة والسالمة املهنية في
املنشآت الصناعية في فلسطني

مقدمة
تبذل �إدارة الأفراد يف من�ش�آت الأعمال احلديثة جهوداً حثيثة ،لتوفري القوى العاملة
الالزمة لتنفيذ اخلطط والربامج الإنتاجية والت�سويقية والبيعية للمنظمة ،و ت�سعى �إىل توفري
املهمات املختلفة
�أف�ضل ما هو متاح لها من عنا�رص ب�رشية ذات كفاءة وقدرة على �أداء
َّ
بفاعلية وكفاءة عالية ،ولكي يكون ذلك ممكناً ،فال بد من �أن تهتم �إدارة الأفراد بتوفري
مواقع منا�سبة لأداء هذه الأعمال ،تتوافر فيها الظروف البيئية وال�رشوط املادية املالئمة،
فمن غري املمكن �أن ي�ؤدي الفرد عمله يف ظروف ال تتوافر فيها م�ستلزمات ال�سالمة املهنية
�سواء من حيث احلوادث ال�صناعية �أم الأمرا�ض املهنية ،وكذلك من غري املعقول �أن تطلب
�إدارة الأفراد� ،أو �إدارة املن�ش�أة من الفرد القيام بعمله يف ظل ظروف ال تتوافر فيها املقومات
الأ�سا�سية للمحافظة على �صحته و�سالمته.
وملا كان العن�رص الب�رشي ميثل العن�رص الأكرث �أهمية ،والأعلى قيمة من بني عنا�رص
الإنتاج الأخرى ،ف�إن االهتمام يجب �أن ين�صب باجتاهه واملحافظة عليه ورعايته �صحي ًا
واجتماعياً(�شاوي�ش� ،2004 ،ص� .)331:إذ �إنه من النتائج التي �أفرزتها عملية انت�شار
ا�ستخدام املكائن والآالت ب�شكل وا�سع يف من�ش�آت الأعمال ،و ب�شكل خا�ص ال�صناعية منها،
هو ارتفاع عدد حوادث العمل والإ�صابات بني الأفراد العاملني ،وترتتب على هذه احلوادث
خ�سائر و�أ�رضار بالفرد واملنظمة وحتى باملجتمع كله .وتتمثل هذه اخل�سائر بالأ�رضار التي
تلحق بالعن�رص الإن�ساين ذاته نتيجة لإ�صابته ب�سبب حوادث العمل ،وكذلك تتحمل املنظمة
خ�سائر مادية متعددة تتمثل يف الأ�رضار التي تلحق باملكائن والآالت ،والتعوي�ضات التي
تتكبدها املنظمة.
تدفع للعاملني نتيجة �إ�صابتهم ،وغريها من التكاليف التي ّ
من جانب �آخر ،ف�إن املنظمة قد تتعر�ض �إىل حوادث و�أ�رضار تن�ش�أ عن حاالت احلريق
والت�رضر بالكوارث الطبيعية واحلروب ،وغريها من الأحداث العامة التي ت�شمل املنظمة
كونها نظام ًا فرعي ًا �ضمن نظام �أكرب هو املجتمع الذي ت�شكل جزءاً منه ،و بالت�أكيد ف�إن
عملية التخطيط ملواجهة مثل هذه احلاالت تبقى قا�رصة على االحتياجات الأ�سا�سية الالزمة،
التي من املمكن �أن تقوم بها الإدارة العليا للمنظمة ،وقد تكون حمدودة الفاعلية ،حيث
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ميكن للإدارة �أن تقلل من الآثار ال�سلبية للحوادث من خالل توفري م�ستلزمات مواجهتها عند
حدوثها ،وت�شمل هذه امل�ستلزمات كل الأدوات واملعدات الالزمة لهذا الغر�ض� ،أو من خالل
رفع م�ستوى الوعي الوقائي لدى الأفراد العاملني ،وكذلك تنظيم العمل ب�أ�سلوب منا�سب
يقلل من احتماالت وقوع احلوادث ،وبالتايل التقليل من حجم اخل�سائر املادية التي ميكن
�أن تتحملها املنظمة ب�سبب ذلك(عبا�س� ،2006 ،ص.)306:
�إن االهتمام بال�سالمة املهنية واجلوانب املتعلقة بها� ،أخذ يزداد يف ال�سنوات الأخرية،
وذلك لأهميتها بالن�سبة للأفراد العاملني وللمن�ش�أة واملجتمع .فبعد �أن كان االهتمام بها
ينح�رص فقط لدى النقابة باعتبارها اجلهة امل�س�ؤولة عن الأفراد العاملني وم�صاحلهم
و�ش�ؤونهم� ،أخذ هذا االهتمام يزداد ويت�سع ،ف�أخذت �إدارات من�ش�آت الأعمال واملنظمات
الدولية وب�شكل خا�ص منظمة العمل الدولية ،تهتم بهذا اجلانب ،وبادرت لعقد م�ؤمترات
حملية و �إقليمية ودولية ترتكز على جوانب متعددة ذات عالقة بال�سالمة املهنية ،وكيفية
حتقيقها وتعزيزها ،وتوفري امل�ستلزمات املادية والتنظيمية واالجتماعية ملنظمات الأعمال
مبختلف �أنواعها(برنوطي� ،2001 ،ص.)471:

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تع ُّد املوارد الب�رشية من �أهم ركائز من�ش�آت الأعمال ب�شكل عام مبختلف �أنواعها
و�أ�شكالها ،وتزداد �أهميتها يف املن�ش�آت ال�صناعية ب�شكل خا�ص� ،إذ �إن العمل فيها يت�صف
باملخاطر التي مت�س ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش �أهم عنا�رص الإنتاج� ،أال وهو العن�رص
الب�رشي .ومبا �أن التطور التكنولوجي والتغريات البيئية الداخلية واخلارجية �ألقت �أعباء
وم�س�ؤوليات على عاتق �إدارة املن�ش�آت خا�صة ب�صيانة العاملني يف بيئة �أعمالهم ،ووقايتهم
من احلوادث ،والأمرا�ض املهنية ،وكذلك تعوي�ضهم عن �أية �أ�رضار ناجمة عن بيئة العمل،
فكان لزاما على تلك املن�ش�آت االهتمام بربامج ال�صحة وال�سالمة املهنية ،وتوفريها
باعتبارها حق ًا من حقوق العاملني فيها ،وذلك لتحقيق الأهداف االجتماعية املتمثلة
بامل�س�ؤولية االجتماعية� ،إ�ضافة �إىل الأهداف الفردية املتمثلة بحماية الأفراد العاملني،
وتلبية حاجتهم يف مواقعهم(برنوطي� ،2001 ،ص  .)465وتتمثل م�شكلة هذا البحث يف
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
ما واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم
وعالقتها ببع�ض املتغريات؟
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أهمية الدراسة:
تعد هذه الدرا�سة _ يف �ضوء علم الباحث _ الأوىل من نوعها يف حمافظة طولكرم
التي تهتم ببحث مو�ضوع ال�سالمة املهنية ،ومدى تطبيقها وتوفريها من �إدارات املن�ش�آت
ال�صناعية .كما تكمن �أهمية الدرا�سة من حيث ارتباط مفهوم ال�سالمة املهنية ب�أهم عنا�رص
الإنتاج� ،أال وهو العن�رص الب�رشي ،ومدى اهتمام تلك املن�ش�آت بتوفري احلماية لعامليها
وموظفيها .هذا بالإ�ضافة �إىل كونها تبني نواحي الق�صور يف توفري امل�ستلزمات املادية
والتنظيمية التي ت�ؤدي دوراً مهم ًا يف تقليل احتماالت ح�صول حوادث العمل .وتو�ضيح
دور اجلهات الر�سمية املخت�صة بوزارة العمل يف متابعة الرقابة والتفتي�ش على املن�ش�آت
ال�صناعية ،و توفري قواعد ال�سالمة املهنية وو�سائلها.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق ما ي�أتي:
1 .1التعرف �إىل مدى تطبيق قواعد ال�سالمة املهنية عملي ًا يف املن�ش�آت ال�صناعية يف
حمافظة طولكرم.
2 .2معرفة مدى �إميان �إدارة املن�ش�آت ال�صناعية ودعمها وقناعاتها ب�رضورة تطبيق
قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية.
3 .3معرفة مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها �أثناء
ت�أديتهم لعملهم
4 .4معرفة دور الهيئات واجلهات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على �إجراءات ال�صحة
وال�سالمة املهنية.
5 .5معرفة مدى ر�ضا العاملني عن توافر و�سائل ال�صحة وال�سالمة املهنية و�أدواتها يف
�أماكن عملهم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الدرا�سة �سوف تعمل على حتقيق جمموعة من الأهداف غري
املبا�رشة مثل :الربامج والطرق والدورات التي تعقدها ،بالإ�ضافة �إىل قيا�س مدى ر�ضا العاملني
يف املن�ش�آت ال�صناعية عن نظم الت�أمينات والتعوي�ضات املعمول بها يف �أماكن عملهم.
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فرضيات الدراسة:
ميكن ح�رص فر�ضيات الدرا�سة وتلخي�صها بالفر�ضية ال�صفرية الآتية:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )α≥0.05يف درجة وم�ستوى
واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغريات
اجلن�س ،والعمر ،و�سنوات اخلربة ،وامل�ستوى العلمي ،واحلالة االجتماعية.

حدود الدراسة:
اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة ح�ص�صية ،حيث ُق�سم جمتمع الدرا�سة �إىل ثالث وحدات
بحثية� ،إذ اعترب كل نوع من �أنواع ال�صناعات الثالث(ك�سارات وحماجر ،حتويلية ،كهرباء
غاز ومياه) وحدة بحثية ،وقد وزعت اال�ستبانة على عينة ممثلة من الوحدات البحثية بلغ
قوامها( )314من العاملني يف ال�صناعات الثالث .وقد اقت�رص تطبيق الدرا�سة على فئة
العمال يف املن�ش�آت ال�صناعية ،و�أخذ باحل�سبان معايري منها� :أهمية القطاع وحجمه،
وعدد القوى العاملة فيه ،و�أهميته بالن�سبة لل�صناعة يف املحافظة .كما ُنفذت هذه الدرا�سة
يف مدة زمنية حمدودة ،والتزم الباحث بحدود املعلومات التي ح�صل عليها من اجلهات
الر�سمية يف حمافظة طولكرم ،واعتمد على موثوقيتها وم�صداقيتها ،و�أخذ بعني االعتبار
كذلك ايجابيات منهج التحليل و�سلبياته.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مفهوم السالمة املهنية:

تعددت تعريفات ال�سالمة وتنوعت من حيث حمدوديتها وعمومها والهدف منها
ونوعها ،و�أدخل بع�ضهم كلمة الأمن ،وبع�ضهم الآخر كلمة �صحة مهنية.كما عرف(املرعي،
� ،1987ص )9ال�سالمة ب�أنها «اتباع �أ�سلوب العمل ال�سليم الذي يجنبنا احلوادث ،ويقينا
من الإ�صابات»وعرفها(كامل� ،1997 ،ص)8ب�أنها «احلالة التي يكون فيها الإن�سان �آمنا
وبعيداً عن اخلطر �أو الإ�صابة �أو ال�رضر.وعرفها(الثبيتي� ،1992 ،ص)10ب�أنها «التقليل
من الإ�صابات واخل�سائر الناجتة عن الأعمال غري املدرو�سة مثل :احلوادث والكوارث»� .أما
تعريف ال�سالمة من وجهة نظر ال�رشيعة الإ�سالمية «فهي املحافظة على الدين والنف�س
والعقل والعر�ض واملال ،وهي املعروفة عند العلماء بال�رضورات اخلم�س»(الطريقي،
� ،1995ص� .)8أما بالن�سبة للأمن فلي�س هناك مفهوم قاطع لتعريفه ،فقد عرفه(يو�سف،
� ،1997ص)24ب�أنه «�شعور باالطمئنان وال�سكينة واالرتياح جتاه �أمر من الأمور».كما
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�أ�شار(املرعي� ،1987 ،ص� ،)53إىل �أن الأمن يتنوع ح�سب الأهمية والهدف �إىل �أمن �صناعي،
و�أمن مدين ،و�أمن �سيا�سي.وقد فرق بع�ضهم بني الأمن وال�سالمة املهنية ،فعرفوا الأمن املهني
ب�أنه»حتقيق �سالمة العمال من النواحي ال�صحية والنف�سية ووقايتهم من الأخطار الناجمة
عن املهنة�« ،أو هو نظام يهدف �إىل �إ�شاعة الطم�أنينة وجتنب وقوع احلوادث والإ�صابات
والأمرا�ض املهنية داخل املن�ش�آت ال�صناعية(�أبو بكر و�أبو �صالح� ،1989 ،ص.)13
و عرفت ال�سالمة املهنية ب�أنها« جميع الأن�شطة الهادفة �إىل حماية الأفراد العاملني
واملواد والأجهزة واملكائن واملعدات واملهمات من التعر�ض للحوادث والإ�صابات خالل
العمل»� .أي �أن ال�سالمة املهنية ترتكز على تقدمي اخلدمات والتجهيزات والإن�شاءات
وو�ضع الرتتيبات الالزمة حلماية جميع عنا�رص الإنتاج ،ويف مقدمتها العن�رص الب�رشي،
بحيث تتوافر تلك الظروف املادية والنف�سية املنا�سبة للأفراد العاملني لأداء �أعمالهم
بال�شكل املطلوب(حكمت .)1982 ،وعرفت منظمة العمل الدولية) ،(ILOومنظمة ال�صحة
العاملية) (WHOال�صحة املهنية ب�أنها« املحافظة على �إدامة �صحة الفرد ج�سمي ًا وعقلي ًا
واجتماعي ًا داخل موقع عمله ،وذلك باتباع الأ�س�س ال�صحية والوقاية الالزمة والكافية
ملنع انحراف �صحته ب�سبب ظروف العمل ،ب�أن يكون هذا االنحراف مر�ض ًا نتيجة التعر�ض
للم�سببات املر�ضية” .ويف تعريف �شامل لها «هي حماية عنا�رص االنتاج الثالثة :القوى
العاملة ،الأدوات والآالت واملعدات ،املواد الأولية واملنتجة وحت�سني بيئة العمل ،وذلك
بتطبيق �أنظمة و�إجراءات خا�صة ت�ؤدي �إىل منع وقوع احلوادث»(�صالح.)1994 ،ولل�سالمة
املهنية مفهومان :مفهوم وظيفي ،ومفهوم تنظيمي .فاملفهوم الوظيفي :يعترب ال�سالمة
وال�صحة املهنية جمموعة من الإجراءات الهادفة �إىل منع وقوع حوادث و�إ�صابات العمل
والأمرا�ض املهنية وحتقيق ظروف عمل �آمنة خالية من املخاطر .للحفاظ على عنا�رص
الإنتاج من التلف وال�ضياع�.أما املفهوم التنظيمي :فتكون ال�سالمة وال�صحة املهنية هي
حتديد ال�شكل التنظيمي وتو�ضيحه لأ�ساليب العمل التي بوا�سطتها ن�ستطيع حتقيق �أهداف
ال�سالمة وال�صحة املهنية ودور الأطراف املعنية بذلك(زيدان� ،1995 ،ص.)10
أهمية إدارة السالمة املهنية وأهدافها:

تتمثل �أهمية �إدارة ال�سالمة املهنية وال�صحية يف حتقيقها ملجموعه من االهداف الآتية:
1 .1تقليل تكاليف العمل�:إن الإدارة ال�سليمة لبيئة العمل جتنب املن�ش�أة كثرياً من امل�شاكالت
املتمثلة باحلوادث والأمرا�ض ال�صحية ،هذه احلوادث تكلف املن�ش�أة كثرياً من التكاليف
املادية واملعنوية املت�ضمنة التعوي�ضات املدفوعة للعاملني �أو لعوائلهم من بعدهم،
وكذلك تعطل العمل.
2 .2توفري بيئة عمل �صحية وقليلة املخاطر�:إن الإدارة م�س�ؤولة عن توفري املكان املنا�سب
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.3
.4
.5
.6

واخلايل من املخاطر امل�ؤدية �إىل الإ�رضار بالعاملني �أثناء عملهم� ،إن هذه امل�س�ؤولية
�أ�صبحت متزايدة يف ظل التطور التكنولوجي ،وب�صورة خا�صة يف املن�ش�آت ال�صناعية.
 3توفري نظام العمل املنا�سب من خالل توفري الأجهزة واملعدات الواقية ،وا�ستخدام
ال�سجالت النظامية حول �أية �إ�صابات �أو حوادث و�أمرا�ض.
4التقليل من الآثار النف�سية الناجمة عن احلوادث والأمرا�ض املهنية؛ �إذ �إن احلوادث ال
يقت�رص ت�أثريها على اجلوانب املادية يف العمل ،و�إمنا متتد �آثارها �إىل م�شاعر العاملني
داخل املن�ش�أة وكذلك الزبائن املتعاملني معها.
5تدعيم العالقة الإن�سانية بني الإدارة والعاملني� ،إن توفري احلماية للعاملني واالهتمام
بهم من قبل الإدارة ي�شعرهم ب�أهميتهم ويبني ج�سور التعاون بينهم وبني �إدارتهم.
6تخلق الإدارة اجليدة لل�سالمة املهنية وال�صحية ال�سمعة اجليدة للمنظمة جتاه املناف�سني،
هذه ال�سمعة ينتج عنها ا�ستقطاب الأفراد الأكْ فاَء ،واالحتفاظ ب�أف�ضل الكفاءات(.عبا�س،
� ،2006ص.)306:

ختطيط الوقاية يف األمن الصناعي:

يبد�أ التخطيط للوقاية يف الأمن ال�صناعي بتوعية العاملني ،وجعلهم على بينة و�إدراك
ل�رضورة جتنب املخاطر والأ�رضار ،وتعريفهم بطبيعة خماطر العمل ،وطرق الإ�صابة
وو�سائل الوقاية.ومن �أهم �أدوات التخطيط للوقاية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1الإعالم� :إذ تعترب الإعالنات واملل�صقات �رضورية لتعريف الفرد لتجنب احلوادث،
وتعترب ال�صورة من �أهم الو�سائل الإعالنية يف الأمن ال�صناعي.
2التدريب :وذلك لتغيري �سلوك العاملني واجتاهاتهم وت�رصفاتهم .وذلك لتح�سني �أدائهم
نتيجة تنمية قدراتهم �أو مهاراتهم ومعلوماتهم.
3ا�شرتاك العاملني يف و�ضع برامج ال�سالمة وتطبيقها� :إذ �أنها �أ�سا�س ًا بنيت مل�صلحة
العامل والإنتاج معاً ،و�إن ا�شرتاك العاملني يف و�ضع قواعد ال�سالمة وتطبيقها يلزم
العمال التم�سك بها ومتابعة تنفيذها بعد التطبيق.
4توفري بيئة عمل منا�سبة :من بناية و�أر�ضية ملكان العمل .ووجود م�ستلزمات ال�سالمة
كافة ،مع توفري الو�سائل ال�صحية من تهوية و�إ�ضاءة ح�سنة.
5حتليل حوادث العمل :وذلك ملعرفة �أ�سباب احلوادث ومعاجلة تلك الأ�سباب ،وحتديد
الإجراءات الكفيلة ملنع حدوثها م�ستقبالً.
6تكوين جلان الأمن ال�صناعي :تتكون جلان الأمن ال�صناعي عادة من �أع�ضاء ميثلون
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العاملني ،ويختارون من بني العاملني ذوي الكفاءة والتدريب املالئم.ومن ممثلني
عن الإدارة(.زويلف� ،2001 ،ص.)235:
وال بد يف مرحلة التخطيط لإعداد برنامج الأمن وال�سالمة ملنع احلوادث من مراعاة ما
ي�أتي�(:شاوي�ش� ،2004 ،ص)349 :
•اقتناع الإدارة ب�أهمية الربنامج.
•توعية العاملني واحل�صول على تعاونهم.
•حتديد م�صدر اخلطر.
•حتديد �إجراءات التحقيق يف احلوادث والبيانات املطلوب جمعها.
•�إعداد الئحة منع احلوادث(التنظيمات والإر�شادات اخلا�صة مبنع احلوادث).
أسباب حوادث العمل:

�أ�سباب احلوادث ال�صناعية كثرية ومنها الإجهاد ،حيث يعتقد الباحثون يف �إدارة
الأفراد �أن الإجهاد وحده ميثل �أ�سباب احلوادث .كما يعترب بع�ضهم عدم �إطاعة العاملني
تعليمات العمل املوجهة �إليهم من قبل امل�رشفني �سبب ًا �آخر للحوادث ال�صناعية .يف حني
يرجع �آخرون �أ�سباب احلوادث ال�صناعية ل�سببني �أولهما هند�سي والأخر �إن�ساين .فالهند�سي
هو ما يتعلق مبقدار االحتياطات الفنية التي تتخذها املن�ش�أة عن طريق مهند�سي ال�سالمة
ملنع وقوع حوادث العمل�.أما العن�رص الإن�ساين فيتعلق بروح اجلماعة ومقدار التعاون
ال�سائد ،وحر�ص العاملني على �سالمة زمالئهم يف العمل ،كما يتعلق بنوع الإ�رشاف ومقدار
العالقات الإن�سانية التي ت�سود بني امل�رشفني و املر�ؤو�سني�.إال �أن بع�ضهم ين�سب احلوادث
ال�صناعية للأ�سباب الآتية�(:شاوي�ش� ،2004 ،ص)332 :
•ظروف العمل من حرارة وتهوية ورطوبة و�ضو�ضاء وتعب و �رسعة يف العمل.
•�أ�سباب �آلية �سواء ميكانيكية �أو يدوية.
•�أ�سباب �شخ�صية منها عيوب الب�رص املختلفة وال�سن واخلربة.
وسائل منع احلوادث الصناعية:

من الو�سائل التي ميكن ا�ستخدامها ملنع احلوادث ال�صناعيةماي�أتي( :زويلف،2001 ،
�ص )232:الو�سائل امليكانيكية:بحيث توجه العناية نحو و�ضع قواعد حتقق �سالمة العاملني
عند ت�صميم الآالت من الناحية البدنية والنف�سية.
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•ا�ستخدام معدات الأمان.
•حت�سني بيئة العمل.
•تكوين العادات ال�سليمة لتحقيق الأمن ال�صناعي.
واقع السالمة والصحة املهنية يف فلسطني

�إن ما مييز واقع ال�سالمة وال�صحة املهنية يف فل�سطني املراحل التي مرت بها البالد،
وبخا�صة فرتة االحتالل الإ�رسائيلي امل�ستمر حتى �أيامنا هذه� ،إذ مل تكن املن�ش�آت والور�ش
وامل�صانع تعاين من �ضعف القوانني املتعلقة بال�سالمة املهنية ،وهناك مدن كانت تفتقر
�إىل مراكز لإطفاء احلريق �أو �سيارات �إ�سعاف و�إطفاء ،وحتى �أيامنا هذه ما زالت مالمح هذا
الواقع بحاجة �إىل حتديد �أكرث من خالل تطبيق القانون الفل�سطيني اجلديد للعمل والعمال،
فمن �صفات هذا الواقع:
•عدم املعرفة ب�أ�س�س ال�سالمة وال�صحة املهنية ،وقلة الوعي لدى الطبقات يف
املجتمع كافة.
•افتقار فل�سطني للمعلومات املتعلقة مب�شكالت ال�سالمة وال�صحة املهنية.
•نق�ص يف الكادر الفني يف قطاع ال�سالمة وال�صحة املهنية.
•نق�ص يف معدات قيا�س ملوثات بيئة العمل و�أجهزته ،وكذلك معدات الفح�ص
الطبي للأفراد.
•قلة التن�سيق والتعاون بني �أ�صحاب العمل والعمال يف و�ضع برامج ال�سالمة وال�صحة
املهنية و�سيا�ساتها وخدماتها.
•عدم توافر برامج توعية متخ�ص�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية.
•كرثة الأمرا�ض املتوطنة واملزمنة لدى العاملني.
•عدم توافر خدمات ال�سالمة وال�صحة املهنية يف مناطق العمل وخارجه.
وبعد ت�سلم ال�سلطة الفل�سطينية �صالحياتها على الأر�ض تغري واقع ال�صحة
وال�سالمة املهنية ،و�أ�صبح هناك اهتمام نوع ًا ما بهذا املجال ،على �أمل �أن يتم التعمق
فيه ،والعمل على تطبيق قوانني ال�سالمة املهنية ونظمها ح�سب املطلوب(.مكتب وزارة
العمل -طولكرم.)2001 ،
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الدراسات السابقة:
هدفت درا�سة العمري(� )2002إىل اكت�شاف العالقة بني االجتاهات ال�سلوكية للعاملني
مب�صانع البرتوكيماويات وبني درجة التقيد بتعليمات ال�سالمة ،و�إىل معرفة الفروق
ال�سلوكية وخ�صائ�صها بني العاملني يف هذه امل�صانع ،ومعرفة العالقة بني و�سائل ال�سالمة
الوقائية وال�صحية واملهنية يف بيئة العمل ،وبني اجتاهات العاملني يف امل�صانع ،ومعرفة
العالقة بني توفري و�سائل ال�سالمة الوقائية وال�صحية املهنية يف بيئة العمل وبني اجتاهات
العاملني يف امل�صانع .ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة ما ي�أتي�:رضورة
اهتمام الإدارة العليا للأمن ال�صناعي ب�صياغة تعليمات ال�سالمة ومتابعة تطبيقاتها
من جميع العاملني ،والتو�سع يف ن�رش الوعي حول احلوادث ال�صناعية داخل بيئة العمل
عن طريق و�سائل الإعالم امل�سموعة واملرئية الداخلية ،وخا�صة الإعالنات واملل�صقات
واللوحات الإر�شادية وتوزيعها يف �أماكن العمل.و�رضورة العمل على تدريب العاملني
يف الوقت املنا�سب على و�سائل ال�سالمة واتباع تعليماتها ،و�رضورة توفري املعلومات
ال�رضورية الالزمة عن الآالت واملعدات التي ي�ستخدمها العمال مع تو�ضيح مكامن اخلطر
يف تلك الآالت ،والطرق ال�صحيحة وال�سليمة ال�ستخدامها ،وكتابة هذه التعليمات ب�أ�سلوب
مب�سط وبخط وا�ضح يف مكان منا�سب ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع العاملني الذين يبدون تطبيق ًا
جيداً ملعايري ال�سالمة مادي ًا ومعنوياً.
وهدفت درا�سة املزروع(� )2001إىل التعرف �إىل خماطر مراحل الإنتاج يف حمطة
تعبئة غاز البرتول بالريا�ض ،ومدى مالءمة تعليمات ال�سالمة و�أنظمتها ،وتوافر جتهيزات
و�سائل ال�سالمة يف املحطة ،والتزام العاملني با�ستخدام هذه الو�سائل ،واهتمام الإدارة
العليا مبجال الأمن وال�سالمة يف املحطة ،ورفع الوعي للعاملني ب�أهمية ا�ستخدام و�سائل
الأمن وال�سالمة.ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة ما ي�أتي�:إن ثلث جمتمع
الدرا�سة قد تعر�ض حلوادث نظراً لعدم االهتمام بو�سائل الأمن وال�سالمة.و�إن معظم العاملني
مل يتلقوا �أي تدريب يف جمال الأمن وال�سالمة ،كما �أنه ال توجد حما�رضات �أو ندوات توعية
يف جمال الأمن وال�سالمة.و�إن معظم العاملني ال يهتمون باتباع و�سائل الأمن وال�سالمة يف
املحطة وا�ستخدامها.
وقام �آل مقبول( )1999بدرا�سة للتعرف �إىل مدى اهتمام مديري الفنادق بتطبيق قواعد
ال�سالمة يف الفنادق مبدينة الريا�ض� ،إ�ضافة �إىل مدى توافر و�سائل ال�سالمة وكفايتها يف
الفنادق ،كما هدفت درا�سته �إىل معرفة �أ�سباب وقوع حوادث احلريق ،ومدى التزام النزالء
بقواعد ال�سالمة ،والت�أكد من مدى معرفة العاملني بتلك القواعد.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل
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نتائج منها:عدم وجود �أق�سام لل�سالمة ،وتدين ن�سبة العاملني يف جمال ال�سالمة.وعدم
وجود خطة لدى الفنادق لتطبيق قواعد ال�سالمة وحاالت الطوارئ ،و�أن هناك تهاون ًا يف
عمل التجارب الالزمة لأنظمة ال�سالمة والت�أكد من ا�ستمرارية �صالحيتها.وال يوجد دورات
تدريبية متخ�ص�صة للعاملني يف جمال ال�سالمة يف الفنادق.هذا وتتوافر بع�ض و�سائل
ال�سالمة و�أنظمتها ،وبع�ضها الآخر ال يتوافر ،ومن ذلك� :أنظمة الإطفاء واملكافحة ،و�أنظمة
الإنذار ،وو�سائل الإخالء ،وو�سائل ال�سالمة .وال توجد �أنظمة لتوعية النزالء بقواعد ال�سالمة.
ويف درا�سة �أخرى قام بها القرين( )1999هدفت �إىل معرفة و�سائل الإنذار املبكر
و�أثرها يف الوقاية من احلريق يف املن�ش�آت ال�صناعية مبدينة جدة ،من خالل �آراء �أفراد
عينة بلغ عددها( )211فرداً من امل�س�ؤولون عن الأمن وال�سالمة ،و�سعت الدرا�سة �إىل معرفة
و�سائل احلد من اخل�سائر الب�رشية واملادية ،وهدفت �إىل معرفة �أهم الأفعال التي يقوم بها
م�س�ؤول الأمن وال�سالمة باملن�ش�أة ،وقد �أظهرت هذه الدرا�سة العديد من النتائج ،منها:معرفة
متو�سط �أهم و�سائل الإنذار املبكر الأكرث ا�ستخدام ًا وجناعة يف الوقاية من احلريق ،و�أو�صت
الدرا�سة مبا ي�أتي :الت�أكيد على �أ�صحاب املن�ش�آت ال�صناعية ب�رضورة جتهيزها بو�سائل
الإنذار املبكر عن احلريق منذ �إن�شائها ،ومتابعة اجلديد يف هذه الو�سائل ،وتوفريها يف
املن�ش�آت التي ال توجد فيها ،و�رضورة اختيار الو�سائل املنا�سبة للإنذار املبكر ،وتوفري
خطط لتجربتها حتت �إ�رشاف �إدارة الدفاع املدين .و�رضورة �صيانة هذه الو�سائل دورياً،
وو�ضع تنظيم لذلك ،و�رضورة تعيني م�س�ؤول عن الأمن وال�سالمة بكل من�ش�أة �صناعية،
و�رضورة العناية ب�إحلاق العاملني يف املن�ش�آت بدورات تدريبية يف الأمن وال�سالمة ملعرفة
كيفية التدخل يف �أثناء وجود احلريق.
وهدفت درا�سة البلوي(� )1998إىل تقومي و�سائل التهوية واحلماية ال�شخ�صية من
ملوثات الهواء يف بيئة العمل يف املعامل وامل�صانع ،ومدى وجود �أجهزة دقيقة تراقب
تلوث الهواء يف البيئة الداخلية للمعامل وامل�صانع.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل بع�ض النتائج
من �أهمها:معاناة العاملني يف ثالثة من امل�صانع الأربعة ،ومن التدين الوا�ضح يف جودة
البيئة الداخلية املتمثلة يف قلة التهوية مع �شعورهم مب�ستويات عالية من امللوثات الغازية
و الأبخرة ،مما ي�ؤكد عدم كفاءة �أجهزة احلد من امللوثات الهوائية ،وكذلك �أجهزة التهوية
مما نتج عنه بع�ض الأمرا�ض ال�صدرية لبع�ض العاملني.
وهدفت درا�سة الذياب(� )1998إىل معرفة االجتاهات ال�سائدة لدى العاملني يف
م�صفاتي �أرامكو ال�سعودية يف جدة والريا�ض ،نحو تطبيق �أنظمة الأمن ال�صناعي ولوائحه،
وكذلك الفروق بني الذين تعر�ضوا ،وبني الذين مل يتعر�ضوا حلوادث �صناعية يف اجتاهاتهم
نحو تطبيق الأنظمة واللوائح.ولقد تو�صلت درا�سته �إىل:عدم اطالع بع�ض �أفراد العينة على
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�أنظمة الأمن ال�صناعي ولوائحها ،وعدم تقيد بع�ض �أفراد العينة بتطبيق الأنظمة واللوائح،
كما �أن هناك �أفراداً من العينة ال يقر�أون املعلومات اخلا�صة بال�سالمة لكل �آلة �أو معدة ،و�أن
بع�ض �أفراد العينة ال يخافون من رقابة امل�س�ؤولني من عدم قيامهم بتطبيق �أنظمة ال�سالمة
ولوائحها والأمن ال�صناعي ،ويعود ذلك لتهاون بع�ضهم �أو لعدم جدية املراقبة.
وقام الزهراين( )1997بدرا�سة هدفها معرفة مدى تطبيق �أنظمة ال�سالمة املعمول
بها يف ور�ش ال�صيانة بقيادة حر�س احلدود باململكة ال�سعودية ،ومعرفة الآثار املرتتبة
�صمم الباحث ا�ستبانة للتعرف �إىل
على عدم تطبيق �أنظمة ال�سالمة على �أداء العاملني ،وقد َّ
�أنظمة وو�سائل ال�سالمة ومدى تطبيقها وعوائق التطبيق والآثار املرتتبة على ذلك ،واحللول
املنا�سبة لها ،ووزعت على عينة البحث وهم� 88إداري ًا و 543فني ًا يف قيادتي حر�س احلدود
يف كل من منطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�رشقية.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج منها�:أن
هناك ن�سبة كبرية من املبحوثني �أفادوا بعدم وجود �أنظمة ال�سالمة بالور�ش ،كما �أن هذه
تطبق لأ�سباب منها�(:أنها قدمية� ،أو غري مالئمة ،وغري �شاملة) ووجود ق�صور يف
الأنظمة ال َّ
ت�أمني �أدوات ال�سالمة و�أنظمتها ،و�أن هناك ن�سبة من العاملني بالور�ش لي�س لديهم القدرة
على ا�ستخدام �أنظمة ال�سالمة ،نظراً لقلة الدورات يف هذا املجال ،وق�رص فرتاتها ،كما �أن هذه
الأنظمة قا�رصة عن درء احلوادث ،و�أنه ال يوجد تن�سيق بينها ،وبني �إدارات الدفاع املدين.
وهدفت درا�سة احلارثي(� )1997إىل معرفة �أثر التطور التقني يف املواد واملعدات
ال�صناعية على برامج التدريب يف جمال الأمن ال�صناعي ،وما �أوجه الق�صور يف جمال الأمن
ال�صناعي يف امل�صانع؟ وما �أنظمة الأمن ال�صناعي ونظمها املطبقة يف املن�ش�آت ال�صناعية،
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود جمموعة من امل�شكالت التي تعوق الأمن ال�صناعي ،ومنها:
�ضعف ميزانيات الأمن ال�صناعي ،وعدم وجود الأجهزة احلديثة الالزمة للأمن وال�سالمة
ال�صناعية ،وانخفا�ض كفاءة بع�ض العاملني يف جمال الأمن ال�صناعي ،وعدم اعرتاف
الإدارة العليا بالأمن ال�صناعي مع �ضعف احلوافز للعاملني يف هذا املجال.
وهدفت درا�سة اجلعيد(� )1991إىل حتديد �أنواع املخاطر التي تهدد الأن�شطة ال�صناعية
واحلرفية واملهنية يف املنطقة ال�صناعية مبدينة الريا�ض ،واىل حتديد �أنواع التدريب الذي
يتلقاه العاملون يف املن�ش�آت ال�صغرية والور�ش.ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها هذه
الدرا�سة� :رضورة افتتاح مدار�س ال�سالمة التي تتخ�ص�ص يف التدريب على و�سائل قواعد
ال�سالمة و�أ�صولها ،وكذلك الت�شجيع على ا�ستحداث مراكز تدريب �أهلية متخ�ص�صة يف �أعمال
ال�سالمة والأمن ال�صناعي.ووجوب تواجد �شخ�ص واحد على الأقل يف املن�ش�آت ال�صناعية
�سبق له التدريب على �أعمال الأمن وال�سالمة ال�صناعية �ضد املخاطر.و�رضورة التقيد
بالأوامر والتعليمات ال�صادرة من املديرية العامة للدفاع املدين التي تنظم �أمور الأمن
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وال�سالمة يف املن�ش�آت ال�صناعية ،للمحافظة على بيئة �آمنة �ضد املخاطر ال�صناعية.
وهناك درا�سة للع�سريي( )1986هدفت �إىل حتقيق و�سائل �ضمان �سالمة املن�ش�آت
ال�صناعية من احلرائق ،وقد اهتمت باجلانب الوقائي للمن�ش�آت ال�صناعية وحمايتها من
املخاطر ،وركز الباحث يف درا�سته على ثالث من�ش�آت �صناعية كربى يف مدينة الريا�ض
هي� :رشكة برتومني ،و�رشكة الكهرباء ،و�رشكة الغاز.ومن �أهم النتائج التي تو�صلت
�إليها هذه الدرا�سة:التزام جميع املن�ش�آت ال�صناعية باللوائح ال�صادرة عن الدفاع املدين
واخلا�صة با�شرتاطات ال�سالمة .واختيار نوعية من املباين للمن�ش�آت ال�صناعية متفقة
ومالئمة لنوع الأخطار وحجمها التي يتوقع حدوثها .وهناك �رضورة لتوفري و�سائل
مكافحة احلرائق التي يتوقع حدوثها .بالإ�ضافة �إىل �أهمية �إعطاء العن�رص الب�رشي عناية
فائقة من حيث التدريب.

التعقيب على الدراسات السابقة:

�أجمعت معظم الدرا�سات ال�سابقة على �أهمية متطلبات �أنظمة الأمن وال�سالمة املهنية،
و�رضورة وجود القدرة واملعرفة لدى العاملني على ا�ستخدام �أجهزة الأمن وال�سالمة املهنية
و�أدواتها ،كذلك وجوب �إتقان املهارات واالحتياطات الالزمة عند العمل .ولقد تناولت بع�ض
الدرا�سات مدى االهتمام لدى الإدارة العليا بهذه الإجراءات ومدى كفاية و�سائل ال�سالمة
ومنا�سبتها ،كما ورد يف درا�سة كل من(�سعيد �آل مقبول ،)1999 ،ودرا�سة(عبد اهلل البلوي،
 ،)1998ودرا�سة(فهد احلارثي ،)1997 ،ودرا�سة(عبد اهلل القرين.)1999 ،
كذلك اتفقت جميع الدرا�سات على �أهمية التدريب للأفراد ،وبخا�صة املتخ�ص�صني بالأمن
وال�سالمة ،و�إقامة برامج تدريبية للعاملني يف املن�ش�آت ال�صناعية ،وكذلك اتفقت هذه الدرا�سات
على �رضورة وجود �إدارات خمت�ص�صة بالأمن وال�سالمة يف كل م�ؤ�س�سة ،كما جاء يف درا�سة كل
من(�سعيد العمري ،)2002 ،ودرا�سة(حامد اجلعيد ،)1991 ،ودرا�سة(حممد املزروع.)2001 ،
وكذلك �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل �أهمية الوعي واملعرفة ب�أنظمة الأمن وال�سالمة
وو�سائلها� ،أو التعرف �إىل مدى م�ساهمة الو�سائل الإعالمية لزيادة الوعي لدى العاملني ،كما
ورد يف درا�سة كل من(عبد اهلل القرين )1999 ،ودرا�سة(حممد املزروع.)2001 ،
وتتميز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات الأخرى بدرا�ستها واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية
يف املن�ش�آت ال�صناعية بالتحديد ،من وجهة نظر العاملني من خالل �أربعة حماور رئي�سة،
هي :مدى �إميان �إدارة املن�ش�آت ال�صناعية وقناعتها ،ومدى التزام العاملني ور�ضاهم بتطبيق
قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية ،بالإ�ضافة �إىل دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على
تلك الأنظمة والقواعد.
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الطريقة واإلجراءات
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم والبالغ
عددها(ح�سب م�صادر مكتب وزارة العمل يف حمافظة طولكرم ل�سنة()397(،)2007/2006
من�شاة مق�سمة �إىل ثالثة �أجزاء رئي�سية وهي :الك�سارات واملحاجر وال�صناعات التحويلية
والكهرباء والغاز واملياه ،واجلدول( )1يبني توزيع جمتمع الدرا�سة ح�سب نوع املن�ش�أة
وعدد العاملني فيها:
اجلدول()1
توزيع جمتمع الدراسة حسب نوع املنشأة وعدد العاملني فيها وجنسهم
ǲǈǴǈƬŭơ

ƧƘǌǼŭơǝȂǻ

ƽƾǠǳơ

ǁȂǯƿ

ƭƢǻƛ

Î

ǂƳƢƸŭơȁƩơǁƢǈǰǳơ

ÒÍ

ÏÎÏ

Ñ

Ï

ƨȈǴȇȂƸƬǳơƩƢǟƢǼǐǳơ

ÐÐÍ

ÎÑÔÑ

ÓÖÏ

ÏÎ

ǹƢƦǳƗǵȂƸǴǳơƨǛȂƥǄƥƢűȐȇƾƫǂǷ ƨȈƟơǀǣÎ

ÔÏ

ÑÏÒ

ÎÔ

ÏÏ

ǦūƶǇƢŲƨǗƢȈƻǆƥȐǷƲȈǈǻÏ

ÔÓ

ÐÐÖ

ÓÑÒ

ÏÐ

ƭƢƯƗȁƣƢǌƻƗÐ

ÒÒ

ÎÐÏ

Ï

ÏÑ

ƨȈǫǁȁƨȈǴȇȂŢÑ

ÎÎ

ÐÕ

-

ÏÒ

ƨȇȁƢǸȈǯƨȈǴȇȂŢÒ

Ó

ÔÔ

Ô

ÏÓ

ƨȈǻƾǠǷƨȈǴȇȂŢÓ

ÕÑ

ÏÎÏ

Ð

ÏÓ

ÏÒÎ

ÎÕ

ÎÔ

ÎÑÖ

Ô

ÐÖÔ

ÎÕÐÒ

ÔÍÐ

ÏÔ
Ð

ǕȐƥȆǟƢǼǏǂƴƷǥȐǟƗȃǂƻƗƨȈǴȇȂŢÔ
ƽȂǴƳǹȂǗƢƥ
ƽȂǫȁǽƢȈǷǃƢǣƔƢƥǂȀǯ
ŅƢŦȍơ

ǵǂǰǳȂǗƨǜǧƢŰĿǲǸǠǳơƧǁơǃȁƤƬǰǷǁƾǐŭơ

عينة الدراسة:
ق�سم جمتمع الدرا�سة �إىل ثالث وحدات بحثية ،حيث اعترب كل نوع من �أنواع ال�صناعات
الثالث(ك�سارات وحماجر حتويلية ،وكهرباء ،وغاز ومياه) وحدة بحثية ،وقد وزعت اال�ستبان
على عينة ح�ص�صية اختريت بطريقة عر�ضية ممثلة من الوحدات البحثية ،بلغ قوامها()314
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من العاملني يف ال�صناعات الثالث ،وا�ستيعدت بالكامل.وبلغت ن�سبة العينة من جمتمعها
الكلي حوايل( )%14وتع ُّد هذه الن�سبة جيدة وكبرية حيث ي�شري عودة ومكاوي(� )1992إىل
�أن العينة تكون ممثلة بالبحوث امل�سحية التي يكون فيها جمتمع الدرا�سة بالألوف عندما
تكون ن�سبة التمثيل( )%10فما فوق واجلدول( )2يبني توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغرياتها
امل�ستقلة.
اجلدول()2
وصف عينة الدراسة تبعا ملتغرياتها املستقلة

املتغريات

ǆǼŪơ

ƨǟƢǼǐǳơǝȂǻ

ǂǸǠǳơ

ƧŐŬơƩơȂǼǇ

ƨȈǟƢǸƬƳȏơƨǳƢūơ

ȆǸȈǴǠƬǳơȃȂƬǈŭơ

التكرار

النسبة املئوية%

ǂǯƿ
ȄưǻƗ
ǝȂǸƴŭơ

ÏÓÏ
ÒÏ
ÐÎÑ

ÕÐÑ
ÎÓÓ
×ÎÍÍ

ƨȈǴȇȂŢƨǟƢǼǏ
ǂƳƢŰȁƩơǁƢǈǯ
ƽȂǫȁȁǽƢȈǷȁǃƢǣ
ǝȂǸƴŭơ
ƨǼǇÏÍǺǷǲǫƗ
ÐÍ-ÏÎǺǷ
ÑÍ-ÐÎǺǷ
ƨǼǇÑÍǺǷǂưǯƗ
ǝȂǸƴŭơ
ƩơȂǼǇÒǺǷǲǫơ
ÎÍ-ÓǺǷ
ƨǼǇÎÒńƛÎÎǺǷ
ƨǼǇÎÒǺǷǂưǯƗ
ǝȂǸƴŭơ
ƣǄǟƗ

ÏÑÍ
ÑÑ
ÐÍ
ÐÎÑ
ÏÏ
ÎÒÏ
ÖÎ
ÑÖ
ÐÎÑ
ÎÐÒ
ÖÏ
ÒÏ
ÐÒ
ÐÎÑ
ÎÐÔ

ÔÓÑ
ÎÑÍ
ÖÓ
×ÎÍÍ
ÔÍ
ÑÕÑ
ÏÖÍ
ÎÒÓ
×ÎÍÍ
ÑÐÍ
ÏÖÐ
ÎÓÓ
ÎÎÎ
×ÎÍÍ
ÑÐÐ

ÎÔÔ
ÐÎÑ

ƱȁǄƬǷ
ǝȂǸƴŭơ

ÑÎ
ÎÍÓ
ÎÍÒ
ÓÏ
ÐÎÑ

ȆƟơƾƬƥơ
ȅƽơƾǟƛ
ȅȂǻƢƯ
ȆǠǷƢƳ
ǝȂǸƴŭơ

ÎÒÔ

ÒÓÎ
×ÎÍÍ

ÎÐÎ
ÐÐÕ
ÐÐÑ
ÎÖÔ
×ÎÍÍ
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أداة الدراسة:
طور
بعد اطالع الباحث على عدد من الدرا�سات ال�سابقة والأدوات امل�ستخدمة فيهاَّ ،
ا�ستبانة خا�صة من �أجل التعرف �إىل« واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية
يف حمافظة طولكرم» ،وقد تكونت الأداة يف �صورتها النهائية من جزئني :الأول ت�ضمن بيانات
�أولية عن املفحو�صني متثلت يف العمر ،وامل�ستوى التعليمي ،واجلن�س ،واحلالة االجتماعية،
و�سنوات اخلربة� ،أما الثاين فقد تكون من الفقرات التي تقي�س واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية
يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم ،حيث بلغ عدد هذه الفقرات( )43فقرة ،وزعت
على �أربعة جماالت رئي�سية ،وقد ُ�ص ِّممت اال�ستبانة على �أ�سا�س مقيا�س ليكرت خما�سي
الأبعاد ،وقد بنيت الفقرات باالجتاه اال�إجابي و�أعطيت الأوزان كما هو � ٍآت:
•موافق ب�شدة:خم�س درجات
•موافق� :أربع درجات.
•ال �أدري :ثالث درجات.
•غري موافق :درجتان.
•غري موافق ب�شدة  :درجة واحدة.
ومن �أجل تف�سري النتائج ا�ستخدم الباحث معيار التقومي الآتي:
تحُ ول املتو�سطات احل�سابية �إىل ن�سب مئوية ،وذلك ب�رضب املتو�سط احل�سابي الناجت
الذي يرتاوح بني( )5-1ب ،20وتف�رس النتائج على هذا الأ�سا�س وفق املعيار الآتي:
درجة التقييم
الن�سبة املئوية
درجة �ضعيفة جدا
•�أقل من %50
درجة �ضعيفة
•من % 59.9-50
درجة متو�سطة
•من%69.9-60
درجة كبرية
•من % 79.9-70
درجة كبرية جدا
 %80ف�أكرث
ثبات أداة الدراسة:
نظراً ال�شتمال الأداة على �أق�سام وجماالت خمتلفة ،فقد ا�ستخدم الباحث �أنواع ًا عدة من
الثبات من �أجل ا�ستخراج معامل الثبات لكل ق�سم من هذه الأق�سام:
�أوالً :طريقة ثبات التجان�س الداخلي( :)Consistencyمن �أجل فح�ص ثبات �أداة
الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث ثبات التجان�س الداخلي( ،)Consistencyوهذا النوع من الثبات
ÎÒÕ
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ي�شري �إىل قوة االرتباط بني الفقرات يف �أداة الدرا�سة ،ومن �أجل تقدير معامل التجان�س
ا�ستخدمت طريقة(كرونباخ �ألفا) ،حيث بلغ معامل الثبات الكلي(�ألفا) على جماالت الدرا�سة
املختلفة ،وعلى الدرجة الكلية على النحو الآتي:
اجلدول()3
يبني نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على جماالت الدراسة املختلفة
ƩȏƢƴŭơ

ƩƢƦưǳơǲǷƢǠǷƨǸȈǫ

ƨȈǼȀŭơƨǷȐǈǳơȁƨƸǐǳơƩơƔơǂƳƛȁƾǟơȂǫǪȈƦǘƬƥƢȀƬǟƢǼǫȁƧƘǌǼŭơƧǁơƽƛǹƢŻƛÎ
ƢēơȁƽƗȁƢēƢǷǄǴƬǈǷŚǧȂƫȁ

ÍÕÔ

ƢēơƔơǂƳƛȁƨȈǼȀŭơƨǷȐǈǳơȁƨƸǐǳơƾǟơȂǫǪȈƦǘƬƥśǴǷƢǠǳơǵơǄƬǳơÏ

ÍÔÍ

ƨȈȀǼŭơƨǷȐǈǳơȁƨƸǐǳơƩơƔơǂƳƛȄǴǟǊȈƬǨƬǳơȁƨƥƢǫǂǴǳƨȈũǂǳơƩƢƠȈŮơǁȁƽÐ
ƢēơƔơǂƳƛȁƨȈǼȀŭơƨǷȐǈǳơȁƨƸǐǳơƾǟơȂǫǪȈƦǘƫǺǟśǴǷƢǠǳơƢǓǁȃƾǷÑ

ÍÕÒ
ÍÕÖ

ƩƢƦưǴǳƨȈǴǰǳơƨƳǁƾǳơ

ÍÖÐ

يت�ضح من اجلدول(� )3أن درجة الثبات ملجاالت الدرا�سة املختلفة ترتاوح بني(-0.70
 )0.93وجميعها معامالت مرتفعة منا�سبة لأغرا�ض الدرا�سة وميكن الوثوق بها.
ثانيا :طريقة التجزئة الن�صفية( :)Split-Half Methodحيث ُق�سمت فقرات اال�ستبانة
�إىل ق�سمني مت�ساويني ،احتوى الق�سم الأول على الفقرات الفردية( ،)....5 ،3 ،1واحتوى
الق�سم الثاين على الفقرات الزوجية لال�ستبانة( ،)...6 ،4 ،2ثم ا�ستخرج معامل االرتباط
بني الدرجات الفردية والدرجات الزوجية(ملحم�:2002 ،ص� ،)310إذ بلغ معامل الثبات
ثبات مرتفع ًا ومنا�سب ًا لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
الكلي( ،)0.90وهذا يعد معامل ٍ
صدق األداة:
ا�ستخدم الباحث نوعني من ال�صدق من �أجل فح�ص �صدق الأداة ،وهما :ال�صدق
الظاهري ،وذلك بتوزيع الأداة على عدد من املفحو�صني الذين ا�ستجابوا لها ب�سهولة وبي�رس،
حيث كانت الأ�سئلة والفقرات وا�ضحة بالن�سبة لهم ،وقد كان ذلك م�ؤ�رشا على �صدق الأداة
الظاهري� ،أما النوع الثاين فهو�:صدق املحكمني� ،إذ قام الباحث بعر�ض الأداة على عدد من
املخت�ص�صني من حملة ال�شهادات العليا(ماج�ستري ،دكتوراه) الذين �أبدوا مالحظاتهم على
الأداة ،ومن ثم قام الباحث ب�إجراء التعديالت املنا�سبة التي �أ�شار �إليها املحكمون.
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إجراءات الدراسة:
بعد الت�أكد من ثبات الأداة و�صدقها قام الباحث بالإجراءات الآتية:
�أوال :قام الباحث ب�أخذ الإذن اخلطي بتوزيع �أداة الدرا�سة من وزارة العمل ،ثم و َّزع
اال�ستبانة على �أفراد عينة الدرا�سة من العاملني يف املن�ش�آت ال�صناعية املختلفة يف حمافظة
طولكرم ،وقبل بدء املبحوثني بتعبئة اال�ستبانة طلب منهم �أن ي�سجلوا املعلومات العامة يف
الق�سم الأول من كل ا�ستبانة ،ثم و�ضح الباحث هدف الدرا�سة وكيفية الإجابة عن فقراتها،
وبعد ذلك �أتيحت الفر�صة للإجابة عن الفقرات.
فرغ الباحث ا�ستجابات املبحوثني
ثانياً :بعد �أن متت �إجراءات تطبيق اال�ستبانةَّ ،
متهيداً ملعاجلتها وحتليلها با�ستخدام برنامج احلا�سوب)(spss
ثالثاً :بعد جتميع املعلومات من �أداة الدرا�سة(اال�ستبانة) ،قام الباحث بتنظيمها
وتبويبها بعد الت�أكد من �صالحيتها للتحليل الإح�صائي ،ومن ثم ا�ستخدم الأ�ساليب
الإح�صائية املنا�سبة ال�ستخال�ص النتائج.
منهج الدراسة وتصميمها:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي لدرا�سة العالقة بني متغريات الدرا�سة،
وجمع املعلومات ،وا�ستخدم التحليل الإح�صائي لفح�ص الفر�ضيات بهدف تف�سري النتائج،
و�شملت الدرا�سة املتغريات الآتية:
�أوالً :املتغريات الت�صنيفية(:)classification variables
� -2أنثى
		
1اجلن�س :وله م�ستويان -1 :ذكر
.1
.2

2العمر :وله �أربعة م�ستويات� -1 :أقل من � 20سنة  -2من� 30-21سنة
 – 3من� -4 40-31أكرث من �40سنة

3امل�ستوى التعليمي :وله �أربع م�ستويات:
.3
-3ثانوي
�-2إعدادي
-1ابتدائي
 4 .4احلالة االجتماعية :وله م�ستويان:
-2متزوج.
-1عازب
ÎÓÍ
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�5سنوات اخلربة وله �أربع م�ستويات:
.5
-2من �10-6سنوات
		
�-1أقل من �5سنوات
�-4أكرث من � 15سنة

-3من� 15 -11سنة

ثانياً :املتغريات التابعة( )Dependent Variablesوتت�ضمن املتغريات التي مثلتها
الفقرات يف املجاالت الآتية:
� 1 .1إميان �إدارة املن�ش�أة وقناعتها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها
وتوفري م�ستلزماتها و�أدواتها.
2 .2التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة و ال�سالمة املهنية و�إجراءاتها.
3 .3دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على �إجراءات ال�صحة وال�سالمة املهنية.
4 .4مدى ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها.
املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
من �أجل معاجلة البيانات ا�ستخدم برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية()SPSS
وذلك با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الآتية:
1 .1املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.
2 .2اختبار(ت) للمجموعات امل�ستقلة ) )Independent T-Testلفح�ص الفر�ضيات
املتعلقة مبتغريات اجلن�س واحلالة االجتماعية.
3 .3حتليل التباين الأحادي )(One-Way Analysis of Varianceلفح�ص الفر�ضية
املتعلقة بدرا�سة متغري اخلربة وامل�ستوى التعليمي والعمر.
4 .4طريقة التجزئة الن�صفية )(Split-Half Methodمن �أجل حتديد معامل الثبات
لأداة الدرا�سة.
5 .5معادلة كرونباخ الفا لقيا�س ثبات التجان�س الداخلي)(Consistency
6 .6التمثيل البياين للمتغريات امل�ستقلة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت
ال�صناعية يف حمافظة طولكرم� ،إ�ضافة �إىل حتديد �أثر كل من متغريات اجلن�س ،والعمر،
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وامل�ستوى التعليمي ،و�سنوات اخلربة ،واحلالة االجتماعية على م�ستوى ال�صحة وال�سالمة
املهنية ،وبعد عملية جمع البيانات عوجلت �إح�صائيا با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية
للعلوم االجتماعية ) (SPSSوفيما ي�أتي عر�ض للنتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة:
أوال :النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة:
نتائج ال�س�ؤال الأول:ما م�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية يف
حمافظة طولكرم؟
من �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية
ودرجة تقومي م�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية ،كما يظهر يف
اجلداول( ،)7 ،6 ،5 ،4بينما يبني اجلدول( )8ترتيب املجاالت تبع ًا لدرجة تقييم م�ستوى
ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية.
1 .1حمور �إميان �إدارة املن�ش�أة وقناعها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها
وتوفري م�ستلزماتها و�أدواتها.
جدول()4
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تقويم مستوى الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت
الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا جملال إميان إدارة املنشأة وقناعاتها بتطبيق قواعد الصحة
والسالمة املهنية وإجراءاتها وتوفري مستلزماتها وأدواتها مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم
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يت�ضح من اجلدول(� )4أن درجة تقومي م�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية يف
املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم ،تبعا ملجال �إميان �إدارة املن�ش�أة وقناعتها
بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها وتوفري م�ستلزماتها و�أدواتها ،كانت
كبرية جدا على الفقرات( ،)4 ،1حيث بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على
هذه الفقرات على التوايل( )%81.3 ،%82.1بينما كانت درجة التقومي مل�ستوى ال�صحة
وال�سالمة املهنية كبرية على الفقرات( )11 ،9 ،7 ،5 ،8 ،3 ،2حيث بلغت الن�سبة املئوية
ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل(،%72.6 ،%75 ،%77.3 ،%79.3
 ،)%70 ،%70.8 ،%72 ،%74.1وكانت درجة التقومي مل�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية
متو�سطة على الفقرات( )6 ،12حيث بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه
الفقرات على التوايل( ،)%64.6 ،%64.7وكانت درجة التقييم قليلة على الفقرة( )10حيث
بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرة(� ،)%58.2أما الدرجة الكلية
ملجال �إميان �إدارة املن�ش�أة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها
وتوفري م�ستلزماتها و�أدواتها فقد كانت كبرية � ،إذ بلغت الن�سبة املئوية الكلية ال�ستجابات
املبحوثني على جميع الفقرات(.)%72.4ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن ذلك يتوافق
مع م�صلحة املن�ش�أة من حيث �رضورة التزامها بالقوانني املعمول بها لأجل احل�صول على
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تراخي�ص �سنوية وجتديدها ،ويعتقد الباحث �أن توفري �رشوط ال�صحة وال�سالمة املهنية
�أمر �شكلي ،ولي�س جوهري ًا من قبل معظم �إدارات املن�ش�آت ال�صناعية حتى ت�ستويف �رشوط
احل�صول على تلك الرتاخي�ص ،هذا وقد �أكدت درا�سة(الع�سريي� )1986 ،أن هناك التزام ًا من
قبل جميع املن�ش�آت املبحوثة بتوفري ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة املهنية.باملقابل عار�ضت
هذه النتيجة درا�سة(احلارثي)1997 ،؛ �إذ تو�صل �إىل �أن الإدارة العليا للمن�ش�آت ال�صناعية
ال تعرتف بالأمن ال�صناعي ،و�أن هناك �ضعف ًا يف احلوافز للعاملني يف هذا املجال.وما
يعزز هذه النتيجة �أن توفري م�ستلزمات ال�صحة وال�سالمة املهنية و�أدواتها من قبل �إدارات
املن�ش�آت ال�صناعية يعود باملنافع االقت�صادية على املن�ش�أة �سواء �أكانت يف املعدات �أم
التجهيزات �أم العامل نف�سه ،ب�صفته �أهم عن�رص من عنا�رص الإنتاج جتب حمايته وتوفري
الطم�أنينة له ،لأجل زيادة الإنتاج وحت�سني النوعية(ابوبكر� ،أبو �صالح.)1989 ،
2 .2حمور التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة و ال�سالمة املهنية و�إجراءاتها.
اجلدول()5
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تقييم مستوى الصحة والسالمة املهنية يف
املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا جملال التزام العاملني بتطبيق قواعد الصحة و السالمة
املهنية وإجراءاتها مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم
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يت�ضح من اجلدول(� )5أن درجة تقومي م�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت
ال�صناعية يف حمافظة طولكرم ،تبعا ملجال مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة
وال�سالمة املهنية و�إجراءتها كانت كبرية جدا على الفقرتني( ،)2 ،10حيث بلغت الن�سبة
املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل( ،)%80 ،%84.2بينما كانت
درجة التقومي مل�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية كبرية على الفقرات( )3 ،4 ،1 ،6حيث بلغت
الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل(،%79.1 ،%79.8
 ،)%75 ،%78.6وكانت درجة التقومي مل�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية متو�سطة على
الفقرات( )8 ،7حيث بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على
التوايل( ،)%61 ،%69.9وكانت درجة التقومي قليلة على الفقرات( )5 ،11حيث بلغت الن�سبة
املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل( ،)%50.3 ،%59.6وقد كانت
درجة التقومي قليلة جدا على الفقرة( )9حيث بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني
على هذه الفقرة(� ،)% 46.2أما الدرجة الكلية ملجال مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد
ال�صحة و ال�سالمة املهنية و�إجراءاتها فقد كانت متو�سطة؛ �إذ بلغت الن�سبة املئوية الكلية
ال�ستجابات املبحوثني على جميع الفقرات(.)%69.4ويف اعتقاد الباحث �أن هذه النتيجة
التي تو�صل �إليها يف هذا املحور منطقية �إىل حد معقول ،وبخا�ص ًة �أن هناك ا�ستخفافا يف
�أغلب الأحيان من العاملني يف املن�ش�آت ال�صناعية بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية
و�إجراءتها �أثناء ت�أديتهم لعملهم ،باعتبارها روتين ًا ومعوق ًا يقلّل من �إنتاجيتهم ،ولأ�سباب
نف�سية بالإ�ضافة �إىل قلة التدريب وقلة الوعي �أحيان ًا باملخاطر املرتتبة على ذلك الإهمال،
وقد �أكدت درا�سة(الزهراين )1997 ،ذلك� ،إذ تبني من خاللها �أن هناك ن�سبة من العاملني
بالور�ش ال�صناعية لي�س لديهم القدرة على ا�ستخدام �أنظمة ال�سالمة ،نظراً لقلة الدورات يف
ÎÓÒ
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هذا املجال ،وق�رص فرتاتها.كما �أن نتائج درا�سة(العمري )2002 ،بينت �أن هناك �رضورة
لتدريب العاملني يف الوقت املنا�سب على و�سائل ال�سالمة واتباع تعليماتها ،بالإ�ضافة �إىل
�رضورة ت�شجيع العاملني الذين يبدون تطبيق ًا جيداً ملعايري ال�سالمة مادي ًا ومعنوياً.ويف
الوقت نف�سه تو�صل(املزروع )2001 ،يف درا�سته �إىل �أن ثلث جمتمع الدرا�سة قد تعر�ض
حلوادث نظراً لعدم االهتمام بو�سائل الأمن وال�سالمة ،و�أن معظم العاملني ال يهتمون باتباع
و�سائل الأمن وال�سالمة وا�ستخدامها يف �أماكن �أعمالهم.
3 .3حمور دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على �إجراءات ال�صحة وال�سالمة املنهية.
اجلدول()6
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تقييم مستوى الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت
الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا جملال دور اهليئات الرمسية للرقابة والتفتيش على إجراءات
الصحة والسالمة املنهية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم
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يت�ضح من اجلدول(� )6أن درجة تقومي م�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت
ال�صناعية يف حمافظة طولكرم ،تبعا ملجال دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على
�إجراءات ال�صحة وال�سالمة املنهية ،كانت كبرية على الفقرة( ،)1حيث بلغت الن�سبة املئوية
ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرة( ،)%70.5بينما كانت درجة التقومي مل�ستوى ال�صحة
وال�سالمة املهنية متو�سطة على بقية الفقرات( )2 ،7 ،4 ،5 ،9 ،8 ،3حيث بلغت الن�سبة املئوية
ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل(،%65.5 ،%68.7 ،%68.9 ،%69.9
� ،)%64.2 ،%64.5أما الدرجة الكلية ملجال دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على
�إجراءات ال�صحة وال�سالمة املنهية ،فقد كانت متو�سطة �إذ بلغت الن�سبة املئوية الكلية
ال�ستجابات املبحوثني على جميع الفقرات(.)%66.7ويعزو الباحث هذا االنخفا�ض يف
اال�ستجابة حول فاعلية دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش للأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية
ال�سائدة يف املناطق وغياب القانون� ،إذ يت�ضح من خالل التقرير ال�سنوي ال�صادر عن الإدارة
وجهت للمن�ش�آت
العامة للتفتي�ش وحماية العمل عام � 2005أنه من الإجراءات القانونية التي ِّ
ال�صناعية املخالفة للقوانني املتعلقة بال�سالمة املهنية هي على النحو التايل 6163:تنبيه،
� 289إنذار ،باملقابل �أغلقت من�ش�أة واحدة فقط جزئي ًا على م�ستوى حمافظات ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة.هذا بالإ�ضافة �إىل �أ�سباب �أخرى منها تدين كفاءة العاملني وخربتهم يف هذه
الهيئات(القرين.)1995 ،بالإ�ضافة �إىل �ضعف العالقة بني العاملني و�أ�صحاب املن�ش�آت
ال�صناعية من جهة ،وبني العاملني يف تلك الهيئات من جهة �أخرى ،من خالل تبادل الآراء
واخلربات واالقرتاحات ،وقد �أكدت درا�سة(الزهراين )1997 ،ذلك.
4 .4حمور مدى ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها.
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سالمة سالم.أ

واقع الصحة والسالمة املهنية في
املنشآت الصناعية في فلسطني

)7(اجلدول
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تقييم مستوى الصحة والسالمة املهنية يف
املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا جملال مدى رضا العاملني عن تطبيق قواعد وإجراءات
الصحة والسالمة املهنية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم
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) �أن درجة تقومي م�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية يف7(يت�ضح من خالل اجلدول
 تبعا ملجال مدى ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد،املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم
ÎÓÕ
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ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها ،كانت كبرية على الفقرات(،)10 ،9 ،4 ،8 ،7 ،1 ،2
حيث بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل(،%78.7
 ،)%74.4 ،%74.8 ،%75 ،%75 ،%76.5 ،%78.4بينما كانت درجة التقومي مل�ستوى ال�صحة
وال�سالمة املهنية متو�سطة على بقية الفقرات(� )3 ،6 ،5إذ بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات
املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل(� ،)%65 ،%66.3 ،%69.4أما الدرجة الكلية ملجال
مدى ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها ،فقد كانت كبرية
حيث بلغت الن�سبة املئوية الكلية ال�ستجابات املبحوثني على جميع الفقرات(.)%73.3
ويعزو الباحث هذه النتيجة الرتباطها يف املحور الأول من هذه الدرا�سة بان هناك �إميان ًا
وقناع ًة لدى �إدارة املن�ش�أة ال�صناعية بتوفري �رشوط ال�صحة وال�سالمة املهنية من وجهة نظر
العاملني ،وهذا يتوافق مع نتيجة هذا املحور من حيث ر�ضا العاملني الكبري جتاه تطبيق
قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها� ,أما عند درجة ر�ضا العاملني جتاه تطبيق
املنِ�ش�آت ال�صناعية لل�سيا�سات التدريبية ،فهي متو�سطة ،وهذا ما �أكدته درا�سة(املزروع،
 )2001ب�أن معظم العاملني مل يتلقوا �أي تدريب يف جمال الأمن وال�سالمة ،كما �أنه ال توجد
حما�رضات �أو ندوات توعية يف جمال الأمن وال�سالمة املهنية.
5 .5ترتيب املجاالت والدرجة الكلية ح�سب درجة وم�ستوى واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية
يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم:
اجلدول()8
ترتيب اجملاالت والدرجة الكلية حسب درجة ومستوى واقع الصحة والسالمة املهنية يف
املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم
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واقع الصحة والسالمة املهنية في
املنشآت الصناعية في فلسطني

يت�ضح من خالل اجلدول( )8ما ي�أتي:
�1 .1إن الدرجة الكلية مل�ستوى واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية يف
حمافظة طولكرم كانت كبرية� ،إذ بلغت الن�سبة املئوية الكلية ملتو�سط ا�ستجابات
املفحو�صني على جميع الفقرات جلميع املجاالت(.)%70.51وهذه النتيجة لن تكون
بال�رضورة �صحيحة� ،إذ قد يعود ذلك لعدم معرفة العاملني ب�أ�س�س ال�صحة وال�سالمة
املهنية وقواعدها� ،أو قد يكون ناجت ًا عن خوف من �صاحب املن�ش�أة �أو متلق له.
�2 .2إن ترتيب املجاالت تبع ًا لدرجة ال�صحة وال�سالمة املهنية وواقعها يف املن�ش�آت
ال�صناعية يف حمافظة طولكرم جاء على النحو الآتي:
•املرتبة الأوىل :جمال مدى ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة
املهنية و�إجراءاتها.
•املرتبة الثانية :جمال �إميان �إدارة املن�ش�أة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�صحة
وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها وتوفري م�ستلزماتها و�أدواتها.
•املرتبة الثالثة :جمال مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة و ال�سالمة املهنية
و�إجراءتها.
•املرتبة الرابعة :جمال دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على �إجراءات ال�صحة
وال�سالمة املهنية.

ثانيا :النتائج املتعلقة بالفرضيات:
النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة( )α=0.0.05يف درجة
واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم
تبعا ملتغري اجلن�س .ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخدم اختبار(ت) ملجموعتني
م�ستقلتني( )Independent t-testونتائج اجلدول()9تبني ذلك:
اجلدول()9
نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق يف درجة واقع الصحة والسالمة املهنية ومستواها يف املنشآت
الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري اجلنس.
ÎÔÍ
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(ÐÎÏ ƨȇǂƷƨƳǁƾƥ

 بلغت جما ًال يظهر مدى التزام،) �أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب9(يت�ضح من اجلدول
،)0.27(العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها تبعا ملتغري اجلن�س
)؛ �أي �أننا نقبل الفر�ضيةα=0.0.5(وهي �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة
 كذلك بلغت قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب على جماالت �إميان،ال�صفرية على هذا املجال
 ودور الهيئات،�إدارة املن�ش�أة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها
 ومدى ر�ضا العاملني،الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على ال�صحة وال�سالمة املنهية و�إجراءتها
،0.02( وعلى الدرجة على التوايل،عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها
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 ،)0.03 ،0.01وجميع هذه القيم �أقل من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة()=0.05α؛
�أي �أننا نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية على هذه املجاالت ،مبعنى وجود فروق يف درجة واقع
ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية وم�ستواها يف حمافظة طولكرم ،تبعا
ملتغري اجلن�س ،وقد كانت الفروق ل�صالح الإناث .ويت�ضح من حتليل نتائج هذه الفر�ضية
ب�أن هناك فروق ًا دالة �إح�صائي ًا تبع ًا ملتغري اجلن�س ،ول�صالح الذكور بالن�سبة ملحور مدى
التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها �أثناء ت�أديتهم لعملهم،
ويعود ذلك �إىل �أن الإناث ميلن �إىل ممار�سة �أعمال ال ترتبط مبخاطر ،و�أنهن �أكرث حذراً من
الذكور يف ت�أدية العمل ،بالإ�ضافة �إىل �أن الذكور لديهم ا�ستهتار وا�ستخفاف وا�ضح عند
ا�ستخدام و�سائل ال�صحة وال�سالمة املهنية ،ومن جانب �آخر �أظهر حتليل الفر�ضية تبع ًا
ملتغري اجلن�س بالن�سبة للمحاور الثالثة الأخرى� ،أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائياً ،ويعود
ذلك يف اعتقاد الباحث �إىل اقت�صار وجود الإناث يف من�ش�آت املن�سوجات واملالب�س ب�سبب
طبيعة قيم �أهل فل�سطني واجتاهاتهم ب�شكل عام وحمافظة طولكرم ب�شكل خا�ص ،وقد �أكدت
درا�سة كل من املزروع( )2001ودرا�سة الزهراين( )1997هذه النتيجة بعدم وجود فروق
تبع ًا ملتغري اجلن�س.
النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة( )α=0.0.5يف درجة واقع
ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم تبعا
ملتغري العمر.
ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبعا ملتغري العمر ،ومن ثم
ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي( )One-way Anovaللتعرف �إىل داللة الفروق يف درجة
التقييم تبعا ملتغري العمر واجلداول()10و( )11تبني ذلك:
اجلدول()10
املتوسطات احلسابية لدرجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت الصناعية يف
حمافظة طولكرم تبعا ملتغري العمر
ÎÔÏ
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 ومن �أجل معرفة،)جود فروق بني املتو�سطات احل�سابية10(يت�ضح من خالل اجلدول
 ا�ستخدم اختبار حتليل التباين،�إن كانت هذه الفروق قد و�صلت مل�ستوى الداللة الإح�صائية
:) يو�ضح ذلك11(( واجلدولOne-way Anova)الأحادي
)11(اجلدول
نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة واقع الصحة والسالمة املهنية ومستواها يف
املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري العمر
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يت�ضح من اجلدول(� )11أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب ،بلغت على جميع املجاالت
وعلى الدرجة الكلية لدرجة واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية
يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري العمر على التوايل()0.34 ،0.06 ،0.83 ،0.75 ،0.05
وهي �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة()α=0.05؛ �أي �أننا نقبل الفر�ضية
ال�صفرية ،مبعنى عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف درجة واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية
وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري العمر.وهذه النتيجة التي
مت التو�صل �إليها معقولة ومقبولة �إىل حد ما� ،إذ �إن ر�ضا العاملني والتزامهم وقيا�س فاعلية
دور الهيئات الر�سمية ،وكذلك �إميان الإدارة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة ال
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تقا�س مب�ستوى العمر ،و�إمنا تتحكم ظروف وطبيعة البيئة املادية واملعنوية التي توفرها
املن�ش�أة �ضمن ال�شكل الالئق واملنا�سب.
النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة( )α=0.05يف درجة واقع
ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم تبعا
ملتغري امل�ستوى التعليمي .ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبعا
ملتغري امل�ستوى التعليمي ،ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي()One-way Anova
للتعرف �إىل داللة الفروق يف درجة واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها تبعا ملتغري
امل�ستوى التعليمي واجلداول()12و( )13تبني ذلك:
جدول()12
املتوسطات احلسابية لدرجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت الصناعية يف
حمافظة طولكرم تبعا ملتغري تبعا ملتغري املستوى التعليمي
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 ومن �أجل معرفة،)جود فروق بني املتو�سطات احل�سابية12(يت�ضح من خالل اجلدول
�إن كانت هذه الفروق قد و�صلت مل�ستوى الداللة الإح�صائية ا�ستخدم اختبار حتليل التباين
:) يو�ضح ذلك13((واجلدولOne-way Anova) (الأحادي
)13(اجلدول
نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف
املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري املستوى التعليمي
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يت�ضح من اجلدول(� )13أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب ،بلغت على جميع املجاالت
وعلى الدرجة الكلية لدرجة واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية
يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري امل�ستوى التعليمي على التوايل(،0.52 ،0.51 ،0.79
 ،)0.81 ،0.80وجميع هذه القيم �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة()α=0.05؛
�أي �أننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية ،مبعنى عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف درجة واقع
ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم ،تبعا
ملتغري امل�ستوى التعليمي.ومن خالل حتليل نتيجة هذه الفر�ضية يت�ضح عدم وجود فروق
داله �إح�صائي ًا بالن�سبة للمحاور الرئي�سية الأربعة للدرا�سة تبع ًا ملتغري امل�ستوى التعليمي،
وقد تعود هذه النتيجة لطبيعة ال�صدفة� ،أو لطبيعة العينة املنتقاة� ،إذ �إن  %80من عينة
الدرا�سة م�ستواهم التعليمي ثانوية عامة فما دون.
النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة( )α=0.05يف درجة ال�صحة
وال�سالمة املهنية وم�ستواها وواقعها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم تبع ًا
ملتغري �سنوات اخلربة.
ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبعا ملتغري �سنوات
اخلربة ،ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ) )One-way Anovaللتعرف �إىل داللة
الفروق يف درجة واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها تبعا ،ملتغري �سنوات اخلربة
واجلداول( )14و( )15تبني ذلك:
اجلدول()14
املتوسطات احلسابية لدرجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت الصناعية يف
حمافظة طولكرم تبعا ملتغري تبعا ملتغري سنوات اخلربة
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 ومن �أجل معرفة،) وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية14(يت�ضح من خالل اجلدول
 ا�ستخدم اختبار حتليل التباين،�إن كانت هذه الفروق قد و�صلت مل�ستوى الداللة الإح�صائية
:) يو�ضح ذلك15(  ) واجلدولOne-way Anova ( الأحادي
)15(اجلدول
نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف
املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري سنوات اخلرية
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يت�ضح من اجلدول(� )15أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب ،بلغت على جميع املجاالت،
وعلى الدرجة الكلية لدرجة واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية
يف حمافظة طولكرم تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة على التوايل(،0.07 ،0.53 ،0.37 ،0.09
 ،)0.09وجميع هذه القيم �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة()α=0.05؛ �أي �أننا
نقبل الفر�ضية ال�صفرية ،مبعنى عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف درجة وم�ستوى واقع
ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم تبع ًا ملتغري �سنوات
اخلربة.ومن خالل حتليل نتائج هذه الفر�ضية يت�ضح عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بالن�سبة
للمحاور الرئي�سية الأربعة للدرا�سة تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة للعاملني ،وقد �أكدت ذلك �أي�ضا
درا�سة الذياب(.)1998كما �أن  %43من عينة الدرا�سة خربتهم ال تتجاوز خم�س ال�سنوات.
النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة( )α=0.05يف درجة واقع
ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم تبع ًا
ملتغري احلالة االجتماعية.
ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخدم اختبار(ت) ملجموعتني م�ستقلتني(Independent
) t-testونتائج اجلدول( )16تبني ذلك:
اجلدول()16
نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق يف درجة واقع الصحة والسالمة املهنية ومستواها يف املنشآت
الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري احلالة االجتماعية
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(ÐÎÏ ƨȇǂƷƨƳǁƾƥ

يت�ضح من اجلدول(� )16أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب ،بلغت جما ًال يبني مدى
ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها تبع ًا ملتغري احلالة
االجتماعية( ،)0.04وهي �أقل من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة()α=0.05؛ �أي
�أننا نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية على هذا املجال ،مبعنى وجود فروق دالة �إح�صائيا ،وقد
كانت الفروق ل�صالح العزاب ،كما بلغت قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب على جماالت �إميان
�إدارة املن�ش�أة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها ،ودور الهيئات
الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على �إجراءات ال�صحة وال�سالمة املنهية ،ومدى التزام العاملني
بتطبيق قواعد ال�صحة و ال�سالمة املهنية و�إجراءتها ،وعلى الدرجة على التوايل(،0.68
 ،)0.44 ،0.89وجميع هذه القيم �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة()=0.05α؛
�أي �أننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية على هذه املجاالت مبعنى عدم وجود فروق يف درجة واقع
ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم ،تبعا
ملتغري احلالة االجتماعية على هذه املجاالت.
يت�ضح من خالل حتليل نتائج هذه الفر�ضية ب�أن هناك فروق ًا دالة �إح�صائي ًا تبع ًا ملتغري
احلالة االجتماعية بالن�سبة �إىل حمور ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة
املهنية و�إجراءتها يف �أماكن عملهم ،ويعود ذلك باعتقاد الباحث �إىل �أن العزاب يتحملون
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م�س�ؤولية �أقل من املتزوجني منهم جتاه �أ�رسهم و�رضورة الثبات يف عملهم ،ليت�سنى لهم
توفري حياة كرمية لهم ،كما �أن اندفاع ال�شباب العزاب �أكرب من املتزوجني ،وهذه النتيجة
طبيعية ح�سب اعتقاد الباحث.باملقابل �أظهرت نتائج حتليل هذه الفر�ضية �أنه ال توجد فروق
داله �إح�صائي ًا تبع ًا ملتغري احلالة االجتماعية بالن�سبة ملحاور الدرا�سة الثالث الأخرى(مدى
�إميان الإدارة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية ،ومدى التزام العاملني
بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة و�إجراءتها �أثناء ت�أديتهم لعملهم ،ودور الهيئات الر�سمية
يف املتابعة والتفتي�ش على تطبيق تلك القواعد يف �أماكن عملهم).

التوصيات:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

يف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شتها يقرتح الباحث التو�صيات الآتية:
1ت�صميم الربامج الإر�شادية من �أجل رفع م�ستوى ثقافة العاملني وزيادة وعيهم
ب�رضورة بتطبيق قواعد ال�صحة و ال�سالمة املنهية و�إجراءاتها؛ �إذ �أظهرت النتائج �أن
مدى التزام العاملني بهذه القواعد كانت بدرجة متو�سطة.
2الت�أكيد على �رضورة قيام اجلهات املخت�صة باملتابعة والتفتي�ش ب�شكل دوري ومفاجئ
على املن�ش�آت ال�صناعية للت�أكد من تطبيق الأ�س�س العامة لل�صحة وال�سالمة املهنية.
 3عقد دورات توعية وتدريب العاملني واملوظفني ملتابعة الأو�ضاع والت�أكد من تنفيذ
الوقاية اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية.
4تهيئة كادر متخ�ص�ص يف ال�صحة وال�سالمة املهنية ليتمكن من �إدارة خدمات ال�صحة
وال�سالمة يف مواقع العمل �رشيطة توافر الأجهزة الالزمة لأداء العمل ،وهذا مرتبط
بنتائج الفر�ضية الأوىل التي �أظهرت عدم ر�ضا العاملني الذكور عن تطبيق قواعد
ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها.
 5العمل على تفعيل دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على �إجراءات ال�صحة
وال�سالمة املهنية ،وذلك بعقد الندوات وور�ش العمل وامل�ؤمترات و�سن القوانني
والت�رشيعات املتعلقة بهذا اجلانب.
�6رضورة �إدخال مادة ال�صحة وال�سالمة املهنية يف مناهج التدري�س على خمتلف
املراحل الدرا�سية.
� 7رضورة قيام ممثلي العمال ب�أخذ املبادرة وزيادة فاعليتهم مبا يحقق ت�أمني خدمات
ال�صحة وال�سالمة يف العمل ،وخا�صة يف جمال الوعي الوقائي املهني ،ون�رش مفاهيم
ال�سالمة ،والإكثار من عقد الندوات والدورات واحللقات الدرا�سية اخلا�صة باملو�ضوع.
ÎÕÎ
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واقع الصحة والسالمة املهنية في
املنشآت الصناعية في فلسطني

املراجع:
1 .1االحتاد العام لنقابات عمال فل�سطني ووزارة العمل الفل�سطينية( ،)2000مبادئ
�أ�سا�سية يف ال�سالمة املهنية ،فل�سطني.
2 .2برنوطي� ،سعاد نائف(� ،)2001إدارة املوارد الب�رشية ،دار وائل للن�رش ،عمان،
�ص.471 ،465:
�3 .3أبو بكر ،عبد الفتاح و�أبو �صالح ،نزية( ،)1989الأمن ال�صناعي ،مطبوعات دم�شق،
دم�شق� ،ص.13:
4 .4البلوى ،عبد اهلل بن �سامل( ،)1998درا�سة و�سائل ال�سالمة و�أثرها على كفاءة العاملني
للعمل يف الأماكن املغلقة ،،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة� ،أكادميية نايف العربية
للعلوم الأمنية ،الريا�ض.
5 .5الثبيتي� ،أحمد �سعيد( ،)1992ال�سالمة بني املفهوم والتطبيق ،مطبعة �صالح ،الكويت،
�ص.10:
6 .6اجلعيد ،حامد(� ،)1991أثر تدريب العاملني يف الور�ش وامل�صانع ال�صغرية على احلد
من حجم احلوادث ال�صناعية :درا�سة تطبيقية على املنطقة ال�صناعية مبدينة الريا�ض،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،املركز العربي للدرا�سات الأمنية والتدريب ،الريا�ض.
7 .7احلارثي ،فهد بن ح�سن(� ،)1997أثر التقنية ال�صناعية على برامج التدريب يف جمال
الأمن ال�صناعي ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة� ،أكادميية نايف العربية للعلوم
الأمنية ،الريا�ض.
8 .8حكمت ،جميل( ،)1982ال�سالمة يف العمل ،دار احلرية للطباعة ،بغداد� ،ص.15
9 .9الذياب ،عبد الرحمن �سعد( ،)1998االجتاهات نحو تطبيق �أنظمة ولوائح الأمن
ال�صناعي لدى العاملني ال�سعوديني يف �أرامكو ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
�أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية ،الريا�ض.
1010الزهراين ،عبد اهلل حممد(� ،)1997أثر عدم تطبيق �أنظمة ال�سالمة على �أداء العاملني
بور�ش ال�صيانة بقيادة �سالح احلدود يف منطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�رشقية،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة� ،أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية ،الريا�ض.
1111زيدان ،ح�سان ،)1995(،الأمن ال�صناعي ال�سالمة وال�صحة املهنية يف امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية ،م�ؤ�س�سة عز الدين للطباعة والن�رش ،بريوت� ،ص.10:
1212زيدان ،ح�سان()1993ال�سالمة وال�صحة املهنية ،دار الفكر للن�رش والتوزيع ،عمان.
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1313زويلف ،مهدي ح�سن(� ،)2001إدارة املوارد الب�رشية(مدخل كمي) ،دار الفكر للن�رش
والتوزيع ،عمان� ،ص.235 ،232:
�1414شاوي�ش ،م�صطفى جنيب(� ،)2004إدارة املوارد الب�رشية ،دار ال�رشوق للن�رش
والتوزيع ،عمان� ،ص.349 ،332 ،331:
�1515صالح� ،سعيد عودة(� ،)1994إدارة الأفراد ،طرابل�س.
1616الطريقي ،عبد اهلل �إبراهيم()1995نحو مفهوم �رشعي لل�سالمة ،مكتبة امللك فهد
الوطنية ،الريا�ض� ،ص.8:
1717عبا�س� ،سهيلة حممد(� ،)2006إدارة املوارد الب�رشية ،مدخل �إ�سرتاتيجي ،دار وائل
للن�رش ،الطبعة الثانية ،عمان� ،ص.306:
�1818ألع�سريي ،عبد الرحمن نا�رص( ،)1986و�سائل �ضمان �سالمة املن�ش�آت ال�صناعية من
احلرائق ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة� ،أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية ،الريا�ض.
�1919ألعمري� ،سعيد بن �أحمد()2002اجتاهات العاملني يف م�صانع البرتوكيماويات نحو
تطبيق تعليمات ال�سالمة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة� ،أكادميية نايف العربية
للعلوم الأمنية ،الريا�ض.
2020القرين ،حممد عبد اهلل(� ،)1999أثر ال�سالمة الوقائية يف احلد من حوادث احلريق،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة� ،أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية ،الريا�ض.
2121كامل ،نعمان( ،)1997ال�سالمة العامة والأمن ال�صناعي ،املكتبة الوطنية� ،ص.8:
2222املرعي ،حمد حممد()1987ال�سالمة والأمن يف امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت ،مكتبة الفالح،
الكويت� ،ص.53 ،9:
� 2323آل مقبول� ،سعيد بن علي(� ،)1999أثر تطبيق قواعد ال�سالمة املهنية يف احلد من
حوادث احلريق يف الفنادق ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة� ،أكادميية نايف العربية
للعلوم الأمنية ،الريا�ض.
2424املزروع ،حممد بن مزروع( ،)2001متطلبات ال�سالمة يف حمطة تعبئة غاز البرتول
امل�سال مبدينة الريا�ض وعالقتها باحلوادث التي يتعر�ض لها العاملون يف حمطة
تعبئة غاز البرتول مبدينة الريا�ض ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة� ،أكادميية نايف
العربية للعلوم الأمنية ،الريا�ض.
2525مكتب العمل الدويل( ،)1995الوقاية من احلوادث-دليل الثقافة العمالية-جنيف،
�ص.43
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احلركات وحروف املد واللني بني
القدماء حُ ْ
واملدَثني
د.سعيد شواهنة*
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احلركات وحروف املد واللني بني القدماء حُ
واملْدَثني

د.سعيد شواهنة

ملخص
يتناول هذا البحث درا�سة احلركات وحروف املد واللني بني القدماء واملحدثني .ويتتبع
م�صطلح احلركات ،و�أ�صالته ،وداللته عند علماء اللغة القدامى وما له من قيمة وظيفية.
ت�شكل احلركات مرتكزا رئي�سا يف البنية اللغوية ،ملا لها من قدرة على تغيري الداللة
املعجمية ،وال�صيغة ال�رصفية.
مل تكن درا�سة احلركات عند علمائنا القدامى حمورا رئي�سا ،لأنها لي�ست من هيكلية
اجلذر ،فكان اهتمامهم من�صبا على درا�سة الهيكلية ال�صامتية.
وهذا ال يعني عدم معرفتهم للحركات ،لكنهم تعاملوا معها من ناحية نحوية .لقد خلط
القدماء يف تو�صيف احلركات من جهة وحروف اللني من جهة �أخرى ،وكان لهذا اخللط الأثر
البني يف توجيه الدرا�سات ال�رصفية وتوجيه ال�سلوكيات ال�رصفية الوجهة غري ال�صائبة .بل
جندهم يف كثري من الأحيان يطلقون م�صطلح املد على �أ�صوات اللني والعك�س.
ويقارن البحث بني نظرة علماء اللغة القدامى واملحدثني يف تو�صيف احلركات
وحروف اللني ،ويبحث �أ�سباب الفرق يف هذا التو�صيف بني نظرة كال الفريقني.

ÎÕÓ
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Abstract
This research includes both the short and the long vowels in the Arabic
language for both the ancient and modern linguists and how to deal with
these two forms described as phonemes that can change the meaning. The
ancient linguists mixed up in describing them. They usually gave them the
same definition although there is an acoustic and phonological difference
between them.
This mixing up let to wrong explanation for morphological analysis.
vowels are considered the main centre in the linguistic. But this part was
neglected by the ancient linguistic except which was serving the linguistic
structure.
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احلركات وحروف املد واللني بني القدماء حُ
واملْدَثني

د.سعيد شواهنة

احلركات وحروف املد واللني بني القدماء واحملدثني:
أوالً :احلركات عند القدماء

مل يتطرق القدماء �إىل احلركات بو�صفها �أ�صوات ًا تقوم بدور رئي�س يف البنى ال�رصفية،
و�إمنا كان االهتمام من�صب ًا على احلركات من الناحية الإعرابية ،واملتتبع لكتب الرتاث
اللغوي يالحظ �أن م�صطلح احلركات مل يذكر يف بدايات الدر�س اللغوي ،وللو�صول �إىل �شيء
من هذا ال بد لنا من البحث عن تطور امل�صطلح عند علماء اللغة القدامى.
يبدو �أن النطق القر�آين كان له الأثر الأكرب يف والدة احلركات ،واالهتمام بها ،عالوة
على ظهور اللحن يف �أل�سنة بع�ض الناطقني بالعربية ،ولكن ال بد من الإ�شارة �إىل �أن احلركات
باعتبارها وقائع نطقية كانت موجودة كغريها من الأ�صوات� ،إذ ال ن�ستطيع �أن نتكلم
ب�أ�صوات �ساكنة ،فال بد من احلركة يف �أثناء الكالم .وقد ذهب �إىل هذا كمال ب�رش حيث يقول:
«�أما احلركات قبل �أبي الأ�سود واخلليل فكانت ت�ستنتج ا�ستنتاج ًا مب�ساعدة ال�سياق»(.)1
وكان اختالط الأمم غري العربية مع العرب عام ًال رئي�س ًا يف ظهور اللحن؛ لأن تعلمهم
اللغة العربية مل يكن من خالل الف�صيح ،بل من خالل اللهجات ال�سائدة يف التعامل اليومي،
ولي�س �سه ًال على �صاحب الل�سان غري العربي �أن يتقن ما ي�سمع؛ لذلك ظهر اللحن ،وو�صل �إىل
القر�آن الكرمي ،من حينها بد�أ االهتمام باحلركات لو�ضع حد لهذه املع�ضلة .وقد انطلقت هذه
البداية عند ابن الندمي حني قال�« :أخذ النحو عن علي بن �أبي طالب �أبو الأ�سود الد�ؤيل ،وكان
ال يخرج �شيئ ًا �أخذه عن علي ...ف�أتى بكاتب من عبد القي�س فلم ير�ضه ،ف�أتى ب�آخر فقال �أبو
الأ�سود� :إذا ر�أيتني قد فتحت فمي باحلرف فانقط نقطة فوقه على �أعاله ،و�إن �ضممت فمي
فانقط نقطة بني يدي احلرف .و�إن ك�رست فاجعل النقطة من حتت احلرف»(.)2
من خالل هذا التوجيه نلحظ �أن �أبا الأ�سود و�ضع ال�شكل الأول للحركات من حيث الكتابة،
ولكنه مل يتعر�ض لها من الناحية ال�صوتية �إال من خالل حركة �أع�ضاء النطق ،و�أخ�ص منها
حركة ال�شفتني وهيئتهما �أثناء نطق ال�صوت ،ولكن بقي الت�شابه قائم ًا بني احلركات الثالث،
لكن التمييز بينها – �إ�ضافة ملا �سبق -يقوم على مكان النقطة من احلرف.
واملتب�رص يف كالم �أبي الأ�سود يجده ينم عن فكر نيرّ  ،من خالل و�ضع النقطة الدالة
على الفتحة فوق احلرف؛ لأن ال�شفتني تتجهان �إىل �أعلى ،وال�ضمة بني يدي احلرف لأن
ال�صوت يخرج من �ضم ال�شفتني �أو ا�ستدارتهما معاً ،فك�أنه بني يدي ال�شيء ،والك�رسة حتت
احلرف لأن ال�شفة ال�سفلى تنك�رس �إىل �أ�سفل عند نطق الك�رسة يف الأ�صوات ال�شفوية .وو�صف
�أبي الأ�سود كان يعتمد على املالحظة ومع ذلك و�صل �إىل ما و�صل �إليه من ت�أ�سي�س جلزء
مهم يف �أ�صوات اللغة.
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بعد جهد �أبي الأ�سود ال�سالف الذكر جند اخلليل بن �أحمد يقوم بجهد متميز يدل على
فكر �صوتي ،حيث و�ضع ر�سم ًا جديداً للحركات يختلف عن الر�سم النقطي الذي و�ضعه �أبو
الأ�سود ،فقد �أخذه من �صورة احلرف و�ص ّغره .وقد ورد هذا عند �أبي عمرو الداين يف �إ�شارته
�إىل عمل اخلليل يقول« :ال�ضمة واو �صغرية ال�صورة يف �أعلى احلرف؛ لئال تلتب�س بالواو
املكتوبة ،والك�رسة ياء حتت احلرف ،والفتحة �ألف مبطوحة فوق احلرف»(.)3
وتق�صري احلرف �أو ت�صغريه عند اخلليل يدل على العالقة التي كان يعيها علما�ؤنا
القدامى القائمة بني احلركات الق�صرية واحلركات الطويلة .ولكنهم يف هذه املرحلة مل
يطلقوا ا�سم حركات عليها .فقد وردت عند اخلليل ب�أ�سمائها .فجاء يف الكتاب «وزعم اخلليل
وهن يلحقن احلرف ليو�صل �إىل التكلم به .والبناء هو
�أن الفتحة والك�رسة وال�ضمة زوائدّ ،
ال�ساكن الذي ال زيادة فيه.فالفتحة من الألف ،والك�رسة من الياء ،وال�ضمة من الواو .فكل
واحدة �شيء مما ذكرت لك»(.)4
ويبدو �أن اخلليل ق�صد بقوله زوائد �أنها لي�ست من �أ�صل الكلمة �أي جذر الكلمة .وهو
مل يقلل من �أهمية احلركات؛ لأنه يبني �أهميتها يف العملية النطقية �إذ ال ميكن �أن تنطق
احلروف املت�صلة دون حركة.
ووردت كلمة احلركات عند �سيبويه يف �أثناء معاجلته للأبواب ال�رصفية والنحوية،
ومن �أمثلة ذلك قوله يف باب الإدغام« :وكلما توالت احلركات �أكرث كان الإدغام �أح�سن .و�إن
�شئت بينت»(.)5
وجند عند الفراء �أنه ي�سميها ال�ضم والك�رس والفتح ،ومل يرد م�صطلح احلركات بو�صفه
ت�سمية لهذه الأ�صوات يقول« :ف�إمنا ي�ستثقل ال�ضم والك�رس لأن ملخرجيهما م�ؤونة على
الل�سان وال�شفتني ...والفتحة تخرج من طرف الفم بال كلفة»(.)6
وبقيت احلركات هكذا دون اهتمام كبري حتى جاء ابن جني وتعامل معها معاملة
خا�صة ،وحتدث عنها يف كتابه اخل�صائ�ص يف باب «يف م�ضارعة احلروف للحركات
واحلركات للحروف»� ،إذ يقول« :و�سبب ذلك �أن احلركة حرف �صغري� ،أال ترى �أن من متقدمي
القوم من كان ي�سمي ال�ضمة الواو ال�صغرية ،والك�رسة الياء ال�صغرية والفتحة الألف
ال�صغرية»( .)7ويذكر يف �رس ال�صناعة« :اعلم �أن احلركات �أبعا�ض حروف املد واللني»(.)8
والفرق بني ابن جني وغريه من العلماء ال�سابقني �أن الأول ا�ستخدم م�صطلح احلركات
يف الأبواب ال�صوتية ،ومع ذلك مل ين�سبه لنف�سه ،فم�صطلح احلركات ورد قبل ابن جني يف
معاجلات نحوية و�رصفية.
وعند معاجلة ابن �سينا الأ�صوات اللغوية من جانب �صوتي ،فقد �سمى هذه الأ�صوات
بامل�صوتات حيث قال« :و�أما الألف امل�صوتة و�أختها الفتحة ...و�أما الواو امل�صوتة و�أختها
ال�ضمة ....و�أما الياء امل�صوتة و�أختها الك�رسة»(.)9
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ومما يالحظ �أن احلركات مل تكن حموراً رئي�س ًا يف الدرا�سات اللغوية القدمية و�إمنا كان
االهتمام من�صب ًا على احلروف(ال�صوامت) .ومل يظهر م�صطلح احلركات �ضمن درا�سة مفردة
ومف�صلة يف املراحل الأوىل .بل جاء عر�ضة �ضمن احلديث عن اجلوانب النحوية .ومل يطلق
القدماء على احلركات الطويلة ا�سم حركات و�إمنا عوجلت �ضمن الأ�صوات ال�صامتة .وجند
املعاجلة من قبل القدماء لهذه الأ�صوات(احلركات الطويلة) �أكرث من االهتمام باحلركات
الق�صرية وذلك لأنها تدخل يف بناء الكلمة �أو الهيكل الرئي�س يف نظرهم.
وعلى الرغم من االهتمام بهذه الأ�صوات ،ف�إنهم اختلفوا يف تو�صيفها .فاخلليل و�صفها
بالهوائية يقول« :و�أربعة حروف جوف وهي :الواو والياء والألف اللينة والهمزة» و�سميت
جوف ًا لأنها تخرج من اجلوف فال تقع يف مدرج من مدارج الل�سان وال من مدارج احللق وال
من مدرج اللهاة� ،إمنا هي هاوية يف الهواء فلم يكن لها حيز تن�سب �إليه �إال اجلوف.
ويت�ضح من كالم اخلليل �أنه ق�صد بالل�سان الفم ،وهذا التو�صيف للأ�صوات الثالثة
الأوىل ال ت�شوبه �شائبة �سوى اعتباره الألف لينة ،والألف هي حركة طويلة ،ولكن ما ي�ؤخذ
على الكالم تو�صيفه الهمزة وجمعها مع هذه الأ�صوات ،فالهمزة لها خمرجها وخ�صائ�صها
املميزة وال متاثل الأ�صوات املجتمعة معها يف خمرج واحد.
�أما �سيبويه فقد �أ�شار �إىل �أنها حروف ات�سع خمرجها يقول ...« :وهو حرف ات�سع لهواء
ال�صوت خمرجه �أ�شد من ات�ساع خمرج الياء والواو لأنك قد ت�ضم �شفتيك يف الواو وترفع يف
الياء ل�سانك قبل احلنك ،وهي الألف»(.)10
ويظهر من كالم �سيبويه �أن هذه الأ�صوات ات�سع خمرجها مبعنى �أنه يف �أثناء �إنتاجها
مل يعرت�ض تيار الهواء املنتج لها � ُّأي ت�ضييق �أو �إغالق .وبني �أن الألف �أكرث هذه الأ�صوات
حرية يف طريقة �إنتاجها.

 .أعدد احلركات عند القدماء
يرى علماء اللغة القدامى �أن احلركات يف العربية ثالث ،ومل يطلقوا ا�سم احلركات على
حروف املد التي تندرج حتت م�صطلح احلركات على �أنها حركات طويلة .غري �أن القدماء مل
يعدوها حركات ،مع الربط بني احلركات الق�صرية والطويلة من خالل ما ن�صوا عليه .فابن جنى
يقول« :فكما �أن هذه احلروف ثالثة ،فكذلك احلركات ثالث وهي الفتحة والك�رسة وال�ضمة،
فالفتحة بع�ض الألف والك�رسة بع�ض الياء وال�ضمة بع�ض الواو»(.)11
ف�إ�شارة ابن جني هذه تدل من حيث الكمية �أن هناك حركات ق�صرية و�أخرى طويلة،
فالبع�ضية جزء من كل .ف�إطالقه ا�سم احلركات على الفتحة والك�رسة وال�ضمة ،وهي بع�ض
احلروف ال�سابقة؛ فاحلركة ال تكون بع�ض حرف �صامت بل تكون بع�ض ًا من حركة مماثلة لها.
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وقد �سبق اخلليل بن �أحمد �إىل الإ�شارة ال�سابقة عندما �أخذ ر�سم احلركات من �صور
احلرف ،وهذا يدل على معرفة القدماء لهذه احلركات الطويلة ،و�أن هناك ارتباط ًا وثيق ًا بني
احلركات الق�صرية ،و�أ�صوات املد الطويلة يف ال�صفات ال�صوتية .غري �أن العلماء القدامى مل
يهتموا بتو�صيف احلركات الق�صرية من ناحية �صوتية كتحديد املخرج وكيفية �إنتاجها
وال�صفات املميزة لها ،و�إمنا اكتفوا بتو�صيف ال�صوامت لأنها لبنة من لبنات الكلمة.

.باحلركات الطويلة(حروف املد) عند القدماء

اهتم علماء اللغة القدامى ب�إظهار ال�صفات ال�صوتية حلروف املد من حيث املخرج،
وال�صفات املميزة لها ،ولكنهم خلطوا بني حروف املد(احلركات الطويلة) وحريف اللني(وي).
بو�صفهما حرفني يدخالن يف جذر الكلمة.
وقد تباينت ر�ؤى العلماء القدامى يف �إعطاء ال�صفات املميزة حلروف املد الألف والواو
والياء بو�صفها حركات طويلة.
لقد بقيت هذه احلركات ترد لدى القدماء ب�أ�سماء ال تت�ضمن م�صطلح احلركة .فهي عند
اخلليل هوائية ،وجند �سيبويه ي�ضعها حتت �صفتني:
الأوىل :اللينة وجتمع الواو والياء يقول :ومنها اللينة وهي الواو والياء؛ لأن خمرجهما
يت�سع لهواء ال�صوت �أ�شد من ات�ساع غريهما”(.)12
والأخرى الهاوية وهي �صفة الألف يقول« :ومنها الهاوي حرف ات�سع لهواء ال�صوت
خمرجه �أ�شد من ات�ساع خمرج الياء والواو لأنك قد ت�ضم �شفتيك يف الواو وترفع يف الياء
ل�سانك قبل ،احلنك وهي الألف»( .)13وحتدث عن ترتيب هذه الأ�صوات ح�سب ات�ساع خمرجها،
فقال« :وهذه الثالثة �أخفى احلروف الت�ساع خمرجها ،و�أخفاهن و�أو�سعهن خمرج ًا الألف
ثم الياء ثم الواو»(.)14
وحتدث ابن جني عن املوا�ضع النطقية للحركات من خالل الأع�ضاء العاملة يف
�إنتاجها يقول« :واحلروف التي ات�سعت خمارجها ثالثة :الألف ثم الياء ثم الواو ،و�أو�سعها
و�ألينها الألف� ،إال �أن ال�صوت الذي يجري يف الألف خمالف لل�صوت الذي يجري يف الياء
والواو ،وال�صوت الذي يجري يف الياء خمالف لل�صوت الذي يجري يف الألف والواو .والعلة
يف ذلك �أنك جتد الفم واحللق يف ثالث الأحوال خمتلف الأ�شكال� ،أما الألف فنجد احللق
والفم معها منفتحني غري معرت�ضني على ال�صوت ب�ضغط �أو ح�رص ،و�أما الياء فنجد معها
وتفاج احلنك عن ظهر الل�سان..
الأ�رضا�س �سف ًال وعلوا قد اكتنفت جنبتي الل�سان و�ضغطته
ّ
و�أما ا لواو فت�ضم لها معظم ال�شفتني وتدع بينهما بع�ض االنفراج ليخرج فيه النف�س ،ويت�صل
ال�صوت ،فلما اختلفت �أ�شكال احللق والفم وال�شفتني مع هذه الأحرف الثالثة اختلف ال�صدى
املنبعث من ال�صدر»(.)15
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فيت�ضيق
وقد ورد مثل هذا القول عند الإ�سرتاباذي حيث قال »:لأنك ت�ضم �شفتيك للواو
َّ
املخرج ،وترفع ل�سانك قبل احلنك للياء ،و�أما الألف فال تعمل له �شيئ ًا من هذا ،بل تفرج
املخرج؛ ف�أو�سعهن خمرج ًا الألف»(.)16
وقد فرق ابن ع�صفور بني الواو والياء من جهة والألف من جهة �أخرى ،من حيث تيار
الهواء املنتج لهذه الأ�صوات« ،فالواو والياء ات�سع خمرجها لهواء ال�صوت فجرى ال�صوت
بع�ض اجلري ،و�أما الألف فات�ساع خمرجها �أ�شد من ات�ساع خمرج الواو والياء ،وذلك لأنك
ت�ضم ال�شفتني يف الواو وترفع ل�سانك قبل احلنك يف الياء� ،أما الألف فلي�س لها �شيء من ذلك،
فهذه الأحرف الثالثة لها �أ�صوات يف غري مو�ضعها من الفم ف�أ�شبهن الرخوة ،ولكن لي�س
لل�صوت جري يف موا�ضعها ،و�أ�شبهن ال�شديدة للزومها موا�ضعها»(.)17
وقد تعر�ض ابن يعي�ش �إىل هذه الأ�صوات حيث قال« :والهاوي الألف يقال له اجلر�س،
لأنه �صوت ال معتمد له يف احللق ،واجلر�س ال�صوت وهو حرف ات�سع خمرجه لهواء ال�صوت
�أ�شد من ات�ساع خمرج الواو ,والياء لأنك ت�ضم �شفتيك يف الواو ،وترفع ل�سانك �إىل احلنك يف
الياء و�أما الألف فتجد الفم واحللق منفتحني غري معرت�ضني على ال�صوت ب�ضغط وال ح�رص،
وهذه الثالثة �أخفى احلروف الت�ساع خمرجهما ،و�أخفاهن و�أو�سعهن خمرج ًا الألف»(.)18
ثم ي�أتي دور ابن �سينا حيث �أ�شار �إىل املوا�ضع النطقية للحركات بقوله« :و�أما الألف
امل�صوتة و�أختها الفتحة ف�أظن �أن خمرجهما مع �إطالق الهواء �سل�س ًا غري مزاحم ،و�أما الواو
امل�صوتة و�أختها ال�ضمة ف�أظن �أن خمرجهما مع �إطالق الهواء مع �أدنى ت�ضييق وميل به
�سل�س ًا �إىل فوق� ،أما الياء امل�صوتة و�أختها الك�رسة ف�أظن �أن خمرجهما مع �إطالق الهواء مع
�أدنى ت�ضييق للمخرج وميل به �سل�سل �إىل �أ�سفل»(.)19
نلحظ �أن ُج ّل العلماء القدامى تعر�ض لهذه الأ�صوات من خالل التيار املنتج لهذه
الأ�صوات ،وهم على علم �أن هذه الأ�صوات ال تنتمي ملخرج معني ،وهذا ما �أثبتته الدرا�سات
ال�صوتية احلديثة.
وجتلي الآراء ال�سابقة موا�ضع تطور احلركات الق�صرية يف املوا�ضع النطقية حلروف
املد مع �أنهم مل يطلقوا على حروف املد م�صطلح حركات ،غري �أن جل العلماء القدامى يرى
�أن الفتحة ال تعمل بها �أع�ضاء النطق يف الفم ،و�إمنا يرون �أنها تنتج من احللق ،ولكنهم
تنبهوا �إىل عمل الل�سان وال�شفتني واحلنك الأ�سفل كما وجدناه عند الفراء.
ور�أي ابن جني ال�سابق يدل على اهتمامه امللحوظ باحلركات وحتديد موا�ضعها
النطقية من خالل عر�ضه املف�صل للأع�ضاء النطقية العاملة يف �إنتاجها .ويختلف عمن
�سبقوه بدقه ر�أيه و�شموليته ،ولكنه مل يذكر دور الل�سان عند �إنتاج ال�ضمة مع �أنه ذكر هذا
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الدور يف �إنتاج الك�رسة ،وجنده يحدد احللق مو�ضع ًا لإنتاج الفتحة ،والفم لإنتاج الك�رسة
وال�شفتني لإنتاج ال�ضمة وهذا التحديد و�إن كان يدل على دقة ت�أملية يف �إنتاج الأ�صوات
�إال �أن عمومية املخرج ،وعدم حتديده حتديداً دقيقاً ،يقلل من دقة �إعطاء ال�صفات املخرجية
لهذه الأ�صوات؛ لأن هذه الأع�ضاء جمتمعه تقوم ب�إنتاج هذه الأ�صوات.
�أما ابن �سينا فيالحظ من كالمه �أن الألف تخرج من احللق دون �أن يعيقها �أي عائق
فال دور لل�سان وال لل�شفتني يف �إنتاجها ،ولكنه جعل و�ضع الل�سان وتعامله مع جمرى الهواء
املنتج للواو والياء ،هو العامل يف �إنتاج هذين ال�صوتني ،مع الواو ي�ضيق املجرى بو�ساطة
ع�ضالت الل�سان وما ينتج عنه من ت�ضييق ملجرى الهواء واالجتاه به �إىل �أعلى� ،أما الك�رسة
في�ضيق جمرى الهواء لإنتاجها مع خف�ض احلنك ال�سفلي ،وخف�ض مقدمة الل�سان ليندرج
الهواء املنتج للك�رسة �إىل �أ�سفل؛ �إن هذا االختالف يف �آراء القدامى حول املوا�ضع النطقية
للحركات جاء كما يبدو من الر�ؤية الأوىل ،ثم بنوا �آراءهم على ما تو�صل �إليه �سيبويه �أوالً،
ثم ابن جنى ثانياً ،مع عدم �إغفال دور اخلليل بن �أحمد يف هذا امل�ضمار ،وانطلقت الدرا�سات
ال�صوتية من تلك القاعدة� ,إ�ضافة ملا �سبق كان له الأثر الأكرب يف توجيه الدرا�سات ال�صوتية
عندهم العتمادهم يف تو�صيف هذه الأ�صوات على املالحظة والذوق ،فجاء حتديد املخرج
غري دقيق يف مواطن كثرية .ولكن هذا ال يقلل من اجلهد الكبري الذي قام به ه�ؤالء العلماء،
فهو منطلق الدرا�سات ال�صوتية احلديثة.

ج� .أ�صوات اللني عند القدماء
خلط القدماء بني �أ�صوات املد(احلركات الطويلة) وبني حريف اللني(الواو والياء)
بو�صفهما ن�صفي حركة �أو �أ�شباه �صوامت� ،أو �أ�شباه حركات ،كما �أطلق عليها املحدثون.
وقد فرق جعفر عبانبة بني املد واللني عند القدماء بقوله« :فمن املفاهيم ال�شائعة
لدى القدماء �أن حرف املد هو حرف العلة ال�ساكن امل�سبوق بحركة من جن�سه مثل الألف يف
قام و�سار ،والواو يف نور و�سوق وعجوز ،والياء يف دين و�سعيد وعرين .وحرفا اللني هما
بيت
وذوق ،والياء يف ْ
حو�ض ْ
الواو �أو الياء ال�ساكنتان امل�سبوقتان بفتحة ،مثل الواو يف ْ
وزيت .وحرف العلة عندهم هو الواو والياء املتحركتان كالواو يف ْورق والياء يف ُي�رس وهما
ْ
)20
م�ضارعتان للحروف ال�صحيحة الحتمالهما احلركة»( .
وقد ورد مثل هذا القول عند مكي بن �أبي طالب فقد قال« :الواو ال�ساكنة هي التي
قبلها فتحة والياء ال�ساكنة التي قبلها فتحه ،و�إمنا �سميتا بذلك لأنهما يخرجان يف لني
وقلة كلفة على الل�سان ،لكنهما نق�صتا عن م�شابهة الألف لتغري حركة ما قبلها عن جن�سهما،
فنق�صتا املد الذي يف الألف ،وبقي فيهما اللني ل�سكونهما ف�سميتا بحريف اللني»(.)21
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وقد جمع القدماء بني حروف املد واللني يف جمموعة �صوتية واحدة ،على الرغم من
التفريق يف ال�صفات من الناحية النظرية ،يقول �سيبويه »:وال تدغم الياء و�إن كان قبلها
فتحة وال الواو و�إن كان قبلها فتحة مع �شيء من املتقاربة لأن فيهما لين ًا ومداً(.)22
وبهذا اخللط ف�رسوا بع�ض ال�سلوكات ال�رصفية يف اللغة العربية .فقد و�صفوا الألف
ب�أنها �ساكنة ،وعلة عدم الإدغام بني �ألفني يف نظرهم ب�سبب �سكونها .يقول �سيبويه يف ذلك:
«وكذلك الألف ال تدغم يف الهاء وال فيما تقاربه؛ لأن الألف ال تدغم يف الألف؛ لأنها لو فعلت
ذلك بها ف�أجريتهما جمرى الدالني والتاءين تغريتا فكانتا غري �ألفني فلما مل يكن ذلك يف
الألفني ،مل يكن فيهما مع املتقاربة»(.)23
ويذهب املربد �إىل و�صف الألف بال�ساكنة حيث ي�شري �إىل ذلك بقوله�« :إن الألفني ال
ي�صلح فيهما �إدغام ،لأن الألف ال تكون �إال �ساكنة»( .)24وورد مثل هذا عند ابن يعي�ش حيث
قال« :و�أما الألف ف�إنها ال تدغم يف مثلها لأنها �ساكنة ،وبالإدغام يلتقي �ساكنان وهذا ما
ال جتيزه العربية»( .)25ويرى ابن ع�صفور �أن كل مثلني قد يدغمان �إال الألفني والهمزتني
(.)26
وبني �سبب ما ذهب �إليه لأن الألف �ساكنة فال تدغم يف �ساكن
�إن هذا التو�صيف للألف ب�أنها �ساكنة �أو لينة فيه نظر وخلط كبري وميكن �أن يكون
هذا الو�صف للألف عند القدماء ناجت ًا عن عدم معرفتهم للخ�صائ�ص ال�صوتية لها من جهة،
وعدم ظهور احلركة عليها كما توهموا من جهة �أخرى .وهذا التو�صيف ال يتفق مع ما تو�صلت
�إليه الدرا�سات احلديثة التي ترى �أن الألف حركة طويلة ،وهي بالأحرى فتحة طويلة(.)aa
والن�سيج املقطعي للغة العربية ال ي�سمح باجتماع حركتني طويلتني ،لأن �إحداهما �ستكون
يف بداية مقطع .واملقطع العربي ال يبد�أ بحركة  -aa/aaوامتناع الإدغام هنا لي�س لكونها
�ساكنة كما ذهب القدماء.
غري �أننا جند عند �سيبويه �إ�شارات تدل على الفرق بني الواو والياء بو�صفهما حريف
وظبي
دلو واقد
مد ،والواو والياء بو�صفهما حريف لني فيذكر يف باب الإدغام “ :ونقول :هذا ُ
ُ
يا�رس فنجري الواوين والياءين ههنا جمرى امليمني يف قولك ا�سم مو�سى فال تدغم”(.)27
وعدو وليد ف�إن �شئت �أخفيت و�إن �شئت بينت،
يل يزيد
ويقول �أي�ضاً »:و�إذا قلت مررت بو ّ
ّ
يل فرفعت ل�سانك رفعة واحدة ذهب
عدو والياء يف و ّ
وال ت�سكن لأنك حيث �أدغمت الواو يف ّ
عدو مبنزلة الالم يف دلو
امل ّد ،و�صارتا مبنزلة ما يدغم من غري املعتل ،فالواو الأوىل يف ّ
يل مبنزلة الياء يف ظبي»(.)28
والياء الأوىل يف و ّ
ويفهم من كالم �سيبويه ال�سابق �أن حروف اللني تدغم ،وتعامل معاملة احلروف
ال�صحاح فهي �شبيهة بها ،فهي مبنزلة الالم والباء كما ذكر .وهذا التو�صيف و�إن كان غري
دقيق؛ لأنه ذكر �أن بالإدغام يذهب املد .فهو تو�صيف قريب مما و�صل �إليه العلماء يف
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الع�رص احلديث فالواو والياء اللينتان ت�شبهان احلروف ال�صحيحة وت�شبهان حروف املد.
فلذلك �أطلق عليها �أن�صاف احلركات.
وفرق ابن يعي�ش بني الياء امل ّدية والياء اللينة بقوله« :اعلم �أن الياء و�إن كانت من
خمرج اجليم وال�شني ف�إنها من حروف املد ولها ف�ضيلة على غريها مبا فيها من املد
واللني ...والياء تدغم يف مثلها �إن كانت مت�صلة ب�أن كانتا يف كلمة واحدة فمثالها يف
وعي يف حيي وعيي ...و�أما املنف�صل وهو الذي يكون املثالن فيه
حي ّ
الكلمة الواحدة قولك ّ
أخ�ش ّى يا�رساً ،ف�إن انك�رس
من كلمتني ف�إن كانت الياء الأوىل قبلها فتحة جاز الإدغام نحوَ � :
ما قبلها مل تدغم كقولك�« :أظلمي يا�رساً «والفرق بينهما �أن الك�رسة �إذا كانت قبلها كمل
املد فيها فت�صري مبنزلة الألف لأن الألف ال يكون قبلها �إال مثلها»(.)29
�إن ما ذهب �إليه ابن يعي�ش من تفريق بني حريف اللني و�أحرف املد فيه �شيء من الدقة
مع التوهم بوجود ك�رسة ما قبل الياء وفتحة ما قبل الألف هذا الوهم الذي ذهب �إليه القدماء
وجه التف�سريات ال�رصفية �إىل منحنى اخلط�أ .لأن �سبب عدم الإدغام يف ياء
ومنهم ابن يعي�ش ّ
املد مع الياء اللينة لي�س كما ذهب ابن يعي�ش و�إمنا لأن الأوىل حركة طويلة(ك�رسة طويلة)،
والثانية ن�صف حركة فكيف ي�صبحان مثلني؟
واخ�شوا واقداً �أدغمت
أخ�ش ّى يا�رساً
وقد �رصح ابن ال�رساج بقوله�« :إذا قلت و�أنت ت�أمرَ � :
ّ
(.)30
لأنهما لي�سا بحريف مد كالألف ،لأنه انفتح ما قبل الياء والواو» ويت�ضح من كالمه
�أن الألف حرف مد �أي �أنها حركة طويلة و�أن الواو والياء �إذا جاء قبلهما حركة لي�س من
جن�سهما كما توهم القدماء فهما لي�سا حريف مد� .أي �أن حريف اللني عند القدماء الواو والياء
�إذا مل ي�سبقا بحركة من جن�سهما وهذا فيه خلط .والدليل �أن(واقد ويا�رس) مل ي�سبقا بحركة
أخ�شي
ومع ذلك فهما حرفا لني �أو هما ن�صفا حركة ،فاهتموا بتو�صيف احلرف الأول يف � ّ
يا�رساً ومل يهتموا بتو�صيف املثل الثاين.
�إن ما ذهب �إليه القدماء يف اخللط بني حروف املد(احلركات الطويلة) ،وحريف اللني
(الواو والياء) �أن�صاف احلركات جعلهم يخطئون يف تف�سري بع�ض ال�سلوكات ال�رصفية.
ويخطئون يف �إعطاء ال�صوت �صفاته املميزة التي جتعله يختلف عن ال�صوت ال�شبيه به يف
الر�سم الكتابي ،ولي�س هذا الر�سم املت�شابه هو ال�سبب يف هذا اخللط ،لأن هذا الر�سم من �صنع
علمائنا الذين قعدوا هذه اللغة .ويف ر�أي الباحث �أن الر�سم الكتابي املت�شابه هو الذي جعل
العلماء يبحثون يف ال�سمات املميزة لكل �صوت من هذه الأ�صوات .والدليل على ذلك هو �أن
القدماء جهدوا �أنف�سهم يف التفريق بني هذه الأ�صوات من حيث حركتها وحركة ما قبلها ،وبنوا
تعليالتهم ال�رصفية على ما تو�صلوا �إليه من نتائج فكرهم الذي اعتمد على املالحظة والذوق.
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ثانياً :احلركات عند احملدثني

تطورت الدرا�سات ال�صوتية يف الع�رص احلديث ،و�أ�صبحت تعتمد على التجارب
املخربية ،فغدت ال�صفات املميزة لل�صوت �أكرث دقة من تو�صيف علماء اللغة القدامى له.
وقد كانت نتائج القدماء يف و�صف املخارج للأ�صوات وتيار الهواء املنتج لها يختلف عما
جاء عند املحدثني.
واللغة العربية �ش�أنها �ش�أن اللغات الأخرى تت�شكل من جمموعة من الأ�صوات اللغوية.
والقدماء ق�سموا هذه املجموعة ال�صوتية �إىل ق�سمني :حروف علّة وحروف �صحاح ،غري
�أن املحدثني ق�سموا هذه املجموعة �إىل ثالثة �أق�سام ح�سب تيار الهواء املنتج لها .وهي:
ال�صوامت ،واحلركات ،و�أ�شباه ال�صوامت �أو �أ�شباه احلركات .وما يهمنا هنا هو طريقة �إنتاج
احلركات وتو�صيفها.
يرى �إبراهيم �أني�س �أن «ال�صفة التي جتمع بني كل �أ�صوات اللني  Vowelsهي �أنه عند
النطق بها يندفع الهواء من الرئتني ماراً باحلنجرة ثم يتخذ جمراه يف احللق والفم يف ممر
لي�س فيه حوائل تعرت�ضه فت�ضيق جمراه كما يحدث مع الأ�صوات الرخوة �أو يحب�س النف�س
وال ت�سمح له باملرور كما يحدث مع الأ�صوات ال�شديدة ،فال�صفة التي تخت�ص بها �أ�صوات
اللني هي كيفية مرور الهواء يف احللق والفم وخلو جمراه من حوائل وموانع”( .)31و�إطالق
م�صطلح اللني على احلركات يبدو �إبراهيم �أني�س فيه مت�أثراً بالقدامى من علماء اللغة ،فهي
ت�سمية غري دقيقة.
ويذكر عبد ال�صبور �شاهني �أن احلركات تنتج «�إذا مل يحدث اعرتا�ض يف الفم ف�إن
ال�صوت ينطلق �إىل خارجه مكون ًا ما يعرف باحلركات .واحلركات �أ�صوات انطالقية حتدث
من ذبذبة الأوتار ال�صوتية عند مرور الهواء بها ،ولي�س للفم من دور يف �إنتاجها �سوى
اتخاذه �شك ًال معين ًا باعتباره غرفة رنني يعطي ال�صوت املار بها طابع ًا خا�صاً»(.)32
ويحددها حممود ال�سعران بقوله« :يحدد ال�صائت يف الكالم الطبيعي ب�أنه ال�صوت
املجهور الذي يحدث يف تكوينه �أن يندفع الهواء يف جمرى م�ستمر خالل احللق والفم وخالل
الأنف معهما �أحيان ًا دون �أن يكون ثمة عائق يعرت�ض جمرى الهواء اعرتا�ض ًا تاماً� ،أو ت�ضييق
ملجرى الهواء من �ش�أنه �أن يحدث احتكاك ًا م�سموعاً»(.)33
ويعرفها رم�ضان عبد التواب بقوله« :الأ�صوات املتحركة� ،أو �أ�صوات العلة وي�سميها
الإجنليز» « vowelsتعرف ب�أنها الأ�صوات املجهورة الذي يحدث يف تكوينها �أن يندفع
الهواء يف جمرى م�ستمر خالل احللق والفم ،وخالل الأنف معهما �أحيان ًا دون �أن يكون هناك
عائق يعرت�ض جمرى الهواء»(.)34
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وتناولها عبد القادر عبد اجلليل ب�صفتها فونيم ًا تركيبياً ،يقول« :الفئة الثانية
من الفونيمات الرتكيبية ،وقد �أطلق عليها يف العربية ت�سميات عدة الأ�صوات اللينة-
الطليقة -حروف املد -امل�صوتات -حروف العلة ال�صائتة -احلركات الطليقات ،الأ�صوات
املتحركة»( .)35ويذكر يف مو�ضع �آخر« :تتميز هذه الأ�صوات ب�صفة اجلهر املالزم لها ،لأن
احلركة ال ميكن �أن تكت�سب جانبها التمييزي وت�ؤدي وظيفتها داخل البنى اللغوية �إال �إذا
كانت جمهورة و�إال ف�إنها ال تعدو �أن تكون زفرياً ...ت�ؤدي كل من احلركات الق�صرية والطويلة
وظائف م�ستقلة داخل البنى اللغوية ومعنى هذا �أن كل واحدة منها متثل فونيم ًا م�ستقالً،
كما �أنها متتلك خا�صية التبادل املوقعي داخل الوحدات اللغوية»(.)36
�إذن احلركات �أ�صوات انطالقية ال يحدث �أي عائق للتيار املنتج لها �أثناء خروجه من
الرئتني غري �أن الل�سان ي�أخذ و�ضع ًا معين ًا وال�شفتان كذلك .وهي جمهورة باتفاق العلماء غري �أن
الباحث يجد عند عبد ال�صبور �شاهني قو ًال فيه نظر حيث يقول« :واجلهر والهم�س �صفتان ت�شرتك
فيهما ال�صوامت واحلركات على �سواء ،على الرغم من دقة مالحظة الهم�س يف احلركات»(.)37
�إن ما ذهب �إليه عبد ال�صبور �شاهني من هم�س احلركات ر�أي غري دقيق؛ لأنه لوال
اهتزاز الوترين ال�صوتيني لأ�صبحت احلركات زفرياً ،فاجلهر �سمة مميزة للحركات عالوة
على عدم تعر�ض تيار الهواء املنتج لها �إىل �أي اعرتا�ض.

�أ -عدد احلركات عند املحدثني

ق�سم علماء اللغة املحدثون احلركات ح�سب كميتها و�أثرها يف املعنى �إىل ق�سمني:
ق�صرية ،وطويلة.
�أوالً :احلركات الق�صرية.
يتفق جل علماء اللغة يف الع�رص احلديث على �أن عدد احلركات الق�صرية ثالث هي:
الفتحة الق�صريةa :
والك�رسة الق�صريةI :
وال�ضمة الق�صريةu :
ومع كرثة الأدلة والآراء على عدد احلركات الق�صرية ،وحتديدها بثالث حركات �إال �أن
بع�ض علماء اللغة املحدثني اختلفوا يف احلركة الرابعة “ وقد عرفت العربية الف�صحى �أربع
حركات هي:
1 .1الفتحة املفخمة بعد الأ�صوات املفخمة :ال�صاد وال�ضاد والطاء والظاء والقاف والغني
واخلاء والراء والم لفظ اجلاللة �إن �سبقت بفتح �أو �ضم.
 2 .2الفتحة املرققة مع بقية ال�صوامت.
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 3 .3الك�رسة ال�ضيقة الأمامية ,وقد تت�سع قلي ًال فتنطق كالفتحة املمالة يف املقطع املقفل
مثل :طِ ر وبِع �أمرين من طار وباع.
4 .4ال�ضمة ال�ضيقة اخللفية ...بيد �أن الت�سميات التي و�ضعت لهذه احلركات كانت ثالثة
ب�إدماج حركتي الفتحة(مفخمة ومرققة) يف ت�سمية واحدة من حيث كان اختالفهما ال
�أثر له من الناحية ال�رصفية”(.)38
وملناق�شة هذا الر�أي ال بد من تو�ضيح بع�ض امل�صطلحات بق�صد فهم املوقف وهي:
الفونيم :تناول عدد من العلماء حتديد الفونيم وتعريفه وميكن �إجمال هذه التعريفات
ح�سب علمائها ،فعند «دي �سو�سري« :جمموعة الت�أثريات ال�سمعية ،واحلركات النطقية للوحدات
امل�سموعة والوحدات املنطوقة كل منها ب�رشط الآخر»(.)39
�أما تروبت�سكوي فيعرف الفونيم ب�أنه «�أ�صغر وحدة فنولوجية يف الل�سان املدرو�س»(.)40
ويعرفه دانيال جونز ب�أنه «عائلة �أو �أ�رسة من الأ�صوات يف لغة معينة مت�شابهة
اخل�صائ�ص وم�ستعملة بطريقة ال ت�سمح لأحد �أع�ضائها �أن يقع يف كلمة من الكلمات يف
نف�س ال�سياق ال�صوتي الذي يقع فيه �أي ع�ضو �آخر من العائلة نف�سها»(.)41
وميكن تعريف الفونيم ب�أنه �أ�صغر وحدة �صوتية �صامتية �أو �صائتية قادرة على تغيري
الداللة يف بنية الكلمة.
()42
الألوفون :هو التنوع ال�صوتي ال�سياقي الذي يطر�أ على نطق الفونيم» .
املورفيم�« :أ�صغر وحدة ذات معنى»(.)43
بعد هذه التعريفات نطرح املالحظات الآتية حول ر�أي عبد ال�صبور �شاهني:
مل ي�أت بدليل يربهن على ما ذهب �إليه من اللغة �أو جتارب خمربية ،بل اعتمد على
النطق الناجت عن ت�أثري ال�صوت املطبق يف الألف وهو ت�أثر �سياقي �ألوفوين ال يغري معنى،
لذلك ال يعترب فونيم ًا م�ستقالً.
الألف فونيم �أما الرتقيق والتفخيم فال يعطيها �صفة فونيمية �أخرى بدليل �أن الألف
تبقى ذات داللة واحدة يف التفخيم �أو الرتقيق.
مل يطبق عبد ال�صبور �شاهني ما قاله على الك�رسة وال�ضمة فهي تتبادل مواقع الألف
يف ال�سياقات املختلفة .فلماذا مل يقل ك�رسة مفخمة ,و�ضمة مفخمة ويعترب ك ًال منهما
فونيم ًا م�ستقالً.
ويذهب �إىل �أبعد من ذلك حني يقول“ :وي�صعب من الناحية النطقية �أن حتل الفتحة املرققة
حمل الفتحة املفخمة والعك�س ,ففي الفعلني طاب وتاب تعترب الفتحة بطابعها �رشط ًا يف داللة
الكلمة على معناها� ,أي �أن االختالف بني الكلمتني يف حرفني ال يف حرف واحد”(.)44
لقد نقلنا �إىل الفتحة الطويلة وهو يتحدث عن احلركات الق�صرية ،ومع ذلك يذهب �إىل
ÎÖÕ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

جعل الفتحة الطويلة يف كال الفعلني فونيمني م�ستقلني ،وهذا لي�س �صحيحاً؛ لأن الفرق يف
املعنى بني الفعلني ال�سابقني ناجت عن اختالف الفونيمني الأولني(ط ،ت) ،والتفخيم املكت�سب
يف الفتحة الطويلة يف(طاب) ناجم عن ت�أثري �صوت الطاء يف الفتحة الطويلة ف�أك�سبها �صفة
الأطباق ،فهو ت�أثري جزئي ،فالألف املفخمة هنا �ألوفون لأنها اكت�سبت التفخيم من خالل ما
جاورها من �أ�صوات يف ال�سياق النطقي.
لهذا يذهب الباحث �إىل �أن احلركات الق�صرية ثالث ،وما ينتج من تفخيم �أو ترقيق لها
�إمنا هو من قبيل الألفونات ال�سياقية .وقد �أ�شار املطلبي �إىل ذلك بقوله� “ :إن �ألف التفخيم
لي�ست �إال �صورة من �صور نطق الألف وهي بهذا ال حتمل �أية قيمة فونيمية خا�صة بها،
خارجة عن فونيم الألف العربية املعروفة”(.)45
وهناك من الباحثني من ع ّد ال�سكون حركة �صوتية متاثل احلركات الأخرى ومنهم
حميي الدين رم�ضان يقول« :ووا�ضح يف ذلك �أن ال�ساكن �إذا �أدرج لي�س له حال املوقوف
وعمرو ،فلو كانت حال �سكون كاف
عليه �أنك قد جتمع يف الوقف بني ال�ساكنني نحو بكْر ْ
بكر كحال �سكون رائه ملا جاز �أن جتمع بينهما ...وهذا يعني �أن ال�سكون لي�س ترك ًا لنطق
ال�صوت و�إمنا هو درجة من النطق ت�شبه حال النطق بال�صوت املحرك بالفتح ...وهو حركة
مثل الفتح وقريب منه»(.)46
�إن ما ذهب �إليه حميي الدين رم�ضان يتنافى مع الطبيعة ال�صوتية لل�سكون الذي يعني
�سلب احلركة ،ويبدو �أنه غاب عن ذهنه جلب احلركة عند التقاء ال�ساكنني يف الرتاث اللغوي،
عالوة على �أن �صوت الراء لي�س �ساكن ًا متام ًا لأن تكرارية الراء جتعل الهواء املنتج لها
يت�سلل دون توقف من خالل �رضبات الل�سان يف احلنك الأعلى.
�إن ما نادى به رم�ضان ال يختلف كثرياً عما ذهب �إليه ابن جنى يف اختالف �سكون
كاف بكر عن رائه ،فقد ن�ص على ذلك ابن جنى بقوله« :ومما يدل على �أن ال�ساكن �إذا �أدرج
وعمرو فلو
لي�ست له حال املوقوف عليه� ،أنك قد جتمع يف الوقف بني ال�ساكنني ،نحو :بكْرْ ،
كانت حال �سكون كاف بكر كحال �سكون رائه ملا جاز �أن جتمع بينهما ،من حيث كان
الوقف لل�سكون على الكاف كحاله لو مل يكن بعده �شيء ،فكان يلزمك حينئ ٍذ �أن تبتدئ بالراء
�ساكنة واالبتداء بال�ساكن لي�س من هذه اللغة العربية»(.)47
لقد فرق القدماء وكان ر�أيهم �صائب ًا يف اختالف مو�ضع ال�سكون ،ف�سكون الدرج
يختلف عن �سكون الوقف ،وقد تنبه �إىل ذلك ابن جنى بقوله�« :إن العني �إذا كانت �ساكنة
فلي�س �سكونها ك�سكون الالم ...وذلك �أن احلرف ال�ساكن لي�ست حاله �إذا �أدرجته �إىل ما بعده
كحاله لو وقفت عليه ،وذلك لأن من احلروف حروف ًا �إذا وقفت عليها حلقها �صويت ما من
بعدها ،و�إذا �أدرجتها �إىل ما بعدها �ضعف ذلك ال�صويت وت�ضائل»(.)48
ومن قبله ذكر �سيبويه يف و�صفه حلروف القلقلة ذلك ال�صويت بقوله« :واعلم �أن من
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احلروف حروف ًا م�رشبة �ضغطت من موا�ضعها ف�إذا وقفت خرج معها من الفم �صويت ونبا
الل�سان عن مو�ضعه»(.)49
�إن ما دعا �إليه حميي الدين رم�ضان من التحقيق النطقي لل�سكون ،و�أنه عك�س احلركة،
ومنع احلركة كما يبدو يف ر�أيه حركة ،ورمبا اعتمد يف و�صفه على التوتر الذي ي�صيب
�أع�ضاء النطق املنتجة لل�صوت عند النطق بال�ساكن فتتحول �أع�ضاء النطق من حالة �إىل
حالة رمبا كان يف نظره حركة .ال يختلف اثنان يف حقيقة وجود ال�سكون يف اللغة العربية،
ولكن ما ال�صفة احلقيقية لل�سكون؟
لقد ناق�ش كمال ب�رش ال�سكون يف اللغة العربية ومما ذهب �إليه «�أن �إطالق ا�سم حركة
على ال�سكون على امل�ستوى النطقي املح�ض �إطالق غري دقيق وال ي�ستند �إىل �أي �أ�سا�س من
الواقع؛ لأن احلركة من هذه الناحي َة  -النطق الفعلي والت�أثري ال�سمعي -لها �صفات معينة ال
يوجد �شيء منها البتة يف ال�سكون»(.)50
غري �أنه ال ينفي �أن هناك قيم ًا معينة لل�سكون يف النظام اللغوي العربي ويذكر على
�سبيل املثال ال احل�رص القيمة الوظيفية ،وتتجلى هذه القيمة يف الأمور الآتية:
1 .1ال�سكون �إمكانية من �إمكانات �أربع تعر�ض للحروف �أو الأ�صوات ال�صامتة وهذه الأ�صوات
قد تتبع بفتحة �أو �ضمة �أو ك�رسة ،وبال �شيء منها ،وهذه الإمكانية الرابعة لها قيمة �صوتية
على امل�ستوى الوظيفي �إذ هي متيز احلرف اخلايل من الإمكانيات الثالث الأخرى ،وهذا
التميز ذو �أهمية خا�صة لأنه ي�شري �إىل حالة �صوتية رابعة وموجودة بالفعل.
2 .2ال�سكون له وظيفة يف الرتكيب املقطعي يف اللغة العربية� ،إذ هو يعطي الهوية اخلا�صة،
خال من احلركات الثالث كما يف
باملقطع ،فهو مييز نهاية املقطع املنتهي بحرف ٍ
املقطع(�ص ح �ص) ،فهو �صوت �صامت +حركة� +صوت �صامت .وهو مقطع متو�سط
مغلق ،يقابل املقطع(�ص ح ح) = �صامت +حركة طويلة� ،أو املقطع(�ص ح)= �صامت +
حركة ق�صرية .وهو املقطع الق�صري.
3 .3لل�سكون وظيفة مو�سيقية يف نهاية الكلمة �أو اجلملة يف بع�ض املقامات اللغوية وقد
�أطلقوا على القواعد املتعلقة بهذا الأمر باب الوقف.
4 .4وتظهر هذه القيمة املو�سيقية لل�سكون يف التفعيالت العرو�ضية فهي مبنية على �أن�ساق
�صوتية معينة ،لل�سكون دور كبري يف ت�شكيل �أمناطها و�أمناط وحداتها املكونة لها.
5 .5هناك تبادل يف املوقع بني اخللو من احلركة والفتح يف بع�ض ال�سياقات ال�رصفية يف
�صيغ �رصفية خا�صة ،كتلك التي ن�ص عليها علماء العربية مما كان عينها �صوت ًا من
الأ�صوات التي نعتوها بالأ�صوات احللقية وهي(الهمزة والهاء والعني واحلاء والغني
وبحر ....الخ(.)51
وبحر َ
واخلاء) كما يف ن ْهر ون َهر ْ
ويرى �أي�ض ًا �أن “ت�سمية ال�سكون حركة مق�صورة على اجلانب الوظيفي ،وهو جانب ال
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يعتمد على النطق املادي� ،أو هو يعتمد عليه ولكنه باملعنى ال�سلب �إذ ال�سكون �سلبي �أو عدم...
ولهذا نقرتح �أن ت�سمى ال�سكون “ احلركة ال�صفر” ”.)52(“ZERO VOWEL
�إن ما ذهب �إليه كمال ب�رش فيه �شيء من الدقة ولكن يبدو �أن م�صطلح احلركة
ال�صفرية ال يتما�شى مع منطق اللغة؛ لأن كلمة حركة يف اللغة لها �صفاتها املميزة من
حيث طريقة �إنتاجها وموا�ضع نطقها ولكن ال�سكون ال جند له مكان ًا يف احلركات .و�إطالق
القيمة ال�صفرية على ال�سكون يعني �أن له وجوداً فعلي ًا لأن ال�صفر يف الريا�ضيات ذو
قيمة عظيمة .و�إذا �أردنا �أن ن�ضع له قيمة ريا�ضية ،فالأف�ضل �أن نطلق عليه يف جمموعة
احلركات عن�رص فاي(� )Øأي جمموعة خالية مبعنى لها �شكل مادي ولكن خالية من
الت�أثريات النطقية وال�سمعية .لأننا ن�ستطيع �أن ننطق احلركات منفردة ولكن ال ن�ستطيع �أن
ننطق ال�سكون دون ال�صامت.
�إن من �أطلق عليه حركة من علماء اللغة املحدثني اعتمد على و�صف القدماء له ب�أن
ال�سكون �أخف احلركات و�إنه ي�ضارع الفتحة ،ويقول ابن جنى�« :أال ترى �إىل م�ضارعة الفتحة
لل�سكون يف �أ�شياء منها �أن كل واحد منها يهرب �إليه مما هو �أثقل منه نحو قولك يف جمع
ُف ْعله و ِف ْعله ُف ُعالت و ِفعِالت ثم ي�ستثقل توايل ال�ضمتني والك�رستني ،فيهرب عنهما تارة
�سووا بني الفتحة وال�سكون يف العدول عن
�إىل الفتح ،و�أخرى �إىل ال�سكون� .أفال تراهم كيف ّ
ال�ضمة والك�رسة �إليهما»(.)53
�إن ال�سكون وجود فعلي مادي �شكلي؛ �أي كتابي موجود يف اللغة ولكن من حيث التحقق
النطقي غري موجود ،وال يوجد له �أثر �سمعي ،فاحلركات الق�صرية يف اللغة العربية ال تتعدى
الثالث :الفتحة الق�صرية ،وال�ضمة الق�صرية ،والك�رسة الق�صرية.
ثانياً :احلركات الطويلة

تختلف هذه احلركات عن �سابقتها ،احلركات الق�صرية ،يف كون الزمن الذي ي�ستغرق
�إنتاجها �أطول ن�سباً ،واللغة العربية ت�شمل على مقابالت ثالث للحركات الق�صرية ،وهي
الفتحة الطويلة وال�ضمة الطويلة والك�رسة الطويلة.
وقد اختلف املحدثون يف كمية احلركات الطويلة �إىل احلركات الق�صرية فيذهب �إبراهيم
�أني�س �إىل �أن كمية احلركات الطويلة ت�ساوي �ضعف الق�صرية حيث قال« :واللغويون عادة
يق�سمون �أ�صوات اللني �إىل نوعني فقط ،ق�صري وطويل ،فالفتحة مطلقة �صوت لني ق�صري ،ف�إذا
�أ�صبحت ما ي�سمى بالألف املمدودة فهي �صوت لني طويل ،والفرق عادة بني الفتحة الطويلة
والق�صرية هو �أن الزمن الذي ت�ستغرقه الأوىل �ضعف ذلك الذي ت�ستغرقه الثانية»(.)54
وذهب جواد النوري �إىل مثل هذا فذكر �أن احلركات الطويلة تختلف عن الق�صرية يف
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زمن النطق يقول« :تختلف هذه احلركات عن �سابقتها ،احلركات الق�صرية ،يف كون الزمن
الذي ي�ستغرقه� ،أطول ن�سبياً .واللغة العربية ت�شتمل على نظائر ثالثة للحركات الق�صرية
ال�سابقة ،هي الك�رسة الطويلة( )iiوالفتحة الطويلة( )aaوال�ضمة الطويلة(.)55()uu
ويذكر �أحمد احلمو �أنه « ....قد ا�ستقر حالي ًا �أن امل�صوت الطويل يعادل �ضعف امل�صوت
الق�صري ،و�أن احلركة من حيث زمنها ن�صف زمن حرف املد «(.)56
وهناك من علماء اللغة من ذهب �إىل تفاوت الكمية بني الق�صرية والطويلة ح�سب
الأ�صوات املجاورة ومنهم �إبراهيم �أني�س الذي ذكر يف ال�سابق �أنه ي�ساوي �ضعف احلركة
الق�صرية ولكنه يذكر يف مو�ضع �آخر �أن�« :أ�صوات اللني الطويلة يف اللغة العربية قد يزداد
طولها �ضعف ًا �أو �ضعفني حني يليها همزة �أو �صوت مدغم ...فالقراء يف مثل «ي�شاء» ويف
ال�ضالني» قد يطيلون �صوت اللني فوق طوله �أ�ضعافاً .وهذا النوع من الإطالة ال
مثل «وال ّ
()57
يراعى �إال يف القراءات القر�آنية»  .ويذكر يف مو�ضع �آخر «وال�صوت اللغوي قد يت�أثر من
حيث طوله مبا يجاوره من الأ�صوات ،ومما ال حظه املحدثون �أن �صوت اللني يزداد طو ًال �إذا
وليه �صوت جمهور»(.)58
وقد ورد عند القدماء ومنهم ابن جنى باب يف مطل احلروف ،متادي كمية احلركات
عندما تكون متبوعة بهمزة �أو �صوت م�ضعف يقول�« :إال �أن الأماكن التي يطول فيها �صوتها
وتتمكن مدتها ثالثة .وهي �أن تقع بعدها الهمزة �أو احلرف امل�شدد»(.)59
وهذا يعني �أن القدماء تنبهوا لتمادي كمية احلركات الطويلة ومنهم �أي�ض ًا ابن �سينا
الذي كان عنده ت�صور يفوق ت�صور بع�ض املحدثني الذين يجزمون با�ستقرار كمية احلركة
الطويلة �إىل الق�صرية حيث يقول»:ثم �أمر هذه الثالثة علي م�شكل ،ولكني �أعلم يقين ًا �أن الألف
املمدودة امل�صوتة تقع يف �ضعف �أو �أ�ضعاف زمان الفتحة ،و�أن الفتحة تقع يف �أ�صغر الأزمنة
التي ي�صح فيها االنتقال من حرف �إىل حرف ،وكذلك ن�سبة الواو امل�صوتة �إىل ال�ضمة والياء
امل�صوتة �إىل الك�رسة»(.)60
�إن ر�أي ابن �سينا �أدق من ر�أي بع�ض املحدثني ومنهم �أحمد احلمو و �صالح الدين
ح�سنني حيث �أ�شار الأخري �إىل �أن كمية احلركات الطويلة ت�ساوي �ضعف كمية احلركات
الق�صرية»( .)61ويذهب داود عبده �إىل �أن «العلة الواقعة قبل �صحيح جمهور تكون �أطول من
نظريتها الواقعة قبل �صحيح غري جمهور»( .)62وي�شري برتيل مالربج �إىل �أن «كمية احلركة
تعتمد على ال�ساكن التايل لها ،فاحلركة �إذا تالها �ساكن احتكاكي �أطول منها �إذا تالها
وقفي»(.)63
وقد قام زيد خليل القرالة بدرا�سة اعتمد فيها على التجارب املخربية يف حتديد كمية
ÏÍÏ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

احلركة الطويلة �إىل الق�صرية ،ويعد ر�أيه من �أدق الآراء لأنه �أجرى جتاربه على عينات لغوية
خمتلفة وخل�ص �إىل نتائج رقمية ،ومما تو�صل �إليه:
ال تنح�رص كمية احلركات الطويلة يف �ضعف كمية احلركات الق�صرية ،بل تقع يف
�ضعفها يف مواطن ،وتتجاوز �ضعفها يف مواطن �أخرى ،ون�سبة زيادة كمية احلركات الطويلة
عن �ضعف كمية احلركات الق�صرية �أغلب و�أ�شمل من ن�سبة ح�رصها يف ال�ضعف.
تتفاوت كمية احلركات تبع ًا ملالمح ال�صوامت املجاورة وخا�صة ال�صوامت الالحقة
وذلك من حيث اجلهر والهم�س واال�ستمرار والوقف والت�ضعيف وعدمه(.)64
�إن ما ذهب �إليه املحدثون يف كمية احلركات الطويلة �إىل مقابالتها الق�صرية فيه نظر،
ويدعونا �إىل القول �إن كمية �صوت املد الطويل ت�ساوي �أو ميكن �أن ت�ساوي �ضعف الق�صري
يف حالة التجرد واالنفراد .ولكن هذه الكمية ال ميكن �أن تنطبق على هذه الأ�صوات يف حالة
جماورتها للأ�صوات الأخرى ف�صوت املد يطول �أو يق�رص ح�سب ما ي�أتي بعده من �أ�صوات،
وطبيعة ال�صوت التايل هو الذي يحدد طول �صوت املد.

ب � .أ�س�س ت�صنيف احلركات

لقد بالغ علماء اللغة املحدثون يف ن�سبة احلركات �إىل دانيال جونز ،فقد ذكر جواد
النوري يف ذلك« :يعد العامل اللغوي دانيال جونز من �أوائل اللغويني الذين ابتكروا ت�صوراً
لإمكانات احلركات يف النطق الإن�ساين ولقد متثل ذلك الت�صور فيما �أطلق عليه ،يف جمال
الدرا�سات اللغوية باحلركات املعيارية  .Cardinal Vowelsوقد و�صل هذا اللغوي �إىل
ت�صوره لهذه احلركات بالنظر �إىل ع�ضوين هامني يف �إنتاج احلركات وتكوينها ،وهذان
الع�ضوان هما الل�سان وال�شفتان»(.)65
ويذكر �إبراهيم �أني�س �أن «�أول من عني بهذه املقايي�س بروف�سور «دانيال جونز» يف
جامعة لندن �إذ ا�ستطاع بعد جتارب دقيقة وبحوث متوا�صلة �أن يخرج لنا تلك املقايي�س
العامة لأ�صوات اللني»(.)66
�إن دانيال جونز مل يكن له ال�سبق يف حتديد مفهوم احلركات بل ين�سب له اجلهد الوا�ضح
يف حتديد منطقة احلركة عند �إنتاجها ح�سب و�ضع الل�سان وال�شفتني .وقد ورد هذا عند جل
العلماء املحدثني.
لقد ا�ستطاع دانيال جونز بنظرته �إىل مو�ضع الل�سان يف الفم ونظرته �إىل و�ضع
ال�شفتني يف �أثناء النطق باحلركات �أن يتو�صل �إىل و�ضع ت�سع حركات معيارية .ميثلها
ال�شكل التايل.
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مركزية

� eأمامية �ضيقة 2

7ن�صف �ضيقة o

ع �أمامية �ضيقة 3

 6ن�صف وا�سعة c
 5وا�سعة a

� i iأمامية �ضيقة 1

a

 aوا�سعة 4

ال�شكل()1
يو�ضح هذا ال�شكل مواقع احلركات العربية التقريبية التي ترد عليها يف جدول جونز،
وهي داخل ال�شكل واملعيارية خارجه.
 1 .1يت�ضح من ال�شكل ال�سابق �أن حركة الك�رسة العربية هي �أمامية �ضيقة وهي احلركة()1
يف جدول جونز ،وتختلف عن احلركة املعيارية ب�أنها �أقل �ضيق ًا و�أقل �أمامية ،ويكون
مقدم الل�سان عند النطق بها �أقل ارتفاع ًا منه مع املعيارية وتتجه �أعلى نقطة يف اجلزء
الأمامي من الل�سان نحو اخللف قلي ًال ويكون و�ضع ال�شفتني مع احلركات الأمامية
منفرج ًا مع تفاوت يف ن�سبته.
�2 .2إن حركة الفتحة العربية هي حركة �أمامية وا�سعة تقريباً� ،إال �أنها تختلف عن احلركة
املعيارية الأمامية الوا�سعة وهي احلركة( )4يف جدول «جونز» ب�أنها �أقل ات�ساع ًا و�أقل
�أمامية ،مبعنى �أن �أعلى نقطة يف الل�سان عند النطق بالفتحة العربية تكون قريبة من
و�سطه مع ارتفاع خفيف يف هذا اجلانب من الل�سان وعلى هذا ف�إن حركة الفتحة العربية
هي حركة �أمامية ولكنها �أقل ات�ساع ًا من احلركة املعيارية(� ،)4أو احلركة املعيارية(.)5
�3 .3إن حركة ال�ضمة العربية هي حركة خلفية �ضيقة �إال �أنها تختلف عن احلركة املعيارية
اخللفية ال�ضيقة وهي احلركة( .)8يف جدول “جونز” بكونها �أقل �ضيق ًا و�أقل خلفية.
ويذهب جواد النوري �إىل �أن احلركة التي ت�صاحب �أ�صوات القلقلة هي حركة مركزية
يقول“ :وتعد احلركة امل�صاحبة للحروف ،التي ا�صطلح القدماء من اللغويني العرب على
ت�سميتها بحروف القلقلة من قبيل احلركة املركزية”(.)67
�إن ما قام به «جونز» يف جدوله ال يتعدى مو�ضع الل�سان و�شكله فقد �أخذ �أعلى نقطة لل�سان
قبل �أن يت�صل مبو�ضع نطق �آخر خوف ًا من �أن يدخل يف نوعية �صوتية �أخرى ,وهي ال�صوامت،
وتدرج يف احلركات من فا�صل ال�صامت �إىل االنب�ساط يف الل�سان .وو�ضع هذه احلركات .فالل�سان
عند جونز ال يحد يف نقطة ملزمة بل القلة والكرثة لها ن�صيب كبري يف تو�صيف جونز.
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عالوة على ذلك �إن ما ذهب �إليه النوري من اعتبار ال�صويت الذي يلحق حروف العلة
من قبيل احلركة املركزية فيه نظر؛ لأن الل�سان مع هذه الأ�صوات ال يتخذ مو�ضع ًا حمايداً،
فاحلركات املركزية كما يعرفها النوري هي« :احلركات التي ترد غري منبورة يف العادة ويتم
�إنتاجها عندما يكون الل�سان يف و�ضع حمايد؛ �أي عندما يكون يف و�ضع مركزي متو�سط غري
مرتفع وال منخف�ض ،وكذلك ف�إنه� ،أي الل�سان ،ال يكون �أمامي ًا وال خلفياً»( .)68فالل�سان مع
�أ�صوات القلقلة يتخذ �أو�ضاع ًا خمتلفة تبع ًا لل�صوت املنطوق من تلك الأ�صوات.
وقد �أ�شار �أحمد خمتار عمر �إىل اختالف احلركات الطويلة عن الق�صرية من حيث
املوا�ضع النطقية يقول« :العلل الطويلة� :أفردنا العلل الطويلة عن الق�صرية واعتربنا ك ًال
منها فونيمات م�ستقلة ملا ي�أتي:
 .أ �أن التقابل بني احلركات الطويلة واحلركات الق�صرية قد ي�ؤدي �إىل تغري املعنى �أو
ال�صيغة ،ومعنى هذا �أن ك ًال منهما فونيم م�ستقل.
 .ب �أن الدرا�سة الت�رشيحية �أثبتت �أن اخلالف بني العلل الطويلة والعلل الق�صرية(منعزلة)
لي�س خالف ًا يف الكمية فقط ،و�إمنا يف الكيفية كذلك .فموقع الل�سان مع �إحدى العلتني
املتقابلتني خمتلف قلي ًال كما يت�ضح من الر�سم الآتي:
u:

i:

u

a:

i

a

ال�شكل()2
ويت�ضح من ال�شكل ال�سابق تراجع ع�ضالت الل�سان �إىل اخللف ،وارتفاعه �إىل الأعلى،
يف حال نطق احلركات الطويلة( .)69وهذه احلركات قد ت�أتي مفخمة ،ومرققة وبني التفخيم
والرتقيق ،ح�سب ال�سياق ال�صوتي الذي تقع فيه كل حركة منها ،وهذه التنوعات هي من
قبيل الألوفونات وميكن بيان ذلك من خالل هذا املخطط احلركي.
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ك�رسة ق�صرية:
مفخمة

مفخمة

i

i

مرققة

بني التفخيم والرتقيق

مرققة

بني بني

ال�شكل()3
وهكذا ت�أتي الفتحة الق�صرية والطويلة ،وال�ضمة الق�صرية والطويلة.
يت�ضح مما �سبق �أن اللغة العربية ت�شتمل على ثالثة فونيمات للحركة الق�صرية وهي:
فونيم الفتحة الق�صرية  ،/a/وفونيم الك�رسة الق�صرية  /i/وفونيم ال�ضمة الق�صرية ./u/
ومثلها يف العدد للحركات الطويلة ،وهي فونيم الفتحة الطويلة وميكن �أن يرمز لها بـ /a:/
�أو  /aa/والك�رسة الطويلة � /i:/أو /ii/وال�ضمة الطويلة� /u:/أو ./uu/
وهذه الفونيمات ال�ستة قد تتعر�ض ب�سبب ال�سياق ال�صوتي �إىل تنوعات نطقية فكل
فونيم له ثالثة تنوعات نطقية� .أحد هذه التنوعات فونيم وهو النطق املرقق للحركة ،لأن
احلركة املفخمة ترد مع �أ�صوات التفخيم الكلي وهي :ال�صاد وال�ضاد والطاء والظاء ،واحلركة
ذات التفخيم املتو�سط مع ال�صوامت ذات التفخيم اجلزئي وهي :الغني واخلاء والقاف ،وترد
مرققة مع ال�صوامت الباقية .وهي الأكرث عدداً فاحلركة ت�أخذ طابعها الو�صفي من �صيغة
ورودها .فهي مع املرققة �أكرث ما تكون لذلك عدت احلركة املرققة فونيم ًا وما تبقى من
قبيل الألوفونات .فاحلركات يف العربية بح�سب النطق الفعلي ال�سياقي لها هي ثماين ع�رشة
حركة ق�صرية وطويلة ،غري �أنه من الناحية الفونولوجية �أي من ناحية كونها قادرة على
تغيري الداللة ف�إن اللغة العربية ت�شتمل على �ست حركات.
�إن حتديد املو�ضع النطقي للحركات كال�صوامت �أمر غري مقبول؛ لأنها ال حتدث من
اعرتا�ض ي�ؤدي �إىل احتكاك �أو �إغالق ي�ؤدي �إىل انفجار ،فاملوا�ضع النطقية للحركات متداخلة
فتيار الهواء املنتج لها ي�أتي من الرئة ،وامل�صدر الرئي�س يف �إنتاجها وو�ضوحها ال�سمعي
يت�أتى من الوترين ال�صوتيني ،والل�سان ب�أو�ضاعه املختلفة ،واحلنك ال�سفلي وال�شفاه� ,إ�ضافة
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�إىل اللهاة حيث تنبه �إليها عبد الرحمن �أيوب يقول ‘‘:وتعمل اللهاة يف �إنتاج احلركات عم ًال
مهم ًا حيث تقوم ب�إغالق الفراغ الأنفي لي�ستمر الهواء يف جمراه الفموي”(.)70
ولهذا تو�صف احلركات ح�سب مالحمها النطقية ,وح�سب الأع�ضاء النطقية العاملة يف
�إنتاجها على النحو الآتي:
وميكن �أن ت�صنف كما ي�أتي:
1 .1الك�رسة  /i/حركة �أمامية مغلقة غري مدورة� / .صائت �أمامي مغلق منفرج ق�صري
 2 .2الفتحة  /a/حركة �أمامية مفتوحة غري مدورة� / .صائت �أمامي مفتوح حمايد ق�صري
 3 .3ال�ضمة  /u/حركة خلفية مغلقة مدورة(� / .)71صائت خلفي مغلق م�ضموم
ق�صري ،وقام جواد النوري بتقدمي و�صف للحركات كما ي�أتي:
1 .1الك�رسة العربية  /i/حركة �أمامية �ضيقة غري م�ستديرة وترد هذه احلركة ق�صرية وطويلة.
2 .2الفتحة العربية  /a/حركة �أمامية �أو خلفية ،متيل �إىل االت�ساع وال تكون ال�شفتان عند
النطق بها يف و�ضع ا�ستدارة ،وترد هذه احلركة ق�صرية وطويلة.
3 .3ال�ضمة العربية  /u/حركة خلفية �ضيقة م�ستديرة وترد هذه احلركة ق�صرية وطويلة(.)72
ويبدو �أن النوري خلط يف و�صفه للفتحة بني الفونيم والألفون لأن الو�صف الفونيمي
للفتحة �أنها �أمامية� ،أما و�صفه لها باخللفية فهو عند م�صاحبتها للأ�صوات املفخمة فهو
تنوع �سياقي �ألوفوين.
ويق�صد بالأمامية تلك احلركات التي تكون نقطة �إنتاجها واقعة يف اجلزء الأمامي من
الفم ،واخللفية تلك التي تقع نقطة �إنتاجها يف اجلزء اخللفي من التجويف الفموي ،وال�ضيقة
عندما يكون االنفتاح يف الفم �ضيق ًا والل�سان مرفوع ًا نحو اجلزء الأمامي �أو اجلزء اخللفي من
�سقف احلنك الأعلى بق�سميه :الغار والطبق.
ويق�صد بالوا�سعة احلركات التي ُتن َتج عندما يكون الل�سان يف و�ضع منخف�ض يف الفم،
وبامل�ستديرة احلركات التي ي�صاحب نطقها ا�ستدارة يف ال�شفتني ،وغري امل�ستديرة عك�س ذلك.
ج � -أ�صوات اللني عند املحدثين
متيز املحدثون عن القدماء يف التفريق بني �أ�صوات املد(احلركات الطويلة) و�أ�صوات
اللني(و ،ي) بو�صفهما ن�صفي حركة.
يقول �إبراهيم �أني�س« :هناك �صوتان بني الأ�صوات اللغوية ي�ستحقان دائم ًا �أن يعاجلا
عالج ًا خا�صاً؛ لأن مو�ضع الل�سان معهما قريب ال�شبه مبو�ضعه مع �أ�صوات اللني ،ومع هذا
فقد دلت التجارب النطقية على �أننا ن�سمع لهما نوع ًا �ضعيف ًا من احلفيف وهذان ال�صوتان
هما ما ا�صطلح علماء العربية على ت�سميتهما بالياء والواو يف مثل بيت ويوم»(.)73
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وقد خلط �إبراهيم �أني�س �ش�أنه �ش�أن القدامى من علماء اللغة بني اللني واملد .وقد عنى
بقوله �أ�صوات اللني احلركات الطويلة(حروف املد) وميكن �أن يعزى هذا اخللط �إىل البواكري
يف الدرا�سات ال�صوتية احلديثة التي ما زالت مت�أثرة مب�صطلحات القدامى(.)74
ويذهب عبد ال�صبور �شاهني �إىل اعتبارهما تتابع حركات يقول« :ويبقى من �أ�صوات
الهجاء التي عرفتها العربية �صوتان هما :الواو والياء� ،أو حرفا العلة كما يقال ،وهما من
الناحية ال�صوتية نتيجة تتابع احلركات املختلفة طويلة �أو ق�صرية ،ف�إذا تتابعت حركتا
الفتحة والك�رسة هكذا ،a + I :و�إذا تتابعت حركتا الفتحة وال�ضمة هكذا a + u :؛
w
				y
(.)75
�أي �أن االنزالق بني احلركتني املختلفتني هو يف احلقيقة ما ي�سمى بالياء والواو"
ي�شري كالم عبد ال�صبور �شاهني �إىل �أن الياء مزيج من حركتني ق�صريتني متباعدتني
والواو كذلك ولكنهما ي�شرتكان يف املكون الأول وهو الفتحة الق�صرية� .أي �أن الياء يف ر�أيه
مزيج من موقعني :موقع الفتحة وانزالقها باجتاه الك�رسة ،والواو مزيج من موقع الفتحة
باجتاه ال�ضمة ،ف�إذا كان هذا الكالم �صحيحاً؛ فماذا ينتج عن تتابع الك�رسة مع الفتحة �أو
ال�ضمة مع الفتحة؟ هل ينتجان ال�صوتني �أنف�سهما؟
�إن معاجلة هذين ال�صوتني منفردين يكمن يف طبيعة �إنتاجهما ،فعند النطق بالياء
نلحظ �أن الل�سان يكون تقريب ًا يف مو�ضع النطق بالك�رسة الق�صرية غري �أن الفراغ بني الل�سان
وو�سط احلنك الأعلى حني النطق بالياء يكون �أ�ضيق منه يف حالة نطق الك�رسة الق�صرية
فن�سمع له ذلك النوع ال�ضعيف من احلفيف ،وكذلك الواو ال فرق بينها وبني ال�ضمة الق�صرية
�إال يف �أن الفراغ بني �أق�صى الل�سان ،و�أق�صى احلنك يف حالة النطق بالواو �أ�ضيق منه يف
حالة النطق بال�ضمة.
وينفي كمال ب�رش الطبيعة االنزالقية لهذين ال�صوتني يقول�" :إن الواو والياء يف هذا
املوقع ونحوه لي�ستا جزءين من حركتني(وال حركتني بالطبع) ،بل هما �صوتان �صامتان
� Consonantsأو ما ي�سميان باال�سم(�أن�صاف حركات) ل�شبههما الوا�ضح باحلركات يف
النطق .وهذا الذي ندعيه مبني على �أ�سا�س اخلوا�ص النطقية والوظيفية لل�صوتني ...واحلكم
ب�أن الواو والياء يف نحو حو�ض وبيت جزءان من حركة مركبة خط�أ م�شهور وقع فيه
امل�ست�رشقون منذ زمن طويل"(.)76
وبني حممد جواد النوري �آلية �إنتاج هذين ال�صوتني بقوله« :ويق�صد بها تلك الأ�صوات
التي يكون الت�ضييق ،الذي بواجهة تيار الهواء ،عند �إنتاجها� ،ضئيالً ،بيد �أن ن�سبة هذا
ÏÍÕ
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الت�ضييق تكون �أقل من ن�سبته عند �إنتاج ال�صوامت ،و�أكرث من ن�سبته عند �إنتاج احلركات.
�أو هي الأ�صوات التي تقوم بدور �صامت ،ولكن تنق�صها بع�ض اخل�صائ�ص الفوناتيكية
املرتبطة بال�صوامت ،مثل :االحتكاك ،واالنغالق وي�شمل ذلك �صوتي الواو والياء يف نحو:
ولد ،ويلد»(.)77
ويذكر عبد القادر عبد اجلليل وظيفة هذين ال�صوتني بقوله�« :أما �أ�شباه ال�صوامت(�أن�صاف
ال�صوائت) يف اللغة العربية فهما ال�صوتان(الواو) ،و(الياء) فكما هو معلوم �أن الواو �صوت
ورمز
�صوت

ال�صائت الطويل

الواو
رمز

ال�صامت

ال�شكل()4

ولد

يلد

يلد

جلد

ال�شكل()5
وتظهر يف الرتاكيب اللغوية لتحتل موقعني:
الأول :موقع الأ�صوات ال�صامتة لتقوم بوظيفتها يف �شكل ال�صورة الداللية
الثاين :موقع ال�صوائت الطويلة لتقوم بوظيفتها يف ت�شكيل معامل الداللة ،وتبادل
املوقع»(:)78
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برق

يريد

يرفد

ال�شكل()6
ويذهب النوري �إىل �أن الفرق بني هذين ال�صوتني واحلركات ال�رصفة يف طبيعة تيار
الهواء املنتج لهما .يقول" :ومن املعلوم يف الدر�س ال�صوتي� ،أن الواو ) (wوالياء( )yت�شرتكان
مع احلركات ال�رصفة  ،vowelsوهي الفتحة ،والك�رسة ،وال�ضمة ،يف امللمح التقاربي،
 ،Approximant featureويق�صد بهذا امللمح اقرتاب ع�ضو نطق من ع�ضو نطق �آخر دون
�أن ي�صل هذا التقارب بينهما حد االحتكاك ويطلق بع�ض اللغويني على هذا النوع من الأ�صوات
م�صطلح ال�صوت امل�ستمر غري االحتكاكي بيد �أن الفارق بني ن�صفي احلركة الواو والياء من
جهة واحلركات الأخرى من جهة �أخرى ،يكمن يف �أن ممر الهواء يف القناة ال�صوتية يف �أثناء
�إنتاج الأ�صوات الأوىل يكون �أقل ات�ساع ًا من الو�ضع الذي يكون عليه ذلك املمر يف �أثناء �إنتاج
احلركات ،ولكن اجلامع بني هذين النوعني من الأ�صوات .هو �أن جمرى الهواء يف �أثناء عملية
الإنتاج ال�صوتي يكون �أكرث انفتاح ًا وات�ساع ًا مما هو عليه يف �أثناء ال�صوامت االحتكاكية"(.)79
وقد اهتم �أحمد خمتار عمر ب�إبراز دور الواو على �أنها ن�صف علّة ،وعلة وكذلك �صوت
الياء على �أنها ن�صف علة وعلة ،وقد ر�صد ثالثة فروق هي:
• قلة و�ضوح الأوىل بالن�سبة للثانية.
•�ضيق املجرى مع الأوىل بالن�سبة للثانية ،ولذا فكما �أحلقها بع�ضهم بالعلة،
واعتربها ن�صف علة )� (Semi-vowelأحلقها �آخرون بال�ساكن ،واعتربها ن�صف
�ساكن).(Semi- consonant
• اخلوا�ص الوظيفية لكل منهما خمتلفة عن الأخرى ،فالواو والياء لكونهما ن�صفي علّة تقومان
(.)80
بدور الأ�صوات ال�ساكنة وتقعان موقعها متام ًا يف الرتكيب ال�صوتي للغة العربية"
فالواو والياء يف العائلة ال�صوتية العربية تقعان �ضمن ال�صوامت مبا فيها من ت�ضييق يف
جمرى الهواء املنتج لهما ،ولكنه ال ي�صل �إىل حد االحتكاك التام .وتتبادل مع ال�صوامت يف املوقع
حيث يبد�أ بهما املقطع ال�صوتي يف العربية ،وهذا دليل على �صامتية كل منهما .وت�شبهان احلركات
الطويلة من حيث �آلية مرور تيار الهواء املنتج لها؛ �إذ ال يحدث احتكاك يف �أثناء �إنتاجها.
ثالثاً :حروف املد واللني بني القدماء واحملدثني

من املفاهيم ال�شائعة لدى القدماء «�أن حرف املد هو حرف العلة ال�ساكن امل�سبوق
بحركة من جن�سه مثل الألف يف قام و�سار وكتاب ،والواو يف نور ،و�سوق ،وعجوز ،والياء
ÏÎÍ
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يف دين و�سعيد وعرين ،وحرف اللني هو الواو �أو الياء ال�ساكنتان امل�سبوقتان بفتحة مثل
بيت» )81(،وقد جمع القدماء بني حروف املد واللني يف جمموعة
حو�ض ،والياء يف ْ
الواو يف ْ
�صوتية واحدة ،على الرغم من التفريق النظري بينهما ،ومالحظة �أن احلروف اللينة تت�رصف
كاحلروف ال�صحيحة يف موا�ضع متعددة .وقد ن�ص �سيبويه يف باب الوقف يف الواو والياء
والألف على �أن «هذه احلروف غري مهمو�سات وهي حروف لني ومد ،وخمارجها مت�سعة
لهواء ال�صوت ،ولي�س �شيء من احلروف �أو�سع خمارج منها»( .)82ونلحظ �أن �سيبويه جمع بني
الألف والواو والياء ،و�أ�سقط عليها ال�صفات نف�سها ،و�أطلق عليها مداً ولين ًا مع عدم التفريق
بني خا�صية املد وخا�صية اللني.
ويذكر يف مو�ضع �آخر« :و�إذا كانت الواو قبلها �ضمة ،والياء قبلها ك�رسة ف�إن واحدة منها ال
تدغم �إذا كان مثلها بعدها .وذلك قولك :ظلموا واقداً و�أظلمي يا�رساً ...و�إمنا تركوا املد على حاله
يف االنف�صال ،كما قالوا :قد قو ِول حيث مل تلزم الواو و�أرادوا �أن تكون على زنة قا َول ،فكذلك هذه،
�إذا مل تكن الواو الزمة لها� ،أرادوا �أن يكون ظلموا على زنة ظلما واقداً وق�ضى يا�رساً»(.)83
وكالم �سيبويه ال�سابق يدل على �أنه فرق بني املد واللني ،ومنع الإدغام حر�ص ًا على
خا�صية املد يف الواو والياء .وجعلهما مثل الألف ،والألف ال تكون �إال حرف مد(فتحة طويلة).
مل يكن القدماء مييزون بني اللني واملد ،وخلطوا بني امل�صطلحني ،و�ساووا بينهما ومن
وعون
الأمثلة على هذه امل�ساواة ما ورد عند �سيبويه حيث يقول ...« :وال يكون هذا يف ْ
زيد ْ
ونحوهما لأنهما حرفا مد ...وكذلك الألف»(.)84
وقد �أطلق ابن جنى اللني على حروف املد يقول ...« :وذلك �أنهم �أجروا فعولة جمرى
فعيله مل�شابهتهما �إياها من عدة �أوجه ...ثم �إن ثالث كل واحدة منهما حرف لني ،يجري
جمرى �صاحبه»( .)85والواو والياء يف قول ابن جنى هما حركتان طويلتان� ،أو حرفا مد.
ويذكر جعفر عبابنه «بل حاول بع�ض العلماء ت�صنيف الألف على �أنها حرف مدولني
معاً؛ لأنها �ساكنة م�سبوقة بحركة من جن�سها ،و�ساكنة م�سبوقة بفتحة .وهذا قول غري
�صحيح بتاتاً ،ومبني على ا�ستدالل منطقي ال على احلقائق ال�صوتية نف�سها ،فالألف من
حيث طبيعتها ال�صوتية ال تكون �إال حرف مد �أي حركة طويلة خال�صة»(.)86
وثمة خالف بني القدماء واملحدثني يف النظرة �إىل حروف املد واللني ،فاملحدثون ينكرون
�أن ت�سبق حروف املد بحركات من جن�سها ،لأن حروف املد حركات .يقول �إبراهيم �أني�س« :ولكن
ال�سوي حني ظنوا �أن هناك حركات ق�صرية قبل حروف املد ،فقالوا مث ًال
القدماء �ضلوا الطريق ّ
�إن هناك فتحة على التاء يف كتاب ،وك�رسة حتت الراء يف كرمي ،و�ضمة فوق القاف يف يقول
واحلقيقة �أن هذه احلركات يف احلقيقة ال وجود لها يف تلك املوا�ضع ...ويظهر �أن الكتابة العربية
يف �صورتها امل�ألوفة من و�ضع الفتحة على التاء والك�رسة حتت الراء وال�ضمة فوق القاف قد
ÏÎÎ

احلركات وحروف املد واللني بني القدماء حُ
واملْدَثني

د.سعيد شواهنة

جعل القدماء يتوهمون وجود حركات ق�صرية يف هذه املوا�ضع»
�إن ما ذهب �إليه �إبراهيم �أني�س من �أن الكتابة �سبب يف هذا الوهم لي�س فيه �شيء من
الدقة؛ لأن الكتابة العربية و�صفت الظاهرة ح�سب ما اعتقد علماء اللغة ،فلي�ست اللغة �سبب ًا يف
هذا الوهم ،و�إمنا االعتقاد لدى علماء اللغة القدامى هو ما جعلهم ي�ضعون الرمز الكتابي.
ويذكر كمال ب�رش�« :أما �أن هذه املدات م�سبوقة بحركات من جتان�سها فهو وهم ال �أ�سا�س
له من ال�صحة؛ لي�ست هناك حركات �سابقة �أو الحقة و�إمنا املدات نف�سها هي احلركات وهي
احلركات الطويلة»(.)88
وما ذهب �إليه املحدثون ين�سجم مع القوانني املقطعية للغة العربية فالن�سيج املقطعي
للغة العربية مينع �أن تتواىل حركتان يف املقطع الواحد ،واملق�صود باحلركتني هنا الق�صرية
املتوهمة  +احلركة الطويلة احلقيقية ،فال ن�ستطيع �أن نقول كتاب ki/taaa/ bun
فاملقطع الثاين ال وجود له يف اللغة العربية فال بد من وجود �ساكن يف�صل بني احلركتني.
وقد ن�ص على هذا عبد ال�صبور �شاهني حيث قال ..." :فالقاف يف قال وامليم من
رمى -كال احلرفني حمتمل حلركة ت�سبق الألف ،وهو خلط ال تقبله الدرا�سات احلديثة؛ لأن
القاف متحركة بالفتحة الطويلة بعدها وكذلك امليم ،و�إذا كانت الفتحة الطويلة التي �أخذت
هنا �صورة الألف ت�ساوي فتحتني ق�صريتني ،فلي�س مبعقول �أن ت�سبقهما فتحة ثالثة؛ لأننا
ننطق يف الواقع فتحتني اثنتني ال غري"(.)89
ومن �أوجه اخلالف بني القدماء واملحدثني �سكون حرف املد� ،إذ �إنها حركات واحلركة
ال تكون �ساكنة؛ لأن احلركة �ضد ال�سكون وقد ن�ص على ذلك كمال ب�رش حيث يذكر�« :إن علماء
العربية جروا على التو�سع يف مفهوم الكلمة(�ساكن �أو ما ب�إطالق -خط�أ -على حروف املد)
(الألف والواو والياء) �أو ما ي�سمى احلركات الطويلة وهذا – كما ترى – �إطالق م�ضلل ....ال
()90
ي�صح بحال �إطالق ا�سم ال�ساكن عليها يف �أي موقف كانت»
ويف�صل املحدثون الواو والياء اللينتني عن �سائر حروف املد ،ويلحقونهما من حيث
النوع بالواو والياء املتحركتني م�ستندين يف ذلك �إىل فروق �أ�سا�سية بني حروف املد من
ناحية ،والواو والياء املتحركني �أو اللينتني من ناحية �أخرى ،فحروف املد ال ي�صاحب
نطقها �أي احتكاك �أو اعرتا�ض ملجرى الهواء وال تفتح املقاطع وال تغلقها ،وي�سمى املقطع
املنتهي بها مفتوحاً ،وال تكون من حروف املادة الأ�صلية.
�أما الواو والياء اللينتان� ،أو املتحركتان(ن�صفا احلركة) فريافق نطقهما احتكاك ما،
يف(و َقف)wa/
�أي نوع �ضعيف من احلفيف ،وتفتحان املقاطع وتغلقانها ،فالواو املتحركة َ
يف(موقف) maw/qif ،تغلق قطع ًا(.)91
 qa/faتفتح مقطعاً ،والواو ال�ساكنة
ْ
(.)87
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واملقطع العربي يجب �أن تكون قمته �أو نواته عن�رصاً حركي ًا �أما الواو والياء اللينتان
تكونا قمة املقطع ،واملقطع هو« :منط �أدنى من التجمعات الفونيمية،
فال ميكن لهما �أن ّ
تقوم فيها وحدة احلركة بدور النواة ،وتكون م�سبوقة ومتلوة بوحدة �صامتية �أو جتميع
�صامتي ممكن الوقوع»(.)92
ويذكر عبابنة �أنه «ال بد لكل مقطع من عن�رص �صائت ي�شكل قمته �أو نواته وهو اجلزء
الذي يحمل �أق�صى التوتر فيه ،فال يقوم بهذه الوظيفة يف العربية �إال حركة ق�صرية �أو حركة
طويلة(�أي حرف مد) ،وال تقوم الواو �أو الياء اللينتان �أو املتحركتان بهذه الوظيفة على
الرغم من �شبههما باحلركات الت�ساع خمرجهما.)93(c
�إن حروف املد عند املحدثني حركات طويلة خال�صة ،فالألف هي الفتحة الطويلة وواو
املد هي ال�ضمة الطويلة وياء املد هي الك�رسة الطويلة ،وذلك ب�سبب الطبيعة الإنتاجية لهذه
الأ�صوات ،حيث يخرج تيار الهواء املنتج لها دون �أن يتعر�ض لأي ت�ضييق �أو � ّأي تعويق
يعوق تيار الهواء املنتج لها ،فيخرج حراً طليقاً.
غري �أن �صوتي اللني والواو)(wوالياء)(yيف عملية �إنتاجهما يرتفع الل�سان يف نقطة
للياء �شبه احلركة ي�ؤدي �إىل �سماع احتكاك �ضعيف ،ويف الواو �شبه احلركة تن�ضم ال�شفتان
بدرجة �أكرث من ان�ضمامها يف نطق واو املد(ال�ضمة الطويلة)) (uuويرتاجع الل�سان ويرتفع
م�ؤخره لدرجة وقوع االحتكاك اخلفيف.
لذلك تقع الواو والياء اللينتان �أو املتحركتان موقع ًا فريداً يف النظام ال�صوتي العربي،
فهي حتمل من ال�صوامت �صفة االحتكاك وتكون من �أ�صول اجلذر ،وتفتتح بها املقاطع
وتقفلها ،عالوة على �أنها تقبل احلركة وال�سكون ،وت�شبه احلركات بات�ساع خمرجها.
ويذكر جعفر عبابنة�" :أن املحدثني ال يقبلون كثرياً من حجج القدماء والأ�س�س التي
انطلقوا منها يف بع�ض معاجلاتهم ال�رصفية مثل م�ساواتهم يف النظرة بني حروف املد
واللني ،ومثل القول ب�أن حروف املد �ساكنة ،و�أنها م�سبوقة بحركات من جن�سها"(.)94
لقد خلط القدماء يف تو�صيف �أ�صوات املد واللني ،وبناء على ذلك خلطوا يف تف�سري
بع�ض ال�سلوكات ال�رصفية لعدم تفريقهم بني هاتني املجموعتني ال�صوتيتني .فالواو
والياء يف الدر�س ال�صوتي احلديث يقعان حتت جمموعتني �صوتيتني :الأوىل وهي احلركات
ووعد،
الطويلة كما يف يدعو ويق�ضي ،والثانية هي� :أن�صاف احلركات كما يف ْ
ولونَ ،
بيت ْ
ويعد ولكنهما من جيث الوظيفية ين�ضمان �إىل ال�صوامت� .أما من ناحية �صوتية فهي ت�شبه
احلركات ولكنها �أقل و�ضوح ًا يف ال�سمع من احلركات؛ ب�سبب ذلك الت�ضييق امل�صاحب
لإنتاجهما ،ومن ناحية وظيفية(فونولوجية) تقوم بدور ال�صامت من حيث الن�سيج املقطعي
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للغة العربية.

اهلوامش:
1 .1ب�رش ،كمال ،علم اللغة العام(الأ�صوات) �ص .147
2 .2ابن الندمي ،حممد بن ا�سحق ،الفهر�ست� ،ص .40
3 .3الداين� ،أبو عمر عثمان بن �سعيد ،املحكم يف نقط امل�صاحف� ،ص.7
�4 .4سيبويه� ،أبو ب�رش عمرو بن عثمان ،كتاب �سيبويه� ،ص .242-241/4
5 .5املرجع نف�سه� ،ص .437/4
6 .6الفراء� ،أبو زكريا يحيى بني زياد ،معاين القر�آن.13/2 ،
7 .7ابن جني� ،أبو الفتح عثمان بن جني ،اخل�صائ�ص.315/2 ،
8 .8ابن جني� ،رس �صناعة الإعراب.19/1 ،
9 .9ابن �سينا ،ر�سالة �أ�سباب حدوث احلروف� ،ص.84
� 1010سيبويه ،كتاب �سيبويه.436-435/4 ،
1111ابن جني� ،رس ال�صناعة.17/1 ،
�1212سيبويه ،كتاب �سيبويه.435 /4 ،
1313املرجع نف�سه.436-435/4 ،
1414املرجع نف�سه.436/4 ،
1515ابن جني� ،رس �صناعة الإعراب.8/1 ،
1616الإ�سرتاباذي� ،رشح �شافية ابن احلاجب.261/3 ،
1717ابن ع�صفور� ،أبو احل�سن علي بن م�ؤمن ،املمتع يف الت�رصيف.674-673/2 ،
1818ابن يعي�ش� ،أبو البقاء موفق الدين� ،رشح املف�صل.131-130/10 ،
1919ابن �سينا ،ر�سالة �أ�سباب حدوت احلروف� ،ص .84
2020عبابنة ،جعفر نايف ،التقاء ال�ساكنني بني احلقيقة والوهم� ،ص.46
2121ابن �أبي طالب ،مكي ،الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة� ،ص.102-101
�2222سيبويه ،كتاب �سيبويه.446/4 ،
2323املرجع نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
2424املربد ،املقت�ضب.204/1 ،
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2525ابن يعي�ش� ،رشح املف�صل.136-134/10 ،
2626ينظر :ابن ع�صفور ،املمتع يف الت�رصيف.633/2 ،
�2727سيبويه ،كتاب �سيبويه.442/4 ،
2828املرجع نف�سه وال�صفحة نف�سها.
2929ابن يعي�ش� ،رشح املف�ضل.139/10 ،
3030ابن ال�رساج ،حممد بن �سهل ،الأ�صول يف النحو.412/3 ،
�3131إبراهيم �أني�س ،الأ�صوات اللغوية� ،ص.26
�3232شاهني ،عبد ال�صبور ،املنهج ال�صوتي للبنية ال�رصفية� ،ص .29-28
3333ال�سعران ،حممود ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي� ،ص.184
3434عبد التواب ،رم�ضان ،املدخل �إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي� ،ص.42
3535عبد اجلليل ،عبد القادر ،الل�سانيات احلديثة� ،ص .318
3636املرجع نف�سه� ،ص.319-318
�3737شاهني ،عبد ال�صبور ،املنهج ال�صوتي للبنية العربية� ،ص.27
 3838املرجع نف�سه� ،ص.29
�3939شاهني ،عبد ال�صبور ،يف علم اللغة العام� ،ص.119
4040املرجع نف�سه� ،ص.121
4141النوري ،حممد جواد ،علم �أ�صوات العربية� ،ص.132
4242النوري ،حممد جواد ،وحمد علي خليل ،ف�صول يف علم الأ�صوات� ،ص.122
4343باي ،ماريو� ،أ�س�س علم اللغة� ،ص.53
4444مالربج ،برتيل ،علم الأ�صوات� ،ص.78
4545املطلبي ،غالب ،يف الأ�صوات اللغوية ،درا�سة يف �أ�صوات املد العربية� ،ص .168
4646رم�ضان ،حمي الدين ،يف �صوتيات العربية� ،ص.203-202
4747ابن جني ،اخل�صائ�ص.60/1 ،
4848املرجع نف�سه.57/1 ،
�4949سيبويه ،كتاب �سيبويه.174/4 ،
5050ب�رش ،كمال ،درا�سات يف علم اللغة� ،ص .218
ÏÎÒ

احلركات وحروف املد واللني بني القدماء حُ
واملْدَثني

د.سعيد شواهنة

 5151املرجع نف�سه� ،ص  220-219بت�رصف.
5252املرجع نف�سه� ،ص .222
5353ابن جني ،اخل�صائ�ص.59/1 ،
�5454أني�س� ،إبراهيم ،الأ�صوات اللغوية� ،ص .155
5555النوري حممد جواد ،علم �أ�صوات العربية� ،ص.192
5656احلمو� ،أحمد ،حماولة �أل�سنية ،يف الإعالل ،جملة عامل الفكر ،مج ،20ع.39
�5757أني�س� ،إبراهيم ،الأ�صوات اللغوية� ،ص.158
5858املرجع نف�سه� ،ص .159
5959ابن جني ،اخل�صائ�ص.125/3 ،
6060ابن �سينا ،ر�سالة �أ�سباب حدوث احلروف� ،ص .85
6161ينظر :ح�سنني� ،صالح الدين ،املدخل �إىل علم الأ�صوات درا�سة مقارنة� ،ص .41
6262عبده ،داود ،درا�سات يف علم الأ�صوات العربية� ،ص.31
6363مالربج ،برتبل ،علم الأ�صوات.
6464القرالة ،زيد خليل ،احلركات يف اللغة العربية 60-25 ،بت�رصف.
6565النوري ،حممد جواد ،علم �أ�صوات العربية� ،ص.184
�6666أني�س� ،إبراهيم ،الأ�صوات اللغوية� ،ص .31
6767النوري حممد جواد ،علم �أ�صوات العربية� ،ص.187
 6868املرجع نف�سه� ،ص  188-187بت�رصف.
6969عمر� ،أحمد خمتار ،.درا�سة ال�صوت اللغوي� ،ص283-282
� 7070أيوب عبد الرحمن� ،أ�صوات اللغة� ،ص 185
7171ا�ستيتة� ،سمري ،ظاهرة الو�ضوح ال�سمعي يف الأ�صوات جهاز مبتكر لقيا�سها� ،أبحاث
الريموك ،مج ،6ع .1
 7272ينظر النوري ،علم �أ�صوات العربية� ،ص  196-192بت�رصف
�7373أني�س� ،إبراهيم ،الأ�صوات اللغوية� ،ص 42
.7474ينظر املرجع ال�سابق� ،ص 40-38
�7575شاهني ،عبد ال�صابور ،املنهج ال�صوتي للبنية العربية� ،ص 30
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7676ب�رش ،كمال ،درا�سات يف علم اللغة� ،ص 72 -71
7777النوري ،حممد جواد ،علم �أ�صوات العربية� ،ص 132
7878عبد اجلليل ،عبد القادر ،علم الل�سانيات احلديثة� ،ص .327 -326و الأ�صوات
اللغوية� ،ص 108
7979النوري ،حممد جواد ،علم �أ�صوات العربية� ،ص323
8080خمتار� ،أحمد عمر ،درا�سة ال�صوت اللغوي� ،ص 330
8181عبابنة ،جعفر ،التقاء ال�ساكنني بني احلقيقة والوهم� ،ص 46
�8282سيبويه ،كتاب �سيبويه176/4 ،
8383املرجع نف�سه.442/4 ،
8484املرجع نف�سه.176/4 ،
8585ابن جني ،اخل�صائ�ص.115/1 ،
8686عبابنة ،جعفر ،التقاء ال�ساكنني بني احلقيقة والوهم� ،ص 47
8787املرجع نف�سه� ،ص.51
8888ب�رش ،كمال ،درا�سات يف علم اللغة� ،ص 201
�8989شاهني ،عبد ال�صبور ،املنهج ال�صوتي للبنية العربية� ،ص .35
9090ب�رش ،كمال ،درا�سات يف علم اللغة ،حا�شية(� ،)11ص 55
9191عبابنة ،جعفر ،التقاء ال�ساكنني بني احلقيقة والوهم� ،ص 48
9292النوري ،حممد جواد ،ف�صول يف علم الأ�صوات� ،ص .167- 166
9393عبابنة ،جعفر ،التقاء ال�ساكنني بني احلقيقة والوهم� ،ص 49
9494املرجع نف�سه� ،ص .51
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املصادر واملراجع:
1 .1الإ�سرتباذي ,ر�ضي الدين حممد بن ح�سن .ت( 686هـ) �رشح �شافية ابن احلاجب(,حتقيق:
حممد نور احل�سني و�آخرين) ,بريوت :دار الكتب العلمية.1982 ،
�2 .2إ�ستيتيه� ،سمري( ،)1988ظاهرة الو�ضوح ال�سمعي يف الأ�صوات ,جهاز مبتكر لقيا�سها,
�أبحاث الريموك.
�3 .3أني�س� :إبراهيم( )1975الأ�صوات اللغوية ,ط ,5القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�رصية.
�4 .4أيوب ،عبد الرحمن(� )1968أ�صوات اللغة ,ط ,2م�رص :مطبعة الكيالين.
5 .5باي ,ماريو(� )1998أ�س�س علم اللغة(,ترجمة وتعليق� :أحمد خمتار عمر) ,ط ,8القاهرة:
عامل الكتب.
6 .6ب�رش ,كمال( )1969درا�سات يف علم اللغة ,القاهرة ,دار املعارف.
7 .7ـــــــ ،)1980(،علم اللغة العام-الأ�صوات ،ط ,1القاهرة :دار املعارف.
8 .8ابن جني� ,أبو الفتح عثمان(392هـ)( )1992اخل�صائ�ص ,ط ,2حتقيق :حممد علي
النجار ,بريوت :دار الهدى للطباعة والن�رش.
9 .9ـــــــ� ،)1985(,رس �صناعة الأعراب(،حتقيق :ح�سن الهنداوي) ,دم�شق :دار القلم.
1010احلمو ،احمد( ،)1989حماولة �أل�سنية يف الإعالل ،جملة عامل الفكر ،جملد ،2عدد.39
1111ح�سنني� ,صالح الدين .)1981(.املدخل �إىل علم الأ�صوات درا�سة مقارنة ,ط ,1دار
االحتاد العربي للطباعة والن�رش.
1212الداين� ,أبو عمرو عثمان بن �سعيد(.د.ت) .املحكم يف نقط امل�صاحف ,حتقيق :عزة
ح�سن ,دم�شق.1960 ،
1313رم�ضان ,حميي الدين(.د .ت) .يف �صوتيات العربية ,عمان :مكتبة الر�سالة احلديثة.
1414ابن ال�رساج ,حممد بن �سهيل(.ت316هـ) ,الأ�صول يف النحو(,حتقيق :عبد احل�سني
الفتلي) ,بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة.1985 ،
1515ال�سعران ,حممود(.د .ت) .علم اللغة ,مقدمة للقارىء العربي ,بريوت :دار النه�ضة.
�1616سيبويه� ,أبو ب�رش عمرو بن عثمان بن قنرب(,ت 180هـ) ,كتاب �سيبويه(,حتقيق :عبد
ال�سالم هارون) ,بريوت :عامل الكتب والطباعة والن�رش.1966 ،
1717ابن �سينا ,احل�سني بن عبد اهلل(.ت428هـ) ,ر�سالة �أ�سباب حدوث احلروف(,حتقيق:
حممد ح�سن الطيان ,ويحيى مري العلم) ,دم�شق :دار الفكر.1983 ،
�1818شاهني ،عبد ال�صبور ،)1980(،املنهج ال�صوتي للبنية العربية ,بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة.
1919ابن �أبي طالب مكي(,ت 437هـ) ,الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة(,حتقيق:
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ملخص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أهمية دور الإعالم يف دعم عملية التنمية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وخا�صة يف ظل تركيز جل اهتمامها على اجلانب ال�سيا�سي.
وتكمن �أهمية الدرا�سة يف �أنها تو�ضح مدى �أهمية دور و�سائل الإعالم الفل�سطينية ،وكيفية
قراءتها ودعمها لعملية التنمية الفل�سطينية ،و�أثر ذلك يف تعزيز ثقافة التنمية يف املجتمع
الفل�سطيني ،ومدى توافق مفهوم التنمية ال�شامل مع خطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها.
وقد تو�صل الباحثان �إىل ا�ستنتاج �أن م�ؤ�س�سات الإعالم والتنمية لدى ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية تفتقر �إىل �سيا�سات الإعالم التنموي الفعال� ،سواء على م�ستوى الأداء �أم التن�سيق
بينها� ،إ�ضافة �إىل �أنه ال يوجد لديها خطط وبرامج تنموية فعالة.
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Abstract:
This study aims to spots light on the importance of the media in
supporting the development process in the Palestinian territories, especially
while media is focusing all its concentration on the political aspect. This
study will focus on a group of main issues, which are:
The historical developments of the development process in Palestine,
which will be divided according to the relative chronicle development within
the Israeli- Palestinian conflict. The impact of the Israeli occupation in
weakening the Palestinian development process. Also we will deal with the
progressing of the meaning of the total development, and to which distance
Thais will go with the Palestinian programs and plans. The importance of
this study comes from that it is illustrating the importance of the Palestinian
mass media and how they deal and support the Palestinian development
process also the effects of this on supporting development culture in the
Palestinian society.
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املبحث األول :اإلطار املنهجي للدراسة

مقدمة.
يتطلب حتقيق �أهداف التنمية يف ظل التطورات املت�سارعة يف عامل املعرفة واملعلومات،
�صياغة جديدة لدور الإعالم يف جمال التنمية ب�أنواعها كافة .فالتنمية حق �إن�ساين من �أبرز
حقوق الإن�سان ،وهذا احلق �أقره الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي اعتمدته اجلمعية العامة
للأمم املتحدة يف الرابع من دي�سمرب 1986م ،حيث �أكد الإعالن �أن احلق يف التنمية حق
�إن�ساين غري قابل للت�رصف ،و�أنه يت�ضمن املمار�سة الكاملة حلق ال�شعوب يف تقرير م�صريها،
و�أن الب�رش جميع ًا منفردين وجمتمعني يتحملون م�س�ؤولية التنمية.
ومبا �أن التنمية ال�شاملة تقوم على خطط متكاملة وا�ضحة املعامل ،فينبغي �أن تقابلها
خطة �إعالمية متكاملة ،ت�سري مع اخلطة ال�شاملة جنب ًا �إىل جنب ،وعلى �أن تكون لهذه اخلطة
الإعالمية قاعدة �أ�سا�سية تت�صل بتخ�ص�صاتها ،ثم تت�سع دائرتها �إىل التنمية ال�شاملة(.)1
فالإعالم ي�شهد اليوم ثورة �شاملة يف و�سائل الإعالم اجلماهريي يف كل املجاالت ك�أداة
للتعليم والتثقيف والتدريب .و�إذا ما �شبهنا الن�شاط التنموي يف �أي جمتمع من املجتمعات
بالدورة الدموية يف ج�سم الإن�سان ،ف�إننا ن�شبه الإعالم باجلهاز الع�صبي يف ج�سم املجتمع(.)2
ويف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ويف ظل العدوان الإ�رسائيلي املتوا�صل واحل�صار ال�شامل
الذي ي�شل نواحي احلياة كافة ،وخا�صة يف قطاع غزة �أ�صبح احلق يف التنمية مفهوم ًا ما
زال يحتاج �إىل املزيد من العمل املنظم لتحقيق املمار�سة الكاملة لكل ما ينطوي عليه� ،ش�أنه
�ش�أن باقي احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان الفل�سطيني ،وخا�ص ًة يف ظل متيز الأو�ضاع ال�سكانية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية بعدد من ال�سمات واخل�صائ�ص الفريدة التي ال يوجد لها مثيل يف
دول �أخرى .وهذا ما ي�ستوجب من الإعالم الفل�سطيني �أن يقوم بتفجري الطاقات اخلالقة
داخل الإن�سان الفل�سطيني يف الداخل واخلارج ،و�شحذ جميع الهمم ملرحلة البناء والتنمية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية.
وتكت�سب عملية التنمية وامل�ؤ�س�سات الإعالمية يف الواقع الفل�سطيني ،طابع ًا خا�ص ًا
ومميزاً بحكم جمموعة من العوامل والظروف ،وهي بحد ذاتها تفر�ض �أن يكون بينها تكامل
وتن�سيق يقوم على التميز امل�ستند على الكفاءة واجلودة ،ومبا ي�ضمن حتقيق امل�صلحة الوطنية
العليا ،وعلى ر�أ�سها البناء ال�سوي للإن�سان الفل�سطيني وحترير الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
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مشكلة الدراسة.
ت�ؤكد الأدبيات احلديثة للتنمية� ،أن التنمية عملية ح�ضارية �شاملة وم�ستدامة ،وتقوم
بالأ�سا�س على كاهل الإن�سان ومن �أجل الإن�سان ذاته .وباعتبار �أن الإعالم ركن مهم يف
عملية التنمية امل�ستدامة وال�شاملة ،فيمكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة بال�س�ؤال الآتي« :ما
امل�شكالت التي تواجه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف جت�سيد مفهوم الإعالم التنموي
وتفعيله ،وكيف ميكن �أن تقوم امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية الر�سمية واخلا�صة يف ن�رش
ثقافة التنمية وامل�شاركة فيها» ؟
وقد اخرتت هذا املو�ضوع لإح�سا�سي �أن �أحداً من الباحثني مل يتناول التنمية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية من زاوية الإعالم التنموي� ،سواء على م�ستوى اجلامعات الفل�سطينية
�أم مراكز الأبحاث� ،إ�ضافة �إىل خ�صو�صية التنمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية التي ال حتتاج
�إىل الإعالم التنموي الفعال فقط ،و�إمنا �أن يكون الإعالم التنموي ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف عملية
التنمية ال�شاملة.

أهمية الدراسة.

.1
.2
.3
.4

�1إبراز �أهمية دور الإعالم يف دعم عملية التنمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
2تو�ضيح مدى �أهمية دور الإعالم التنموي يف ن�رش ثقافة التنمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
3تو�ضيح مكانة الإعالم التنموي لدى وزارات وم�ؤ�س�ساتها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
�4إبراز مدى �أهمية قيام م�ؤ�س�سات التعليم العايل برفد املجتمع بالكادر الإعالمي
املتخ�ص�ص.

أهداف الدراسة.

.1
.2
.3
.4

1التعرف �إىل التطورات التاريخية لعملية التنمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ومدى توافق
خطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها مع مفهوم التنمية ال�شاملة.
2التعرف �إىل املفاهيم احلديثة للإعالم التنموي ،باعتبارها جزءاً من عملية التنمية
ال�شاملة.
3التعرف �إىل م�ؤ�س�سات الإعالم الفل�سطينية وو�سائلها ،وكيفية قراءتها وم�ساهمتها يف
عملية التنمية.
4التو�صل �إىل اال�ستنتاجات واالقرتاحات التي ميكن من خاللها امل�ساهمة يف تطوير
�سيا�سات الإعالم التنموي يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
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فرضيات الدراسة.
1 .1تفتقر وزارات وم�ؤ�س�سات التنمية والإعالم الفل�سطينية �إىل الإعالم التنموي الفعال.
2 .2تفتقر خطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها �إىل ال�سيا�سات الإعالمية التنموية الناجحة.
3 .3ال يتوافر التن�سيق الكايف يف جمال الإعالم التنموي بني وزارات ال�سلطة الفل�سطينية
وهيئاتها.
4 .4و�سائل الإعالم الفل�سطينية ال تقوم بالتغطية الكافية لربامج التنمية الفل�سطينية
وخططها ،ان�سجام ًا مع الأهداف اخلا�صة بها يف هذا املجال.

نوع الدراسة ومنهجيتها.
هذه الدرا�سة عبارة عن قراءة حتليلية ونقدية خلطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها،
من زاوية الإعالم التنموي ،والهدف منها تقومي جهود وزارات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وم�ؤ�س�ساتها يف هذا املجال .وتعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات الو�صفية ،التي ُي�ستخدم فيها
املنهج الو�صفي و�إجنازاتها القائم على و�صف خ�صائ�ص ظاهرة معينة وجمع املعلومات
عنها ،وعدم التحيز �أثناء الو�صف ،كما يتطلب درا�سة احلالة وامل�سح ال�شامل� ،أو م�سح العينة
�إن لزم الأمر.
وقد اعتمدت يف �إعداد هذه الدرا�سة على املناهج العلمية املتعارف عليها يف البحوث
والدرا�سات الأكادميية ،وهما �أ�سلوب حتليل امل�ضمون الذي يقوم على املالحظة ب�شكل
غري مبا�رش من خالل حتليل املعاين الوا�ضحة للوثائق املتعلقة مبو�ضوع البحث ،واملنهج
اال�ستنباطي الذي يقوم على درا�سة الن�صو�ص بهدف ا�ستخراج مبادئ مدعمة بالأدلة
الوا�ضحة(.)3

الدراسات السابقة:
برامج التنمية وخططها التي و�ضعتها ال�سلطة الوطنية لفل�سطينية كثرية قيا�س ًا
بعمرها الزمني� ،إال �أن الدرا�سات والتقارير الفل�سطينية التي تناولت هذه اخلطط والربامج
بالدرا�سة والتحليل من زاوية الإعالم التنموي قليلة جداً ،وذلك لأ�سباب وعوامل خمتلفة،
و�أهم الدرا�سات يف جمال التنمية ما ي�أتي:
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أوالً :دراسات حول التنمية:
Ù Ùال�سمهوري ،حممد2001 ،م.
�سعت هذه الدرا�سة �إىل حماولة حتليل الآلية واملنهجية التي اتبعت ،وحتليل املناخ العام
والظروف التي ُو�ضعت فيها اخلطط والربامج التنموية واال�ستثمارية يف فل�سطني و�أعدت .وقد
تو�صل الباحث �إىل �أربعة �رشوط لإحداث التغيري املطلوب يف االقت�صاد واملجتمع الفل�سطيني،
وهي� :أن تتعدى اخلطط والربامج كونها طريقة ميكانيكية حل�رص املوارد املتاحة وتوزيعها
على القطاعات املختلفة ،و�أن توفر اخلطط والربامج الآلية لال�ستغالل الأمثل للموارد املتاحة،
و�أال يقت�رص العمل على الفرتة الزمنية املحددة باخلطة �أو الربنامج ،و�أن تكون جزء�أً من خطة
�أو برنامج تنموي �شامل طويل الأجل وذي �أبعاد �إ�سرتاتيجية ،و�أن يتم تبني اخلطط والربامج
من اجلميع ،و�أن يتم االقتناع �أنها �أدوات حقيقية للتغيري والبناء.
Ù Ùلبد ،عماد2003 ،م.
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة طبيعة امل�ساعدات الدولية املقدمة من الدول املانحة
لل�سلطة الفل�سطينية و�أهدافها ،و�أثرها على االقت�صاد الفل�سطيني ب�صورة عامة ،وعلى تطورات
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية ،والتعرف �إىل مدى قدرة ال�سلطة الفل�سطينية للتغلب على
املعوقات وال�صعوبات التي حتول دون اال�ستغالل الأمثل للم�ساعدات الدولية .و�أظهرت الدرا�سة
�أن امل�ساعدات الدولية املقدمة عرب ال�سلطة الفل�سطينية مل حتقق الأهداف املرجوة منها ،و�أن
االعتماد على امل�ساعدات الدولية �أ�صبح ميثل عبئ ًا على اجلانب الفل�سطيني ،وخا�صة يف
قدرته على حتقيق ا�ستقالله االقت�صادي وال�سيا�سي .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة العمل على
التقومي ال�شامل للتجربة الفل�سطينية يف ا�ستغالل امل�ساعدات الدولية املقدمة لها.
Ù Ùجامعة بري زيت – برنامج درا�سات التنمية2004 ،م.
�سعى الربنامج �إىل بلورة مفاهيم و�أطر تنموية تتالءم واحتياجات املجتمع الفل�سطيني
املتجددة ،واىل ن�رش الوعي حول التنمية .و�أهم �إ�صدارات الربنامج تقرير التنمية الب�رشية ،و
هو تقرير �سنوي �صدر منه حتى الآن �أربعة �أعداد ،وكان �آخرها تقرير التنمية الب�رشية ،فل�سطني
 2004م .و�أهم الأهداف اخلا�صة بالتقرير الأخري هي تقدمي وجهة نظر مو�ضوعية فل�سطينية
حول التمكني ك�أ�سا�س لتحقيق التنمية واال�ستقالل ،ومعتمداً يف ذلك على تقومي التجارب
مهمات التحرير
الرتاكمية يف املجتمع الفل�سطيني ،والت�أ�سي�س لعالقة ع�ضوية تربط بني َّ
الوطني والبناء امل�ؤ�س�سي التنموي ،و�إبراز املبادرات التنموية الفل�سطينية من خالل عر�ض
عدد منها ،وتقدمي العديد من التو�صيات كتوجهات عامة ميكن �أن ي�ستفيد منها املعنيون.
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Ù Ùطبارة ،ريا�ض.1989 ،
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستعرا�ض الأو�ضاع ال�سكانية ب�إيجاز يف العامل العربي ,وتناولت
بع�ض الق�ضايا الرئي�سة ,ثم اقرتاح الإجراءات التي ميكن �أن يتخذها �صانع القرار لإ�ضفاء مزيد
من الر�شد والعقالنية يف عملية التنمية يف املنطقة العربية ,ومن نتائج الدرا�سة� :أن جمال
ال�سكان وا�سع ومعقد وكثرياً ما يجري اخللط بينه وبني تنظيم الأ�رسة ،و�أن تنظيم الأ�رسة لي�س
احلد من �سيا�سة اخل�صوبة ,بل هو حق يجب �أن يكون مكفو ًال بغ�ض النظر عن �أهداف اخل�صوبة,
مبعنى يجب م�ساعدة الأزواج يف حالة زيادة اخل�صوبة �أو العقم ،و�أنه ال بد من ا�ستحداث طرق
علمية جيدة ت�سمح بتحليل الأو�ضاع ال�سكانية حتلي ًال �سليم ًا باالعتماد على البحث العلمي.
Ù Ùالبنك الدويل.2003 ،
تدور هذه الدرا�سة حول النمو يف الدخل والإنتاجية الذي حتتاج �إليه البالد النامية
للتخل�ص من الفقر ب�صورة م�ستدامة من الناحية البيئية واالجتماعية ,والتحدي الرئي�س
للتنمية هو توفري العمل املنتج والتوعية للحياة الأف�ضل .وا�ستعر�ضت الدرا�سة خريطة م�سار
التنمية يف العامل عام  ،2003فتحدثت عن الإجنازات والتحديات ,ثم نوعية امل�ؤ�س�سات
الواجب توافرها من �أجل التنمية امل�ستدامة ,ثم احل�صول على الأف�ضل من املعرفة ,وعن
امل�شكالت العاملية والهموم املحلية.

ثانياً :دراسات حول دور اإلعالم يف التنمية:

Ù Ùال�شناوي ،فرج.1990 ،
هدفت هذه الدرا�سة �إىل و�ضع ت�صور للتعاون بني اجلماعات الإن�سانية لتحقيق
التنمية ،ودور الإعالم يف جمال التنمية ،م�ستعر�ضة الإعالم التعاوين وامل�شكالت التي تواجه
الإعالم الر�سمي يف جمال الإعالم التنموي والتعاوين ،ثم ا�ستعر�ض الباحث الآفاق والدور
املن�شود للإعالم التعاوين يف م�رص ،داعي ًا �إىل ن�رش جمموعة من القيم الرتبوية والأخالقية
واالقت�صادية واالجتماعية بغر�ض خلق روح امل�شاركة.
.1991 ،Tobing - sumitaÙ Ù
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة مدى وجود عالقة بني الربامج املذاعة وق�ضايا التنمية
يف املجتمع الأندوني�سي ،وهي درا�سة حتليلية مل�ضمون الربامج التلفازية ملدة �أ�سبوعني
يف تلفاز (TVRT).ومن نتائج الدرا�سة �أن املو�ضوعات املثارة يف الربامج لي�س لها عالقة
بالتنمية ،لإن معظمها م�شغول باحلكومة ،وت�رصيحات �أع�ضاء احلكومة االندوني�سية .كما
�أبرزت الدرا�سة نتيجة مهمة وهي �سيطرة احلكوميني على الأخبار التنموية وغري التنموية.
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�Ù Ùسليمان� ،صابر.1993 ،
هدفت هذه الدرا�سة اىل التعرف �إىل دور التمثيلية الإذاعية يف معاجلة م�شكالت
املجتمع ،حيث قام الباحث بتحليل امل�ضمون الدرامي يف �إذاعة القاهرة ،و�أفادت نتائج
الدرا�سة �أن التمثيلية الإذاعية �أداة فعالة ت�ؤثر يف عمليات التغيري ،و�أنها و�سيلة قوية يف
خلق االجتاهات ،كما �أن التمثيلية الإذاعية و�سيلة مثالية للو�صول �إىل قلوب امل�ستمعني
وعقولهم مبا ي�سهل من عمليات التغيري.
Ù Ùاجلندي ،ابت�سام.1996 ،
تناولت الدرا�سة دور الربامج التلفازية يف �إمداد املر�أة الريفية باملعلومات ال�صحية،
وهي درا�سة جتريبية ا�ستخدم فيها �أ�سلوب جمموعات النقا�ش املركزة Focus Group
Discussion،ومن نتائج الدرا�سة� :أنه كلما ركزت احللقات على مو�ضوعات ت�شبع اهتمامات
املر�أة الريفية ،كلما زاد االهتمام �أو االنتباه ،و�أن عدم االهتمام بالر�سالة الإعالمية ي�ؤدي
�إىل عدم االقتناع بها ،و�أن الفئات الأقل تعلم ًا هي الأكرث اكت�ساب ًا للمعلومات العامة
والتف�صيلية ،و�أن الربامج ال�صحية ا�ستطاعت �أن متد املر�أة الريفية باملعلومات ال�صحية،
و�أن اكت�ساب املعرفة يزداد لدى املر�أة الأمية مع املو�ضوعات التي ت�شبع احتياجاتها.
Ù Ùمكي ،ح�سن.1997 ،
طُ بقت هذه الدرا�سة على عينة من( )100مفردة ،ومن نتائج الدرا�سة� :أن( )%63من
العينة يقبلون على م�شاهدة التليفزيون بتفوق على الإذاعة ،و( )%50ي�شاهدون الربامج
ال�صحية ،و( )%59يقبلون على قراءة املواد ال�صحية يف �صحف الكويت ،و�أن ا�ستخدام
التلفاز للمعلومات ال�صحية ال يختلف باختالف ال�سن �أو اجلن�س �أو امل�ستوى التعليمي.
.1997 ،Moemeka Andrew AzultageÙ Ù
�أجريت هذه الدرا�سة بالتطبيق على راديو) (o. y. oاملحلي يف نيجرييا ،وطبقت على
عينة من( )395مفردة من القرى النيجريية ،و�أفادت الدرا�سة �أن املجتمع الريفي ي�شارك يف
�أن�شطة املذياع املوجهة للم�ستمعني لتح�سني العناية ال�صحية بهم ،و�أن هذه امل�شاركة من
اجلمهور يف برامج التوعية ال�صحية �ساعدت يف قبول تو�صيات الربامج ونتائجها ،مما جعل
املجتمع الريفي يدعم هذا النوع من الربامج.
�Ù Ùسنو ،مي.1997 ،
طبقت هذه الدرا�سة على م�شاهدي التلفاز يف بريوت ،حيث �أ�شار( )%73من امل�شاهدين
�إىل �أن التلفاز ينمي املعلومات ال�سيا�سية والتاريخية و اجلغرافية ،و�أنه و�سيلة مثالية لتعليم
العديد من املهارات ،و�أن ا�ستعماله يف تكامله مع الو�سائل االت�صالية الأخرى ومع االت�صال
ال�شخ�صي املبا�رش هو الذي يكفل النجاح يف التنمية.
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Ù Ùاملر�سي ،حممد.1998 ،
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة دور الإذاعات الإقليمية يف معاجلة ق�ضايا البيئة ،وهي
درا�سة حتليلية على �إذاعة القاهرة الكربى ،من خالل حتليل م�ضمون الربامج البيئية املذاعة
على موجات هذه الإذاعة ،وقد �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن هناك( )31برناجم ًا تناولت ق�ضايا
البيئة ب�إجمال زمني  630دقيقة .وقد تناولت م�شكالت تلوث الغذاء بن�سبة( ،)%14وملوثات
الهواء بن�سبة( ،)%13والرتبة( ،)%10والتلوث البيئي(.)%9
Ù Ùمهنا ،فريال1998 ،م.
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة دور املذياع يف تنمية املجتمع املحلي يف �سوريا،
وهي درا�سة ميدانية ،و�أ�شارت النتائج �إىل �ضعف ن�سبة اال�ستماع �إىل املذياع ب�صفة دائمة
يف الريف بن�سبة( ،)%16.7ودائماً( ،)%14بينما هناك ارتفاع يف معدل اال�ستماع لإذاعة
مونت كارلو بن�سبة( )%55.5يف احل�رض ،و( )%46يف الريف .وهناك نتيجة بالغة اخلطورة
�أن( )%85.5من الأميني ال ي�ستمعون للمذياع .واختتمت الباحثة بحقيقة م�ؤملة �أن الربامج
يف الإذاعة ال�سورية ال تخ�ضع لأي خطط تنموية ،ولي�ست معدة لتحقيق �أية �أهداف تنموية.
Ù Ùمهنا ،فريال.1998 ،
طبقت الدرا�سة على( )1502مفردة من �سن(� 49-15سنة) ،ومن نتائج الدرا�سة
�أن( )%21من اجلمهور يف�ضل م�شاهدة الربامج ال�صحية من عينة الريف ،و�أن( )%9من
الإناث ي�شاهدون الربامج التنموية ،وت�شري الدرا�سة �إىل �أن ق�ضايا التنمية االجتماعية غري
مطروحة متام ًا على ب�ساط البحث يف التلفاز ال�سوري ،و�أن الربامج الرتفيهية ال تتناول
م�سائل تنموية.
.1998 ،Rodriguez. LÙ Ù
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل دور الدراما يف الإذاعات املحلية باعتبارها �شك ًال �إذاعي ًا
ي�ساعد يف تو�صيل املعلومات للمك�سيكيني .وقد ا�ستخدمت الدرا�سة �أداة اال�ستبانة ملعرفة
املعلومات والق�ضايا املتعددة التي ا�ستطاعت الدراما الإذاعية التعبري عنها ،ومعرفة قدرة
الدراما الإذاعية على تغيري الأفكار والآراء عن الفالحني يف املك�سيك.
.1998 ،Henrikas YushkiavitshusÙ Ù
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل مدى فهم الفلبينيني لربنامج الإ�صالح الزراعي
الذي تنفذه الدولة يف الفلبني ،ليدركوا �أهمية الإ�صالح الزراعي يف االرتفاع بامل�ستوى
االقت�صادي واالجتماعي .وقد �أجريت الدرا�سة على  250فلبيني .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة
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�إىل �أن جماهري الريف ال ميكن �أن يتغريوا من الناحية املعرفية ب�شكل م�ستقل� ،إال �إذا �أخذنا
يف احل�سبان عوامل عدة �أخرى كالتعليم واحلالة االجتماعية واالقت�صادية .و�أ�شارت الدرا�سة
�إىل نتيجة مهمة م�ؤداها �أن الأكرث تعلم ًا �أكرث تعر�ض ًا للمذياع ،و�أكرث فهم ًا لربنامج الإ�صالح
الزراعي.
Ù Ùعلي ،ح�سن.2000 ،
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة مدى ا�ستخدام الراديو والتلفاز يف التنمية الزراعية
وال�صحة والبيئة والتنمية ال�سيا�سية والتعليم .ومن �أهم التو�صيات التي خل�صت �إليها
الدرا�سة :االهتمام مب�شكالت املجتمع املحلي وخماطبته بلغة يفهمها ،واىل مدى �أهمية
ت�شجيع الثقافة املحلية و�صنع جنوم حمليني ،و�أهمية تخفيف �سيطرة احلكومة على الربامج
وزيادة م�ساحة احلرية.
Ù Ùمظهر ب�شار.2003 ،
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة الدور الذي يقوم به التلفاز اليمني يف ن�رش املعرفة
ال�صحية ،وا�ستخدم الباحث منهج امل�سح بالتطبيق على عينة قوامها( )450مفردة ،ا�ستعان
ب�أداة ا�ستمارة وحتليل امل�ضمون للربامج ال�صحية يف التلفاز اليمني ،ومن �أهم النتائج:
ارتفاع معدل م�شاهدة التليفزيون اليمني بن�سبة( ،)%93.3واحتالل الربامج ال�صحية
الرتتيب الرابع يف حر�ص اجلمهور على م�شاهدتها.

مناقشة الدراسات السابقة.

من خالل الدرا�سات التي عر�ضناها جند �أنها قد ركزت على مو�ضوع التنمية من زوايا
عدة خمتلفة:
•بلورة مفاهيم و�أطر تنموية تتالءم واحتياجات جمتمع الدرا�سة.
•ن�رش الوعي حول التنمية يف �سبيل تعزيز قدرة الأفراد وامل�ؤ�س�سات على امل�ساهمة
الفعالة يف العملية التنموية.
•�أبرزت �أهمية و�سائل الإعالم يف عملية التنمية ال�صحية والزراعية و التعليمية
وغريها.
�أن الدرا�سات املتعلقة بدور الإعالم يف جمال التنمية يف فل�سطني غري متوافرة ،لهذا
تعد هذه الدرا�سة الأوىل يف هذا املجال.
ا�ستفاد الباحثان من الدار�سات ال�سابقة يف مناق�شة م�شكلة التنمية يف فل�سطني ،وكيف
ميكن ا�ستخدام الإعالم الفل�سطيني للقيام بواجباته يف تفعيل هذا الدور.
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املبحث الثاني :اإلطار النظري للدراسة
اإلعالم والتنمية.
�أوالً :الإعالم التنموي.

يعد الإعالم التنموي يف ع�رصنا الراهن فرعا �أ�سا�سي ًا ومهم ًا من فروع الن�شاط
الإعالمي ،وتكمن �أهميته يف �إحداث التحول االجتماعي والتغيري والتطوير والتحديث ،ويف
احلالة الفل�سطينية تكمن �أهمية الإعالم التنموي يف درا�سة الدور الذي ميكن �أن تقوم به
و�سائل الإعالم الفل�سطينية من حتويل املجتمع الفل�سطيني من جمتمع ا�ستهالكي متخلف
�إىل جمتمع متقدم ,قادر على االعتماد على نف�سه(.)4
وب�شكل عام ف�إن الإعالم التنموي الفعال يعني و�ضع الن�شاطات املختلفة التي ت�ضطلع
بها و�سائل الإعالم يف جمتمع ما يف �سبيل خدمة ق�ضايا املجتمع و�أهدافه العامة )5(.ومبعنى
�آخر هو العملية التي ميكن بو�ساطتها التحكم ب�أجهزة الإعالم وو�سائل االت�صال اجلماهريي
داخل املجتمع وتوجيهها بال�شكل املطلوب الذي يتفق مع �أهداف العملية التنموية وم�صلحة
()6
املجتمع العليا .ولهذا ميتاز الإعالم التنموي باخل�صائ�ص الآتية.
1 .1ن�شاط �إعالمي هادف ي�سعى بالدرجة الأوىل �إيل حتقيق �أهداف وغايات اجتماعية
م�ستوحاة من حاجات املجتمع الأ�سا�سية وم�صاحله اجلوهرية.
� 2 .2إعالم يرتبط بخطط التنمية ويدعم جناح هذه اخلطط.
3 .3واقعي الأ�سلوب والطرح ،وي�ستند على حجج وبراهني منطقية يف �إقناع النا�س كي
يحظى بالقبول واال�ستح�سان.
�4 .4إعالم �شامل ومتكامل ،متعدد الأبعاد ي�شمل البعد االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي
والرتبوي واملايل والإداري.
ويجب �أن ندرك �أن م�سارات التنمية يف عاملنا العربي خمتلفة ومتنوعة ،ولي�ست
بال�رضورة �أن تتم طبق ًا للنموذج الغربي الذي يبهر املخت�ص�صني يف الدول النامية ،ويجعل
كثرياً منهم ي�سعون لتطبيقه يف بالدهم .وقد �شهدت العلوم االجتماعية واالت�صال اجلماهريي
اهتمام ًا مكثف ًا بدور و�سائل االت�صال يف التنمية .ففي درا�سة( )Lernerيفرت�ض وجود
عالقة بني و�سائل االت�صال اجلماهريي يف املجتمع� ،أي �أن التنمية ال تتحقق �إال بزيادة
ات�ساع املدنية وانت�شار التعليم ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة ا�ستخدام و�سائل الإعالم ،وبالتايل تزداد
امل�شاركة املجتمعية وال�سيا�سية للمواطنني .)7(.كذلك فان �أجهزة االت�صال مطالبة بان
متار�س �أدواراً عديدة لتحقيق وظائفها مبختلف �أنواعها ،ومبا يحقق التنمية املطلوبة(.)8
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ففي تقرير لوكالة التنمية الأمريكية حول دور و�سائل االت�صال يف عملية التنمية� ،أن
املذياع املحلي مهم يف عملية التنمية ،فقد ثبتت فعاليته يف املك�سيك يف التعليم البيئي
واالت�صال الريفي .وثبت كذلك جناحه يف التدريب املهني يف هندورا�س ،ويف بوليفيا حيث
ا�ستخدم يف تعليم الأمور ال�صحية يف املدار�س االبتدائية( .)9فان كان هذا هو الدور املنوط
بالإذاعة ،فكيف يكون دور كل من الف�ضائيات وال�صحافة االلكرتونية وغريها؟ .ومن هنا
ميكن القول� :إن الإعالم التنموي املتخ�ص�ص والفعال عن�رص �رضوري و�أ�سا�سي يف تطوير
املجتمع وتنميته ،وحتديدا يف ظل مفهوم التنمية ال�شاملة ،فالإعالم التنموي هو عني
احلقيقة التي يجب �أن يرى فيها املواطنون ما يحدث من حولهم ،وي�ؤثر على م�صريهم،
وحتى ال تتحول ثروات الأمة واملواطنني �أنف�سهم �إىل �سلع ُيتاجر بها.
وعليه فان فعالية الإعالم تقا�س مبدى قدرته على الو�صول باملواطنني �إىل درجة من
املعرفة والقدرة على �إدراك الإجابة على جمموعة من الأ�سئلة ،و�أهمها(:)10
1 .1ماذا تعني احلقوق الد�ستورية ،وخا�صة االقت�صادية واالجتماعية منها؟
2 .2ما عالقة التنمية باحلكم الر�شيد ؟
3 .3ماذا تعني املوازنة العامة ؟
4 .4ماذا تعني خطط التنمية وبراجمها ؟
5 .5ما طبيعة االتفاقيات االقت�صادية والتجارية؟ وما الآثار املرتتبة عليها؟
6 .6ما طبيعة دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،والأحزاب ال�سيا�سية يف عملية التنمية
ال�شاملة؟
7 .7ماذا تعني العدالة االقت�صادية واالجتماعية ؟
8 .8ماذا يعني وجود �أو عدم وجود النزاهة وال�شفافية يف املجتمع؟
9 .9ما دور املواطن يف جت�سيد مفاهيم التنمية على �أر�ض الواقع؟
1010كيف ميكن تر�سيخ ثقافة التنمية ك�سلوك منار�سه يف حياتنا العامة واخلا�صة؟

ثانياً :امله َّمات واملتطلبات الأ�سا�سية لنجاح الإعالم التنموي.

يف ال�سطور الآتية تو�ضيح لأهم املهمات و املتطلبات لنجاح الإعالم التنموي(.)11
•توفري املعلومات لل�سكان عن التنمية و�رشوط جناحها وكيفية �إنفاق املال العام
و�رشح القوانني وتب�سيط الإجراءات ،وذلك بتن�شيط احلوار وتو�سيعه و�إتاحة الفر�ص
�أمام النا�س للتعبري عن �آرائهم و�أفكارهم حول م�شاريع احلكومة ،واال�ستماع لأقوالهم
والأخذ بالأقوال والآراء اجلادة منها.
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د .أحمد أبو السعيد
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•اختيار املعلومات ب�شكل دقيق وجذاب وا�ستخدام �أ�ساليب م�شوقة من اجل جذب كل �رشائح
املجتمع للتفاعل مع الو�سائل الإعالمية يف حتقيق الأهداف التنموية املنوطة بها.
•تعليم النا�س املهارات والأ�ساليب الالزمة التي تتطلبها عملية التحديث والتطوير ،ال�سيما
اجلر�أة وانتقاد اخلط�أ ،وانتقاد امل�س�ؤول الذي يخطئ وعدم اخلوف من املدير �أو الوزير،
لأن كل ه�ؤالء يخ�ضعون للم�ساءلة .حيث تع ُّد و�سائل الإعالم �أهم �سالح يف م�ساءلة
اخلارجني عن القانون والنظام ،وذلك من خالل ن�رش �أعمالهم و�أفعالهم املخالفة للنظام
العام.
•توفري و�سائل �إالعالم واالت�صال املتطورة ،فمن خالل هذه الو�سائل ميكن تعريف النا�س
بحقيقة م�شكالتهم ونقل �أفكارهم لتحقيق التطوير املن�شود.
•توزيع و�سائل الإعالم املتعلقة بالتنمية ب�شكل جغرايف يتنا�سب مع م�ساحة البلد بحيث
ت�شمل كل املناطق والنواحي ،وحتى القرى ذات الكثافة ال�سكانية العالية.
•ت�أمني الكادر الإعالمي املتخ�ص�ص من خالل االعتماد على خريجي كليات الإعالم
وال�صحافة وتقنيي ال�صناعة الإعالمية وتوفري الكادر الالزم لإعداد الربامج
الإعالمية التنموية.
•تو�سيع الآفاق الفكرية عند النا�س من خالل منظور جديد يتطلب منهم اعتماد و�سائل
جديدة �أكرث ع�رصية ،واعتماد �أمناط �سلوكية و�أ�ساليب عمل �أكرث تطوراً ،و�إ�شعارهم ب�أن
التحديث والتطوير ،وما يت�ضمنه من �أهداف ومبادئ هو الكفيل بتلبية حاجاتهم.

املبحث الثالث :التنمية واجملتمع الفلسطيين.
�أوالً� :أهم التطورات االقت�صادية يف الأرا�ضي الفل�سطينية.

من خالل القراءة والتحليل لأهم م�ؤ�رشات التنمية االقت�صادية يف الأرا�ضي الفل�سطينية،
نالحظ وب�صورة عامة ا�ستمرار التدهور للأو�ضاع االقت�صادية واملالية واالجتماعية نتيجة
تداخل العديد من العوامل املختلفة ،ويف مقدمتها �سيا�سات االحتالل الإ�رسائيلي جتاه
االقت�صاد الفل�سطيني واحل�صار املفرو�ض على الأرا�ضي الفل�سطينية من طرف �إ�رسائيل
واملجتمع الدويل� ،إ�ضافة لتداعيات اخلالفات الفل�سطينية الداخلية ،وما نتج عنها من
�أحداث يونيو 2006م.
و لأجل �إعطاء �صورة انتقائية لأهم امل�ؤ�رشات الرئي�سة وذات العالقة ،وباالعتماد على
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بيانات وزارة املالية الفل�سطينية واجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،و�أهمها نو�ضحه
فيما ي�أتي(:)12
•�شهد العامان( 2002 ،2001م) تراجع ًا كبرياً يف الن�شاط االقت�صادي نتيجة ممار�سات
االحتالل الإ�رسائيلي ،وتوقف هذا الرتاجع بع�ض ال�شيء يف نهاية العام 2003م.
و�سجل العام 2005م معد ًال موجب ًا للنمو حيث كان من املتوقع ا�ستمرار هذا النمو
للعام 2006م.
•�شهد العام 2006م تراجع ًا حاداً نتيجة لتوقف �إ�رسائيل عن حتويل الإيرادات
ال�رضيبية واجلمركية التي حت�صلها نيابة عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� ،إ�ضافة
ال�ستمرار مقاطعة املجتمع الدويل لها ،وامتناع البنوك عن حتويل الأموال �إىل مناطق
ال�سلطة الفل�سطينية ،وبخا�صة امل�ساعدات اخلارجية ،مما �أدى �إىل انخفا�ض ن�صيب
الفرد من الناجت املحلي الإجمايل مبقدار( ،)%9.7عما كان عليه يف العام 2005م،
()13
وبن�سبة( )%70.8عما كان عليه يف العام 1999م.
•تراجعت م�ساهمة القطاعات الإنتاجية كال�صناعة والزراعة والإن�شاءات يف الناجت
املحلي الإجمايل ،وباملقابل ازدادت م�ساهمة القطاعات املخت�صة باخلدمات وحتديدا
املتعلقة بالإدارة العامة والأمن والتجارة.
•زادت معدالت البطالة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ب�صورة حادة ،موازنة مبا كانت عليه
عام 1999م ،حيث جند �أن معدل البطالة قد و�صل عام 2006م �إىل ن�سبة(،)%23.6
()14
موازنة بن�سبة( )%11.8للعام 1999م ،وزاد العام � 2008إىل نحو(.)%65
•زادت معدالت الفقر يف الأرا�ضي الفل�سطينية وخا�صة يف قطاع غزة وجنوب ال�ضفة
الغربية ،حيث بلغ معدل الفقر يف الأرا�ضي الفل�سطينية للعام 2007م نحو()%70
()15
موازنة بن�سبة( )%21للعام 1999م.
•ارتفعت �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ب�صورة حادة نتيجة جمموعة من العوامل املختلفة ،مما
�أثر على م�ستوى املعي�شة لل�سكان يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وزاد من معاناة حمدودي
الدخل والعاطلني عن العمل.
•زادت حدة النفقات العامة ب�صورة كبرية موازنة بالإيرادات نتيجة لتوقف �إ�رسائيل
عن حتويالت ال�رضائب الفل�سطينية ،ووقف امل�ساعدات اخلارجية ،و�ضعف حت�صيل
الإيرادات املحلية ،مما �أوجد عجزاً مرتاكم ًا ومتزايداً لدى ال�سلطة الفل�سطينية.
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ثانياً :االحتالل الإ�رسائيلي وا�ستالب التنمية الفل�سطينية.

تعد مراحل تطور املجتمع الفل�سطيني حتت االحتالل الإ�رسائيلي مدخ ًال مهم ًا لفهم
جتربة التنمية يف فل�سطني ،وهي جتربة فريدة يف فكرها وم�ضمونها و�أهدافها .ففي بداية
الثمانينيات ظهر �شعار «التنمية من �أجل ال�صمود» ،وعقدت حتت هذا ال�شعار م�ؤمترات عدة
�شاركت فيها معظم امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،وكان �أهم هذه امل�ؤمترات الذي عقد يف عمان
العام  1986م حول متويل اخلطط التنموية من اخلارج ومناق�شة م�صادره(.)16
ويف �إطار التحديات �أ َّدت املبادرات الذاتية دوراً مهم ًا يف بناء امل�ؤ�س�سات الوطنية،
ويف التخفيف من نتائج االنتقال الق�رسي وال�رسيع للو�ضع الذي �ساد يف فل�سطني بعد حرب
1967م ،حيث عملت امل�ؤ�س�سات التنموية على �إعادة ربط املجتمع الفل�سطيني جغرافي ًا
وتو�سيع طاقاته ال�سوقية املحلية واخلارجية .وا�ستفادت جتربة التنمية الفل�سطينية ،من
دعم املبادرات اخلارجية التي مثلتها الأقطار العربية واملنظمات العربية والإ�سالمية،
مثل ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ،وبنك التنمية الإ�سالمي ومنظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي وغريهم ،وكذلك ن�شاط امل�ؤ�س�سات الدولية وخا�صة الأمم املتحدة
واملجموعة الأوروبية.)17(.
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د .أحمد أبو السعيد
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وقد وفرت املبادرات التنموية اخلارجية عرب ن�شاطاتها املتعددة تدريب ًا و�سيولة مالية
للمجتمع الفل�سطيني ،ا�ستخدمت يف حت�سني �أدائه العام ،ولكن من الناحية العملية مل ت�ؤد �إىل تطور
تنموي فل�سطيني متكامل ،وهذا �أدى �إىل تكييف �أداء معظم امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية مع برامج
اجلهات املانحة واملتعددة� ،إ�ضافة للمعوقات الناجمة عن ممار�سات االحتالل الإ�رسائيلي.
ويف ظل خ�صو�صية احلالة الفل�سطينية متيز املفهوم التنموي يف فل�سطني ،ولفرتة
طويلة ب�أهمية توظيف التنمية ك�آلية من �آليات حت�صيل احلقوق الثابتة لل�شعب الفل�سطيني،
ويف مقدمتها حق تقرير امل�صري ،واكت�سبت املفاهيم التنموية يف فل�سطني بعداً �سيا�سي ًا
هدفت �إىل وقف التدهور الناجت عن االحتالل الإ�رسائيلي ،ومقاومة �آليات ا�ستالب التنمية.
ومع بداية ت�سلم ال�سلطة الفل�سطينية زمام الأمور عام  1994م ،جتدد املفهوم التنموي
الفل�سطيني ،لي�شمل �أي�ض ًا مهمة �إعادة البناء ،وتزامنت مع تلك املرحلة اجتهادات خمتلفة
حول املفهوم التنموي والآليات التنموية الأكرث مالءمة لفل�سطني ،و�أ�سبقية العمل ال�سيا�سي
على العمل التنموي ،وتوزيع الأدوار بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأهلية،
وكذلك حول تو�سيع درجة امل�شاركة يف �إعداد القرار التنموي ومراقبة تنفيذه وم�ساءلة
املكلفني به(.)18
وواجهت عملية التنمية يف فل�سطني عمليات ا�ستالب وتعطيل �أثرت على جميع جوانبها،
فلم يقت�رص ت�أثري االحتالل على ت�شويه العملية التنموية ،بل على وقفها كامالً ،وعلى تعطيل
قدرات املجتمع عن القيام بها� ،أو العمل على توظيفها خلدمة م�صالح القوى الفاعلة� ،أو التي
تقف وراء عملية اال�ستالب.

ثالثاً :املبادرات التنموية يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

على الرغم من الظروف والتحديات التي مرت بها ال�سلطة الفل�سطينية منذ قدومها
وحتى تاريخه ،فقد و�ضعت العديد من اخلطط والدرا�سات التنموية .وقد بد�أت عملية
التخطيط بالتطور تدريجي ًا من �أول وثيقة �إ�سرتاتيجية تنموية يف فل�سطني عام 1996م،
تالها الربنامج اال�ستثماري الفل�سطيني عام 1997م ،والذي تبلور عنه �إ�صدار �أول خطة
تنموية فل�سطينية ثالثية( 1998م – 2000م) حيث ًحددت بو�ساطتها �أهداف التنمية
()19
الوطنية ال�شاملة وا�سرتاتيجياتها على امل�ستوي الوطني.
وقد واجهت اخلطة الثالثية العديد من املعوقات يف تنفيذها ،ولعل �أهمها كان عدم
التزام الدول املانحة بتعهداتها ،نتيجة ممار�سات االحتالل الإ�رسائيلي ،و هذا ما �أدى
�إىل �إعداد خطة التنمية الفل�سطينية اخلما�سية(1999م 2003-م) ،وهي خطة متدحرجة
” ‘‘Rolling Planرافقتها خطة عمل �سنوية(2000م2001 -م) ت�ضمنت الأولويات
ÏÐÕ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

الوطنية ال�سنوية ،و�أهم الربامج وامل�شاريع القابلة واجلاهزة للتنفيذ
ومع بدء الهجمة الإ�رسائيلية يف 2000-9-29م ،وما ترتب عليها من تطورات �سلبية
�أدت �إىل تغيري �أولويات التخطيط ،بد�أ العمل على �إعداد خطة الإغاثة والطوارئ عام 2000
م ،التي ت�ضمنت االحتياجات الآنية الطارئة .ومن ثم خطة الإغاثة والإنقاذ للعام  2001م،
التي ا�شتملت يف معظمها على برامج خلق فر�ص عمل.)21(.
ومع ازدياد الهجمة الإ�رسائيلية و�إعادة االحتالل ملعظم مناطق ال�سلطة الفل�سطينية
�أ�صبح من ال�رضوري و�ضع �أولويات جغرافية وقطاعية تتم�شى مع االحتياجات الطارئة
والأ�سا�سية ،وخا�صة برامج خلق فر�ص عمل ،وخطة الطوارئ واال�ستثمار العام(2003م
2004م) التي ت�ضمنت االحتياجات الطارئة لل�شعب الفل�سطيني ملدة عام واحد.)22(.وهدفت هذه اخلطة يف الأ�سا�س �إىل وقف الرتدي احلا�صل يف الأو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية لل�شعب الفل�سطيني ،واحلفاظ على احلد الأدنى من مقومات احلياة الأ�سا�سية،
دمر من طرف قوات االحتالل الإ�رسائيلي.
مع الأخذ باالعتبار �إعادة �إعمار ما ِّ
ويف ظل ت�شكيل حكومة ال�سيد :حممود عبا�س عام 2003م �أعد برنامج التدخل �رسيع
الأثر(  )QIIPوقدم للدول املانحة يف اجتماع( ،) LACC MEETINGوكانت مدة هذا
الربنامج �ستة �أ�شهر ،وهي الفرتة املمتدة من �شهر يوليو �إىل دي�سمرب  2003م ،وقد هدف
هذا الربنامج �إىل تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية للفل�سطينيني ،و�إنعا�ش االقت�صاد الفل�سطيني
()23
وبخا�صة يف ظل ا�ستمرار التدهور احلاد يف خمتلف امل�ؤ�رشات العامة.
وبعد ذلك قامت وزارة التخطيط ب�إعداد خطة التمويل متو�سطة املدى 2004م ،التي
تعد ا�ستمراراً لربنامج التدخل �رسيع الأثر ،من حيث الأهداف والأولويات ،حيث ت�ضمنت
ت�أمني امل�ساعدات الإن�سانية واالجتماعية و�إعادة البناء و�إ�صالح البنية التحتية املدمرة،
ودعم القطاع اخلا�ص وموازنة ال�سلطة الفل�سطينية ،و بلغ �إجمايل ال�سقف املايل لهذه اخلطة
 1.2مليار دوالر �أمريكي.
ويف ظل ا�ستمرار الو�ضع الإن�ساين املرتدي و�سيا�سات االحتالل الإ�رسائيلي ،وما جنم
عنها من تدهور يف الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي� ،أ�صبح من غري املمكن التفكري يف
و�ضع خطط تنمية اقت�صادية ب�صورة طبيعية .وعليه قامت ال�سلطة الفل�سطينية وبالتعاون
مع �أال�سكوا(اللجنة االقت�صادية االجتماعية لغرب �أ�سيا) بو�ضع ا�سرتاتيجية تهدف �إىل ربط
الإغاثة بخطط التنمية من خالل خطة التنمية الفل�سطينية متو�سطة املدى(2005م – 2007
)24
م) ،التي ُحدثت �إىل خطة التنمية الفل�سطينية متو�سطة املدى(2006م –  2008م)(.
ومع التطورات الفل�سطينية الناجمة عن انتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
الثاين ،وتداعيات اخلالفات الفل�سطينية الداخلية يف يونيو  /حزيران 2007م �أعدت خطة
()20
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وخ�ص�ص منها ن�سبة(،)%70
التنمية الفل�سطينية متو�سطة املدى للأعوام( 2010 – 2008م)ُ ،
لتغطية �أجور موظفي ال�سلطة الفل�سطينية ورواتبهم� ،أما الن�سبة املتبقية فخ�ص�صت لتمويل
مر من االحتالل الإ�رسائيلي .و�أهم الركائز التي
امل�شاريع التطويرية والإمنائية ،وخا�صة ما ًد ِّ
قامت عليها هي :فر�ض النظام والقانون ،و �إجراء �إ�صالحات مالية و�إدارية وبناء م�ؤ�س�سات
()25
فعالة ،و�إزالة العراقيل واملعوقات الإ�رسائيلية ،و ا�ستمرار تدفق الدعم والعون الدويل.

املبحث الرابع :اإلعالم الفلسطيين.
�أوالً :خ�صو�صية الإعالم الفل�سطيني.

ميتاز الإعالم الفل�سطيني بخ�صو�صيته التي فر�ضتها الظروف التي مر بها التاريخ
الن�ضايل الفل�سطيني ،حيث ارتبط العمل الإعالمي يف فل�سطني ارتباط ًا وثيق ًا بالعمل
ال�سيا�سي و الن�ضايل ،و ت�أثر بالواقع ال�سيا�سي الذي عا�شه ال�شعب الفل�سطيني .ولهذا تعددت
�أنواع ال�صحف و املجالت يف فل�سطني ،فقد انت�رشت ال�صحف و املجالت ال�سيا�سية و الأدبية
واالقت�صادية واالجتماعية و الفنية ،وتلك التي تهدف �إىل الت�سلية� .أما على �صعيد الإذاعة
فقد كانت هناك �إذاعتان الأوىل «هنا القد�س» التي ان�شئت عام  ،1936والثانية �إذاعة
«ال�رشق الأدنى» التي �أن�شئت يف �أوائل الأربعينات� ،إال �أن هاتني الإذاعتني توقفتا عن العمل
يف فل�سطني بعد االحتالل الإ�رسائيلي لفل�سطني عام  .1948و بعد عام 1948م �أن�شىء عدد
من الإذاعات با�سم الق�ضية الفل�سطينية �ضمن حمطات �إذاعية تابعة لعدد من الدول العربية،
()26
كانت غالبية براجمها تبث يف �إطار �سيا�سي بحت.
وفيما يتعلق بالتلفاز ،فلم يكن هناك �أي حمطة تلفازية فل�سطينية� .أما الإنتاج
التلفازي وال�سينمائي ،فقد كانت هناك العديد من الأعمال التلفازية وال�سينمائية التي
�أخذت طابع ًا توثيقي ًا يف �أغلب الأحيان .و بعد توقيع اتفاق �إعالن املبادئ 1993م ُ�سمح
مبوجبه للفل�سطينيني ب�إقامة «�سلطة للإذاعة و التلفزيون» التي �سميت فيما بعد «هيئة
الإذاعة و التلفزيون الفل�سطينية»( .)26ويف مرحلة ما بعد توقيع اتفاق �أو�سلو ،و �إقامة ال�سلطة
الفل�سطينية التي قامت ب�إن�شاء وزارة للإعالم ،تطور الو�ضع الإعالمي يف فل�سطني تطوراً
ملحوظاً ،ومل يقت�رص هذا التطور على ال�صحافة املكتوبة فح�سب ،بل يف جمايل املرئي
و امل�سموع على حد �سواء .فقد �أ�صدرت وزارة الإعالم يف فل�سطني ،ومنذ ت�أ�سي�س ال�سلطة
الفل�سطينية� ،أكرث من  122ترخي�صاً( 80ملجالت و 42ل�صحف)� ،صدرت لأفراد و �أحزاب
وم�ؤ�س�سات غري حكومية(.اخلطيب2001 ،م).
و يوجد الآن يف فل�سطني نحو( )31حمطة تلفزة حملية خا�صة ،و تلفزيون فل�سطني
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احلكومي ،وقناة فل�سطني الف�ضائية� ،إ�ضافة �إىل ف�ضائية الأق�صى التابعة حلركة حما�س
التي �أن�شئت عام 2006م ،كذلك يوجد نحو � 50إذاعة حملية خا�صة تبث براجمها على
موجات � ،FMإ�ضافة �إىل �إذاعة “�صوت فل�سطني’’ الربنامج الأول الذي يبث براجمه من
مدينة رام اهلل ،و الربنامج الثاين الذي ُتبث براجمه من مدينة غزة(بطراوي 2001 ،م).

ثانياً :حمددات ومفردات اخلطاب الإعالمي الفل�سطيني.
كفل القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني حرية و�سائل الإعالم ،مبا فيها الإعالم املرئي،
حيث ن�صت املادة( )27منه على الأتي.)28(:
 1 .1ت�أ�سي�س ال�صحف و�سائر و�سائل الإعالم حق للجميع يكفله هذا القانون ،وتخ�ضع
م�صادر متويلها لرقابة القانون.
2 .2حرية و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة وحرية الطباعة والن�رش والتوزيع
والبث ،وحرية العاملني فيها ،مكفولة وفق ًا لهذا القانون الأ�سا�سي والقوانني ذات العالقة.
 3 .3حتظر الرقابة على و�سائل الإعالم ،وال يجوز �إنذارها �أو وقفها �أو م�صادرتها �أو �إلغا�ؤها
�أو فر�ض قيود عليها �إال وفقا للقانون ومبوجب حكم ق�ضائي.
وقامت وزارة الإعالم الفل�سطينية بو�ضع حمددات اخلطاب الإعالمي الفل�سطيني
ومفرداته ،للتعريف على حقيقة ما يدور على �أر�ض الواقع من منظور فل�سطيني بحت،
وبالتايل تر�سيخ مفاهيم ثقافية وم�صطلحات �إعالمية وم�سميات لها داللتها ،و�سنتطرق
هنا فقط للمفاهيم وامل�صطلحات ذات الطابع التنموي املبا�رش ،و�أهمها.)29(:
•االهتمام بربامج الأطفال ،مع الرتكيز على البعد الوطني ،واالبتعاد عن ال�صور وامل�شاهد
والق�ص�ص العدوانية ،و �صياغة ق�ص�ص �إخبارية حول جمازر الأطفال.
•دعم وت�شجيع ورعاية الإبداعات الفل�سطينية ال�شابة يف خمتلف املجاالت ،وتعميم هذا
الإبداع على كافة ال�صعد املحلية والعربية.
•تغطيـة �أن�شطة امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية املهمة واملفيدة ،بهدف الـرد على
الأن�شطـة الثقافيـة والإعالميـة الإ�رسائيلية وف�ضحها وجتريدها من م�ضمونها.
•ت�شجيع املواطنني على االطالع والقراءة من خالل تعريفهم ب�آخر الإ�صدارات يف
املجاالت املختلفة ،خا�صة الإ�صدارات الفل�سطينية.
•تعريف املواطنني بامل�ؤ�س�سات الإعالمية املعادية ,تاريخها و�أهدافها و التعامل
بحذر معهما.
•تعزيز دور الإعالم يف حماية النهج واملمار�سة الدميقراطية ،وتعزيز �سيادة القانون ،وحماية
�أمن الوطن واملواطن واحلفاظ على املمتلكات ،والرتكيز على �صمود �شعبنا وبطوالته.
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ثالثاً :متطلبات �آنية لتحقيق خطة تنمية �إعالمية يف فل�سطني.

من �أجل حتقيق خطة تنمية �إعالمية يف فل�سطني ،و�أجندة للعمل ،وحتقيق دور ن�شط
لو�سائل الإعالم الفل�سطينية للم�شاركة يف التنمية يف فل�سطني ،البد من حتقيق الآتي:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1حتديد املعوقات لدى القائمني باالت�صال وحتديد الأدوار لكل �شخ�ص قائم باالت�صال
وفق خطة ات�صالية براجمية حمكمة ،ومن ثم حتديد اجلمهور امل�ستهدف من حيث
مناطق توزيعه اجلغرايف وحتليله ،ومن ثم التعرف على الوقت املنا�سب لتحقيق �أهداف
الر�سالة التنموية.
2حتديد احلجج والرباهني والأدلة االت�صالية والإقناعية مبا ي�ساعد على امل�شاركة
املجتمعية يف عملية التنمية.
3حتديد الإمكانات الب�رشية واملادية الالزمة لإنتاج الر�سائل الإعالمية التنموية.
4االتفاق على حتديد الو�سائل االت�صالية ،مبا ينا�سب القائمني باالت�صال ،ومبا ينا�سب
اجلمهور امل�ستهدف ،ومبا ينا�سب امل�ضمون االت�صايل من حيث امل�صداقية والدقة،
والأخذ باالعتبار الظروف املحيطة الداخلية منها واخلارجية.
5حتديد حجم وطبيعة م�صادر الرثوة املوجودة يف املجتمع الفل�سطيني ،والبيئة التنموية
املمكن ا�ستخدامها ،حتى ميكن معرفة حدود العمل الإعالمي.
6توفري املعلومات والإح�صاءات التف�صيلية لدى املخططني �أمام الإعالميني وغري
الإعالميني عن املناطق التي ُخطط لتنميتها تنمية ال�شاملة ،مبا ي�ساعد املخطط
الإعالمي على �إعطاء القدر املنا�سب من االهتمام واملعاجلة الإعالمية الالزمة.
7حتديد العادات والتقاليد التي ت�ساهم يف توجيه الر�سالة الإعالمية الالزمة لعملية التنمية.
8جتهيز اخلطط وحتديد التوقيت املنا�سب لتنفيذها ،مع مراعاة �أن تكون خا�ضعة ملبد�أ
املرونة ،مبا يتنا�سب مع الظروف والتغريات املتالحقة يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
�9أن ترتبط خطط التنمية بخطة �إعالمية ارتباط ًا ع�ضوياً� ،أي �أن اخلط الذي يو�صلنا �إىل
�شكل معني من �أ�شكال التنمية ،هو اخلط نف�سه الذي يقودنا �إىل اخلطة الإعالمية.

والنقاط الآتية �إذا ما ا�ستخدمت جيدا ً ،ف�إنها �ست�ساعد على �إيجاد تكامل بني خطة الإعالم
والتنمية يف فل�سطني:
�1 .1رضورة �أن تت�سع و�سائل الإعالم للتعبري احلقيقي والأح�سن عن �آراء ال�شعب الفل�سطيني
وفئاته ،و�أن ت�شجع احلوار البناء .فاحلرية ال تتمثل فقط يف عدم الرقابة والقيود على
ال�صحف ،بل ت�شمل عدم تدخل احلكومة فيما تن�رشه ال�صحف.
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.2
.3
.4

.5

.6

.7
.8

�2إعادة النظر يف القوانني والت�رشيعات املنظمة للعمل الإعالمي ،مبا يجعلها �أكرث مرونة،
ومبا ي�شجع املنظمات الإمنائية والنقابات على التعبري ب�شكل جاد وبناء ،ومبا ال يجعل
الت�رشيعات والقوانني الإعالمية قيوداً حتد من حرية الفكر والتعبري.
3التطوير امل�ستمر للعاملني يف الإعالم ،وذلك بالتدريب ومدهم بالإح�صاءات واملعلومات،
و�إتاحة الفر�صة الكافية �أمامهم للتزود باملعرفة ،حتى ميكن نقلها �إىل اجلمهور.
4م�ساعدة �أجهزة الإعالم بتطويرها وتدعيمها بالتكنولوجيا ،ومع �رضورة قيام �صناعة
متقدمة لالت�صال اجلماهريي وخف�ض الر�سوم على وارداتها من و�سائل و�أدوات
االت�صال اجلماهريي ،حيث تعد و�سائل الإعالم من �صحافة و�إذاعة وتلفزيون و�صحافة
مكتوبة و�إلكرتونية من �أكرث الو�سائل انت�شاراً وت�أثرياً يف هذا الع�رص ،خا�صة يف
املجتمع الفل�سطيني الذي يعاين ح�صاراً ،وترتفع فيه ن�سبة الت�رسب يف املدار�س ،مبا
يو�سع جماالتها ودورها يف التنمية.
5تخطيط حمالت �إعالمية جلذب ر�ؤو�س الأموال العربية والدولية لال�ستثمار يف فل�سطني،
ففي ذلك عمل قومي و�إ�سالمي يف وجه اال�ستيطان الإ�رسائيلي خا�صة يف مدينة القد�س
والقرى والأرا�ضي املهددة بامل�صادرة من قبل االحتالل .وا�ستغالل املنا�سبات الوطنية،
لإيجاد نوع من التوا�صل بني فل�سطينيي الداخل وال�شتات.
6حتقيق التوعية ال�شعبية التي لن ت�ؤتى ثمارها� ،إال �إذا كانت مقرونة بالعمل ال�صادق
والتجربة الواقعية التي ت�ستطيع �أن تقنع املواطن مبعنى التعاون والتغيري ،وحتقيق
حاجاته ومطالبه ،وهذا ما ميكن �أن تقوم به و�سائل االت�صال اجلماهريي كالإذاعة
والتلفاز والعرو�ض الفيلمية املحكمة الإنتاج والإخراج ،واملجالت وال�صحافة املكتوبة
والإلكرتونية وغريها.
�7إن الدور الأكرب يف جمال التنمية يف فل�سطني ما يجب �أن تقوم به و�سائل الإعالم واالت�صال
يف املجال الثقايف ،حيث تعد التنمية الثقافية بعداً مكم ًال و�أ�سا�سي ًا للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،باعتبار �أن الثقافة هي املظهر التعبريي لل�سلوك الإن�ساين الروحي واملادي.
�8إن الظروف ال�سيئة التي يعي�شها املواطن الفل�سطيني تتطلب االهتمام بتو�صيل
اخلدمات الثقافية مبختلف و�سائل االت�صال اجلماهريي ال�شخ�صي� ،إىل املناطق النائية
الفل�سطينية واملخيمات ،على قدم امل�ساواة مع اخلدمات الأخرى ،مما يتطلب ما ي�أتي:
•تبني خطة �إعالمية ،ميكن من خاللها �إعداد حما�رضات وم�ؤمترات وجمموعات
نقا�شية وجوالت وزيارات للجمعيات التعاونية وال�صناعية والتجارية والزراعية....
�إلخ ،ي�صاحبها خطط �إعالمية ت�ساهم فيها جميع و�سائل الإعالم بالعمل على ن�رش
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الدعوة �إىل التنمية وتعميق �أبعادها الرتبوية والثقافية ،والت�أكيد على القيم املثالية
واالجتماعية التي تت�ضمنها� ،إىل جانب عر�ض الإجنازات يف خمتلف �أنواعها املادية
والأدبية للحركة التنموية.
•تنويع جماالت العر�ض الإعالمي لزيادة جاذبية الربامج التي تعر�ض الأفكار
والإجنازات ،وعلى وجه اخل�صو�ص من خالل الدراما الوظيفية يف الق�صة املكتوبة
�أوالتمثيليات والأفالم ،وكذلك امل�سابقات الثقافية والربامج اجلماهريية.
•تركيز االهتمام على الأن�شطة التنموية املحددة ،مبا يحقق التعاون والوالء واحرتام �إرادة
ال�شعب الفل�سطيني وا�ستقالليته واالعتماد على النف�س ون�رش التعليم ال�صناعي والزراعي.
•�أهمية �أن متثل االحتادات ال�صناعية والزراعية والفكرية يف جمال�س امل�ؤ�س�سات
الإعالمية الفل�سطينية ،مثل الإذاعات والتلفزيون وال�صحف واملجالت ،مبا يحقق
الرتكيز على اجلوانب التنموية الفل�سطينية.
•�رضورة �إعداد كوادر �إعالمية فل�سطينية متخ�ص�صة يف املجاالت ال�صناعية والزراعية
وال�صحية والثقافية واخلدمية ،مبا ي�ؤكد �أهمية انت�شار املعلومات ال�صناعية والزراعية
وال�صحية ،ومبا يعطي م�ساحة �أكرب للخريجني للم�شاركة يف التنمية ال�شاملة.
•�أن جتري االحتادات والنقابات ال�صناعية والتجارية والزراعية والثقافية موا�سم
ثقافية يف تخ�ص�صاتها ،يتحدث من خاللها كبار امل�سئولني يف الدولة وم�شاهري
الكتاب واخلرباء ،مبا يحقق اكت�ساب املواطنني �أفكاراً و�آراء جديدة ،ومبا يعطي الفر�صة
لتعريف امل�سئول �أو الكاتب بطبيعة الن�شاط التعاوين وم�ضمونه الفكري واالجتماعي،
ويحقق م�ساحة �أكرب مل�شاركة و�سائل الإعالم يف هذه التغطية.
•�أن تعمل وزارة الإعالم على التوجيه لو�سائل الإعالم لن�رش �إعالنات عن املنتجات
الفل�سطينية ،و�إمكانات التنمية واال�ستثمار ب�أ�سعار خمف�ضة وجمان ًا يف �أحيان �أخرى.
•�إن التنمية �أو ًال وقبل كل �شيء ق�ضية وطنية تعتمد على جهد ال�شعب نف�سه ,وكل م�ساعدة
خارجية يجب �أن ت�ضاف �إىل هذا اجلهد ,ال �أن تكون بدي ًال عنه� ،أو عبئ ًا عليه.
•وبهذا املفهوم ميكن �أن تتم التنمية يف الإطار القومي والوطني ,فال تتحقق التنمية مبجرد
الوعظ والإر�شاد ,وال مبجرد التثقيف ال�سيا�سي ,بل مب�شاركة املواطنني الفل�سطينيني يف
الداخل واخلارج ,ومب�ساعدة ر�أ�س املال الفل�سطيني والعربي يف �إحداث عملية التنمية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ,خا�صة يف حالة ا�ستقرار ال�سالم و�إقامة الدولة الفل�سطينية.
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املبحث اخلامس:
مؤسسات التنمية واإلعالم الفلسطيين وقراءتها لعملية التنمية.

ي�ستعر�ض الباحثان فيما ي�أتي بع�ض امل�ؤ�س�سات املنوطة بعملية التنمية يف فل�سطني.

 1 .1تلفاز فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية.

�أن�شئ تلفاز فل�سطني مبوجب قرار ال�سيد الرئي�س يا�رس عرفات ال�صادر يف تون�س بتاريخ
1993/7/6م ،وانطلق البث التجريبي له من حمطة الإر�سال التي �أن�شئت يف مع�سكر �أن�صار
مبدينة غزة بتاريخ � 30أيلول 1994م� ،أما قناة فل�سطني الف�ضائية فقد �أن�شئت مبوجب قرار
جمل�س الوزراء ال�صادر يف مدينة غزة بتاريخ 1998/7/1م ،وبد�أ البث التجريبي يف ابريل
عام 1999م ،ملدة �سبع �ساعات ،وا�ستمرت على هذا النحو مدة �ستة �أ�شهر� ،أ�صبح البث بعدها
على مدار(� )24ساعة� .أما بخ�صو�ص الإقبال على التلفاز الفل�سطيني فقد �أ�شارت درا�سة
ملنظمة اليون�سيف يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �إىل النتائج الآتية.)30(:
•ن�سبة( )%29.9من الأ�رس يف الأرا�ضي الفل�سطينية ت�شاهد تلفاز فل�سطني ب�شكل دائم،
بواقع( )%24.3من الأ�رس يف ال�ضفة الغربية ،و( )%40.8من الأ�رس يف قطاع غزة،
وان( )%46.9من الأ�رس ت�شاهد تلفزيون فل�سطني �أحيانا بواقع( )%50.7يف ال�ضفة
الغربية و( )%39.3يف قطاع غزة.
• ن�سبة( )%23.2من الأ�رس يف الأرا�ضي الفل�سطينية ال ت�شاهد تلفزيون فل�سطني،
بواقع( )%25يف ال�ضفة الغربية و( )%19.9يف قطاع غزة.

�أهداف �إن�شاء تلفاز فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية.
.1
.2
.3
.4
.5

�أ  -تلفاز فل�سطني(.)31
1توحيد اخلربات الفل�سطينية الإعالمية الإبداعية التي �أفرزها املجتمع الفل�سطيني،
واال�ستعانة بها مبا يتالءم و�إرادته الوطنية واحل�ضارية.
2توثيق عالقات ال�شعب الفل�سطيني وتوطيدها على امل�ستويات كافة.
3خماطبة الر�أي العام الفل�سطيني وتكري�س حرية الر�أي والتعبري ،ومناق�شة كافة ق�ضايا
املجتمع ،ال�سيا�سية ،االقت�صادية ،الثقافية ،واالجتماعية.
�4إطالع املواطنني على توجهات وقرارات ال�سلطة الفل�سطينية على خمتلف الأ�صعدة ،التنفيذية
والت�رشيعية والق�ضائية ،ويف خمتلف مناحي احلياة االقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية.
5التم�سك بحرية الر�أي والتعبري والن�رش والبث واحرتام حقوق الإن�سان التي ت�ضمنتها االتفاقيات
العربية والدولية ،والتي وافقت عليها امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية الد�ستورية الفل�سطينية.
ÏÑÒ

دور اإلعالم في دعم عملية التنمية
في األراضي الفلسطينية

د .أحمد أبو السعيد
د .عماد سعيد لبد

6 .6احلر�ص على متيز ال�شخ�صية الوطنية الفل�سطينية عرب الربامج االجتماعية والثقافية
الهادفة.
7 .7توعية املواطنني مبا يحيط بهم من �أخطار خا�صة فيما يتعلق باملمار�سات الإ�رسائيلية.

ب – �أهداف �إن�شاء قناة فل�سطني الف�ضائية(.)32
.1
.2
.3
.4

�1إبراز املعامل الثقافية واحل�ضارية لل�شعب الفل�سطيني والإ�سهام يف تطويرها ون�رشها
بني ثقافات العامل وح�ضاراته املختلفة.
2توثيق عالقات ال�شعب الفل�سطيني يف خمتلف �أماكن تواجده يف العامل وتوطيدها.
�3إبراز الهوية الوطنية الفل�سطينية ،وعر�ض �أبعاد الق�ضية على م�ستوى العامل و�رشحها.
4ف�ضح ممار�سات االحتالل الإ�رسائيلي �ضد �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،و�إبراز معاناته،
والت�أثري يف الر�أي العام العاملي والعربي ،من �أجل ا�ستقطاب مزيد من امل�ساندين
حلقوق ال�شعب الفل�سطيني ،وب�شكل خا�ص احلق يف بناء دولته وتقرير م�صريه.

تقومي �أداء تلفاز وقناة فل�سطني الف�ضائية يف جمال الإعالم التنموي.
مهما كانت الظروف التي مير بها تلفاز وقناة فل�سطني الف�ضائية ،ف�إن ذلك ال يعني
التقليل من �أهميتهما وحيويتهما ،وحتديدا يف ظل ا�ستمرار الظروف اخلا�صة التي يعي�شها
ال�شعب الفل�سطيني .فال �شك �أن هناك العديد من الربامج والتغطيات التي قام بها تلفاز
فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية يف جمال الإعالم التنموي ،ولكنها ال تذكر مقارنة مع
الربامج الأخرى ،ال من حيث كمية هذه الربامج ،وال من حيث نوعيتها.
وعند الرجوع للإح�صائيات اخلا�صة بالعاملني يف تلفاز وقناة فل�سطني الف�ضائية
والهيكل التنظيمي لهما ،جند �أنه ال يتوافر لديهما دائرة متخ�ص�صة بالإعالم التنموي �أو
الكادر املتخ�ص�ص والعدد الكايف منه .وبالطبع هناك �أعمال وم�ساهمات متقطعة لتلفزيون
وقناة فل�سطني الف�ضائية ت�أتي �ضمن ال�سياق العام للإعالم التنموي و�أهمها:
1 .1اللقاءات اخلا�صة التي ُي�ست�ضاف فيها �أحد اخلرباء �أو امل�س�ؤولني يف جمال ما ،وتبع ًا
للمنا�سبات اخلا�صة.
2 .2تغطية امل�ؤمترات العلمية وور�شات العمل التي تنظم يف اجلامعات الفل�سطينية ،مثل:
 م�ؤمتر تنمية و�إعادة �إعمار قطاع غزة بعد االن�سحاب( 15 – 13فرباير 2004م).
 م�ؤمتر اال�ستثمــار والتمــويـل فــي فل�سطــني بني �آفـاق التنميـة والتحديـات
املعـا�صـرة( 9 - 8مايو  2005م).
 م�ؤمتر بيت حلم لال�ستثمار( )23-21مايو 2008م.
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3 .3تقدمي الربامج اخلا�صة بالق�ضايا املجتمعية يف جمال ال�صحة العامة وال�صحة النف�سية.
تقدمي بع�ض الربامج االقت�صادية على فرتات متقطعة ،والتي تعتمد على توافر املعد
واملقدم للربنامج ب�صورة جمانية ،وغالب ًا ما يقوم بها �أحد الأ�ساتذة اجلامعيني.
()33

و يف ال�سطور الآتية تو�ضيح لنقاط ال�ضعف يف قناة فل�سطني وف�ضائيتها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1تو�ضع �أهداف تلفاز فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية من املديرين وامل�س�ؤولني املبا�رشين
الذين ُيعينون من قبل رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،ومل ُي�رش �إىل هذه الأهداف يف �أي قانون
�أو نظام �أو قرارات رئا�سية �أو وزارية.
2غياب �أي دور لوزارة الإعالم يف حتديد �أو بلورة تلك الأهداف.
3معظم التعيينات يف تلفاز وف�ضائية فل�سطني تتم ب�صورة غري مدرو�سة ،ودون وجود حاجة
حقيقية لها ،فمعظم التعيينات ال تخ�ضع ملبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،كما تتم دون وجود �شاغر
وظيفي ،حيث تتم العتبارات �سيا�سية �أو حزبية� ،أو عائلية.
4م�ؤهالت بع�ض العاملني ال متت ب�صلة �إىل العمل الإعالمي �أو التنموي.
ني بع�ض الأ�شخا�ص يف مراكز عليا دون �أن يتوافر لديهم اخلربة �أو الكفاءة التي ت�ؤهلهم
5ع ِّ
لإ�شغال مثل هذه املنا�صب.
6اال�شرتاك يف الدورات التدريبية ال يتم بناء على املعايري ال�سليمة يف انتقاء امل�شاركني،
على املح�سوبية والعالقات ال�شخ�صية.
�7سوء ال�سيا�سات الإدارية وف�سادها �أدى بكثري من املوظفني �إىل الت�سيب يف العمل،
فمنهم من يح�رض ملجرد التوقيع ،ومنهم من يعمل لوكاالت �صحافية خا�صة وهو
على ر�أ�س عمله� ،أ�ضف �إىل ذلك الت�ضخم الوظيفي ،وما يرتتب عليه من تداعيات �سلبية
على امل�ؤ�س�سة ذاتها.

املحطات التلفازية والإذاعية اخلا�صة يف فل�سطني:

على الرغم من وجود ما يزيد عن( )80حمطة �إذاعية وتلفازية خا�صة يف فل�سطني،
ف�إن هذه املحطات قد وجه لها العديد من النقد على مدى ال�سنوات ال�سابقة ،حيث �إن هذه
املحطات خارج القانون لعدم ح�صولها على الرتخي�ص ،والقائمون عليها يديرونها على
�أ�س�س عائلية وحزبية ،فقد يديرها �صاحب الإذاعة� ،أو بع�ض الأفراد املقربني منه وغري
امل�ؤهلني .وهذه املحطات قد اعتمدت برامج �إذاعية غري خمططة ،بل العديد منها عمل �ضمن
�أجندة حزبية �ساهمت يف حالة الفلتان الأمني خا�صة يف قطاع غزة و�ساهمت يف ت�أزم
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العالقات بني فتح وحما�س .)34(.وميكن الت�أكد من النتائج ال�سابقة باالطالع على الدورات
الرباجمية لأهم هذه الإذاعات العاملة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وعلى ر�أ�سها الإذاعات الآتية:
الأق�صى ،الإميان ،القد�س ،ال�شعب ،املنار .وقد ُعقد العديد من امل�ؤمترات وور�ش العمل لتقومي دور
الإذاعات وال�صحف يف فل�سطني حيث �أكدت على عدم م�ساهمتها يف جمال التنمية الفل�سطينية،
و�أن جل تركيز عملها كان حول العمل الإعالين والدعائي ومبا يحقق م�صاحلها اخلا�صة.)35(.

3 .3وزارة التخطيط
الأهداف العامة لوزارة التخطيط.
تعمل الوزارة على حتقيق الأهداف العامة الآتية. :
1 .1رفع م�ستوى معي�شة املجتمع الفل�سطيني وحت�سني نوعيتها ،واحلفاظ على موارده
ومقدراته وتطويرها ،وتعزيز العدالة االجتماعية ،وامل�شاركة يف بلورة ال�سيا�سات
االقت�صادية واالجتماعية وال�سكانية ال�رضورية لذلك ،والربط فيما بينها و�إدراجها
�ضمن خطط وبرامج تنفيذية.
2 .2بناء م�ؤ�س�سات فل�سطينية حديثة وفعالة تواكب التطور العاملي ،مبوارد ب�رشية
مدربة وذات كفاءة ،من�سجمة مع االحتياجات والتطلعات املحلية ومع خطط ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية.
3 .3تعزيز العدالة االجتماعية من خالل تقلي�ص الفجوة بني التجمعات ال�سكانية املختلفة،
والفجوة يف النوع االجتماعي على امل�ستوى الوطني ،ويف �شتى املجاالت مبا فيها
االقت�صادية واخلدماتية االجتماعية ،وخدمات البنية التحتية من جهة ،وتعزيز
املقومات التنموية من جهة �أخرى ،اعتماداً على خ�صو�صية كل موقع واحتياجاته،
ووفق ر�ؤية تنموية �شاملة.
()36

�أهم مه َّمات واخت�صا�صات وزارة التخطيط:
تتمثل �أهم مه َّمات واخت�صا�صات وزارة التخطيط بالآتي.)37(:
1 .1تن�سيق القيام بالدرا�سات ال�رضورية لإعداد ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية
وال�سكانية العامة ،وخلق الأدوات القانونية املالية والإدارية ال�رضورية لتنفيذها.
�2 .2إعداد خطط فل�سطينية طويلة املدى لتنمية املجتمع الفل�سطيني وتطويره اقت�صادي ًا
واجتماعي ًا وب�رشي ًا وثقافيا وبيئياً ،وبناء م�ؤ�س�ساته يف �ضوء حاجات املجتمع
الفل�سطيني القائمة واملتوقعة ،ومبا يعزز دوره وم�شاركته الفعالة يف املجتمع العربي
والإ�سالمي والدويل والعاملي.
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3 .3تن�سيق امل�شاريع التي تتقدم بها الوزارات وامل�ؤ�س�سات املختلفة ومراجعتها يف �ضوء
ال�سيا�سة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية التي يقرها جمل�س الوزراء ،و�صو ًال �إىل
�إعداد برامج التنمية الفل�سطينية ،على �أن تت�ضمن هذه الربامج وامل�شاريع التي يتقرر
تنفيذها مراحل زمنية معينة مع حتديد الأولويات فيما بينها.
�4 .4إن�شاء نظام ملتابعة خطة التنمية ال�شاملة وم�شاريع التنمية يف فل�سطني وتقوميها
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وتقومي م�ستوى تنفيذ جميع امل�شاريع ،مع الأخذ
باالعتبار امل�ستجدات ومقت�ضيات التطبيق و�إعداد التعديالت املنا�سبة ،وتقدمي تقارير
�إىل جمل�س الوزراء بذلك.
5 .5تنفيذ برامج وم�شاريع تخطيطية متخ�ص�صة تعنى بالتنمية ال�شاملة وامل�ستدامة،
ومبحاربة الفقر والبطالة وتنمية املواقع والفئات املجتمعية املهم�شة ،بهدف تقلي�ص
الفجوة بني التجمعات املختلفة ،وو�ضع اخلطط وال�سيا�سات والربامج العامة واملحلية،
والإ�رشاف على تنفيذها لتحقيق التنمية املبنية على �أ�س�س امل�ساواة �ضمن التنوع
االجتماعي على امل�ستوى الوطني ،وتعزيز فر�ص م�شاركة املر�أة يف عملية �صنع القرار
على امل�ستويات كافة.

خطط و برامج التنمية الفل�سطينية.

بعد االطالع على برامج وزارة التخطيط الفل�سطينية وخططها ،تبني �أن �أهم الإ�صدارات
اخلا�صة بها يف جمال التنمية هي.)38(:
1 .1الربنامج الإمنائي لالقت�صاد الوطني الفل�سطيني(2000 -1996م).
2 .2الربنامج اال�ستثماري 1997م.
3 .3خطة التنمية الفل�سطينية( 2000-1998م).
4 .4خطة التنمية الفل�سطينية( 2003 -1999م).
5 .5خطة امل�ساعدات النقدية والغذائية  2001م.
6 .6خطة الطوارئ واال�ستثمار( 2004-2003م).
7 .7برنامج التدخل �رسيع الأثر(.يونيو – دي�سمرب  2003م).
8 .8خطة اال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي( 2005 -2004م).
9 .9خطة التنمية متو�سطة املدى( 2007-2005م).
1010خطة تنمية قطاع غزة( 2005م).
1111خطة التنمية متو�سطة املدى( 2008-2006م).
1212خطة التنمية متو�سطة املدى( 2100-2008م).
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تقومي �أداء وزارة التخطيط يف جمال الإعالم التنموي.
على الرغم من اجلهد الكبري الذي تبذله وزارة التخطيط يف �إعداد خطط التنمية
الفل�سطينية وبراجمها ،ف�إنه من خالل االطالع على موقع وزارة التخطيط ،والهيكل التنظيمي
للوزارة واملهمات والأهداف واالخت�صا�صات ،ميكن ا�ستنتاج الآتي(:)39
• ال توجد دائرة خمت�صة بالإعالم التنموي يف وزارة التخطيط.
•هناك دائرة خا�صة بالعالقات العامة وتتبع مكتب الوزير مبا�رشة ،وهذه الدائرة تقوم
برتويج بع�ض الن�شاطات اخلا�صة بالوزارة فقط ،و �ضمن ال�صحافة املقروءة فقط� ،أي
�أنها ال تقوم بالدور املنوط بالإعالم التنموي.
• ال تتوافر خطط وبرامج التنمية على م�شاريع �إعالمية ذات �صبغة تنموية.
• ال يوجد تن�سيق م�شرتك بني وزارة التخطيط وتلفاز فل�سطني ،يف مو�ضوع الإعالم
التنموي ،وخا�صة يف التعريف بخطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها ،وتعزيز ثقافة
التنمية وامل�شاركة املجتمعية فيها ،ولهذا ن�ستطيع القول �إن فرو�ض الدرا�سة تو�ضح �أن
م�ؤ�س�سات التنمية و الإعالم الفل�سطينية تفتقر �إىل خطط وبرامج تنموية ،و �إىل �سيا�سات
�إعالمية ناجحة ،وال يوجد تن�سيق بني هذه امل�ؤ�س�سات� ،إ�ضافة �إىل �أن و�سائل الإعالم
مق�رصة يف تغطية اجلوانب التنموية يف فل�سطني.

 4 .4وزارة الإعالم.

من خالل الزيارات املتعددة ملقر وزارة الإعالم الفل�سطينية بغزة واالطالع على �صفحة
الوزارة لدى �شبكة املعلومات الدولية ،و�أهم الإ�صدارات اخلا�صة بها ،وطبيعة العالقة بني وزارة
الإعالم وتلفاز فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية ،ووزارة التخطيط ،ميكن مالحظة الآتي:
 1 .1ال يوجد لوزارة الإعالم �أي �صالحيات على تلفاز وقناة فل�سطني الف�ضائية ،وقد جت�سد
ذلك عملياً ،مع حتويل مرجعيتهما �إىل مكتب الرئي�س مبا�رشة.
 2 .2ال توجد �أي تن�سيق بني وزارة الإعالم وتلفاز وقناة فل�سطني الف�ضائية ب�صورة عامة،
ويف جمال الإعالم التنموي ب�صورة خا�صة.
 3 .3ال يوجد دائرة خمت�صة يف وزارة الإعالم تعمل يف جمال الإعالم التنموي� ،أو تخت�ص
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية لدى ال�سلطة الفل�سطينية.
 4 .4ال يوجد لدى وزارة الإعالم �أي تن�سيق �أو �أعمال م�شرتكة يف جمال الإعالم التنموي مع
وزارة التخطيط .و�أعمال وزارة الإعالم كافة ترتكز على اجلانب ال�سيا�سي بن�سبة كبرية،
و ميكن مالحظة ذلك باالطالع على ال�صفحة الرئي�سة لوزارة الإعالم ،وحمتوياتها.
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االستنتاجات.
1 .1بالن�سبة لفرو�ض الدرا�سة ب�صورة عامة ت�شري �إىل �أن وزارتي التنمية والإعالم
وم�ؤ�س�ساتهما يف فل�سطني تفتقر �إىل �إعالم تنموي فعال� ،إ�ضافة �إىل افتقارها �إىل خطط
وبرامج تنموية و�سيا�سات �إعالمية ناجحة.
�2 .2أن دور و�سائل الإعالم الفل�سطينية يفتقر �إىل التن�سيق الكايف لتغطية برامج التنمية
الفل�سطينية وخططها ،وبهذا تت�أكد فر�ضية الدرا�سة �إىل وجود ق�صور من و�سائل الإعالم،
�إ�ضافة �إىل ق�صور يف وجود تن�سيق بني وزارات وهيئات ال�سلطة وو�سائل الإعالم.
3 .3ال يوجد جت�سيد عملي ملفهوم الإعالم التنموي لدى وزارت وم�ؤ�س�سات ال�سلطة
الفل�سطينية ،وهذا ما يتج�سد فعليا لدى وزارة التخطيط ووزارة الإعالم ،حيث ال يتوافر
لديهما الدائرة �أو الكادر املخت�ص.
4 .4على الرغم من جهود وزارة التخطيط يف �إعداد خطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها،
ف�إنها ال متتلك ال�سيا�سات الإعالمية �أو التن�سيق الفعال يف جمال الإعالم التنموي مع
م�ؤ�س�سات ال�سلطة ذات العالقة.
5 .5التلفاز الفل�سطيني وقناة فل�سطني الف�ضائية تركز جل اهتمامها الإعالمي على
املو�ضوعات ذات الطابع ال�سيا�سي ،وتفتقر �إىل الربامج التنموية.
6 .6يقوم تلفاز فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية ب�إعداد وتقدمي بع�ض الربامج التي ميكن
ت�صنيفها ب�صورة عامة �ضمن جمال الإعالم التنموي� ،إال �أنها تفتقر لال�ستمرارية
والأهداف التي ميكن من خاللها امل�ساهمة يف دعم عملية التنمية املتوا�صلة يف
الأرا�ضي الفل�سطينية.
�7 .7أغلب م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الأرا�ضي الفل�سطينية تفتقر �إىل وجود التخ�ص�ص
الدقيق يف جمال الإعالم التنموي.
8 .8امل�ؤ�س�سات الإذاعية والتلفازية اخلا�صة ال ت�ساهم يف عملية التنمية الن�شغالها بالعمل
ال�سيا�سي الدعائي واحلزبي ،بل للأ�سف ت�ساهم يف ت�أجيج ال�رصاع احلزبي الذي ينعك�س
�سلب ًا على عملية التنمية.
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التوصيات:
• ا�ستحداث دوائر متخ�ص�صة يف جمال الإعالم التنموي لدى وزارات ال�سلطة الفل�سطينية
وم�ؤ�س�ساتها العاملة يف جمال التنمية والإعالم ،وحتديداً لدى وزارة الإعالم و وزارة
التخطيط ،وتلفاز وقناة فل�سطني الف�ضائية.
• تخ�صي�ص ن�سبة حمددة للربامج التنموية لدى تلفاز وقناة فل�سطني الف�ضائية من
�ضمن الربامج العامة لهما.
• �رضورة تركيز م�ؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطينية على رفد املجتمع الفل�سطيني
بالكادر الفعال يف مو�ضوع الإعالم التنموي.
• ن�رش ثقافة التنمية لدى املجتمع الفل�سطيني باعتبار ذلك جزءاً من عملية التنمية
ال�شاملة ،وملا لها من �أهمية يف تعزيز القيم احلميدة يف املجتمع الفل�سطيني.
• �رضورة العمل على �إيجاد �سيا�سة �إعالمية ،تت�ضمن تنفيذ حمالت �إعالمية جماهريية
متعددة النوعيات ،وطويلة النف�س ،وعميقة املدى مثل:
•حمالت توعية مبفاهيم وقيم متطلبات التنمية يف فل�سطني.
•حمالت توعية �صحية يف جمال التعاون بني الأطر التنموية املختلفة يف �شتى
املجاالت ،مبا يحقق اخلري للمواطنني الفل�سطينيني ،وال�سعي �إىل حتقيق الأمل يف
التغيري وخدمة املجتمع.
•حمالت الرتبية الغذائية وال�صحية وحمو الأمية لإيجاد جمتمع متعلم مثقف ،ي�ستطيع
الدفاع عن ق�ضيته �أمام االحتالل الإ�رسائيلي.
•حمالت توعية املر�أة الفل�سطينية وتثقيفها مب�ساهمة و�سائل الإعالم ،باعتبار �أن
تنميتها مدخل للتنمية ال�شاملة يف املجتمع الفل�سطيني.
•�إدخال ثقافة تعليم التعامل مع ال�شبكة الإلكرتونية و�إدخالها يف كل منزل ،وتوجيه
جهود و�سائل الإعالم لتعميم هذه الثقافة بني جميع املواطنني الفل�سطينيني.
•�إف�ساح و�سائل الإعالم م�ساحات كافية ومنا�سبة لعر�ض �إجنازات احلركات الفكرية
والتنموية و�إبداعاتها يف املجاالت ال�صناعية والزراعية و الثقافية كافة ....الخ،
لتوجيه ر�سائل �إعالمية �إىل كل �رشائح ال�شعب الفل�سطيني مبا يلبي التخ�ص�صات
التنموية املختلفة.
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(( (8منى احلديدي« ،1989 ،تدعيم عادة القراءة لدى الطفل من خالل الراديو والتلفزيون»،
الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة� ،ص .19
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((3(3ملزيد من التف�صيل راجع امل�ؤمتر العلمي بعنوان ‘‘�أثر احل�صار واالحتالل على العالقات
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عملنا يف وزارة التخطيط ،والدرا�سات والأبحاث ال�سابقة التي مت �إعدادها يف جمال
التنمية الفل�سطينية.

ÏÒÒ

دور اإلعالم في دعم عملية التنمية
في األراضي الفلسطينية

د .أحمد أبو السعيد
د .عماد سعيد لبد

املراجع واملصادر العربية.
1 .1د .حممد ال�سمهوري2003 ،م« ،تقييم �أويل لتجربة التخطيط التنموي يف
فل�سطني1999 – 1994(:م)» ،اجلمعية العربية للبحوث االقت�صادية ،العدد ال�ساد�س
والع�رشون ،القاهرة ،م�رص.
2 .2د .عماد لبد2004 ،م« ،جتربة ال�سلطة الفل�سطينية يف ا�ستغالل امل�ساعدات
الدولية( ،»)2003– 1994املجلة العلمية املحكمة ،عمادة البحث العلمي يف اجلامعة
الإ�سالمية بغزة ،املجلد الثاين ع�رش ،العدد الثاين2004 ،م.
3 .3جامعة بري زيت2004 ،م“ ،تقرير التنمية الفل�سطيني ،برنامج درا�سات التنمية،
2004م’’.
 4 .4طبارة ريا�ض1989 ،م “ ،ال�سكان والتنمية يف العامل العربي” ،بحث مقدم مل�ؤمتر
حماية امل�ستقبل بالتعاون مع �صندوق الأمم املتحدة الإمنائي وم�ؤ�س�سة نور احل�سني،
عمان � 4- 2أكتوبر ،1989 ،جملة الدرا�سات الإعالمية ،العدد � ،57أكتوبر – �سبتمرب
1989م.
5 .5البنك الدويل2003 ،م “ ،تقرير �صادر عن البنك الدويل’’ ,والذي مت ن�رشه بالتعاون
مع مركز الأهرام للرتجمة والن�رش ,حملية الدرا�سات الإعالمية ,العدد( ,)110يناير –
مار�س .2003
6 .6فرج ال�شناوي “ ،1990 ،الإعالم التعاوين والتنمية ’’ ،جملة الدرا�سات الإعالمية،
العدد  ،58القاهرة.
�7 .7صابر �سليمان1993 ،م “ ،دور التمثيلية الإذاعية يف معاجلة م�شكالت املجتمع –
درا�سة حتليلية للم�ضمون الإذاعي يف �إذاعتي القاهرة والريا�ض(ر�سالة دكتوراه غري
من�شورة) جامعة القاهرة ،كلية الإعالم .1993
8 .8ابت�سام اجلندي1996 ،م“ ،دور الربامج التليفزيونية يف �إمداد املر�أة الريفية
املعلومات ال�صحية ’’ ،جملة الآداب والعلوم الإن�سانية ،املجد  ،21ج ،1يوليو
� ،1996ص .204-181
9 .9مي عبد اهلل �سنو1997 ،م “ ،التليفزيون ودوره التنموي يف املدنية والريف” ،جملة
الفكر العربي ،العدد  ،89القاهرة � ،1997ص .190 – 177
 1010حممد املر�سي 1998م “ ،دور الإذاعات الإقليمية يف معاجلة ق�ضايا البيئة’’ ،درا�سة
حتليلية على �إذاعة القاهرة الكربى ،املجلة امل�رصية لبحوث الإعالم ،العدد الثالث،
�سبتمرب � ،1998ص .27
ÏÒÓ

2009  حزيران-  العدد السادس عشر- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

 املجلة امل�رصية،’’  “ الإذاعة والتنمية االجتماعية يف �سوريا،م1998 ،فريال مهنا1111
.180-135  �ص،1998  دي�سمرب،لبحوث الإعالم
 “ االجتاهات احلديثة يف درا�سات ا�ستخدام الراديو والتليفزيون،م200 ،ح�سن علي1212
، املجلة امل�رصية لبحوث الإعالم،’’ يف تنمية املجتمعات املحلية يف الدول النامية
.2000  �أكتوبر/  �أغ�سط�س، العدد الثامن، جامعة القاهرة،كلية الإعالم
،’’  ‘‘دور التليفزيون يف �إمداد اجلمهور املعلومات ال�صحية،م2003 ، ب�شار مظهر1313
.)م2003 ، كلية الإعالم:ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة(جامعة القاهرة

املراجع واملصادر األجنبية
14. Tobing-sumita, Development Journalism in Indonesia: Content
Analysis of Government Televissionnens, oHio university, 1991.
15. Moemeka Andrew Azultage, Rural Radio Broadcasting and community
Health practices in Nigeria: A case study of Radio O. Y. O on the
Move(The Mobile Rural radio service of the Broad casting corporation
of o-y-o state Nigeria(1947) state University of New-yourk at Albany.
16. Omotoyo, A., Chikwendu, D., and Auto S. J.The use of Radio asource
of Information among Rural women in selected villages in Niggeria.
Journal of Development Communication 8(1): June 1997.pp.27-38.
17. Rodriguez. L., the shoping of Congnitions: How Rural audience
Understood agrarian Reform. Communications: the European Journal
of Com. Research 23 sept. 1998. pp. 299-320.
18. Henrikas Yushkiavitshus, social Imperatives, In http: UNESCO. www.
ITU.TNT/PL web-cai/fast.v.p

ÏÒÔ

دور اإلعالم في دعم عملية التنمية
في األراضي الفلسطينية

د .أحمد أبو السعيد
د .عماد سعيد لبد

ÏÒÕ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

أحكام القنوت يف الفقه اإلسالمي
»دراسة فقهية مقارنة«
د .إمساعيل شندي*
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أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
»دراسة فقهية مقارنة«

د .إسماعيل شندي

ملخص:

يتناول هذا البحث �أحكام القنوت يف الفقه الإ�سالمي ،وقد بني فيه الباحث �آراء الفقهاء
يف حكم القنوت ،وال�صلوات التي ُيقنت فيها ،وحمل القنوت ،وحكم رفع اليدين فيه ،ومقدار
القنوت ،و�ألفاظه ،واجلهر واملخافتة فيه وما يقوله امل�أموم ،وال�صالة على النبي(�صلى اهلل
عليه و�سلم) فيه ،وم�سح الوجه باليدين بعده ،وحكم من ن�سي القنوت.
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Abstract
This study is concerned with [religious] judgments of the Qunut
Supplication in Islamic Fiqh(jurisprudence). The researcher reviews
Muslim jurists’ opinions and arguments about this type of supplication, the
prayers in which it should be recited, its position [in the prayer], the judgment
of hand-raising during its recitation, its words, whether it should be recited
aloud or silently, reciting prayers on the Prophet Muhammad(PBUH),
face-wiping with hands after recitation and the judgment of who forgets it.

ÏÓÎ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
»دراسة فقهية مقارنة«

د .إسماعيل شندي

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد الأنبياء واملر�سلني حممد بن عبد
اهلل وعلى �آله و�أ�صحابه ومن وااله ،وبعد:
ف�إن الإن�سان امل�سلم يحر�ص على ر�ضا املوىل –جل وعال -يف كل الأعمال التي يقوم
بها� ،سواء ما كان يتعلق منها بالعبادات� ،أو املعامالت� ،أو الأحوال ال�شخ�صية�… ،إلخ،
وبالتايل يحر�ص امل�سلم على معرفة حكم الإ�سالم يف كل هذه الأمور.
ويف هذا البحث يعر�ض الباحث �آراء فقهائنا الأفا�ضل يف مو�ضوع يهم الإن�سان امل�سلم
يف جانب العبادات ،ويحر�ص على معرفة حكم ال�رشع فيه ،وهو «�أحكام القنوت يف الفقه
الإ�سالمي» ،وقد جاء بيان هذا املو�ضوع يف �أحد ع�رش مبحث ًا على النحو التايل:
املبحث الأول :تعريف القنوت.
املبحث الثاين :حكم القنوت.
املبحث الثالث :ال�صلوات التي يقنت فيها.
املبحث الرابع :حمل القنوت.املبحث اخلام�س :رفع اليدين �أثناء القنوت.
املبحث ال�ساد�س :مقدار القنوت.
املبحث ال�سابع� :ألفاظ القنوت.
املبحث الثامن :اجلهر واملخافتة يف القنوت وما يقوله امل�أموم.
املبحث التا�سع :ال�صالة على النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،بعد القنوت.
املبحث العا�رش :م�سح الوجه باليدين بعد القنوت.
املبحث احلادي ع�رش :حكم من ن�سي القنوت.
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املبحث األول
:تعريف القنوت
وت يف
ُ  ويطلق ال ُق ُن، ويجمع على ُق َّنت،) م�شتق من الفعل الثالثي َق َن َت1(وت يف اللغة
ُ ال ُق ُن
:معان عدة منها
اللغة على
ٍ
:) قال زيد بن �أرقم2(»śƬǻƢǫ ƅ ơȂǷȂǫȁ« :- ومنه قوله –تعاىل،الإم�ساك عن الكالم
، ونهينا عن الكالم، ف�أمرنا بال�سكوت،»śƬǻƢǫƅơȂǷȂǫȁ« كنا نتكلم يف ال�صالة حتى نزلت
.)3(ف�أم�سكنا عن الكالم

.الدعاء يف ال�صالة

. والقيام بالطاعة التي لي�س معها مع�صية،اخل�شوع والإقرار بالعبودية
.ً لأنه كان يدعو قائما، وبهذا جاءت الأحاديث يف قنوت ال�صالة،القيام
ȄǴǏóœǼǳơǲƠǇ:«  قال- ومنه حديث جابر بن عبد اهلل –ر�ضي اهلل عنه،طول القيام
: قال النووي،) يريد طول القيام4(»ƩȂǼǬǳơ ǱȂǗ ǱƢǫ ǲǔǧƗ ƧȐǐǳơ ȅƗ ǶǴǇȁ ǾȈǴǟ ƅơ
 ومنه كذلك قوله –�صلى اهلل،)5(» القيام باتفاق العلماء فيما علمت:«املراد بالقنوت هنا
.)6(»ƨǴȈǳƩȂǼǫǺǷŚƻƨǟƢǇǂǰǨƫ« :-عليه و�سلم
،)7(»ƩƢƬǻƢǬǳơȁśƬǻƢǬǳơȁ« :- ومنه قوله –تعاىل، �أطاعه: قنت اهلل َي ْق ُن ُت ُه: يقال،الطاعة
.)9()8(»ǹȂƬǻƢǫǾǳǲǯ« :-وقوله –تعاىل
 ƪǼǫ ƧƽƢǷÏÍÏǍǖȈƸŭơǅȂǷƢǬǳơȅƽƢƥƕǃȁŚǨǳơ ƪǼǫ ƧƽƢǷÐÎÑ-ÐÎÐ/ÎÎƣǂǠǳơǹƢǈǳǁȂǜǼǷǺƥơ Î
ƧǂǬƦǳơƧǁȂǇǺǷ ÏÐÕ Ƕǫǁƨȇȉơ Ï
ƱƢƴūơǺƥơȁÎÎÑÏǶǫǁƮȇƾƷƧȐǐǳơĿǵȐǰǳơǺǷȄȀǼȇƢǷƣƢƥƧȐǐǳơĿǲǸǠǳơƣơȂƥƗÑÍÏ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ Ð
ǶǫǁƮȇƾƷǾƬƷƢƥƛǺǷǹƢǯƢǷƺǈǻȁƧȐǐǳơĿǵȐǰǳơŉǂŢƣƢƥƧȐǐǳơǞǓơǂǷȁƾƳƢǈŭơƣƢƬǯÐÕÐ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơ
.ÒÐÖ
ƶȈƸǏǹƢƦƷǺƥơȁÔÒÓǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơǱȂǗƧȐǐǳơǲǔǧƗƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÒÏÍ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơƱƢƴūơǺƥơ Ñ
ƣơȂƥƗÏÏÖ/ÏƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǀǷǂƬǳơȁÎÔÒÕǶǫǁƮȇƾƷƢēȂǼǫǱƢǗƢǷƧȐǐǳơǲǔǧƗǹƘƥǹƢȈƦǳơǂǯƿÒÑ/ÒǹƢƦƷǺƥơ
ǲǔǧƗƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÕ/ÐȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁÐÕÔǶǫǁƮȇƾƷƧȐǐǳơĿǵƢȈǬǳơǱȂǗĿƔƢƳƢǷƣƢƥƧȐǐǳơ
.ÑÑÓÎǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơǱȂǗƧȐǐǳơ
.ÐÓ-ÐÒ/ÓȅȁȂǼǳơƵǂǌƥǶǴǈǷƶȈƸǏȅȁȂǼǳơ Ò
ȅǄǤǳơǂǜǻơǦȈǠǓƮȇƾƷǾǼǰǳøƨǴȈǳǵƢȈǫǺǷŚƻƨǟƢǇǂǰǨƫøƮȇƾūơƤƬǯĿƽȂƳȂŭơȁÎÎÎ/ÑƨȇƢȀǼǳơĿŚƯȋơǺƥơǽǂǯƿ Ó
.ÎÕǍƨǨȈƸǐǳơǒȈȈƦƫȁǂǸǟƾǸŰȁÎÕÕǍƩƢǟȂǓȂŭơƧǂǯǀƫřƬǨǳơȁÒÓÑ/ÎǹƢǬƫȍơ

ƣơǄƷȋơƧǁȂǇǺǷ ÐÒ Ƕǫǁƨȇȉơ)7(
ƧǂǬƦǳơƧǁȂǇǺǷ ÎÎÓ Ƕǫǁƨȇȉơ Õ
ƨǬǴŬơȁƨǠǼǐǳơǁƢƯƖǧƣǂǬǷǮǴǷȏȁƨǬǴŬơŚȈǤƫȄǴǟƾƷƗǁƾǬȇȏńƢǠƫƅơƧƽơǁƜǯǹȂǫȂǴűƩơȂǸǈǳơĿǺǷǹƗƢǼǿƨǟƢǘǳơŘǠǷ Ö
ƣǂǠǳơǹƢǈǳǁȂǜǼǷǺƥơƨƠȈǌŭơȁƧƽơǁȍơƨǟƢǗȆǿƢŶƛȁǞȈǘǷŚǣȁƀǠȈǘǷƢǸȀȈǧǹȋƧƽƢƦǠǳơƨǟƢǗƢđŘǠȇǆȈǳȁƨǟƢǘǳơȄǴǟǱƾƫ
 ƪǼǫ ƧƽƢǷÐÎÑ/ÎÎ
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ƁƾƳƢǇ ǲȈǴǳơ ƔƢǻƕ ƪǻƢǫ Ȃǿ ǺǷƗ« :- ومنه قوله –تعاىل، الذاكر: والقانت،الذكر
.)1(»ƀǸƟƢǫȁ
 �أي من،)2(»śƬǻƢǬǳơ ǺǷ ƪǻƢǯ «و:- ومنه قوله –تعاىل، العابد: والقانت،العبادة

.العابدين
ƅơǂǷƘƥǶƟƢǬǳơǾǻƗƪǻƢǬǳơƨǬȈǬƷȁƔƢǟƾǳơƩȂǼǬǳơǹƗƨǤǴǳơĿǁȂȀǌŭơ «و:قال ابن منظور

ƨǬȈǬƸǧǾȈǴƳǁȄǴǟǶƟƢǫȂǿȁńƢǠƫóƅǂǯơƿǾǻȋƪǻƢǫǾǳǱƢǬȇǹƘƥǎ
É
ō ƻƀǸƟƢǫǹƢǯơƿƛȆǟơƾǳƢǧ
ǺǰȇŃǹƛǾǻȋƨǟƢǘǳơǂƟƢǇĿǞǬȇǹƗǃȂŸȁǵƢȈǬǳơǱƢƷĿǲƳȁǄǟƅƔƢǟƾǳơȁƧƽƢƦǠǳơƩȂǼǬǳơ
.)3(.»ńƢǠƫƅơǂǷƗǞȈǸŝǶƟƢǬǳơƪǻƢǬǳơȁǽƾȈǇǺƥơǱƢǫƨȈǼǳƢƥƔȆǌǳƢƥǵÆ ƢȈǫȂȀǧśǴƳǂǳƢƥǵÆ ƢȈǫ

 وقد نظمها زين الدين العراقي،معان
ابن العربي �أن القنوت ورد لع�رشة
ٍ
ُ وذَكَ َر
)4(
: يف ثالثة �أبيات
ǾȈǓǂǷňƢǠǷǂºǌǟȄǴǟƁƾȇǄºǷ

ƾºšǾȈǻƢǠǷƽƾǟơƩȂºǼǬǳơǚºǨǳȁ

ƨºȇƽȂƦºǠǳƢƥǽǁơǂºǫƛƢºȀƬǷƢºǫ

ƨºǟƢǗƧƽƢºƦǠǳơȁǝȂǌººƻƔƢǟƽ

ǾȈǼǬǳơƶƥơǂǳơƨǟƢǘǳơǵơȁƽǭơǀºǯ

ǾºǳȂǗȁǵƢºȈǬǳơȁƧȐºǏƩȂºǇ

ǪǴǘȇƩȂǼǬǳơ« : قال ابن حجر،�أما القنوت يف ا�صطالح علماء ال�رشع فهو الدعاء يف ال�صالة
Ç ȄǴǟ
ǱƢǫȁ  Ò ǵƢȈǬǳơ ǺǷ ǍȂǐű ǲŰ Ŀ ƧȐǐǳơ Ŀ ƔƢǟƾǳơ ƢǼǿ Ǿƥ ƽơǂŭơȁ ǹƢǠǷ
)6(
. »ƧȐǐǳơǂƻƕĿƔƢǟƾǳơƩȂǼǬǳƢƥƽơǂŭơȁ« ȆƳƢƦǳơ

املبحث الثاني
حكـم القنـوت
.)8(»ƨǨȈǼƷĺƗƾǼǟƤƳơȁƩȂǼǬǳơ« : قال الكا�ساين،)7(مذهب الإمام �أبي حنيفة �أن القنوت واجب
ǂǷǄǳơƧǁȂǇǺǷ Ö Ƕǫǁƨȇȉơ Î
ŉǂƸƬǳơƧǁȂǇǺǷ ÎÏ Ƕǫǁƨȇȉơ Ï
.ÐÎÑ/ÎÎƣǂǠǳơǹƢǈǳǁȂǜǼǷǺƥơ Ð
.ÑÖÍ/ÏȅǁƢƦǳơƶƬǧǂƴƷǺƥơ Ñ
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ò
.ÏÕÎ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơ Ó)
.ÑÐ/ÏǪƟơǂǳơǂƸƦǳơǶȈųǺƥơȁøǂƫȂǳơĿǥȐŬƢǯǾȈǧǥȐŬơøǱƢǫȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ô
.273/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Õ

ÏÓÑ

2009  حزيران-  العدد السادس عشر- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

 قال ابن،واختلف م�شايخ احلنفية يف حقيقة القنوت الذي هو واجب عند الإمام �أبي حنيفة
ĿǱƢǫǆǰǠǳơȃǂǤǐǳơȃȁƢƬǨǳơĿȁƔƢǟƾǳơǹȁƽǵƢȈǬǳơǱȂǗǾǻƗŒƬƴŭơĿǲǬÉǻ« :عابدين
.)2(»ǁȂȀǌŭơȂǿȁ)1(ƣǂǤŭơ
 للح�سن بن-�صلى اهلل عليه و�سلم- ) بقوله3(وا�ستدل احلنفية لقول �أبي حنيفة بالوجوب
 وكذا باملواظبة املفادة من،) ولكنه مل يثبت4(» «اجعل هذا يف وترك:علي –حني علمه القنوت
 غري مقرونة بالرتك- و ُت ُع ِّق َب ب�أن هذا متوقف على كونها –�أي املواظبة.)5(الأحاديث الواردة
 وال داللة للأعم على، لكن مطلق املواظبة �أعم من املقرونة به �أحيان ًا وغري املقرونة،مرة
.)6(الأخ�ص
)11(
 واحلنابلة،)10( وال�شافعية،)9( وهو قول املالكية،)8() �أنه �سنة7(ومذهب �أبي يو�سف وحممد
 هذه امل�س�ألة-يف كتبهم- مل يفردوا- علم ًا ب�أن ه�ؤالء الفقهاء –�سوى ابن حزم،)12(والظاهرية
 القنوت يف:ً و�إمنا اكتفوا بالقول مثال، وبالتايل مل يعر�ضوا للأدلة على هذا احلكم،بالبحث
 لأن الن�صو�ص، وال�صحيح الراجح �أن القنوت �سنة، �أو القنوت يف �صالة ال�صبح �سنة،الوتر �سنة
 لي�س فيها ما يدل على الوجوب هذا مع مراعاة اختالف ه�ؤالء الفقهاء،التي جاءت يف القنوت
، وهو ما نعر�ض له يف املبحث التايل،يف ال�صلوات التي يقنت فيها و ُيع ُّد القنوت فيها �سنة
. واهلل �أعلم بال�صواب،ا�س ُتدلَّ به لأبي حنيفة على الوجوب فلم يثبت
ْ و�أما ما
.ÐÕÑǍƣǂǤŭơȅǃǂǘŭơ Î
.Ó/ÏǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơ Ï
ƔƢǟƾǳơȂǿƨǨȈǼƷĺƗƾǼǟƤƳơȂǳơƩȂǼǬǳơǹƗǁƢƦƬǟơȄǴǟơǀǿ Ð
ơǀǿǲǠƳơ ǾǳȂǫøǱƢǫȁÎÖÑ/ÎƨȇơǁƾǳơǂƴƷǺƥơȁøƮȇƾūơĿơǀǿƾƳƗŃȁøǱƢǫȁÎÏÓ ¡ÎÏÒ/ÏƨȇơǂǳơƤǐǻȆǠǴȇǄǳơ Ñ
øƪƦưȇŃøÑÐÍ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧĿǵƢǸŮơǺƥơǱƢǫȁøǁȂǯǀŭơƮȇƾūơĿǞǬȇŃ ǭǂƫȁĿ
.ÑÑ-ÑÐ/ÏǪƟơǂǳơǂƸƦǳơǶȈųǺƥơȁÑÐÍ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Ò
ƢǸēơƿǹƢǬƥƢǈǳơǹơǁƾǐŭơ Ó
.ÑÐ/ÏǶȈųǺƥơȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ô
ƤƳȂȇȏƢȀǯǂƫȁƾƟơȁǃƨǼǇȁƢǿȂŴȁƨǷƢǫȍơȁǹơƿȋơȁƨǟƢǸŪƢǯƨȈǿơǂǯȁƧƔƢǇƛƤƳȂȇƢȀǯǂƫȁȅƾǿƨǼǇǹƢǟȂǻƨȈǨǼūơƾǼǟƨǼǈǳơ Õ
ƅơȄǴǏóœǼǳơƤǛơȁƢǷŘǠŭơơǀđȆǿȁƽȂƴǈǳơȁǝȂǯǂǳơȁƧƔơǂǬǳơǾǴȇȂǘƫȁǾǇƢƦǳĿǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơŚǈǯǮǳƿ
ǺǷȆȀǧȅƾŮơƨǼǇǥȐşǽǂƟƢǠǋȁǺȇƾǳơƩȐǸǰǷǺǷƪǈȈǳƢĔȋƾƟơȁǃƨǼǇƪȈũȁƀǻƢȈƷƗȏƛƢȀǯǂƬȇŃȁƢȀȈǴǟǶǴǇȁǾȈǴǟ
ƾǼǟȆǿȁÎÍÐ/ÎǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơǂǜǻơǺȇƾǳƢƥǥƢǨƼƬǇơƢȀǯǂƫǹȋƢȀǯǁƢƫǲǴǔȇŖǳơƤƳơȂǳơǺǷƨƦȇǂǬǳơƧƾǯƚŭơǺǼǈǳơ
ƢǼƥƢƸǏƗǺǷƨǟƢŦǱƢǫȁƣȁƾǼŭơȄǴǟƨǼǈǳơǪǴǘƫøȅȁȂǼǳơǱƢǫǾǯǁƢƫǵǀȇȏȁǾǴǟƢǧƾǸŹƢǷȂǿȁƣȁƾǼŭơǥƽơǂƫśȈǳȂǏȋơǁȂȀŦ
ȏȁǾǯǂƫȄǴǟƀƸƳơǁǾǴǠǧǹƢǯƢǷȂǿȁƾƷơȁŘǠŠƢȀǴǯƤƸƬǈŭơȁǾȈǧƤǣǂŭơȁǲǨǼǳơȁǝȂǘƬǳơȁƣȁƾǼŭơȁƨǼǈǳơǾǬǨǳơǱȂǏƗĿ
ƢǷƣȁƾǼŭơȁøȆǰƦǈǳơǱƢǫȁÎÏÖ-ÎÏÕ/ÎǱȂǐƸŭơȅǃơǂǳơǂǜǻơȁÎÑÕ/ÐƩƢǤǴǳơȁƔƢũȋơƤȇǀēȅȁȂǼǳơøǾǯǂƫĿĽƛ
ƾǼǟƔƢũȋơǽǀǿĿǥƽơǂƬǳơȁƤƸƬǈǷȁǝȂǘƫȁǾȈǧƤǣǂǷǾǻƗƀǔȇƗǾƟƢũƗǺǷȁƨǴǧƢǻȁƨǼǇȄǸǈȇȁþǾǯǁƢƫǵǀȇȏȁǾǴǟƢǧƾǸŹ
.ÒÔ-ÒÓ/ÎƱƢđȍơȆǰƦǈǳơøśȈǳȂǏȋơǁȂȀŦȁƨȈǠǧƢǌǳơǂưǯƗ
.ÏÒÖ/ÎǲȈǴŪơƶǼǷǊȈǴǟ Ö
.ÎÓÓ/ÎƱƢƬƸŭơřǤǷřȈƥǂǌǳơ ÎÍ
.ÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ ÎÎ
ƩơȂǴǐǳơǞȈŦĿƤƸƬǈȇƩȂǼǬǳơǹƗȄǴǟƨǳƽȋơǵǄƷǺƥơǵƢǷȍơǑǂǟƾǫȁÎÐÕ/ÑȄǴƸŭơǵǄƷǺƥơ ÎÏ
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املبحث الثالث
ال�صلوات التي يقنت فيها
: الوتر:ً�أوال
،) �إىل �أن القنوت يف الوتر �سنة2() واحلنابلة1(ذهب �أبو يو�سف وحممد من احلنفية
،)5( وبه قال �سحنون من املالكية،)4( وهو قول ال�شافعية يف رواية،)3(ويكون يف جميع ال�سنة
 قال.)6( وابن املبارك، والثوري، واحل�سن الب�رصي، و�إ�سحاق، و�إبراهيم النخعي،وابن م�سعود
ĿǂƫȂǳơĿǹȂǼǈǷƩȂǼǬǳơ« :) وقال ابن قدامة7(»ƢǻƾǼǟƨǼǈǳơǞȈŦĿǂƫȂǳơĿƪǼǬȇ« :ال�رسخ�سي
: وا�ستدلوا مبا ي�أتي.)8(»ƢǼƥƢƸǏƗƾǼǟǍȂǐǼŭơơǀǿƨǼǈǳơǞȈŦĿƧƾƷơȂǳơƨǠǯǂǳơ
 �أن ر�سـول اهلل –�صـلى اهلل عليه و�سلم– كان يوتـر-عن �أُ َب ّي بن كعـب –ر�ضي اهلل عنه1 .1
.)9(فيقنت قبل الركوع
ǲƦǫǂƫȂǳơĿƪǼǫ« - �أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم-عن ابن م�سعود –ر�ضي اهلل عنه2 .2
.)10(»ǝȂǯǂǳơ
ƭȐưƥǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǂƫȁƗ« : �أنه قال-عن ابن عبا�س –ر�ضي اهلل عنهما3 .3
ǶǰƷǞƳơǁǪƦǇƢǸǯƤƳơȁǽƾǼǟƩȂǼǬǳƢǧƨǨȈǼƷȂƥƗƢǷƗÎÓÑ/ÎǕȂǈƦŭơȆǈƻǂǈǳơÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Î
ƮƸƦǳơơǀǿĿƩȂǼǬǳơ
.ÑÎÔ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÎÔÍ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ï
.ÎÔÍ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơǂǜǻơǾǷƾǟȁƩȂǼǬǳơśƥŚȈƼƬǳƢƥǱȂǬǳơƨȈǸȈƫǺƥơǵƢǷȍơǺǟȅȁǁȁ Ð
ǲǔǨǳơĺƗȁȅǁȂƥƢǈȈǼǳơƾȈǳȂǳơĺƗȁȅŚƥǄǳơƅơƾƦǟȅƗƢǼƥƢƸǏƗǁƢƦǯǺǷƨǠƥǁƗǱȂǫȂǿȁøǱƢǫȁÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ñ
øǲȈǳƾǳơĿȅȂǫǾƳȂǳơơǀǿȁǹơǂȀǷǺƥǁȂǐǼǷĺƗȁǹơƾƦǟǺƥ
.ÏÒÖ/ÎǲȈǴŪơƶǼǷǊȈǴǟ Ò
.ÐÏÖ/ÏƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǀǷǂƬǳơȁÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ó
.ÎÓÑ/ÎǕȂǈƦŭơȆǈƻǂǈǳơ Ô
.ÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Õ
Ǻǟ ǽȁȁǁ ƨǟƢŦ ǹƘƥ ǾǴǟƗ ƾǫȁ ÎÑÏÔǶǫǁ ƮȇƾƷ ǂƫȂǳơ Ŀ ƩȂǼǬǳơ ƣƢƥƧȐǐǳơ ƣƢƬǯÓÒ/Ï ƽȁơƽ ĺƗǺǼǇ ƽȁơƽȂƥƗ  Ö
ƅơȂǿǲǫȁǹȁǂǧƢǰǳơƢȀȇƗƢȇǲǫȁȄǴǟȋơǮƥǁǶǇơƶƦǇ ºƥǂƫȂȇǹƢǯøǚǨǴƥƨƥȁǂǟĺƗǺƥơȂǿȁƾȈǠǇǺǟǹȁǂƻƕȁƾȈƥǃ
śǴǫƢǼǳơ ǥȐƬƻơ ǂǯƿ ƣƢƥ ǁƢȀǼǳơ ǝȂǘƫȁ ǲȈǴǳơ ǵƢȈǫ ƣƢƬǯ ÏÐÒ/Ð ȆƟƢǈǼǳơ ǺǼǇ ȆƟƢǈǼǳơȁ ƩȂǼǬǳơ ǾȈǧ ơȁǂǯǀȇ Ńȁ øƾƷƗ
ƣƢƥƢȀȈǧƨǼǈǳơȁƧȐǐǳơƨǷƢǫƛƣƢƬǯÐÔÑ/ÎƨƳƢǷǺƥơǺǼǇƨƳƢǷǺƥơȁÎÓÖÖǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƤǠǯǺƥĺƗŐŬ
.ÎÏÎÔ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ÑÏÍ-ÑÎÖ /Ð ƧǁƢƬƼŭơ ƮȇƽƢƷȋơ ȆǇƾǬŭơȁ ÎÎÕÏ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ǂƫȂǳơ Ŀ ƩȂǼǬǳơ Ŀ ƔƢƳ ƢǷ
ǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛňƢƦǳȋơǂǜǻơƧƽƢȇǄǳơǽǀǿƨȇơȁǁȄǴǟƩƢǬưǳơǺǷƨǟƢǸŪơǩƢǨƫȏƔȆǌƥǆȈǳƽȁơƽĺƗǱȐǟƛƁŐƬǠǷňƢƦǳȋơǾƸƸǏȁ
ƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÓÕ/ÎƽȁơƽĺƗǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơȁÑÏÓǶǫǁƮȇƾƷÎÓÖ-ÎÓÔ/Ï
ƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƩȂǼǬǳơĿƔƢƳƢǷƣƢƥƢȀȈǧƨǼǈǳơȁƧȐǐǳơƨǷƢǫƛƣƢƬǯÎÖÒ/ÎƨƳƢǷǺƥơǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơȁÎÏÓÓǶǫǁ
.ÖÔÍǶǫǁ
Ŀ ňƢƦǳȋơ ǱƢǫ ÓÖÎÎ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ǽƾǠƥ ǵƗ ǝȂǯǂǳơ ǲƦǫ ƩȂǼǬǳơ Ŀ ƣƢƥ ÖÔ/Ï ǦǼǐŭơ ƨƦȈǋ ĺƗ Ǻƥơ  ÎÍ
ňƢƦǳȋơǱƢǫÖÎÓÒǶǫǁÏÐÕ/ÕŚƦǰǳơǶƴǠŭơĿňơŐǘǳơǾƳǂƻƗȁøǶǴǈǷǕǂǋȄǴǟƾȈƳƾǼǇơǀǿȁøÎÓÓ/ÏƔơȁǁȍơ
ƩȂǼǬǳơȁǂƫȂǳơƩƢǠǯǁĿƗǂǬȇƢǷƣƢƥǂƫȂǳơƣƢƬǯÐÏ/ÏǾǼǼǇĿřǘǫǁơƾǳơǾƳǂƻƗȁøƶȈƸǏǽƾǼǇȁøÎÓÓ/ÏƔơȁǁȍơĿ
øǭȁǂƬǷǹƢƥƗǱƢǫȁƽȂǠǈǷǺƥƅơƾƦǟǺǟƨǸǬǴǟǺǟǶȈǿơǂƥƛǺǟǉƢȈǟĺƗǺƥǹƢƥƗǺǟǾȈǧ
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.)2(-ر�ضي اهلل عنهما-  ومثله عن ابن عمر.)1(»ǝȂǯǂǳơǲƦǫƢȀȈǧƪǼǬǧ
 كان- �أن ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم-عن علي بن �أبي طالب –ر�ضي اهلل عنه4 .4
ƿȂǟƗȁǮƬƥȂǬǟǺǷǮƫƢǧƢǠŠƿȂǟƗȁǮǘƼǇǺǷǭƢǓǂƥƿȂǟƗňƛǶȀǴǳơ« :يقول يف �آخر وتره
.)3(»ǮǈǨǻȄǴǟƪȈǼƯƗƢǸǯƪǻƗǮȈǴǟƔÅ ƢǼƯȆǐƷƗȏǮǼǷǮƥ
 للح�سن بن علي –ر�ضي اهلل عنه حني علمه-قول الر�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم5 .5
.)4(»ǭǂƫȁĿơǀǿǲǠƳơ« :-القنوت
 ومل،ووجه الداللة من الن�صو�ص ال�سابقة �أنها �أثبتت القنوت يف الوتر يف جميع ال�سنة
.تف�صل بني وتر و�آخر
.)5( في�رشع فيه القنوت كالن�صف الآخر من رم�ضان،ولأنه وتر6 .6
.)6( في�رشع يف جميع ال�سنة ك�سائر الأذكار،ولأنه ذكر ي�رشع يف الوتر7 .7
 وهو،) �أن القنوت يف الوتر يكون يف الن�صف الأخري من رم�ضان7(ومذهب ال�شافعية
 وهو مروي،)9( وبه قال الإمام �أحمد يف رواية عنه،)8(قول الإمام مالك يف رواية ابن حبيب
، وبه قال قتادة-) –ر�ضي اهلل عنهم10( وابن عمر، و�أبي ابن كعب،عن علي بن �أبي طالب
، والزبريي، ويحيى بن ثابت، وابن املنذر، والزهري، و�سعيد بن �أبي احل�سن،وابن �سريين
ȂǳơǀǯȁǂưǯƗȁƗƭȐưƥǽǂƫȁǂƻƕƩȂǼǬǳơƣƾǼȇȁ« : قال ال�رشبيني.)11(واختاره �أبو بكر الأثرم
: وا�ستدلوا مبا يلي.)12(»ǹƢǔǷǁǺǷňƢưǳơǦǐǼǳơĿþƨǠǯǂƥǂƫȁƗ
ǾǼǟƅơȆǓǁóƤǠǯǺƥȆË ÈƥÉƗȄǴǟǅƢǼǳơǞŦǾǻƗ« :-عن عمر بن اخلطاب –ر�ضي اهلل عنه1 .1
ƨȇơǂǳơ Ƥǐǻ ȆǠǴȇǄǳơȁ ǶǴǈǷ Ǻƥ ƔƢǘǟ Ǿƥ ƽǂǨƫ ƔȐǠǳơȁ ƤȈƦƷ ƮȇƾƷ ǺǷ Ƥȇǂǣ øǱƢǫȁ ÓÏ/Ò ƔƢȈǳȁȋơ ƨȈǴƷ ňƢȀƦǏȋơ  Î
.ÎÔÒ-ÎÔÏ ¡ÎÓÕ-ÎÓÔǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛňƢƦǳȋơǂǜǻơƨƸȈƸǏƾǿơȂǋƮȇƾƸǴǳȁǂƫȂǳơƧȐǏƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÎÏÑ/Ï
ƨȇơǂǳơƤǐǻȆǠǴȇǄǳơȁŃƢǇǺƥƾȈǠǇȏƛƅơƾȈƦǟǺǟǽȁǂȇŃǱƢǫȁÔÕÕÒǶǫǁƮȇƾƷÐÓ/ÕǖǇȁȋơǶƴǠŭơňơŐǘǳơ Ï
ǞǸůȆǸưȈŮơǂǜǻơƨǬưƥǆȈǳřǘǫǁơƾǳơǱƢǫȅǀǷǂƬǳơǅƢƦǠǳơǺƥǲȀǇǽƽƢǼǇƛĿȁǂƫȂǳơƧȐǏƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÎÏÑ/Ï
ƨǬƥƢǈǳơƮȇƽƢƷȋơǾǳƾȀǌƫǺǰǳȁÎÐÕ/ÏƾƟơȁǄǳơ
-ÏÑÕ/ÐȆƟƢǈǼǳơǺǼǇȆƟƢǈǼǳơȁÎÑÏÔǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÓÒ/ÏƽȁơƽĺƗǺǼǇƽȁơƽȂƥƗ Ð
ƨȇơǁƾǳơǂƴƷǺƥơȁÔÒÎǶǫǁƮȇƾƷÖÓ/ÎƾǼǈŭơǲƦǼƷǺƥơȁǂƫȂǳơĿƔƢǟƾǳơƣƢƥǁƢȀǼǳơǝȂǘƫȁǲȈǴǳơǵƢȈǫƣƢƬǯÏÑÖ
ǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÓÕ/ÎƽȁơƽĺƗǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơǂǜǻơƶȈƸǏƮȇƾūơȁÎÖÐ/Î
.ÎÓÑÕǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƔƢǟƾǳơƣƢƥǁƢȀǼǳơǝȂǘƫȁǲȈǴǳơǵƢȈǫƣƢƬǯÐÕÍ/ÎȆƟƢǈǼǳơǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơȁÎÏÓÒ
ƮƸƦǳơǺǷ Ï ǍǾŸǂţǪƦǇ Ñ
.ÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ò
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ó
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơȁÏÏÏ/ÎƱƢƬƸŭơřǤǷřȈƥǂǌǳơ Ô
.ÏÎÍ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơ Õ)
.ÎÔÍ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ö
.ÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơǱƢŞƪǼǬȇȏǾǻƗȃǂƻƗƨȇơȁǁǂǸǟǺƥơǺǟȁ ÎÍ
.ÒÏÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơȁÎÔÍ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ ÎÎ
.ÏÏÏ/ÎƱƢƬƸŭơřǤǷřȈƥǂǌǳơ ÎÏ
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أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
«»دراسة فقهية مقارنة

 إسماعيل شندي.د

ǂƻơȁȋơǂǌǠǳơƪǻƢǯơƿƜǧȆǫƢƦǳơǦǐǼǳơĿȏƛǶđƪǼǬȇȏȁƨǴȈǳǺȇǂǌǟǶŮȆǴǐȇǹƢǰǧ
.)1(»Ȇُّ ÈƥÉƗǪÊÈ ƥƗǹȂǳȂǬȇơȂǻƢǰǧǾƬȈƥĿȄǴǐǧǦǴţ

 ومل ينكر عليه،ووجه الداللة من هذا احلديث �أن فعل �أُ َب ّي هذا كان مبح�رض من ال�صحابة2 .2
.)2(�أحد منهم فهو كالإجماع
 كان يقنت يف الن�صف-�أن النبي–�صلى اهلل عليه و�سلم-عن �أن�س–ر�ضي اهلل عنه
.)3(الثاين من رم�ضان
،)4(»ǹƢǔǷǁĿƧǂǨǰǳơǹȂǼǠǴȇǶǿȁȏƛǅƢǼǳơƪǯǁƽƗƢǷ« : وعن عبد الرحمن بن الأعرج قال3 .3
.)5(وال خالف �أن املراد به القنوت
على �أن القنوت يف الوتر يخت�ص بالن�صف الثاين من- ووجه الداللة من هذا الأثر
 و�صلى، ثم مر�ض،بي ًا �صلى بالنا�س الن�صف الأول فلم يقنت
ّ ُ ما ذكر �أن �أ-رم�ضان
 فح�صل االتفاق منهما ومن �سائر ال�صحابة الذين مل ينكروا على،مكانه معاذ فقنت
.)6(واحد منهما على �أن القنوت م�رشوع يف الن�صف الآخر دون الأول
) حديثي �أُ َب ّي و�أن�س اللذين ا�ستدل بهما ال�شافعية على �أنهما حمموالن7(وقد �أَ َّولَ احلنفية
 قال �صاحب فتح القدير يف تعليقه على. لأن من معاين القنوت طول القيام،على طول القيام
ǾȈǴǟǱƢǬȇǾǻƜǧǵƢȈǬǳơǱȂǗǾǻȂǯǲǸƬŹǾǴƦǫƢǸȈǧȁǾȈǧƩȂǼǬǳơǹƗǞǷȆǬȀȈƦǳơǾǨǠË Ǔ« :حديث �أن�س
.)8(»ǾǏȂǐşǾȈǧǝǃƢǼƬŭơǁƽƢƦƫǞǼŻŘǠŭơơǀȀǧƽƢȀƬƳȏơƧƽƢȇǄƥŚƻȋơǦǐǼǴǳƀǐȈǐţ
) يف رواية �أخرى �إىل القول ب�أن القنوت ي�ستحب يف الوتر يف جميع9(وذهب ال�شافعية
ǱƢǫ ǦȈǠǓ Ʈȇƾūơȁ ÎÑÏÖ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ǂƫȂǳơ Ŀ ƩȂǼǬǳơ ƣƢƥ ƧȐǐǳơ ƣƢƬǯ ÓÓ/Ï ƽȁơƽ ĺƗ ǺǼǇ ƽȁơƽ ȂƥƗ  Î
ǺȇŚǇǺƥơǺǟƀǔȇƗƽȁơƽȂƥƗǽơȁǁȁƣƢǘŬơǺƥǂǸǟƨǧȐƻǺǷƢƬȈǬƥśƬǼǈǳƾǳȁǲƥǂǸǟǭǁƾȇŃǺǈūơǹȋǞǘǬǼǷȂǿȁøȅȁȂǼǳơ
ǂǜǻơùǱȂȀůƨȇơȁǁǾǻȋǦȈǠǓƀǔȇƗơǀǿȁǾǼǷǂƻȉơǦǐǼǳơĿƪǼǬȇǹƢǯȁǹƢǔǷǁĿřǠȇǶȀǷƗƤǠǯǺƥĺƗǹƗǾƥƢƸǏƗǒǠƥǺǟ
.ÐÎÏǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÎÑÐǍƽȁơƽĺƗǺǼǇǦȈǠǓňƢƦǳȋơȁÒÎÐ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ
ƢȀǨǠǓňƢǸǯǂƬǳơǺƥơśƥƾǫȁǹƢǔǷǁǺǷňƢưǳơǦǐǼǳơĿȏƛǂƫȂǳơĿǹȂǰȇȏƩȂǼǬǳơǹƘƥśǴƟƢǬǴǳȃǂƻƗƨǳƽƗȆǬȀȈƦǳơǩƢǇƾǫȁ
ǺǟȆǟơǃȁȋơǲƠǇȁÑÓÐÒ-ÑÓÏÖǵƢǫǁȋơÔÍÏ ¡ÔÍÎ/ÏƧȐǐǳơƣƢƬǯȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơĿǍȂǐǼǳơǽǀǿǂǜǻơ
ńȁƗƨǟƢǸŪơǝƢƦƫơňƢǸǯǂƬǳơǺƥơǱƢǫøǾƻȐǈǻơńƛȆǫƢƦǳơǦǐǼǳơĿǹȂƬǼǬȇǶĔƜǧƨǼȇƾŭơƾƳƢǈǷƢǷƗǱƢǫǹƢǔǷǁǂȀǋĿƩȂǼǬǳơ
.ÔÍÐ-ÔÍÏ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơƨǼǈǳơǞȈŦǲǸǌȇǂƫȂǳơĿǺŮȂǬȇƩƢǸǴǯǺǈƸǴǳǵȐǈǳơǾȈǴǟǾǸȈǴǠƫȁ
.ÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ï
ĿȏƛǂƫȂǳơĿƪǼǬȇȏǱƢǫǺǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÔÍÐ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁǂǰǼǷǱƢǫȁÎÎÕ/ÑǲǷƢǰǳơȅƾǟǺƥơ Ð
ƮȇƾūơǂǰǼǷǹƢǸȈǴǇǺƥơǱƢǬȇȁǹƢǸȈǴǇǺƥǦȇǂǗƨǰƫƢǟȂƥƗƾŧƗǱƢǫǱƢǫȁÑÓÐÔǶǫǁƮȇƾƷǹƢǔǷǁǺǷňƢưǳơǦǐǼǳơ
ǱƢǫþǾǨǠǓȄǴǟǞǸůþǮǳƢǷǺƥǆǻƗǺǟƨǰƫƢǟȂƥƗøÐÕÔ/ÔǹơǄȈŭơĿœǿǀǳơǱƢǫȁȅǁƢƼƦǳơǺǟǽǂǯǀȇƽƢŧǺƥơƪǠũ
øƮȇƾūơǞǓȂƥǥǂǟǺǸȈǧňƢǸȈǴǈǳơǽǂǯƿȁþƮȇƾūơǂǰǼǷȅǁƢƼƦǳơ
.ÏÎÍ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơ Ñ)
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ò
.ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ó
.ÑÐ/ÏǪƟơǂǳơǂƸƦǳơǶȈųǺƥơȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ô)
.ÑÏÖ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Õ)
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ö
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مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

رم�ضان ،ون�سبه النووي �إىل الإمام مالك �أي�ض ًا(.)1
وعلي عن الإمام مالك( )2قوله بنفي القنوت يف الوتر جملة ،ووجه
وروى ابن القا�سم
ّ
هذه الرواية �أن الوتر �صالة ،فلم يكن القنوت م�رشوع ًا فيها كاملغرب( ،)3وامل�شهور من
مذهب املالكية كراهة القنوت يف الوتر( .)4وعن طاو�س �أن القنوت يف الوتر بدعة ،وهو
رواية عن ابن عمر(.)5
والراجح-من وجهة نظري واهلل �أعلم-ما ذهب �إليه جمهور الفقهاء ب�أن القنوت مندوب
يف الوتر يف جميع ال�سنة ،للن�صو�ص ال�صحيحة ال�رصيحة الواردة عن الر�سول –�صلى اهلل
عليه و�سلم -يف ذلك� ،أما القول بتخ�صي�صه يف الن�صف الثاين من رم�ضان ف�ضعيف ،ل�ضعف
ُ
بي و�أن�س ،وال حاجة �إىل ت�أويلهما –كما ذهب احلنفية -طاملا ثبت �ضعفهما ،و�أما
حديثي �أ ّ
ما جاء عن عبد الرحمن بن الأعرج ،فهو ي�ستند �إىل حديث �أُ َب ّي وهو �ضعيف كما �سبق ،ولي�س
يف الن�صو�ص ما يدل على تخ�صي�ص القنوت يف وتر رم�ضان كما ذهب ال�شافعية يف رواية،
و�أما القول بكراهة القنوت يف الوتر ،وكذا اعتباره بدعة ،فقوالن ال ي�سعفهما الدليل ،بل
الن�صو�ص ال�صحيحة على خالف ذلك.

ثانياً :الفجر(:)6
اختلف الفقهاء يف م�س�ألة القنوت يف الفجر ،ومذهب املالكية( )7يف امل�شهور عندهم
وال�شافعية(� )9أن القنوت يف الفجر م�ستحب ،وهو قول ابن �أبي ليلى ،واحل�سن بن �صالح ،وهو
مروي عن �أبي مو�سى الأ�شعري ،وابن عبا�س ،و�أبي بكرة( ،)10وحكاه احلازمي عن �أكرث النا�س

()8

ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Î
).ÏÎÍ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơ Ï
)ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ð
.ÏÒÖ/ÎǲȈǴŪơƶǼǷǊȈǴǟ Ñ
.ÒÏÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ò
ĿƔƢƳǱǃơȂǼǳơĿȏƛƢȀȈǧƩȂǼǫȏǾǻƗȄǴǟƔƢȀǬǨǳơǩƢǨƫơǞǫȁƾǫǾǻƘƥňƢǯȂǌǳơǵƢǷȍơǂǯƿƾǬǧƩƢƥȂƬǰŭơƩơȂǴǐǳơǺǷǂƴǨǳơŚǣƢǷƗ Ó
ǪƦȇŃȁƔƢǌǠǳơȁƣǂǤŭơȁǂǐǠǳơȁǂȀǜǳơȆǿȁƤƦǇŚǣǺǷƩơȂǴǏǞƥǁƗĿƩȂǼǬǳơǭǂƫȄǴǟǩƢǨƫȏơǞǫȁǾǻƗǶǴǟơȁøǾǳȂǫǁƢǗȁȋơǲȈǻ
ơǀǿǵǄƷǺƥơǦǳƢƻƾǫȁÐÖÒ/ÏǁƢǗȁȋơǲȈǻňƢǯȂǌǳơǂǜǻơøƢǿŚǣǺǷǂƫȂǳơƧȐǏĿȁƩƢƥȂƬǰŭơǺǷƶƦǐǳơƧȐǏĿȏƛǥȐŬơ
ĿƔƢƳǾȈǳƛƤǿƿƢǷƾȇƚƫƧŚưǯƨǳƽƗǩƢǇƾǫȁǺǰȇŃǵƗƨǳǃƢǻǭƢǼǿǹƢǯƗƔơȂǇƀǼǈƷÅȐǠǧǮǳƿŐƬǟơȁƩơȂǴǐǳơǲǯĿƩȂǼǬǳơǃƢƳƗȁ
ǂƫȂǳơĿȁƶƦǐǳơŚǣȁƶƦǐǳơǑǂǧƧȐǏǲǯǺǷƨǠǯǁǂƻƕĿǝȂǯǂǳơǺǷǞǧǂǳơƾǠƥȂǿȁǺǈƷǲǠǧƩȂǼǬǳơȁøǾǳȂǫÎÐÕ/ÑȄǴƸŭơ
ȄǴƸŭơøǲǔǧǾǼǰǳȁÈƢǓǂǧǆȈǳȁƵƢƦǷǾǯǂƫȁǺǈƷǾǴǠǨǧńƢǠƫƅǂǯƿƩȂǼǬǳơȁøƀǔȇƗǱƢǫȁøǮǳƿĿǾȈǴǟƔȆǋȐǧǾǯǂƫǺǸǧ
.ÎÑÖ -ÎÐÕ/ÑȄǴƸŭơĿǾȈǳƛƤǿƿƢǸȈǧǾƬǳƽƗȁǵǄƷǺƥơǵȐǯǂǜǻơȁÎÑÐ/Ñ
.ÏÕÎ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơȁÒÐÖ/ÎǲȈǴŪơƤǿơȂǷƣƢǘūơȁÏÒÖ/ÎǲȈǴŪơƶǼǷǊȈǴǟ Ô
ňƢȀǯƢǨǳơǾǳƢǫƨǴȈǔǧǾǻƗȃǂƻƗƨȇơȁǁĿȁǝȁǂǌǷŚǣǾǻƗǂǸǟǺƥŜŹǺǟȁƨǼǇǂƴǨǳơĿƩȂǼǬǳơǹƛƨȈǰǳƢŭơǺǷǹȂǼƸǇǱƢǫȁ Õ
.ÒÐÖ/ÎǲȈǴŪơƤǿơȂǷƣƢǘūơǂǜǻơ
.ÎÓÓ/ÎƱƢƬƸŭơřǤǷřȈƥǂǌǳơȁÑÕÐ ¡ÑÔÑ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ö
.ÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơȁÎÍÐ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ ÎÍ

ÏÓÖ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
«»دراسة فقهية مقارنة

 إسماعيل شندي.د

ƶƦǐƥþƔƢǟƽȅƗƩȂǼǫƣƾǻȁ« : جاء يف منح اجلليل قوله،)1(من ال�صحابة والتابعني
ƩȂǼǬǳơǺǈȇȁ« : وقال ال�رشبيني،)3(»ƨȈǓƢǷƨǼǇǂƴǨǳơĿƩȂǼǬǳơ~ȄǴȈǳĺƗǺƥơǱƢǫȁ)2(nǖǬǧ
: وا�ستدلوا مبا ي�أتي،)4(nƶƦǐǳơƨȈǻƢƯǱơƾƬǟơĿ
ǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁǱơǃƢǷ« : �أنه قال-عن �أن�س بن مالك –ر�ضي اهلل عنه1 .1
.)5(»ƢȈǻƾǳơǩǁƢǧŕƷǂƴǨǳơĿƪǼǬȇ

 �أنا �أقربكم �صالة بر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه: قال-عن �أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه2 .2
 بعد ما يقول �سمع، فكان �أبو هريرة يقنت يف الركعة الأخرية من �صالة ال�صبح-و�سلم
.)6( فيدعو للم�ؤمنني ويلعن الكفار،اهلل ملن حمده
 كان- �أن ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم-عن الرباء بن عازب–ر�ضي اهلل عنه3 .3
 قال، ووجه الداللة منه ذِكر القنوت يف �صالة ال�صبح،)7(يقنت يف ال�صبح واملغرب
ǝƢŦȍơǱƽȁƗƤƳơȂƥǆȈǳǾǻȋƣǂǤŭơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơǅƢǼǳơǭǂƫǂǔȇȏȁ« :النووي
.)8(»ƢȀȈǧǾƼǈǻȄǴǟ
، بعد الركوع: «�س�ألت �أبا عثمان عن القنوت يف ال�صبح قال:عن العوام بن حمزة قال4 .4
.)9(» عن �أبي بكر وعمر وعثمان ر�ضي اهلل تعاىل عنهم: عمن؟ قال:قلت

.ÐÖÑ/ÏǁƢǗȁȋơǲȈǻňƢǯȂǌǳơȁÑÐÎ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Î
.ÏÒÖ/ÎǲȈǴŪơƶǼǷǊȈǴǟ Ï
.ÎÍÐ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Ð)
.ÎÓÓ/ÎƱƢƬƸŭơřǤǷřȈƥǂǌǳơ Ñ
ƣƢƬǯ ÏÔÐǍ ȃǂǤǐǳơ ǺǼǈǳơ ȆǬȀȈƦǳơȁ ÏÎÏÕ ¡ÏÎÏÔ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ÎÐÍ ¡ÎÏÖ/Ó ƧǁƢƬƼŭơ ƮȇƽƢƷȋơ ȆǇƾǬŭơ  Ò
¡ÏÕÔ/Ï ȃŐǰǳơ ǺǼǈǳơ ȆǬȀȈƦǳơȁ ÑÑÓǶǫǁ ƮȇƾƷ ǝȂǯǂǳơ ƾǠƥ ƨȈǻƢưǳơ ƨǠǯǂǳơ Ŀ ƶƦǐǳơ ƧȐǏ Ŀ ƩȂǼǬǳơ ƣƢƥ ƧȐǐǳơ
ȁƗǶȀƟƢũƘƥǺȇǂƻƕǵȂǫȄǴǟȁƗǵȂǬǳƔƢǟƾǳơǭǂƫƢŶƛƶƦǐǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơǲǏƗǭǂƬȇŃǾǻƗȄǴǟǲȈǳƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯ
ǾǠǓȂǷ ǹƢȈƥȁ ƩȂǼǬǳơ ƨǨǏ ƣƢƥ ǂƫȂǳơ ƣƢƬǯ ÐÖ/Ï řǘǫǁơƾǳơ ǺǼǇ řǘǫǁơƾǳơȁ ÐÎÍÒ ¡ÐÎÍÑ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ǶȀǴƟƢƦǫ
ǦǴƬƻơƾǫȁȅǃơǂǳơǂǨǠƳȂƥƗƮȇƾūơĿȁǹȂǫȂƯȂǷǾǳƢƳǁǱƢǫȁƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÎÐÖ/ÏƾƟơȁǄǳơǞǸůȆǸưȈŮơȁ
ǾǻƗȏƛǾưȇƾƷƤƬǰȇƧǂǷǱƢǫȁǖǴźǹƢǯƨǬƯřȈŭơǺƥơǱƢǫȁǩȁƾǏƨǬƯĻƢƷȂƥƗǱƢǫȁƨǬƯśǠǷǺƥơǱƢǬǧǾȈǧƔƢǸǴǠǳơ
ŚǯƢǼŭƢƥƽǂǨǼȇǹƢƦƷǺƥơǱƢǫȁƁŚưǯǶȀȇƨǟǁǃȂƥƗǱƢǫȁǚǨūơƔȆǇǅȐǨǳơǱƢǫȁȅȂǬƥǆȈǳȆƟƢǈǼǳơȁƾŧƗǱƢǫȁƔȄǘź
ǶȈǬǳơǺƥơǂǜǻơƨƬƦǳơƮȇƾūơǲǿƗǺǷƾƷƗǾƥƽǂǨƫƢŠƲƬƸÈȇ ȏŚǯƢǼǷƤƷƢǏȅǃơǂǳơǂǨǠƳȂƥƗǶȈǬǳơǺƥơǱƢǫȁŚǿƢǌŭơǺǟ
.ÐÖ/ÏřǤŭơǪȈǴǠƬǳơȅƽƢƥȉơȁÏÔÓ/ÎƽƢǠŭơƽơǃ
ǱƢǫƧǂȇǂǿĺƗǺǟǾǐǻȁÔÓÑǶǫǁƮȇƾƷƾǸūơǮǳȁƢǼƥǁǶȀǴǳơǲǔǧƣƢƥǹơƿȋơƣƢƬǯÏÔÒ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ Ó
ƔƢǌǠǳơƧȐǏȁǂȀǜǳơƧȐǏǺǷȃǂƻȋơƨǠǯǂǳơĿƪǼǬȇǾǼǟƅơȆǓǁƧǂȇǂǿȂƥƗǹƢǰǧǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơƧȐǏǺƥ
ō ǂŏ ËǫȋÉ
øǁƢǨǰǳơǺǠǴȇȁśǼǷƚǸǴǳȂǟƾȈǧǽƾŧǺŭƅơǞũǱȂǬȇƢǷƾǠƥƶƦǐǳơƧȐǏȁ
ƪǳǄǻ ơƿƛ ƧȐǐǳơ ǞȈŦ Ŀ ƩȂǼǬǳơ ƣƢƦƸƬǇơ ƣƢƥ ƧȐǐǳơ ǞǓơȂǷȁ ƾƳƢǈŭơ ƣƢƬǯ ÑÔÍ/Î ƶȈƸǐǳơ ǞǷƢŪơ ƱƢƴūơ Ǻƥơ  Ô
ƮȇƾƷ ƩơȂǴǐǳơ Ŀ ƩȂǼǬǳơ ƣƢƥ ƧȐǐǳơ ƣƢƬǯ ÓÕ/Ï ƽȁơƽ ĺƗ ǺǼǇ ƽȁơƽ ȂƥƗȁ ÓÔÕ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ƨǳǃƢǻ śǸǴǈŭƢƥ
.ÎÑÑÎǶǫǁ
.ÑÕÑ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Õ
ǵȂǬǳƔƢǟƾǳơǭǂƫƢŶƛƶƦǐǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơǲǏƗǭǂƬȇŃǾǻƗȄǴǟǲȈǳƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÕÕ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ö
ǺǟȏƛƭƾŹȏƾȈǠǇǺƥŜŹȁǺǈƷƽƢǼǇƛơǀǿȆǬȀȈƦǳơǱƢǫȁÐÎÍÕǶǫǁƮȇƾƷǶȀǴƟƢƦǫȁƗǶȀƟƢũƘƥǺȇǂƻƕǵȂǫȄǴǟȁƗ
ǽƾǼǟƩƢǬưǳơ

ÏÔÍ
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.)1( يف الفجر- «قنت علي –ر�ضي اهلل عنه:عن عبد اهلل بن معقل قال5 .5
) وكان ذلك مبح�رض من ال�صحابة2( �أنه كان يقنت يف ال�صبح-عن عمر –ر�ضي اهلل عنه6 .6
ووجه الداللة من الن�صو�ص والآثار ال�سابقة �أنها تثبت القنوت يف �صالة.)3(وغريهم
.)4(الفجر وتدل على �سنيته
، وهو مروي عن ابن عبا�س،) �أنه ال قنوت يف الفجر6() واحلنابلة5(ومذهب احلنفية
 ويحيى بن يحيى، وال�شعبي، والليث، و�أبي الدرداء وبه قال الثوري، وابن م�سعود،وابن عمر
Ǻƥ ƾǸƸŭ ȅƗó ƪǴǫ« :) قال �أبو �سليمان اجلوزجاين7(-الأندل�سي –�صاحب الإمام مالك
Ǻǈȇȏȁ« : وقال ابن قدامة،)8(»ǂƫȂǳơĿȏƛȏǱƢǫƩȂǼǫƩơȂǴǐǳơǺǷƔȆǋĿǲȀǧǺǈūơ
: وا�ستدلوا مبا ي�أتي.)9(»ǂƫȂǳơȃȂǇƩơȂǴǐǳơǺǷƢǿŚǣȏȁƶƦǐǳơĿƩȂǼǬǳơ
ȂǟƾȇǝȂǯǂǳơƾǠƥƁǂȀǋƪǼǫǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǹƗ« :-عن �أن�س–ر�ضي اهلل عنه1 .1
.)10(»ǾǯǂƫĽƣǂǠǳơǺǷƔƢȈƷƗȄǴǟ
 قنت بعد الركوع- «�أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم-عن �أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه2 .2
.)11(»ǶŮƔƢǟƾǳơǭǂƫĽǹȐǧȁǹȐǨǳȂǟƾȇƁǂȀǋǾƫȐǏĿ
ƅơǱȂǇǁǦǴƻƪȈǴǏƾǫǮǻƛĺƗƢȇȆÊƥȋÈ ƪǴǫ« :عن �سعد بن طارق الأ�شجعي قال3 .3
ȅƗ« : فقالǂƴǨǳơĿǹȂƬǼǬȇơȂǻƢǰǧȆǴǟȁǹƢǸưǟȁǂǸǟȁǂǰƥĺƗȁǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏó
ȁƗǵȂǬǳƔƢǟƾǳơǭǂƫƢŶƛƶƦǐǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơǲǏƗǭǂƬȇŃǾǻƗȄǴǟǲȈǳƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÕÕ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Î
ƔơȁǁƛĿňƢƦǳȋơǾǼǈƷȁǁȂȀǌǷƶȈƸǏȆǴǟǺǟơǀǿȁȆǬȀȈƦǳơǱƢǫȁÐÎÎÒǶǫǁƮȇƾƷǶȀǴƟƢƦǫȁƗǶȀƟƢũƘƥǺȇǂƻƕǵȂǫȄǴǟ
Ë
.ÎÓÑ/ÏǲȈǴǤǳơ
ƔƢǟƾǳơǭǂƫƢŶƛƶƦǐǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơǲǏƗǭǂƬȇŃǾǻƗȄǴǟǲȈǳƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÕÖ-ÏÕÕ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ï
.ÎÓÍ/ÏǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛĿňƢƦǳȋơǾǼǈƷȁÐÎÎÎ
¡ÐÎÎÍ ¡ÐÎÍÖ ¡ÐÎÍÔǶȀǴƟƢƦǫȁƗǶȀƟƢũƘƥǺȇǂƻƕǵȂǫȄǴǟȁƗǵȂǬǳ
Ë
.ÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ð
.ÑÕÑ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ñ
.ÖÔ/ÎƨƴūơňƢƦȈǌǳơȁÎÓÒ/ÎǕȂǈƦŭơȆǈƻǂǈǳơȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ò
.ÎÔÑ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ó
.ÏÕÏ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơȁÏÍÎ/ÑƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơœǗǂǬǳơÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ô
.ÎÓÎ/ÎǲǏȋơƣƢƬǯňƢƦȈǌǳơ Õ
.ÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ö
¡ÏÕÓ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁÓÔÔǶǫǁƮȇƾƷƧȐǐǳơǞǓơȂǷȁƾƳƢǈŭơƣƢƬǯÑÓÕ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơƱƢƴūơǺƥơ ÎÍ
ȁƗǶȀƟƢũƘƥǵȂǫȄǴǟȁƗǵȂǬǳƶƦǐǳơƧȐǏĿȁƨǳǃƢǼǳơǝƢǨƫǁơƾǼǟƶƦǐǳơŚǣƩơȂǴǐǳơǂƟƢǇĿƩȂǼǬǳơǭǂƫƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯ
.ÎÍÔÔǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺǠǴǳơƣƢƥƵƢƬƬǧȏơƣƢƬǯÏÍÐ/ÏȆƟƢǈǼǳơǺǼǇȆƟƢǈǼǳơȁÐÎÍÏǶǫǁƮȇƾƷǶȀǴƟƢƦǫ
ƪǳǄǻơƿƛƩơȂǴǐǳơǞȈŦĿƩȂǼǬǳơƣƢƦƸƬǇơƣƢƥƧȐǐǳơǞǓơȂǷȁƾƳƢǈŭơƣƢƬǯÑÓÔ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơƱƢƴūơǺƥơ ÎÎ
ǹƗǶȀƯƾƷƧǂȇǂǿƢƥƗǹƗƨǸǴǇĺƗǺǟøƢȀǼǷƩƢȇơȁǁƧƾǟƮȇƾƸǴǳȁÓÔÒǶǫǁƮȇƾƷƀǸƟơƽƶƦǐǳơĿǾƥƢƦƸƬǇơȁƨǳǃƢǻśǸǴǈŭƢƥ
ƾȈǳȂǳơǺƥƾȈǳȂǳơƲǻơǶȀǴǳơǾƫȂǼǫĿǱȂǬȇǽƾŧǺŭƅơǞũǱƢǫơƿƛƁǂȀǋƧȐǏĿƨǠǯǂǳơƾǠƥƪǼǫǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơ
ƢȀǴǠƳơǶȀǴǳơǂǔǷȄǴǟǮƫƘǗȁƽƾǋơǶȀǴǳơśǼǷƚŭơǺǷśǨǠǔƬǈŭơƲǻǶȀǴǳơƨǠȈƥǁĺƗǺƥǉƢȈǟƲǻǶȀǴǳơǵƢǌǿǺƥƨǸǴǇƲǻǶȀǴǳơ
ƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁȃǁƗƪǴǬǧƾǠƥƔƢǟƾǳơǭǂƫƾǫǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁƪȇƗǁĽƧǂȇǂǿȂƥƗǱƢǫǦǇȂȇřǈǯǾȈǴǟ
ǆȈǳƣƢƥŚǈǨƬǳơƣƢƬǯÎÓÓÎ/ÑƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơȁøơȂǷƾǫƾǫǶǿơǂƫƢǷȁǲȈǬǧǱƢǫǶŮƔƢǟƾǳơǭǂƫƾǫǶǴǇȁǾȈǴǟ
.ÑÏÕÑǶǫǁƮȇƾƷƔȆǋǂǷȋơǺǷǮǳ

ÏÔÎ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
«»دراسة فقهية مقارنة

 إسماعيل شندي.د

.)1(nƭƾÈ ƸÌ ǷÉ řƥ
ĿǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁƪǼǫơ «م: قوله-عن ابن م�سعود–ر�ضي اهلل عنه4
.)2(nǾƫȐǏǺǷƔȆǋ
ال�صبح فلم يقنت فقلت- �صليت مع ابن عمر–ر�ضي اهلل تعاىل عنهما:عن �أبي خملد قال5
.)3( ما �أحفظه عن �أحد من �أ�صحابنا: �أال �أراك تقنت؟ فقال:له
 ومثله عن ابن عمر،)4(»ƨǟƾƥƶƦǐǳơĿƩȂǼǬǳơ« :-قول ابن عبا�س –ر�ضي اهلل عنهما6
.)5(ر�ضي اهلل عنه
نهى عن القنوت يف-�أن النبي–�صلى اهلل عليه و�سلم-عن �أم �سلمة–ر�ضي اهلل عنها7
.)6(ال�صبح
 قنت يف- �أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم-عن جماعة من ال�صحابة –ر�ضي اهلل عنهم8
 اللهم ا�شدد ط�أتك:) ويقول8() وذكوان7(�صالة الفجر �شهراً كان يدعو يف قنوته على ِر ْعل

.4
.5
.6
.7
.8

ƮȇƾƷơǀǿǱƢǫȁÑÍÏǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơǭǂƫĿƔƢƳƢǷƣƢƥƧȐǐǳơƪȈǫơȂǷƣƢƬǯÏÒÏ/ÏƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǀǷǂƬǳơ Î
ƶȈƸǏƨŻǄƻǺƥơȁÎÍÕÍǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơǭǂƫƣƢƥƵƢƬƬǧȏơƣƢƬǯÏÍÑ/ÏȆƟƢǈǼǳơǺǼǇȆƟƢǈǼǳơȁƶȈƸǏǺǈƷ
ǶǰūƢǧǽŚǣǾǜǨƷƾǫȁÉƢƯƾŰǽƕǂǧǾǨǴƻȄǴǏǺǸǟǾǜǨŹŃǶȈǋƗǺƥǩǁƢǗǱƢǫȁÏÖÔÑǶǫǁƮȇƾƷÎÒÐ/ÏƨŻǄƻǺƥơ
¡ÐÍÏ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁƶȈƸǏǽƽƢǼǇƛǱƢǫȁÎÍÑǶǫǁƮȇƾƷÖÕ/ÕƧǁƢƬƼŭơƮȇƽƢƷȋơȆǇƾǬŭơȁǾǻȁƽǾǳ
ƣƢƬǯ ÐÖÐ/Î ƨƳƢǷ Ǻƥơ ǺǼǇ ƨƳƢǷ Ǻƥơȁ ÐÎÒÓ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ƶƦǐǳơ ƧȐǏ Ŀ ƩȂǼǬǳơ ǂȇ Ń ǺǷ ƣƢƥ ƧȐǐǳơ ƣƢƬǯ
ǱƢǫȁǺǈƷǽƽƢǼǇƛÏÑÓ/ÎǎȈƼǴƬǳơĿǂƴƷǺƥơǱƢǫÎÏÑÍǶǫǁƮȇƾƷǂƴǨǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơĿƔƢƳƢǷƣƢƥƧȐǐǳơ
ƩȂǼǬǳơǭǂƫĿƔƢƳƢǷƣƢƥƧȐǐǳơƪȈǫơȂǷƣƢƬǯÎÍÖǍňƢƦǳȋơƲȇǂƼƬƥȅǀǷǂƬǴǳƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơǂǜǻơƶȈƸǏňƢƦǳȋơ
.ÑÍÏǶǫǁƮȇƾƷ
ǽơȁǁơǀǯøǱƢǫȁÐÎÒÑǶǫǁƮȇƾƷƶƦǐǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơǂȇŃǺǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÎ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ï
ƣǁƢƷơƿƛǹƢǯǾǻƛȁǂƫȂǳơĿȏƛƽơǃȁÔÑÕÐǶǫǁÏÔÑ/ÔǖǇȁȋơǶƴǠŭơňơŐǘǳơȁǭȁǂƬǷȂǿȁȆǸȈƸǈǳơǂƥƢƳǺƥƾǸŰ
ǵƢǌǳơǲǿƗƣǁƢƷŕƷȆǴǟƪǼǫȏȁơȂƫƢǷŕƷǹƢǸưǟȏȁǂǸǟȏȁǂǰƥȂƥƗƪǼǫƢǷȁśǯǂǌŭơȄǴǟȂǟƾȇǺȀǴǯƩơȂǴǐǳơĿƪǼǬȇ
ǂƻȉơȄǴǟƢǸȀǼǷƾƷơȁǲǯȂǟƾȇƢǔȇƗǾȈǴǟȂǟƾȇƨȇȁƢǠǷǹƢǯȁǺȀǴǯƩơȂǴǐǳơĿƪǼǬȇǹƢǯȁ
.ÐÎÒÔǶǫǁƮȇƾƷƶƦǐǳơĿƩȂǼǬǳơǂȇŃǺǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÏ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ð
ȆǬȀȈƦǳơȁǦȈǠǓǂƯȋơơǀǿǪȈǴǠƬǳơĿǱƢǫǾǠǓȂǷǹƢȈƥȁƩȂǼǬǳơƨǨǏƣƢƥǂƫȂǳơƣƢƬǯÑÎ/ÏřǘǫǁơƾǳơǺǼǇřǘǫǁơƾǳơ Ñ
ĿȂǰǳơȄǴȈǳȂƥƗȁƶǐȇȏøǱƢǫȁÐÎÒÖǶǫǁƮȇƾƷƶƦǐǳơĿƩȂǼǬǳơǂȇŃǺǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÐ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơ
ǾǼǟơȁȁǁǺȇǀǳơǹƗȁƾƷơȁƨȇơȁǁǮǳƿǹƗǵƾǬƫƾǫøňƢǸǯǂƬǳơǺƥơǱƢǫøƶƦǐǳơƧȐǏĿƪǼǫǾǻƗǅƢƦǟǺƥơǺǟƢǼȇȁǁƾǫȁǭȁǂƬǷ
øƨǟƢŦƶƦǐǳơĿƪǼǬȇŃǾǻƗ
ĺƾōǼǳơƣǂƷǺƥǂǌƥǱƢǫȁÐÎÒÕǶǫǁƶƦǐǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơǂȇŃǺǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÏ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ò
ȅƾǟǺƥơȁÒÍ/ÕƔƢȈǳȁȋơƨȈǴƷňƢȀƦǏȋơȁǝȂǯǂǳơǲƦǫƩȂǼǬǳơǂǰǻƗƢŶƛǾǻƗȄǴǟƨǳȏƽƢȀȈǨǧǂǸǟǺƥơǺǟǾƬȇơȁǁƪƸǏǹƛȁǦȈǠǓ
ǽƽǁȁƗȁǾƥǅƘƥȏȅƾǼǟȂǿȁƁǂǰǼǷƀưȇƾƷǾƫƢȇơȁǁĿǥǂǟƗȏȁƩƢȇơȁǂǳơǺǷƩǂǯƿƢǷŚǣǾǳƣǂƷǺƥǂǌƥȁǱƢǫȁÖ/ÏǲǷƢǰǳơ
.ÖÕ/ÎƤȇǀȀƬǳơƤȇǂǬƫǂƴƷǺƥơǂǜǻơśǳǾȈǧǩȁƾǏǂǌƥǺǟǂƴƷǺƥơǱƢǫȁǂǌƥƨŦǂƫĿÐÎÒ/ÎǹơǄȈŭơĿœǿǀǳơ
ǞǧƢǻǺƥƅơƾƦǟȁƨǈƦǼǟȁȄǴǠȇǺƥƾǸŰǱƢǫȁǾǠǓȂǷǹƢȈƥȁƩȂǼǬǳơƨǨǏƣƢƥǂƫȂǳơƣƢƬǯÐÕ/ÏřǘǫǁơƾǳơǺǼǇřǘǫǁơƾǳơ Ó
ǺǟƾȈƦǟĺƗƪǼƥƨȈǨǏǺǟǾȈƥƗǺǟǞǧƢǻǺƥơǺǟƨǈƦǼǟǺǟƱƢȈǿǱƢǫȁƀǔȇƗǱƢǫȁƨǸǴǇǵƗǺǷǝƢũǞǧƢǼǳƶǐȇȏȁƔƢǨǠǓǶȀǴǯ
¡ÐÍÐ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁøǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏœǼǳơǭǁƾƫŃƾȈƦǟĺƗƪǼƥƨȈǨǏȁơǀđǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơ
.ÐÎÓÍǶǫǁƮȇƾƷƶƦǐǳơĿƩȂǼǬǳơǂȇŃǺǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯ
.ÎÐÍÎǍǖȈƸŭơǅȂǷƢǬǳơȅƽƢƥƕǃȁŚǨǳơǂǜǻơǶȈǴÈ ǇřƥǺǷƨǴȈƦǫ
Ô
É
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơǂǜǻơǶȈǴÈ ǇřƥǺǷƀǔȇƗƨǴȈƦǫ
Õ
É

ÏÔÏ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

على ُم�ض( )1واجعلها عليهم �سنني ك�سني( )2يو�سف(.)3
 9 .9وعن �أبي عثمان النهدي قال� :صليت خلف �أبي بكر وخلف عمر كذلك ،فلم �أر �أحداً
منهما يقنت يف �صالة الفجر(.)4
1010ولأنها �صالة مفرو�ضة ،فلم ي�سن القنوت فيها كبقية ال�صلوات(.)5
وقد فهم احلنفية من ترك النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -القنوت يف الفجر على �أن
القنوت فيه من�سوخ ،دل عليه �أن الر�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم -كان يقنت يف املغرب كما
يف �صالة الفجر وذلك من�سوخ بالإجماع(.)6
قنت يف ال�سنة كلها �إال يف الن�صف الأول من رم�ضان( ،)7وذلك
وروي عن قتادة �أنه ُي ُ
ُ
بي ال�سابق.
ا�ستد ً
الال بخرب �أ ّ
()8
وقد �أجاب ال�شافعية عن �أدلة القائلني بعدم �سنية القنوت يف الفجر فقالوا� :أما حديثا
�أن�س و�أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنهما -فاملراد منهما ترك الدعاء على �أولئك الكفار ولعنهم
فقط ،ولي�س ترك القنوت �أو ترك القنوت يف غري ال�صبح ،وهذا الت�أويل متعني ،لأن حديث �أن�س
يف قوله� )9(»ƢȈǻƾǳơǩǁƢǧŕƷƶƦǐǳơĿƪǼǬȇǱǄȇŃ« :صحيح �رصيح ،فيجب اجلمع بينهما ،وقد
روى البيهقي عن عبد الرحمن بن مهدي قوله )10(»ǺǠǴǳơǭǂƫƢŶƛ« :كما يو�ضح هذا الت�أويل
�أي�ض ًا رواية �أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه -وهي قوله .)11(»ǶŮƔƢǟƾǳơǭǂƫĽ« :و�أما اجلواب
عن حديث �سعد بن طارق ،فهو �أن الذين �أثبتوا القنوت معهم زيادة علم ،وهم �أكرث ،فوجب
تقدميهم .و�أما حديث ابن م�سعود ف�ضعيف ،ولأنه نفي ،وحديث �أن�س �إثبات ،فقدم لزيادة
العلم ،و�أما حديث ابن عمر �أنه مل يحفظه �أو ن�سيه ،وقد حفظه �أن�س والرباء بن عازب وغريهما
.ÏÑÕ/ÓƽȂƦǠŭơǹȂǟȅƽƢƥȉơǂǜǻơƨȈƥǂǟƨǴȈƦǫ Î

.ÏÏÐ/ÑƽȂƦǠŭơǹȂǟȅƽƢƥȉơǵơȂǟƗƨǠƦǇĿǵƢǠǳơǖƸǬǳơǺǷǦǇȂȇǵƢȇƘǯȅƗƔƢȈǳơǦȈǨţȁśǈǳơǂǈǰƥǦǇȂȇřǈǯ Ï

ǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơǂǜǻơƨǨǴƬűǙƢǨǳƘƥȁǶȀǼǟƅơȆǓǁóǆǻƗȁǅƢƦǟǺƥơȁƧǂȇǂǿĺƘǯƨƥƢƸǐǳơǺǷƨǟƢŦǺǟȅȁǁƮȇƾūơơǀǿ Ð
¡ÐÑÎ/Î ƔơǄƳȋơ ƀǔȇƗ ǂǜǻơȁ ÔÔÎ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ þƾƴǈȇ śƷ ŚƦǰƬǳƢƥ ȅȂȀȇ ƣƢƥ ǹơƿȋơ ƣƢƬǯ ÏÔÔ/Î ƶȈƸǐǳơ
.ÓÍÐÍ ¡ÒÕÑÔ ¡ÑÐÏÏ ¡ÑÏÕÑ ¡ÏÔÔÑ ¡ÖÓÎƮȇƽƢƷȋơÏÐÑÕ/Ò ¡ÏÏÖÍ/Ò ¡ÎÓÔÖ/Ñ ¡ÎÓÓÎ/Ñ ¡ÎÍÔÏ/Ð
ǱǄǻơƿƛƧȐǐǳơǞȈŦĿƩȂǼǬǳơƣƢƦƸƬǇơƣƢƥƧȐǐǳơǞǓơȂǷȁƾƳƢǈŭơƣƢƬǯÑÓÔ ¡ÑÓÓ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơƱƢƴūơǺƥơȁ
.ÏÕÔ/ÏƨǻơȂǟĺƗƾǼǈǷƨǻơȂǟȂƥƗȁÎÖÔÏǶǫǁÐÍÔ/ÒǹƢƦƷǺƥơƶȈƸǏǹƢƦƷǺƥơȁÓÔÒ ¡ÓÔÑǶǫǁƨǳǃƢǻśǸǴǈŭƢƥ
.ÐÍÕÒǶǫǁƨǳǃƢǻǱȁǄǻƾǼǟƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÕÎ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁÎÒÖÓǶǫǁÑÒÐ/ÎȆǷǁơƾǳơȁ
ƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÓÖ/ÏƽȁơƽĺƗǺǼǇƽȁơƽȂƥƗȁÐÐÏÏǶǫǁÏÑÑ/Ï ¡ÐÎÍÍ ¡ÐÍÖÖǶǫǁÏÍÍ/ÏƀǔȇƗǂǜǻơȁ
.ÎÍÍÔÑǶǫǁÑÔÍ/ÏƾǼǈŭơǲƦǼƷǺƥơȁÎÑÑÐǶǫǁƧȐǐǳơĿƩȂǼǬǳơ
.ÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ñ
.ÑÏÎ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơ Ò
.ÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ó
.ÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ô
.ÎÔÕ/ÒȅȁȂǼǳơƵǂǌƥǶǴǈǷƶȈƸǏȅȁȂǼǳơȁÑÕÒ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Õ
ƮƸƦǳơǺǷ Ô Ǎǂǜǻơ Ö
.ÐÍÏ ¡ÏÕÔ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ ÎÍ
ƮƸƦǳơǺǷ Õ Ǎǂǜǻơ ÎÎ

ÏÔÐ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
»دراسة فقهية مقارنة«

د .إسماعيل شندي

فقدم من حفظ ،و�أما حديث ابن عبا�س ف�ضعيف ،كما �أنه روي عنه �أنه قنت يف ال�صبح ،و�أما
حديث �أم �سلمة ف�ضعيف �أي�ضاً.
�أما القائلون ب�أنه ال قنوت يف الفجر �إال يف النوازل ،فقد �أجابوا عن �أدلة القائلني
با�ستحبابه ،فقالوا :بالن�سبة �إىل حديث �أن�س «ĿƪǼǬȇǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǱơǃƢǷ
 »ƢȈǻƾǳơǩǁƢǧŕƷǂƴǨǳơف�إن القنوت فيه حممول على طول القيام ،ف�إنه ي�سمى قنوتاً ،وال �شك
�أن �صالة ال�صبح �أطول ال�صلوات قياماً ،ولذلك فيكون الإ�شكال ن�ش�أ من ا�شرتاك لفظ القنوت
بني القيام وبني اخل�ضوع وال�سكوت والدعاء وغريها� ،أو �أنه كان يقنت �إذا دعا لقوم �أو دعا
عليهم ،للجمع بينهما( ،)1وي�ؤيد هذا القول ما جاء عن �أن�س –ر�ضي اهلل عنه� -أن النبي –�صلى
اهلل عليه و�سلم -كان ال يقنت �إال �إذا دعا لقوم �أو عليهم( )2وهو �صحيح( .)3وقد �صح �أي�ض ًا عن
�أبي مالك الأ�شجعي عن �أبيه �أنه قال �أي بني محُ دث( )4يعني املواظبة واملداومة على قنوت
ال�صبح( ،)5ثم �إنه قد ورد عن �أن�س نف�سه �أنه مل يقنت يف ال�صبح ،فقد �أخرج الطرباين عن غالب
بن فرقد الطحان قال :كنت عند �أن�س بن مالك –ر�ضي اهلل عنه� -شهرين فلم يقنت يف �صالة
الغداة( ،)6و�أخرج ابن �أبي �شيبة عن �أبي بكر وعمر وعثمان –ر�ضي اهلل عنهم� -أنهم كانوا ال
يقنتون يف الفجر( ،)7و�أخرج �أي�ض ًا عن علي –ر�ضي اهلل عنه -ملا قنت يف ال�صبح �أنكر عليه
النا�س فقال :ا�ستن�رصنا على عدونا( ،)8و�أخرج عن ابن عبا�س وابن م�سعود وابن عمر وابن
الزبري –ر�ضي اهلل عنهم� -أنهم كانوا ال يقنتون يف �صالة ال�صبح( ،)9و�أما حديث �أبي هريرة
الال مبا رواه عبد اهلل بن م�سعود –ر�ضي اهلل عنه -قالǱȂǇǁƪǼǬȇŃ« :
فمن�سوخ ،وذلك ا�ستد ً
 ،)10(»ǽƾǠƥȏȁǾǴƦǫƪǼǬȇŃǾǯǂƫĽƁǂȀǋȏƛƶƦǐǳơĿǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơو�أما ما جاء
عن عمر –ر�ضي اهلل عنه� -أنه كان يقنت يف الفجر مبح�رض من ال�صحابة وغريهم ،فيحمل
على �أن ذلك كان يف �أوقات النوازل(.)11
ơǀǿǆǻƗƮȇƾƷȄǴǟȅǃȂŪơƱǂǨǳơĺƗǞȈǼǌƫǵƢǸŮơǺƥơǲǬǻȁÑÐÏ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơȁÑÏÎ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơ Î
ǆǻƗȄǴǟǞǓȂǳƢƥƢȀȈǧƧơȁǂǳơǒǠƥƾǼǇƗȁǾǳƢǘƥƛȁ
ǪǬƸŭơǾƸƸǏȁÓÏÍǶǫǁƮȇƾƷÐÎÑ/ÎƨŻǄƻǺƥơƶȈƸǏƨŻǄƻǺƥơ Ï
.ÑÐÏ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Ð
ƮƸƦǳơǺǷ Õ ǍǾŸǂţǪƦǇ Ñ
.ÕÕ/ÎƨƳƢǷǺƥơǺǼǇƵǂǋǹȁǂƻƕȁȆǗȂȈǈǳơ Ò
ǾŦǂƫǺǷƾƳƗŃÎÑÔ/ÏƾƟơȁǄǳơǞǸůĿȆǸưȈŮơǱƢǫǹƢƸǘǳơƾǫǂǧǺƥƤǳƢǣǾȈǧÓÖÐǶǫǁÏÑÒ/ÎŚƦǰǳơǶƴǠŭơňơŐǘǳơ (Ó
ǪƥƢǈǳơȆǠƴǋȋơǮǳƢǷĺƗƮȇƾƷǶȀǼǟǾƬƸǐǳƾȀǌȇȁÓÖÖÍ ¡ÓÖÕÐ ¡ÓÖÔÐǶǫǁÎÍÐ ¡ÎÍÏ/ÏǦǼǐŭơƨƦȈǋĺƗǺƥơ Ô
.ÐÏÍ ¡ÎÕ/Ï ¡ÐÕÔ/ÎƤȇǀȀƬǳơƤȇǂǬƫǂƴƷǺƥơǂǜǻơƩƢǬƯǽƽƢǼǇƛǱƢƳǁȁÓÖÕÏǶǫǁÎÍÐ/ÏǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Õ
.ÓÖÖÕǶǫǁÎÍÑ/Ï .ÓÖÔÕǶǫǁȁÓÖÔÎȁÓÖÔÍǶǫǁÎÍÏ/Ï ¡ÓÖÓÔ ¡ÓÖÓÓǶǫǁÎÍÎ/ÏǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ö
ňơŐǘǳơÐÎÑǶǫǁÐÐÓ/ÎȆǋƢǌǳơƾǼǈǷȆǋƢǌǳơÎÒÓÖǶǫǁÎÒ/ÒǁơǄǳơƾǼǈǷǁơǄƦǳơÒÖǍƾǼǈŭơƨǨȈǼƷȂƥƗ ÎÍ
ǦȈǠǓǽƽƢǼǇƛÎÖÑ/ÎƨȇơǁƾǳơĿǂƴƷǺƥơǱƢǫÖÖÔÐǶǫǁÓÖ/ÎÍŚƦǰǳơǶƴǠŭơ
.ÑÏÎ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơ ÎÎ

ÏÔÑ
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وباجلملة قالوا :لو كان ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم -قنت يف �صالة الفجر وكانت
�سنة راتبة مل يخف ذلك ،ولنقلوه كنقل جهر القراءة ،ولذلك فكل ما فعله –�صلى اهلل عليه
و�سلم� -إن �صح فهو حممول على النوازل بالدعاء لقوم �أو على قوم(.)1
وقد علق الإمام ابن القيم على هذه امل�س�ألة فقال ما ملخ�صه :الإن�صاف الذي يرت�ضيه
العامل املن�صف �أنه –�صلى اهلل عليه و�سلم -قنت وترك ،وكان تركه للقنوت �أكرث من فعله،
ف�إنه �إمنا قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على �آخرين ،ثم تركه ملا قدم من دعا لهم
وخل�صوا من الأ�رس ،و�أ�سلم من دعا عليهم وجاءوا تائبني ،وكان قنوته لعار�ض ،فلما زال
ترك القنوت ،وقال �أي�ضاً� :إن �أحاديث �أن�س كلها �صحاح ي�صدق بع�ضها بع�ض ًا وال تتناق�ض،
وحمل قول �أن�س على ما زال يقنت حتى فارق الدنيا على �إطالة القيام بعد الركوع ،و�أجاب
على تخ�صي�صه بالفجر ب�أنه وقع بح�سب �س�ؤال ال�سائل ،ف�إنه �إمنا �س�أل �أن�س ًا عن قنوت الفجر،
ف�أجابه عما �س�أله عنه ،وب�أنه –�صلى اهلل عليه و�سلم -كان يطيل �صالة الفجر دون �سائر
ال�صلوات ،وقال :ومعلوم �أنه كان يدعو ربه ويثني عليه وميجده يف هذا االعتدال ،وهذا
قنوت منه بال ريب ،فنحن ال ن�شك وال نرتاب �أنه مل يزل يقنت يف الفجر حتى فارق الدنيا،
وملا �صار القنوت يف ل�سان الفقهاء و�أكرث النا�س هو هذا الدعاء املعروف :اللهم اهدين فيمن
هديت… �إلخ و�سمعوا �أنه مل يزل يقنت يف الفجر حتى فارق الدنيا ،وكذلك اخللفاء الرا�شدون
وغريهم من ال�صحابة ،حملوا القنوت يف لفظ ال�صحابة على القنوت يف ا�صطالحهم ،ون�ش�أ
من ال يعرف غري ذلك ،فلم ي�شك �أن ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم -و�أ�صحابه كانوا
مداومني على هذا كل غداة ،وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء ،وقالوا مل يكن هذا
من فعله الراتب ،بل وال يثبت عنه �أنه فعله ،وغاية ما روي عنه يف هذا القنوت �أنه علمه
احل�سن بن علي(.)2
والذي يرتجح ل َد َّي بعد هذا العر�ض �أن القنوت يف الفجر لي�س �سنة راتبة ،و�أنه يخت�ص
بالنوازل خا�صة بعد �أن ا�ستفا�ضت الن�صو�ص التي ا�ستدل بها القائلون بهذا القول ،والتي
تثبت �أن قنوته �-صلى اهلل عليه و�سلم -كان ل�سبب� ،أما الأدلة التي ا�ستدل بها القائلون
باعتبار القنوت يف الفجر �سنة ،فهي ال ت�سلم من االعرتا�ضات ،لأن غاية ما فيها –�إذا
ا�ستثنينا قول �أن�س »:ما زال ر�سول اهلل يقنت حتى فارق الدنيا� -أنها تثبت ح�صول القنوت
يف الفجر من قبل النبي–�صلى اهلل عليه و�سلم -وال�صحابة ،وهذا ما ال يجادلهم فيه
الآخرون( ،)3و�إمنا اخلالف يف ا�ستمراريته ك�سنة ،و�أما حديث �أن�س فيعكر عليه ما رواه
اخلطيب يف كتاب القنوت من طريق قي�س بن الربيع عن عا�صم بن �سليمان قلنا لأن�سǹƛ« :
.ÑÐÒ-ÑÐÏ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Î
.ÏÕÐ-ÏÔÏ/ÎƽƢǠŭơƽơǃǶȈǬǳơǺƥơǂǜǻơȁÐÖÔ-ÐÖÓ/ÏǁƢǗȁȋơǲȈǻĿƀǐƼǴǷňƢǯȂǌǳơǽǂǯƿơǀǰǿ Ï
.ÐÖÒ/ÏǁƢǗȁȋơǲȈǻňƢǯȂǌǳơǂǜǻơ Ð
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ƁǂȀǋƪǼǫƢŶƛơȂƥǀǯǱƢǬǧǂƴǨǳơĿƪǼǬȇǱǄȇŃǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǹƗǹȂǸǟǄȇƀǷȂǫ
 وميكن �أن يحمل القنوت فيه على طول القيام كما،)1(nśǯǂǌŭơƔƢȈƷƗǺǷȆƷȄǴǟȂǟƾȇƁƾƷơȁ
Ō

 وي�ؤيد هذا ما جاء عن �أن�س �أنه كان �إذا رفع ر�أ�سه من الركوع انت�صب قائم ًا،قال النافون
 ثم �إن،)2( و�أخربهم �أن هذه �صفة �صالته �صلى اهلل عليه و�سلم،حتى يقول القائل قد ن�سي
 �أنه مل يكن يقنت �إال �إذا دعا على قوم-�صلى اهلل عليه و�سلم- �أن�س نف�سه قد روى عن النبي
 ولي�س معقو ًال �أن يكون القنوت، ثم �إن �أن�س نف�سه �أي�ض ًا قد ترك القنوت يف الفجر،�أو دعا لهم
 كل يوم وال�صحابة ي�شاهدونه وال-�سنة راتبة كان ميار�سها النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم
 قد روي عنهم عدم القنوت، ثم �إن ال�صحابة الذين روي عنهم القنوت يف الفجر،)3(ينقلونها
 �إمنا كان يفعل، على �أنهم فهموا �أن القنوت حينما كان يفعل-�أي�ض ًا مما يدل –واهلل �أعلم
. واهلل تعاىل �أعلم،للنوازل

:)4( قنوت النوازل:ًثالثا

،)7() واحلنابلة6() وال�شافعية5(يجوز القنوت للنازلة حتل بامل�سلمني يف قول احلنفية
 قال �صاحب،)8( والذي يقنت هو الإمام،ويكون القنوت للنازلة عند احلنفية يف اجلهرية
Ŀ ǵƢǷȍơ ƪǼǬȈǧ ƨǳǃƢǼǳ ȏƛ ǂƫȂǳơ ŚǤǳ ȅƗó ǽŚǤǳ ƪǼǬȇ ȏ «و:الدر املختار يف هذا ال�صدد
) ويف رواية �أخرى عندهم �أن قنوت النازلة يخت�ص ب�صالة الفجر دون غريها من9(»ƨȇǂȀŪơ
ƣǀǰƥǶȀƬȇŃǾǼǰǳƀǨȈǠǓǹƢǯǹƛȁǆȈǫȁǱƢǫȁÐÖÓ/ÏǁƢǗȁȋơǲȈǻňƢǯȂǌǳơ Î
.ÔÓÔǶǫǁƮȇƾƷǝȂǯǂǳơǺǷǾǇƗǁǞǧǂȇśƷƨǼȈǻƘǸǘǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÔÓ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ Ï
þƧơƾǣǲǯĿƪǼǬȇǹƢǯȂǳǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁǹƗƧǁȁǂǔǳƢƥǵȂǴǠŭơǺǷȁøƽƾǐǳơơǀǿĿǶȈǬǳơǺƥơǵƢǷȍơǱƢǫ Ð
É ǬÈǻǺǰǳƨƥƢƸǐǳơǺǷƚȇȁ
ǃƢƳƩȂǼǬǳơǂǷƗǞȈȈǔƫǶȀȈǴǟǃƢƳǹƛȁƢȀƬǫȁȁƢǿƽƾǟȁƢȀȈǧƧƔơǂǬǳƢƥǽǂȀŪǶȀǴǬǼǯǶȀǴǯǮǳǀǳƨǷȋơǲÌ
.ÏÔÏ/ÎƽƢǠŭơƽơǃǶȈǬǳơǺƥơǂǜǻơøǩǂǧȏȁǮǳƿǞȈȈǔƫǶȀȈǴǟ
¡ÏÔÐǍƵƢƸǐǳơǁƢƬűȅǃơǂǳơǂǜǻơǅƢǼǳƢƥǱŗƫǂǿƾǳơƾƟơƾǋǺǷƧƾȇƾǌǳơȆǿȁƨǳǃƢǻǞŦǱǃơȂǼǳơ Ñ
 ǱǄǻ ƧƽƢǷ
.ÎÎ/ÏǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơ Ò
.ÑÕÒ ¡ÑÕÑ ¡ÑÕÐ ¡ÑÔÑ /ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ó
.ÑÏÎ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÎÔÑ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ô
ǽǁƗŃǽƾǠƥȁƗǝȂǯǂǳơǲƦǫƢǼǿƩȂǼǬǳơǲǿȁȏǵƗǾǴưǷȅƾƬǬŭơǲǿȁƽǂǨǼŭơƪǼǬȇȏǾǻƗǵƢǷȍƢƥǶǿƾȈȈǬƫǂǿƢǛȁøǺȇƾƥƢǟǺƥơǱƢǫ Õ
ƩȂǼǫȄǴǟȆǠǧƢǌǳơǾƥǱƾƬǇơƢǷǲȈǳƾƥǾǴƦǫȏǝȂǯǂǳơƾǠƥƪǼǬȇǾǻƗȁǺǷƚȈǧǂȀƳơƿƛȏƛǾǷƢǷƛǞƥƢƬȇȅƾƬǬŭơǹƗŅǂȀǜȇȅǀǳơȁ
ǽƾǠƥǾǻƘƥƵǂǏƵȐǨǳơȆǫơǂǷĿŅȐƦǻǂǌǳơƪȇƗǁĽƨǳǃƢǼǴǳƩȂǼǬǳơȄǴǟƢǻƙƢǸǴǟǾǴŧǝȂǯǂǳơƾǠƥƩȂǼǬǳƢƥƶȇǂǐƬǳơǾȈǧȁǂƴǨǳơ
.ÎÎ/ÏǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơøǶǴǟƗƅơȁǽƢǼǴǫƢǷǂȀǛȋơȁǾǴƦǫǾǻƗȅȂǸūơǂȀǜƬǇơȁ
ȆǠǧƢǌǳơȏƛǾƥǲǬȇŃơǀǿǹƗƪǸǴǟƾǫøǺȇƾƥƢǟǺƥơǱƢǫøǲǰǳơĿǲȈǫȁøǾǳȂǬƥǮǳƿȄǴǟƽơǃȁÎÎ/ÏǁƢƬƼŭơǁƾǳơȆǨǰǐūơ Ö
.ÎÎ/ÏǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơǂǜǻơøƤǿǀŭơĿǱȂǫǾǻƗǶǿȂȇȐƠǳǶȀȈǳƛǽȁǄǟȆǤƦǼȇǹƢǰǧƮȇƾūơǲǿƗǁȂȀŦńƛǂƸƦǳơĿǽơǄǟȁ
.ÑÐ/ÏǪƟơǂǳơǂƸƦǳơǶȈųǺƥơȁ
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 قال، وعند ال�شافعية يقنت للنازلة يف جميع ال�صلوات،)1(ال�صلوات اجلهرية وال�رسية
، �أنه �إن نزلت بامل�سلمني نازلة؛ كخوف، «ال�صحيح امل�شهور الذي قطع به اجلمهور:النووي
 و�إال- قنتوا يف جميعها –�أي ال�صلوات املكتوبة، �أو نحو ذلك، �أو جراد، �أو وباء،�أو قحط
 قنت يف-ال�صحيح يف مذهبنا �أنها �إن نزلت –�أي النازلةþ n~ ƀǔȇƗ ǱƢǫȁ )3()2(»فال
 �أنه قنت �شهراً لقتل- وا�ستدلوا مبا جاء عن النبي–�صلى اهلل عليه و�سلم،)4(»جميع ال�صلوات
�أن النبي–�صلى اهلل عليه- ومبا جاءعن الرباء–ر�ضي اهلل عنه،)5(القراء ر�ضي اهلل عنهم
 ويكون القنوت للنازلة عند احلنابلة يف �صالة،)6( كان يقنت يف ال�صبح واملغرب-و�سلم
ǹƜǧ« : قال ابن قدامة، وال ُيقنت يف غري ال�صبح،)7( فال يقنت �آحاد النا�س، ومن الإمام،الفجر
ƾƦǟƢƥƗƪǠũǵǂƯȋơǱƢǫƾŧƗǾȈǴǟǎǻƶƦǐǳơƧȐǏĿƪǼǬȇǹƗǵƢǷȎǴǧƨǳǃƢǻśǸǴǈŭƢƥǱǄǻ
ǱƢǫĽǾǨǴƻǺǷǺǷƗȁǵƢǷȍơƪǼǫƨǳǃƢǻśǸǴǈŭƢƥǱǄǻơƿƛǱƢǬǧǂƴǨǳơĿƩȂǼǬǳơǺǟǲƠǇƅơ
ǂƴǨǳơĿƩȂǼǬǳơǺǟǱƘǈȇƾŧƗƪǠũƽȁơƽǱƢǫǮƥƢƥřǠȇǂǧƢǰǳơơǀǿǺǷśǸǴǈŭƢƥǱǄǻƢǷǲưǷ
ƨȈǷǂŪơȄǴǟƪǼǫȁƗǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǲǠǧƢǸǯǭǂƬȇĽƨǷȂǴǠǷƀǷƢȇƗƪǼǫȂǳǱƢǬǧ
 وا�ستدلوا ب�أن النبي –�صلى اهلل عليه،)8(»ǮƥƢƥƣƢƸǏƗǶǿƨȈǷǂŪơȁǵơȁƾǳơȄǴǟƪǼǫȁƗ

- وب�أن علي ًا –ر�ضي اهلل عنه،)9( قنت �شهراً يدعو على حي من �أحياء العرب ثم تركه-و�سلم
ǺǟƪƦưȇƔȆǋǲǯ~ǱƢǫǾǻƗƾŧƗǵƢǷȍơǺǟƔƢƳƾǫȁ)10 ƢǻȁƾǟȄǴǟƢǻǂǐǼƬǇơƢŶƛ« :قنت وقال
ƧơƾǤǳơȁǂƫȂǳơĿȏƛƧȐǐǳơĿƪǼǬȇȏȁǂƴǨǳơĿȂǿƢŶƛƩȂǼǬǳơĿǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơ
.)11(»śǸǴǈǸǴǳȂǟƾȇƁǂǐǼƬǈǷǹƢǯơƿƛ

 لأنهما �صالتا، يقنت يف الفجر واملغرب:وروي عن �أبي اخلطاب الكلوذاين �أنه قال
.ÎÎ/ÏǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơ Î
.ÑÔÑ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ï
ǱƢǫƀǬǴǘǷƩȂǼǬǳơǵƾǟňƢưǳơȁƀǬǴǘǷƩȂǼǬǳơƢŷƾƷƗƩƢƥȂƬǰŭơƩơȂǴǐǳơǺǷƶƦǐǳơŚǣĿƨȈǠǧƢǌǳơƾǼǟǹơǂƻƕǹȏȂǫǭƢǼǿȁ Ð
ȅȁȂǼǳơƨǳǃƢǼǳơǱȁǄǻƾǼǟƶƦǐǳơŚǣĿƪǼǫǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǹƗƨǔȈǨƬǈŭơƨƸȈƸǐǳơƨǼǈǴǳǦǳƢűǖǴǣȂǿȁȅȁȂǼǳơ
.ÑÔÒ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơƔƢǬǈƬǇȏơȁǺȇƾȈǠǳơƧȐǐǯƩƢƥȂƬǰŭơŚǣĿƨȈǠǧƢǌǳơƾǼǟƩȂǼǫȏȁÑÔÒ-ÑÔÑ/ÐǝȂǸƴŭơ
.ÑÕÒ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ñ
ȅǃƢǤŭơƣƢƬǯÎÒÍÐ/ÑȁÖÒÔǶǫǁƮȇƾƷǽƾǠƥȁǝȂǯǂǳơǲƦǫƩȂǼǬǳơƣƢƥǂƫȂǳơƣƢƬǯÐÑÍ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ Ò
.ÐÕÔÍǶǫǁƮȇƾƷþƨǻȂǠǷǂƠƥȁǹơȂǯƿȁǲǟǁȁǞȈƳǂǳơƧȁǄǣƣƢƥ
ƮƸƦǳơǺǷ Ô ǍǾŸǂţǪƦǇ Ó
.ÑÏÏ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơǂǜǻơǶǿƾǼǟǾƫȐǏǲǘƦƫȏƽǂǨǼŭơƪǼǫǹƛȁ Ô
.ÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Õ
ƮƸƦǳơǺǷ Õ ǍǾŸǂţǪƦǇ Ö
ƮƸƦǳơǺǷ ÎÍ ǍǾŸǂţǪƦǇ ÎÍ
.ÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ ÎÎ

ÏÔÔ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
»دراسة فقهية مقارنة«

د .إسماعيل شندي

طريف النهار( ،)1ويف قول �آخر للحنابلة( )2يقنت يف �صالة اجلهر كلها ،قيا�س ًا على الفجر.
قال ابن قدامةǾƥƢƸǏƗƾƷƗǺǟȏȁǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǺǟǲǬǼȇŃǾǻȋơǀǿƶǐȇȏȁ« :
 ،)3(»ǂƫȂǳơȁǂƴǨǳơŚǣĿƩȂǼǬǳơوذهب احلنابلة( )4يف قول �آخر �أن الإمام يقنت يف النازلة يف
كل مكتوبة �إال اجلمعة ،لال�ستغناء عنه بالدعاء يف خطبتها.
وال يقنت للنازلة تنزل بامل�سلمني يف قول املالكية( ،)5جاء يف املدونة قولهǱƢǫȁ« :
ǾȈǴǟǆȈǳǱƢǫǹƢǔǷǁĿƧǂǨǰǳơǹȂǼǠǴȇǶǿȁȏƛǅƢǼǳơƪǯǁƽƗƢǷǽǂǯǀȇȅǀǳơƮȇƾūơĿǮǳƢǷ
.)6(»ȐÅ ǏƗǂƫȂǳơĿȏȁǹƢǔǷǁŚǣĿȏȁǹƢǔǷǁĿƪǼǬȇȏȁǾƥǲǸǠȇǹƗȃǁƗȏȁǲǸǠǳơ

والراجح عندي ا�ستحباب القنوت يف النوازل لثبوت ذلك عن النبي –�صلى اهلل عليه
و�سلم -ويجهر الإمام عندئذ يف كل ال�صلوات ،ملا رواه ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما-
قال :قنت ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم� -شهراً متتابع ًا يف الظهر والع�رص واملغرب
والع�شاء وال�صبح يف دبر كل �صالة �إذا قال �سمع اهلل ملن حمده من الركعة الآخرة يدعو
عليهم على حي من بني �سليم على رعل وذكوان وع�صية وي�ؤمن من خلفه( )7قال ال�شوكاين:
«فيه �أن القنوت للنوازل ال يخت�ص ببع�ض ال�صلوات ،فهو يرد على من خ�ص�صه ب�صالة الفجر
عندها»(� .)8أما املنفرد ،فلم �أعرث يف الن�صو�ص على ما مينعه من القنوت يف النازلة ،والذي
يظهر يل �أنه يجوز له ذلك ،ولأن القنوت دعاء ،واملنفرد يدعو يف ال�صالة ،و�إن قنت فهو
باخليار ،ف�إما �أن يجهر ،و�إما �أن ي�رس ،كالقراءة يف ال�صالة ،و�أما امل�أموم ،ف�إنه ي� ّؤمن على
ما يقوله الإمام ،واهلل �أعلم.
ومل يحدد الفقهاء لفظ ًا خا�ص ًا للقنوت يف النازلة ،والظاهر ،كما قال ابن حجر� ،أنه
يدعو يف كل نازلة مبا ينا�سبها( ،)9وهو الراجح ،لثبوت ذلك يف ال�سنة النبوية ،كما تبني من
خالل الن�صو�ص التي �سقناها يف هذا املبحث ،حيث كان –�صلى اهلل عليه و�سلم -يدعو يف
كل نازلة مبا ينا�سبها من الدعاء ،واهلل �أعلم.

ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Î
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ï
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ð
.ÑÏÎ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơ Ñ
.ÏÏÑ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Ò
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ó
¡ÐÍÎ/ÎƾǼǈŭơǲƦǼƷǺƥơȁÎÑÑÐǶǫǁƮȇƾƷƩơȂǴǐǳơĿƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÓÖ/ÏƽȁơƽĺƗǺǼǇƽȁơƽȂƥƗ Ô
ƽȁơƽĺƗǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơǂǜǻơǺǈƷƮȇƾūơȁøǶǿȂǴƬǬǧǵȐǇȍơńƛǶǿȂǟƾȇǶȀȈǳƛǲǇǁƗøǾȈǧƽơǃȁÏÔÑÓǶǫǁƮȇƾƷ
.ÎÏÕÍǶǫǁƮȇƾƷƩơȂǴǐǳơĿƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÔÍ/Î
.ÑÍÍ/ÏǁƢǗȁȋơǲȈǻňƢǯȂǌǳơ Õ
.ÎÓÖ/ÎȅǁȂƴȈƦǳơƨȈǋƢƷȅǁȂƴȈƦǳơ Ö
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املبحث الرابع
حمل القنوت

مذهب احلنفية واملالكية �أن القنوت يكون قبل الركوع ،وهو قول ابن �رسيج
من ال�شافعية( )3يف قنوت الوتر ،وهو مروي عن عمر ،وعلي ،و�أُ َب ّي بن كعب ،وبه قال ابن
م�سعود ،وابن عبا�س ،و�أبي مو�سى الأ�شعري ،والرباء بن عازب ،و�أن�س ،وعمر بن عبد العزيز،
وعبيدة ال�سلماين ،وحميد الطويل ،وابن �سريين ،والربيع بن خثيم ،و�أبي عبد الرحمن ال�سلمي،
و�إ�سحاق ،وعبد الرحمن بن �أبي ليلى ر�ضي اهلل عنهم( ،)4جاء يف منح اجلليل قولهƣƾǻȁ« :
 ،)5(»ǾǴƦǫƧŚƦǰƫȐƥƧƔơǂǬǳơƤǬǟǝȂǯǂǳơǲƦǫƩȂǼǬǳơȅƗóوا�ستدلوا مبا ي�أتي:
1 .1عن عا�صم الأحول –ر�ضي اهلل عنه -قال� :س�ألت �أن�س بن مالك –ر�ضي اهلل عنه -عن
القنوت يف ال�صالة فقال :نعم ،فقلت :كان قبل الركوع �أو بعده؟ قال :قبله ،قلت :ف�إن
فالن ًا �أخربين عنك �أنك قلت بعده ،قال :كذب(� ،)6إمنا قنت ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه
و�سلم -بعد الركوع �شهراً� ،أراه كان بعث قوم ًا يقال لهم القراء ،زهاء �سبعني رجالً� ،إىل
قوم من امل�رشكني دون �أولئك ،وكان بينهم وبني ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم-
عهد ،فقنت ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم -بعد الركوع �شهراً يدعو عليهم( )7قال
الباجي.)8(»ǥȐŬơǞǓȂǷĿǎǻȂǿȁ« :
()1

()2

2 .2عن �أبي بن كعب–ر�ضي اهلل عنه�-أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم-كان يقنت قبل
الركوع»(.)9
3 .3عن ابن م�سعود –ر�ضي اهلل عنه� -أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -قنت يف الوتر قبل
الركوع(.)10
4 .4عن ابن عمر –ر�ضي اهلل عنه� -أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -كان يوتر بثالث
ƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơǂǜǻơǺȇƾƥƢǟǺƥơǱƢǫƢǸǯǝȂǯǂǳơƾǠƥǾǻƗơȂǳƢǬǧƨǳǃƢǼǳơƩȂǼǫƨȈǨǼūơŘưƬǇơȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Î
.ÎÎ/ÏǁƢƬƸŭơ
.ÏÓÍ/ÎǲȈǴŪơƶǼǷǊȈǴǟ Ï
ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ð
.ÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơȁÒÏÍ ¡ÑÕÓ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơȁÎÍÐ/Îƨǻȁƾŭơ Ñ
.ÏÓÍ/ÎǲȈǴŪơƶǼǷǊȈǴǟ Ò
.ÑÖÍ/ÏȅǁƢƦǳơƶƬǧǂƴƷǺƥơǂǜǻơƘǘŬơȁƾǸǠǳơǺǷǶǟƗȂǿƢǷȄǴǟƣǀǰǳơǹȂǬǴǘȇǃƢƴūơǲǿƗƨǤǳȂǿȁƘǘƻƗȅƗ ƣǀǯ ǾǳȂǫŘǠǷ Ó
ƮƸƦǳơǺǷ ÎÏ ǍǾŸǂţǪƦǇ Ô
).ÏÕÏ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơ Õ
ƮƸƦǳơǺǷ Ñ ǍǾŸǂţǪƦǇ Ö
ƮƸƦǳơǺǷ Ñ ǍǾŸǂţǪƦǇ ÎÍ
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أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
«»دراسة فقهية مقارنة

 إسماعيل شندي.د

.)1(ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع
.)2(ولأن ذلك مروي عن �أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ر�ضي اهلل عنهم5 .5
 لأنه �سبب لإدراك، وهو �أن القنوت قبل الركوع �أوىل،وهو ا�ستدالل من جهة املعنى6 .6
.)3( ف�إذا جعل بعد الركوع مل يكن فيه فائدة،�صالة بع�ض من ي�أتي ممن �سبقه الإمام
 مكتوب يف م�صحف �أبي وابن، اللهم �إنا ن�ستعينك: فقوله،ولأن القنوت يف معنى القراءة7 .7
)6(
 ومذهب ال�شافعية.)5( فالقراءة قبل الركوع فكذلك القنوت،)4( يف �سورتني،م�سعود
 وهو قول �أبي بكـر،)9() �أن القنوت يكون بعد الركوع8() والظاهرية7(واحلنابلة
، و�أبي املتوكل،) وهومرويعن�أبيقالبة10( وعلي ر�ضي اهللعنهم، وعثمان، وعمر،ال�صديق
 قال،)12( وكذا ابن حبيب من املالكية،)11( واختاره ابن املنذر، و�سعيد بن جبري،و�أيوب ال�سختياين
ǾȈǴǟǎǻǝȂǯǂǳơƾǠƥƪǼǬȇȁ« ƨǷơƾǫǺƥơǱƢǫȁ)13(»ǝȂǯǂǳơƾǠƥƢǻƾǼǟƩȂǼǬǳơǲŰ« :النووي
: وا�ستدلوا مبا ي�أتي.)14(»ƾŧƗ
ƾǠƥ ƪǼǫ ǶǴǇȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄǴǏó œǼǳơ ǹƗ« -عن �أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه
.)15(»ǝȂǯǂǳơ
 يف ال�صبح؟- قنت ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم: قلت لأن�س:عن ابن �سريين قال
.)16(ً نعم بعد الركوع ي�سريا:قال
ƮƸƦǳơǺǷ Ñ ǍǾŸǂţǪƦǇ Î
.ÎÑÏ-ÎÑÎ/ÑȄǴƸŭơǵǄƷǺƥơ Ï
.ÏÕÏ/ÎȆǋǂŬơƨȈǋƢƷȆǋǂŬơȁÏÕÏ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơ Ð)
.ÎÓÒ/ÎǕȂǈƦŭơȆǈƻǂǈǳơ Ñ
.ÎÓÒ-ÎÓÑ/ÎǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ò
.ÎÔÓ/ÒȅȁȂǼǳơƵǂǌƥǶǴǈǷƶȈƸǏȅȁȂǼǳơȁÑÔÒ ¡ÑÔÑ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ó
ƪǼǫǹƜǧǝȂǯǂǳơƾǠƥǾǻƗńƛƤǿƿƗƢǻƗøǱƢǫƾŧƗǵƢǷȍơǺǟȅȁǁȁÑÎÔ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ô
.ÑÎÔ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÎÔÎ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơǂǜǻơøǅƘƥȐǧǾǴƦǫ
.ÎÐÕ/ÑȄǴƸŭơǵǄƷǺƥơ Õ
ƾƴǈȇȁ ǾƟǄŸ ȏȁ ǾƫȐǏ ǲǘƦƫ ȏ ǾǻƗ ƶȈƸǐǳơ Ȃǿȁ Ǳȁȋơ ǾƳȁƗ ƨǠƥǁƗ Ǯǳƿ Ŀ ƨȈǠǧƢǌǴǴǧ ǝȂǯǂǳơ ǲƦǫ ƪǼǫ ơƿƛȁ  Ö
ǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǂǜǻơǖǴǣȂǿȁȅȁȂǼǳơǱƢǫǾƫȐǏǲǘƦƫǞƥơǂǳơȁǾƟǄŸƮǳƢưǳơȁȂȀǈǴǳƾƴǈȇȏȁǾƟǄŸȏňƢưǳơȁȂȀǈǴǳ
.ÑÔÒ/Ð
.486/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ ÎÍ
.ÒÏÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơȁÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ ÎÎ
.ÏÕÏ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơ ÎÏ)
.ÑÔÒ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ ÎÐ
.ÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ ÎÑ
ƧǂȇǂǿĺƗǺǟǾǐǻȁÑÏÕÑǶǫǁƮȇƾƷƔȆǋǂǷȋơǺǷǮǳǆȈǳƣƢƥŚǈǨƬǳơƣƢƬǯÎÓÓÎ/ ÑƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ ÎÒ
ǝȂǯǂǳơƾǠƥƪǼǫƾƷȋȂǟƾȇȁƗƾƷƗȄǴǟȂǟƾȇǹƗƽơǁƗơƿƛǹƢǯǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏƅơǱȂǇǁǹƗǾǼǟƅơȆǓǁó
ƣƢƬǯÑÓÕ/ÎƱƢƴūơǺƥơȁÖÒÓǶǫǁǽƾǠƥȁǝȂǯǂǳơǲƦǫƩȂǼǬǳơƣƢƥǂƫȂǳơƣƢƬǯÐÑÍ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ ÎÓ
ƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÓÖ/ÏƽȁơƽȂƥƗȁÓÔÔǶǫǁƩơȂǴǐǳơǞȈŦĿƩȂǼǬǳơƣƢƦƸƬǇơƣƢƥƧȐǐǳơǞǓơȂǷȁƾƳƢǈŭơ
.ÑÏÐÒǶǫǁƮȇƾƷÏÖÏ/ÑǖǇȁȋơǶƴǠŭơňơŐǘǳơÎÑÑÑǶǫǁƩơȂǴǐǳơĿ
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ǝȂǯǂǳơƾǠƥƁǂȀǋƪǼǫ« - �أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم-ر�ضي اهلل عنه- وعن �أن�س
.)2(»)1 ƨȈǐǟřƥȄǴǟȂǟƾȇǂƴǨǳơĿ

- �أنه �سمع ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم-ر�ضي اهلل عنهما- وعن �سامل بن عبد اهلل
ƢǷƾǠƥƀǻȐǧȁƀǻȐǧǺǠǳơǶȀǴǳ «ا:�إذا رفع ر�أ�سه من الركوع يف الركعة الأخرية من الفجر يقول
.)4()3(»ƔȆǋǂǷȋơǺǷǮǳǆȈǳ«ƅơǱǄǻƘǧƾǸūơǮǳȁƢǼƥǁǽƾŧǺŭƅơǞũǱȂǬȇ
ĽǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁǞǯǁ« : قال-وعن خفاف بن �إمياء –ر�ضي اهلل عنه
ǹƢȈūřƥǺǠǳơǶȀǴǳơǾǳȂǇǁȁƅơƪǐǟƨȈǐǟȁƅơƢȀŭƢǇǶǴǇƗȁƢŮƅơǂǨǣǁƢǨǣǱƢǬǧǾǇƗǁǞǧǁ
.)5(»ƁƾƳƢǇǂƻĽǹơȂǯƿȁȐÅ ǟǁǺǠǳơȁ
ǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁřǸǴǟ« : قال-عن احل�سن بن علي ر�ضي اهلل عنهما
.)6(»ƮȇƾūơǂƻƕńƛþňƾǿơǶȀǴǳơƽȂƴǈǳơȏƛǪƦȇŃȁȆǇƗǁƪǠǧǁơƿƛȅǂƫȁĿǺŮȂǫƗƩƢǸǴǯ

.)7(�إن ذلك مروي عن اخللفاء الرا�شدين
) وهو رواية عند8(وروي عن الإمام مالك قوله بالتخيري يف القنوت قبل الركوع وبعده
: جاء يف املدونة،)10() وذكره ابن املنذر عن �أن�س و�أيوب ال�سختياين9(ال�شافعية قالها الرافعي
) وا�ستدل لهذا11(»ǝȂǯǂǳơƾǠƥȁǝȂǯǂǳơǲƦǫǞǇơȁǮǳƿǲǯƶƦǐǳơĿƩȂǼǬǳơĿǮǳƢǷǱƢǫȁ«
ƪǼǬǻƢǼǯ« : �سئل �أن�س عن القنوت يف �صالة ال�صبح فقال:القول مبا جاء عن حميد �أنه قال
.)12(»ǽƾǠƥȁǝȂǯǂǳơǲƦǫ
.ÏÏÑ/ÑƽȂƦǠŭơǹȂǟȅƽƢƥȉơǂǜǻơǶȈǴÈ ǇǺǷƨǴȈƦǫȆǿȁƢǐǟŚǤǐƫƨȈǐǟ
Î
É
.ÐÕÓÕǶǫǁƮȇƾƷþǹơȂǯƿȁǲǟǁȁǞȈƳǂǳơƧȁǄǣƣƢƥȅǃƢǤŭơƣƢƬǯÎÒÍÐ/ÑƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ Ï
.(ÎÏÕ ǶǫǁƨȇƕǹơǂǸǟǱƕƧǁȂǇ Ð
ƮȇƾƷǹȂŭƢǛǶĔƜǧǶđǀǠȇȁƗǶȀȈǴǟƣȂƬȇȁƗƔȆǋǂǷȋơǺǷǮǳǆȈǳƣƢƥȅǃƢǤŭơƣƢƬǯÎÑÖÐ/ÑƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ Ñ
.ÐÕÑÏǶǫǁ
ǶǫǁƮȇƾƷƩơȂǴǐǳơǞȈŦĿƩȂǼǬǳơƣƢƦƸƬǇơƣƢƥƧȐǐǳơǞǓơȂǷȁƾƳƢǈŭơƣƢƬǯÑÔÍ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơƱƢƴūơǺƥơ Ò
.ÏÕÏ/ÏƨǻơȂǟĺƗƾǼǈǷƨǻơȂǟȂƥƗȁÓÔÖ
ȄǴǟƶȈƸǏǶǯƢūơǱƢǫȁÑÕÍÍǶǫǁƮȇƾƷþƤǳƢǗĺƗǺƥȆǴǟǺƥǺǈūơǲƟƢǔǧǺǷȁƣƢƥÎÕÕ/ÐǭǁƾƬǈŭơǶǯƢūơ Ó
.ÑÕÒÖǶǫǁƮȇƾƷǝȂǯǂǳơƾǠƥǂƫȂǳơĿƪǼǬȇǱƢǫǺǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÒÓ/ÐȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁśƼȈǌǳơǕǂǋ
.ÎÏÒ ¡ÎÏÏ/ÏƨȇơǂǳơƤǐǻȆǠǴȇǄǳơȁÏÑÖ-ÏÑÕ/ÎŚƦūơǎȈƼǴƫǂƴƷǺƥơȁÎÖÐ/ÎƨȇơǁƾǳơǂƴƷǺƥơ
ÑÕÓ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ô
.ÎÍÏ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Õ
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ö
.ÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơȁÑÕÓ/ÐǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ ÎÍ
.ÎÍÏ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ ÎÎ
ƾƦǟȁÎÎÕÐǶǫǁƮȇƾƷǽƾǠƥȁǝȂǯǂǳơǲƦǫƩȂǼǬǳơĿƔƢƳƢǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÔÑ/ÎƨƳƢǷǺƥơǺǼǇƨƳƢǷǺƥơ ÎÏ
ȅǁƢƦǳơƶƬǧǂƴƷǺƥơǂǜǻơƶȈƸǏňƢƦǳȋơǱƢǫȁȅȂǫǽƽƢǼǇƛǂƴƷǺƥơǱƢǫÑÖÓÓǶǫǁƮȇƾƷÎÎÍ/ÐǦǼǐŭơǩơǃǂǳơ
ǶǫǁƮȇƾƷǽƾǠƥȁǝȂǯǂǳơǲƦǫƩȂǼǬǳơĿƔƢƳƢǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÎÖÒ/ÎƨƳƢǷǺƥơǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơȁÑÖÎ/Ï
.ÎÓÏ-ÎÓÎ/ÏǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛňƢƦǳȋơȁÖÔÎ

ÏÕÎ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
«»دراسة فقهية مقارنة

 إسماعيل شندي.د

ǥȐƻȏǝȂǯǂǳơƾǠƥƨƳƢƸǴǳƩȂǼǬǳơǹƗǮǳƿǺǷǆǻƗǺǟƔƢƳƢǷǝȂǸůȁ« :قال ابن حجر
ǮǳƿĿƨƥƢƸǐǳơǲǸǟǦǴƬƻơƾǫȁǝȂǯǂǳơǲƦǫǾǻƗǾǼǟƶȈƸǐǳƢǧƨƳƢūơŚǤǳƢǷƗȁǮǳƿĿǾǼǟ
.)1(»ƵƢƦŭơǥȐƬƻȏơǺǷǾǻƗǂǿƢǜǳơȁ
ƢǷƗ« : فقالوا،) عن �أدلة القائلني ب�أن القنوت يكون بعد الركوع2(وقد �أجاب احلنفية
ǺǷǱȂƷȋơǺƥǶǏƢǟƮȇƾƷĿƽǁȁƢǷǲȈǳƾƥǖǬǧƁǂȀǋǹƢǯǮǳƿǹƗǾǼǷƽơǂŭƢǧǆǻƗƮȇƾƷ
 ومما ي�ؤكد ذلك �أن عمل:) وقالوا3(»ƁǂȀǋǝȂǯǂǳơƾǠƥǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƪǼǫƢŶƛ» ǾǳȂǫ

ال�صحابة على وفق ما قلناه فقد روى ابن �أبي �شيبة عن ابن م�سعود و�أ�صحاب النبي –�صلى
.)4( �أنهم كانوا يقنتون يف الوتر قبل الركوع-اهلل عليه و�سلم
 ويف هذا جمع بني، ف�إما �أن يقنت قبل الركوع �أو بعده،والراجح عندي �أن املكلف خمري
. واهلل تعاىل �أعلم،الن�صو�ص الواردة يف هذا املو�ضوع

املبحث اخلامس
رفع اليدين �أثناء القنوت
 و�إمنا،) فذكر عن �أبي حنيفة �أنه ال يرفع يديه يف القنوت5(اختلف احلنفية يف ذلك
 وذكر عن حممد �أن،)6( يب�سطهما نحو ال�سماء: وذكر عن �أبي يو�سف �أنه قال،ًير�سلهما �إر�ساال
ǞǔȇǾǻƗǽƢǼǠǷ« : قال �أبو بكر الإ�سكاف، وهو قول �أبي حنيفة يف رواية �أخرى، يكفهما:قال
.)7(»ǾǳƢſȄǴǟǾǼȈŻ
:) فلهم يف هذه امل�س�ألة قوالن8(�أما ال�شافعية
 والدعاء،) ووجهه �أنه دعاء كدعاء ال�سجود والت�شهد9( وبه قال املالكية، ال ي�ستحب:الأول
.يف ال�صالة ال ترفع له الأيدي
.ÑÖÎ/ÏȅǁƢƦǳơƶƬǧǂƴƷǺƥơ Î
.ÑÏÖ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Ï
ƮƸƦǳơǺǷ ÎÏ Ǎǂǜǻơ Ð
.ÎÓÓ/ÏǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛňƢƦǳȋơǂǜǻơǽƽƢǼǇƛňƢƦǳȋơƽȂō ƳȁÓÖÎÎǶǫǁÖÔ/ÏǦǼǐŭơƨƦȈǋĺƗǺƥơ Ñ
.ÏÍÑ/ÎƔƢȀǬǨǳơƨǨŢȅƾǼǫǂǸǈǳơ Ò)
ǦǇȂȇƢƥƗȅȏȂǷƪȇƗǁǱƢǫǦǇȂȇĺƗńȂǷƱǂǧřƯƾƷǾȈǬǨǳơǹơǂǸǟĺƗǺƥƾŧƗǱƢǫøǱƢǫȁÑÐÍ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Ó
øƨǬƯƱǂǧǹƢǯǹơǂǸǟĺƗǺƥơǱƢǫƔƢǟƾǳơĿǾȇƾȇǞǧǁǂƫȂǴǳƩȂǼǬǳơĿǲƻƽơƿƛ
.ÏÍÑ/ÎƔƢȀǬǨǳơƨǨŢȅƾǼǫǂǸǈǳơ Ô
.ÎÓÖ/ÎȅǁȂƴȈƦǳơƨȈǋƢƷȅǁȂƴȈƦǳơȁÑÕÍ-ÑÔÖ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Õ
ƩȂǼǬǳơĿǾȇƾȇǞǧǂȇǹƗǅƘƥȏȃǂƻƗƨȇơȁǁĿơȂǳƢǫȁÒÑÍ/ÎǲȈǴŪơƤǿơȂǷƣƢǘūơ Ö
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: قال البيجوري،)1( وبه قال احلنابلة، وهو ال�صحيح يف املذهب، ي�ستحب:الثاين

ƾǼǟǾǳƢŷǂȀǛȁŚŬơǲȈǐŢƤǴǗƾǼǟƔƢǸǈǳơƨȀŪƢǸȀǼǘƥǲǠŸȁƩȂǼǬǳơĿǾȇƾȇǞǧǁǺǈȇȁ«
ƢǸȀǘǈƦȇȁ ǽǁƾǏ ńƛ Ǿȇƾȇ ǞǧŚǧ« :) وقال البهوتي2(»ƨȈǟƽȋơ ǂƟƢǇ Ŀ ơǀǰǿȁ ǂǌǳơ Ǟǧǁ ƤǴǗ
ر�ضي-  ووجه هذا القول ما رواه البيهقي عن �أن�س،)3(»ǮǳƿȄǴǟǎǻƔƢǸǈǳơȂŴƢǸĔȂǘƥȁ

 لقد ر�أيت ر�سول اهلل –�صلى: قال-ر�ضي اهلل عنهم-  يف ق�صة القراء الذين قتلوا-اهلل عنه
 وكذلك مبا جاء،)4(» كلما �صلى يرفع يديه يدعو عليهم يعني الذين قتلوهم-اهلل عليه و�سلم
ƩȂǟƽơƿƛ« : قال- �أن ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم-عن ابن عبا�س –ر�ضي اهلل عنهما
 ولأن �أعداداً من،)5(»ǮȀƳȁƢǸđƶǈǷƢǧƪǣǂǧơƿƜǧƢŷǁȂȀǜƥǝƾƫȏȁǮȈǨǯǹȂǘƦƥǝƽƢǧƅơ
ǦǴƻƪȈǴǏ« : فعن �أبي رافع قال:)6( رفعوا �أيديهم يف القنوت-ال�صحابة –ر�ضي اهلل عنهم
 وجاء عن.)7(»ƔƢǟƾǳƢƥǂȀƳȁǾȇƾȇǞǧǁȁǝȂǯǂǳơƾǠƥƪǼǬǧǾǼǟƅơȆǓǁóƣƢǘŬơǺƥǂǸǟ
) وكذا عن ابن م�سعود و�أبي هريرة8( �أنه كان يفعل ذلك-علي بن �أبي طالب –ر�ضي اهلل عنه
.)9( يف قنوت الوتر-–ر�ضي اهلل عنهما
 ويكون الرفع �إىل،والراجح �أنه ي�ستحب رفع اليدين �أثناء القنوت للآثار الواردة يف ذلك
. واهلل �أعلم،ال�صدر وبطون اليدين نحو ال�سماء
ƔƢǟƽȁ ƨƦǿǁ ƔƢǟƽȁ ƨƦǣǁ ƔƢǟƽ ƨǠƥǁƗ ƔƢǟƾǳơ« :وذكر عن حممد بن احلنفية �أنه قال
ǂȀǛǲǠŸƨƦǿǂǳơƔƢǟƽĿȁƔƢǸǈǳơȂŴǾȈǨǯǹȂǘƥǲǠŸƨƦǣǂǳơƔƢǟƽȆǨǧƨȈǨƻƔƢǟƽȁǝǂǔƫ
.ÎÔÏ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÏ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Î
.ÎÓÖ/ÎȅǁȂƴȈƦǳơƨȈǋƢƷȅǁȂƴȈƦǳơ Ï
.ÑÎÕ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơ Ð
ȁƗƶȈƸǏǽƽƢǼǇƛȅȁȂǼǳơǱƢǫÐÎÑÒǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺȇƾȈǳơǞǧǁƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÖÖ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ñ
ǂǸǟƪȇƗǁǱƢǫȅƾȀǼǳơǹƢǸưǟĺƗǺǠǧǾǼǟƅơȆǓǁóǂǸǟǺǟȃǂƻƗǩǂǘƥȆǬȀȈƦǳơƱǂƻƗȁÑÔÖ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǺǈƷ
ǽƢǨǯȁƾƦȇŕƷǾȇƾȇǞǧǂȇȁǝȂǯǂǳơƾǠƥƢǼƥƪǼǬȇĽǅƢǼǳơǵƚȇǂǸǟȁƔȆųƢǼǯnƀǔȇƗǾǼǟȁƩȂǼǬǳơĿǾȇƾȇƾŻǾǼǟƅơȆǓǁó
ǾȇƾȇǞǧǁȁǝȂǯǂǳơƾǠƥƪǼǫȁƧǂǬƦǳơǺǷƨȇƕśǻƢťƗǂǬǧǾǼǟƅơȆǓǁóƣƢǘŬơǺƥǂǸǟǦǴƻƪȈǴǏnƀǔȇƗǾǼǟȁnǾȈǠƦǓƱǂźȁ
ǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺȇƾȈǳơǞǧǁƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÍ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơǂǜǻơnþǾȈǘƥƛǑƢȈƥƪȇƗǁŕƷ
.ÐÎÑÖ ¡ÐÎÑÕ ¡ÐÎÑÔ
ƮȇƾƷ ǾȀƳȁ ƢǸđ ƶǈǷȁ ƔƢǟƾǳơ Ŀ Ǿȇƾȇ Ǟǧǁ ǺǷ ƣƢƥ ƢȀȈǧ ƨǼǈǳơȁ ƧȐǐǳơ ƨǷƢǫƛ ƣƢƬǯ ÐÔÐ/Î ƨƳƢǷ Ǻƥơ ǺǼǇ ƨƳƢǷ Ǻƥơ  Ò
ǾȇƾȇǞǧǁǺǷƣƢƥƢȀȈǧƨǼǈǳơȁƧȐǐǳơƨǷƢǫƛƣƢƬǯÕÔǍƨƳƢǷǺƥơǺǼǇǦȈǠǓňƢƦǳȋơǂǜǻơǦȈǠǓƮȇƾūơȁÎÎÕÎǶǫǁ
.ÑÐÑǶǫǁƮȇƾƷÎÔÖ/ÏǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛňƢƦǳȋơȁÏÑÕǶǫǁƮȇƾƷǾȀƳȁƢǸđƶǈǷȁƔƢǟƾǳơĿ
.ÐÍÍ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁÕÏÏ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ó
ǂǸǟǺǟơǀǿȁȆǬȀȈƦǳơǱƢǫÐÎÒÍǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺȇƾȈǳơǞǧǁƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÍ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ô
ǮǳƿǲưǷǲǠǨȇǺǈūơǹƢǯȁƧƽƢƬǫǱƢǫƀǔȇƗǱƢǫȁƶȈƸǏǾǼǟƅơȆǓǁ
ǱƢǫȁÐÎÒÍǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺȇƾȈǳơǞǧǁƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÍ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Õ
ǦǠǓǾȈǧǽƽƢǼǇƛȆǬȀȈƦǳơ
ǺƥơƧǂȇǂǿĺƗǺǟǽƽƢǼǇƛĿÐÎÒÍǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺȇƾȈǳơǞǧǁƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÍ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ö
ǺƥơǺǟƢǷƗȁÑÑÑ/ÎƤȇǀȀƬǳơƤȇǂǬƫǂƴƷǺƥơǾƦƬǯǩơǂƬƷơǲƦǫǾǼǷǞũǺŲǆȈǳȂǿȁǶǴǈǷǺƥƾȈǳȂǳơǾǼǟǽơȁǁƨǠȈŮ
ǾǗȐƬƻȏǦȈǠǓȂǿȁǶȈǴǇĺƗǺƥƮȈǳǾȈǧǹƗÎÐÕ/ÏƔơȁǁȍơĿňƢƦǳȋơǂǯƿƾǬǧƽȂǠǈǷ

ÏÕÐ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
«»دراسة فقهية مقارنة

 إسماعيل شندي.د

ǵƢđȍƢƥ ǪǴŹȁ ǂǐǼƦǳơȁ ǂǐǼŬơ ƾǬǠȇ ǝǂǔƬǳơ ƔƢǟƽ Ŀȁ ƔȆǌǳơ ǺǷ ƮȈǤƬǈŭƢǯ ǾȀƳȁ ńƛ ǾȈǨǯ
.)1(»ǾǈǨǻĿƔǂŭơǾǴǠǨȇƢǷƨȈǨŬơƔƢǟƽȁƨƥƢƦǈǳƢƥŚǌȇȁȄǘǇȂǳơȁ

 وهو قول، ثم يركع،) ثم يقنت3() ويرفع يديه2(و�إذا �أراد �أن يقنت يكرب عند احلنفية
) يف5( وهو قول للحنابلة،) يف رواية على �أن القنوت يف الوتر يكون قبل الركوع4(ال�شافعية
 ودليل التكبري يف القنوت ما جاء عن علي بن �أبي،الرواية التي جتيز القنوت قبل الركوع
.)6( �أنه كان �إذا �أراد القنوت كرب وقنت-طالب –ر�ضي اهلل عنه
) يف8() وهو ال�صحيح امل�شهور من قول ال�شافعية7(ويقنت بال تكبري عند الإمام مالك
ǱƢǫȁ« : جاء يف املدونة قوله، على رواية �أن القنوت يف الوتر يكون قبل الركوع،قنوت الوتر
ǾǷƾǬȇƢǼǴǫơƿƜǧ« : وقال النووي.)9(»ƩȂǼǬǴǳŐǰȇȏǝȂǯǂǳơǲƦǫƶƦǐǳơĿƪǼǬȇǲƳǂǳơĿǮǳƢǷ
.)10(»ŚƦǰƫȐƥƪǼǬȇǾǻƗǁȂȀǌŭơƶȈƸǐǳƢǧǝȂǯǂǳơȄǴǟƩȂǼǬǳơȅƗó

املبحث السادس
مقدار القنوت
) �أن مقدار القيام يف القنوت مقدار �سورة �إذا ال�سماء ان�شقت ملا روي عن11(يرى احلنفية
ƢǻƾǿơǶȀǴǳơ)12(ǮǼȈǠƬǈǻƢǻƛǶȀǴǳơ« :  �أنه كان يقر�أ يف القنوت-النبي–�صلى اهلل عليه و�سلم
ȏǹƢǯǾǻƗǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóǾǼǟȅȁǁȁƧǁȂǈǳơǽǀǿǁơƾǬǷȄǴǟƢŷȐǯȁ)13 ƪȇƾǿǺǸȈǧ
.)14(»ƩȂǼǬǳơƔƢǟƽĿǱȂǘȇ

 بحيث ال يجوز الزيادة،والراجح عندي �أن القنوت غري مقدر مبقدار حمدد من الألفاظ

.ÑÔ/ÏǪƟơǂǳơǂƸƦǳơǶȈųǺƥơ Î
.ÏÍÐ/ÎƔƢȀǬǨǳơƨǨŢȅƾǼǫǂǸǈǳơ(Ï)
ƨǠƦǇĿȏƛȅƾȇȋơǞǧǂƫȏnǾǳȂǫǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóǱȂǇǂǳơǺǟȅȁǁƢǷƨȈǨǼūơƾǼǟƩȂǼǬǴǳŚƦǰƬǳơƾǼǟǺȇƾȈǳơǞǧǁǲȈǳƽ Ð
.ÎÑÕ/ÎƨȇơǁƾǳơǂƴƷǺƥơǂǜǻơnƩȂǼǬǳơƢȀƬǴŦǺǷǂǯƿȁǺǗơȂǷ
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ñ
.ÎÔÎ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơ Ò
.ÏÍÐ/ÎƔƢȀǬǨǳơƨǨŢȅƾǼǫǂǸǈǳơ Ó
.ÎÍÏ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Ô
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Õ
.ÎÍÏ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Ö
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ ÎÍ
.ÎÓÒ/ÎǕȂǈƦŭơȆǈƻǂǈǳơȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ ÎÎ
.ÎÐÓ/ÏƨȇơǂǳơƤǐǻȆǠǴȇǄǳơ ÎÏ
ƮƸƦǳơơǀǿĿƩȂǼǬǳơǙƢǨǳƗƮƸƦǷǂǜǻơȆǴǟǺƥǺǈƸǴǳƩȂǼǬǳơơǀǿǶǴō ǟǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǹƗƨǼǈǳơƤƬǯĿȅǀǳơ ÎÐ
ǮǳƿƪƦưȇƢǷȄǴǟƨǼǈǳơƤƬǯĿǲȇȂǘǳơƮƸƦǳơƾǠƥóǂưǟƗŃȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥĿňƢǇƢǰǳơǽǂǯƿ ÎÑ
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2009  حزيران-  العدد السادس عشر- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

جوزون
ِّ  والفقهاء ُي، �إذ مل يرد ما يدل على وجوب االلتزام بذلك، وال النق�ص منها،عليها
 وهو ما �سيت�ضح يف املبحث التايل �أثناء حديثنا عن �ألفاظ،القنوت بهذا الدعاء وبغريه
. واهلل �أعلم بال�صواب،القنوت

املبحث السابع
�ألفاظ القنوت
 وهو قول الإمام مالك،)1(جاء يف م�صـادر احلنفية �أنه لي�س يف القنوت دعـاء م�ؤقت
)4(
)3(
وجه احلنفية هذا
َّ  وقد،  وبه قالت ال�شافعية يف ال�صحيح امل�شهور من املذهب، واحلنابلة
 ولأن امل�ؤقت،القول ب�أنه قد روي عن ال�صحابة –ر�ضي اهلل عنهم �أدعية خمتلفة يف حال القنوت
من الدعاء يجري على ل�سان الداعي من غري احتياجه �إىل �إح�ضار قلبه و�صدق الرغبة منه �إىل اهلل
 ففي دعاء القنوت، ولأنه ال توقيت يف القراءة يف �شيء من ال�صلوات، فيبعد عن الإجابة-–تعاىل
 وقد،)6(»ƤǴǬǳơƨǫǁƤǿǀȇƔƢǟƾǳơĿƪȈǫȂƬǳơ« : وقد ذكر عن الإمام حممد بن احل�سن �أنه قال،)5(�أوىل
 لأن ال�صحابة –ر�ضي،»ǮǼȈǠƬǈǻƢǻƛǶȀǴǳơ« ف�رس فقهاء احلنفية هذا فقالوا ب�أن املراد منه �سوى
 ولو قر�أ معه: وقالوا، ولو قر�أ غريه جاز، فالأوىل �أن يقر�أه، اتفقوا على هذا يف القنوت-اهلل عنهم
 احل�سن بن علي- والأوىل �أن يقر�أ بعده ما علم ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم،ًغريه كان ح�سنا
.)7(»ǽǂƻƕńƛþƪȇƾǿǺǸȈǧƢǻƾǿơǶȀǴǳơ« :-–ر�ضي اهلل عنه
)2(

.Ó/ÏǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơȁÎÓÒ/ÎǕȂǈƦŭơȆǈƻǂǈǳơȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Î
.ÏÕÏ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơȁøƪǫƚǷȏȁǥȁǂǠǷƔƢǟƽƩȂǼǬǳơĿǆȈǳȁǮǳƢǷǱƢǫøǶǇƢǬǳơǺƥơǱƢǫƾǬǧÎÍÏ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Ï
.ÑÏÍ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÎÔÎ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơ Ð
ȄǴǟƀǇƢȈǫǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏǱȂǇǂǳơǺǟƽǁơȂǳơƔƢǟƾǳơƩȂǼǬǳơĿśǠƬȇǾǻƗƨȈǠǧƢǌǴǳǂƻƕǱȂǫĿȁÑÔÔ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ñ
ȏǾǻƗƤǿǀŭơȁøȅȁȂǼǳơǱƢǫȂȀǈǴǳƾƴǈȇȁǾƟǄŸȏǽŚǣńƛǱƾǟȁƗƨǸǴǯƽǁơȂǳơƔƢǟƾǳơǺǷǭǂƫȂǴǧǾȈǴǟȁƾȀǌƬǳơƩƢǸǴǯ
ƽȁƽǂǷƿƢǋśǠƬȇǱƢǫǺǷǱȂǫƵȐǐǳơǺƥȁǂǸǟȂƥƗƺȈǌǳơǱƢǫǪƟȐƻȁŅȂƬŭơȁȅȂǤƦǳơȁśǈƷȆǓƢǬǳơȁȅƽǁȁƢŭơƵǂǏǾƥȁśǠƬȇ
ȅȁǁƢǷȏƛƔƢǟƽƩȂǼǬǳơĿśǠƬȇȏǾǻƗȄǴǟǶȀǫƢǨƫơǑƢȈǟȆǓƢǬǳơȄǰƷƾǬǧƔƢǸǴǠǳơŚǿƢǸŪǦǳƢűǲƥƣƢƸǏȋơǁȂȀǸŪǦǳƢű
ǱȂǇǁǲǠǨǳǦǳƢűǲƥþøǭǂǨǤƬǈǻȁǮǼȈǠƬǈǻƢǻƛǶȀǴǳơùǾǼǟƅơȆǓǁƤǠǯǺƥĺƗǦƸǐǷƩȂǼǫśǠƬȇǾǻƗƮȇƾūơǲǿƗǒǠƥǺǟ
ǲȈǫȅǀǳơơǀǿƾǠȈǴǧøƀǻȐǧȁƀǻȐǧǺǠǳơǶȀǴǳơƀǻȐǧȁƀǻȐǧȁƾȈǳȂǳơǺƥƾȈǳȂǳơƲǻƗǶȀǴǳơǱȂǬȇǹƢǯǾǻƜǧǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơ
øƀȀƳȁƽȁƾǠǷŚǣƀǘǴǣśȈǠƬǳƢƥ
ƨȀȈƦǋȁƗƔƢǟƽȆǿǹƕǂǬǳơǺǷƨȇƕƗǂǫǹƜǧøȅƽǁȁƢŭơǱƢǫǁȂƯƘŭơŚǣȁǁȂƯƘŭƢƥƔƢǟƾǳơǲǐŹǲȀǧśȈǠƬǳơǵƾǟƤǿǀŭơǹƘƥǱȂǬǳơȄǴǟȁ
ƧƔơǂǬǳơǹȋƩȂǼǬǳơȃȂǻơƿƛǾƟǄŸƢŷƾƷƗǹƢȀƳȂǧƪōƦƫƧǁȂǇȁǺȇƾō ǳơƨȇƖǯǾȀƦǌȇŃȁƔƢǟƾǳơǺǸǔƬȇŃǹƛȁǽƗǄƳƗƧǂǬƦǳơǂƻƕƔƢǟƾǳƢƥ
ǂǜǻơøƣơȂǐǳơȁƗƶȈƸǐǳơȂǿňƢưǳơȁøȅȁȂǼǳơǱƢǫøƔƢǟƾƥǆȈǳơǀǿȁƔƢǟƾǴǳƩȂǼǬǳơǹȋǾƟǄŸȏňƢưǳơȁƔƢǟƾǳơǺǷǲǔǧƗ
.ÑÔÔ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ
.ÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ò
.ÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ó
ƨƸǨǐǳơǽǀǿǺǷ ÎÍ ǶǫǁǊǷƢǿǂǜǻơ Ô

ÏÕÒ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
«»دراسة فقهية مقارنة

 إسماعيل شندي.د

 لأن الإمام، الأوىل �أن يكون يف القنوت دعاء م�ؤقت:) قولهم1(وذكر عن بع�ض احلنفية
 و�أولوا ما جاء عن،)2( في�أتي بدعاء ي�شبه كالم النا�س فيف�سد ال�صالة،ًرمبا يكون جاهال
.حممد بن احل�سن ال�شيباين ب�أنه حممول على �أدعية املنا�سك
)5(
)4(
)3(
ومع ذلك فامل�ستحب قوله يف القنوت عند فقهاء احلنفية وال�شافعية واحلنابلة
ƅơǱȂǇǁřǸǴǟ« : قال- هو ما ذكر عن احل�سن بن علي –ر�ضي اهلل عنهما،)6(والظاهرية
ƪȈǧƢǟǺǸȈǧřǧƢǟȁƪȇƾǿǺǸȈǧňƾǿơǶȀǴǳơǂƫȂǳơĿǺŮȂǫƗƩƢǸǴǯǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏó
ǾǻƛȁǮȈǴǟȄǔǬȇȏȁȆǔǬƫǮǻƜǧƪȈǔǫƢǷǂǋřǫȁƪȈǘǟƗƢǸȈǧŅǭǁƢƥȁƪȈǳȂƫǺǸȈǧřǳȂƫȁ
 وهو و�إن كان يف �صالة الوتر ف�إنه يقنت به �أي�ض ًا.)7(»ƪȈǳƢǠƫȁƢǼƥǁƪǯǁƢƦƫƪȈǳơȁǺǷǱǀȇȏ

 فقد �أخرج البيهقي عن حممد بن احلنفية وهو ابن علي بن �أبي،)8(يف ال�صبح عند القائلني به
¡)9(nǾƫȂǼǫĿǂƴǨǳơƧȐǏĿǾƥȂǟƾȇĺƗǹƢǯȅǀǳơȂǿƔƢǟƾǳơǾǻƛ« : قال-طالب –ر�ضي اهلل عنه

ǹƢǯǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǹƗǽŚǣȁƢǸȀǼǟƅơȆǓǁóǅƢƦǟǺƥơǺǟǩǂǗǺǷȆǬȀȈƦǳơƱǂƻƗȁ
ǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǹƗƨȇơȁǁĿȁ)10 ƶƦǐǳơƧȐǏǺǷƩȂǼǬǳơĿǾƥȂǟƾȈǳƔƢǟƾǳơơǀǿǶȀǸǴǠȇ
 ويف رواية» كان يقولها يف،)11(»ƩƢǸǴǰǳơƔȏƚđǲȈǴǳơǂƫȁĿȁƶƦǐǳơƧȐǏĿƪǼǬȇǹƢǯ«
ƶƦǐǳơƧȐǏƩȂǼǬǳǞǫȁƔƢǟƾǳơơǀǿǾǸȈǴǠƫǹƗǾǴǯơǀđƶǏ «ف: قال البيهقي،)12(»قنوت الليل

.)13(»وقنوت الوتر… وباهلل التوفيق

.ÏÔÑ-ÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Î
ƢŠƔƢǟƾǳơƨȈǨǼūơŐƬǠȇȁǒƟơǂǨǳơǒǠƥƩơȂǧƤƦǈƥƧƽƢƦǟƢĔȂǯǺǟƧƽƢƦǠǳơƱȁǂƻƢǸđƽơǂŭơȁƔơȂǇƨȈǨǼūơƾǼǟǲǗƢƦǳơȁƾǇƢǨǳơ Ï
.ÓÎÑ-ÓÎÐ/ÎǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơǂǜǻơƧȐǐǳơƩơƾǈǨǷǺǷǅƢǼǳơǵȐǯǾƦǌȇ
.ÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ð
.ÒÎÍ/ÐȁÑÔÓ-ÑÔÒ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ñ
.ÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ò
.ÎÐÕ/ÑȄǴƸŭơǵǄƷǺƥơ Ó
ƮȇƾƷơǀǿȅǀǷǂƬǳơǱƢǫȁÑÓÑǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơƩȂǼǫĿƔƢƳƢǷƣƢƥǂƫȂǳơƣơȂƥƗÐÏÕ/ÏƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǀǷǂƬǳơ Ô
ƣƢƬǯÓÑ/ÏƽȁơƽĺƗǺǼǇƽȁơƽȂƥƗȁơǀǿǺǷǺǈƷƗƀƠȈǋƩȂǼǬǳơĿǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǺǟǥǂǠǻȏȁǺǈƷ
ȆƟƢǈǼǳơ ǺǼǇ ȆƟƢǈǼǳơȁ  ȆǔǬƫ ǮǻƜǧ Ŀ  ƔƢǨǳơ ǥǂƷ ǹȁƾƥ Ǻǰǳȁ ÎÑÏÒ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ǂƫȂǳơ Ŀ ƩȂǼǬǳơ ƣƢƥ ƧȐǐǳơ
ǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơǂǜǻơƶȈƸǏƮȇƾūơȁÎÔÑÓǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƔƢǟƾǳơƣƢƥǁƢȀǼǳơǝȂǘƫȁǲȈǴǳơǵƢȈǫƣƢƬǯÏÑÕ/Ð
ƣƢƬǯÐÕÍ/ÎȆƟƢǈǼǳơǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơȁÎÏÓÐǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÓÔ/ÎƽȁơƽĺƗ
ȆǠǧƢǌǳơǺȀȈǴǟǎǻļơȂǴǳơǺǿƩƢǸǴǰǳơǽǀǿȁøȅȁȂǼǳơǱƢǫÎÓÑÔǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƔƢǟƾǳơƣƢƥǁƢȀǼǳơǝȂǘƫȁǲȈǴǳơǵƢȈǫ
ƪȈǔǫƢǷȄǴǟƾǸūơǮǴǧ ǽƾǠƥȁ ƪȈǳƢǠƫȁƢǼƥǁƪǯǁƢƦƫ ǲƦǫ ƪȇƽƢǟǺǷǄǠȇȏȁ ǺȀȈǴǟƽơǃȂǳȁǺȀȈǴǟǂǐƬǫơȁňǄŭơǂǐƬűĿ
ǺǷ ƤȈǘǳơȂƥƗȆǓƢǬǳơǱƢǫȁƨǼǈƷƧƽƢȇǄǳơǽǀǿǹȁǂƻƕȁȆƴȈǻƾǼƦǳơȁƾǷƢƷȂƥƗƺȈǌǳơǱƢǫȁǾƥǅƘƥȐǧ ǮȈǳƛƣȂƫƗȁǭǂǨǤƬǇƗ
ǺȇǀǳơƢȀȇƗƢȇøńƢǠƫƅơǱƢǫƾǫơȂǳƢǫȁǾȈǴǟƣƢƸǏȋơȁǡƢƦǐǳơǺƥơǂǰǻƗȁńƢǠƫƅơńƛǥƢǔƫȏƧȁơƾǠǳơǹȋǺǈŞǆȈǳ ƪȇƽƢǟ
ǺǷǄǠȇȏȁøȆǬȀȈƦǳơƨȇơȁǁĿƔƢƳƾǫȁøƩƢȇȉơǺǷǮǳƿŚǣȁ ÎǶǫǁƨȇƕƨǼƸƬǸŭơƧǁȂǇ ƔƢȈǳȁƗǶǯȁƾǟȁȅȁƾǟơȁǀƼƬƫȏơȂǼǷƕ
.ÏÖÔ/ÏȆǬȀȈƦǳơȁÑÔÔ-ÑÔÓ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǂǜǻơøƪȇƽƢǟ
.ÏÖÕ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁÑÔÓ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Õ
.ÐÎÐÖǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơƔƢǟƽƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÖÔ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ö
.ÐÎÑÎǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơƔƢǟƽƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÖÕ-ÏÖÔ/ÏǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ ÎÍ
.ÐÎÑÍǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơƔƢǟƽƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÖÔ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ ÎÎ
.ÐÎÑÎǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơƔƢǟƽƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÖÕ/ÏǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ ÎÏ
ǹȁƽƶȈƸǏǮǳƿǹƗǂǯƿȁǄǷǂǿǺƥƢƥȆǬȀȈƦǳơƢǿǂǯƿŖǳơƩƢȇơȁǂǳơǽǀǿǦǠǓńƛňƢƦǳȋơǁƢǋƗƾǫȁÏÖÕ/ÏǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ ÎÐ
.ÎÔÒ-ÎÔÑ /ÏǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛňƢƦǳȋơǂǜǻơǂƴǨǳơĿƩȂǼǬǳơǂǯƿ

ÏÕÓ

2009  حزيران-  العدد السادس عشر- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

 في�أتي بلفظ اجلمع، بل يعمم، و�إن كان �إمام ًا مل يخ�ص نف�سه بالدعاء:قال ال�شافعية
.)1(»ǽǂƻƕńƛƢǻƾǿơǶȀǴǳơ«
-) مبا ورد عن عمر بن اخلطاب –ر�ضي اهلل عنه2(ويجوز القنوت عند ال�شافعية
، و�ألف بني قلوبهم، وامل�سلمني وامل�سلمات، وللم�ؤمنني وللم�ؤمنات،» اللهم اغفر لنا:وهو
) الذين3( اللهم العن كفرة �أهل الكتاب، وان�رصهم على عدوك وعدوهم،و�أ�صلح ذات بينهم
 وزلزل، اللهم خالف بني كلمتهم، ويقاتلون �أولياءك، ويكذبون ر�سلك،ي�صدون عن �سبيلك
، ب�سم اهلل الرحمن الرحيم اللهم، و�أنزل بهم ب�أ�سك الذي ال ترده عن القوم املجرمني،�أقدامهم
 ب�سم اهلل الرحمن، ونخلع ونرتك من يفجرك، وال نكفرك، ونثني عليك،�إنا ن�ستعينك ون�ستغفرك
 ونرجو، ونخ�شى عذابك،)4( و�إليك ن�سعى ونحفد، ولك ن�صلي ون�سجد، اللهم �إياك نعبد،الرحيم
.)7(»)6() بالكفار ملحق5( �إن عذابك اجلد،رحمتك
)8(
 عند احلنابلة-وتختلف �صيغة القنوت الوارد عن عمر بن اخلطاب –ر�ضي اهلل عنه
ǱƢǬǧǂƴǨǳơĿƪǼǫǾǻƗǾǼǟƅơȆǓǁóǂǸǟǺǟȁ« : فقد جاء يف املغني قوله،بع�ض ال�شيء
ǮȈǴǟǲǯȂƬǻȁǮƥǺǷƚǻȁǭǂǨǤƬǈǻȁǮȇƾȀƬǈǻȁǮǼȈǠƬǈǻƢǻƛǶȀǴǳơǶȈƷǂǳơǺŧǂǳơƅơǶǈƥ
ƾƴǈǻȁȆǴǐǻǮǳȁƾƦǠǻǭƢȇƛǶȀǴǳơǶȈƷǂǳơǺŧǂǳơƅơǶǈƥǭǂǨǰǻȏȁǾǴǯŚŬơǮȈǴǟřưǻȁ
ƣǀǟǶȀǴǳơǪƸǴǷǁƢǨǰǳƢƥƾŪơǮƥơǀǟǹƛǮƥơǀǟȄǌŵȁǮƬŧǁȂƳǂǻƾǨŴȁȄǠǈǻǮȈǳƛȁ
.)9(»ǮǴȈƦǇǺǟǹȁƾǐȇǺȇǀǳơƣƢƬǰǳơǲǿƗƧǂǨǯ
ǞǼŵȁǮƥǺǷƚǻȁǭǂǨǤƬǈǻȁǮǼȈǠƬǈǻƢǻƛǶȀǴǳ «ا:) فهي10(�أما �صيغة القنوت عند املالكية
ȂƳǂǻƾǨŴȁȄǠǈǻǮȈǳƛȁƾƴǈǻȁȆǴǐǻǮǳȁƾƦǠǻǭƢȇƛǶȀǴǳơǭǂǨǰȇǺǷǭǂƬǻȁǞǴŵȁǮǳ
ǂƻƚȇňƢưǳơȁǂǸǟƩȂǼǫǵƾǬȇǱȁȋơƨȈǠǧƢǌǴǳǹƢȀƳȁǵƾǬȇƢǸȀȇƘǧǺȇǂƯȋƢƥƪǼǬȇǹƗƽơǁƗơƿƛȁÑÔÔ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Î
ǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǺǟƪƥƢƯňƾǿơǶȀǴǳơǶŮȂǫǹȋǽǁƢƬŵȅǀǳơơǀǿȁȅȁȂǼǳơǱƢǫǺǈūơǺǟȅȁǁƢǷǵƾǬȇȁǂǸǟƩȂǼǫ
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǶǿƗȁƾǯƕơǀǿȁ
.ÏÖÖ-ÏÖÕ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁÑÔÕ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ï
ǶǠȈǳƧǂǨǰǳơƣǀǟǱƢǬȇǹƗǁƢƬƼŭƢǧǹȉơƢǷƗȁǂǐǠǳơǮǳƿĿśǸǴǈŭơǹȂǴƫƢǬȇơȂǻƢǯǶĔȋƣƢƬǰǳơǲǿƗȄǴǟǂǐƬǫơøȅȁȂǼǳơǱƢǫ Ð
.ÑÔÕ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơøǁƢǨǰǳơǺǷǶǿŚǣȁƣƢƬǰǳơǲǿƗ
ƨǷơƾǫǺƥơǂǜǻơȁ ƾǨƷ ƧƽƢǷÐÒÑǍǖȈƸŭơǅȂǷƢǬǳơȅƽƢƥƕȁŚǨǳơǝơǂǇȍơȁȂǘŬơƨǯǁơƾǷƾǨūơǲǏƗȁǁƽƢƦǻȅƗƾǨŴ Ñ
.ÕÏÏ/ÎřǤŭơ
.ÕÏÏ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơǂǜǻơƤǠǴǳơȏǪūơȅƗǶȈŪơǂǈǰƥƾŪơ Ò
ȂǿȁƨǷơƾǫǺƥơǱƢǫǽƢȇƛǾǬƸǴȇƅơǹƗƽơǁƗƔƢūơƶƬǧǺǷȁǶȀƬǬūƗȁǵȂǬǳơƪǬūǱƢǬȇǪƷȏȅƗƔƢūơǂǈǰƥǪƸǴǷ Ó
ƨǷơƾǫǺƥơƀǠǷƢǸŮȂǬƫƣǂǠǳơǱƢǬǧǪƸǴǷȁǪƸǴǷǺǟƀƦǴǠƯƪǳƘǇǱȐŬơǱƢǫȁńȁȋơȆǿƨȇơȁǂǳơǹƗŚǣƶȈƸǏŘǠǷ
.ÕÏÏ/ÎřǤŭơ
ȁƗƶȈƸǏǽƽƢǼǇƛȅȁȂǼǳơǱƢǫÐÎÑÐǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơƔƢǟƽƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÖÖ-ÏÖÕ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ô
.ÑÔÖ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǂǜǻơǺǈƷ
.ÕÏÏ-ÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Õ
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ö
.ÎÍÐ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ ÎÍ

ÏÕÔ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
»دراسة فقهية مقارنة«

د .إسماعيل شندي

ĺƗǺƥƾǳƢƻǺǟƔƢƳƢŠÅȏȏƾƬǇơǮǳƿȁnǪƸǴǷǺȇǂǧƢǰǳƢƥǮƥơǀǟǹƛƾŪơǮƥơǀǟǥƢŵȁǮƬŧǁ
ǽƔƢƳƿƛǂǔǷȄǴǟȂǟƾȇǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏƅơǱȂǇǁƢǸǼȈƥǱƢǫǾǼǟƅơȆǓǁǹơǂǸǟ
ǮưǠƥƢŶƛȁƀǻƢǠǳȏȁƀƥƢƦǇǮưǠƦȇŃƅơǹƛƾǸŰƢȇǱƢǬǧƪǰǈǧƪǰǇơǹƗǾȈǳƛƘǷȁƘǧǲȇŐƳ
ǾǸǴǟĽǹȂŭƢǛǶĔƜǧǶđǀǠȇȁƗǶȀȈǴǟƣȂƬȇȁƗƔȆǋǂǷȋơǺǷǮǳǆȈǳƀƥơǀǟǮưǠƦȇŃȁƨŧǁ
.)1(»łƛǮǼȈǠƬǈǻƢǻƛǶȀǴǳơƩȂǼǬǳơ

ويرى ال�شافعية(� )2أنه ال مانع من اجلمع بني قنوت عمر والقنوت الذي رواه احل�سن،
و�إن جمع بينهما فالأ�صح عندهم ت�أخري قنوت عمر ،ويف وجه �آخر ي�ستحب تقدميه ،و�إن
إمام
اقت�رص فليقت�رص على الأول ،ومكان ا�ستحباب اجلمع بينهما ما �إذا كان منفرداً �أو � َ
حم�صورين ير�ضون بالتطويل.
و�إن كان ال يح�سن القنوت بالعربية �أو ال يحفظه ،ففيه ثالثة �أقوال خمتارة عند
احلنفية( ،)3قيل :يقول يا رب ثالث مرات ثم يركع ،وقيل :يقول اللهم اغفر يل ثالث مرات،
وقيل :يقول اللهم ربنا �آتنا يف الدنيا ح�سنة ويف الآخرة ح�سنة وقنا عذاب النار(.)4

املبحث الثامن
اجلهر واملخافتة يف القنوت وما يقوله امل�أموم
يرى احلنفية(� )5أن املنفرد باخليار� :إن �شاء جهر و�أ�سمع غريه ،و�إن �شاء جهر و�أ�سمع
نف�سه ،و�إن �شاء �أ�رس� .أما �إن كان �إمام ًا ف�إنه يجهر بالقنوت ،ولكن دون اجلهر بالقراءة،
والقوم يتابعونه يف ذلك �إىل قول «�إ »ǪƸǴǷǁƢǨǰǳƢƥǮƥơǀǟǹو�إذا دعا الإمام بعد ذلك فهل
يتابعه القوم؟ للحنفية يف ذلك قوالن :الأول :يتابعونه ،وهو قول �أبي يو�سف ،والثاين :ال
يتابعونه ولكن ُي�ؤ َِّمنون(.)6
وذهب احلنفية( )7يف قول �آخر �إىل القول ب�إخفاء القنوت يف حق الإمام والقوم جميعاً،
.ÎÍÐ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Î
.ÑÔÕ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ï
ǝȂǓȂŭơơǀŮǹȁǂƻȉơƔƢȀǬǨǳơǑǂǠƬȇŃ Ð
ȏǺŠƾȈȈǬƬǳơǹƗȁǾǳȂǸǌǳǲǔǧƗŚƻȋơǹƛȁǃơȂŪơĿȏƨȈǴǔǧȋơĿǥȐƬƻȏơǹƗǂǿƢǜǳơȁøǱƢǫȁÑÒ/ÏǪƟơǂǳơǂƸƦǳơǶȈųǺƥơ Ñ
øǾǨȈǫȂƫǵƾǟƨȇơȁǂǳơǂǿƢǛǹƗƪǸǴǟƢŭǂǯƿƢŲƾƷơȁȄǴǟǂǐƬǬȇǹƗǥȁǂǠŭơƔƢǟƾǳơǥǂǠȇǺŭǃȂŸǲƥǕǂǌƥǆȈǳƨȈƥǂǠǳơǺǈŹ
.ÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ò
.ÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơǂǜǻơơȂƬǰǇǵȂǬǳơƔƢǋǹƛƨȈǨǼūơǒǠƥǱȂǫĿȁ Ó
.ÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ô
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 جاء يف املدونة قول،) يف ال�صحيح من املذهب2( واحلنابلة،) امل�شهور1(وهو قول املالكية
 ال: هل يجهر بالدعاء يف القنوت �إمام ًا كان �أو غري �إمام؟ قال:» قلت البن القا�سم:�سحنون
 «ادعوا:- وا�ستدل لهذا القول بقوله –تعاىل،)3(» هذا قويل: وهذا قول مالك؟ قال: قلت،يجهر
،)5(» «خري الدعاء اخلفي:- وقول النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم،(Ñ)»ربكم ت�رضع ًا وخفية
.)6(»  فيندب الإ�رسار به حذراً من الرياء،ولأنه دعاء
 كالت�شهد، ال يجهر: �أحدهما:(Õ) �إذا كان �إمام ًا ففي ذلك قوالن:) فقالوا7(�أما ال�شافعية
 ودليله ما جاء يف �صحيح البخاري عند، وهو الأ�صح، ي�ستحب: والثاين،وك�سائر الدعوات
œǼǳơǹƗǾǼǟƅơȆǓǁóƧǂȇǂǿĺƗǺǟ)9 nƔȆǋǂǷȋơǺǷǮǳǆȈǳ« -تف�سري قوله –تعاىل
 وبالقيا�س على ما لو �س�أل الرحمة �أو،)10(»ƨǳǃƢǼǳơƩȂǼǫĿƩȂǼǬǳƢƥǂȀƳǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏó
. ف�إن امل�أموم يوافقه يف ال�س�ؤال وال ي�ؤمن،ا�ستعاذ من العذاب يف �أثناء القراءة
)12(
 ويف،  وهو رواية عند احلنابلة.)11( في�رس بالقنوت بال خالف عندهم،و�أما املنفرد
 وقيا�س املذهب عندهم �أن.)13(الأخرى وهي ال�صحيح من املذهب �أن املنفرد يجهر بالقنوت
.)14(املنفرد يخري بني اجلهر والإخفاء
 وعلى القول ب�أن الإمام،ً يقنت �رسا، فعلى القول �أن الإمام ال يجهر،و�أما امل�أموم
 �أنه ي�ؤمن: �أ�صحهما: ف�إن كان امل�أموم ي�سمع الإمام فوجهان لل�شافعية،يجهر بالقنوت
ǾǻƗǶǿƾǼǟȃǂƻƗƨȇơȁǁĿȁÏÕÏ/ÎȆǋǂŬơƨȈǋƢƷȆǋǂŬơȁÎÍÐ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷȁÒÐÖ/ÎǲȈǴŪơƤǿơȂǷƣƢǘūơ Î
.ÒÐÖ/ÎǲȈǴŪơƤǿơȂǷƣƢǘūơǂȀŸ
.ÎÔÏ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơ Ï
.ÎÍÐ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Ð
.(ÒÒ ǶǫǁƨȇƕǥơǂǟȋơƧǁȂǇ Ñ
¡ÎÔÏ/ÎƾǼǈŭơǲƦǼƷǺƥơǂǜǻơøȆǨŬơǂǯǀǳơŚƻøƨǼǈǳơƤƬǯĿƽȂƳȂŭơȁÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥĿňƢǇƢǰǳơǽǂǯƿơǀǰǿ Ò
¡ÖÎ/ÐǹƢƦƷǺƥơƶȈƸǏǹƢƦƷǺƥơȁÕÎ/ÎƾƟơȁǄǳơǞǸůȆǸưȈŮơȁÎÓÏÐ ¡ÎÒÒÖ ¡ÎÑÔÔƮȇƽƢƷȋơÎÕÔ ¡ÎÕÍ
ňȂǴƴǠǳơȁÕÍÖǶǫǁƮȇƾƷǾƫȂǏǞǸǈȇƮȈŞǽǂǯƿǺǷǲǔǧƗǾǈǨǻśƥȁǾǼȈƥȐǟȁǲƳǾƥǁƾƦǠǳơǂǯƿǹƘƥǹƢȈƦǳơǂǯƿƣƢƥ
ǦȈǠǓ Ʈȇƾūơȁ ÓÒÏ Ƕǫǁ ƪŢ ÐÖÐ/Ñ ǲǴǠǳơ Ŀ řǘǫǁơƾǳơ ǽǂǯƿȁ ÎÏÒÍ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ÑÔÎ/Î ƔƢǨŬơ Ǧǌǯ
.ÏÕÕÔǶǫǁƮȇƾƷÑÏÑǍǞǷƢŪơǦȈǠǓňƢƦǳȋơȁÓÏÏǍƤǳƢǘŭơŘǇƗƩȂūơȁÏÍÏǍƧǂǯǀƬǳơȆǌǯǁǄǳơǂǜǻơ
.ÏÕÐ/ÎȆǋǂŬơƨȈǋƢƷȆǋǂŬơ Ó
.ÑÕÎ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǂǜǻơǂƫȂǳơƩȂǼǫȁƶƦǐǳơƩȂǼǫǲǸǌȇƨǳƘǈŭơǽǀǿĿƨȈǠǧƢǌǳơǱȂǫ Ô
.ÒÎÎ ¡ÑÕÎ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Õ
.ÎÏÕǶǫǁƨȇƕǹơǂǸǟǱƕƧǁȂǇ Ö
.ÑÏÕÑǶǫǁƮȇƾƷƔȆǋǂǷȋơǺǷǮǳǆȈǳƣƢƥŚǈǨƬǳơƣƢƬǯÎÓÓÎ/ÑƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ ÎÍ
.ÑÕÎ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ ÎÎ
.ÎÔÏ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơ ÎÏ
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ ÎÐ
.ÑÎÕ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơ ÎÑ

ÏÕÖ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
»دراسة فقهية مقارنة«

د .إسماعيل شندي

على دعاء الإمام وال يقنت ،وهو قول احلنابلة( )1يف ال�صحيح من املذهب( .)2والثاين:
يتخري بني الت�أمني والقنوت ،وعلى القول ب�أنه ي� ّؤمن :فوجهان لل�شافعية �أي�ضاً� :أحدهما
ي�ؤمن يف اجلميع ،والثاين ،وهو الأ�صح ،ي�ؤمن يف الكلمات اخلم�س التي هي دعاء ،و�أما الثناء
في�شاركه يف قوله �أو ي�سكت ،وامل�شاركة �أوىل ،لأنه ثناء وذكر ،ال يليق به الت�أمني(.)3
و�إن كان امل�أموم ال ي�سمع قنوت الإمام ،لبعد �أو غريه ،فعلى القول ب�أنه لو �سمع ل ّأمن
وجهان �أي�ضاً :الأول :يقنت ،وهو الأ�صح ،والثاين :ي�ؤمن ،وهما كالوجهني يف ا�ستحباب
قراءة ال�سورة �إذا مل ي�سمع قراءة الإمام(.)4
والراجح عندي �أن الأوىل للمنفرد يف القنوت املخافتة ال اجلهر ،لقوله -تعاىل« :-اơȂǟƽ
ǺǷǑǂƬǠȇŃƢǸȈǧǂǈǳơǹƗǁǂǬƫƨǠȇǂǌǳơǹȋƔƢȇǂǳơǺǟƁƾȈǠƥǹȂǰȈǳȁ)5(»ƨȈǨƻȁƀǟǂǔƫǶǰƥǁ
ǑǁȋơȄǴǟǹƢǯƢǷƀǷơȂǫƗƢǼǯǁƽƗƾǬǳ«ǺǈūơĺƗǺƥǺǈūơǱƢǫǂȀŪơǺǷƁǂƳƗǶǜǟƗŐǳơǱƢǸǟƗ
� .)6(»ƁǂȀƳǹȂǰȈǧƁǂǇǹȂǰȇǹƗȄǴǟǹȁǁƾǬȇǲǸǟأما بالن�سبة للإمام فالأوىل اجلهر حلديث �أبي
هريرة ال�سابق ،وحلديث رافع عن عمر –ر�ضي اهلل عنه )7(-و�أما امل�أمومون ،في�أمنون على
ما يقوله الإمام �إال يف الثناء ،فالأوىل �أن ي�شاركوه فيه ،لأنه ثناء وذكر ،وال يليق به الت�أمني.
و�أما زيادة عبارات مثل ،»ƾȀǋƗ« ȁ»ǪƷ« :فهي جمرد نظر ،مل يرد �شيء منها يف الأثر(،)8
و�أما �إن كان امل�أموم ال ي�سمع قنوت الإمام فالأوىل �أن يقنت ،واهلل –تعاىل� -أعلم.

املبحث التاسع

ال�صالة على النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -بعد القنوت
للحنفية( )9وال�شافعية( )10يف ذلك قوالن:

الأول :ي�ستحب ،وهو قول �أبي الليث ال�سمرقندي من احلنفية ،وهو الأوىل عندهم ،وهو
ال�صحيح امل�شهور عند ال�شافعية ،وبه قال احلنابلة( )11وهو املذهب عندهم ،ووجه هذا القول
ما جاء يف رواية من حديث احل�سن –ر�ضي اهلل عنه -قال»:علمني ر�سول اهلل –�صلى اهلل
.ÎÔÏ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơ Î
.ÎÔÏ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơǂǜǻơƪǼǬȇǶǿƾǼǟȃǂƻƗƨȇơȁǁĿȁ Ï
.ÑÕÎ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ð
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ñ
).(ÒÒ ǶǫǁƨȇƕǥơǂǟȋơƧǁȂǇ(Ò
).ÏÏÑ/ÔǹƕǂǬǳơǵƢǰƷȋǞǷƢŪơœǗǂǬǳơ(Ó
)ƮƸƦǳơơǀǿǺǷ ÎÔ Ǎǂǜǻơ(Ô
).ÎÐÏǍśƦŭơǱȂǬǳơǺǈƷǁȂȀǌǷ Õ
.ÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ö
.ÒÎÎ ¡ÑÔÖ-ÑÔÕ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ ÎÍ
.ÑÏÍ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÎÔÎ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơ ÎÎ
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، اللهم اهدين فيمن هديت فذكر الألفاظ الثمانية: ه�ؤالء الكلمات يف الوتر قال-عليه و�سلم
 قال،)1(» و�صلى اهلل على النبي حممد وعلى �آل حممد، تباركت ربنا وتعاليت:وقال يف �آخرها
 �أنه- وملا جاء عن علي –ر�ضي اهلل عنه،)2(»ǱȂǬǳơơǀǿǺǟǱƾǠȇǹƗȆǤƦǼȇȏȁ« :ابن الهمام
ǾȈǧǹȂǰȇǹƗǲǔǧȋƢǧƔƢǟƽƩȂǼǬǳơǹȋȁ Ð ƾǸŰȄǴǟȆǴǐȇŕƷƣȂƴŰƔƢǟƽǲǯ« :قال
.)4(»ǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏœǼǳơȄǴǟƧȐǐǳơ
 ووجهه �أنه نقل ركن ًا �إىل غري، و�إن فعلها بطلت �صالته عند ال�شافعية، ال يجوز:والثاين
.)5( ولأن القنوت لي�س مو�ضعها. وهو غلط �رصيح: قال النووي،مو�ضعه
 للأثر الوارد عن-والراجح عندي ا�ستحباب ال�صالة على النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم
ǱȂǠǨǸǴǳƔƢǼƦǳƢƥȆǴǐȇŕƷ« : قال املناوي يف تعليقه عليه، يف ذلك-علي –ر�ضي اهلل عنه

ǾȈǴǟƧȐǐǳơǾǠǷǞǧơǂǳơƤƸǐƬǈȇŕƷƅơńƛǞǧǂȇȏǾǻƗřǠȇœǼǳơȄǴǟȆǟơƾǳơȆǴǐȇŕƷȅƗ
ƧȐǐǳƢǧƀǔǠƥƽǂȇȁƔƢǟƾǳơǒǠƥǲƦǬȇȏǾǷǂǰƥƅơȁƨǳȂƦǬǷƢĔȂǰǳƨƥƢƳȍơńƛƨǴȈǇȂǳơȆǿƿƛ
 ومما يقوي هذا القول ما.)6(»ƶǐƫȏƢȀǗǂǋǹȁƽƧƽƢƦǠǳơȁƧƽƢƦǟȂǿȁƔƢǟƾǳơĿǕǂǋǾȈǴǟ
śƥ ǥȂǫȂǷ ƔƢǟƾǳơ ǹƛ« : �أنه قال-�أخرجه الرتمذي عن عمر بن اخلطاب –ر�ضي اهلل عنه
، والقنوت دعاء،)7 ǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏǮȈƦǻȄǴǟȆǴǐƫŕƷƔȆǋǾǼǷƾǠǐȇȏǑǁȋơȁƔƢǸǈǳơ

. واهلل �أعلم بال�صواب،-�صلى اهلل عليه و�سلم- في�صلى فيه على النبي

ǦȈǠǓƮȇƾūơȁÎÔÑÓǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƔƢǟƾǳơƣƢƥǁƢȀǼǳơǝȂǘƫȁǲȈǴǳơǵƢȈǫƣƢƬǯÏÑÕ/ÐȆƟƢǈǼǳơǺǼǇȆƟƢǈǼǳơ Î
.ÎÍÓǶǫǁƮȇƾƷǁƢȀǼǳơǝȂǘƫȁǲȈǴǳơǵƢȈǫƣƢƬǯÓÓ-ÓÒǍȆƟƢǈǼǳơǺǼǇǦȈǠǓňƢƦǳȋơǂǜǻơ
.ÑÐÕ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Ï
ȆǬȀȈƦǳơȁǃơǂŬơŉǂǰǳơƾƦǟȏƛǩƢƸǇƛĺƗǺǟƮȇƾūơơǀǿȁǂȇŃǱƢǫȁÔÏÎǶǫǁƮȇƾƷÏÏÍ/ÎǖǇȁȋơǶƴǠŭơňơŐǘǳơ Ð
ǾȈǴǟƅơȄǴǏǱƢǫǱƢǫȆǴǟǺǟƭǁƢūơǺǟȁþƀǧȂǫȂǷǾƫƾƳȁơǀǯøǱƢǫȁÎÒÔÒǶǫǁƮȇƾƷÏÎÓ/ÏǹƢŻȍơƤǠǋ
ǹƢŻȍơƤǠǋǂǜǻơȁøƀǟȂǧǂǷǆǻƗǺǟǂƻƕǾƳȁǺǷǽƢǼȇȁǁȁƾǸŰǱƕȄǴǟȁƾǸŰȄǴǟȄǴǐȇŕƷƅơǺǟƣȂƴŰƔƢǟƾǳơǶǴǇȁ
œǼǳơȄǴǟƧȐǐǳơƣƢƥƨȈǟƽȋơƣƢƬǯÎÓÍ/ÎÍƾƟơȁǄǳơǞǸůȆǸưȀȈǳơȁÎÒÔÔȁÎÒÔÓǶǫǁƮȇƾƷÏÎÓ/ÏƀǔȇƗ
ƩƢǬƯǾƫơȁǁȁƀǧȂǫȂǷǖǇȁȋơĿňơŐǘǳơǽơȁǁøȅǁǀǼŭơǱƢǫȁøƩƢǬƯǾǳƢƳǁȁøǱƢǫȁǽŚǣȁƔƢǟƾǳơĿǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏó
.ÑÔÒÑǶǫǁƮȇƾƷÏÒÒ/ÐǅȁƽǂǨǳơȆǸǴȇƾǳơȁÏÐÍ/ÏƤȈǿǂƬǳơȁƤȈǣǂƬǳơȅǁǀǼŭơǂǜǻơøƶǏƗǥȂǫȂŭơȁǶȀǔǠƥǾǠǧǁȁ
.ÎÖ/ÒǂȇƾǬǳơǒȈǧȅȁƢǼŭơȁ
ÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ñ
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ò
.ÎÖ/ÒǂȇƾǬǳơǒȈǧȅȁƢǼŭơ Ó
ƮȇƾƷ ǶǴǇȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄǴǏ œǼǳơ ȄǴǟ ƧȐǐǳơ ǲǔǧ Ŀ ƔƢƳ ƢǷ ƣƢƥ ƧȐǐǳơ ƣơȂƥƗ ÐÒÓ/Ï ƶȈƸǐǳơ ǞǷƢŪơ ȅǀǷǂƬǳơ  Ô
ƧȐǐǳơǲǔǧĿƔƢƳƢǷƣƢƥǂƫȂǳơƣƢƬǯÎÏÖǍňƢƦǳȋơƲȇǂƼƬƥȅǀǷǂƬǴǳƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơǂǜǻơǺǈƷƮȇƾūơȁÑÕÓǶǫǁ
.ÑÕÓǶǫǁƮȇƾƷǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏœǼǳơȄǴǟ
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املبحث العاشر
) باليدين بعد القنوت؟1(م�سح الوجه
 و�أما،)2(على قول ال�شافعية بعدم رفع اليدين يف القنوت مل ي�رشع امل�سح بال خالف
:)3(على القول برفع اليدين فيه فلهم يف ذلك قوالن
،) وهي املذهب عندهم4( وهو قول احلنابلة يف رواية، وهو امل�شهور، ي�ستحب:الأول
ƅơ ȄǴǏó ƅơ ǱȂǇǁ ǹƗ« :-ووجه هذا القول ما روي عن ابن عبا�س–ر�ضي اهلل عنهما
Ƣđ ơȂƸǈǷƢǧ ǶƬǣǂǧ ơƿƜǧ ƢǿǁȂȀǜƥ ǽȂǳƘǈƫ ȏȁ ǶǰǧȂǨǯ ǹȂǘƦƥ ƅơ ơȂǴǇ ǱƢǫ ǶǴǇȁ ǾȈǴǟ
ǹƢǯǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁǹƗ« ǾǼǟƅơȆǓǁóǂǸǟǺǟȅȁǁƢǷȁ)5(»ǶǰǿȂƳȁ
 وما روي عن ال�سائب بن يزيد،)6(»ǾȀƳȁ ƢǸđ ƶǈŻ ŕƷ ƢǸȀǘŹ Ń ƔƢǟƾǳơ Ŀ Ǿȇƾȇ Ǟǧǁ ơƿƛ

 ولأنه.)7( كان �إذا دعا رفع يديه وم�سح وجهه بيديه-«�أن الر�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم
 وفارق �سائر، كما لو كان خارج ًا عن ال�صالة، فيم�سح بهما وجهه،دعاء يرفع يديه فيه
.)8( ف�إنه ال يرفع يديه فيه،الدعاء
 ووجهه.)9( وهو قول احلنابلة يف رواية، وهو ال�صحيح عند ال�شافعية، ال مي�سح:والثاين
: وقال البيهقي،)10(»ƔȆǌƥǾȈǧǞũƗŃ« : قال الإمام �أحمد،عدم وجود ن�صو�ص �صحيحة فيه
،ƩȂǼǬǳơĿǦǴǈǳơǺǷƾƷƗǺǟǾǜǨƷƗƪǈǴǧƔƢǟƾǳơǺǷǡơǂǨǳơƾǠƥǾƳȂǳƢƥǺȇƾȈǳơƶǈǷƢǷƘǧ«
 وقد روي فيه عن النبي–�صلى اهلل عليه،»ƧȐǐǳơƱǁƢƻƔƢǟƾǳơĿǶȀǔǠƥǺǟȃȁǂȇǹƢǯǹƛȁ

ȅȁȂǼǳơǂǜǻơǽȁǂǰǷȂǿǡƢƦǐǳơǺƥơǱƢǫȁƤƸƬǈȇȏǾǻƗȄǴǟƨȈǠǧƢǌǳơǪǨƫƢǧǽŚǣȁǁƾǐǳơǺǷǾƳȂǳơŚǣƢǷƗ Î
.ÑÕÎ/ÐǝȂǸƴŭơ
.ÑÕÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ï
.ÒÎÎ ¡ÑÕÍ/ÐǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ð
.ÑÏÍ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÎÔÐ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÐ-ÕÏÏ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ñ
ŚǣǺǷƮȇƾūơơǀǿȅȁǁƽȁơƽȂƥƗǱƢǫȁÎÑÕÒǶǫǁƮȇƾƷƔƢǟƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÔÖ-ÔÕ/ÏƽȁơƽĺƗǺǼǇƽȁơƽȂƥƗ Ò
ƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÎ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁƀǔȇƗǦȈǠǓȂǿȁƢȀǴưǷƗǪȇǂǘǳơơǀǿȁƨȈǿơȁƢȀǴǯƤǠǯǺƥƾǸŰǺǟǾƳȁ
ƣƢƬǯÎÑÓ-ÎÑÒǍƽȁơƽĺƗǺǼǇǦȈǠǓňƢƦǳȋơǂǜǻơǦȈǠǓňƢƦǳȋơǱƢǫȁÐÎÒÎǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺȇƾȈǳơǞǧǁ
.ÓÏÏÓǶǫǁƮȇƾƷÕÖÖǍŚǤǐǳơǞǷƢŪơǦȈǠǓňƢƦǳȋơȁÐÎÕǶǫǁƮȇƾƷƔƢǟƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơ
ǱƢǫȁÐÐÕÓǶǫǁƮȇƾƷƔƢǟƾǳơƾǼǟȅƾȇȋơǞǧǁĿƔƢƳƢǷƣƢƥƔƢǟƾǳơƣƢƬǯÑÓÑ-ÑÓÐ/ÒƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǀǷǂƬǳơ Ó
ǅƢǼǳơǾǼǟƭƾƷƾǫȁƮȇƾūơǲȈǴǫȂǿȁǾƥƽǂǨƫƾǫȁǆȈǟǺƥƽƢŧƮȇƾƷǺǷȏƛǾǧǂǠǻȏƤȇǂǣƶȈƸǏƮȇƾƷơǀǿȅǀǷǂƬǳơ
ňƢƦǳȋơǪȈǬƸƬƥȅǀǷǂƬǴǳƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơǂǜǻơǦȈǠǓňƢƦǳȋơǱƢǫȁǹƢǘǬǳơƾȈǠǇǺƥŜŹǾǬƯȁƨǬƯȂǿǹƢȈǨǇĺƗǺƥƨǴǜǼƷȁ
.ÎÔÖ-ÎÔÕ/ÏǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛňƢƦǳȋơȁÔÓÖ-ÔÓÕǍ
ǶǫǁƮȇƾƷÏÏÎ/ÑƾǼǈŭơǲƦǼƷǺƥơÎÑÖÏǶǫǁƮȇƾƷƔƢǟƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÕÍ/ÏƽȁơƽĺƗǺǼǇƽȁơƽȂƥƗ Ô
.ÐÏÍǶǫǁƮȇƾƷƔƢǟƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÎÑÓǍƽȁơƽĺƗǺǼǇǦȈǠǓňƢƦǳȋơǂǜǻơǦȈǠǓƮȇƾūơȁÎÔÖÔÏ
.ÑÐÖÖǶǫǁƮȇƾƷÓÐÕǍǞǷƢŪơǦȈǠǓňƢƦǳȋơȁ
.ÑÏÍ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Õ
.ÎÔÐ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÏ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ö
.ÕÏÏ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ ÎÍ
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و�سلم -حديث فيه �ضعف ،وهو م�ستعمل عند بع�ضهم خارج ال�صالة ،و�أما يف ال�صالة ،فهو
عمل مل يثبت بخرب �صحيح ،وال �أثر ثابت ،وال قيا�س ،فالأوىل �أن ال يفعله ،ويقت�رص على ما
فعله ال�سلف –ر�ضي اهلل عنهم -من رفع اليدين دون م�سحهما بالوجه يف ال�صالة»( ،)1وروى
البيهقي عن علي البا�شاين قال� :س�ألت عبد اهلل –يعني ابن املبارك -عن الذي �إذا دعا م�سح
وجههǝȂǯǂǳơƾǠƥƪǼǬȇƅơƾƦǟǹƢǯȁǱƢǫǮǳƿǲǠǨȇǽǁƗŃȁȆǴǟǱƢǫƀƬƦƯǾǳƾƳƗŃǱƢǫ ،
 ،)2(»Ǿȇƾȇ Ǟǧǂȇ ǹƢǯȁ ǂƫȂǳơ Ŀولأنه دعاء يف ال�صالة فلم ي�ستحب م�سح الوجه فيه ك�سائر
دعائها(.)3
والقول الراجح عندي هو عدم م�سح اليدين بعد القنوت حيث مل يثبت ذلك يف الن�صو�ص،
يعول عليها.
�أما �أدلة القائلني با�ستحبابه ،فهي �ضعيفة كما �سبق ،وبالتايل فال َّ

املبحث احلادي عشر
حكم من ن�سي القنوت
ن�سيان القنوت عند احلنفية( )4يوجب �سجود ال�سهو ،وذلك على رواية �أن القنوت يف
الوتر واجب ،قال الكا�ساين،)5(»ƤƳơȁǾǻȋȂȀǈǳơƽȂƴǇƤƳȂȇƁȂȀǇǾǯǂƬǧƩȂǼǬǳơƢǷƗȁ« :
وقد ف�صلوا يف ق�ضية الرجوع �إىل القنوت حال تذكره بعد الركوع �أو �أثناءه فقالوا(� :)6إذا
ن�سي القنوت حتى ركع ،ثم تذكر بعدما رفع ر�أ�سه من الركوع ال يعود وي�سقط عنه القنوت(،)7
و�إن كان يف الركوع فكذلك يف ظاهر الرواية ،وروي عن �أبي يو�سف �أنه يعود �إىل القنوت،
لأن له �شبه ًا بالقراءة ،فيعود كما لو ترك الفاحتة �أو ال�سورة ،ولو تذكر يف الركوع �أو بعد ما
رفع ر�أ�سه منه �أنه ترك الفاحتة �أو ال�سورة يعود وينتق�ض ركوعه ،ووجه ظاهر الرواية �أن
الركوع يتكامل بقراءة الفاحتة وال�سورة ،لأن الركوع ال يعترب بدون القراءة �أ�صالً ،فيتكامل
ĺƗƺȈǌǳơńƛƢȀƦƬǯƧǁȂȀǌǷƨǳƢǇǁȆǬȀȈƦǴǳȁȅȁȂǼǳơǱƢǫÑÕÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơȁÐÍÎ-ÐÍÍ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Î
ǖǈƥȁƩȂǼǬǳơƾǠƥǾȀƳȁǾƸǈǷƢȀƬǴŦǺǷƔƢȈǋƗƢȀȈǧǾȈǴǟǂǰǻƗƩȂǼǬǳơƾǠƥǺȇƾȈǳƢƥǾƳȂǳơƶǈŠśǴƟƢǬǳơǺǷȂǿȁóřȇȂŪơƾǸŰ
.ÑÕÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǂǜǻơǮǳƿĿǵȐǰǳơ
.ÐÎÒÐǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺȇƾȈǳơǞǧǁƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÎ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ï
.ÕÏÏ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ð
.ÎÓÔ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơÏÎÎ/ÎƔƢȀǬǨǳơƨǨŢȅƾǼǫǂǸǈǳơ Ñ
.ÎÓÔ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ò
).ÑÓ-ÑÒ/ÏǪƟơǂǳơǂƸƦǳơǶȈųǺƥơȁÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ó
ƨȈǨǼūơƾǼǟǩǂǨǳơȁǾǟȂǯǁǒǨƬǼȇƮȈƷƧǁȂǈǳơȁƗƨŢƢǨǳơƧƔơǂǫńƛƽƢǟơƿƛƢǷǥȐşǾǟȂǯǁǒǬƬǼȇȏƪǼǫȁǵƢȈǬǳơńƛƽƢǟǾǻƗȂǳȁ Ô
ƤȈƫǂƬǳơƧƢǟơǂǷƤƴȈǧƀǓǂǧǲǰǳơǞǫȁƧǁȂǈǳơȁƗƨŢƢǨǳơƗǂǫȁƽƢǟơƿƜǧƽȂǠȇǾǻƗȃǂƫȏƗƧƾƴǈǳƢƥƨǠǯǂǳơƾȈǬȇŃƢǷǶƟƢǫƧƔơǂǬǳơǲŰǹƗ
ǑǂǨǳơǒǬǻƾǐǫƾǬǧƽƢǟơƿƜǧƽȂǠȇȏǾǻƗǽơǂƫȏƗƩƢǧƾǫǾǴŰǹȋƩȂǼǬǳơǥȐşǝȂǯǂǳơǒǬǼƥȏƛǮǳƿǪǬƸƬȇȏȁǒƟơǂǨǳơśƥ
.ÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơǮǳƿǮǴŻȐǧǾȈǴǟƩƢǧƤƳơȁǲȈǐƸƬǳ
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بتكامل القراءة ،وقراءة الفاحتة وال�سورة على التعيني واجبة ،فينتق�ض الركوع برتكها،
فكان نق�ض الركوع للأداء على الوجه الأكمل والأح�سن فكان م�رشوعاً ،ف�أما القنوت فلي�س
مما يتكامل به الركوع ،لأنه ال قنوت يف �سائر ال�صلوات ،والركوع معترب بدونه ،فلن يكون
النق�ض للتكميل ،وذلك لكماله يف نف�سه ،ولو نق�ض كان النق�ض لأداء القنوت الواجب ،وال
يجوز نق�ض الفر�ض لتح�صيل الواجب .وال يجوز �أداء القنوت يف الركوع عند احلنفية( ،)1ولو
تذكر يف الركوع �أنه مل يقر�أ فرفع ر�أ�سه منه يعود فيقر�أ ،ويعيد القنوت والركوع يف ظاهر
الرواية ،لأن الركوع ههنا ح�صل قبل القراءة ،فلم يعترب �أ�صالً.
ويباح �سجود ال�سهو عند احلنابلة( )2برتك القنوت وال يجب ،ودليلهم على ذلك �أن القنوت
�سنة ال تبطل ال�صالة برتكه ولو عمداً ،وهو لي�س من الأقوال التي تعد �أركان ًا وواجبات تبطل
ال�صالة برتكها عمداً .قال ابن النجارȂǳȁǾǯǂƬƥǲǘƦƫȏȁƢȀȈǧǹƢǯƢǷƧȐǐǳơȅƗóƢȀǼǼǇȁ« :
ƔƢǟƽȁþǶȈƷǂǳơǺŧǂǳơƅơǶǈƥƧƔơǂǫȁƿȂǠƫȁƵƢƬǨƬƬǇơȆǿȁ)3 ǽȂȀǈǳƽȂƴǈǳơƵƢƦȇȁƁƾǸǟ
.)4(»ǂƫȁĿƩȂǼǫȁŚƻƗƾȀǌƫĿ

وقال املالكية( )5وال�شافعية( )6والظاهرية(� )7أنه ال �سجود على من ن�سي القنوت ،جاء
()8
يف املدونة قول مالك»ǾȈǴǟƽȂƴǇȏǱƢǫƶƦǐǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơȆǈǻǺǸȈǧǮǳƢǷǱƢǫȁ« :
وا�ستدل ال�شافعية لقولهم هذا ب�أن القنوت يف ال�صالة لي�س ركن ًا من �أركانها ،وال بع�ض ًا من
�أبعا�ضها ،و�إمنا هو من الهيئات ،وهي –�أي الهيئات -ال�سنة التي ال يجرب تركها ب�سجود
ال�سهو لعدم ورود جربانها به( .)9وعلل ابن حزم مذهبه( )10ب�أن الأفعال ق�سمان :فر�ض يع�صي
من تركه ،وغري فر�ض ،فال يع�صي من تركه ،وما كان غري فر�ض فهو مباح فعله ،ومباح
تركه ،و�إن كان بع�ضه مندوب ًا �إليه مكروه ًا تركه ،وما كان مباح ًا تركه فال يجوز �أن يلزم
حكم ًا يف ترك �أمر �أباح اهلل تعاىل تركه ،وعند ابن حزم �أن القنوت من الأمور املباحة و�إن

ǹƗǩǂǨǳơȁǾȈǧƢǿǂǯǀƫơƿƛǶǿƾǼǟǝȂǯǂǳơĿƢǿƙơƽƗǃȂƴȈǧǺȇƾȈǠǳơƩơŚƦǰƫǥȐşơǀǿȁÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Î
ƨƥƢƸǐǳơǝƢŦƜƥƾȈǠǳơƩơŚƦǰƫǺǷƨƥȂǈŰȆǿȁǕƢǘŴȏơǱƢƷĿƢđȄƫƚȇǝȂǯǂǳơƧŚƦǰƫǹȋǒƸŭơǵƢȈǬǳƢƥǎƬţŃƾȈǠǳơƩơŚƦǰƫ
ĿȏƛǝǂǌȇǶǴǧƩȂǼǬǳơƢǷƘǧńȁȋơǪȇǂǘƥǁǀǠǳơǵƢȈǫǞǷȆǫƢƦǳơƔơƽƗǃƢƳǁǀǟŚǣǺǷǵƢȈǬǳơǒŰŚǣĿƢȀǼǷƧƾƷơȁƔơƽƗǃƢƳơƿƜǧ
ǾƳȁǺǷǵƢȈǫȂǿȅǀǳơǝȂǯǂǳơńƛȃƾǠƬȇȐǧŘǠŭơǱȂǬǠǷŚǣǵƢȈǬǳơǒŰ
.ÏÏÍ-ÏÎÖ/ÎȄȀǼǳơŅȁƗǪƟƢǫƽļȂȀƦǳơ Ï
.ÏÏÍ/ÎȄȀǼǳơŅȁƗǪƟƢǫƽļȂȀƦǳơƤƸƬǈȇȏȁƤŸȐǧøļȂȀƦǳơǱƢǫ Ð
.ÖÍ/ÎƩơƽơǁȍơȄȀƬǼǷǁƢƴǼǳơǺƥơ Ñ
.ÎÍÏ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Ò
.ÎÔÍ/ÎȅǁȂƴƦǳơƨȈǋƢƷȅǁȂƴȈƦǳơ Ó
.ÎÓÍ/ÑȄǴƸŭơǵǄƷǺƥơ Ô
.ÎÍÏ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Õ
.ÎÔÍ/ÎȅǁȂƴƦǳơƨȈǋƢƷȅǁȂƴȈƦǳơ Ö
.ÎÓÏ/ÑȄǴƸŭơǵǄƷǺƥơ ÎÍ
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كان فعله �أف�ضل.
وذهب املالكية( )1يف رواية �إىل �أن من ن�سي القنوت قبل الركوع فتذكره يف الركوع
ف�إنه يقنت بعد الركوع ،وال يرجع من الركوع.
وقال النووي نق ًال عن الرافعي :وظاهر كالم ال�شافعي(� )2أنه لو ترك القنوت يف مو�ضع
ا�ستحبابه �سجد لل�سهو ،ولو قنت يف مو�ضع عدم ا�ستحبابه �سجد لل�سهو �أي�ض ًا(.)3
والراجح عندي قول من قال ب�أن ترك القنوت ال يوجب �سجود ال�سهو� ،سواء �أكان الرتك
عمداً �أم كان �سهواً ،لأن القنوت من الأمور املرغب فيها ،والتي ال �شيء على الإن�سان �إذا
تركها ،فكيف نلزمه ب�سجود ال�سهو حال تركها ،واهلل �أعلم بال�صواب ،و�إليه املرجع وامل�آب.

.ÒÐÖ/ÎǲȈǴŪơƤǿơȂǷƣƢǘūơ Î
.ÎÔÓ/ÒȅȁȂǼǳơƵǂǌƥǶǴǈǷƶȈƸǏȅȁȂǼǳơȁÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ï
ȆǠǧơǂǳơǱƢǫǹƢǔǷǁǺǷǂƻȉơǦǐǼǳơŚǣǺǷǾǯǂƬǳȂȀǈǴǳƾƴǈȇȏȁƨǿơǂǯȐƥƨǼǈǳơǞȈŦĿƪǼǬȇǾǻƗǂƻƕǾƳȁňƢȇȁǂǳơǺǟȁ Ð
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǂǜǻơøǹƢƬǇŐǗƺȇƢǌǷǁƢȈƬƻơȂǿȁǺǈƷơǀǿȁ
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اخلامتة:
وفيها �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها من خالل البحث:
1 .1القنوت واجب عند الإمام �أبي حنيفة �سنة عند اجلمهور ،والراجح �أنه �سنة.
2 .2اختلف الفقهاء يف حكم القنوت يف الوتر ،والراجح �أنه �سنة ويكون يف جميع ال�سنة.
3 .3اختلف الفقهاء يف حكم القنوت يف �صالة الفجر؛ فمنهم من قال �إنه م�رشوع ،ومنهم
قال �إنه من�سوخ ،وال يكون �إال يف النوازل ،وهو ما رجحته.
4 .4ي�ستحب القنوت يف النوازل ،ويكون الدعاء يف كل نازلة مبا ينا�سبها.
5 .5يرى بع�ض العلماء �أن القنوت يكون قبل الركوع ،وقال �آخرون بعده ،والراجح �أن الإن�سان
خمري بني �أن يقنت قبل الركوع �أو بعده.
6 .6ي�ستحب رفع اليدين يف القنوت يف الراجح من �أقوال الفقهاء.
7 .7ي�ستحب القنوت بالألفاظ الواردة يف الآثار وال مانع من القنوت بغريها.
8 .8اختلف الفقهاء يف حكم ال�صالة على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعد القنوت والراجح
ا�ستحبابها.
9 .9ال يمُ �سح الوجه باليدين بعد القنوت يف الراجح من �أقوال الفقهاء.
1010ال يجب �سجود ال�سهو برتك القنوت يف الراجح من �أقوال الفقهاء �سواء �أكان الرتك عمداً
�أم كان�س �سهواً.
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قائمة املصادر واملراجع
* القرآن الكريم.

1 .1الآبادي ،حممد �شم�س احلق،
عون املعبود �رشح �سنن �أبي داود ،)14-1(،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1410 ،هـ
1990م.2 .2ابن الأثري ،جمد الدين بن حممد ،ت606هـ،
النهاية يف غريب احلديث والأثر ،)5-1(،حتقيق طاهر الزاوي وحممود الطناحي(،د.ط)،
بريوت ،دار الفكر(،د.ت).
3 .3الأ�صبهاين� ،أحمد بن عبد اهلل ،ت430هـ،
 حلية الأولياء )10-1(،ط ،2بريوت ،دار الكتاب العربي1387 ،هـ1967-م.
 م�سند �أبي حنيفة ،حتقيق نظر حممد الفاريابي ،ط ،1الريا�ض ،مكتبة الكوثر،
1415هـ.
4 .4الألباين ،حممد نا�رص الدين،
 �إرواء الغليل يف تخريج �أحاديث منار ال�سبيل )9-1(،ط ،2بريوت ،املكتب الإ�سالمي
1405هـ1985-م.
 �صحيح �سنن �أبي داود )3-1(،ط ،1الريا�ض ،مكتب الرتبية لدول اخلليج العربي،
1409هـ1989-م.
 �صحيح �سنن ابن ماجة )2-1(،ط ،3الريا�ض ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
1408هـ1988-م.
 �صحيح �سنن الن�سائي )3-1(،ط ،1الريا�ض ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
1409هـ1988-م.
 �ضعيف اجلامع ال�صغري وزيادته ،ط ،3بريوت ،املكتب الإ�سالمي 1410هـ-
1990م.
 �ضعيف �سنن �أبي داود ،ط ،1بريوت ،املكتب الإ�سالمي1412 ،هـ1991-م.
 �ضعيف �سنن ابن ماجة ،ط ،1بريوت ،املكتب الإ�سالمي1408 ،هـ.
 �ضعيف �سنن الن�سائي ،ط ،1بريوت ،املكتب الإ�سالمي1411 ،هـ1990-م.
5 .5الباجي� ،سليمان بن خلف ،ت494هـ،
 املنتقى �رشح املوط�أ ،)7-1(،ط ،2القاهرة ،دار الكتاب الإ�سالمي(،د.ت).
6 .6البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل ،ت256هـ،
 اجلامع ال�صحيح ،)6-1(،حتقيق د .م�صطفى ديب البغا ،ط ،3بريوت ،دار ابن كثري،
ودار اليمامة1407 ،هـ.1987-
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7 .7البزار� ،أحمد بن عمرو ،ت292هـ،
 م�سند البزار ،)9-1(،حتقيق د .حمفوظ الرحمن زين اهلل ،ط ،1بريوت ،املدينة املنورة،
م�ؤ�س�سة علوم القر�آن ،مكتبة العلوم واحلكم1409 ،هـ.
8 .8البهوتي ،من�صور بن يون�س ،ت1046هـ،
 دقائق �أويل النهى ل�رشح املنتهى ،)3-1(،ط ،1بريوت ،عامل الكتب1414 ،هـ-
1993م.
  ك�شاف القناع عن منت الإقناع(،)6-1(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر1402 ،هـ-
1982م.
9 .9البيهقي� ،أحمد بن احل�سني458 ،هـ،
 ال�سنن ال�صغرى ،حتقيق د .حممد �ضياء الرحمن الأعظمي ،ط ،1املدينة املنورة،
مكتبة الدار1410 ،هـ1989-م.
 ال�سنن الكربى )10-1(،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
1414هـ1994-م.
 �شعب الإميان )8-1(،حتقيق حممد ال�سعيد بن ب�سيوين زغلول ،ط ،1بريوت ،دار الكتب
العلمية1410 ،هـ.
1010الرتمذي ،حممد بن عي�سى ،ت297هـ،
 اجلامع ال�صحيح )5-1(،حتقيق �إبراهيم عطوة(،د.ط) ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث
العربي(،د.ت).
 اجلامع ال�صحيح ،حكم على �أحاديثه وعلق عليه حممد نا�رص الدين الألباين ،ط،1
الريا�ض ،مكتبة املعارف للن�رش والتوزيع(،د.ت).
1111احلاكم ،حممد بن عبد اهلل ،ت405هـ،
امل�ستدرك على ال�صحيحني )4-1(،حتقيق م�صطفى عبد القادر عطا ،ط ،1بريوت،
دار الكتب العلمية1411 ،هـ1990-م.
1212ابن حبان ،حممد بن حبان ،ت354هـ،
�صحيح ابن حبان ،)18-1(،حتقيق �شعيب الأرنا�ؤوط ،ط ،2بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
1414هـ1993-م.
1313ابن احلجاج ،م�سلم بن احلجاج ،ت261هـ،
جلامع ال�صحيح ،)5-1(،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي(،د.ط) ،بريوت ،دار �إحياء
الرتاث العربي(،د .ت).
1414ابن حجر� ،أحمد بن علي ،ت852هـ،
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 تقريب التهذيب ،)2-1(،حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،ط ،2بريوت ،دار املعرفة،
1975م.
 خلي�ص احلبري يف تخريج �أحاديث الرافعي الكبري(،)4-1(،د.ط) ،املدينة املنورة
1384هـ1964-م.
 لدراية يف تخريج �أحاديث الهداية(،)2-1(،د.ط) ،بريوت ،دار املعرفة(،د.ت).
 فتح الباري )12-1(،حتقيق عبد العزيز بن باز(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر(،د.ت).
 ابن حزم ،علي بن حزم ،ت456هـ،
1515املحلى )11-1(،حتقيق جلنة �إحياء الرتاث(،د.ط) ،بريوت ،دار اجليل ودار الآفاق
اجلديدة(،د.ت).
1616احل�صكفي ،حممد عالء الدين ،ت1088هـ،
 الدر املختار(،)8-1(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر1399 ،هـ1979-م.
1717احلطاب ،حممد بن حممد ،ت954هـ،
 مواهب اجلليل �رشح خمت�رص خليل ،)6-1(،ط ،3بريوت ،دار الفكر1412 ،هـ-
1992م.
1818ابن حنبل� ،أحمد بن حنبل ،ت241هـ،
 امل�سند(،)6-1(،د.ط) ،م�رص ،م�ؤ�س�سة قرطبة(،د.ت).
1919احلوت ،حممد بن ال�سيد دروي�ش ،ت1276هـ،
 �أ�سنى املطالب يف �أحاديث خمتلفة املراتب ،حتقيق خليل املي�س ،ط ،2بريوت ،دار
الكتاب العربي(،د.ت).
2020اخلر�شي ،حممد اخلر�شي ،ت1101هـ،
 حا�شية اخلر�شي(،)4-1(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر(،د.ت). ،
2121ابن خزمية ،حممد بن �إ�سحاق ،ت311هـ،
�صحيح ابن خزمية ،)4-1(،حتقيق د .حممد م�صطفى الأعظمي(،د .ط) ،بريوت،
املكتب الإ�سالمي1390 ،هـ1970-م.
2222الدارقطني ،علي بن عمر ،ت385هـ،
 �سنن الدارقطني(،)4-1(،د.ط) ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي1413 ،هـ-
1993م.
 علل الدارقطني ،)9-1(،حتقيق د .حمفوظ الرحمن زين اهلل ،ط ،1الريا�ض ،دار طيبة،
1405هـ1985-م.
2323الديلمي� ،شريويه بن �شهردار ،ت509هـ،
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 الفردو�س مب�أثور اخلطاب ،)5-1(،حتقيق حممد ال�سعيد بن ب�سيوين زغلول ،ط،1
بريوت ،دار الكتب العلمية1986 ،م.
2424الذهبي ،حممد بن �أحمد ،ت748هـ،
ميزان االعتدال )4-1(،حتقيق علي البجاوي ،ط ،1بريوت ،دار املعرفة1382 ،هـ-
1963م.
2525الرازي ،حممد بن عمر بن احل�سني ،ت606هـ،
املح�صول يف علم �أ�صول الفقه ،)5-1(،حتقيق طه جابر العلواين ،ط ،1الريا�ض،
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية1400 ،هـ.
2626الرازي ،حممد بن �أبي بكر ،ت666هـ،
خمتار ال�صحاح(،د.ط) ،بريوت ،مكتبة لبنان نا�رشون(،د.ت).
2727الزرك�شي ،حممد بن بهادر ،ت794هـ،
التذكرة يف الأحاديث امل�شتهرة ،حتقيق م�صطفى عبد القادر عطا ،ط ،1بريوت ،دار
الكتب العلمية(،د.ت).
2828الزيلعي ،عبد اهلل بن يو�سف ،ت762هـ،
ن�صب الراية لأحاديث الهداية(،)4-1(،د.ط) ،القاهرة ،دار احلديث(،د.ت).
2929ال�سبكي ،علي بن عبد الكايف ،ت756هـ،
الإبهاج يف �رشح املنهاج )2-1(،حتقيق جماعة من العلماء ،ط ،1بريوت ،دار الكتب
العمية1404 ،هـ.
3030ال�سج�ستاين� ،سليمان بن الأ�شعث ،ت275هـ،
�سنن �أبي داود(،)4-1(،د.ط) ،بريوت ،دار اجليل1408 ،هـ1988-م.
3131ال�رسخ�سي ،حممد بن �أبي �سهل ،ت490هـ،
املب�سوط(،)30-1(،د.ط) ،بريوت ،دار املعرفة1409 ،هـ1989-م.
3232ال�سمرقندي ،عالء الدين ال�سمرقندي ،ت 539هـ،
حتفة الفقهاء ،)3-1(،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1405 ،هـ1985-م.
3333ال�سيوطي ،و�آخرون ،ت911هـ،
�رشح �سنن ابن ماجة(،د.ط) كرات�شي ،قدميي كتب خانة(،د.ت).
3434ال�شا�شي� ،أبو �سعيد الهيثم بن كليب ،ت335هـ،
م�سند ال�شا�شي ،)2-1(،حتقيق د .حمفوظ الرحمن زين اهلل ،ط ،1املدينة املنورة،
مكتبة العلوم واحلكم1410 ،هـ.
3535ال�رشبيني ،حممد اخلطيب ،ت977هـ،
مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر(،د.ت).
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3636ال�شوكاين ،حممد بن علي ،ت1250هـ،
نيل الأوطار(،)9-1(،د.ط) ،بريوت ،دار اجليل(،د.ت).
3737ال�شيباين ،حممد بن احل�سن ،ت189هـ،
 كتاب الأ�صل )5-1(،ت�صحيح �أبي الوفاء الأفغاين ،ط ،1بريوت ،عامل الكتب،
1410هـ1990-م.
 احلجة على �أهل املدينة ،)4-1(،رتب �أ�صوله وعلق عليه مهدي ح�سن الكيالين
القادري ،ط 3بريوت ،عامل الكتب1403 ،هـ1983-م.
3838ابن �أبي �شيبة ،عبد اهلل بن حممد ،ت235هـ،
امل�صنف )7-1(،حتقيق كمال يو�سف احلوت ،الريا�ض ،ط ،1مكتبة الر�شد1409 ،هـ.
3939الطرباين� ،سليمان بن �أحمد ،ت360هـ،
املعجم الأو�سط )10-1(،حتقيق طارق بن عو�ض اهلل ،وعبد املح�سن بن �إبراهيم
احل�سيني(،د.ط) ،القاهرة ،دار احلرمني1415 ،هـ.
املعجم الكبري )20-1(،حتقيق حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي ،ط ،2املو�صل ،مكتبة
العلوم واحلكم1404 ،هـ1983-م.
4040ابن عابدين ،حممد �أمني ،ت1252هـ،
رد املحتار على الدر املختار(،)8-1(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر1399 ،هـ1979-م.
4141عبد الرزاق ،عبد الرزاق بن همام ،ت 211هـ،
م�صنف عبد الرزاق )11-1(،حتقيق حبيب الرحمن الأعظمي ،ط ،2بريوت ،املكتب
الإ�سالمي1403 ،هـ.
4242العجلوين� ،إ�سماعيل بن حممد ،ت1162هـ،
ك�شف اخلفاء )2-1(،حتقيق �أحمد القال�ش ،ط ،4بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1405 ،هـ.
4343ابن عدي ،عبد اهلل بن عدي ،ت365هـ،
الكامل يف �ضعفاء الرجال )7-1(،حتقيق يحيى خمتار غزاوي ،ط ،3بريوت ،دار الفكر،
1409هـ1988-م.
4444علي�ش ،حممد علي�ش ،ت1299هـ،
منح اجلليل �رشح خمت�رص �سيدي خليل(،)9-1(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر،
1409هـ.1989-
4545عمرو ،حممد،
تبيي�ض ال�صحيفة ب�أ�صول الأحاديث ال�ضعيفة ،ط ،1م�رص ،مكتبة التوعية الإ�سالمية،
1409هـ.
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4646الغزي ،حممد بن حممد ،ت1061هـ،
�إتقان ما يح�سن من الأخبار الدائرة على الأل�سن ،)2-1(،حتقيق خليل حممد العربي،
ط ،1القاهرة ،مكتبة الفاروق احلديثة1415 ،هـ.
4747الفتني ،حممد طاهر بن علي ،ت986هـ،
تذكرة املو�ضوعات(،د.ط)(،د.ت).
4848الفريوز�آبادي ،حممد بن يعقوب ،ت817هـ،
القامو�س املحيط ،حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط ،4بريوت،
م�ؤ�س�سة الر�سالة1415 ،هـ1994-م.
4949ابن قدامة ،عبد اهلل بن �أحمد ،ت620هـ،
املغني(،)12-1(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر1412 ،هـ1992-م.
5050القرطبي ،حممد بن �أحمد ،ت671هـ،
اجلامع لأحكام القر�آن ،)22-1(،دون طبعة وال دار ن�رش.
5151ابن القيم ،حممد بن �أبي بكر ،ت751هـ،
زاد املعاد يف هدي خري العباد ،)6-1(،حتقيق �شعيب الأرنا�ؤوط وعبد القادر
الأرنا�ؤوط ،ط ،15بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1407 ،هـ1987-م.
5252الكا�ساين ،عالء الدين بن م�سعود ،ت587هـ،
بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع ،)7-1(،ط ،2بريوت ،دار الكتب العلمية،
1406هـ1986-م.
5353ابن ماجة ،حممد بن يزيد ،ت275هـ،
�سنن ابن ماجة ،)2-1(،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر(،د.
ت).
5454مالك ،مالك بن �أن�س ،ت179هـ،
املدونة الكربى(،)6-1(،د.ط) ،بريوت ،دار �صادر(،د.ت).
5555املرداوي ،علي بن �سليمان ،ت885هـ،
الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف )12-1(،حتقيق حممد حامد الفقي ،ط،2
بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي1406 ،هـ1986-م.
5656م�شهور ح�سن �سلمان،
الدمام ،اململكة العربية ال�سعودية ،دار ابن
القول املبني يف �أخطاء امل�صلني ،طّ ،2
القيم1413 ،هـ1993-م.
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5757املطرزي ،نا�رص بن عبد ،ت616هـ،
املغرب يف ترتيب املعرب(،د.ط) ،دار الكتاب العربي(،د.ت).
5858املقد�سي ،حممد بن عبد الواحد ،ت 643هـ،
الأحاديث املختارة ،)10-1(،حتقيق عبد امللك بن عبد اهلل بن دهي�ش ،ط ،1مكة
املكرمة ،مكتبة النه�ضة احلديثة1410 ،هـ.
5959املناوي ،عبد الر�ؤوف بن تاج العارفني ،ت1031هـ،
في�ض القدير )6-1(،ط ،1م�رص ،املكتبة التجارية الكربى1356 ،هـ.
6060ابن منظور ،حممد بن مكرم ،ت711هـ،
ل�سان العرب )18-1(،ن�سقه وعلق عليه علي �شريي ،ط ،2بريوت ،دار �إحياء الرتاث
العربي وم�ؤ�س�سة الرتاث العربي1412 ،هـ1992-م.
6161ابن النجار ،حممد بن �أحمد ،ت972هـ،
منتهى الإرادات ،)2-1(،حتقيق عبد الغني عبد اخلالق(،د.ط) ،بريوت ،عامل
الكتب(،د.ت).
6262ابن جنيم ،زين بن �إبراهيم ،ت969هـ،
البحر الرائق )8-1(،ط ،3بريوت ،دار املعرفة1413 ،هـ1993-م.
6363الن�سائي� ،أحمد بن �شعيب ،ت303هـ،
�سنن الن�سائي )8-1(،ط ،1بريوت ،دار الفكر1348 ،هـ1930-م.
6464النووي ،يحيى بن �رشف ،ت676هـ،
 �صحيح م�سلم ب�رشح النووي )18-1(،ط ،1بريوت ،الدار الثقافية العربية،
1347هـ1929-م.
 املجموع )23-1(،حتقيق حممد جنيب املطيعي(،د.ط) ،جدة ،مكتبة
الإر�شاد(،د.ت).
6565ابن الهمام ،حممد بن عبد الواحد ،ت 861هـ،
فتح القدير )10-1(،ط ،2بريوت ،دار الفكر(،د.ت).
6666الهيثمي ،علي بن �أبي بكر ،ت807هـ،
جممع الزوائد(،)10-1(،د.ط) ،بريوت ،دار الكتب العلمية1408 ،هـ1988-م.
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د.حافظ اجلعبري

امللخص
التف�سري هو ك�شف معاين القر�آن ،وبيان مراد اهلل من كالمه على وجه التحديد بيان ًا
أ�صول �صحيحة معلومة.
م�ستنداً �إىل � ٍ
لقد كان تف�سري القر�آن يف ال�صدر الأول من الإ�سالم قليالً؛ لأنه نزل بل�سانهم ،وهم �أهل
العربية والف�صاحة ،واهلل خاطبهم مبا يفهمونه.
ثم تو�سعت احلاجة �إليه بعد امتداد الدولة الإ�سالمية ،ودخول العجم وكرثة اللحن .ثم
تطور واتخذ مناهج واجتاهات متنوعة تعود باخت�صار �إىل اجتاهني ،هما :التف�سري بامل�أثور،
والتف�سري بالر�أي.
والأول ي�شمل الأقوال الواردة يف التف�سري من حيث :تف�سري القر�آن بالقر�آن ،وتف�سري
عمن �أ�سلم من
القر�آن بال�سنة ،وتف�سري القر�آن ب�أقوال ال�صحابة والتابعني ،ويلحق به امل�أثور َّ
�أهل الكتاب واملعروف بالإ�رسائيليات.
والثاين ي�شمل �إبداء الر�أي واالجتهاد يف توظيف العلوم املختلفة يف تف�سري القر�آن
وفق قواعد تتيح للمف�رس الوقوف على لغته وبالغته؛ ليبني �إعجازه ،ولي�ستنبط منه الأحكام
والعرب وفق اجتاهات تالئم حاجات الع�رص ،ومتطلبات العلم احلديث.
وهذا البحث بعنوان« :حتريق �إبراهيم  -عر�ض ونقد  ،»-فيه حقيقة ما ح�صل مع
خليل اهلل من ن�رص على �أعدائه الكائدين اخلا�رسين الأ�سفلني .وفيه تقرير حقيقة املعجزة
التي �أيد اهلل بها خليله ،وجناه من عقوبة املوت حرق ًا بعد �أن اعتدى على �آلهتهم.
وفيه �أي�ض ًا درا�سة تف�صيلية لالجتاه الأثري ،ولالجتاه العقلي يف حقيقة ما ح�صل،
والر�أي الذي �أختاره حمافظ ًا على الإعجاز �أوالً ،و�أخذ العربة ثانياً .واهلل �أعلم مبرادهِ ،وهو
العليم ب�أ�رسار كتابه.
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Abstract
Translation means explaining the meaning of the Holy Quranic verses
in accordance with the authentic resources. In the past the translation of
the Holy Quran was not so common between Islamic scholars because
they were linked to the Arabic Language(the language of the Holy Quran),
however, with the passage of time, scholars started the translation in two
approaches:
The first is called factually translation, with depends meanly on
understanding the Quranic verses through the Quran it self or Sunna(saying
of the Prophet Muhammad peace be upon him) or his companion’s
findings.
The second is called considered opinion translation(Ijtihad), it depends
meanly on understanding the Quranic verses in light of other sciences to
determine the miracles and phenomenons of this magnificent Book.
This research entitled as “Burning of Ibraham(peace be upon him), it
summarizes the story of Ibraham with his tribe. It concentrates also on the
miracle that happened to him after he was put on fire and it turned to be safe
for him. The research used the above mentioned translation approaches to
find out exactly the true story of that miracle.
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مقدمة:
احلمد هلل الذي جعل ُر ْت َب َة ال ُّن ُب َّوة ،ودرجة الر�سالة ف�ض ًال منه تعاىل ملن ي�شاء من َخ ْل ِقهِ ،من
لدن �آدم� إىل �أن �أتى بالنبي اخلامت ،والر�سول القائم ،نبينا حممد� ،أر�سله ب�أكمل دين،
و�أمت نعمة .وال�صالة وال�سالم على جميع الأنبياء واملر�سلني .اللهم �أرنا احلق حق ًا وارزقنا
ا ِّتباعه ،و�أرنا الباطل باط ًال وارزقنا اجتنابه ،واهدنا و�سدد �أعمالنا يف طاعتك يا رب
العاملني.
وبعد:
ال�س َّنة
ف�إين يف كل مرة �أقر�أ فيها ق�ص�ص الأنبياء يف القر�آن الكرمي وتف�سريه ،ويف ُّ
ال�صحيحة و�رشحها� ،إ َّال تو َّقفْت عند ق�صة حتريق خليل اهلل �إبراهيم يف النار ،وقلت يف
نف�سي :هل هي من الغمو�ض بحيث �ض َّل املف�رسون ال�سبيل �إىل معرفتها؟ ف�سيطر �شعور
قوي على نف�سي و�أنا �أقر�أ كالم اهلل تعاىل يف الآيات والرباهني التي � َّأيد اهلل  بها خليله
�أن �أَكْ ُت َب بحث ًا يف حتريقه ،وبخا�صة �أن معظم املف�رسين اقت�رصوا على املنقول من تاريخ
بني �إ�رسائيل ،وعولوا على روايات من �أ�سلم منهم ،ومل يختلفوا يف حرق �إبراهيم يف النار،
بل ح�صل الإجماع منهم على ذلك.
و�إن الذي دعاين �إىل �أن �أعرف حقيقة ما ح�صل له  جملة �أ�سباب هي:
عولوا يف تف�سري بع�ض الآيات على ما ُنقل �إليهم من تاريخ بني
�إن معظم املف�رسين قد َّ
والتاريخ َن ْق ٌل للأخبار ،قلَّما ي�صل الأمر فيه �إىل �أبع َد من ظنون.
�إ�رسائيل،
ُ
�إن البحث العلمي – ولي�س البحث املجرد  -هو النافذة التي تطل على ما ي�ستقر يف
النف�س ،ويخلد �إليه القلب ،ويقتنع به العقل .و�إن احلقائق العلمية ال تتعار�ض مع الن�صو�ص
ال�رشعية .و�إن الإ�سالم ال يخ�شى البحث العلمي ،وال ما يتو�صل �إليه الباحثون من حقائق
علمية.
الأ�سئلة التي كنت �أطرحها على نف�سي ،وال �أجد جواب ًا �شافي ًا عنها عند املف�رسين –
قدامى ومعا�رصين ،-وهي:
ال�س�ؤال الأول :ملاذا قرر قوم �إبراهيم  حرقه يف النار وهو مل ُيقرّ باالعتداء على
�أ�صنامهم �أوالً؟! ثم مل يكن يف القوم من ي�شهد عليه �أنه حطَّ َمها ثانياً؟! ف�أي �رشيعة هذه
التي تعاقب مبجرد ال�سماع باحلرق يف النار؟! وعلى �أي قانون اعتمدوا ؟! وملاذا عاقبوه
ÐÍÕ
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بالتحريق دون القتل �أو ال�صلب �أو الرجم امل�ؤدي �إىل املوت؟!
ال�س�ؤال الثاين :ملاذا جمعوا له كل هذا احلطب؟! ففي الأخبار �أنهم مكثوا �شهراً يجمعون
احلطب ،وينذرون النذور بجمع احلطب � ْإن هم ُ�شفوا من مر�ض� ،أو خرجوا من بالء ،ويو�صون
بع�ضهم باجلمع ،وفيها �أنهم �أ�رضموا النار �سبعة �أيام ،وقيل� :أربعني يوماً!! �أمل يكن بالإمكان
�أن يجمعوا له ما يكفي حلرقه ،وهو حزمة واحدة كما هو املعهود يف حرق �آدمي واحد؟! كما
هو عند جريانهم الهنود� ،أ�صحاب الديانة الربهمية مثالً ،يف حرق موتاهم.
ال�س�ؤال الثالث :ملاذا قذفوه باملنجنيق؟! �ألي�س من املمكن �أن ال يقع يف النار فيموت
من �أثر ال�سقطة فتذهب الفائدة من جمع احلطب و�إ�رضامه؟! �أمل يكن بالإمكان �أن يحمله رجل
�أو رجالن فيلقيانه يف النار– وهو موثق الكتفني والقدمني-؟! وهو فتى– كما ورد يف
القر�آن الكرمي على ل�سانهم– «�سمعنا فتى يذكرهم ُيقال له �إبراهيم »(الأنبياء  ،)60و ُيقال
له يف لغة العرب :فتى �شارخ ،وهو الذي مل تكتمل حليته بعد.
ال�س�ؤال الرابع :ملاذا مل ي�ؤمن بدعوته �أحد منهم بعد �أن جنَّاه اهلل  من النار؟!
�ألي�س مِ نْهم رجل ر�شيد؟! ومعلوم �أنه �إذا ظهرت معجزة على يد م ّدعي النبوة فمن القوم من
ي�ستجيب ،ومنهم من يرف�ض اال�ستجابة.
خر
فمثالً ،ملا �أظْ َه َر اهلل  معجزة مو�سى  - وهي الع�صا -على حبال ال�سحرةّ ،
ال�سحرة �سجداً م�ستجيبني ملو�سى ،ومتح ِّدين لفرعون بقولهم له } :قالوا لن ن�ؤثرك على ما
جاءنا من البينات والذي فطرنا فاق�ض ما �أنت قا�ض �إمنا تق�ضي هذه احلياة الدنيا �إنا �آمنا
بربنا ليغفر لنا خطايانا وما �أكرهتنا عليه من ال�سحر واهلل خري و�أبقى {(�سورة طه �آية ،72
ل�ست بقاتلي حتى جتمع النا�س يف �صعيدٍ ،وت�صلبني على
 )73ومثالً ،ملا قال الغالم للملكَ :
جذع ،وت�أخذ �سهم ًا من كنانتي ،وتقول :با�سم اهلل رب الغالم ،ثم ترميني به ،فرماه فوقع يف
()1
�صدغه ،فو�ضع يده عليه ومات ،فقال النا�س� :آمنا برب الغالم.
ومعلوم �أن الإعجاز يف حتريق �إبراهيم يف النار وخروجه منها �أظهر و�أعظم ،ومع ذلك
مل يقف مع �إبراهيم من ين�رصه ،ومل ن�سمع من النا�س كلمة� :آمنا برب �إبراهيم.
ال�س�ؤال اخلام�س :ملاذا مل ترد ق�صة �إبراهيم يف الكتاب املقد�س عند اليهود ،وال
يعرفون عنها �شيئاً ؟! علم ًا ب�أن �إبراهيم من الأنبياء الآباء ،وهو جد �أنبيائهم وملوكهم.
ال�س�ؤال ال�ساد�س :ملاذا ذهب بع�ض الكاتبني �إىل �أن �إبراهيم مل ُيحرق يف النار؟!
�أمثال الكاتب حممد �أ�سد ليوبولد فاي�س « حيث قال� :إن النار �إ�شارة �إىل نار اال�ضطهاد التي
كان على �إبراهيم �أن يقا�سيها ،والتي �ست�صبح بعد ذلك ب�سبب عنفوانها م�صدر قوة روحية،
و�سالم باطني».
و�أخريا �أتفق �أين كنت �أ�ستمع �إىل ندوة دينية يف �إحدى املحطات املرئية عن النبوة
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والأنبياء ،فلفت انتباهي قول �أحدهم� :إن �إبراهيم  ملّا كان يف م�رص� ،أوثقوه وربطوه يف
�شجرة ي�سيل الدهن من �أغ�صانها عند ا�شتداد احلر .وملّا �سال الدهن على بدنه� ،أ�رضموا النار
فيها فاحرتقت ،ومل يحرتق �إبراهيم ،و� َّإن الذي احرتق منه وثاقه !.
هذا ما لفت انتباهي ،ولقناعتي ب�أن التف�سري لي�س ب�ضاعة ُت ْعر�ض على النا�س حتى
يقبلوا ما يفهمون ،ويرتكوا ما ال يفهمون - ،فهذا الكالم مرفو�ض غري مقبول – كذلك لي�س
ح�سن الظن فيهم ،ف�أقول:
يف و�سعي �أن �أجتاهل �أقوال املف�رسين و�أدلتهم ،فقد تكون حقاً ،بل �أُ ُ
�إنهم قالوا مبا و�صل �إليه علمهم عن طريق النقل ،و�إين �أ�سرت�شد ب�أقوالهم على �أنهم دالّون
ومبينون – جزاهم اهلل  خريا .-
ِّ
وقد ر�أيت �أن �أ�ستعر�ض �أقوالهم ،ف�أتفح�صها ،و�أتبني مدلوالتها ومراميها ،من�صف ًا غري
النف�س على املعنى الذي
متحيز ،وباحث ًا متفهم ًا غري مدافع وال مهاجم ،حتى �إذا ح�صلتِ
ُ
يغلب على الظن �أنه احلق ،وعلى املدلول الذي ال يكون هناك ما هو �أقرب �إىل احلق منهُ ،عدت
�إىل امل�آخذ واالعرتا�ضات ،ف�إن وجدت لها �سبي ًال تدخل منه �إىل هذا املدلول وذلك املعنى
�سايرتها وتابعتها ،ووقفت �إىل جانبها ،و�أعلنت موافقتي لها ،وان�ضمامي لأ�صحابها ُحب ًا
وبينت �أنها
وجدت غري ذلك �أخذت ال�سبيل عليها ،ورددتها على �أعقابها،
يف احلق و�أهله� .إن
ُ
ُ
وتطلعت �إىل ما ال �سبيل �إليه� ،أي�ض ًا حب ًا يف احلق و�أهله .ف�إن العلم هو
�أرادت ما ال يراد،
ْ
احلق ،ومن فرق بني العلم واحلق فلي�س هو من العلم وال من احلق يف �شيء.
وجعلت احلق هديف ،ال يهمني
اعتمدت،
�رست ،وعلى حول اهلل وقوته
ُ
ويف هذه اخلطة ُ
ُ
هو يف جانب املف�رسين الناقلني� ،أو يف جانبي� ،إذا جاز يل �أن �أتقدم بال�رشح والك�شف خطوة
من عندي بعد ا�ستئذان �أهل العلم الباحثني املخت�صني؛ لأنها اجتهاد ق�صدت به الإي�ضاح
فح�سب و�أرجو �أن ال �أكون قد �أقحمت نف�سي فيما ال ينبغي للمرء �أن ُيقحم نف�سه فيه ،ولكنه
ْ
املرء على ما ال يريده – �أحياناً.-
البحث العلمي الذي ُي ْك ِر ُه َ
اعتمدت منهج التحليل والت�أمل ،واال�ستقرار واال�ستنباط ،وذلك يف نقد بع�ض
وقد
ُ
العلماء
ثم ا�ستنباط احلقائق ،والنتائج يف �ضوء �أقوال
َ
الأقوال ،وتوثيق بع�ض الأخبار .ومن َّ
القدامى واملعا�رصين ،ورتبت البحث على مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة.
�أما املبحث الأول :فقد جعلته لالجتاه الأثري� ،أي املنقول عمن �أ�سلم من علماء بني
�إ�رسائيل يف حرق �إبراهيم  ،وهو اجتاه ي�سوق �إىل عوام النا�س معنى �إلقاء �إبراهيم 
ت�صوره.
يف نار عظيمة مهولة ال قِبل لأحد �أن يقرتب منها ،وم�شهد جملجل ِّ
مروع ،ي�صعب ُّ
و�أما املبحث الثاين :فقد جعلته لالجتاه التحليلي الت�أملي يف حتريق �إبراهيم ،
وهو اجتاه ي�سوق �إىل اخلا�صة معنى �آخر يغاير االجتاه الأول – وهو املق�صود من البحث
وهو التف�سري بالر�أي املجرد الذي هو من �أعظم اخلطر و�إن كان ي�شبه احلق ولي�س بحق.-
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ويف ختام هذا املبحث َب َّي ْن ُت احلق الذي اخرتته ،وهو املوافق للكتاب وال�س َّنة ،املخالف
للر�أي والهوى.
و�أما خامتة البحث :فقد �ضمنتها النتائج والتو�صيات التي انتهيت �إليها يف حقيقة ما
ح�صل من حتريقٍ خلليل اهلل �إبراهيم .
وبهذا �أكون قد �أنهيت مو�ضوع البحث الذي �أتقدم به �إىل القارئ الكرمي – �أعني اخلا�صة
من �أهل العلم بدين اهلل  –و�أملي باهلل  كبري �أن �أكون قد �أح�سنت اختيار البحث،
و�أح�سنت الكتابة فيه ،ووفقت يف النتائج التي تو�صلت �إليها ،وال �أ ّدعي �أن ما تو�صلت �إليه
هو �أح�سن ما يقال ،وال �أنه يجب الأخذ به ،وترك ما عداه ،بل �أقول:
مبني على قواعد و�أ�س�س من و�ضع العلماء ،ولي�س من التف�سري بالر�أي املذموم،
�إنه ر� ٌأي ٌ
املبني على غري �أُ ّ�س ،وامل�ستند �إىل غري �أ�صل من كتاب وال �سنة.
و�إنه ر�أي يجوز فهمه ،ويجوز الأخذ به ،خا�صة بعد �أن ف ََّرقتِ الإ�رسائيليات من ي�أخذ
بها �إىل م�شارب يغ�ص مبائها الوارد ،وال يرتوي منها ال�شارب.
راجي ًا من املوىل عز وجل �أن يتقبل مني هذا الفهم ،و�أن ينفع به �أبناء امل�سلمني،
أ�صح َح ُه عن طيب نف�س؛ لأنني
وراجي ًا ممن قر�أ ُه �أن ين�صحني مبالحظاته؛ لأنتفع بها ،و� ِّ
جعلت احلق هديف ،ال يهمني بعده �أن يكون احلق من جانبي �أو من جانب غريي ،ف�إن هذا
هو ق�صدي ،واحلق �أحق �أن ُيتبع ،واحلمد هلل رب العاملني.
املبحث الأول :االجتاه الأثري يف حقيقة حتريق �إبراهيم  يف النار.
ذكرت يف املقدمة الباعث الذي دفعني لكتابة هذا البحث ،ويف هذا املبحث،
�س�أتناول امل�سائل التالية:
�ض ملا قيل يف معنى حتريق �إبراهيم .
•امل�س�ألة الأوىلَ :ع ْر ٌ
•امل�س�ألة الثانية :مناق�شة الأقوال املعرو�ضة.
املسألة األوىل:

يح�سن بي يف هذه امل�س�ألة �أن �أنقل ما جمعه الإمام الطربي من �أقوال يف تف�سري قوله
حرقوه وان�رصوا �آلهتكم �إن كنتم فاعلني .قلنا يا نار كوين برداً و�سالم ًا على
تعاىل } :قالوا ّ
�إبراهيم  و�أرادوا به كيداً فجعلناهم الأخ�رسين {(�سورة الأنبياء ،الآيات .)70-68
قال :قوله تعاىل } :قلنا يا نار كوين برداً و�سالم ًا على �إبراهيم  { يف الكالم مرتوك
اجتزئ بداللة ما ذكر عليه منه وهو ف�أوقدوا له ناراً؛ ليحرقوه ،ثم القوه فيها .فقلنا للنار :يا
نار كوين برداً و�سالم ًا على �إبراهيم  ،وذكر �أنهم ملا �أرادوا حرقه بنوا له بنيان ًا فحب�سوه يف
بيت ،وجمعوا له حطب ًا حتى �إن كانت املر�أة لتمر�ض فتقول :لئن عافاين اهلل  لأجمعن حطب ًا
لإبراهيم .
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فلما جمعوا له و�أكرثوا من احلطب حتى �إن الطري لتمر بها فتحرتق من �شدة وهجها.
فعمدوا �إليه فرفعوه على ر�أ�س البنيان ،فرفع �إبراهيم  ر�أ�سه �إىل ال�سماء فقالت ال�سماء
والأر�ض واجلبال واملالئكة :ربنا� ،إبراهيم ُيحرق فيك ،فقال� :أنا �أعلم به و�إن دعاكم
ف�أغيثوه ،وقال �إبراهيم – حني رفع ر�أ�سه �إىل ال�سماء :اللهم �أنت الواحد يف ال�سماء و�أنا
الواحد يف الأر�ض ،لي�س يف الأر�ض �أحد يعبدك غريي ،ح�سبي اهلل ونعم الوكيل ،فقذفوه
يف النار ،فناداها ،فقال :يا نار كوين برداً و�سالم ًا على �إبراهيم  ،فكان جربيل 
هو الذي ناداها .وقال ابن عبا�س " :لو مل ُيتبع بردها �سالم ًا ملات �إبراهيم  من �شدة
بردها" .فلم يبق يومئذ نار يف الأر�ض �إال طفئت ،ظنت �أنها هي تعنى.
فلما طفئت النار ،نظروا �إىل �إبراهيم  ف�إذا هو رجل �آخر معه ،و�إذا ر�أ�س �إبراهيم يف
حجره مي�سح عن وجهه العرق ،وذُكر �أن ذلك الرجل هو ملك الظل ،و�أنزل اهلل  ناراً ،فانتفع
بها بنو �آدم ،و�أخرجوا �إبراهيم ف�أدخلوه على امللك ومل يكن قبل ذلك دخل عليه.
عن كعب ،قال :ما �أحرقت النار من �إبراهيم � إ ّال وثاقه.
عن قتادة ،قوله :قلنا يا نار كوين برداً و�سالم ًا على �إبراهيم .قال :ذكر لنا �أن كعب ًا كان
يقول :ما انتفع بها يومئذ �أحد من النا�س ،وكان كعب يقول :ما �أحرقت النار يومئذ �إال وثاقه.
عن علي بن �أبي طالب  ،يف قوله :يا نار كوين برداً و�سالم ًا على �إبراهيم  ،قال :بردت
عليه حتى كادت تقتله حتى قيل :و�سالماً ،قال :ال َت�ضرُ ّ يه.
عن املنهال بن عمرو قال :قال �إبراهيم  خليل اهلل :ما كنت �أيام ًا – قط� -أنعم مني
من الأيام التي كنت فيها يف النار .عن �سعيد قال :ملا �أُلقي �إبراهيم خليل اهلل يف النار ،قال
امللك خازن املطر :رب ،خليلك �إبراهيم رجا �أن ي�ؤذن له فري�سل املطر .قال :فكان �أمر اهلل
� أ�رسع من ذلك فقال :يا نار كوين برداً و�سالم ًا على �إبراهيم  .فلم يبق يف الأر�ض
نار �إال طفئت.
عن �أبي هريرة قال� :إن �أح�سن �شيء قاله �أبو �إبراهيم – ملا رفع عنه الطبق وهو يف
الرب ر ُبك يا �إبراهيم .
النار َو َج َد ُه ير�شح جبينه ،-فقال عند ذلكِ :ن ْع َم ُ
عن �شعيب اجلبائي قال� :أُلقي �إبراهيم  يف النار وهو ابن �ست ع�رشة �سنة ،وذُبح
ا�سحق وهو ابن �سبع �سنني ،وولدته �سارة وهي ابنة ت�سعني �سنة ،وكان مذبحه من بيت
�إيلياء على ميلني ،وملا علمت �سارة مبا �أراد ب�إ�سحق َبطِ َن ْت يومني وماتت اليوم الثالث.
قال ابن جريج :قال كعب الأحبار :ما �أحرقت النار من �إبراهيم � شيئ ًا غري وثاقه
الذي �أوثقوه به.
عن معتمر بن �سليمان التيمي عن بع�ض �أ�صحابه قال :جاء جربيل � إىل �إبراهيم
 عليهما ال�سالم وهو يوثق �أو ُيقمط؛ ل ُيلقى يف النار قال :يا �إبراهيم � ألك حاجة؟
قال� :أما �إليك فال.
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عن �أرقم �أن �إبراهيم  قال حني جعلوا يوثقونه ليلقوه يف النار :ال �إله �إال �أنت،
�سبحانك ،رب العاملني ،لك احلمد ،ولك امللك ،ال �رشيك لك.
عن �أبي العالية يف قوله :قلنا يا نار كوين برداً و�سالم ًا على �إبراهيم ،قال :ال�سالم :ال
ي�ؤذيه بردها ،ولوال �أنه قال :و�سالم ًا لكان الربد �أ�شد عليه من احلر.
عن ابن جريح قوله :برداً :قال :بردت عليه ،و�سالماً :ال ت�ؤذيه.
عن معمر عن قتادة ،قلنا يا نار كوين برداً و�سالم ًا على �إبراهيم  قال :قال كعب:
ما انتفع �أهل الأر�ض يومئذ بنار ،وال �أحرقت النار يومئذ �شيئ ًا �إال وثاق �إبراهيم.
وقال قتادة :مل ت�أت يومئذ دابة �إال �أطف�أت عنه النار �إال الوزغ .وقال الزهري� :أمر النبي
 بقتله ،و�سماه فوي�سقاً.
قوله :و�أرادوا به كيداً .يقول تعاىل ذكره } :و�أرادوا به كيداً فجعلناهم الأخ�رسين {
يعني الهالكني.
عن ابن جريح :و�أرادوا به كيداً فجعلناهم الأخ�رسين .قال :القوا �شيخ ًا منهم يف النار؛
()2
لأَ ْن ُي�صيبوا جناته كما نجُ ِّ َي �إبراهيم  ،فاحرتق.
كما يح�سن بي �أن �أنقل – بت�رصف كبري -بع�ض ما قاله املف�رسون – قدمي ًا وحديثاً-
يف ق�صة حرقه لأبينِّ عظمة امل�شهد ،والهول وال�شدة يف هذا احلدث مع الفتى �إبراهيم 
– وهو الذي مل تكتمل حليته بعد .-
حرقوه وان�رصوا �آلهتكم �إن كنتم فاعلني{
�أقول :قالوا يف تف�سري قوله تعاىل }:قالوا ّ
فحم قومه الكفرة بالرباهني واحلجج
ذكر اهلل  يف هذه الآية �أن نبيه �إبراهيم  ملا �أَ َ
القاطعة جلئوا �إىل ا�ستعمال القوة؛ لأن املُبطِ ل �إذا �أُفحم بالدليل جل�أ �إىل ما عنده من القوة؛
()3
لي�ستعملها �ضد احلق ،فاختاروا له �أفظع ِق ْتلة ،وهي الإحراق بالنار.
واختلفوا يف الذي �أ�شار ب�إحراقه فقيل":منرود" ،وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال:
رجل من �أعراب العجم ،يريد :الأكراد .وقيل� :إن ا�سمه "هيزن" وقيل :هريون ،وقيل :هينون،
()4
فخ�سف اهلل  به الأر�ض فهو يتجلجل فيها �إىل يوم القيامة.
وحني هموا ب�إحراقه حب�سوه ،ثم بنوا بيت ًا كاحلظرية ،وجمعوا �شهراً �أ�صناف احلطب
حتى كان الرجل مير�ض فيقول :لئن عافاين اهلل لأجمعن حطب ًا لإبراهيم  ،وكانت
نب يف نار �إبراهيم  ،وكان الرجل
املر�أة تنذر – يف بع�ض ما تطلب – لئن �أ�صابته لتحطِ َّ
يو�صي ب�رشاء احلطب و�إلقائه فيها .وكانت املر�أة تغزل وت�شرتي احلطب بغزلها فتلقيه فيها
جوبة من الأر�ض و�أ�رضموها ناراً ،فكان لها �رشر عظيم ،ولهب
احت�ساباً ،ثم جعلوه يف ْ
مرتفع مل توقد نار – قط -مثلها حتى كادت الطري حترتق يف اجلو من وهجها ،ثم و�ضعوه
يف املنجنيق مقيداً مغلوالً ،فرموا به فيها ،فرفع ر�أ�سه �إىل ال�سماء فقال :ح�سبي اهلل  ونعم
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الوكيل .فقذفوه يف النار .وكان ابن �ست ع�رشة �سنة .وقيل :وكان ابن �ست وع�رشين �سنة)5(.
والأول �أ�صوب لأنه معنى الفتى يف لغة العرب.
وملا جمعوا ما �أرادوا ،و�أ�شعلوا يف كل ناحية من احلطب النار �أوقدوا عليها �سبعة
�أيام .وقيل� :أربعني يوماً .وروي �أنهم مل يعلموا كيف يلقونه فيها فجاء �إبلي�س فعلمهم عمل
املنجنيق ،وقيل :رجل من �أعراب فار�س من الأكراد ،فعملوه)6(.
ورمي به� ،صاحت ال�سماء والأر�ض ومن فيهما من
وعندما ُو ِ�ضع يف املنجنيقُ ،
ربنا� ،إبراهيم خليلك يلقى يف النار،
املالئكة وجميع اخللق �إال الثقلني �صيحة واحدةْ � :أي َّ
ولي�س يف �أر�ضك �أحد يعبدك غريه ،ف ٌاذ َْن لنا يف ن�رصته ،فقال اهلل � :إنه خليلي ،لي�س يل
غريه خليل ،و�أنا �إلهه ،ولي�س له �إله غريي .ف�إن ا�ستغاث ب�شيء منكم� ،أو دعاه ،فلين�رصه ،فقد
وليه ،فخلوا بيني وبينه .فلما �أرادوا
�أذنت له يف ذلك ،و�إن مل يدع غريي ،ف�أنا �أعلم به ،و�أنا ّ
أخمدت النار ،و�أتاه خازن الرياح ،فقال:
أردت �
ُ
�إلقاءه يف النار �أتاه خازن املياه ،فقالْ � :إن � َ
�إن �شئت طريت النار يف الهواء .فقال �إبراهيم :ال حاجة يل �إليكم ،ح�سبي اهلل ونعم الوكيل.
ُ
بي بن كعب �أن �إبراهيم قال حني �أوثقوه؛ ليلقوه يف النار ،قال :ال �إله �إال
وروي عن �أ ّ
�أنت� ،سبحانك ،رب العاملني ،لك احلمد ،ولك امللك ،ال �رشيك لك ،ثم رموا به يف املنجنيق �إىل
النار ،فا�ستقبله جربيل  فقال :يا �إبراهيم� ،ألك حاجة؟ فقال� :أما �إليك فال .فقال جربيل
 :فا�س�أل ربك .فقال �إبراهيم :ح�سبي من �س�ؤايل علمه بحايل)7(.
وقالوا يف تف�سري قوله تعاىل } :قلنا يا نار كوين برداً و�سالم ًا على �إبراهيم{� :أي ذات
برد و�سالم ،وجاءت العبارة هكذا؛ للمبالغة ،واملراد� :أُ ْب ُردي ،في�سلم منك �إبراهيم� .أو �أُبردي
برداً غري �ضار.
واختلف كيف بردت النار ،فقيل� :أزال اهلل  عنها ما فيها من احلر والإحراق ،و�أبقاها
حرها و�إحراقها مع ترك ذلك فيها.
على الإ�ضاءة واال�شتعال .وقيل :دفع عن ج�سم �إبراهيم ّ
وقيل :خلق بينه وبينها حائالً .ومعنى ال�سالم :ال�سالمة .وقد روي �أنه لو مل يقل �سالم ًا لهلك
�إبراهيم من الربد.
ومل يبق يومئذ نار يف الأر�ض �إال طفئت ،ظنت �أنها هي ُتعنى ،فلم ُينتفع يف ذلك اليوم
بنار يف العامل .ولو مل يقل":على �إبراهيم" لبقيت النار ذات برد �أبداً ،فما �أحرقت النار من
�إبراهيم �إال وثاقه.
قالوا :وكان �إبراهيم يف ذلك املو�ضع �سبعة �أيام)8(.
فقذفوه يف النار ،فناداها ،فقال " :يا نار كوين برداً و�سالم ًا على �إبراهيم" .فكان
()9
جربيل  هو الذي ناداها ،وقيل :اهلل  تعاىل هو الذي ناداها.
وقال �إبراهيم :ما كنت – قط – �أيام ًا �أنعم مني من الأيام التي كنت فيها يف النار.
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وقيل� :إن �إبراهيم مكث هناك �إما �أربعني ،و�إما خم�سني يوماً ،وبعث اهلل  ملك الظل
يف �صورة �إبراهيم فقعد فيها �إىل جنب �إبراهيم ي�ؤن�سه ،قالوا :وبعث اهلل جربيل � إليه
بقمي�ص من حرير اجلنة وطُ ْنفُ�سة ،ف�ألب�سه القمي�ص ،و�أقعده على الطنف�سة وقعد معه يحدثه،
وقال جربيل  :يا �إبراهيم� ،إن ربك يقول لك� :أما علمت �أن النار ال ت�رض �أحبائي؟.
ثم نظر منرود و�أ�رشف على �إبراهيم من �رصح له ،فر�آه جال�س ًا يف رو�ضة وامللك قاعداً
بلغت قدرته حال
ري �إلهك الذي ْ
�إىل جنبه وما حوله نار حترق احلطب ،فناداه :يا �إبراهيم ،كب ٌ
بينك وبني ما �أرى .يا �إبراهيم ،هل ت�ستطيع �أن تخرج منها؟ قال :نعم .قال:هل تخ�ش �إن �أقمت
فاخر ْج منها ،فقام �إبراهيم مي�شي فيها حتى خرج منها.
فيها �أن ت�رضك؟ قال :ال .قال :فقم،
ُ
فلما خرج �إليه ،قال له :يا �إبراهيمَ ،من الرجل الذي ر�أيته معك يف مثل �صورتك قاعداً �إىل
يل ربي؛ لي�ؤن�سني فيها .فقال منرود :يا �إبراهيم �إين مقرب
جنبك؟ قال :ذاك ملك الظل� ،أر�سله �إ ّ
�إىل �إلهك قرباناً؛ ملا ر�أيت من قدرته وعزته فيما �صنع بك حيث �أبيت �إال عبادته وتوحيده.
�إين ذابح له �أربعة �آالف بقرة .فقال �إبراهيم� :إذاً ال يقبلها منك ما كنت على دينك حتى تفارقه
�إىل ديني .فقال :ال �أ�ستطيع ترك ملتي وملكي ،ولكن �سوف �أذبحها .فذبحها له منرود ،ثم كف
()10
عن �إبراهيم ،ومنعه اهلل  منه .ومل ت�أت – يومئذ -دابة �إال �أطف�أت عنه النار �إال الوزغ.
حرقوه
وقالوا يف تف�سري قوله تعاىل } :فما كان جواب قومه �إال �أن قالوا اقتلوه �أو ِّ
ف�أجناه اهلل من النار �إن يف ذلك لآيات لقوم ي�ؤمنون {(�سورة العنكبوت �آية  .)24ملا �أقام
�إبراهيم الربهان على قومه ،كان جوابهم جواب املتكرب ،فقالوا :ال جتيبوا عن براهينه،
حرقوه .وكان ذلك قول بع�ضهم .لكن ملا قيل فيهم ،ور�ضي به الباقون� ،أُ�سند
واقتلوه� ،أو ّ
�إىل كلِّهم ،فاتفقوا على حتريقه ،ف�أ�رضموا له النار ،ف�ألقوه فيها ،ف�أجناه اهلل  منها ،ومل
()11
ُي�سلطها عليه ،بل جعلها عليه برداً و�سالماً.
وهكذا �أكون قد انتهيت من عر�ض ما قيل يف معنى حتريق �إبراهيم يف النار .وجملة
ما قاله املف�رسون هو� :إما اجتهاد ،و�إما نقل عن علماء بني �إ�رسائيل ،ولي�س فيه ن�ص واحد
�صحيح عن ر�سول اهلل  غري حديث الوزغ – فيما �أعلم .-
امل�س�ألة الثانية :مناق�شة الأقوال والنظرة املو�ضوعية الت�أملية يف املوا�ضع التي ذُكِ ر
فيها حتريقه يف القر�آن.
�أناق�ش �أقوال �أ�صحاب هذا االجتاه ف�أقول� :إن غاية ما تعلق به ه�ؤالء املف�رسون – يف
هذا ال�صدد -هو �أقوال م�أثورة عمن �أ�سلم من �أهل الكتاب ،مثل الذي ُيروى عن كعب الأحبار
وغريه ،وهي التي فو�ض العلماء العلم ب�صحتها �إىل اهلل تعاىل .هذا مع العلم ب�أن التوراة
عندهم مل تذكر هذه الق�صة ،ومل ُت�رش �إليها .على جاللة �إبراهيم  ،ومكانته عندهم� ،إذ هو
النبي  الأب لأنبيائهم.
�إذاً هي �أقوال �رست �إليهم من علماء بني �إ�رسائيل ،لي�س فيها قول واحد �صح عن النبي
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� أنه قاله ،وبينّ فيه كيفية �إلقاء �إبراهيم  يف النار .و�إن الذي ورد هو :حديث �أم �رشيك:
حدثنا عبيد اهلل بن مو�سى �أو ابن �سالم عنه� :أخربنا ابن جريح عن عبد احلميد بن جبري عن
�سعيد بن امل�سيب عن �أم �رشيك ر�ضي اهلل عنها �أن ر�سول اهلل �أمر بقتل الوزغ .وقال " :كان
()12
ينفخ على �إبراهيم ."
وعن �سعيد بن امل�سيب �أن امر�أة دخلت على عائ�شة وبيدها عكاز فقالت :ما هذا؟ فقالت:
لهذه الوزغ؛ لأن نبي اهلل  حدثنا� ":أنه مل يكن �شيء �إال ُيطفئ على �إبراهيم � إال هذه
()13
الدابة" ف�أمرنا بقتلها.
وعن �سائبة – موالة الفاكه بن املغرية – �أنها دخلت على عائ�شة فر�أت يف بيتها رحم ًا
مو�ضوعاً ،فقالت :يا �أم امل�ؤمنني ،ما ت�صنعني بهذا؟ قالت :نقتل به هذه الأوزاغ ،ف�إن نبي
اهلل �أخربنا� :أن �إبراهيم  ملا �أُلقي يف النار مل تكن يف الأر�ض دابة �إال �أطف�أت النار غري
()14
الوزغ ،ف�إنها كانت تنفخ عليه ،ف�أمر ر�سول اهلل بقتله"
قال يعقوب بن �سيد علي يف كتابه(:مفاتيح اجلنان �رشح �رشعة الإ�سالم)(:و�إمنا نفخ؛
لأن جبلتها على اخلبث والإف�ساد ،و�أنها بلغت مبلغ ًا ا�ستعملها ال�شيطان ،فحملها على نفخ
النار امللقى فيها اخلليل)( ،)15وهو عني ما قاله البي�ضاوي يف تف�سريه ،وال يبدو يل هذا
التف�سري مقنعاً ،و�إال لتوقفت عنده .وال �أجتر�أ �أن �أخطو خطوة واحدة تبعدين عنه.
لكني �أقول – ب�رصاحة  :-لقد ت�أملت يف املوا�ضع التي ورد احلديث عن حتريق
�إبراهيم  يف القر�آن العظيم ،وقد جاءت على ترتيب امل�صحف يف الأنبياء فالعنكبوت
فال�صافات.
ففي الأنبياء :بعد �أن ق�ص اهلل تعاىل حماورة �إبراهيم  مع قومه يف �ش�أن الأ�صنام،
وحتطيمه لها ،ثم جمادلة قومه يف �ش�أنها ،بعد ذلك كله �سجل اقرتاح امللأ من قومه فقال:
حرقوه وان�رصوا �آلهتكم �إن كنتم فاعلني قلنا يا نار كوين برداً و�سالم ًا على �إبراهيم
} قالوا ِّ
 و�أرادوا به كيداً فجعلناهم الأخ�رسين وجنيناه ولوط ًا �إىل الأر�ض التي باركنا فيها
للعاملني ووهبنا له ا�سحق ويعقوب نافلة وك ًال جعلنا �صاحلني{(الآيات .)70-68
ويف العنكبوت� :سجل مقرتح قومه مرة �أخرى مبزيد من التف�صيل فقال } :فما كان
حرقوه ف�أجناه اهلل  من النار �إن يف ذلك لآيات لقوم
جواب قومه �إال �أن قالوا اقتلوه �أو ّ
ي�ؤمنون وقال �إمنا اتخذمت من دون اهلل �أوثان ًا مودة بينكم يف احلياة الدنيا ثم يوم القيامة
يكفر بع�ضكم ببع�ض ويلعن بع�ضكم بع�ض ًا وم�أواكم النار وما لكم من نا�رصين ف�آمن له لوط
مهاجر �إىل ربي �إنه هو العزيز احلكيم ووهبنا له ا�سحق ويعقوب{(.)27- 24
وقال �إين
ٌ
ويف ال�صافات ،وبعد �أن �رضب �أ�صنامهم ،وجادلهم يف عدم �صالحية هذه املنحوتات
للعبادة ،لأنها خملوقة من دون اهلل � سجل مقرتحهم مرة ثالثة ،فقال } :قالوا ابنوا له
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بنيان ًا ف�ألقوه يف اجلحيم ف�أرادوا به كيداً فجعلناهم الأ�سفلني ،وقال �إين ذاهب �إىل ربي
�سيهدين{( .)99-97ثم يق�ص علينا هذا ال�سياق القر�آين خرب تب�شريه  مبولد �إ�سماعيل
الذبيح ،وما كان من فدائه �إ�ضافة �إىل مولد ا�سحق .وقد ورد ذكر ذلك يف ال�سورتني املتقدمتني
خمت�رصاً ،يف حني مت تف�صيله يف ال�صافات.
�أقول :من الوا�ضح عند الت�أمل يف ال�سياقات القر�آنية املتقدمة �أنها تت�شابه يف عر�ض
احلقائق الآتية:
احلقيقة الأوىل :جمادلة �إبراهيم  لقومه يف عدم �صالحية �آلهتهم للعبادة ،فهي
ال ت�رض وال تنفع ،وال ترزق ،وهي خملوقة هلل منحوتة من الب�رش ،كما هو وا�ضح من خالل
مراجعة �سياق الق�صة يف ال�سور الثالث.
ومن خالل املراجعات العامة يف �آيات القر�آن الكرمي ،يبدو �أن هذه املحاورات مل تكن
بني �إبراهيم  وقومه فح�سب ،بل كانت مع �أبيه �أي�ض ًا كما هو وا�ضح من خالل �سور �أخرى
مثل ما وقع يف الأنعام ومرمي والزخرف واملمتحنة وبراءة التي عقبت على جانب من هذا
()16
احلدث �أي�ضاً.
احلقيقة الثانية :والأمر الثاين الذي تت�شابه فيه هذه ال�سور :اقرتاح امللأ من قوم
�إبراهيم  على بع�ضهم البع�ض ،والذي يق�ضي ب�أن يتم حتريقه  يف النار ،و�إلقا�ؤه
فيها -كما هو وا�ضح من ال�سياقات الآنفة الذكر .-ولكن الذي �سكت عنه القر�آن الكرمي هو:
م�س�ألة التحريق الفعلي لإبراهيم  ،فهل �أُلقي يف النار على احلقيقة �أو ال ؟ كل ما هنالك
�أن الآيات ال�سالفة الذكر �سجلت مطالبة امللأ من قومه بتحريقه يف النار� ،أو قتله -كما
ف�صل يف ذلك �سياق العنكبوت.-
�أما احلقيقة الثالثة التي ت�شابهت الآيات يف عر�ضها :ت�سجيل جناة �إبراهيم  من
من اهلل 
النار ،وذهابه �إىل الأر�ض املباركة يف فل�سطني ،و�سياحته يف الأر�ض ،وكيف ّ
عليه بالذرية ال�صاحلة من �إ�سماعيل وا�سحق وباقي ذريته.
والذي �سكت عنه القر�آن – مرة �أخرى -هل النجاة كانت قبل احلرق بالنار �أو بعده؟.
كل ما يف الأمر �أن ال�سياق القر�آين �أوم�أ �إمياءة خفيفة ب�أنه ح�صل ثمة حتريق ،وذلك من
خالل قوله تعاىل يف الأنبياء } :قلنا يا نار كوين برداً و�سالم ًا على �إبراهيم � .{ أي �أن
اهلل  نزع منها خ�صي�صة الإحراق – كما قيل .-
ف�صل يف هذا الأمر امل�سكوت عنه :الروايات الإ�رسائيلية التي حتدثت عن
والذي ّ
مو�ضوع جمع احلطب والإلقاء يف النار .وقول �إبراهيم (: ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل) .وهذه
الروايات �أوردتها كتب التف�سري املختلفة ،وملا �سكت عنها القر�آن الكرمي ،وملا مل تكن منه
مبوقع املعار�ضة وال املناق�ضة ،فنفو�ض العلم ب�صحتها �إىل اهلل تعاىل.
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وختام ًا لهذا املبحث �أقول :الواقع �أن معظم الآيات القر�آنية يف �ش�أن �إبراهيم 

�سكتت عن مو�ضوع التحريق الفعلي بالنار ،واكتفت بالقول� :إن احلرق �أو القتل �أو الإلقاء
يف اجلحيم كان من مقرتحات قومه ،وبعد ذلك كانت جمادلة �إبراهيم  لأبيه وقومه يف
�ش�أن �آلهتهم – كما وقع يف العنكبوت وال�صافات – ثم بعد ذلك اعتزل قومه ،ووهب اهلل له
الذرية ال�صاحلة� ،إ�سماعيل وا�سحق و�سائر بنيه من بعده.
وبناء على ذلك كله ،ف�إنني �أنظر يف االجتاه الآخر يف حتريق �إبراهيم  بالنار،
و�إنه
ً
و�س�أعر�ضه يف املبحث الثاين مف�صالً.
أنب ُه يف البداية �أنني ال �أق�صد يف عر�ضه تقريره وتثبيته� ،أو القول �إنه احلق الواقع� ،أو
و� ِّ
حمال ،و�إنه ميكن
واقع احلق يف احلرق ،وغاية ق�صدي يف هذا العر�ض �أن �أقول� :إن القر�آن َّ
فهمه على �أكرث من وجه ،وخا�صة ال َق�ص�ص فيه� ،رشط املحافظة على الإعجاز واالعتبار،
و�إن الفهم ال�سليم – فيما �أبحث هنا – هو ما �س�أقرره يف نهاية البحث ،وهو �إن �شاء اهلل 
تعاىل احلق الذي ال ُبعد فيه ،وال عقل ُينافيه ،وال جمال فيه للرد �أو االعرتا�ض.
املبحث الثاين :االجتاه العقلي يف حقيقة التحريق بالنار.
لكي �أحيط ب�أهم جوانب هذا املبحث ،ال بد من معاجلة النقاط التالية:
•النقطة الأوىل :حقيقة دعوة �إبراهيم .
•النقطة الثانية :حماكمة �إبراهيم .
•النقطة الثالثة :الإعجاز من خالل الأركان املادية املح�سو�سة الواردة يف الن�ص
القر�آين ،التي ت�صور حادثة التحريق.
النقطة األوىل :دعوته.

كان �إبراهيم  حنيف ًا م�سلم ًا وما كان من امل�رشكني ،دعا قومه �إىل عقيدة التوحيد
اخلال�ص ،ال�صافية الثائرة على الآلهة الباطلة .وكان هدفه الأ�سمى هو :حتقيق هذه العقيدة
النقية ال�ساطعة يف �ضباب هذه الوثنية ال�سائدة .تلك هي مهمته العظيمة التي حطم بها
�أ�صنام قومه ،و�أهان بها �آلهتهم املادية ،ف�أف�سد عليهم �أديانهم وت�صوراتهم ،وهز نفو�سهم
وم�شاعرهم هزة عنيفة ،وكان قد بد�أ دعوته بالإ�ساءة �إىل �آلهتهم بالقول ال�سيئ البليغ الذي
جعل �أقرب النا�س �إليه يحذره عقوبة كالمه �إن هو مل ينته عما يقول بالرجم والهجران
والإهانة ،قال تعاىل } :قال �أراغب �أنت عن �آلهتي يا �إبراهيم  لئن مل تنته لأرجمنك
واهجرين ملياً{(مرمي)46 ،؛ وذلك مت�سك ًا بتقليد الآباء .وكذلك �أخرب اهلل تعاىل عن �إبراهيم
 يف حماجة قومه ،بقوله } :ما تعبدون قالوا نعبد �أ�صنام ًا فنظل لها عاكفني قال
هل ي�سمعونكم �إذ تدعون �أو ينفعونكم �أو ي�رضون قالوا بل وجدنا �آباءنا كذلك يفعلون{
(ال�شعراء .)74-70 ،فحادوا عن اجلواب القاطع عن مورد ال�س�ؤال �إىل اال�ستم�ساك بتقليد
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الآباء .وكان هذا هو قرار قومه منه ،يتقدمهم �أبوه يف الإ�ساءة �إليه ،ومن الوا�ضح �أنه قرر
�أن يعتزلهم بعد �أن ا�ستنفذ كافة ال�سبل يف الإقناع واملحاورة دون جدوى ،غري �أن �إبراهيم
 مل يكتف بهذا ،ومل يقف عند هذا احلد من القول ،بل تعداه �إىل �أم ٍر فائقٍ ملعهودهم ،وهو
�رضب �آلهتهم ،،واحلط من كرامتها وعلو قدرها.
النقطة الثانية :حماكمته.

ملا حطم �إبراهيم � آلهتهم –�أ�صنامهم احلجرية – با�ستثناء �أكربها �أثناء بعدهم
عنها ،عرفوا �أن �إبراهيم  هو امل�شتبه به يف االعتداء عليها ،بناء على معهودهم ال�سابق
وهو :ما �سمعوه عنه قبل ذلك ،قال تعاىل} :قالوا من فعل هذا ب�آلهتنا �إنه ملن الظاملني
قالوا �سمعنا فتى يذكرهم يقال له �إبراهيم ({الأنبياء .)60-59
و�س�ألوه بعد �أن جا�ؤوا به يف م�شهد عظيم } :قالوا �أ�أنت فعلت هذا ب�آلهتنا يا �إبراهيم
 قال بل فعله كبريهم هذا فا�س�ألوهم �إن كانوا ينطقون{(.)63-62
وهنا �أ�صل �إىل حقيقة مهمة وهي� :أن �إبراهيم  مل يقر مبا فعل ،ومل يكن يف القوم
من ي�شهد عليه ،فانعدم الدليل ،وبقيت �شبهة الدليل قائمة ،وهي لي�ست بدليل قطعاً ،فلم ميلك
القوم �إال �أن يحاكموه حمكمة كيدية تجُ ِّرمه ،وتنتهي به �إىل املوت قت ًال �أو حرقاً....
ولكن ،من �أين لهم �أن يتخل�صوا منه على �أعني النا�س بال برهان ومن غري بيان؟
لذلك �آثروا �أن ي�سوقوه �إىل الت�رشيع املوجب لعقوبة قتله �أو حرقه �إن هو ُحك َِم �ضده و�أُثبت
عليه فعله.
وال�س�ؤال هو :ما الت�رشيع املوجب لقتله �أو حرقه حتى يتخل�ص القوم منه؟ ويكون
ذلك على �أعني النا�س لعلهم ي�شهدون.
دخلت بولع �شديد� ،أُحم�ص الآراء والأقوال ،و�أُديل بدلوي يف
وللجواب على هذا ال�س�ؤال،
ُ
الدالء ،ويف نف�س املياه التي ي�ستقي منها غريي ،ومل �أخرج عن نطاقها ،م�ضيف ًا هذا الر�أي
�إىل ما بينته يف املبحث الأول من �أن الآيات القر�آنية تركت كيفية هالك �إبراهيم  ومل
حمال ومن هذا الباب املفتوح �أتقدم ؛ لأَ ُ�س َّد هذه الثغرة التي توجد
تو�ضحه ،و�إن القر�آن َّ
متوه مب�شه ٍد ال ُي َت َ�ص َّور عق ًال من لهيب
يف ثنايا الر�أي الذي بد�أه املف�رسون ،ومل ُيتِموه؛ بل �أ ُّ
ال�صفْر ،ميلأ الوادي ،وال يحتاج من
نار ُيناطح ال�سماء ،و�رشر ُي َذك ُِّر بالق�رص ،وا ِ
جلماالت ُّ
املخلوقات � اّأل �إىل الوزغ ال�صغري ينف ُُخ عليه لإ�شعاله .ف�أقول:
من املمكن �أن �إبراهيم  ،متت حماكمته ح�سب ما هو �شائع معروف عندهم من
الكي بالنار ،وهو و�ضع النار على ل�سان امل َّتهم بوا�سطة �آلة تحُ مى يف النار حتى ت�صري ناراً
ِّ
حارقة ،ثم ُيكوى بها ل�سانه .ف�إن كان �صادق ًا مل ت�رضه ،و�إن كان كاذب ًا �أثَّرت النار فيه �إىل
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الكي .وهذا الذي ي�سميه �أهلُه والقائمون عليه(:الب�شعة)� ،أو(التلحي�س) ،والقائم عليه
حد ي�شبه ّ
()17
هو :املُب�شع� ،أو املُلح�س .وهي �إحدى و�سائل التحقيق وال�ضغط النف�سي على املتهم ،والقرار
فيها خا�ضع ملزاج املب�شع امللح�س ،ف�إما �أن يدينه ،و�إما �أن يربئه .ولعل هذا القانون العريف
()18
كان �ساري ًا �أيام �إبراهيم  ح�سبما هو مقرر يف �رشيعة حمورابي حوايل 1780( :ق.م).
ولو �أردت �أن �أدخل يف هذا االجتاه و�أديل بدلوي فيه غري متجاوز للإمكان فبا�ستطاعتي
�أن �أقول :هل هذا هو ما ح�صل لإبراهيم ،وهو ما كان يح�صل مع غريه من الذين ُيتَّهمون
بتهم توجب العقوبة بالقتل �أو احلرق؟!.
ٍ
ولكن ما ح�صل مع �إبراهيم مغاير كل املغايرة ملا يكون مع غريه ،فما يكون مع
غريه هو حرق ملرة واحدة فح�سب� .أما ما كان مع �إبراهيم  ،فهو حتريق ولي�س حرقاً� ،إذ
حرق
احلرق غري التحريق ،فالتحريق �صيغة مبالغة ،وهي تفيد تكثري الفعل من فاعلهّ � ،أي ٌ
حرق بعده حرق .....وهكذا بداعي الكيد له ،حتى ت�ؤثر النار فيه في�ستحق عقوبة احلرق
بعده ٌ
بالإلقاء يف النار �أو القتل.
ولعل هذا يوافق قوله تعاىل } :و�أرادوا به كيداً فجعلناهم الأخ�رسين { .حقاً� ،إنه الكيد
بالتحريق لكن دون جدوى؛ لأنه هنا تتدخل قدرة اهلل يف �إظهار ما هو فائق ملعهود الب�رش،
ومبطل له ،مهما كان التحدي؛ وذلك ب�سبب �سلب اهلل خا�صية الإحراق املودعة يف النار،
وجعلها باردة عليه؛وذلك برهان من اهلل يربئ به خليله من التهمة ،وي�سلمه من العقوبة
التي تنتظره والتي �أعدوا لها عدتها } :قلنا يا نار كوين برداً و�سالم ًا على �إبراهيم 
و�أرادوا به كيداً فجعلناهم الأخ�رسين {.
فههنا �أمران� ،أَ َم َر ا ُ
هلل بهما النار – وهي �إحدى جنود اهلل ،مثلها مثل الرياح يف غزوة
الأحزاب ،ومثل الأمطار يف غزوة بدر.-
الأمر الأول :كوين برداً� :أي باردة ال تكوي .ذلكم الإعجاز!
الأمر الثاين :و�سالماً� :أي كوين ُم َ�سلِّمة له من التهمة .ذلكم الإعجاز!.
النقطة الثالثة :اإلعجاز.

دعني يف هذه النقطة ا�ستعر�ض الآيات الكرمية التي حتدثت عن ذلك العمل العظيم،
وهو �أن قوم ًا �أرادوا �أن يتعززوا ب�رشيعتهم العرفية؛ ليغلبوا نبي ًا على �أمره ،وي�صلوا �إليه ِب�شرَ ٍّ
و�أذى ،فن�رصه اهلل عليهم ،ورد كيدهم بعد �أن كانوا يف ثقة من حت ّديهم ،فلم ُيفدهم ذلك �شيئاً،
وخيب �سعيهم ،و�أ�ضل �أعمالهم ،وردهم ب�رش خيبة ،وكانوا �ضالني،
بل �أرغم اهلل �آنافهمَّ ،
وكان دينهم عبادة الأوثان .فظهرت قدرة اهلل فوق قدرتهم �صيانة لنبيه ،وهي نعمة من اهلل
 غمر بها خليله.
�أقول� :إن تف�سري الآيات الكرمية – على نحو ما �سبق  -ي�شتمل على الأركان املادية
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املح�سو�سة التي وردت يف الن�ص ُت َ�صور حدث التحريق ،وهي:
•ي�شتمل على ثبوت(النار) الذي ورد يف الن�ص القر�آين حيث �أقول� :إن القوم و�ضعوا النار
عليه.
حرقوه
• ي�شتمل على ثبوت(التحريق) الذي ورد يف الن�ص القر�آين ،حيث �أقول� :إن القوم ّ
وحرقوه ،وكرروا وكرثوا وبالغوا يف ذلك وهو معنى التحريق.
• ي�شتمل على ثبوت(الربد) الذي ورد يف الن�ص القر�آين ،حيث �أقول� :إن اهلل تعاىل �سلب
النار خا�صية احلرق ف�صارت باردة عليه.
• ي�شتمل على ثبوت(ال�سالم) الذي ورد يف الن�ص القر�آين ،حيث �أقول� :إن ال�سالم معناه
الرباءة .واملراد براءته من التهمة املوجهة �إليه.
• ي�شتمل على �صريورة القوم خا�رسين وكانوا قد �أعدوا وجهزوا كل ما يلزم للتخل�ص منه.
�أقول :وهذه الأمور اخلم�سة :النار ،التحريق ،الربد ،ال�سالم ،واخل�رسان على �أعني النا�س،
هي الأركان املادية املح�سو�سة التي وردت يف الن�ص القر�آين .ففي قوله تعاىل } :قلنا يا
نار{ ذِكْ ر للنار .ويف قوله تعاىل } :قالوا حرقوه{ ذِكْ ر للتحريق .ويف قوله تعـــاىل} :
كوين برداً و�سالم ًا { ذِكْ ر للربد وال�سالمة .ويف قوله تعاىل } :و�أرادوا به كيداً فجعلناهم
الأخ�رسين{ ذِكْ ر للحدث اخلا�رس على �أعني النا�س وب�شهادتهم ،وهي النهاية التي انتهى
�إليها قوم �إبراهيم .
وهكذا� ،أكون قد ذكرت �أركان الواقعة كما ذكرها القر�آن الكرمي من غري �أن �أُنق�ص منها
�شيئاً .وهي نف�س الأركان التي ذكرها املف�رسون جميعاً ،وا َّتفقوا على ثبوتها يف احلدث الذي
وهولوه.
عظَّ موه
َّ
و�ضخموه َّ
ولكن ،بقي �أن يقال :كيف هذا؟ ويف قوله تعاىل } :قالوا ابنوا له بنيان ًا ف�ألقوه يف
اجلحيم ف�أرادوا به كيداً فجعلناهم الأ�سفلني {.
ولكي �أتبينَّ اجلواب �أعود �إىل الآيات مرة �أخرى؛ لأجد �أن الآيات تركت بيان الإلقاء يف
اجلحيم .وهذا جانب يف الواقعة يتطلع العقل �إىل معرفته؛ لتتم له معرفة الواقعة من جميع
جوانبها ،ونحن نتلم�س ال�سبيل ملعرفة هذا اجلانب ،ف�إن الروايات فيه كثرية وخمتلفة ،و�إن
الأفكار والآراء فيه تتزاحم متواردة على اجلانب الذي ذَكَ َر �أن الآيات القر�آنية مل تبينه.
و�إن اختالف الروايات يف �أمر الإلقاء يف النار يدل على �أن الآراء فيه وليدة االجتهاد
يف املنقول عمن لي�س ال�سماع عنه حجة ملزمة – �أعني من �أ�سلم من �أهل الكتاب –.
لع َّل هذا هو ت�صوير حادثة حتريق �إبراهيم  كما وردت يف القر�آن ،وهو ت�صوير
ال يخرج عن نطاق الن�ص القر�آين مع ما ورد عن املف�رسين يف تف�سريه ،لي�س يل �شيء فيه
ربطت بها بني ما ورد يف الن�ص ،وما
�سوى هذه الإ�ضافة املحتملة املمكنة عق ًال التي
ْ
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تف�سري من غري الإ�رسائيليات� .أو هي مثلها
يكون قد حدث ،وهذه الإ�ضافة هي يف الواقع
ٌ
يف ال�صورة البعيدة عن احلق والواقع ،مع علمنا �أنه ال يتوقف ظهور �أثر قدرة اهلل تعاىل يف
قهر قوم �إبراهيم  على �أن يكون �إبراهيم  يف نار م�شتعلة يف حطب ميلأ الوادي،
وي�شوي الطيور الطائرة فوق النار ،بل تظهر يف عود حطب واحد م�شتعل ُت�سلب منه خا�صيته
املحرقة .ذلكم الإعجاز.
حرق بالنار ،و�سواء كانت النار متلأ الوادي� ،أو يف
ٌ
و�سواء ُح ِر َق �إبراهيم يف النار� ،أو ِّ
حجم حديدة �صغرية ،و�سواء هذا �أو ذاك ،ف�إن النتيجة واحدة وهي� :أنهم �صاروا ب�سبب عدم
ت�أثري النار يف �إبراهيم  هم الأخ�رسين الأ�سفلني ،وحمى اهلل  نبيه وخليله من كيد
الكائدين ،وجناه �إىل الأر�ض املباركة ،ووهب له ذرية �صاحلة .ذلكم الإعجاز.
ولعل ال�سبب يف هجره �أر�ض الكلدانيني – �أر�ض �آبائه و�أجداده  ،-هو تيقن القوم من
�أن �إبراهيم  هو الذي فعل ما فعل ب�آلهتهم  -وهو يف الواقع الذي فعل ما فعل  ،-مما
جعله غري مطمئن �إىل العي�ش و�سط قوم ُيك ُّنون له ال�ضغينة ،ويرتب�صون به للنيل منه على
فنجاه
�أي �شكل كان ،ولعلمه الأكيد �أنهم من القا�سية قلوبهم .وقد علم اهلل تعاىل منهم ذلك َّ
ولوطا �إىل الأر�ض املباركة.
االعتقاد الصحيح يف حتريقه:

وحا�صل ذلك كله �أقول:
�إن ب�إمكان املف�رس �أن يف�رس التحريق على الوجه الذي �سبق ،لكن هذا التف�سري ال يخلو
من االعرتا�ضات وامل�آخذ ،وهو ر�أي يف العقيدة النبوية على طريقة عقلية غريبة عجيبة،
تخرج على �إجماع امل�سلمني ،وبدهيات العقيدة ال�صحيحة.
و�إن من يعمد �إىل ن�صو�ص القر�آن ويف�رسها بتف�سريات ال ُتعقل بحال من الأحوال ،وال
حتت �أي ظرف من الظروف ،كما هو يف النقل عمن �أ�سلم من بني �إ�رسائيل-الإ�رسائيليات-
�أو ي�ؤوله بت�أويالت غريبة عجيبة – على نحو ما �سبق  ،-يظلم الن�صو�ص ،ويتجاوز احلق
والواقع ،وواقع احلق يف حتريق �إبراهيم .
وهو يف احلالني يبني ما ي�شبه �أن يكون حقا على باطل �صرِ ف ،وكالهما لي�س من
احلق يف �شيء.
�أما الباطل ال�صرِ ف فهو القول مبا ال يعقل؛ �أي مبا ينايف العقل من م�شاهد التحريق
�صور ،و�أما ما ي�شبه احلق ولي�س بحق فهو القول بالت�أويل البعيد للتحريق.
املهولة ،بعيدة ال َّت ُّ
– وكال القولني بعيد جداً.-
و�أما احلق الثابت الذي ال ُبعد فيه وال عقل ُينافيه فهو القول مبا يلتقي به العقل
ال�رصيح مع الن�ص ال�صحيح وهو ما ندين اهلل تعاىل به ،وهو:
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�إن اخلوارق اجلائزة عقال ال مانع من وقوعها بقدرة اهلل تعاىل مع نبي من الأنبياء،
فالأنبياء م�ؤيدون من العناية الإلهية مبا ال يعهد للعقول وال لال�ستطاعة الب�رشية .و�إن هذا
الأمر الفائق ملعهود الب�رش هو املعجزة التي ح�صلت خلليله ،حيث �ألقي يف البنيان الذي بنوه
له ،و�أ�رضموا فيه النار املحرقة ،من دون ت�ضخيم للم�شهد –كما هو يف الإ�رسائيليات،-
وك�أن الفتى �إبراهيم  خارج عن معهود الإن�سان� ،أو فوق رتبة الب�رش .ومن غري تقليل
الكي
من �ش�أنه� ،أي�ض ًا بحيث ُيقال �إنه جرى عليه ما يجري على غريه من عوام النا�س من ِّ
والتلحي�س بالنار� ،أو الربط ب�شجرة تنبت بالدهن� ،أو عدم ح�صول التحريق �أ�صالً ،كما هو
ر�أي «حممد �أ�سد».
فال�سور الكرمية التي ذكرت لنا هذا احلدث العظيم تعلمنا �أن اهلل �سبحانه وتعاىل يريد
�أن يذكر امل�ؤمنني به بعمل عظيم من �أعماله الدالة على عظيم قدرته ،و�إن كل قدرات الب�رش
خا�ضعة ل�سلطان قدرته ،و�أنه تعاىل هو القادر القاهر فوق عباده.
ذلك العمل العظيم هو �أن قوم �إبراهيم � أرادوا �أن يغلبوا �إبراهيم  على �أمره،
وي�صلوا �إليه بالتحريق واملوت املحقق ،ف�أ�رضموا له نارا يف بنيان بنوه – مبا هو معتاد
مثله من بناء وجمع حطب يكفي حلرق �إن�سان واحد  -و�ألقوه يف النار من غري قذف
باملنجنيق ،فرد اهلل  كيدهم ،و�أبطل تدبريهم بعد �أن كانوا يف ثقة من �أمرهم .ون�رص اهلل
نبيه و�صاروا هم الأخ�رسين.
َّ
هذا هو الر�أي املختار يف م�شهد حرق �إبراهيم � ،أعر�ضه يف هذا البحث املتوا�ضع،
وهو ر�أي يجب فهمه ،ويجب الأخذ به؛ بل يجب االعتقاد به ،ملا فيه من تقرير حقيقة املعجزة
جناه من احلرق � َّأوال ،ولمِ ا فيه من االعتبار واال ِّتعاظ املق�صود
التي � َّأيد اهلل  بها خليله ،و َّ
من الق�صة ثانيا ،ولر ِّد ما ُيقال من حكايات فيها ما فيها من �إفراط يف و�صف امل�شهد� ،أو
تفريط فيه ثالثا ف�إن اخلري كل اخلري يف اال ِّتباع ،وال�رش يف االبتداع.
هذا هو القول ال�صواب فيما ح�صل مع خليل اهلل �إبراهيم  " ،واهلل غالب على �أمره
ولكن �أكرث النا�س ال يعلمون "(يو�سف �آية � .)21صدق اهلل العظيم.
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اخلامتة:
تو�صلت �إليها ،و�أو�صي �أهل العلم بدين اهلل
ويف ختام البحث �أعر�ض ثالث نتائج هامة َّ
 خا�صة بو�صية ،و�أن�صحهم بن�صيحة ،ف�إن الدين الن�صيحة.

النتائج:
جناه اهلل منها ،ولكن من غري امل�ؤكد ما ذكر
من امل�ؤكد �أن �إبراهيم � أُلقي يف النار و َّ
يف الروايات الإ�رسائيلية من التهويل والت�ضخيم مل�شهد حرقه .ويكفينا ما تطمئن له النف�س،
ويخلد �إليه القلب ،ويقتنع به العقل يف هذا احلدث العظيم .ولي�س لأحد مهما كان �سبي ٌل �إىل
جماوزة ما ورد يف القر�آن وال�سنة.
من امل�ؤكد �أي�ضاً� ،أن �إبراهيم هو من الأنبياء الآباء عند اليهود ،ومن امل�ؤكد �أن التحريف
دخل على التوراة ،و�أن ما عندهم من الأ�سفار املق َّد�سة محُ َ َّرف ،و�إال ملا جتاهلوا هذه الق�صة
العظيمة مع هذا النبي الأب عندهم .فهم ال يعرفون عنها �شيئا ،وال �أقل �شيء .والغريب
مرويات علماء بني �إ�رسائيل
ُروع هي من ّ
العجيب �أن معظم الروايات يف حتريقه بامل�شهد امل ِّ
– الإ�رسائيليات  -فمن �أين جاءوا مبا قالوا؟.
ق�ساوة قلوب �أهل القرى يف �أر�ض الكلدانيني ،حيث كان �إبراهيم  يف مدينة(�أور)
ومل ي�ؤمن معه �إال لوط ،وكان يون�س يف مدينة(نينوى) ،ومل ي�ؤمن معه �أحد حتى عاد من
بطن احلوت ،وكان نوح يف املنطقة ذاتها يف مدينة بابل(�شنغار) – �إحدى نواحي �أر�ض
الكلدان  ،-ومل ي�ؤمن معه �إال القليل القليل حتى جاء الطوفان.

التوصية:
�أو�صي �إخواين من �أهل العلم بدين اهلل  خا�صة� ،أن يثبتوا ما �أثبته اهلل يف كتابه
امل�رشفة،
الكرمي الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،وما �أثبته النبي  يف �سنته
َّ
من غري ت�أويل وال تهويل .و�أن يقفوا عند مراد اهلل تعاىل ،ومراد ر�سوله .
و�أختم بن�صيحة �أُذكِّر فيها ب�رضورة �أن يتخل�صوا من الإ�رسائيليات التي �سيطرت على
عقول وقلوب امل�سلمني ،فاعتقدوا بها جيال بعد جيل ،دون وعي �أو تفكري .و�أن ال يتجر�ؤا يف
تف�سري الن�صو�ص الوا�ضحات املحكمات �إىل حد التكلُّف يف التف�سري ،واخلروج على �إجماع
امل�سلمني .ف�إن الدين الن�صيحة.
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و�أ�س�أل اهلل تعاىل بعد ح�سن الثناء عليه �أن يوفقني دوما لفهم مراده ،والوقوف عنده
من غري غلو وال تق�صري .و�أن يتقبله مني بقبول ح�سن.
�شاكرا من يقر�أ بحثي هذا ،وداعيا له بظهر الغيب ب�أن يق�ضي اهلل م�صلحته ،ويوفقه
خلري العمل ،ويجزل له الثواب على ما يبديه يل من مالحظات على هذا البحث ،مبا قد يكون
فيه من هفوات وزالت و�أخطاء� ،أعد بت�صحيحها ،وعزائي يف ذلك �أنني ب�رش ،و�أن الكمال هلل
وحده ،و�إن الع�صمة للأنبياء عليهم ال�سالم ،وكفى بربك هاديا ون�صريا.
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اهلوامش
.1
.2
.3

.4

.5

.6

1الرازي ،حممد ،تف�سري الفخر الرازي امل�شتهر بالتف�سري الكبري ومفاتيح الغيب املجلد 16
�صفحة .118
2الطربي ،حممد ،جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن جزء � 17ص 45- 43دار الفكر –
بريوت – 1405هـ.
3الزخم�رشي ،حممود ،الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل،
ج� 3ص ،126دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت ،وابن كثري� ،إ�سماعيل ،تف�سري القر�آن
العظيم ج� 3ص  184دار الفكر – بريوت 1401هـ ،وال�سعدي ،عبد الرحمن ،تي�سري
الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ج� 1ص ،725م�ؤ�س�سة الر�سالة بريوت 1421هـ
حتقيق بن عثيمني� .أبو حيان ،حممد ،تف�سري البحر املحيط ج� 6ص ،304دار الكتب
العلمية – بريوت 1422هـ .الثعلبي� ،أحمد ،الك�شف والبيان ،ج� 6ص ،282دار �إحياء
الرتاث العربي -بريوت 1422هـ .ال�شنقيطي ،حممد �أ�ضواء البيان يف �إي�ضاح القر�آن
بالقر�آن ،ج� 4ص ،162دار الفكر – بريوت 1415هـ.
4الزخم�رشي ،الك�شاف ،ج� 3ص .126تف�سري ابن كثري ج� 3ص  .184ال�سمعاين ،من�صور
ج� 3ص ،390دار الوطن – الريا�ض1418 ،هـ .الطربي ،ج� 17ص.43تف�سري الثعلبي
ج� 6ص .282تف�سري القر�آن ،اخت�صار النكت للماوردي ،الإمام عز الدين بن عبد ال�سالم،
ج� 2ص ،328دار ابن حزم -بريوت 1416هـ .ال�شيباين ،حممد ،الكامل يف التاريخ
ج� 1ص ،75دار الكتب العلمية – بريوت 1415هـ .الطربي ،حممد ،تاريخ الطربي ج1
�ص ،146دار الكتب العلمية – بريوت.
5الزخم�رشي ،الك�شاف ج� 3ص ،126تف�سري ابن كثري ج� 3ص ،126تف�سري ابن كثري ج3
�ص ،184تف�سري ال�سمرقندي  ،431/2تف�سري الطربي  .43/17اجلوزي ،عبد الرحمن ،زاد
امل�سري يف علم التف�سري ،ج� 5ص ،367دار الن�رش املكتب الإ�سالمي -بريوت 1404هـ.
تف�سري البحر املحيط لأبي حيان ج� 6ص ،304تف�سري الثعلبي ج� 6ص  .281تف�سري العز
بن عبد ال�سالم ،ج� 2ص .328البداية والنهاية البن كثري ج� 1ص ،146مكتبة املعارف
– بريوت .الكامل يف التاريخ لل�شيباين ج� 1ص .75تاريخ الطربي ،ج� 1ص ،147تف�سري
القر�آن(تف�سري ابن �أبي حامت) عبد الرحمن الرازي ج� 9ص  ،3048املكتبة الع�رصية –
�صيدا.
6تف�سري ابن كثري ج� 3ص  ،184معامل التنزيل للح�سني بن م�سعود الفراء البغوي،
ج� 3ص ،250دار املعرفة – بريوت .تف�سري ال�سمرقندي امل�سمى بحر العلوم ،لن�رص
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ال�سمرقندي ،ج� 2ص ،431دار الفكر – بريوت ،تف�سري الطربي  .34/17زاد امل�سري
لل�شوكاين  366/5تف�سري البحر املحيط لأبي حيان  ،304/6تف�سري الثعلبي .281/6
7 .7تف�سري البغوي  .250/3تف�سري ال�سمرقندي  .432/2تف�سري الطربي  45/17تف�سري
البحر املحيط  .304/6تف�سري الثعلبي  .281/6البداية والنهاية البن كثري .146/1
الكامل يف التاريخ لل�شيباين  .76/1تاريخ الطربي ج� 1ص.147
8 .8الك�شاف للزخم�رشي  .127/3تف�سري البغوي  .251/3تف�سري الطربي  44/17زاد
امل�سري لل�شوكاين  .367/5تف�سري الثعلبي  .281/6تف�سري العز بن عبد ال�سالم .329/2
تاريخ الطربي  .147/1الت�سهيل لعلوم التنزيل ،للغرناطي حممد ،ج� 3ص ،29دار
الكتاب العربي – لبنان 1403هـ .روح املعاين يف تف�سري القر�آن العظيم وال�سبع املثاين
للألو�سي ج�17ص ،68دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت� .إر�شاد العقل ال�سليم �إىل مزايا
القر�آن الكرمي� ،أبو ال�سعود العمادي ج� 6ص – 76دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت.
�أنوار التنزيل و�أ�رسار الت�أويل للبي�ضاوي ج� 4ص ،100دار الفكر بريوت .تف�سري اجلاللني،
املحلي وال�سيوطي ج� 1ص 427دار احلديث – القاهرة .تف�سري القرطبي ج� 11ص.304
تف�سري الن�سفي(مدارك التنزيل وحقائق الت�أويل) �أحمد حممود الن�سفي ج� 3ص.86
9 .9تف�سري الطربي  .44/17الدر املنثور  .305/3تف�سري ابن �أبي حامت ج� 9ص.3048
 )10(1010تف�سري البغوي  .251/3تف�سري الطربي  ،44/17زاد امل�سري  .367/5تف�سري
الثعلبي  .282/6البداية والنهاية البن كثري  .146/1روح املعاين للألو�سي .68/17
وقد روى البخاري احلديث عن �سعيد بن امل�سيب عن �أم �رشيك �إن ر�سول اهلل � أمر بقتل
الوزغ وقال(:كان ينفخ على �إبراهيم � صحيح البخاري :حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد
اهلل البخاري اجلعفي  255/3دار ابن كثري ،اليمامة ،بريوت ط1407 ،3هـ ،حتقيق د.
م�صطفى ديب البغا.
1111التف�سري الكبري �أو مفاتيح الغيب ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي ،دار الكتب
العلمية – بريوت 1421هـ 2000 -م ،ط ،1ج� 25ص .46اجلامع لأحكام القر�آن،
للقرطبي  ،388/13دار ال�شعب – القاهرة .تف�سري الطربي 132/10 ،تف�سري البي�ضاوي
 .313/1تف�سري الن�سفي .255/3
1212اجلامع ال�صحيح املخت�رص ،ت�أليف حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ،دار
الن�رش :دار ابن كثري ،اليمامة – بريوت  1407هـ 1987 -م ط 3حتقيـــق د .م�صطفى البغا.
1313الن�سائي� ،سنن الن�سائي ،كتاب احلج ،باب قتل الوزغ(.)2844
1414ابن ماجه� ،سنن ابن ماجة ،كتاب ال�صيد ،باب قتل الوزغ( ،)3353قال يف الزوائد:
�إ�سناد حديث عائ�شة �صحيح رجاله ثقات.
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1515يعقوب بن �سيدي علي ت ،931مفاتيح اجلنان �رشح �رشعة الإ�سالم �ص.501
1616الأنعام ،الآيات ،)81-74(:مرمي ،الآيات ،)50-41(:الزخرف ،الآيــات،)27 ،26(:
املمتحنة ،الآيات ،)5 ،4(:براءة الآية.)114(:
�1717صحيفة الريا�ض ال�سعودية :اخلمي�س � 18شعبان 1423هـ ،العدد  12543نق ًال عن
روائع من ال�شعر النبطي ،لعبد اهلل اللويحان.
�1818أركاماين :جملة الآثار والأنرثوبولوجيا ال�سودانية ،جملة الكرتونية تهتم بنتائج البحث
الآثاري واالنرثوبولوجي� ،ص.16
1919يف مقال للدكتور �إبراهيم عو�ض يرد فيه على امل�ست�رشق النم�ساوي(حممد �أ�سد) ليوبولد
فاي�س يف ر�أيه الغريب يف املعجزات وهو قوله�(:إن ما يقوله القر�آن ال يزيد عن �أن يكون
�إ�شارة رمزية �إىل نار اال�ضطهاد التي كان على �إبراهيم �أن يقا�سيها والتي �ست�صبح بعد
ذلك ب�سبب عنفوانها م�صدر قوة روحية و�سالم باطني له)httn://www.alarabnews..
com/alshaab/2005/03-06-2005/a4.htm
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مصادر ومراجع البحث
القرآن الكريم.
1 .1الألو�سي ،حممود ،روح املعاين يف تف�سري القر�آن العظيم وال�سبع املثاين ،ج� 11ص،68
دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت.
2 .2الأندل�سي ،حممد ،تف�سري البحر املحيط ،ج � 6ص ،304دار الكتب العلمية لبنان– بريوت،
1422هـ 2001 -م ،الطبعة الأوىل ،حتقيق عادل عبد املوجود ،وعلي معو�ض.
3 .3ابن عبد ال�سالم ،عز الدين ،تف�سري القر�آن/اخت�صار النكت للماوردي ،ج� 2ص ،328دار
ابن حزم – بريوت 1416هـ 1996 -م ،الطبعة الأوىل ،حتقيق الدكتور عبد اهلل بن
�إبراهيم الوهبي.
4 .4ابن كثري� ،إ�سماعيل ،البداية والنهاية ،ج� 1ص ،146مكتبة املعارف بريوت.
5 .5ابن كثري� ،إ�سماعيل ،تف�سري القر�آن العظيم ،ج� 3ص ،184دار الفكر – بريوت،
1401هـ.
6 .6ابن ماجة� ،سنن ابن ماجة ،كتاب ال�صيد ،باب قتل الوزغ(.)3353
�7 .7أبو ال�سعود ،حممد� ،إر�شاد العقل ال�سليم �إىل مزايا القر�آن الكرمي ،ج� 6ص ،76دار �إحياء
الرتاث العربي – بريوت.
8 .8البخاري ،حممد ،اجلامع ال�صحيح املخت�رص ،1226/3 ،دار ابن كثري ،اليمامة –
بريوت 1407هـ 1987 -م ،الطبعة الثالثة ،حتقيق د .م�صطفى البغا.
9 .9البغوي ،احل�سني ،معامل التنزيل ،ج� 3ص ،250دار املعرفة – بريوت ،حتقيق خالد
عبد الرحمن العك.
1010البي�ضاوي ،عبد اهلل� ،أنوار التنزيل و�أ�رسار الت�أويل ،ج� 4ص ،100دار الفكر – بريوت.
 1111الثعلبي� ،أحمد ،الك�شف والبيان(تف�سري الثعلبي) ،ج� 6ص ،282دار �إحياء الرتاث
العربي -بريوت1422 ،هـ2002-م ،الطبعة الأوىل ،حتقيق حممد بن عا�شور.
 1212اجلالالن ،حممد املحلي ،عبد الرحمن ال�سيوطي ،تف�سري اجلاللني ،ج� 1ص ،427دار
احلديث – القاهرة ،الطبعة الأوىل.
1313اجلوزي ،عبد الرحمن ،زاد امل�سري يف علم التف�سري ،ج� 5ص ،367املكتب الإ�سالمي –
بريوت1404 ،هـ  -الطبعة الثالثة.
1414الرازي ،عبد الرحمن ،تف�سري القر�آن(تف�سري ابن �أبي حامت) ،ج� 9ص ،3048املكتبة
الع�رصية – �صيدا ،حتقيق� :أ�سعد حممد الطيب.
(1515الرازي ،حممد ،التف�سري الكبري �أو مفاتيح الغيب ،ج� 25ص ،46دار الكتب العلمية –
بريوت1421 ،هـ 2000 -م ،الطبعة الأوىل.
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 1616الزخم�رشي ،حممود ،الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل،
� ،3ص ،126دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت ،حتقيق عبد الرزاق املهديج.
 1717ال�سعدي ،عبد الرحمن ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ،ج� 1ص،725
م�ؤ�س�سة الر�سالة -بريوت1421 ،هـ 2000 -م ،حتقيق ابن عثيمني.
 1818ال�سمرقندي ،ن�رص ،تف�سري ال�سمرقندي امل�سمى بحر العلوم ،ج� 2ص ،431دار الفكر –
بريوت ،حتقيق الدكتور حممود مطرجي.
 1919ال�سمعاين ،من�صور ،تف�سري القر�آن ،ج� 3ص ،390دار الوطن ،الريا�ض1418 ،هـ-
1997م ،الطبعة الأوىل ،حتقيق يا�رس بن �إبراهيم ،وغنيم بن عبا�س بن غنيم.
 2020ال�شنقيطي ،حممد الأمني� ،أ�ضواء البيان يف �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن ،ج� 4ص ،162دار
الفكر – بريوت1415 ،هـ 1995-م ،حتقيق مكتب البحوث والدرا�سات.
2121ال�شوكاين ،حممد ،فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري ج4
�ص ،402دار الفكر – بريوت.
 2222ال�شيباين ،علي ،الكامل يف التاريخ ،ج� 1ص ،75دار الكتب العلمية بريوت1415 ،هـ،
الطبعة الثانية ،حتقيق عبد اهلل القا�ضي.
 2323الطربي ،حممد ،تاريخ الطربي ،ج� 1ص ،146دار الكتب العلمية – بريوت.
 2424الطربي ،حممد ،جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن ،ج� 17ص ،45-34دار الفكر-
بريوت1405 ،هـ.
 2525الغرناطي ،حممد ،الت�سهيل لعلوم التنزيل ،ج� 3ص ،29دار الكتاب العربي-لبنان،
1403هـ1983-م ،الطبعة الرابعة.
 2626القرطبي ،حممد ،اجلامع لأحكام القر�آن ،ج� 13ص ،338دار ال�شعب – القاهرة.
 2727الن�سائي� ،سنن الن�سائي ،كتاب احلج ،باب قتل الوزغ(.)2844
 2828الن�سفي� ،أحمد ،تف�سري النف�سي “مدارك التنزيل وحقائق الت�أويل” ،ج� 3ص.86
 2929الدوريات:
•اركاماين جملة الآثار واالنرثوبولوجيا ال�سودانية ،جملة الكرتونية �ص.16
• �صحيفة الريا�ض ال�سعودية :اخلمي�س � 18شعبان 1423هـ ،العدد .12543
•عو�ض� ،إبراهيم ،امل�ست�رشق النم�ساوي حممد �أ�سد ور�أيه الغريب يف املعجزات ،االنرتنت:
http://www.alarabnews.com/slshaab/2005/03-06-2005/a4.htm. 3030
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الفكر القومي بني متطلبات التجديد
والعودة اىل املنابع االصلية
د.نافع احلسن*
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ملخص
الهدف الرئي�س لهذه الدرا�سة هوال�سعي لتطوير الفكر القومي العربي من خالل تلم�س
�إخفاقات التيارات الرئي�سة للقوميني العرب منذ بداية الن�صف الثاين للقرن الع�رشين يف
ثالثة جماالت �أ�سا�سية هي :دور اال�سالم ،وال�سلطة ال�سيا�سية والوحدة العربية ،ولهذا جند
البحث �شديد الرتكيز على �رضورة حتديث الفكر القومي التقليدي ،ومتطلبات هذا التحديث
وماهيته ،وذلك النتاج فكر قومي جديد يزاوج بني متطلبات التجديد والعودة �إىل املنابع
الأ�صيلة .فقد تعاملت التيارات القومية مع الدين الإ�سالمي باعتباره تراثا ثقافيا فح�سب،
يف حني يع ّد اال�سالم املكون الأ�سا�سي لل�شخ�صية العربية والثقافة العربية ،بل �إن الإ�سالم
هو �صانع الأمة العربية ولأول مرة يف التاريخ يقوم دين ب�صناعة �أمة.
و�سعى القوميون العرب ال�ستالم ال�سلطة يف الأقطار العربية دون �أن يكون لهم فكرة
عن ماهية ال�سلطة التي يريدون �إن�شاءها ،وال عن بنيتها �أو الفل�سفة �أو العقيدة التي تقوم
عليها ،ف�أقاموا �أنظمة ا�ستبدادية ا�ضطهدت مواطنيها العرب �إىل جانب الأقليات العرقية
التي يتمتع �أفرادها باملواطنة ،كما نادت التيارات القومية بتحقيق الوحدة العربية دون �أن
تكون لديهم �أي�ضا ر�ؤية وا�ضحة عن كيفية حتقيقها وبنيتها وم�ضمونها.
ويعر�ض الباحث يف �سياق بحثه العنا�رص اجلديدة التحديثية التي يجب �أن ينطوي
عليها الفكر القومي اجلديد.
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Abstract
The main goal of this research is to seek modernization of Arab national
thought through the discusion of the positions of main national Arab trends
towards three highly important topics:Role of Islam, Political Authority
and Arab unity since the beginning of the second half of twentieth century
and the collapse thereof. The research concentrates on the necessity for
modernization of tradition Arabic thought and the prerequisite thereof, so
as to produce a new Arabic thought that bridging the necessity of returning
back to the genuine sources and modernization.
Main Arab trends consider Islam as a cultural heritage, while it was
the creator of the Arab Nation and the main formulator of Arabic identity
and Arabic culture.
Arab nationalists also sought for acquisition of the political authority
in Arab countries and to achieve the Arab unity with no vision regarding
the ways of construction nor to the essence and theoretical framework
thereof. Subsequently, they established dictatorship regimes that persecute
their Arab nationals and other ethnical and cultural minorities as well.
The author displays in the context of the research, the new main
conceptions that should be introduced into the traditional Arabic thought
so as to produce new Arabic thought.
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مقدمة

خا�ض القوميون العرب على اختالف تياراتهم ،يف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين،
غمار جتربة امتدت ما يزيد على ن�صف قرن ،و�أف�ضت �إىل نتائج كارثية .وبالرغم من مرارة
التجارب التي خا�ضها البعثيون والقوميون العرب والزعيم الراحل جمال عبد النا�رص ،ف�إن
هذا اليعني ب�أي حال �أن ن�ستدير �إىل الوراء كي ن�صب اللعنات على �صانعي هذه التجارب
الفا�شلة ،فال ميكن لأحد �أن ينكر �أن هذه القوى متكنت على الأقل من ا�ستثارة حمية ال�شعوب
العربية للدفاع عن كرامتها وجمع �أ�شالئها ،وعززت الوعي بطبيعة املخططات اال�ستعمارية
وال�صهيونية يف املنطقة العربية ،و�أهمية حتقيق الوحدة العربية ملواجهتها ،بل حيويتها
لوجود العرب وم�ستقبلهم ،و�أنع�شت كفاح حركات التحرير الوطنية العربية املنا�ضلة �ضد
الوجود اال�ستعماري الربيطاين والفرن�سي يف الوطن العربي ،كما نقل عبد النا�رص م�رص من
الوطنية امل�رصية ال�ضيقة �إىل القومية العربية الرحبة ،واكت�سبت احلركة الوطنية امل�رصية،
يف عهده وبت�أثريه ،م�ضمونا قوميا ف�أ�صبحت حركة وطنية دينية ذات بعد قومي بعد �أن كانت
حركة وطنية دينية �رصفة .ومع ذلك ،طغت الأخطاء على الإجنازات ،بل بهتت هذه الأخرية �إىل
حد التال�شي مع تقادم الزمن ،وفقدت الثقة يف التيارات القومية والفكر القومي ،ويف الأقطار
التي حكمتها غابت الثقة بني احلاكم واملحكوم ب�سبب فقدان التعاطي الدميقراطي والإخفاق
يف حتقيق الأهداف القومية الكربى ،وبالنتيجة انك�شفت �سوءات الفكر والعمل القوميني.
وحني متكنت تيارات قومية و�إ�سالمية من انتزاع ال�سلطة يف عدد حمدود من الدول
العربية� ،شهدنا يف كلتا احلالتني� ،سيادة �أنظمة م�ستبدة مع غياب تام لدولة القانون
وحقوق الإن�سان .ولهذا مل يكن الإنف�صال بني العروبة والإ�سالم �سمة خا�صة بالفكر ال�سيا�سي
القومي ح�رصا« ،بل �إن الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي املعا�رص �شاطره �أطروحة االنف�صال ،و�أعاد
�إنتاجها يف ن�صو�صه و�أدبياته� ،إذ مل يكن القوميون وحدهم من عرب عن ذلك االنف�صال
من خالل �إ�سقاط عامل الدين(الإ�سالم) يف تكوين الأمة و�شخ�صيتها القومية(العروبة) ،بل
فعل الإ�سالميون ال�شيء نف�سه حني وعوا الإ�سالم مبعزل عن العروبة ،وا�ست�صغروا �ش�أنها،
بل هاجموها وعدوها يف جملة(الع�صبية اجلاهلية) التي حاربها الإ�سالم يف ما زعموا،
وبذلك يكون الفريقان ،معا« ،قد خا�ضا م�ضاربة �أيديولوجية يف الهوية غري ذات عالقة
باملو�ضوعية العلمية� ،أو بالواقع التاريخي ،الأمر الذي يو�سع دائرة النقد بحيث ت�شمل جممل
()1
الفكر ال�سيا�سي العربي املعا�رصال تيارا بعينه».
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ومل يكن للتجربة القومية فكرا وممار�سة ،يف نهاية املطاف� ،إال �أن تتمخ�ض عن درو�س
خ�صبة ا�ستحوذت على الإجماع ،ومتثلت يف �إخفاق الفكر القومي التقليدي ،وفقا لت�صوره
التقليدي ،يف ا�ستيعاب دور الإ�سالم يف حتقيق الوحدة العربية .و�رسعان ما بد�أت تلوح
يف الأفق مالمح فكر متجدد عربي �إ�سالمي ،و�إن كان قد ولد من رحم الفكر القدمي ،و�رشع
يف �أخذ موقعه على �أنقا�ض الفكر التقليدي املت�آكل .وما لبث �أن ارتفع من�سوب خ�صوبة
هذا الفكر اجلديد بعد ان تغذى بالدرو�س التي متخ�ضت عنها التجربة العاملية بعد ال�سقوط
()2
املذهل للمارك�سية اللينينية على النطاق العاملي.
والعروبة التي نن�شد اليوم هي العروبة احلديثة املتجددة التي ت�رشع وحتمي حق
االجتهاد واالختالف �سيا�سيا وفكريا ودينيا ،وتقوم على �أ�سا�س التنوع يف �إطار الوحدة
حيث يحظر نفي كل من تختلف معهم يف الر�أي ،فمثلما ننتمي �إىل موروثنا العقدي والثقايف
والفكري وال�سيا�سي واالجتماعي ،ف�إننا ننتمي �أي�ضا �إىل الع�رص احلديث والعامل الذي نعي�ش
فيه ،الذي �أ�صبح اليوم �أ�شبه ما يكون بقرية �إلكرتونية يت�سامع فيها النا�س ويرتا�ؤون.
ويف �سعينا للبحث يف تطوير الفكر القومي �سنتلم�س �إخفاقاته يف ثالثة جماالت
�أ�سا�سية هي:
• الإ�سالم
•ال�سلطة ال�سيا�سية
•الوحدة العربية.

 1 .1اإلسالم

وجد العرب �أمة بف�ضل الإ�سالم ،فقبله كان العرب قبائل متفرقة ،متحاربة ومتناحرة،
ولأول مرة يقوم دين �سماوي ب�صناعة �أمة ،ويوحد قبائلها املتناحرة ،ويوفر لها مقومات
البقاء كافة .فقد �أحل الوحدة حمل التحالفات القبلية� ،إذ جاء الإ�سالم بتحول نوعي ،فجذر
عروبة القبائل من خالل رف�ض الإ�سالم للقبلية والبداوة وجهها الآخر ،وحث قبائل العرب
على التمدن والتح�رض وهجر اخليام والتحول نحو البناء احل�رضي ،كما دعم مقومات الوجود
القومي ،فبالإ�ضافة �إىل التاريخ والثقافة امل�شرتكة عزز الإ�سالم مكانة اللغة العربية ،ثم
جاءت ال�رشيعة الإ�سالمية لكي ت�صبح من �أهم عوامل توحيد القبائل العربية التي تعززت
ب�إن�شاء ال�سلطة الإ�سالمية املركزية التي �شدت بدورها من حلمة اجلماعة العربية امل�سلمة.
�إن ف�ضل الإ�سالم على العرب ال حدود له ،ومل ي�سبق لدين �سماوي �أن كان له مثل هذا الت�أثري
على �أمة ما ،كما كان للدين الإ�سالمي.
لقد ف�شلت التجارب ال�سابقة على الإ�سالم يف �إعادة �إنتاج القبائل العربية يف �أمة
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واحدة ،لأن العرب قبل الإ�سالم افتقروا للبعد العقائدي الذي يحثهم على الوحدة والتحول
�إىل كيان �سيا�سي م�ستقل عن الآخرين ،فالعرب الأنباط الذين �أقاموا دولتهم املمتدة من
غزة �إىل دم�شق ،واتخذوا من البرتاء عا�صمة لها يف القرن الأخري قبل ظهور امل�سيحية،
مل يتمكنوا من �إقامة دولة عربية حتت�ضن جميع العرب بقبائلهم املختلفة رغم املكانة
ال�سيا�سية والإقت�صادية التي �أحرزتها دولتهم يف التاريخ ال�سيا�سي للمنطقة بتجربتها يف
جمال حفظ �أموال التجار والدول وا�ستثمارها ،فكانت بحق �سوي�رسا ال�رشق القدمي التي
�ألهمت �سوي�رسا الغرب احلديثة ف�أ�صبحت رائدة يف جمال اخلدمات البنكية� ,أي حفظ الأموال
والودائع وا�ستثمارها ،حيث ي�شكل النظام البنكي ال�سوي�رسي اليوم العامل الأهم يف ثروة
بلد الميتلك نفطا وال ثروات معدنية ذات مغزى.
�أما عرب ال�شام والعراق الذين �أتوا من جزيرة العرب ،فقد �أقاموا دولتني خ�ضعتا
ل�سيطرة الروم والفر�س ،فدولتا الغ�سا�سنة واملناذرة العربيتان امل�سيحيتان كانتا جمرد
�أداتني يف ال�رصاع على مناطق النفوذ ،ومن �أجل التو�سع الإمرباطوري بني الفر�س والروم،
فقد كانت �إحداهما تتبع الروم بينما كانت الأخرى تتبع الدولة الفار�سية ،وكان ملوك
الغ�سا�سنة واملناذرة يقدمون الوالء واجلزية لقي�رص بيزنطة وك�رسى فار�س كل عام.
لقد كانت عملية توحيد القبائل العربية يف �أمة واحدة �إحدى جتليات عظمة الإ�سالم
كدين �سماوي وكر�سالة �رشف اهلل العرب بن�رشها بني الأمم ،وجاءت الفتوحات الإ�سالمية
لكي ت�شكل �أداة التوحيد الفعالة للعرب ،فحققت هدفني يف وقت واحد هما :تعريب بالد
ال�شام والعراقو�شمال �إفريقيا ،وحتقق الت�آخي بني اجلماعات العربية ب�شكل عام وطبقاتها
الدنيا ب�شكل خا�ص ،وبني جيو�ش الفتح الإ�سالمي ،ولعل تعاونهم هذا ،قبل �أي �شيء �آخر ،هو
ما ي�رس الفتوحات الإ�سالمية ،وتقول م�صادر�أخرى�« :أنهم حثوا قادة امل�سلمني على التحرك؛
لأن الإ�سالم غدا �رضبا من التنظيم الذي يدفع القومية العربية قدما ،وملحمة الفتح مل
تقت�رص على �إرواء عط�ش العرب �إىل الغنائم وال�صعود ،بل �أزالت عنهم �أي�ضا و�صمة التابعني
()3
للأجانب واخلا�ضعني لهم».
مل يكن العرب قبل الإ�سالم بال تاريخ �أو ثقافة ،فهم �إ�ضافة �إىل حماوالتهم لإن�شاء
الكيانات ال�سيا�سية غريالقومية �أي القبلية(القطرية اليوم) ودورهم يف تن�شيط التجارة،
واالت�صال مع ال�شعوب الأخرى ،وتن�شيط التبادل الثقايف من خالل التجارة ،فقد كانت لهم
ثقافة خا�صة بهم ،ويظل ال�شعر اجلاهلي �أبرز م�آثر العرب الأدبية التي ال ت�ضاهى ،ولكنهم
بالإ�سالم حتولوا �إىل �أمة عظمى ذات ر�سالة �إن�سانية كربى �صنعت �إمرباطورية ذات �شوكة
ال تغيب عنها ال�شم�س ،وانتجوا ثقافة �صهرت �سابقتها ،ومنظومة معرفية ،و�صارت لهم
هوية �أخرى اندجمت فيها �شخ�صيتهم القومية مع �شخ�صيتهم الروحية ،وباتت عروبتهم
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مالزمة لإ�سالمهم ،وتعززت عالقة العروبة بالإ�سالم بلغة الوحي العربية�( ،إنا �أنزلناه
قر�آنا عربيا)(.)4
ومل يكن الوحي فقط بل�سان العرب ،بل �إن كل تراث الإ�سالم الديني كان عربيا ،وكل
�أ�صول الت�رشيع الإ�سالمي باللغة العربية ،ويالحظ �أن العلوم الدينية ال�رشعية كانت من
ن�صيب العرب ،فعالوة على كون الر�سول نف�سه عربيا ،كان اخللفاء الرا�شدون عربا ،والفقهاء
الكبار عربا ،وكذلك �إمام املذهب اجلعفري.
واليوم ،وبعد مرور �أكرث من �ألف و�أربعمائة عام على الدعوة الإ�سالمية ،ما زال الإ�سالم
يعي�ش يف �رشايني الوعي والالوعي ال�شعبي ،فالإ�سالم هو العروبة ،والعروبة هي الإ�سالم،
ولوال الإ�سالم ما �سمع العامل عن العرب ،ومل تدرك التيارات القومية بدرجة كافية الدور
الذي لعبه الإ�سالم يف حياة العرب ،كما مل تدرك ،حني ا�ستهوتها فكرة القومية امل�صنعة يف
�أوروبا ،والطبعة الأوروبية اخلا�صة بف�صل الدين عن الدولة� ،أن الإ�سالم ال يعرف تلك ال�سلطة
الدينية التي كانت للبابا عند الأمم امل�سيحية ،عندما كان يعزل امللوك ،ويحرم الأمراء
ويفر�ض ال�رضائب على املمالك ،وي�ضع لها القوانني الإلهية ،ومل تدرك �أن الإ�سالم مل يعرف
الكهنوت وال الو�ساطة بني الإن�سان واهلل ،فاجتهت للبحث عن حلول مل�شكالتنا والتحديات
التي تواجهنا يف احلقول اجلدباء املنبتة البعيدة عن واقعنا وتراثنا وعقيدتنا ،و�إن جرى
ذلك بدرجات متفاوتة .فاملت�أثرون بالفكر القومي الغربي مل يلحظوا مثال �أن �إعالن حقوق
الإن�سان واملواطن الذي �أ�صدرته اجلمعية الوطنية الفرن�سية قد ا�ستدعى يف ديباجته مفاهيم
دينية ب�إ�شارته �إىل(رعاية الكائن الأ�سمى) ،وكذلك فعل ن�ص �إعالن الإ�ستقالل الأمريكي
يف تقريره ل(حقوق الإن�سان) با�ستخدامه مفاهيم دينية �رصيحة مثل(اخلالق) و(احلاكم
الأعلى للكون) و(العناية الإلهية) .لقد عمل الإ�سالم على ت�أ�سي�س دعوته على �أ�س�س نظرية
تتطابق مع الأ�س�س نف�سها التي نه�ض عليها مفهوم حقوق الإن�سان اليوم .فالإ�سالم دين
الفطرة التي فطر اهلل النا�س عليها ،والتي تتطابق مع مفهوم احلقوق الطبيعية للإن�سان.
ويالحظ ال�صادق املهدي ا�ستمراراحل�ضور الفعال للكني�سة يف الدول الأوروبية ،وهي
يف غالبيتها دول علمانية(،ففي بريطانيا امللكة ر�أ�س الدولة والكني�سة وجمل�س اللوردات
وهو جمل�س ذو دور ت�رشيعي وق�ضائي ثلث �أع�ضائه من رجاالت الكني�سة بحكم منا�صبهم،
ومعظم دول �أوروبا تر�سم ال�صليب يف �أعالمها الوطنية ،وعدد كبري من �أحزابها ال�سيا�سية
ت�سمي نف�سها دميقراطية م�سيحية ،ويف �أمريكا العملة الوطنية-الدوالر-مكتوب عليها على
اهلل توكلنا ،والق�سم يف املحاكم على الكتاب املقد�س ،ويف كل بالد الغرب تقوم الكنائ�س
()5
بدور �سيا�سي عن طريق لوبي ديني وا�ضح وهلم جرا).
ولكن ما عالقة العرب غري امل�سلمني بغالبية عربية تدين بالإ�سالم� .إن الت�شديد على
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التالزم بني العروبة والإ�سالم ال يعني �إقامة مطابقة بني الأمة العربية و الأمة الإ�سالمية،
لأن هذا غري ممكن وغري مربر� ،إمنا �أردنا دح�ض تلك النظرة التي ت�سقط الدور املركزي
للإ�سالم يف تكوين الأمة العربية� ،إال �أن هذا ال يعني �إق�صاء غري امل�سلمني(امل�سيحيني) من
الإنتماء للأمة العربية ،فامل�سيحية العربية مبقدار انتمائها لدينها ،فهي �شديدة االرتباط
بعروبتها ،وال نن�سى �أن العروبة اتهمت دوما ب�أنها بدعة امل�سيحيني العرب نظرا لدور
املفكرين والقادة العرب امل�سيحيني البارزيف بعث حركة النهو�ض القومي .فامل�سيحيون
العرب ي�شكلون جزءا من الن�سيج االجتماعي للأمة العربية التي حتتل فيها رابطة الإ�سالم
موقعا مركزيا ،وهم يعرتفون ب�أنهم ينتمون �إىل جمتمع ي�شكل الإ�سالم هويته الثقافية
واحل�ضارية� ،إنهم ينتمون �إىل احل�ضارة العربية الإ�سالمية الذين هم �رشكاء يف �صنعها .وال
يجوز التعامل مع امل�سيحيني العرب باعتبارهم خارج الن�سيج الإجتماعي واحل�ضاري للأمة
العربية ،فهم عرب �أ�صالء لهم معتقداتهم الدينية التي ال مت�س هويتهم الثقافية والقومية،
وكان للمثقفني العرب امل�سيحيني دورهم يف االرتقاء بالثقافة واللغة العربية ،وعلينا
�أن نعي دوما �أن الأ�سالم دينا قد امتازتاريخيا يف �إقرار التنوع وحماية املعتقد الديني،
وتعامل مع امل�سيحيني على �أ�سا�س املواطنة الكاملة مع �ضمان حريتهم يف الإعتقاد كافراد
وطوائف ،يقول جورج حب�ش يف هذا ال�سياق�« :إن على الأقليات الطائفية �أن تدرك �أنها
جزء �أ�صيل من �أمتها العربية ،وان تعمل على هذا الأ�سا�س ،وواجبها احلفاظ على هويتها
القومية» .ويرى يف الإ�سالم ،مثله مثل مي�شيل عفلق ،دين تخطى حدود ال�شعائر والطقو�س
الإميانية �إىل م�ستوى اعمق و�أ�شمل� ،إنه مكون ثقايف ح�ضاري ونف�سي وتراثي لهذه الأمة،
وبهذا املعنى فهو �أحد امل�ضامني الأ�سا�سية� ،إن مل يكن الأهم للقومية العربية ،وبهذا املعنى،
�أي�ضا ميكن القول �إن ثقافة امل�سيحي العربي هي �إ�سالمية ،فنحن مثالًن�ستطيع احلديث عن
الإ�سالم يف باك�ستان مبعزل عن العروبة ،لكننا ال ن�ستطيع احلديث عن الإ�سالم يف الوطن
العربي مبعزل عن العروبة ،كما ال ميكن احلديث عن العروبة مبعزل عن عمقها الإ�سالمي
الروحي والثقايف واحل�ضاري ،ويعلن حب�ش بو�ضوح �أن الرتاث الإ�سالمي جزء �أ�صيل من
()6
بنيتي الفكرية والنف�سية ،و�أنا معني بالإ�سالم بقدر �أي حركة �سيا�سية �إ�سالمية».
ويذكر لنا التاريخ كيف �أن امل�سيحيني من العرب الغ�سا�سنة كانوا ظهريا للعرب
امل�سلمني �ضد الروم امل�سيحيني يف فتح دم�شق .وا�ستمر التاريخ الواحد للم�سيحيني
وامل�سلمني العرب ،ومل يكن ما بعد الفتح لفئة دون �أخرى ،و�إمنا كان تاريخا واحدا ،عا�ش
()7
امل�سلمون وامل�سيحيون العرب خريه ،وكامل �أحداثه وكانت لغة اجلميع هي العربية.
ومل يعامل امل�سيحيون العرب ،يف �أي وقت من التاريخ الإ�سالمي ،ك�أقلية .وهم الذين
�شاركوا يف مقاومة غزوات الفرجنة(احلروب ال�صليبية) ،فكان عي�سى ابن العوام(من قرية
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الزبابدة) م�ساعدا ل�صالح الدين الأيوبي .وينقل غايل �شكري عن خالد حممد خالد قوله يف
هذا ال�سياق� ،إن ح�ضارتنا وهويتنا القومية حتتوي على امل�سيحية والإ�سالم ولها معان
لي�س على �صعيد الينبوع والن�ص الإلهي فح�سب ،بل على �صعيد احلياة الواقعية التي عا�شها
امل�سيحيون وامل�سلمون جنبا �إىل جنب ،وعا�ش امل�سلمون وامل�سيحيون يف �إطار ح�ضارة
واحدة م�شرتكة و�شعب واحد و�أمة واحدة� .إننا مل نعرف حكاية الأقلية والأغلبية هذه �إال
من الإجنليز ،بينما احلقيقة �أن امل�سيحيني حاربوا يف �صفوف ال�شعب الواحد �ضد احلمالت
ال�صليبية ،و�ضد اال�ستعمار الغربي احلديث و�ضد �إ�رسائيل وا�ست�شهد منهم كثريون .كان
كرومر هو الذي قال� :إن بريطانيا حتمي الأقباط ،فكان الأقباط هم الذين لعنوا الإجنليز
وخطب �رسجيو�س يف الأزهر يقول « لو �أن م�رص احتاجت ملليون قبطي لتحريرها ملا تردد
املليون عن اال�ست�شهاد .وكان الأقباط هم الذين طلبوا من �سعد زغلول �أال ين�ص الد�ستور على
ن�سبة متثيلية لهم يف الربملان ،وهم الذين هددوا يو�سف وهبه با�شا رئي�س الوزراء القبطي
()8
وطلبوا منه �أن ي�ستقيل لأنه مرفو�ض من ال�شعب».
و يف الع�رص احلديث برزت من بينهم قيادات قومية فكرية و�سيا�سية(ق�سطنطني زريق،
مي�شبل عفلق ،جورج حب�ش ،وديع حداد ،نايف حوامتة ،منري�شفيق ،ناجي علو�ش وغريهم كرث).
كان ق�سطنطني زريق يف �أواخر الثالثينات يرى �أن واجب كل عربي �أن يحيي وميجد
ذكرى حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أن ي�ؤمن ب�أن م�صلحته هي بالدفاع عن الإ�سالم .وكان
موقف ق�سطنطني زريق ينبع من مت�سك امل�سيحيني ال�شوام بالقومية العربية ،التي وجدوا
()9
فيها منطلقا �سيا�سيا يحمي جممل م�صاحلهم الفكرية وال�سيا�سية.
�أما مي�شيل عفلق فقد حتدث مو�ضح ًا ال�صلة بني الدين والقومية العربية ،فالإ�سالم
عنده خري مف�صح عن نزوع الأمة العربية �إىل اخللود وال�شمول ،فهو �إذن يف واقعه عربي ويف
مراميه املثالية �إن�ساين ،فر�سالة الإ�سالم �إمنا هي خلق �إن�سانية عربية...والفكرة القومية يف
الغرب منطقية �إذ تقرر انف�صال القومية عن الدين ،لأن الدين دخل �أوروبا من اخلارج ،فهو
�أجنبي عن طبيعتها وتاريخها ...يف حني �أن الإ�سالم بالن�سبة �إىل العرب ،لي�س عقيدة �أخروية
فح�سب ،بل هو(املعرب عن �شعورهم الكوين ونظرتهم �إىل احلياة ،ويف اعتقاده �أن الإ�سالم
بالن�سبة للم�سيحيني هو مبثابة الثقافة القومية التي يجب �أن يت�شبعوا بها حتى يفهموها
ويحبوها ويحر�صوا على الإ�سالم حر�صهم على �أثمن �شيء يف عروبتهم)( .)10وقد قيل �أن
مي�شيل عفلق قاده موقفه الفكري �إىل �إ�شهار �إ�سالمه وطلب دفنه باعتباره م�سلما.
لقد انغم�ست التيارات القومية يف املجادالت الفل�سفية والكالمية متجاهلة الإ�سالم،
متاما مثل علماء امل�سلمني ومفكريهم يف الع�رص الو�سيط الذين انغم�سوا يف البحث عن
احلقيقة املجردة يف جمال الفل�سفة وعلم الكالم والتفكري يف �صفات اهلل وجوهره ،فرتكوا
ÐÐÖ

الفكر القومي بني متطلبات التجديد والعودة
الى املنابع االصلية

د.نافع احلسن

البحث يف العلوم الطبيعية والقوانني الكونية التي تفيدهم يف دنياهم ومعا�شهم فت�أخرت
جمتمعاتهم ،و�صار �سهال على الآخرين غزوهم ،و�أغلقوا باب الإجتهاد الفقهي القادر على
الإجابة عن �أ�سئلة التطور والتنمية.
مل يرف�ض القوميون الدين رف�ض ًا �رصيحاً ،بل اعتربوه ،على الطريقة الغربية ،جمرد عالقة
تربط بني العبد وربه ،وبينما اعتربوا الرتاث مقوما مهما من مقومات الوحدة العربية ،ف�إنهم
حاولوا التنكر لدور الدين الإ�سالمي يف تكوين العرب ك�أمة� ،أو باعتباره مكونا من مكونات
الوحدة العربية .وقد الحظ جمدد عربي �إ�سالمي �أن الف�صل الذي �أحدثه القوميون بني الدين
()11
والرتاث قد «دفع بالبناء الذي حاولت القومية ت�شييده �إىل ال�سقوط عند �أول هبة ريح».
ومل يف�صح معظم القوميني عن موقفهم جتاه الدين ب�صورة وا�ضحة كما الفكر التغريبي،
و�إمنا تعاملوا معه ح�سب م�ستلزمات اخلطاب ال�سيا�سي لتعبئة اجلماهري يف �أي اجتاه ثوري
()12
تقدمي �أو رجعي مييني كما درجت التو�صيفات العربية يف ال�ستينيات وال�سبعينيات.
كانت ق�ضية الدين من �أوىل الق�ضايا التي ت�صدى لها مي�شيل عفلق يف حما�رضاته
على مدرجات جامعة دم�شق� ،إذ �ألقى حما�رضة بعنوان(ذكرى الر�سول العربي) يف اخلام�س
من ني�سان /ابريل  ،1943عك�ست فكرته اجلامعة ما بني العروبة والإ�سالم ،وما بني
الثورة واجلهاد ورف�ض الإحلاد .وتناول عفلق عالقة العروبة بالإ�سالم ،واعتربها كعالقة
اجل�سد بالروح ،ونظر للإ�سالم مبنظور ح�ضاري ،ولي�س جمرد ممار�سة �شعائر ،وربط بني
الدين والرتاث احل�ضاري للعرب ،فهو ميثل �أروع �صورة للغتهم و�آدابهم ،و�أ�ضخم قطعة من
تاريخهم .والإ�سالم ،من وجهة نظره ،ميثل جتدد العروبة وتكاملها ،وكانت ر�سالة الإ�سالم
مف�صحة عن يقظة القومية العربية ،ولذا مل يتو�سع العرب يف فتوحاتهم لغر�ض اقت�صادي،
بل لت�أدية واجب ديني �أ�سا�سه الرحمة والعدل وبذل النف�س ،وقد ح�شدت الأمة قواها ،ف�أجنبت
حممدا الذي ميكن للمرء ان يعي�ش حياته ما دام ينتمي للأمة التي �أجنبته ،ولوب�صورة جزئية
()13
كن�سبة احل�صاة �إىل اجلبل ،والقطرة �إىل البحر.
ويذكر بعثي من الرعيل الأول يف العراق �أنه كان حني يقر�أ حما�رضة عفلق ،وي�صل
جملته امل�شهورة(�إذا كان حممد كل العرب فليكن العرب حممدا) تنتابه ق�شعريرة ،وت�رسي
()14
يف عروقه برودة ،وك�أنه ي�سمع الوحي من جديد ،وك�أن غار حراء �أ�صبح الوطن العربي).
ونظر القوميون النا�رصيون �إىل الإ�سالم باعتباره عن�رصا فح�سب من عنا�رص تراث
الأمة ،فهو بر�أيهم ال ي�شكل هوية لأية قومية� ،إذ لو �صح ذلك لأ�صبح العامل مق�سما �إىل عدد
حمدود من الهويات القومية...ثالث هويات للديانات ال�سماوية املعروفة ،وعدد من العقائد
()15
غري ال�سماوية.
ويرى جمال عبد النا�رص �أن الأمة العربية تعتز برتاثها الإ�سالمي ،وتعتربه من
ÐÑÍ
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�أعظم م�صادر طاقتها الن�ضالية ،وهي يف تطلعها �إىل التقدم ترف�ض منطق الذين يريدون
ت�صوير روح الإ�سالم على �أنها قيد ي�شد �إىل املا�ضي ،وهي ترى �أن روح الإ�سالم حافز يدفع
�إىل اقتحام امل�ستقبل على توافق وان�سجام كاملني مع مطالب احلرية ال�سيا�سية واحلرية
االجتماعية واحلرية الثقافية ،ويرى �أن الأمة العربية ال ترى �أي تعار�ض بني قوميتها
()16
العربية املحددة وبني ت�ضامنها القلبي والأخوي مع الأمم الإ�سالمية.
ومن املفارقات العجيبة �أن فرتة �صعود النا�رصية حاملة لواء القومية العربية ،ترافقت
مع �رصاع غري مربر بني التيار القومي النا�رصي ،وبني حركة الإخوان امل�سلمني يتحمل
م�س�ؤوليته الطرفان ،ولكن ال�س�ؤال الذي يتبادر �إىل الذهن دائما هو :هل كان هذا ال�رصاع
�رصاعا �سيا�سيا �أو تعبريا عن موقف من الإ�سالم؟ و�سنجد جزءا من الإجابة يف حقيقة �أن
عبد النا�رص مل يدخل يف �أي وقت معركة حول �أي عن�رص من عنا�رص العقيدة الإ�سالمية
ذاتها ،وهو يف هذا يختلف عن قيادات ثورات كثرية قامت بتحجيم �شديد للم�ؤ�س�سات الدينية
مثل م�صطفى كمال �أتاتورك يف تركيا �أو الثورات الدميقراطية والإ�شرتاكية يف �أوروبا،
كذلك �صدور العديد من الكتب واملجالت الإ�سالمية ون�شاطه الوا�سع يف املناطق كافة التي
احتاجت فيها الدعوة الإ�سالمية �إىل رعاية خا�صة يف �إفريقيا وال�رشق الأق�صى ،كما امتد
االهتمام بالدعوة الإ�سالمية �إىل تطوير الأزهر من معهد ديني فح�سب يقوم على تدري�س
()17
الدين واللغة العربية �إىل جامعة تدر�س علوم الع�رص.
ويف ظل ال�شكوك املت�صاعدة بني التيارين النا�رصي والإ�سالمي ،انتهى الأمر �إىل
ال�صدام وا�ستخدام العنف بني الطرفني .فالتناق�ض الذي حدث يف مفاهيم النظام القومي
النا�رصي ومواقفه يف م�رص يتمثل يف اقرتاب نظام عبد النا�رص من فكر املجددين
الإ�سالميني الذي �أ�صبح يحتل موقعا مركزيا يف الفكر ال�سيا�سي القومي الإ�شرتاكي لعبد
النا�رص ،ويف الوقت نف�سه كانت عالقته بجماعة الإخوان امل�سلمني املنتمية �إىل ذلك التيار
عالقات احرتاب و�رصاع على متثيل هذا التيار ،فزج عبد النا�رص بقيادة الإخوان يف ال�سجن
و�أعدم �سيد قطب.
ويرى بع�ضهم �أن الفكر القومي مل يت�أزم بفعل مبادئه امل�ؤ�س�سة ،بقدر ما ت�أزم بفعل
متازجه بالتيارات الآيديولوجية ال�صاعدة �آنذاك �إىل جانبه ،وبفعل حريته وعجزه �أمام ظاهرة
تعاظم جربوت الدولة القطرية ،ووقوعه �أ�سريا للتناق�ضات االجتماعية التي �أراد االنقالب
عليها� ،إنها نقمة التاريخ-الذي هو تاريخ انحطاطنا -على الإرادة وعلى املنهج الإرادي
يف التغيري .فبا�سمه قمعت احلرية وبا�سمه �أجل التحرر االجتماعي ،وقد حاول املفكرون
القوميون البحث عن الأدوات التي متكنهم من معرفة التناق�ضات االجتماعية واالقت�صادية
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اخلا�صة باملجتمع العربي والتي وقفوا حائرين �أمامها ،وكان حزب البعث هو الأ�سبق يف
�إدخال البعد االجتماعي يف عملية التحرر القومي ،وهذا ما نلم�سه يف الن�صو�ص الالحقة
ملي�شيل عفلق ،ثم ن�صو�ص جمال الأتا�سي يف اال�شرتاكية وال�رصاع الطبقي ،ثم ن�صو�ص
التقارير املقدمة �إىل امل�ؤمترات القومية للحزب يف ال�ستينيات وال�سبعينيات .وبدال من
االجتاه نحو الذات اجتهت التيارات القومية نحو اخلارج بحثا عن �أ�سباب الف�شل وعن حلول
للأزمات الكربى .وبعد �أن ات�صل الفكر القومي بالأيديولوجيات الأخرى بد�أت ال�رصاعات
الأيديولوجية داخل التيارات القومية ،فتوزع القوميون على املواقع الأيديولوجية املختلفة،
لكن غالبيتهم ت�أثرت باملارك�سية ،وحاولت حت�ضري خلطة فكرية متزج ما بني املارك�سية
والفكر القومي ،وا�ستهوتهم فكرة الدميقراطية ال�شعبية التي ت�أ�س�ست على التماثل ما بني
ال�شعب وال�سلطة ،والتي انتهت بطبيعة احلال �إىل �إقامة �أنظمة ع�سكرية ا�ستبدادية ،و�أطيح
بفكرة املجتمع املدين وا�ستقالليته عن الدولة.
وبعد �أن ت�أكد خط�أ اقتبا�س النظرية القومية الأوروبية دون مراجعة �أو متحي�ص ،وهو
�أمر مل يقل به على كل حال حتى املفكرون القوميون العرب الأوائل .كان الالفت لالنتباه
يف �أواخر ال�ستينيات هو توجه تيارات قومية رئي�سية نحو تبني النظرية املارك�سية اللينينية
بالكامل دون �إدراك حقيقة را�سخة ،وهي �أننا نعي�ش على �أر�ض عربية �إ�سالمية ال مكان
فيها لهذه الأيديولوجيا ،ودون وعي �أن هذه الأيديولوجيا كانت مكر�سة للتعامل ح�رصا مع
املجتمعات الأوروبية الأكرث رقيا وت�صنيعا ،ودون �إدراك �أن الزمن الذي كان ب�إمكان هذه
الأيديولوجيا �أن تقدم فيه بع�ض احللول �أو الو�صفات اجلاهزة لق�ضايا التطور االجتماعي
وال�سيا�سي يف هذه الدول قد انق�ضى بحكم التغيريات النوعية ال�شاملة واملتالحقة التي
�أ�صابت مناحي احلياة كافة يف عاملنا املعا�رص.
ومن املعروف �أن مارك�س كان يتوقع قيام الثورة ال�شيوعية يف �أكرث البلدان الأوروبية
ت�صنيعا ،حيث تكون عالقات االنتاج الر�أ�سمايل قد ن�ضجت متاما ،وو�صل التناق�ض
ذروته بني قوى الإنتاج وعالقات االنتاج الر�أ�سمالية� ،أي بني الطبقة العاملة الأكرث وعيا
مب�صاحلها ،وعالقات االنتاج الر�أ�سمالية التي �أن�ش�أتها ومتثلها الطبقة الر�أ�سمالية .ولكن
وقائع احلياة كانت عنيدة فدح�ضت توقعات مارك�س يف �أول اختبار لها ،ف�إذا بالثورة حتدث
يف احللقة الأ�ضعف بني الدول الر�أ�سمالية ويف �أكرثها تخلفا وهي رو�سيا ،وحاول لينني
جاهدا تربير هذا الق�صور الع�ضوي يف نظرية مارك�س و�صديقه �إجنلز وتف�سريه .وتعزيزا
ملوقف لينني النظري يف الظروف اجلديدة ومن �أجل توفري املربرات الفكرية لقيام الثورة
ال�شيوعية يف رو�سيا ،فقد قرر احلزب ال�شيوعي ال�سوفياتي مع الأممية ال�شيوعية(الكمنرتن)
�إطالق ا�سم تطويري جديد على النظرية املارك�سية وهو(املارك�سية اللينينية) .وجاء انهيار
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االحتاد ال�سوفياتي والنظرية املارك�سية اللينينية مع بداية عقد الت�سعينيات دون حرب،
ودون �أن يخد�ش لوح زجاج ،ودون �أن تك�رس نافذة ،لي�ؤكد بدوره على ا�ستحالة بناء نظام
�شيوعي حتى يف �أ�ضعف احللقات الر�أ�سمالية و�أكرثها تخلفا من حيث ال�صناعة ،وليعلن
�أي�ضا انهيار النظرية املارك�سية اللينينية برمتها .ويبدو �أن القوميني املارك�سيني و�شبه
املارك�سيني كانوا بحاجة �إىل ثالثة عقود ليكت�شفوا خط�أ اختياراتهم الأيديولوجية،
و�رضورة التفريق بني ا�ستخدام املارك�سية منهجا للتفكري والتحليل ،وبني اعتمادها عقيدة
لتوفري احللول والو�صفات اجلاهزة مل�شكالتنا والتحديات التي تواجهنا يف الوطن العربي.
بيد �أن املالحظة الأهم تتمثل يف �أن املارك�سيني العرب رمبا مل ي�ستوعبوا مالحظات لينيني
وقيم
النظرية ،واملوجهة ملندوبي العامل الثالث يف الكمنرتن ،وذلك حني نظر بو�ضوح �أكرب َّ
مبكرا واقع البلدان املت�أخرة ،جازما القول «ب�أن ال جمال فيها حلركة عمالية �رصفة لأن
()18
ال�سمة املميزة املهمة لهذه البلدان هي كون ال�سيطرة فيها لعالقات ما قبل الر�أ�سمالية».
�إن تطورا ملمو�سا وجاريا يف فكر جمتهدي التيار الإ�سالمي الرئي�س ،ي�شكل عامال
قويا وحافزا على تطوير الفكر القومي يف هذا املجال .يقول جمدد �إ�سالمي هو ال�شيخ را�شد
الغنو�شي�« :إنه ال منا�ص من الت�سليم مبرجعية �أخالقية عليا بعيدا عن عبث ن�سبية الأخالق،
�سواء �أكان ذلك الإميان بالدين عقيدة الكرثة الكاثرة من جماهري �أمتنا� ،أم كان بكانطية
فل�سفية تفرت�ض الإميان �أ�سا�سا �رضوريا للأخالق� ،أم كان بدافع اال�شرتاك يف مكون �أ�سا�سي
من مكونات ثقافة �أمتنا� ،أال وهو علو قيم الدين باعتبارها مرجعية عليا للأخالق والت�رشيع
والثقافة و�سائر جماالت احل�ضارة ،وهو ما كان قد �صاغه �أكرث من رمز من رموز النه�ضة
العربية من ذوي العقيدة الن�رصانية� ،إذ �أكدوا انتماءهم للإ�سالم احل�ضاري واعتزازهم بهذا
الإنتماء .وذاك ما يخرج الإ�سالم من جمال املزايدة واالحتكار لفريق واحد من فرق النخب
املمثلة يف هذا احلقل ،ويف�سح جمال التفكر واالجتهاد فيه يف وجه اجلميع ما دام ال يعرتف
بوجود كني�سة حتتكر النطق با�سمه ،تاركا الأمر �شورى بني النا�س ،ي�شارك فيها كل ح�سب
مبلغه من العلم والعقل مبا يف�سح التفكري يف الإ�سالم وجمال الإ�صابة واخلط�أ �أمام اجلميع
دون حظر على �أحد ،والت�سليم بعلوية مرجعية قيم ال�رشيعة وقد�سيتها ،ف�ضال عن �أنه يوفر
لأمتنا و�شبابنا �أر�ضية متا�سك وتوحد ،وعن�رص �ضبط لالندفاعات ،وطاقات �رضورية للبناء
و الت�ضحية ،تن�أى بنا عن اال�ستفزازات العقدية التي مت�س معتقدات الآخرين م�سلمني �أو
ن�صارى ،والتي من �ش�أنها ان تزج بنا يف معارك ال طائل من ورائها تذكر بفجاجة اخلو�ض
()19
يف م�س�ألة خلق القر�آن».
ويف تلك املرحلة من التطور ال�سيا�سي والإقت�صادي واالجتماعي والفكري والثقايف التي
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كانت �سائدة يف القرن ال�سابع امليالدي يف اجلزيرة العربية ،مثلت ال�شورى ،كركيزة �أ�سا�سية
لنظام احلكم يف الإ�سالم ،مرحلة و�سيطة بني دميقراطيتني تاريخيتني :الأوىل هي الدميقراطية
الأثينية التي �سادت قبل امليالد يف ظل الوثنية ،وعرفت يف بدايتها كديقراطية مبا�رشة ي�شارك
يف ممار�ستها ال�شعب الذي ح�رصته �أثينا يف النبالء والأ�رشاف فقط ،وحرمت غالبية ال�شعب من
ممار�ستها ،وانتهت بظهور العنا�رص الأوىل للدميقراطية النيابية فيها و�سيادتها .والثانية هي
الدميقراطية الغربية التقليدية .وميكن القول �إن ال�شورى يف ذلك الوقت كانت دميقراطية العرب
وامل�سلمني التي مهدت لظهور الدميقراطية النيابية التقليدية ب�أ�شكالها وعنا�رصها الأوىل،
والتي ما انفكت تتطور �إىل �أن �أخذت �أ�شكاال متباينة من حيث التطبيق مع احتفاظها بجوهر
واحد يقوم على مبادىء العدل وامل�ساواة وامل�شاركة التي ال تتعار�ض مع املباديء ال�سامية
وال�سمحة التي �أتى بها الإ�سالم.
و�إذا كان الفكر القومي العربي قد عجزعن تقدمي منوذج للدولة الدميقراطية ،دولة القانون،
ف�إن الإ�سالم و�ضع الأ�س�س واملبادىء التي ينه�ض عليها املجتمع الإ�سالمي ،وعالقات امل�سلمني
بغريامل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ،وجعل من ال�شورى �صورة لنظام احلكم (و�أمرهم �شورى
()21
بينهم) ،)20(.بل �أمر اهلل بها ر�سوله حني خاطبه قائال(و�شاورهم يف الأمر).
وقد جاءت هذه الآية ب�صيغة الأمر فجعلت ال�شورى حقا من حقوق املحكومني ،يجب
�أن تنظم ممار�ستها بال�صورة التي جتعل منها (�شورى دائمة) يف خدمة (العدل)؛ �أي و�سيلة
ملراقبة �سلوك احلكام مراقبة م�ستمرة� ،سلوكهم ال�سيا�سي ،و�سلوكهم الق�ضائي ،و�سلوكهم
االقت�صادي والإجتماعي .وهذا ما ي�سمى اليوم بالدميقراطية ،فالعدل وهو قرين امل�ساواة
ومالزم لها ،وحق من حقوق الدميقراطية الأ�سا�سية التي ي�أمر اهلل باحرتامه والعمل على
توفري�رشوط ممار�سته )22(،وهو ما �سارت عليه اخلالفة الرا�شدة� .صحيح �أن الإ�سالم مل
ي�أت بنظام مف�صل الآليات لل�شورى ،والنبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -مل يعني خليفة بعد
وفاته ،ومل يحدد نظاما لل�شورى �أو البيعة ،ولكنه جعلها منهاجا للحكم ،بل حتى يف �ش�ؤونه
اخلا�صة مثلما حدث �أثناء (حديث الإفك) عن ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،فقد راح ي�ست�شري
بع�ض �أ�صحابه يف �أخ�ص �ش�ؤونه ،ويف احلرب ر�ضخ لقرار الأغلبية يف غزوة �أحد بالرغم من
تعار�ضها مع ر�ؤيته .وكان �أبو بكر اخلليفة الأول واعتربت طريقة تن�صيبه وقتها منوذجا
لتن�صيب احلكام .وحتى عندما كان �أحد اخللفاء الرا�شدين يو�صي للآخر كما �أو�صى �أبو بكر
لعمر باخلالفة ،مل يكونوا يبتعدون عن النا�س ،بل كانت اخلالفة تتم باملبايعة وهي عملية
�رشعية تتم عرب النا�س ،وهذا در�س يف الدميقراطية� ،صحيح �أنه ال يرقى �إىل م�ستوى ماتفعله
امل�ؤ�س�سات يف البلدان الدميقراطية اليوم ،وذلك لأننا نتحدث عن جتربة �سيا�سية مل يكن
عندها ما تقتدي به قبل �أكرث من �أربعة ع�رش قرنا�,.أقر �أبو بكر �أن ال�رشعية التي يكت�سبها
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هي من ال�شعب ،و�إال ملا ر�أى نف�سه �أنه ال يعلوهم ولي�س �أف�ضلهم «�أما بعد ف�إنني وليت عليكم
ول�ست بخريكم» ،وطالب يف خطبته ذاتها النا�س �أن يكونوا معه ما كان على حق ،ف�إن
ر�أوه انحرف فليحا�سبوه «�إذا �أح�سنت ف�أعينوين ،و�إذا زغت فقوموين» ،وبهذا قدم لنا �أبو بكر
�صورة تن�صيب احلاكم كما قدم لنا فكرة مراقبته وحما�سبته ،ويف هذا الدليل على �أن �رشعية
()23
احلاكم م�ستمدة من ال�شعب؛ لأن م�صدرال�سلطة هو م�صدر املحا�سبة.
و�سار عمر بن اخلطاب على النهج ذاته ،وهكذا تعلم اخللفاء من النبي ،فلم تكن
ال�شوري
الن�صو�ص وال ال�سيف طريقهم �إىل احلكم �إىل �أن اغت�صبه معاوية ،فانتهى الإ�سالم
ِ
عندما �ألغى اخلالفة بال�شورى و�أحل حملها اخلالفة بالوراثة ،فقد كان حكم معاوية بداية
القطيعة مع ع�رص النبوة واخلالفة الرا�شدة ،بداية املرحلة ال�سوداء يف تاريخ الإ�سالم فكرا
وممار�سة رغم ما �شهدته من فتوحات و�إجنازات ح�ضارية وعلمية م�شهودة .لقد عمد معاوية
�إىل �إقامة �إمرباطورية عربية م�ستخدما الإ�سالم ،ف�أن�شا دولة بعيدة كل البعد عن مبادىء
الإ�سالم ،وكلما ابتعد اخللفاء بعد ذلك عن جوهر الإ�سالم ،كلما وجد امل�سلمون �أنف�سهم يبنون
�سلطة م�ستبدة ال تعرف الرحمة� ،إىل �أن �شاهدنا ف�شل الدولة العثمانية يف �إقامة نظام يرتكز
على مبادىء العدل وامل�ساواة بني ال�شعوب املكونة لهذه الدولة.
واال�ستبداد الذي �ساد بالد امل�سلمني منذ �ساد نظام الوراثة يف اخلالفة� ،إمنا هو جناية
الذين حكموا با�سم الدين ،وبا�سم الدين ا�ستبدوا بالرعية و�أذلوها ،ولهذا يجب �أن تفهم ال�شورى
مبعناها الدميقراطي احلديث ،ولكنه ترك الأمر للمجتهدين ،مثلها يف ذلك مثل الدميقراطية
وهي الوجه الآخر لل�شورى ،التي مل تعد اليوم متاثل م�صدرها الأ�سا�سي وهي الدميقراطية
الأثينية .و�إذا كان اهلل حرم �سيطرة نبيه على خلقه ،فمن باب �أوىل �أال يجعلها لأحد من
بعده )24(،عمال بقوله تعاىل( :لي�س لك من الأمر�شيء) )25(،وقوله (ل�ست عليهم مب�سيطر).)26(،
فالنظام الدميقراطي املعا�رص مل يكن على نحو ما هو عليه اليوم ،نظاما �سيا�سيا تعدديا
مفتوحا ينطوي على �أنظمة للتكافل وال�ضمانات االجتماعية ،فقد �أ�صبحت الدميقراطية يف
زمننا احلا�رض نظاما �سيا�سيا واجتماعيا واقت�صاديا ولي�س نظاما �سيا�سيا وح�سب .وقد
تطورت الدميقراطية لتت�شكل على النحو الذي ن�شاهده اليوم بفعل حتوالت مو�ضوعية
تاريخية اجتماعية و�سيا�سية جرى خاللها �إر�ساء دعائم فكرة احلق املدين يف مواجهة احلق
الإلهي الذي كانت تدعيه الكني�سة والأباطرة ،ومقابل ا�ستبداد امللوك والأباطرة واحتكارهم
لل�سلطة واحلكم ،جرى �إر�ساء دعائم نظام �سيا�سي قائم على التعاقد ،وعلى حق املواطنني يف
�إدارة ال�ش�ؤون العامة ،وهكذا نه�ضت فكرة املواطنة �ضد �أيديولوجيا الرعية ،وفكرة التعاقد
�ضد التفوي�ض املطلق للحكم ،وفكرة التمثيل �ضد وراثة احلكم ،ونظام امل�ؤ�س�سات �ضد �سلطة
الفرد ،وتقييد احلاكم �ضد حقه املطلق يف احتكار �إدارة �ش�ؤون الدولة ،وبدال من �أن تبقى
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ال�سيا�سة وال�سلطة �ش�أنا خا�صا بامللوك والأمراء وبطانة احلاكمني� ،صارت ملكية �أعم يحق
()27
لغري ه�ؤالء ال�سابق ذكرهم �أن يدخلوا يف عداد املعنيني ب�أمرها.
وقد خل�ص الدكتور حممد عمارة املخت�ص بالدرا�سات الإ�سالمية �إىل القول�“ :إن الإ�سالم
ينكر �أن تكون طبيعة ال�سلطة احلاكمة دينية� ،أي ينكر وحدة ال�سلطتني الدينية والزمنية ،ولكنه
()28
ال يف�صل بينهما ،فالتمييز ،الالف�صل ،بني الدين والدولة هو موقف الإ�سالم”.
ولعل ماذهب �إليه عمارة م�ستخل�ص من مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية يف هذا املجال،
كما عرب عنها الفقيه ال�سلفي ابن القيم اجلوزيه بقوله�“ :إن اهلل �أر�سل ر�سله و�أنزل كتبه
ليقوم النا�س بالق�سط ،وهو العدل الذي قامت به ال�سماوات والأر�ض ،ف�إذا ظهرت �إمارات
احلق ،وقامت �أدلة العقل و�أ�سفر �صبحه ب�أي طريق ،فثم �رشع اهلل ودينه ور�ضاه و�أمره...
واهلل تعاىل مل يح�رص طرق العدل و�أدلته و�إماراته يف نوع واحد ،و�أبطل غريه من الطرق
التي هي �أقوى منه و�أدل و�أظهر ،بل بني مبا �رشعه من الطرق �أن مق�صده� ،إقامة العدل
()29
واحلق وقيام النا�س بالق�سط.
�أما عبد الرحمن الكواكبي فقد ذهب �إىل �أبعد مدى حني قال« :ان العروبة �إمنا هي
ال�سبيل لتجديد الإ�سالم كدين ،و�إىل توحيد امل�سلمني ،بل �شعوب ال�رشق ،لأن العرب هم
الو�سيلة الوحيدة جلمع الكلمة الدينية ،بل الكلمة ال�رشقية� ،إنهم �أن�سب الأقوام لأن يكونوا
()30
مرجعا يف الدين وقدوة للم�سلمني».
وعلى الرغم من التطور االيجابي امللمو�س لدى عدد من املفكرين الإ�سالميني املت�أثرين
بفكر جمال الدين الأفغاين وحممد عبده ور�شيد ر�ضا وعبد الرحمن الكواكبي والذي �أدى،
�إىل جانب عوامل �أخرى� ،إىل ج�رس الهوة بني التيارين القومي والإ�سالمي ،بل عبد الطريق
لن�شوء فكر قومي عربي �إ�سالمي موحد ،ف�إن احلاجة ما زالت ما�سة �إىل اجتهادات يف الدين
تتجاوب مع تطور الع�رص ومتطلباته ،ناهيك عن �أن احلفاظ على الدين الإ�سالمي ال ميكن
�أن يتم �إال با�ستخدام العقل والعقل وحده .واخلالف يف فروع الدين �أمر ال مفر منه ،كما �أ�شار
ال�شيخ ح�سن البنا ،فهو يعتقد �أن الإجماع على �أمر واحد يف فروع الدين مطلب م�ستحيل،
بل هو يتنافى مع طبيعة الدين ،و�إمنا يريد اهلل لهذا الدين �أن يبقى ويخلد وي�ساير الع�صور
()31
وميا�شي الأزمان ،وهو لهذا �سهل مرن هني ال جمود فيه وال ت�شديد.
و�إذا كان الإ�سالميون قد �أحدثوا نقلة نوعية يف تفاعل الدين مع حقائق احلياة
وا�ستخدام العقل ،فقد �أخذت التيارات القومية بدورها تراجع موقفها اخلاطىء يف التعامل
مع الدين الإ�سالمي ،ويف �إطار هذا التطور املهم يف املوقف من الدين جرى نفي �أي تناق�ض
بني القومية العربية والإ�سالم ،بل اعترب الأخري الوعاء الذي عربت فيه الأمة العربية عن
ذاتها ،و�أما التناق�ض املفتعل بينهما فهو من �صنع �أعداء الأمة العربية .والفهم الواعي
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للتعاليم الإ�سالمية القائم على التحليل العلمي ي�ؤدي �إىل التكامل فيما بينهما.
ودعا جورج حب�ش بدوره باعتباره زعيم ًا لأحد التيارات القومية الرئي�سية �إىل فتح
حوار مع قوى الإ�سالم ال�سيا�سي من �أجل الو�صول �إىل قوا�سم م�شرتكة للعمل يف الأو�ضاع
الراهنة واملنظورة ،وهذا العمل م�رشوط ب�أن يقوم على �أ�سا�س دميقراطي� ،أي الإقرار بحرية
العمل الفكري وال�سيا�سي واالجتماعي والإعالمي والتنظيمي ،وترك احلرية كاملة للجماهري
من �أجل االنتظام �أو ت�أييد �أي حزب �أو فكر تريد� ،إ�ضافة �إىل الإقرار بحرية االجتهاد
()33
واالختالف ،ونبذ حل التعار�ضات الداخلية بالعنف.
وحيث جنح الإ�سالم يف توحيد العرب ،فقد �أخفقت التيارات القومية املختلفة يف
حتقيق هذا الهدف العظيم ،ومن املفارقات العجيبة �أن جند اليوم جميع القوميات قد
توحدت با�ستثناء الأمة العربية التي ازدادت ت�رشذما وانق�ساما .فالتيارات القومية التي
ت�أثرت بالروح القومية املت�أججة يف �أوروبا وجتربتي توحيد �أملانيا و�إيطاليا ،وا�ستخدمت
القومية العربية للتخل�ص من احلكم العثماين ،والحقا يف الكفاح �ضد الإ�ستعمار ،افتتنت
�أي�ضا بفكرة ف�صل الدين عن الدولة وفقا للقاعدة التي ار�ساها ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم
حني قال(:ما لقي�رص لقي�رص وما هلل هلل) ،ف�سارعت �إىل تبنيها يف املمار�سة �أكرث مما تبنتها
يف الفكر متجاهلة الفروقات بني امل�سيحية كدين وافد �إىل �أوروبا ،وبني الإ�سالم الذي �أنزل
على العرب ،وحملوا راية ن�رشه يف �أرجاء املعمورة.
�إن العروبة هي امل�ستفيدة من ارتباطها بالإ�سالم ،فهو يزودها بطاقة حيوية ال ميكن
لأي �أيديولوجيا توفريها ،و�إ�سقاط الإ�سالم من احل�ساب ما هو �إال �سذاجة وحمكوم عليه
بالف�شل .وبعد اليوم ،الميكن احلديث عن فكر قومي م�ستقل عن تعاليم الإ�سالم ال�صحيحة،
فالإ�سالم هو القادر على ا�ستنها�ض ال�شعوب العربية وتوفريالعدل وامل�ساواة للجميع ،والفكر
اجلديد هو فكر قومي �إ�سالمي.
()32

 -2السلطة السياسية
قامت جميع الأنظمة ال�سيا�سية التي �أنتجتها التيارات القومية على �أ�سا�س نظام
حكم احلزب الواحد الذي حتول �إىل حكم العائلة الواحدة ،ومن ثم �إىل نظام حكم الفرد
الواحد(الرئي�س القائد) الذي ال ي�سمح لأحد مبناف�سته .لقد متكن اجلي�ش من �إخ�ضاع احلزب
املدين �أو �إهدار دمه ،وبدا �أن اخللفية الفكرية البدوية وال�ساذجة قد حتكمت يف قطاع وا�سع
من القيادات القومية .وكان من الطبيعي �أن تغيب الدميقراطية عن جدول �أولوياتها،
ففاقد ال�شىء ال يعطيه ،فقد افتقرت هي ذاتها �إىل احلياة الدميقراطية ،و�أ�صبحت �أكربمولد
للدكتاتورية والبريوقراطية والفئات الطفيلية� ،إ�ضافة �إىل �أن املفهوم الذي تبنته هذه
ÐÑÔ
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التيارات للدميقراطية قد جعل من الأنظمة ال�سيا�سية التي �أقامتها دكتاتوريات حقيقية؛
لأنها قامت على رف�ض التعددية ال�سيا�سية ،ومبد�أ التداول على ال�سلطة بحجة �أن اجلهود
يجب �أن تن�صب على التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،ومواجهة التخلف وحتقيق الوحدة
العربية وحترير فل�سطني ومواجهة �إ�رسائيل وال�صهيونية .ومل يقت�رص الأمر على رف�ض
التعددية احلزبية ،بل غالبا ما جرت ال�سيطرة على احلزب من طرف حفنة من الع�سكريني
يتبعها نخبة من املوظفني البريوقراطيني و�أ�صحاب امل�صالح من املدنيني ،ومن ثم جرى
تكميم الأفواه داخل احلزب ذاته قبل �أن تكمم خارجه ،وحتول �إىل حزب للزعامات من ذوي
الر�ؤو�س احلامية املت�صارعة التي عملت على التنكيل ببع�ضها بع�ضا دون رحمة �أو�شفقة،
وهذا ما جرى يف عهود البعث املختلفة ،يف عهد �صدام ح�سني ويف عهد حافظ �أ�سد ،الذي
ترك رفاقه يهلكون يف ال�سجن ،ومن غادره بعد ثالثني عاما ق�ضى من املر�ض بعد �أ�شهر
قليلة .لقد �أدت ال�رصاعات الداخلية وا�ستيالء الع�سكر على ال�سلطتني احلزبية واحلكومية �إىل
�إنهاك قوى الأحزاب القومية ،و�إهدار املوارد الوطنية للأقطار التي حكمتها ،وحتول احلزب
يف نهاية املطاف �إىل حزب خادم للرئي�س القائد ومل يعد حزبا منا�ضال حاكما� .أما �أع�ضا�ؤه
فقد حتولوا من منا�ضلني وطنيني �إىل موظفني بريوقراطيني.
وهكذا قام حكم البعث يف كل من �سوريا والعراق على �أ�سا�س نظرية احلزب الواحد والزعيم
القائد� ،إال �أنه �سمح لبع�ض الأحزاب بالظهور �إىل العلن لكي ت�شكل ديكورا للنظام ال�سيا�سي
()34
القائم من خالل حتالف ي�ضمه مع احلزب احلاكم ي�سمى باجلبهة الوطنية التقدمية.
لقد عمل حزب البعث على �إحداث تغيري جذري فوري يف الأنظمة ال�سيا�سية احلاكمة
يف الأقطار العربية ،دون �أن يكون للحزب ر�ؤيته اخلا�صة حول طبيعة النظام ال�سيا�سي
املن�شود ،ولذلك كان ال بد من �إيجاد الو�سيلة الفعالة القادرة على قلب �أنظمة احلكم برم�شة
عني� ،أي بو�ساطة االنقالب الع�سكري ،فوجد احلزب �ضالته يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية باعتبارها
امل�ؤ�س�سة الأكرث تنظيما وثقافة من بني م�ؤ�س�سات الدولة القطرية العربية ،على الرغم من
توجه احلزب يف الوقت ذاته الوقت نحو الن�ضال الربملاين حيث متكن �أع�ضا�ؤه من الفوز يف
االنتخابات التي جرت يف �سوريا والأردن ولبنان� ،إال �أن تعويله على دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
مل يرتاجع ،بل ظل م�س�ألة مركزية يف تفكري احلزب يف جميع املراحل ،الأمر الذي متخ�ض يف
نهاية املطاف عن ا�ستيالء الع�سكريني على ال�سلطتني احلزبية واحلكومية يف البلدان التي
جنحت فيها انقالبات البعث الع�سكرية ،فتحول حكم البعث �إىل دكتاتورية ع�سكرية حكمت
با�سم احلزب .وهذه النتائج جند جذورها يف د�ستور حزب البعث الذي �أخذ بنهج التغيري
الثوري اجلذري الذي ي�صيب مناحي احلياة كافة ،وعرب عنه عفلق باالنقالبية ،وا�شرتط
()35
لتحقيقه وجود احلركة االنقالبية التي ت�سلك �سبيل االنقالب ال الإ�صالح التدريجي
ÐÑÕ
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وان�سجاما مع هذا التفكري ،فقد �سعى البعث �إىل االمتداد والتغلغل يف قطاع اجلي�ش
باعتباره قطاعا مهما وجزءا من القطاعات ال�شعبية ،وكانت االنقالبات الع�سكرية التي
بد�أت منذ عام  1949يف �سوريا بقيادة ح�سني الزعيم قد ك�شفت �أهمية اجلي�ش لدى احلركات
ال�سيا�سية يف الوطن العربي ،وزاد على ذلك ظهور دور حركة ال�ضباط الأحرار يف م�رص بعد
()36
انقالب  23متوز/يوليو .1952
وبعد �أن متكن الع�سكريون من ال�سيطرة على احلزب والدولة يف �سوريا ،حتدث عفلق
�أمام م�ؤمتر �أطراف حزب البعث املنعقد بدم�شق بتاريخ  18كانون الأول/دي�سمرب 1965
وتناولت ال�صحف حديثه الذي كر�سه للهجوم على الع�سكريني والقطريني ودعا فيه �إىل
الف�صل ما بني اجلي�ش وال�سيا�سة ،وعدم جمع احلزبيني بني وظيفتني و�أن ال يقود الع�سكريون
العاملون يف قطاعاتهم الع�سكرية حزب البعث ،م�ضيفا �أن هناك �أياد م�شبوهة قد د�ست يف
()37
�صفوف احلزب لتخريبه ،وال ي�ستبعد �أن يكون لأعداء الأمة العربية دور فيها.
�أما النظام الذي �أن�ش�أه عبد النا�رص فقد قام منذ البداية على حترمي الأحزاب،
فالدميقراطية عند عبد النا�رص تعني االنتقال التدريجي لل�سلطة من م�ستوى التمركز �إىل
امل�ستويات الأدنى �إىل امل�ستويات املحلية ،وا�ستحالة وجود دميقراطية �سيا�سية بدون
دميقراطية اجتماعية فهما جناحان متكامالن للحرية.
لقد ذهب الفكر القومي النا�رصي �إىل حد الطعن يف جدوى الدميقراطية ال�سيا�سية
قبل حتقيق الدميقراطية االجتماعية معتربا �إياها واجهة للدميقراطية املزيفة...فال معنى
للدميقراطية ال�سيا�سية �أو احلرية يف �صورتها ال�سيا�سية من غري الدميقراطية االقت�صادية �أو
احلرية يف �صورتها االجتماعية ،كما جاء يف م�رشوع امليثاق الذي قدمه جمال عبد النا�رص
()38
�إىل امل�ؤمتر الوطني للقوى ال�شعبية يف .1962 /5/21
لقد ت�ضمن ميثاق العمل الوطني �صياغات عامة �شعارية لاللتفاف على املرتكزات
املعروفة للدولة الدميقراطية مثل حتالف قوى ال�شعب العامل ،واحلديث الإن�شائي غري
التطبيقي عن الدميقراطية االجتماعية والدميقراطية ال�سيا�سية ،واالنتقال التدريجي لل�سلطة
من م�ستوى املركز �إىل امل�ستويات الأدنى ،م�شاركة العمال يف جمال�س �إدارة امل�صانع
وامل�ؤ�س�سات والهيئات ،متثيل العمال والفالحني بن�سبة  %50يف كل املجال�س ال�سيا�سية
املنتخبة ،وكل هذا كان مطلوبا تطبيقه يف ظل حكم احلزب الواحد والزعيم القائد ،ولذا خال
امليثاق من املعايري واملبادىء الأ�سا�سية للدولة الديقراطية مثل �سيادة القانون ،التعددية
احلزبية ،ممار�سة احلق يف االنتخاب احلر واملبا�رش وال�رسي ،بل �سارع جمل�س قيادة الثورة
وبتوجيه من عبد النا�رص �إىل �إ�صدار قرار يوم  16كانون الثاين/يناير بحل الأحزاب
ال�سيا�سية ،ولكن عبد النا�رص اكت�شف بعد هزمية حزيران � 1967أن املجتمع امل�رصي
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ي�سري نحو املجهول يف ظل حكم احلزب الواحد ،حيث �أخذ يطرح بنف�سه فكرة تكوين (حزب
معار�ض) .)39(.وترتيبا على ذلك كان عبد النا�رص يعترب �أي احتجاج �أو اعرتا�ض �أو نقد �أو
حتى حماولة لتق�صي احلقائق ومناق�شتها �أو جمرد التنفي�س عما بال�صدر ثورة م�ضادة وال
()40
بد من �إجراءات ملواجهتها.
لقد كان عبد النا�رص زعيما جماهرييا بال منازع و�سيا�سيا جتريبيا ،ولكنه مل يكن
مفكرا ،فقد اعتمد عبد النا�رص على �شخ�صيته الكارزمية القوية وقوة ت�أثريه ونفوذه يف
�أو�ساط اجلماهري العربية ،فلم يكن لديه تنظيم �شعبي منظم وموحد مب�ستوى هذا الهدف
الكبري� ،أي افتقر �إىل الو�سائل الفعالة التي تتكاف�أ مع الأهداف العظيمة .ولعل جناح االنقالب
الذي قاده ال�سادات عام  1971على الأهداف العظيمة لعبد النا�رص بهذه ال�رسعة وال�سهولة
يف م�رص خري دليل على ذلك.
ويعرتف كاتب نا�رصي ب�أن نقطة ال�ضعف الأ�سا�سية للتجربة النا�رصية العمالقة،
متثلت يف العجز عن حل م�شكلة الدميقراطية ،وامل�شاركة ال�شعبية احلقيقية يف القرارات
امل�صريية والرقابة على تنفيذها ،وعجزه عن تنظيم اجلماهري واعتماده على جاذبيته يف
خلق عالقة مبا�رشة بينه وبني اجلماهري� ،إىل جانب اعتماده على جهاز الدولة يف و�ضع
ال�سيا�سات� ،أما التنظيمات التي ظهرت ،ابتداء من هيئة التحرير حتى الإحتاد الإ�شرتاكي
فكانت �صورة ه�شة ،عاجزة عن القيام ب�أية مبادرة ،وكانت عالقة عبد النا�رص بها ذات
اجتاه واحد من القمة �إىل القاعدة ،مما �أدى �إىل ت�صفية هذه التنظيمات ب�سهولة غريبة يف
بداية االنق�ضا�ض على الثورة ،بل اندفع العديد من قياداته يف املرحلة اجلديدة نحو تويل
()41
منا�صب قيادية يف النظام النقي�ض لنظام جمال عبد النا�رص.
ولعل �رس اعتماد عبد النا�رص على �أجهزة الدولة رغم �شعبيته املنقطعة النظري ،هي �أن
�أجهزة �أمن الثورة ب�إ�رشاف تنظيم ال�ضباط الأحرار ،هي التي �أعادت ال�سلطة �إليه وملجل�س
قيادة الثورة التي كان جنيب قد ا�ستحوذ عليها يف بداية عهد الثورة.
وهكذا تركزت �أهداف الأحزاب القومية على اال�ستيالء على ال�سطة ال�سيا�سية وعدم
مغادرتها ،دون �أن تكون لديها �أية خطة للبناء الدميقراطي وتوفري �رشوط احرتام التعددية
الفكرية وال�سيا�سية وحماية احلقوق واحلريات .لقد كانت الأحزاب القومية �أكرب مولد للدكتاتورية
و�أنظمة القهرو�سفك الدماء ،و�أكرب مولد للبريوقراطية والفئات الطفيلية ،وظل زعماء االنقالبات
الع�سكرية هم املر�شحون الوحيدون النتخابات الرئا�سة ،ويف حاالت معينة جرى انتخابهم
مدى احلياة� ،أو تكري�س �سلطتهم املادية والروحية دون انتخاب باعتبارهم �صانعي اال�ستقالل
الوطني ،وباعتبار كل منهم (�أبا الأمة) ،فهم �أ�سمى من �أن يتم االقرتاع على انتخابهم.
ومبقدار ما كان م�صطلح الثورة يتواتر يف بالغات االنقالبات الع�سكرية القومية مبقدار
ÐÒÍ
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ما كان قادتها يبتعدون عن الدميقراطية ،بل �أ�صبحت الدميقراطية يف حيز التطبيق العملي
مناق�ضة للثورة مبفهوم غالبية التيارات القومية ،يف حني �أن« ،الدميقراطية هي ثورة يف
عالقة ال�شعب والفرد بال�سلطة ت�ستهدف نقله من حالة اخل�ضوع الكامل �إىل امل�شاركة الكاملة
يف ال�سلطة ب�أجهزتها الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية ،وهي بهذا املعني متثل ال�ضمان
احلقيقي حلقوق الإن�سان وحرياته ال�سيا�سية يف مواجهة احتماالت انتهاكها يف مرحلة ما
بعد الإ�ستقالل الوطني .ويرقى �إىل مرتبة القانون ا�ستحالة انت�صار الأهداف النهائية للثورة
()42
وحتقيق العدالة الإجتماعية �إذا مل تتحقق الدميقراطية الكاملة».
و�رسعان ما تكر�ست لدى التيارات القومية فكرة احلزب الواحد ،وحكم الفرد الواحد
الذي اقتب�سته من الأنظمة ال�شمولية ،واخذت تبحث عن تربيرات للأنظمة القومية اجلديدة
يف الأنظمة ال�شيوعية (دكتاتورية الربوليتاريا) ( ،دكتاتورية العمال والفالحني واجلنود)،
ولكن �رسعان ما حتولت هذه النظم اجلديدة من حكم احلزب الواحد �إىل حكم العائلة الواحدة
�إىل حكم الفرد الواحد امل�ستبد فبدت امللكيات �إىل جانبها فردو�سا مفقودا.
و�إذا كانت الربجوازية الر�أ�سمالية ال�صناعية قد �أن�ش�أت نظامها الدميقراطي بهدف
ت�أمني حكم الطبقة الر�أ�سمالية ،وم�صاحلها الواحدة وم�صاحلها امل�سيطرة على و�سائل الإنتاج
االجتماعي ،وامل�ست�أثرة بالرثوة القومية حمليا بو�ساطة امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية املنتخبة
و�أجهزة ال�سلطة التنفيذية ،ول�ضمان هيمنة الر�أ�سمال على النطاق العاملي بو�ساطة الغزو
امل�سلح وال�سلعي للعامل اخلارجي ،فلم يكن هناك �أي مربر تاريخي ومو�ضوعي �أو �أ�سا�س علمي
للمناداة ب�إقامة دكتاتورية الربوليتاريا �أو على الأ�صح ان يطلق على الدميقراطية اجلديدة
باعتبارها نظام حكم الغالبية (العمال والفالحني واجلنود) دكتاتورية الربوليتاريا )43(،ما
()44
دامت متثل ح�سب قول لينني “احلد الأق�صى من الدميقراطية للعمال والفالحني”.
�إن �سلطة الغالبية مل ولن تكون دكتاتورية يف يوم من الأيام .فال توجد دكتاتورية
�شعبية يف التاريخ ،وال يوجد مربر لأن تقيم الطبقات ال�شعبية املنت�رصة ،دكتاتورية �ضد
برجوازية مهزومة �أو حتالف طبقي مهزوم (برجوازية� ،إقطاع) انهارت �سلطته ال�سيا�سية،
وهي بالت�أكيد لن تقيم دكتاتورية �ضد ذاتها �إال �إذا ا�ستولت نخبة حمدودة على ال�سلطة
ال�سيا�سية ،وحكمت با�سم الغالبية ،با�سم الطبقة العاملة وحلفائها من الطبقات ال�شعبية
العري�ضة ،وهنا ت�صبح الدميقراطية مهددة بالتحول �إىل دكتاتورية النخبة ،دكتاتورية
الزعماء� ،إن دكتاتورية الربوليتاريا كم�ضمون لل�سلطة ال�شعبية هي �صيغة قد عفا عليها
الزمن ،ويف ظل التغريات العاملية النوعية واملت�سارعة� ،أ�صبحت �أكرث �صيغ الفكر املارك�سي
()45
تخلفا وافتقارا لالن�سجام �أو التجاوب مع حقائق احلياة احلديثة.
�إن تكري�س هذه الأفكار يف الأدب الثوري قد ا�ستخدم مادة دعائية م�ضادة من
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�أجهزة الدعاية الر�أ�سمالية ال�ضخمة ،وامل�سيطرة على العامل ،لإعاقة التحوالت االجتماعية
والدميقراطية يف مناطق التحررالوطني ،وقطفت الأحزاب الإ�صالحية اال�شرتاكية
الدميقراطية نتائج هذا ال�رصاع الأيديولوجي على النطاق العاملي وتقا�سمتها مع �أحزاب
الدميقراطية امل�سيحية ،ولكنها ،من جهة �أخرى� ،أف�ضت �إىل قيام بع�ض �أحزاب ال�شيوعية
الأوروبية الرئي�سة مبراجعة نقدية جريئة لأفكار رئي�سة يف �أيديولوجيتها ،ويف مقدمتها
دكتاتورية الربوليتاريا وذلك قبل ظهور برنامج الربي�سرتويكا بزمن طويل ،و�أبرز مثال
على ذلك اال�ستخدام اجلريء ل�سالح النقد من احلزب ال�شيوعي الإيطايل وزعيمه ال�سابق
برلينغوير يف املراجعة الفكرية ال�شاملة ،و�إعادة النظر يف برناجمه ال�سيا�سي ابتداء من
منت�صف ال�سبعينيات ،وتوا�صلت على امتداد الثمانينيات ،ومن ثم جلوء عدد من الي�ساريني
الحقا �إىل ت�أ�سي�س حزب الدميقراطية الربوليتارية يف �إيطاليا مبا يت�ضمنه من دعوة للتنديد
بفكرة دكتاتورية الربوليتاريا ،وعدم مال ءمتها للواقع اجلديد واملتغري يف البلدان الر�أ�سمالية
املتطورة ،ومن ثم توالت هذه املراجعات حتت ت�أثري الفكر اجلديد لغوربات�شوف وانهيار
االحتاد ال�سوفياتي لت�شمل الأحزاب ال�شيوعية يف �أوروبا ال�رشقية والأحزاب املارك�سية
اللينينية يف الكونغو وموزامبيق وجنوب �إفريقيا ودول �إفريقية �أخرى.
لقد افرغت الأحزاب والتيارات القومية ال�سلطة ال�سيا�سية من جوهرها الدميقراطي يف
الأقطار التي حكمتها ،وتبعا لذلك غاب الد�ستور الدميقراطي� ،أو غاب التطبيق الدميقراطي
للد�ساتري التي و�ضعت يف �أقطار الأنظمة القومية ،والذي ي�صون احلقوق واحلريات ويوزع
الإخت�صا�صات بني ال�سلطات ،ومينع احتكار ال�سلطة ويحمي ا�ستقالل الق�ضاء و�سيادة
القانون ،باخت�صار غابت الدولة الدميقراطية ،دولة القانون ،كما غابت حرية الر�أي والتعبري
وحرية ال�صحافة والبحث العلمي والتعددية الفكرية وال�سيا�سية ،وغاب النظام التمثيلي الذي
يتحقق به قيام ال�سلطة الد�ستورية والت�رشيعية ،كما غابت املمار�سة الدميقراطية للحق يف
الرت�شيح واالنتخاب واملحوط ب�ضمانات د�ستورية وقانونية ت�ضمن �شفافية االنتخابات
ونزاهتها ،وب�شكل عام غاب مبد�أ التداول على ال�سلطة.
ومل تف�شل النظم القومية يف حتقيق �شعاراتها يف الوحدة واحلرية واال�شرتاكية وحترير
فل�سطني فقط ،بل ف�شلت حتى يف التحالف فيما بينها رغم �أنها حتمل الأهداف ذاتها ،وتقف
على �أر�ضية فكرية واحدة� ،أما العالقة مع القوى غري القومية التي مل تكن معادية من حيث
�أهدافها على املدى املتو�سط على الأقل ،فقد �أعملت فيها قتال وت�رشيدا ،فجرى قمع احلركات
الإ�سالمية حتى ظهرت نتيجة هذه املمار�سات التع�سفية واحلمقاء يف نك�سة حزيران/يونيو
 1967حيث منيت الأنظمة والأحزاب القومية بهزمية منكرة.
وي�سجل للتيار الإ�سالمي ال�سائد مبادرته �إىل تفعيل اجتهاده الفكري فيما يتعلق
ÐÒÏ
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بالدميقراطية وال�سلطة ال�سيا�سية ،فقد ذهب الغنو�شي �إىل القول ب�رضورة« :الت�سليم
باملرجعية الدميقراطية �أ�سا�سا لإدارة �سلطة الدولة بكل ما تت�ضمنه من مبادىء و�آليات
مثل :امل�ساواة بني املواطنني وتقدي�س حريات الإن�سان وحقوقه الأ�سا�سية اخلا�صة والعامة،
وتقدي�س الإرادة ال�شعبية املعرب عنها �شوريا من خالل انتخابات دورية تعددية ت�شارك فيها
كل التيارات غري العنيفة دومنا �أي �إق�صاء� ،إىل �سائر �آليات النظام الدميقراطي التي تي�رس
جتدد النخب وتداول ال�سلطة بينها ،وهو تداول يف ظل وحدة املرجعية الثقافية وامل�رشوع
احل�ضاري امل�شرتك الذي مييز العدو من ال�صديق ،وي�ضبط الأهداف امل�شرتكة ،والو�سائل
املو�صلة �إليها ،وال يتحول �إىل عملية �رصاع بني الأ�ضداد ،وانتقال من النقي�ض �إىل النقي�ض،
بقدر ما هو تناف�س على حت�صيل �أهداف مت�شابهة جتول داخل نف�س العائلة من ال�شبيه �إىل
()46
ال�شبيه ،وتلك هي حال الدميقراطيات النا�ضجة امل�ستقرة».
وذهب الغنو�شي �أبعد من ذلك حني جعل من الت�ضامن بني املظلومني يف العامل بغ�ض
النظر عن انتماءاتهم ،ودعم كل حتول دميقراطي �أمرا م�رشوعا ،وذلك حني دعا �إىل «التنا�رص
اجلاد على دفع الظامل ومنا�رصة املظلوم بقطع النظر عن انتمائهما ،ودعم م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وا�ستقاللها عن ال�سلطة �أيا كانت .ودعم كل حتول دميقراطي والوقوف يف
وجه اي نكو�ص �إىل العنف و�إدانة كل �سبيل ال�ستخدام القوة �سبيال للو�صول �إىل ال�سلطة �أو
()47
للخلود فيها� ،أو حل�سم ما ينجم من اختالفات فكرية �أو �سيا�سية».
وقد خل�ص �أحد املفكرين العرب �إىل القول ب�أن اخليار يف م�صدر امل�رشوعية لي�س بني
اهلل اخلالق ،وبني الأمة (وهي �إحدى خملوقات اهلل) ،و�إمنا بني �إرادة الطغاة واحلاكمني
بالقوة واجلربوت ،وبني �إرادة الأمة احلرة الواعية القادرة على حتديد م�ستقبلها وما ينفعها،
()48
و�أي حتديد غري هذا هو ت�سرت خلف وهم يراد منه تثبيت �إرادة الطغاة واجلبابرة.
ولقد بد�أت التيارات القومية تتلم�س طريقها نحو �إحداث التغيري املطلوب لي�س يف
الأهداف ،و�إمنا يف طريقة و�آلية حتقيقها ومرحلتها ،و�أخذت تطور مواقفها من الوحدة
العربية والدولة القطرية والدميقراطية ،فهناك اعرتاف بخ�صو�صيات الدولة القطرية ،و�إن
كانت ناجتة عن التجزئة ،التي ال بد من التعامل معها كوجود قائم وتفهمه وو�ضعه يف
�سياقه التاريخي واالجتماعي ،و�أخذنا نقر�أ يف �أدبيات هذه التيارات دعوة للقاء التيارات
الفكرية الأ�سا�سية الثالثة(القومي والإ�سالمي والإ�شرتاكي) على �أر�ضية قبول الآخر �رشيكا
يف بناء م�ستقبل الوطن ل�صالح الأكرثية ال�شعبية ،والأخذ بتعدد الأفكار والآراء والتعددية
احلزبية باعتباره مظهرا ح�ضاريا �إن�سانيا ،فحرية الر�أي والتعبري والنهج الدميقراطي �أ�سلوب
حياة للتقدم احل�ضاري� ،أما �سيا�سة �إلغاء الآخر التي انتهجها النظام العربي ،ومار�ستها بع�ض
()49
القوى القومية التي �سيطرت على احلكم يف �أقطارها ،فقد �أ�رضت و�أ�ساءت للوحدة العربية.
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لقد اعرتف قادة التيار القومي ب�أن الدميقراطية واحلاجة امللحة �إليها من �أهم الدرو�س
امل�ستفادة من جتارب القوميني وجتربة االنف�صال على وجه التحديد ،فال يجوز �أن يكون
هناك �أي �شيء على ح�ساب الدميقراطية ،وفقا ملراجعة جورج حب�ش ،وال ميكن لل�شعب �أن
يحقق �أهدافه الكربى �إال من خالل احلياة الدميقراطية ،وال ميكن تعبئة اجلماهري �إال من
خالل الدميقراطية واالهتمام بق�ضاياها احلياتية ،بل �إن قدرة اجلماهري على القيام بدورها
يف التقدم والدفاع عن �أهدافها وم�صاحلها ،مرتبطة بحريتها وتفجري طاقاتها و�إبداعاتها،
وهذا غري ممكن من دون حياة دميقراطية )50(.بل �أرجع �أ�سباب هزائم عبد النا�رص �إىل غياب
الدميقراطية حني قال بو�ضوح «لوقام نظام عبد النا�رص على الدميقراطية لتغري الو�ضع،
()51
ولو كانت الدميقراطية هي التي حتكم العالقات يف الثورة الفل�سطينية لتغري الو�ضع».
�إن املطلوب اليوم �أن تبد�أ الأحزاب القومية بنف�سها ،فتعيد بناء ذاتها على �أ�س�س
دميقراطية� ،أو لنقل يجب �إن�شاء �أحزاب قومية ال�شكل �إ�سالمية امل�ضمون وعلى �أ�س�س دميقراطية
لأن فاقد ال�شيء ال يعطيه ،فهناك �أ�س�س فكرية ،بل منظومة فكرية كاملة حتفز �إىل مثل هذا
التحول املطلوب يف الفكر القومي .فالأحزاب الدميقراطية هي التي ت�ستطيع بناء الأنظمة
ال�سيا�سية الدميقراطية التي تقوم على مبد�أ �سيادة القانون والف�صل بني ال�سلطات وا�ستقالل
ال�سلطة الق�ضائية ،واعتماد مبد�أ التداول على ال�سلطة ومبد�أ الإنتخاب العام لعنا�رص ال�سلطة
الت�رشيعية والتنفيذية� ،أي �أن يكون �صندوق الإقرتاع هو احلكم بني اجلميع ،والأخذ مببد�أ
التعددية الفكرية وال�سيا�سية ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،وتوفري احلدود الدنيا من احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية .ولو اعتمدنا الدميقراطية �صيغ ًة لإدارة ال�رصاع يف املجتمع بو�سائل
�سلمية من خالل التداول على ال�سلطة عرب �صندوق الإقرتاع لوفرنا على �أنف�سنا وقتا وجهدا
ودماء وموارد هائلة �أهدرناها طوال عقود بال طائل.
�إن بناء ال�سلطة ال�سيا�سية الدميقراطية ،القائمة على الف�صل بني ال�سلطات املحتكمة �إىل
�صندوق الإقرتاع و�سيادة القانون ،واحرتام �سلطة الق�ضاء وتعزيز ا�ستقالليته هي العنا�رص
الأهم يف الفكر القومي املجدد ،ويرتتب على التيارات القومية تبعا لذلك مغادرة كثري من
املفاهيم واملواقف اخلاطئة �سواء تلك التي فر�ضت عليها ،او تلك التي اختارتها بنف�سها،
فنظام احلزب الواحد يقود �إىل املجهول ،ويكبت الطاقات ،ويف عامل اليوم حيث تهب رياح
التغيري والدميقراطية بقوة على كافة �أرجاء املعمورة ،ف�إن التعددية ال�سيا�سية �أ�صبحت �أمرا
واقعا ال منا�ص منه ،فتنافر الأ�صوات وتعدد الأطياف ال�سيا�سية والفكرية والإثنية �أمرحمتم
يف الدميقراطية .واال�ستبداد مل ولن يكون يوم ًا مرادف ًا للقوة والفعالية ،والنظم التي �أنِ�ش�أها
()52
وقادها امل�ستبدون انهارت وانتهت نهاية م�أ�ساوية.
ÐÒÑ
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لقد عفا الزمن على نظام احلزب الواحد �سواء املح�صن بو�سائل القمع والإكراه� ،أم ذلك
املزين بديكورات الدميقراطية املقنعة ،و�أ�صبحت التعددية ال�سيا�سية واحدة من �أهم عوامل
تطوير املجتمع وحتديثه .فالتناوب على ال�سلطة وفقا الختيارات اجلماهري يوفر �أهم �ضمانات
اال�ستقرار ال�سيا�سي ال�رضوري للتنمية الإقت�صادية ،وح�شد املوارد املادية والب�رشية لرفع
()53
م�ستوى حياة ال�شعب ،ورفع درجة الوعي ب�أهمية الدميقراطية وحماية وجودها بحد ذاته.
�إننا بحاجة �إىل قدر كبري من ال�شجاعة لالعرتاف ب�أن اجلاذبية التي تتمتع بها
الدميقراطية الغربية يف نظر الغالبية ،ال تعود – فح�سب� -إىل قوة �أجهزة الدعاية الغربية
و�سطوتها وجناحها يف عر�ضها لدى الكثريين باعتبارها اجلنة املوعودة ،بل لأنها احلقيقة
الرا�سخة يف عامل اليوم ،ولأنها متثل �رس قوة الدول التي �أخذت بها ومنعتها ،وعلينا االعرتاف
�أي�ضا ب�أنه(ما يزال هناك �أ�سا�س قوي لالعتقاد ب�أن الدميقراطية الربجوازية مل ت�ستنفذ بعد
�أغرا�ضها وال طاقاتها الإبداعية ،ومل يول عهدها �سيا�سيا ،و�إن عهد الربملانية الربجوازية مل
ينطو بعد من وجهة نظر التاريخ العاملي ،وتت�أكد هذه احلقيقة من خالل هذا امل�شهد العاملي
()54
الذي نلحظ فيه عودة مت�سارعة �إىل الدميقراطية الربملانية يف بلدان �أوروبا ال�رشقية).
ومهما يكن ،فقد �أثبتت التجربة اليوم ان الدميقراطية قد باتت �رضورة قومية بقدر ما هي
�رضورة وطنية قطرية)55(.؛ �إذ ال مربر لتاجيلها بدعوى �أولوية الوحدة العربية� ،أو املعركة القومية
�أو الدميقراطية االجتماعية ،التي ال ميكن حتقيقها قبل حتقيق الدميقراطية ،فهي وحدها الكفيلة
بتمكني ال�شعب من حتقيق هذه الأهداف .وقد ا�ستخدمت ال�رشعية الثورية و�سيلة ،للحيلولة دون
حتقيق الدميقراطية ال�سيا�سية وتكميم الأفواه ،ولكنها مل تعد قادرة على تربير ذاتها.
غري �أن من ال�سذاجة االعتقاد �أن الدميقراطية ال�سيا�سية ميكن لوحدها �أن توفر احلل يف
جمتمعات فقرية وتقليدية ،هذه الدميقراطية و�إن كان مو�ضوعها �سيا�سيا ف�إنها هي ق�ضية
اقت�صادية ،فهناك عالقة ع�ضوية بني اال�ستبداد ال�سيا�سي والتخلف الإقت�صادي واحل�ضاري
والتكنولوجي ،فكل منهما ي�ساعد على والدة الآخر ،فاال�ستبداد ال�سيا�سي يولد بال�رضورة
التخلف االقت�صادي واحل�ضاري والتكنولوجي ،وهذا بدوره يوفر ال�رشوط املثلى لإطالة عمر
()56
اال�ستبداد ال�سيا�سي.

 -3الوحدة العربية
�إن واقع ا�ستمرارنا يف البحث يف هذا املو�ضوع احليوي ،وحماولة ت�أ�صيل فكر عربي
وحدوي جديد دليل على حيوية ق�ضية الوحدة وحيوية الفكر العربي الوحدوي الذي ما زال
يحتل موقعا مركزيا يف الفكرال�سيا�سي العربي املعا�رص رغم العوا�صف واالنتكا�سات التي
هزته بعنف ،ويعك�س يف الوقت ذاته املعاناة التي جتتاح اجليل العربي اجلديد ،وجهاده
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بحثا عن احلقيقة املتمثلة يف الوحدة العربية ،والو�سائل العملية لتج�سيدها.
�أجمعت التيارات القومية ،يف املا�ضي واحلا�رض ،على حتقيق الوحدة العربية
باعتبارها الهدف الأ�سمى للأمة العربية ،واختارت الوحدة االندماجية �شكال لهذه الوحدة،
ومل يكن لديها �أدنى ا�ستعداد ملناق�شة اخل�صائ�ص القطرية لأي بلد عربي �أو حتى االعرتاف
بوجودها ،وترتب على ذلك غياب كامل ملفهوم الوحدة وكيفية �إجنازها و�آليات حتقيقها
وطبيعة نظامها و�سلطاتها .كان االندفاع عفويا لتحقيق وحدة م�رص و�سوريا بعد ان �أ�صبحت
م�رص يف اخلم�سينات �أثر العدوان الثالثي عليها مثابة الن�ضال القومي ،وقد �أ�سهمت الهبات
ال�شعبية العربية وتظاهرات اجلماهري امل�ؤيدة للثورة امل�رصية يف ت�شجيع عبد النا�رص على
امل�ضي قدما باجتاه حتقيق الوحدة العربية ،وت�أثر حزب البعث بهذا الت�أييد ال�شعبي العارم
لعبد النا�رص ،فزاد �إحلاحه على توحيد �سوريا مع م�رص ،ون�رش عفلق يف تلك الفرتة  15مقاال
()58
تطالب م�رص بالوحدة مع �سوريا.
كان �إميان التيارات القومية بالوحدة �إميانا مطلقا وهدفا ال يعلوه هدف �آخر ،وخري
دليل على ذلك موافقة حزب البعث على �رشوط عبد النا�رص لإقامة الوحدة مع م�رص ،ويف
مقدمتها حل الأحزاب ،ومبادرة حزب البعث بحل نف�سه ولهذا مل يكن النظام الذي �أقيم
بني م�رص و�سوريا نظام وحدة بل(نظام وحدة انف�صالية) ذلك لأن جرثومة االنف�صال
كانت حا�رضة يف القلب منذ حلظة التوقيع على قيام النظام اجلديد ،هذه اجلرثومة هي
الدكتاتورية ،)59(.وانتقلت �إىل �سوريا عدوى حظر الأحزاب التي مل تكن ترف�ض الوحدة
العربية ،بل كانت ت�شرتط الدميقراطية.
لقد كانت ظاهرة �إطالق اليد �ضد احلريات خطرية� ،سواء �أكان ذلك بعلم الرئي�س الراحل
جمال عبد النا�رص� ،أم كان بدون علمه ،و�شيوع ظاهرة االنتقام الفردي وتعذيب الأ�شخا�ص
()60
و�إذابة النا�س بالأ�سيد الختالفهم مع النظام يف ظل نظام قومي يقوده زعيم قومي كبري.
كان من الطبيعي ،وفقا لفكر عبد النا�رص التجريبي الذي �شكلته الأحداث والأزمات،
�أن يتزايد االعتماد على القيادات الع�سكرية و�أجهزة املخابرات باعتبارها القوة الأ�سا�سية
التي يعتمد عليها عبد النا�رص يف معاركه املت�صلة �ضد �أعداء الثورة يف الداخل واخلارج،
و�ضد القوى اال�ستعمارية ،وال ت�شذ التجربة الأوىل للوحدة بني م�رص و�سوريا يف ع�رصنا
احلديث ،و�إقامة اجلمهورية العربية املتحدة عن هذا الإطار النظري لتجربة عبد النا�رص� ،إذ
بو�ساطته ميكن فهم وتف�سري الأ�سلوب الذي �سيطر على جتربة الوحدة ،فقبل الوحدة كانت
القوى ال�شعبية يف �سوريا قد اكت�سبت مواقع مهمة جت�سدت يف هزمية منطق االنقالبات
الع�سكرية ،و�أقامت التيارات ال�سيا�سية املختلفة �أحزابها امل�ستقلة .ولكن �سريا على النهج
الذي اتبعه عبد النا�رص يف م�رص ،فقد ا�شرتط حل الأحزاب ال�سيا�سية يف �سوريا ،وت�شكيل
()57
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التنظيم الواحد وهو الإحتاد القومي كامتداد لالحتاد القومي يف م�رص .وبقدر ما رف�ضت
التيارات ال�شعبية هذا املنهج بقوة ،فقد رحبت به القوى امل�ضادة للثورة ،ومعها بع�ض
القوى الوطنية الق�صرية النظر .وبحل الأحزاب ال�سيا�سية ،وتركيز ال�رصاع �ضد القوى
القومية والي�سارية ،ظهر احلزب الواحد يف �سوريا ،و�سيطرت العقلية الع�سكرية والبولي�سية
على جمرى الأحداث يف �سوريا .وعندما اتخذ جمال عبد النا�رص قراراته الإ�شرتاكية يف
يوليو  1961حتركت القوى امل�ضادة للثورة والوحدة ،التي �رضبت هذه القرارات م�صاحلها،
مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي اعتقد امل�شري عامر �أنها تخ�ضع ل�سلطانه ،مع االحتاد القومي
يف �سوريا ب�رسعة ق�صوى �ضد الوحدة لتنهار ب�رسعة ي�صعب ت�صديقها ،ومل ت�ستطع القوى
ال�شعبية الدفاع عنها نتيجة لت�صفية تنظيماتها ،واعتقال زعمائها وهيمنة النظام الع�سكري
البولي�سي على احلياة ال�سيا�سية زمن الوحدة.
وب�سبب قوة احلركة ال�شعبية يف العراق ،بد�أت التقارير الع�سكرية واملخابراتية تتدفق
على عبد النا�رصمزورة للحقيقة ،حماولة �إقناعه ب�أن احلركة اجلماهريية القوية يف العراق
هي من �صنع ال�شيوعيني ،و�أن عبد الكرمي قا�سم قد �أ�صبح �ألعوبة بايديهم .ويف غمرة
ال�رصاع الذي اندلع بني القيادة ال�سيا�سية يف اجلمهورية العربية املتحدة وقتذاك بزعامة
جمال عبد النا�رص ،وبني عبد الكرمي قا�سم وحلفائه يف العراق ،حتركت العقلية الع�سكرية
ب�رسعة لإحداث انقالب ع�سكري �ضد ال�سلطة الوطنية يف العراق تزعمه عبد الوهاب ال�شواف
�أحد قادة اجلي�ش ،لكن االنقالب ف�شل ،وبعده ا�شتد ال�رصاع واكت�سب �رضاوة رهيبة بني
القيادتني يف القاهرة وبغداد .وهكذا حتول حلم ان�ضمام العراق �إىل الوحدة امل�رصية
ال�سورية �إىل نك�سة خطرية عمقت عوامل انق�سام الوطن العربي ،ويف هذه الأثناء جاءت
نك�سة االنف�صال لتفاقم عوامل التمزق واالنق�سام يف ال�صف القومي العربي .وبطبيعة احلال
جاء رد القوى القومية والي�سارية على �أخطاء نظام حكم عبد النا�رص لكي تعمق الفجوة
بني التيارالنا�رصي والتيار القومي الثوري والدميقراطي يف �سوريا والعراق �إن موقف عبد
النا�رص املعادي للأحزاب والتعددية احلزبية قد كر�س �سيطرة مراكز القوى الع�سكرية اجلاهلة
والغبية التي تزعمها امل�شري عامر على احلياة ال�سيا�سية يف كل من م�رص و�سوريا ،الأمر
الذي قاد يف النهاية �إىل حدوث نك�سة االنف�صال ،ومن ثم هزمية حزيران/يونيو 1967
التي تعترباملح�صلة النهائية لنهج العداء للدميقراطية ولأزمة النظام ال�سيا�سي الهزيل يف
م�رص الذي �سيطر عليه الع�سكريون الذين مل ي�أبهوا حتى لإنذار عبد النا�رص لهم ب�أن الهجوم
الإ�رسائيلي �سيحدث يف يوم اخلام�س من حزيران/يونيو .1967
لكن حزب البعث الذي ان�سحب وزرا�ؤه من حكومة الوحدة احتجاجا على هذه
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املمار�سات� ،رسعان ما �سار على ذات النهج الدكتاتوري ،وانتهاك حقوق الإن�سان حني
�أ�صبح حاكما يف كل من �سوريا والعراق .فقد حتول احلزب يف كليهما �إىل جمموعة من
املوظفني البريوقراطيني الذين يخدمون وال يحكمون ،ويخدمون لي�س احلزب ،ولكن الزعيم
القائد الذي �أ�صبح بديال للحزب القائد احلاكم .فاحلزب الذي بدا وك�أنه يحكم يف كل من
�سوريا والعراق �رسعان ما تراجع لكي حتل مكانه الع�شرية ك�سلطة حاكمة و�صوال �إىل حكم
الزعيم القائد الذي حكم با�سم احلزب م�ستندا �إىل دعم الع�شرية .يقول بعثي خم�رضم “ال �أنكر
�أن حلزبنا دورا يف حتمل الأخطاء عندما وافق على حل كوادره داخل �إطار دولة الوحدة غري
املدرو�سة ،والدخول فيها واخلروج منها دون ف�ضح الأ�سباب على اجلماهري العربية ،مما زاد
من ال�رشخ وتعميق االنق�سامات ،و�أدى �إىل بروز التناق�ضات العلنية بني املثالية والواقعية
()61
و�أثرها على القواعد عند �إعادة التنظيم وعودة كوادره �إليه”.
لقد كان عبد النا�رص جتريبيا يف كل �شىء ،فلم يكن لديه فل�سفة جاهزة وال نظرية
متكاملة ال يف الوحدة العربية ،وال يف بناء ال�سلطة ال�سيا�سية الدميقراطية ،وحاول تطوير
�أفكاره التي �ضمنها كتابه فل�سفة الثورة لعام  1953يف امليثاق الوطني الوطني ال�صادر
عام  ،1962وبيان  30مار�س�/آذار  ،1968فقد بدا مفهوم الوحدة العربية جنينيا قي فل�سفة
الثورة حيث حتدث جمال عبد النا�رص عن الدائرة العربية ،ولي�س الوحدة العربية قائال« :
وما من �شك �أن الدائرة العربية هي �أهم هذه الدوائرو�أوثقها ارتباطا بنا .فلقد امتزجت معنا
بالتاريخ وعانينا معها نف�س املحن ،وع�شنا نف�س الأزمات ،وحني وقعنا حتت �سنابك خيل
الغزاة ،كانوا معنا حتت نف�س ال�سنابك» ،ثم جاء امليثاق الوطني عام  1962ليقول فيه�« :إن
الأمة العربية مل تعد يف حاجة �إىل �أن تثبت حقيقة الوحدة العربية بني �شعوبها�.....إن الوحدة
العربية ال ميكن ،وال ينبغي �أن تكون فر�ضا ،ف�إن الأهداف العظيمة للأمم يجب �أن تتكاف�أ
()62
�أ�ساليبها �رشفا مع غاياتها».
�صحيح �أن امل�رشوع القومي الوحدوي واجه حروبا �رش�سة عدوانية يف اخلارج(العدوان
الثالثي  ،1956عدوان  ،)1967وحربا فكرية ومعار�ضة �سيا�سية يف الداخل� ،إذ ال ميكن التقليل
من خطورة التحدي الكبري الذي مثلته قوى اال�ستعمار والقوى املحلية لهدف الوحدة العربية،
ولكن القوى القومية وخا�صة تلك التي جنحت يف ا�ستالم ال�سلطة مل تكن على م�ستوى هذا التحدي،
فقد اقت�رصت على املبالغة يف الت�شديد على هدف الوحدة دون حتديد �آلية حتقيقها ،وبقيت
مثلها مثل ق�ضية ال�سلطة ال�سيا�سية �شعارا جمردا وجتريبيا افتقر �إىل امل�ضمون الدميقراطي ،بل
�إىل �أ�س�س النظام الدميقراطي ومبادئه ،كما افتقر �إىل �آلية و�أدوات التنفيذ الدميقراطية.
وحاول عبد النا�رص بعد نك�سة االنف�صال ا�ستخال�ص العرب ،ولكن هذه املحاولة بقيت
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قا�رصة ،فميثاق العمل الوطني الذي �صدر بعد عام االنف�صال� ،أي بعد عام  ،1961والذي
ت�ضمن �أول �صياغة للم�رشوع القومي النا�رصي ،جاء قا�رصا عن حتديد ر�ؤية متكاملة
وحقيقية للدميقراطية ولتحقيق الوحدة العربية.
وبلغ انق�سام التيارات القومية �أوجه يف حمادثات الوحدة ،الثالثية بني م�رص و�سوريا
والعراق التي بد�أت يف � 14آذار/مار�س عام  1963حيث تباينت الر�ؤى حول حتقيق الوحدة
وبلغت ال�شكوك املتبادلة بني الأطراف الثالثة ذروتها ،وانتهت املحادثات بالنتيجة �إىل
الإخفاق بعد املحاولة االنقالبية الفا�شلة التي قام بها ال�ضباط القوميون النا�رصيون
بقيادة جا�سم علوان يف  18متوز/يوليو  ،1963وتبني خالل هذه املحادثات طغيان
الزعامة الفردية وعدم القدرة على ا�ستخال�ص العرب من جتربة الوحدة واالنف�صال ،وكانت
تلك فرتة احتدمت فيها النزاعات بني �أطراف احلركة القومية وحرب االنقالبات الع�سكرية
والإنقالبات امل�ضادة ،ومل ي�ستطع عبد النا�رص توحيد التيارات القومية كما كان منتظرا
منه بحكم كونه الوحيد امل�ؤهل لتحقيق هذه الغاية ،فطغت ال�شخ�صانية والزعامة الفردية
على ر�ؤية الواقع املو�ضوعي والأخطار املحدقة باجلميع.
ومما زاد الو�ضع تفاقما �أن م�ؤ�س�سة عبد النا�رص الع�سكرية وال�سيا�سية واحلزبية
كانت كلها عاجزة وغارقة يف الف�ساد ،وغري م�ؤهلة لتحقيق الأهداف التي عب�أ عبد النا�رص
اجلماهري العربية حولها وهي الوحدة العربية واال�شرتاكية العربية وحترير فل�سطني ،وجاءت
حرب حزيران/يونيو الحقا لتمتحن الأنظمة والقوى ال�سيا�سية القومية ،ويف مقدمتها
النظام النا�رصي وو�سائله التي طاملا كرر عبد النا�رص القول ب�ش�أنها� :إن الو�سائل يجب �أن
تتكاف�أ �رشفا مع غاياتها ،معلنة ال�سقوط املدوي لهذه القوى والأنظمة معا كا�شفة عجزها
الفا�ضح عن جمابهة التحدي الإ�رسائيلي بعد �أن جنحت يف تدمري �آمال ال�شعوب العربية يف
الديقراطية والوحدة وحترير فل�سطني.
و�أثبتت التجربة املدعومة بحقائق الواقع املو�ضوعي �أن الوحدة العربية يف ظل
تكري�س الدولة القطرية ال ميكن �أن تفر�ض بالقوة والق�رس ،وا�ستخدام �أية و�سيلة من هذه
الو�سائل هو عمل م�ضاد للوحدة العربية ،وخطر على الوحدة الوطنية داخل كل �شعب من
ال�شعوب العربية.
�إن الذين دعوا �إىل الوحدة الفورية واالندماجية قد غاب عن تفكريهم �أولوية العمل من
�أجل تدعيم العوامل االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية للوحدة ،وا�ستعا�ضوا عن
هذه الأولوية بو�ضع بند دعائي دائم يف جميع بياناتهم والتي غالبا ما حملت رقم( )1وهو
الدعوة للوحدة الفورية وحترير فل�سطني دون �أن يوفروا العوامل الالزمة للتحرير والوحدة،
ودون �أن يكونوا على وعي حقيقي مباهية العدو القومي ،ودون �أن تتكاف�أ الو�سائل املعتمدة
ÐÒÖ

الفكر القومي بني متطلبات التجديد والعودة
الى املنابع االصلية

د.نافع احلسن

مع الغايات والأهداف املتوخاة ،فكانت النتيجة �أن �أخفقت جميع م�شاريع وحماوالت
الوحدة واالحتاد ،وتراجعت �شعارات حترير فل�سطني ومواجهة العدو.
و�إذ �أخذ النموذج الب�سماركي ب�ألباب بع�ضهم ،ف�إن ه�ؤالء مل ي�ستوعبوا جوهره ومل
يفهموه حق الفهم ،فب�سمارك حقق فعال وحدة �أملانيا ،ولكن حني هزم فرن�سا و�أملى على
قادتها �رشوطه يف قاعة املرايا بق�رص فر�ساي بباري�س بعد حرب  .1871ومما زاد العرب
انق�ساما على انق�سام هو ا�ستخدام القوة �ضد ال�شقيق ولي�س �ضد العدو لتحقيق الوحدة العربية،
كما حدث يف غزو العراق للكويت ،وحرب العراق مع �إيران ملدة ثماين �سنوات ،فكانت النتيجة
�أن �أ�صبح هدف الوحدة العربية �أ�شالء متناثرة يف �ساحات ال�رصاع العربية – العربية.
بر�أينا �أن منوذج الوحدة العربية املطلوب يجب �أن ال ي�ستوحى من جتربة ب�سمارك
بطل الوحدة الأملانية� ،أو جتربة غاريبالدي بطل الوحدة الأيطالية ،وذلك ب�سبب عدم قابلية
هذين النموذجني للتطبيق يف ظل النظام العربي الر�سمي ال�سائد ،الذي يتمتع بحماية
النظام الدويل العاملي الذي تهيمن عليه الواليات املتحدة هيمنة مطلقة ،وهو ما ح�سمته
ب�شكل قاطع عملية الغزو العراقي للكويت التي و�ضعت حدا نها ئيا لإمكانية ا�ستخدام هذا
املنهج لتحقيق الوحدة العربية .ولعل الوحدة الأوروبية بو�سائلها و�أ�ساليبها ومرحليتها
و�أ�شكالها الد�ستورية تظل التجربة الأكرث �إلهاما لالحتاد العربي ،فالأوروبيون على اختالف
�أنظمتهم الد�ستورية وال�سيا�سية ،وتباين لغاتهم امل�ستخدمة بنوا وحدتهم لبنة لبنة ،بادئني
يف املجال الأهم الذي مي�س حياة ال�سكان وهو املجال الإقت�صادي ،حيث �رشعوا ب�إقامة
ال�سوق امل�شرتكة ،ومن ثم �إن�شاء برملان ا�ست�شاري ،وجمل�س �أوروبي وحمكمة �أوروبية،
وجواز �سفر �أوروبي موحد ،وعملة �أوروبية موحدة(اليورو) ،وحتقيق �أجنازات تكنولوجية
()63
م�شرتكة كاملفاعل النووي الأوروبي ،والطائرة الف�ضائية الأوروبية-هرم�س.
ويعترب جهاز الدولة القطرية اليوم العقبة الرئي�سية �أمام حتقيق الوحدة العربية ،فقد
ولت �صيغة الوحدة االندماجية؛ لأنها تتعار�ض مع م�صلحة جهاز الدولة القطرية ،ولذا وجب
البحث عن �أ�شكال و�آليات جديدة لتحقيق الوحدة تبد�أ ب�صيغ االحتاد اال�ستقاليل الكنفدرايل
الذي يقوم على احتفاظ كل دولة با�ستقاللها اخلارجي و�سيادتها الداخلية بكل ما تنطوي
عليه من تطبيق لد�ساتريها اخلا�صة وقوانينها و�أنظمتها الداخلية .ففي م�ؤلف جدير
بالتنويه يقول د .من�صف املرزوقي�« :إن الدولة مرحلة من مراحل تطور ال�شعور اجلماعي
متقدمة على املرحلة القبلية ،والطريق الإجباري �إىل مرحلة ال�شعور القومي ،ولها خا�صيتها
وزمنها املحدد الذي ال ميكن جتاوزه بالب�ساطة التي خلناها ،مثلما ال ميكن للطفل القفز من
مرحلة التوازن �إىل اجلري ال�رسيع بدون املرور مبرحلة امل�شي املرتنح»(.)64
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ويف هذا ال�سياق ،ف�إن منح املواطن العربي دورا يف الرت�شيح واالنتخاب ،ويف الإدارة
واملراقبة واملحا�سبة وامل�ساءلة يف �إطار نظام من الالمركزية ،وابتداء من البلدية وحتى
الربملان من �ش�أنه �أن يعو�ض تعط�شه ملمار�سة ال�سلطة القبلية من جهة ،ويعمل على ت�شذيبها
و�صوال �إىل حموها من جهة �أخرى .وبذا ميكن ،مب�ساعدة عوامل �أخرى و�أهمها تعامله مع
الآلة احلديثة ،جتاوز مرحلة الرعوية والقبلية �إىل مرحلة املواطنة وال�شعور باالنتماء للوطن
ومن خالله للوطن الأكرب ،فمعركة الوحدة العربية لي�ست معركة خارجية �ضد االمربيالية
والهيمنة الإ�ستعمارية التي ترعى التجزئة والتخلف يف الوطن العربي فح�سب ،بل هي
معركة داخلية �أي�ضا �ضد البنى املحلية التي ت�شكل �أر�ضية االخرتاق والنفاذ الإمربيايل،
وتوفر ال�رشوط املثلى لالنق�سام واحلروب الأهلية ب�سبب العقلية املتكل�سة ،و�سيطرة امل�صالح
الطائفية والع�شائرية واملذهبية ،وبهذه ال�صيغة ملفهوم الوحدة العربية ي�صبح الن�ضال
الوحدوي ن�ضاال دميقراطيا ،والدميقراطية بقدرما ت�شكل احلل ال�سيا�سي واالجتماعي
ملع�ضالت االنق�سام الطائفي واملذهبي والأمني� ،أي مل�شكالت الأقليات ،بقدرما ت�سهل
عملية االندماج الإجتماعي والقومي بني اجلماعات املختلفة واملكونة للمجتمع من خالل
�صهر متايزاتها الثقافية يف وحدة �سيا�سية عليا ،وتفتح الطريق لي�س �أمام الوحدة الوطنية
()65
فح�سب بل �أمام الوحدة القومية �أي�ضا.
ويذهب الطبيب واملفكر العربي من�صف املرزوقي �إىل �أن الوحدة العربية لن ترى النور �إال
بعد �إر�ساء النظام الدميقراطي يف خمتلف الأقطار العربية� ،سواء �أكان هذا النظام ملكيا د�ستوريا،
�أم برملانيا� ،أم رئا�سيا مبا�رشا ،فمن طبيعة الأنظمة الدميقراطية �أن تتفاعل مع حاجات وطلبات
()66
�شعوبها ،و�أن ال تبحث عن ال�سيطرة والهيمنة والت�سلط ،و�إمنا عن نقاط االلتقاء.
ومن جهة �أخرى� ،أحدث الإ�سالميون حتوال نوعيا يف تفكريهم ،وغدا الت�سا�ؤل حول
�أ�سباب بقاء جميع الأمم الإ�سالمية موحدة با�ستثناء الأمة العربية ت�سا�ؤال ثابتا يحتاج �إىل
�إجابة .ولهذا �أ�صبحت الوحدة العربية هدفا ا�سرتاتيجيا حيويا بالن�سبة �إىل العرب وامل�سلمني
()67
و�سائر ال�شعوب امل�ست�ضعفة �إىل جانب الت�سليم مببد�أ الت�ضامن الإ�سالمي.
وي�شري ال�صادق املهدي �إىل �أن الأمة الإ�سالمية ت�ضم قوميات عدة ،والإ�سالم مل ينف
االنتماء القومي ،بل ا�ست�صحبه ب�صورة جعلت العرب يحققون بالإ�سالم �أجمد �أيامهم ،وكذلك
حققت القوميات الأخرى الطورانية والفار�سية والهندية بالإ�سالم �أجمد �أيامها و�أف�ضل
عطائها ،و�شدد على �أن علينا �أن نعرتف باالنتماء القومي ال �سيما على �أ�سا�س ثقايف ولغوي
و�ساليل ال يتعار�ض مع االنتماء الأو�سع للأمة �إال �إذا كانت فيه ع�صبية ،الع�صبية هي
()68
ال�شعور الذي ميقته الإ�سالم ال القومية.
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ولكن هل راجع القوميون مطالبهم الوحدوية وجتاربهم الوحدوية الفا�شلة .نعم ،فهذا
جورج حب�ش يعرتف قائال �إننا مل ن�ستعمل عقلنا كما يجب ،كنا نقاتل ب�سواعدنا �أوال ،وبقلوبنا
ثانياً ،لأننا على حق� .أما العقل فلم ن�ستعمله مبا فيه الكفاية .نادينا بالوحدة العربية ،ولو
�أخذت ن�رشة (الر�أي) التي كانت ت�صدر يف دم�شق لر�أيت �أن حركة القوميني العرب نادت
بالوحدة ،لكنها مل تقل كيف؟ ماهي العوائق؟ والأمر نف�سه فيما يتعلق مبو�ضوع بفل�سطني،
()69
وبكل الق�ضايا الأخرى.
�أما الدميقراطية فهي �أحد �أهم الدرو�س التي متخ�ضت عنها جتربة الوحدة امل�رصية
ال�سورية الفا�شلة ،والذي انتهى �إىل اعتبار الدميقراطية واحلرية �رشطا لل�سري نحو الوحدة
والتطور والتنمية ،وا�ستثمار �إمكانات الأمة يف مواجهة �أعدائها القوميني ولي�س العك�س.
وي�ضيف �إنني �أفهم الوحدة الآن ب�صورة �أخرى.
ويف �إطار مراجعته لتجربة حركة القوميني العرب ا�ستخل�ص جورج حب�ش درو�سا
مهمة منها� ،رضورة اعتماد املراحل ومراكمة االجنازات ا�سرتاتيجياً ،و�رضورة الرتابط
بني القومي والقطري ،والت�شديد على امل�ضمون االجتماعي والدميقراطية ،ويقول« :علينا �أن
ن�أخذ مبو�ضوع تراكم العوامل واملراحل وتكاملها� ،أي تراكم الإجنازات يف االجتاه الوحدوي
خطوة خطوة ،ودعمها وتطويرها� ،سواء �أكانت اقت�صادية �أم اجتماعية �أم ثقافية .ثم �إنني
�أت�صور الوحدة الآن-على �سبيل املثال -على النحو الآتي :وحدة ال�سودان وم�رص ،وحدة
دول املغرب العربي ،وحدة بالد الهالل اخل�صيب ،وحدة اجلزيرة واخلليج .وبهذا يتم تقارب
وتوحيد كل منها ،من دون �أن يكون هذا مرهونا بخطوات مماثلة على م�ستوى غريها من
املواقع ،ومن دون �أن مينع االتفاق على بع�ض اخلطوات الوحدوية على امل�ستوى القومي،
كحرية التنقل للأفراد �أو حرية انتقال الكتاب ،وت�شجيع التبادل التجاري ،والتن�سيق بني
اجلامعات ،وبع�ض الإجراءات املدنية .ثم بعد ذلك ميكن التقدم خطوة �أخرى �إىل الأمام ،من
نوع قيام احتاد بني هذه الوحدات (منوذج الواليات املتحدة الأمريكية)� ،إننا يف الواقع،
()70
�سنكون �أمام عملية طويلة ومتداخلة �إىل حد بعيد».
ويف ت�شديده على املرحلية يف حتقيق الوحدة العربية ،ومبد�أ تراكم العوامل واملراحل
وتكاملها ،ف�إنه يرقى �إىل مرتبة القانون الذي يجب �أن يحكم عملنا ،يقول« :لي�س بال�رضورة
�أن ت�أتي الوحدة العربية كاملة دفعة واحدة ،ليتم مثال حل مو�ضوع جوازات ال�سفر� ،أو
مو�ضوع اقت�صادي معني وهكذا ،مبعنى الرتاكم والتكامل على خمتلف ال�صعد الثقافية
()71
وال�سيا�سية واالقت�صادية».
ويعلق جورج حب�ش على احتالل العراق للكويت بقوله� :إننا على قناعة را�سخة ب�أن
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طريق الوحدة ،كهدف نبيل ودائم ،هو الطريق الدميقراطي واالختيار احلر ،ولي�س العنف ،ذلك
ب�أن تخطي ما جنم عن القطرية من ثقافة ووعي وحقائق اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية
عرب م�سار تاريخي ،ال ميكن �أن يتم ب�صورة اعتباطية �أو ق�رسية ،و�إمنا يحتاج �إىل عمليات
تاريخية متدرجة ت�ؤ�س�س وتر�سي مقدمات الوحدة القومية ب�صورة ثابتة ورا�سخة ،ويرى
�أن مردود �أية مغامرة �أو ت�رسع �سيكون عك�سيا متاما ،ومي�س جوهر الوحدة يف العمق ،وهو
هنا ي�ستح�رض درو�س االنف�صال والأ�رضار التي حلقت بالق�ضية الفل�سطينية عندما كانت
تق َّدم م�سوغات لقمع احلركة ال�شعبية با�سم فل�سطني ،يف الوقت الذي ت�شرتط مواجهة العدو
()72
ال�صهيوين وحترير فل�سطني �أعلى درجة من الدميقراطية واحلرية.
ويرى جورج حب�ش يف نهاية املطاف� ،أن ال مفر من الإقرار بواقع التنوع واخل�صو�صية
القائم اليوم يف الوطن العربي ،فالوحدة ت�أخذ �أبعادها اخلالقة والإبداعية على قاعدة
الإقرار بالتنوع والفرادة واخل�صو�صية التي ال معنى جوهريا لها �إال يف الإطار العام املوحد
الذي ،بدوره ،ال يجد معنى يحفظ �رشعيته �إال من خالل اعتباره التنوع واخل�صو�صيات ،على
�أ�شكالها ،مكونا �أ�صيال من الذات العامة ،وبر�أيه �أن هذا الفهم ي�سحب نف�سه على فل�سطني
�أي�ضا باعتبارها ق�ضية العرب ،فاحلفاظ على خ�صو�صيتها ي�أتي يف �إطار مكانها الأ�صيل
كجزء من الأمة العربية ،وخ�صو�صية ال�شعب الفل�سطيني ال تعني ف�صله عن �صدر �أمه ،و�إمنا
()73
هي ت�أكيد لهويته العربية يف مواجهة نقي�ضه ال�صهيوين.
ولكن اخل�صو�صيات تتحول خارج هذا الناظم �إىل مولد دائم لل�رصاعات واال�ستنزاف
الداخلي املدمر ،كما يتحول العام �إىل قوة كبح تهدف �إىل فر�ض التجان�س املميت ،وهكذا
تت�أ�س�س ديناميات اغتيال احلرية والدميقراطية با�ستمرار .كما تدفع من جهة �أخرى باجتاه
و�ضع خ�صو�صية ال�شعب الفل�سطيني يف حالة ت�ضاد مع الأمة العربية ،الأمر الذي قاد يف
()74
النهاية �إىل حترير العرب من فل�سطني ،و�صوال �إىل كارثة �أو�سلو ،وهذه قمة امل�أ�ساة.

اخلامتة:
حني نتمعن يف جتربتنا الوحدوية املا�ضية ،ف�إننا جند �أنف�سنا �أمام جتربة فا�شلة على
جميع الأ�صعدة ،و�إذا كان علينا �أن نبحث عن حلول لأزمتنا احلا�رض وم�ستقبلنا يف هذه
التجربة ،ف�إننا لن نعرث �إال على ركام من الإخفاقات املتتالية التي علينا جتنب تكرارها.
�إن نقطة الإنطالق نحو ت�أ�صيل فكر عربي وحدوي جديد تتمثل يف االعرتاف بالواقع
القطري القائم ومعرفة كيفية التعامل معه من �أجل تغيريه مع ت�سليمنا ب�أنه من �صناعة
اال�ستعمار .ولقد ر�أينا كيف �أدت �سيا�سة حرق املراحل ،واال�ستهانة بالواقع العنيد الذي
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كر�سته الدولة القطرية �إىل �إخفاق الوحدة امل�رصية ال�سورية عام 1961م ،والذي �شكل بداية
�صعود النزعة القطرية يف العامل العربي ،وجتذر الدولة يف مواجهة فكر قومي وحدوي
عفوي �أطنب يف ترديد ال�شعارات والنداءات من �أجل الوحدة العربية ،دون �أن يقدم بيانا
بكيفية حتقيقها وو�سائل بناء م�ؤ�س�ساتها.
�إن الدولة القطرية لي�ست هي ال�ضالة املن�شودة للعربي ،فكلما تقدم بنا الزمن ،كلما
انك�شفت عيوبها �أكرث ف�أكرث ،بل �أ�صبحت قيداً على احلرية وتقرير امل�صري ،والتحول نحو
�أ�شكال االحتاد الأو�سع �إقليميا وقوميا ،والذي �أ�صبحت تتعلق به حياة ال�شعوب والأمم
والأفراد وم�ستقبلها .فقد حتالفت القبيلة مع النظام العربي القطري �ضد ن�شوء الدولة
املدنية للحفاظ على م�صاحلها ،و�شجع ال�سيد الأوروبي والأمريكي هذا التوجه؛ لأنه يكر�س
النفوذ الأجنبي على مقدرات الأمة ،وقد ورث عرب �سايك�س بيكو هذا الإرث اال�ستعماري
الثقيل للأجيال واحلكام ،فقام ه�ؤالء بالزيادة عليه وجعله �أكرث م�أ�ساوية .لقد �أم�سى النظام
العربي وجها �آخر للقبيلة ممثلة يف زعامة فرد يحكم با�سم الأجنبي رغم ادعائه ب�أنه يحكم
با�سم ال�شعب .ولكن تغيري هذا الكائن املخيف الذي �صنعه اال�ستعمار واملرغوب فيه يف
الوقت نف�سه م�س�ألة تتعلق بالزمن ون�ضوج احلركة امل�ضادة التي �سيولدها النظام ال�سيا�سي
القطري ذاته ،والتي �ستعمل من �أجل الالمركزية واالحتاد الإقليمي يف الوقت ذاته ،و�إر�ساء
نظام الت�شاور وامل�شاركة الوا�سعة والتجديد الدميقراطي الدائم للنظام ال�سيا�سي ذاته.
لقد ربطت التيارات القومية يف الغالب بني هديف الوحدة وحترير فل�سطني ،وكانت
الوحدة العربية مق�صودة لغر�ض واحد هو حترير فل�سطني فح�سب ،ولتوفريالعامل الأغلب
للتحرير وهو ال�سالح والرجال ،دون العمل من �أجلها باعتبارها حاجة مو�ضوعية للعرب
تتطلب عمال على م�شارف عديدة �سيا�سية واقت�صادية وثقافية واجتماعية جتعل من الوحدة
�أمراواقعا ،ووحدة كهذه هي الكفيلة بتوفري �رشوط حترير فل�سطني و�أدواته ،ولي�س الفهم
العددي امليكانيكي الذي عربت عنه على النحو الآنف الذكر غالبية التيارات القومية.
ولكن هذه النتائج ال�سلبية املدمرة لل�سيا�سات(الوحدوية) �أحدثت ،من جانب �آخر،
انعطافا جذريا يف تفكري املواطن العربي ،متثل يف �إدراك املواطن بعد هزمية حزيران/
يونيو  1967لعبثية انتظار حتقيق هدف الوحدة دون العمل على �إ�صالح الأنظمة ال�سيا�سية
التي حتكمه وتطويرها لكي تقرتب من الدميقراطية ،وت�صبح �أكرث قدرة على مواجهة حتديات
الع�رص ،فبد�أت مرحلة جديدة من املواجهة بعيدة املدى بني ال�سلطة ال�سيا�سية يف الدولة
القطرية التي �أ�صبحت بعبعا ا�ستبداديا ،وت�ضخمت با�سم القومية العربية والوحدة العربية
يف بع�ض الدول واحلفاظ على الأمن واال�ستقرار والوحدة الوطنية يف دول �أخرى ،وبني
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املجتمع املدين الذي تركزت مطالبه على �إقامة دولة القانون ،واحرتام حقوق الإن�سان،
والتعددية احلزبية ،والتداول على ال�سلطة ،وجعل �صندوق االقرتاع هو احلكم بني التيارات
واخليارات الفكرية وال�سيا�سية.
وقد �أ�سهمت ثورة العلوم والتكنلوجيا املنفلتة من عقالها والثورة يف جمال الإعالم
واالت�صال يف تكري�س هذا التغيري يف �أجندة اهتمامات املواطن العربي حيث تقف ق�ضايا
الدميقراطية وحقوق الإن�سان والتنمية يف مقدمة هذه االهتمامات ،تليها الوحدة العربية
التي لن تكون �إال وحدة دميقراطية ،متليها �إرادة ال�شعوب العربية املتحررة من الع�سف
واحليف ،ومتليها م�صاحلها املادية والروحية.
يجب �أن نكف عن احلديث عن عوامل الوحدة العربية ،فلو كان جمرد وجود هذه العوامل
كافيا لتحقيق الوحدة ملا كنا نبحث يف هذا املجال عن �أ�سباب �إخفاقها ،فالوحدة العربية
و�رضورتها مل تعد بحاجة �إىل �إثبات ،وهي ما زالت هدفا عزيزا و�أمال �ساكنا يف �أعماق
الوجدان العربي ،ولكن علينا �أن نتعلم �أكرث كيفية �إقامة هذه الوحدة بدال من اجرتار الأ�س�س
التي تقوم عليها� .إننا مطالبون بت�شخي�ص الواقع الذي جتاهلناه يف الفكر القومي القدمي،
ومعرفة كيفية تطويعه وا�ستخدامه لدفع م�سار الوحدة.
وترتيبا على ماتقدم ،يجب �أن ن�ضع �أمامنا ال�صورة الواقعية للوطن العربي ،هذه
ال�صورة تنم عن وجود م�ستويات عدة لالنتماء وال�شعور بالعروبة لدى العربي ،وهي االنتماء
للقبيلة واجلهة والوطن ال�صغري ،ومن ثم الوطن العربي الكبري ،وكذلك االنتماء الديني الذي
ما انفك يتعاظم يوما بعد يوم ،وكذلك ال�شعوراملتنامي باالنتماء االثني والطائفي لدى
الأقليات التي تعي�ش يف الوطن العربي ومطالبها امل�رشوعة من �أجل املواطنة املت�ساوية،
وهذا يقت�ضي تلبية احلاجات املرتتبة على هذه االنتماءات� ،أو انطالقا منها لتقوية �شبكة
العالقات املجتمعية ملختلف مكونات املجتمعات العربية وتقوية �شبكة االرتباط بني
�أفراد الأمة العربية وقبائلها و�شعوبها .كما يجب �أن ن�أخذ بعني االعتبار التنوع االقليمي
والتفاوت بني �أقطار الوطن العربي يف امل�ساحة وعدد ال�سكان ،يف الرثوة واملوارد الطبيعية
واملالية واالمكانات ال�صناعية والتكنولوجية ،ودرجة النمو والتطور واالكتفاء القطري،
منو عالقات االنتاج وتطور و�سائلها و�أدواتها ،وتق�سيم العمل واملوقع يف النظام
وم�ستوى ّ
االقت�صادي العاملي ،ويف طبيعة التكوين التاريخي ،واالختالف يف �شكل احلكم ،وتباين
ال�سيا�سات والعالقات اخلارجية .هذا التنوع والتباين يجب �أن يوظف كي ي�صبح م�صدر
حيوية و�إثراء و�إبداعاً ،الأمر الذي لن يت�أتى �إال �إذا ر�أينا الواقع العربي بجميع عنا�رصه
ومكوناته املتباينة وعالقاته وتناق�ضاته موظفة توظيفا جيدا وعقالنيا ،مدفوعني بالرغبة
يف التغيري نحو الأف�ضل والتقدم �إىل الأمام.
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لقد �أ�صبح وا�ضحا �أن التحديات الكربى ال ميكن مواجهتها �إال جماعياً ،ولعل ما يعزز
فر�ص العرب يف النجاح يف مواجهة هذه التحديات كونهم ينتمون �إىل جمموعة ح�ضارية
وثقافية واحدة ذات �شخ�صية تاريخية مميزة ،وذات عقيدة واحدة وم�صالح �سيا�سية
واقت�صادية واحدة .و�إذا كان �ضمان حقوق اجلماعات الوطنية اجلهوية والأقليات العرقية
والطائفية والثقافية هو من �رشوط جناح الوحدة العربية مبفهومها اجلديد ،ال �أن يتم التعامل
معها كما فعل القوميون �سابقا ك�شعوبيني �أو خارجني عن القانون ،ف�إن الإجماع الوطني
والوحدة الوطنية هي الأخرى �رشط ال بد من توافره لنجاح هذه الوحدة ،غري �أن الوحدة
الوطنية ال تكون بالإلغاء الكيفي للتعار�ضات داخل املجتمع� ،أو بفر�ض و�صاية ق�رسية
ل�رشيحة ما على غالبية املجتمع حتت �أي ا�سم �أو مفهوم �أو �أي مربر كان ،و�إمنا تت�أتى من
خالل االعرتاف بهذا التمايز بني خمتلف الفئات املجتمعية ،والعمل على تنظيمه ودعم
احلوار بني �أطرافه ،باعتبار التنوع والتمايز دليل غنى وقوة ولي�س دليل �ضعف ،والتعدد
دليل خ�صوبة وعامل �إثراء وتنوع يف �إطار الوحدة ،فالوحدة ال تنفي التعددية ،والتعددية
بدورها ال تنفي الوحدة.
علينا �إذا الإنطالق من واقعنا يف التخطيط للم�ستقبل ،و�إقامة احتاد عربي كنفدرايل،
ينه�ض يف الإطار القطري على �إر�ساء دعائم الدميقراطية والالمركزية وبناء امل�ؤ�س�سات،
و�صوال �إىل الكنفدرالية العربية ،بعدما ثبت ف�شل ال�شعارات القومية القدمية للبعثيني
والنا�رصيني(وحدة ،حرية ،ا�شرتاكية) ،وللقوميني العرب(وحدة ،حترر ،ث�أر) .ولكن الوحدة
لن تقوم �إال �إذا جنحت ال�شعوب العربية يف �إقامة �أنظمة �سيا�سية دميقراطية ،وحررت الإرادة
الوطنية من القيود الأجنبية ،فالوحدة العربية لن تكون �إال دميقراطية ،وبني ال�شعوب العربية
التي اثخنت بالهزائم مثلما ملت االنت�صارات الوهمية ،و�أ�صبحت تطالب بدور �أكرث فاعلية
و�سط عامل تع�صف به رياح التغيري والدميقراطية .والفعالية بحد ذاتها تقت�ضي �إ�رشاك �أكرب
عدد ممكن من النا�س والعقول يف التقرير والتنفيذ والتقييم واحرتام احلقوق واحلريات
الأ�سا�سية للإن�سان .وعلينا �أن ندرك �أن احرتام حقوق الإن�سان لي�س دليل �ضعف �أو �سذاجة،
و�إمنا على عك�س ذلك ،م�صدر قوة للم�ؤ�س�سات التي يجب ان يخ�ضع فيها الأفراد لقوانني
التداول على ال�سلطة والتقييم ،وجمتمع كهذا هو بال�رضورة �أقوى و�أكرث متا�سكا وتعا�ضدا،
والنظام ال�سيا�سي الذي يفرزه �أكرث متانة و�رشعية وقدرة على مواجهة خ�صومه يف الداخل
واخلارج من خالل �سيادة القانون واحرتام حقوق الإن�سان.
غري �أن من ال�سذاجة االعتقاد �أن الدميقراطية ال�سيا�سية ميكن لوحدها �أن توفر احلل
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يف جمتمعات فقرية �أو تقليدية ،فبالإ�ضافة �إىل م�صادرة الإرادة الوطنية من قبل القوى
اال�ستعمارية الطاغية ،فهي �ستظل مهددة بفعل قوة العادات والتقاليد املتوارثة ،وقوة
الذهنية القبلية ،و�ضعف الوعي وال�شعور بامل�س�ؤولية الذي يكمن غالبا وراء االنق�سامات
الوطنية ،واالن�شطارات احلزبية ،وال�رصاع امل�ستدمي بني الأفراد الطاحمني داخل التنظيمات
ال�سيا�سية مبا يرتتب عليه من �شلل للطاقات وامل�ؤ�س�سات ،والتمهيد تلقائيا لعودة �أو تكري�س
نظام احلزب الواحد والرجل الواحد والأ�رسة الواحدة ،ولهذا ميكن القول ب�أن الدميقراطية لن
تعمر طويال بدون نظام ثقايف واقت�صادي يقوم على ا�ستخدام الآلة احلديثة ،و�إر�ساء مبادىء
العدالة الإجتماعية وتكاف�ؤ الفر�ص ،وعدالة التوزيع والكفاية يف الإنتاج كما ونوعا ،ومن
جهة �أخرى ف�إن �إحداث تنمية �إقت�صادية �إنتاجية لن ينجح �إال يف �إطار م�ؤ�س�سات دميقراطية،
هذه الدميقراطية التي خلناها مو�ضوعا �سيا�سيا ف�إذا هي ق�ضية اقت�صادية.
لقد وجدنا كيف وحدت الدميقراطية بني ال�شعوب الأوروبية املتباينة ،يف حني فرقت
الدكتاتورية بني الأمة العربية الواحدة ،ولي�س بني الدول القطرية فح�سب ،وزجت بها يف
�أتون الإحرتاب والتع�صب اجلاهلي وال�شعوبية.
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اهلوامش:
1 .1من ورقة بعنوان(العروبة والإ�سالم:و�صل تاريخي مل ينقطع �إال يف حت�صل �أيديولوجي)
مقدمة من عبد الإله بلقزيز�إىل امل�ؤمتر القومي الإ�سالمي الثالث املنعقد يف بريوت
 23-21كانون الثاين -يناير � ،2000أنظر ،امل�ؤمتر القومي الإ�سالمي الثالث ،وثائق
ومناق�شات وقرارات ،الطبعة الأوىل ،بريوت� ،آذار-مار�س �.2004ص.324-323.
2 .2نافع ح�سن ،يف الوحدة العربية والدولة القطرية وال�سلطة ال�سيا�سية ،احللقة الأوىل،
�صحيفة القد�س ،القد�س.2000-9-18 ،
3 .3علي الد�شتي 23 ،عاما ،درا�سة يف ال�سرية النبوية املحمدية ،ترجمة ثائر ذيب ،برتا
للن�رش والتوزيع ،دم�شق� ،2004 ،ص.226.
�4 .4سورة يو�سف ،الآية(.)2
5 .5من ورقة بعنوان(حقوق الإن�سان واحلريات العامة)قدمها ال�صادق املهدي زعيم
حزب الأمة ال�سوداين �إىل م�ؤمتر الفكر القومي الإ�سالمي الثالث� ،أنظر ،امل�ؤمتر القومي
اال�سالمي الثالث ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.625-624.
�6 .6أنظر ،حوار �شامل مع جورج حب�ش� ،أجراه حممود �سويد ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،
بريوت � ،1998ص.104 ،103 ،101.
7 .7من ورقة لفائز �أ�سماعيل �أمني عام حزب الوحدويني الإ�شرتاكيني يف �سوريا
بعنوان(بني الإ�سالم وامل�سيحية وامل�سلمني وامل�سيحيني) قدمها �إىل امل�ؤمتر القومي
الإ�سالمي الثالث املنعقد يف بريوت 23-21 ،كانون الثاين-يناير� .2000أنظر
امل�ؤمتر القومي-الإ�سالمي الثالث ،امل�رص ال�سابق ذكره� ،ص.432 .
8 .8غايل �شكري ،الدين بني العدالة والليربالية ،جملة الفكر والفن املعا�رص� ،شهرية ت�صدرها
الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،العدد  ،160القاهرة ،مار�س � .1996ص.45 .
9 .9من ورقة بعنون(القوميون والإ�سالميون العرب�:إ�شكاليات احلا�رض وحتديات امل�ستقبل)
قدمها عوين فر�سخ �إىل امل�ؤمتر القومي-الإ�سالمي الثالث املنعقد يف بريوت23-21 ،
كانون الثاين-يناير � .2000أنظر امل�ؤمتر القومي-الإ�سالمي الثالث ،امل�صدر ال�سابق
ذكره� ،ص.544.
1010ال�سيد يا�سني ،حتليل م�ضمون الفكر القومي العربي ،امل�ستقبل العربي ،ال�سنة  ،3العدد
 ،16بريوت ،حزيران -يونيو � ،1980ص.130 ،
1111نبيل علقم ،الثقافة العربية والتجديد الإ�سالمي ،املركز الإ�سالمي امل�ستقل للدرا�سات
والن�رش �سان خو�سيه -كاليفورنيا ومركز فل�سطني للدرا�سات والن�رش ،رام اهلل/البرية،
الطبعة الثانية � ،2002ص.214.
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1212نبيل علقم ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.211 .
1313مي�شيل عفلق ،ذكرى الر�سول العربي ،يف �سبيل البعث ،،دار الطليعة للطباعة والن�رش،
ط ،17بريوت � ،1970ص.126-122 .
1414هاين الفكيكي� ،أوكار الهزمية ،جتربتي يف حزب البعث ،ط ،1ريا�ض الري�س للكتب
والن�رش ،لندن-قرب�ص� ،1993 ،ص.79.
1515م�صطفى طيبة ،هل انهار امل�رشوع القومي النا�رصي؟! ر�ؤية جديدة للنا�رصية ،املركز
امل�رصي العربي ،القاهرة ،دون ت�أريخ� ،ص.69.
1616جمال عبد النا�رص ،كلمة يف ا�ستقبال خمتار ولد دادة يف  :1967/3/27وثائق عبد
النا�رص 1967و ،1968القاهرة ،مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية-الأهرام،1973 ،
�ص.130 ،
1717م�صطفى طيبة ،هل انهار امل�رشوع القومي النا�رصي ،امل�صدر ال�سابق ذكره،
�ص.46-44.
1818لينني ،مو�ضوعات من �أجل امل�ؤمتر الثاين للأممية ال�شيوعية ،خمتارات  ،4دار التقدم،
مو�سكو� ،ص.156 .
1919من ر�سالة لرا�شد الغنو�شي زعيم حركة النه�ضة الإ�سالمية يف تون�س وجهها �إىل امل�ؤمتر
القومي الإ�سالمي الثالث الذي عقد يف بريوت  23 -21كانون الثاين-يناير ،2000
�أنظر ،امل�ؤمتر القومي-الإ�سالمي الثالث ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.)590-589 .
�2020سورة ال�شورى ،الآية(.)38
�2121سورة �آل عمران ،الآية(.)159
2222حممد عابد اجلابري ،الدميقراطية وحقوق االن�سان ،مركز درا�سات الوحدة العربية،
الطبعة االوىل ،بريوت� 1994 ،ص.242 .
2323ح�سن ابراهيم احمد ،الدميقراطية يف درو�س م�ضيعة من تراثنا ،الطريق ،فكرية �سيا�سية
�شهرية ،العدد الرابع ،متوز�-آب-يوليو�-أغ�سط�س  ،1998بريوت� ،ص.39 ،38.
2424من كلمة �آدمي احلبيب الأمني العام حلركة النه�ضة يف اجلزائر�أمام امل�ؤمتر القومي
الإ�سالمي الثالث املنعقد يف بريوت من  23-21كانون الثاين-يناير � ،2000أنظر،
امل�ؤمتر القومي-الإ�سالمي الثالث ،امل�صدر ال�سلبق ذكره� ،ص.204.
2525القر�آن الكرمي� ،سورة�آل عمران ،الآية .128
2626القر�آن الكرمي� ،سورة الغا�شية ،الآية .22
2727عبد الإله بلقزيز ،نحن والدميقراطية الغربية ،الطريق ،جملة فكرية �شهرية ،العدد الرابع،
ال�سنة ال�سابعة واخلم�سون ،بريوت ،متوز/يوليو�-آب�/أغ�سط�س � ،1998ص.6 .
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الن�رش للمغرب العربي ،تون�س.1988 ،
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املوقف اإلسرائيلي من قضية حق العودة
للشعب الفلسطيين 1967 – 1948
د .أكرم حممد عدوان*
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املوقف اإلسرائيلي من قضية حق العودة للشعب
الفلسطيني 1967 – 1948

د .أكرم محمد عدوان

ملخص البحث:
تركز الدرا�سة على ق�ضية حق العودة لالجئني الفل�سطينيني �إىل ديارهم التي
هجروا منها ق�رساً منذ عام 1948م ،وحتى عام 1967م ،واملوقف الإ�رسائيلي الر�سمي
وغري الر�سمي منها.
وتعود �أهمية الدرا�سة كونها تركز على ق�ضية مهمة يف تاريخ ال�شعب الفل�سطيني �أال
وهي ق�ضية الجيء فل�سطني.
وتهدف الدرا�سة �إىل �إظهار حقيقة رئي�سة تتمثل يف �أن �إ�رسائيل ترف�ض كل �أ�شكال
احللول املطروحة �سواء على امل�ستوى املحلي �أم الدويل للق�ضية ،بل ت�رص على ر�ؤيتها حلل
الق�ضية ،واملتمثلة يف عدم عودتهم �إىل ديارهم ،بل توطينهم يف الأماكن املوجودين فيها
يف الوقت احلا�رض.
و�سيعتمد الباحث يف درا�سته على منهجني رئي�سني – املنهج التاريخي من حيث
املراجع والوثائق – واملنهج التحليلي يف حتليل املعلومات.
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Abstract:
This study focuses on the right of return for Palestinian refugees who
were forced to leave home from 1948 to 1967 in addition to the Israeli
official and non-official position from this issue.
The research discusses an important question in the history of the
Palestinian people-Palestine refugees.
The discussion and results of this study reveal that Israel rejects all
proposals- for the refugees to return back to their homes- at both domestic
and international levels. Meanwhile the Israeli side suggests for the refugees
to stay and settle in the host countries.
The researcher makes use of both historical and analytical
methodology.
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الفلسطيني 1967 – 1948

د .أكرم محمد عدوان

مقدمة:
أهمية الدراسة:

تتناول هذه الدرا�سة مو�ضوع ًا مهم ًا جداً يف تاريخ الق�ضية الفل�سطينية احلديث
واملعا�رص� ،أال وهو مو�ضوع حق العودة لل�شعب الفل�سطيني ،وهي الق�ضية التي مازالت
تراوح مكانها دون �أي حل ،وكما نعلم فقد ظهرت هذه الق�ضية منذ عام � ،1948أثر
وقوع حرب  ،1948واحتالل اليهود �أجزاء كبرية جداً من �أر�ض فل�سطني ،ومن ثم �إعالن
دولة �إ�رسائيل.
وبالرغم من �صدور العديد من القرارات عن هيئة الأمم املتحدة ،وعلى ر�أ�سها قرار
رقم  194الذي طالب �رصاحة بحل هذه الق�ضية على �أ�سا�س عودة الالجئني �إىل ديارهم
وتعوي�ضهم عما حلق بهم من �أذى ،ف�إن هذه القرارات وامل�شاريع رف�ضت رف�ض ًا تام ًا
من الدولة ال�صهيونية ،وطالبت �إ�رسائيل ب�أن يكون احلل يف توطينهم يف الأماكن التي
هجروا �إليها� ،ضاربة بعر�ض احلائط  -كعادتها  -كل ا لقرارات والأفكار وامل�شاريع
الدولية جتاه تلك الق�ضية.
حية ومطروحة
من هنا جاءت �أهمية درا�سة هذا املو�ضوع ،فهي تناق�ش ق�ضية مازالت َّ
يف كل امل�شاريع والأفكار ال�سيا�سية التي حتاول �إيجاد حل منا�سب للق�ضية الفل�سطينية،
وهي ق�ضية مازالت تع ُّد من الق�ضايا الرئي�سة فيما يطرح من م�شاريع يف الوقت احلا�رض
حلل الق�ضية الفل�سطينية0

أهداف الدراسة:

تهدف الدرا�سة �إىل �إبراز �أهمية ق�ضية حق العودة ،وتطورها و�إظهار �أهم الأفكار
وامل�شاريع الإ�رسائيلية جتاه هذه الق�ضية ،خا�صة يف املرحلة الواقعة بني عامي 1948م
– 1967م ،وهي املرحلة التي �أ�س�ست للق�ضية الفل�سطينية ب�شكل عام ،كما تهدف الدرا�سة،
�إىل �إظهار املوقف الر�سمي وغري الر�سمي ال�صهيوين من هذه الق�ضية ،خا�صة �أن املوقف
الإ�رسائيلي من هذه الق�ضية ،ومنذ ن�ش�أتها مل يتغري ومل يتبدل على الإطالق ،وهو القا�ضي
ب�أن حتل الق�ضية بعيداً عن دولة �إ�رسائيل.
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منهجية الدراسة:

ا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج التاريخي التحليلي ،معتمداً على �أهم املراجع
والوثائق التي تناولت هذا املو�ضوع ،مع حتليل املعلومات قدر امل�ستطاع والتعليق عليها.

حدود الدراسة:

متتد الدرا�سة يف بعدها الزمني من عام 1948م – 1967م� ،أما عام 1948م فهو ا
لعام الذي ظهرت فيه الق�ضية عقب احتالل ال�صهاينة �أجزاء كبرية جداً من �أر�ض فل�سطني
وتنتهي الدرا�سة عام  ،1967وهو العام الذي وقعت فيه احلرب الإ�رسائيلية العربية الثانية
التي نتج عنها مرة �أخرى هزمية العرب ،وظهور م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني التي �أطلق
عليها ا�سم الالجئني عام 1948م والنازحني عام 1967م.
وانتهى الباحث بو�ضع خامتة ا�ستعر�ض فيها �أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج.

نشأة قضية الالجئني الفلسطينيني(:حق العودة)
كان من �أهم الآثار التي ترتبت على حرب عام  ،1948بني العرب وال�صهاينة ،م�شكلة
�أو ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ،فقد كان من �أهم ما نتج عن تلك احلرب ،تهجري �أكرث من
� 900ألف فل�سطيني من �أرا�ضيهم ،وقد مثلت تلك امل�شكلة ومازالت� ،رضبة يف �صميم القيم
الإن�سانية والقوانني والت�رشيعات الدولية ،وذلك �أمام ف�شل العامل والأمم املتحدة يف �إيجاد
حل منا�سب لها ،مما يدل على ف�شل املنظمات الدولية وعلى ر�أ�سها هيئة الأمم املتحدة
التي �أ�صدرت العديد من القرارات ،وعلى ر�أ�سها القرار  ،*194الذي يدعو �إىل �إيجاد حل لهذه
الق�ضية ،ولكن مل ت�ستطع املنظمة الدولية ،وال غريها من املنظمات الإن�سانية واحلقوقية
حتى هذه اللحظة من تطبيق هذا القرار ،وال غريه من الدعوات لإيجاد حل لق�ضية حق العودة
الذي نادى به ذلك القرار.
ولقد �أدت عمليات الإرهاب ال�صهيوين التي قامت بها جمموعات منظمة ومدربة من
العنا�رص املتطرفة واال�ستعمارية يف �شكلها ،والرجعية يف عقيدتها ،والهمجية يف و�سائلها
�إىل كارثة حقيقية ،جنم عنها تهجري �أكرث من � 900ألف �شخ�ص من ال�شعب الفل�سطيني كما
ذكرنا ،وا�ستيالء ال�صهاينة على ممتلكاتهم و�أموالهم وم�ساكنهم ،و�أدى ذلك �إىل هجرتهم �إىل
البالد العربية املجاورة ،و�إىل بع�ض املناطق الفل�سطينية التي مل يطلها البط�ش ال�صهيوين،
فقد و�صل منهم ما يقرب من � 430.000إىل منطقة ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
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املهم يف املو�ضوع �أن ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني� ،أو ما يطلق عليها ا�سم ق�ضية حق
العودة مازالت تراوح مكانها حتى هذه اللحظة ،وذلك ل�سبب ب�سيط جداً هو �أن �إ�رسائيل ،ومنذ
ن�ش�أتها عام  1948ون�ش�أة تلك الق�ضية يف العام نف�سه ،مازالت ترف�ض وب�شكل قاطع التعامل
مع هذه الق�ضية ،وترف�ض رف�ض ًا تام ًا تطبيق القرار  194الذي يدعو �رصاحة �إىل حق العودة
لل�شعب الفل�سطيني ،بل تطلب من الدول التي يوجد بها الجئون فل�سطينيون �إىل توطينهم
ومنحهم جن�سيات تلك الدول ،وهو احلل الذي ترى فيه �إ�رسائيل ح ًال منا�سب ًا لهذه الق�ضية.
وهنا �سنحاول �إلقاء ال�ضوء على املوقف الإ�رسائيلي ،من ق�ضية حق العودة لل�شعب
الفل�سطيني وذلك منذ ن�ش�أة هذه الق�ضية عام 1948م ،وحتى عام 1967م ،وهو العام الذي
وقعت فيه الهجرة الثانية لل�شعب الفل�سطيني وتر�سخت فيه ق�ضية حق العودة ،مع الهزمية
الثانية للعامل العربي ،وقيام �إ�رسائيل يف حينها باحتالل ما تبقى من �أر�ض فل�سطني،
وظهور الجئني جدد من ال�شعب الفل�سطيني.
متحور املوقف الإ�رسائيلي من ق�ضية حق ا لعودة ،حول نقطة رئي�سة ومهمة ،تتمثل
يف رف�ض تام ملا ي�سمى بحق العودة� ،أو ال�سماح للمهاجرين من ال�شعب الفل�سطيني بالعودة
�إىل ديارهم مهما كلف ذلك من ثمن ،لهذا ومنذ اللحظة الأوىل لوقوع الأزمة ،عام ،1948
�صدرت العديد من الت�رصيحات من زعماء احلركة ال�صهيونية ودولة �إ�رسائيل ،التي ترف�ض
جملة وتف�صي ًال �أي دعوة لعودة �أولئك الالجئني� ،إىل ديارهم �أو حتى تعوي�ضهم ،كما طالبت
الأمم املتحدة يف حينها ،بل ميكن القول �إن املوقف الر�سمي وغري الر�سمي لزعماء دولة
�إ�رسائيل ،متثل يف التغطية على هذه اجلرمية ،والدفع مبا ميلكونه من مكانة يف العامل،
لفر�ض �أمر واقع ،يق�ضي ب�إنهاء هذه الق�ضية بالطريقة التي يراها زعماء احلركة ال�صهيونية
 .هذه النظرة وهذا املوقف الإ�رسائيلي جتاه هذه الق�ضية ،جاء مطابق ًا متام ًا للنظرة �أو
للعقيدة التي حملها زعماء احلركة ال�صهيونية ،حتى قبل قيام دولة �إ�رسائيل على �أر�ض
فل�سطني ،فالدعوات ال�صهيونية لتهجري �سكان فل�سطني ،جاءت قبل عام � ،1948أي قبل قيام
دولة �إ�رسائيل بالفعل ،فلو �ألقينا نظرة على �أهم منظري احلركة ال�صهيونية يف هذا املجال،
ف�سنجد العديد من �أولئك الذين نادوا بهذه الفكرة ،وعلى ر�أ�سهم البارون» �إدموند روت�شيلد»
 Edmond Rotchieldاملمول الرئي�س مل�شاريع اال�ستيطان ال�صهيوين يف فل�سطني ،الذي
�أعرب عن ا�ستعدادة لتقدمي الدعم املادي واملعنوي للعرب الذين يقبلون مغادرة �أر�ض
فل�سطني �إىل دول عربية وغربية ،واقرتح يف حينها �أن يرحلوا �إىل العراق نهائياً� ،أما م�ؤ�س�س
احلركة ال�صهيونية الر�سمية “ثيودر هرتزل” ،Thodor Herzlفقد اعتمد لإقامة الكيان
ال�صهيوين على �أر�ض فل�سطني على ثنائية اال�ستيالء على الأر�ض ،و�شن حرب �إبادة ،باعتبار
�أن �أ�صحاب البالد الأ�صليني هم” كائنات �أخرى” لي�س لها احلق يف العي�ش”( )1وهذه �أمثلة
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ب�سيطة من الدعوات التي نادى بها زعماء احلركة ال�صهيونية يف هذا املجال ،وقد تر�سخ
هذا املوقف يف ذهن �أول زعيم للدولة ال�صهيونية بعد �إن�شائها� ،أال وهو “ديفيد بن غوريون”
 David Ben Gurionالذي ظل يعمل طوال حياته ال�سيا�سية لإجناز هذا الهدف ،فقد �أعترب
بنغوريون يف جل�سة �إدارة الوكالة اليهودية التي ُعقدت يف حزيران عام � ،1938أن نقطة
االنطالق �أو املخرج حلل م�س�ألة العرب يف الدولة اليهودية ،تكمن يف ا لتوقيع على معاهدة
)2
مع الدول العربية متهد الطريق لإخراج العرب من الدولة اليهودية �إىل الدول العربية(.
وهكذا نرى �أن تهجري ال�شعب الفل�سطيني كان الفكرة الرئي�سة يف �أذهان زعماء ومنظري
احلركة ال�صهيونية وعقولهم منذ ن�ش�أة هذه احلركة ،حتى قبل �أن يكون لل�صهاينة مو�ضع
قدم على هذه الأر�ض ،فما بالنا بعد �أن �أ�صبح له�ؤالء ال�صهاينة مكانة وموقع ودولة على
هذه الأر�ض ،الأمر الذي مكنهم من تطبيق تلك الأفكار عملي ًا على �أر�ض الواقع بعد عام
 ،1948وهو الأمر الذي عمل عليه ال�صهاينة منذ �إن�شاء دولتهم وحتى هذه اللحظة.
لهذا فتطبيق الفكرة جاء ب�شكل منظم ودقيق وخمطط له ،ولي�س بال�صدفة كما يعتقد
بع�ضهم ،فمنذ اليوم الأول لقيام دولة �إ�رسائيل يف 1948/5/14م ،عمدت هذه الدولة
�إىل و�ضع اخلطط املنا�سبة لتنفيذ هذا العمل على �أكمل وجه ،فالأ�ساليب التي ا�ستخدمها
ال�صهاينة مع ال�سكان الأ�صليني كما ذكرنا كانت من �أ�سو�أ الأ�ساليب الأخالقية والهمجية،
هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى بد�أت احلكومة الإ�رسائيلية تعمل على تنفيذ هذا املخطط
وبدعم مادي ومعنوي كبري جداً ،ومن �أمثلة ذلك :ت�شكيل جلنة تران�سفري (ترحيل) ر�سمية
حكوميةُ ،عينت يف نهاية �آب� /أغ�سط�س عام  ،1948من �أجل التخطيط املنظم لإعادة توطني
الالجئني الفل�سطينيني يف الدول العربية )3(.حيث قامت هذه اللجنة منذ ت�أ�سي�سها بو�ضع
م�رشوع ت�ضمن النقاط الآتية:
•منع الالجئني الفل�سطينيني من العودة �إىل بيوتهم �أو قراهم.
•تدمري القرى العربية.
•توطني اليهود يف القرى والبلدات العربية ،وتوزيع الأرا�ضي العربية على امل�ستوطنني
اليهود.
•ا�ستدعاء يهود العراق و�سوريا.
•البحث عن طرق ت�ضمن ا�ستيعاب الالجئني الفل�سطينيني يف البالد العربية ،مثل �سوريا
()4
والعراق ولبنان والأردن.
�إن قراءة بنود هذا التوجه �أو هذا امل�رشوع ،يعطينا داللة وا�ضحة على ما �سبق ذكره
من �أفكار وخمططات �صهيونية جتاه ال�شعب الفل�سطيني ،فهذا امل�رشوع يتمحور حول هدف
وا�ضح و�رصيح� ،أال وهو التخل�ص من الوجود الفل�سطيني وب�أي �شكل من الأ�شكال ،وذلك �إما
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عن طريق تدمري قراهم وبيوتهم وتوطني اليهود بد ًال منهم� ،أو البحث عن �أ�ساليب �أخرى
تكفل ا�ستيعابهم يف اخلارج ،وتكفل عدم عودتهم �إىل �أرا�ضيهم ب�شكل قاطع.
وقد ت�أكد ذلك املوقف ال�صهيوين من ق�ضية حق العودة ،من خالل العديد من الآراء
والأفكار ال�صهيونية ،التي جاءت خالل هذه املرحلة ،لت�ؤكد فيما ال يدع جما ًال لل�شك على
املوقف الر�سمي ال�صهيوين من هذه الق�ضية.
فقد جاء الت�أكيد من خالل املندوب الإ�رسائيلي يف هيئة الأمم املتحدة يف حينها “�أبا
�إيبان” عند ما طُ رحت �أمام هيئة الأمم املتحدة �أفكار �إ�رسائيل حلل هذه الق�ضية التي متثلت
يف النقاط الآتية:
�إن �إ�رسائيل ال تتحمل �أية م�س�ؤولية عن وجود ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ،بل �أن هذه
الق�ضية هي م�س�ؤولية عربية بحتة.
واقرتح �إعادة �إ�سكان الالجئني الفل�سطينيني يف مناطق واقعة حتت �سيطرة حكومة
يكون جوهرها وتقاليدها مطابقة جلوهرهم وتقاليدهم ،حيث ميكن ا�ستيعابهم فوراً ،ومن
دون �صدمات.
و�رصح �أنه ال يوجد نية لإ�رسائيل يف �إعادة اليهود �إىل العراق و�سوريا وم�رص واملغرب
واليمن و�إىل بالد عربية �أخرى ،كي ن�ستقبل الجئني عرب ًا مكانهم.
يت�ضح لنا مما �سبق� ،أن الأفكار التي �رصح بها �أبا �إيبان �أمام الهيئة الدولية تتحدث وبكل
و�ضوح عن رف�ض �إ�رسائيل ،وب�شكل قاطع ،عودة ال�شعب الفل�سطيني املهجر �إىل دياره ،بل �أكرث
من ذلك ،فهو يدعو �إىل حل ق�ضيتهم على �أ�سا�س توطينهم يف الأماكن املتواجدين فيها ،و�أن
ال مكان لهم على �أر�ض دولة �إ�رسائيل املزعومة ،وهو بذلك ي�رضب عر�ض احلائط القرارات
الدولية ال�صادرة عن الهيئة الدولية التي يتحدث �أمامها دون �أي خوف �أو م�س�ؤولية.
وتنفيذاً لهذه ال�سيا�سة ال�صهيونية املعلنة بحق ق�ضية الالجئني ،عمدت �إ�رسائيل ومنذ
اليوم الأول لإعالنها قيام دولة �إ�رسائيل� ،إىل ا�ستخدام �سيا�سة مفادها ،اال�ستيالء على
�أموال وممتلكات ال�شعب الفل�سطيني املنقولة وغري املنقولة ،فقد �سيطرت �إ�رسائيل على �أكرث
من  15مدينة عربية �رصفة ،و�أكرث من  800قرية فل�سطينية ،مبا ت�شتمل عليه هذه املدن
والقرى من �أر�ض وعقارات و�أموال منقولة ،م�ستولية بذلك على �أموال ما يقارب من %90
من جمموع الفل�سطينيني املقيمني يف �أرا�ضي عام  1948الذين جرى تهجريهم منها� .إىل
جانب اال�ستيالء على الأموال التجارية وال�صناعية والأموال والأمتعة ال�شخ�صية.)5(.
وعلى هذا ال�صعيد ،قامت �إ�رسائيل مب�صادره املمتلكات والأموال ال�شخ�صية كافة
لأكرث من مليون الجئ ،يف �سبيل تثبيت يدها على هذه الأموال واملمتلكات .فقد قامت
ب�إ�صدار العديد من القوانني والت�رشيعات ،كقانون املناطق املتخلَّى عنها ال�صادر عام
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 ،1948وقانون �أنظمة الأرا�ضي البور لعام  ،1948وقانون ممتلكات الغائبني لعام ،1948
وقانون نقل امللكية لهيئة التنمية ،وقانون �أنظمة زراعة الأرا�ضي البور لعام 1948م ،هذا
بالإ�ضافة �إىل العديد من القوانني والت�رشيعات ،التي �أ�سهمت يف اال�ستيالء على الأرا�ضي
التي مازال ي�سكنها بع�ض املواطنني الفل�سطينيني ومل يهاجروا عنها ،بذريعة الأمن �أو
التطوير ،حيث جرد �أولئك من  %80من الأرا�ضي اململوكة لهم ،ومل يبق حتت �أيديهم �سوى
� 200ألف دومن تقريب ًا �أي ما ن�سبتة �أقل من  %1من الأرا�ضي اململوكة لهم ،وت�شري التقديرات
�إىل �أن الأرا�ضي الزراعية التي ا�ستولت عليها �إ�رسائيل ت�صل م�ساحتها �إىل()6 ،705 ،568
()6
دومناً.
�إن ال�سيا�سة الإ�رسائيلية يف هذه املرحلة وا�ضحة جداً ،فهي ،يف �سبيل اتخاذ كل
الإجراءات ال�سيا�سية ،واالقت�صادية والقانونية ،التي ت�ضمن عدم عودة الجئي فل�سطني �إىل
ديارهم ،عمدت �إىل اتخاذ هذه الإجراءات ،لإعطاء انطباع �أن ال رجعة فيما قررته بخ�صو�ص
هذه الق�ضية على الأقل يف هذه املرحلة(.)1948
تطورت الأحداث ال�سيا�سية ،يف هذه املرحلة ،وتدخلت الأمم املتحدة عن طريق �إر�سال
مبعوث خا�ص بها لإيجاد حل مل�شكلة ال�رصاع بني ال�صهاينة والعرب ،وقامت بو�ضع مندوب
لها وهو«الكونت برنادوت»  Count Bernadotteالذي جاء ببع�ض الأفكار حلل ق�ضية
الالجئني ،وقام بدعوة �إ�سرٍ ائيل �إىل ال�سماح بعودة الالجئني �إىل ديارهم ،و�أكد �أن هيئة الأمم
املتحدة� ،أكدت على حق الذين �رشدوا من ديارهم ب�سبب الإرهاب احلايل بالعودة �إىل ديارهم
مرة �أخرى ،و�أكد �أي�ضاً ،على �أنه يجب �أن تدفع تعوي�ضات عن املمتلكات ملن ال يرغب يف
()7
العودة �إىل دياره ،وذلك ح�سب ما جاء يف قرار هيئة الأمم املتحدة رقم .191
رف�ضت �إ�سرٍ ائيل هذا امل�رشوع ،بل �أكرث من ذلك قامت باغتيال الكونت برنادوت.
ثم طرحت م�رشوع ًا بديالً ،كان من �أهم ما جاء فيه بخ�صو�ص ق�ضية حق العودة ،رف�ض
حكومة �إ�رسائيل العودة لالجئني ،والت�أكيد على �أن احلرب حتى هذه اللحظة مل تنته بعد،
و�أن �إ�رسائيل يجب عليها �أن حتارب ب�أ�ساليب جديدة و�أ�سلحة جديدة حتى تتحرر كل �أرا�ضي
()8
فل�سطني’’ وذلك كما جاء على ل�سان ‘‘مناحيم بيغن ’’يف �شهر نوفمرب .1948
ف�شل برنادوت يف �إقناع دولة �إ�رسائيل للتجاوب مع مطالب هيئة الأمم وقراراتها
بخ�صو�ص ق�ضية حق العودة وكان م�صريه القتل ،وظل زعماء دولة �إ�رسائيل على مواقفهم
ال�سابقة واملتعنته بخ�صو�ص هذه الق�ضية ،بل �أكرث من ذلك بد�أ قادة احلركة ال�صهيونية يف
الداخل ويف اخلارج بو�ضع ت�صوراتهم النهائية بخ�صو�ص تلك الق�ضية ومن �أمثلة ذلك قيام
�أحد زعماء احلركة ال�صهيونية وهو “جوزيف �سختمان ’’ ، Joseph Sigtmanوهو �أحد
خرباء الرتان�سفري ال�سكاين ،بو�ضع ت�صور خا�ص بهذه الق�ضية ،وذلك عندما اجتمع مع �أع�ضاء
ÐÕÐ

املوقف اإلسرائيلي من قضية حق العودة للشعب
الفلسطيني 1967 – 1948

د .أكرم محمد عدوان

جلنة الرتات�سفري احلكومية� ،أثناء زيارته للأرا�ضي املحتلة ،يف �أيلول  ،1948و �أوكلوا له
مهمة االبحث وتقدمي مقرتحات لهم بخ�صو�ص ق�ضية حق العودة ،فقام بو�ضع خطة بعنوان
“ق�ضية التبادل ال�سكاين العربي اليهودي” ق َّدمها على �شكل درا�سة �إىل “�إلياهو �إب�شتاين”
�سفري �إ�رسائيل يف وا�شنطن ،وقام هذا بدوره بتقدميها ل�سكرتري احلكومة الإ�رسائيلية “زئيف
�شارن” ولرئي�س جلنة الرتات�سفري يو �سف فايت�س)9(.
جاءت خطة �سختمان على النحو الآتي:
•ترحيل �إجباري لالجئني وغري الالجئني الفل�سطينيني ،و�إعادة توطينهم يف العراق.
•تبادل منظم لل�سكان بني فل�سطني والبالد العربية وب�شكل �أ�سا�س للعراق ،وترحيل
اجلاليات اليهودية يف البالد العربية �إىل �إ�رسائيل.
•التوطني البد من تعزيزه مبعاهدة بني حكومة �إ�رسائيل والعراق ،ورمبا دول عربية
()10
�أخرى.
ونا�شد �سختمان الإدارة الأمريكية ،والبيت الأبي�ض مبا�رشة لتقدمي الدعم لل�سيا�سة
()11
الإ�رسائيلية من �أجل �إعادة توطني الفل�سطينيني يف العراق.
ي�ؤكد م�رشوع �سختمان على وحدانية النظرة ال�صهيونية لق�ضية حق العودة ،والقا�ضية
برتحيل �أكرب عدد ممكن من ال�شعب الفل�سطيني� ،إن مل يكن كل ال�شعب الفل�سطيني من �أر�ضه �إىل
�أرا�ضي دول عربية �أخرى ،وبخا�صة العراق ،وا�ستبدال هذا ال�شعب مب�ستوطنني �صهاينة ،مبعنى
عملية �إحالل كاملة كما كانت فرن�سا و�إيطاليا تفعالن يف �أثناء ا�ستعمارهما للجزائر وليبيا.
جاء املوقف الإ�رسائيلي من ق�ضية حق العودة خالل عام  ،1948ثابت ًا متفق ًا مع
الر�ؤية ال�صهيونية العامة لهذه الق�ضية ،واملتمثلة يف رف�ض حق العودة �سواء احلق املبدئي
�أو احلق العملي� ،أما احلق املبدئي وهو رف�ض �إ�رسائيل االعرتاف بكونها امل�س�ؤولة عن هذه
الق�ضية منذ البداية ،بل بالعك�س فهي ترى �أن التبعه تقع كلها على عاتق اجلانب العربي
الفل�سطيني ،وتعتقد ا�رسائيل �أن العرب هم الذين دفعوا �سكان فل�سطني �إىل الهجرة ،وان ال�شعب
الفل�سطيني هاجر من �أرا�ضيه مبح�ض �إرادته .ان اعرتاف �إ�رسائيل بهذه الق�ضية يحرمها حق
النق�ض ،ويحرمها التحكم يف كمية العائدين.
ظل املوقف الر�سمي الإ�رسائيلي هكذا با�ستثناء فرتة ق�صرية الأجل جاءت عام ،1949
وذلك عندما �أبدى رئي�س احلكومة الأ�سبق(دافيد بن غوريون) ا�ستعداد �إ�رسائيل لل�سماح بعودة
 100.000الجئ� ،إىل ديارهم ويبدو �أن هذا العر�ض جاء فقط لك�سب الوقت واملواقف حينها
وبخا�صة مع �إ�رصار هيئة الأمم املتحدة على تنفيذ القرار  ،194وو�ساطة جلنة التوفيق الدولية
يف هذه الق�ضية ،وجاء العر�ض يف مقدمة املناق�شة التي دارت يف هيئة الأمم املتحدة لقبول
()12
�إ�رسائيل ع�ضواً فيها� .أما على �أر�ض الواقع حتى هذا العر�ض مل يكتب له النجاح والتطبيق
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حاولت �إ�رسائيل يف عام  ،1949ك�سب ود املجتمع الدويل وتعاطفه ،وذلك لقبولها
ع�ضواً يف هيئة الأمم املتحدة ،والذي يعني االعرتاف بها كدولة ر�سمي ًا يف هذه املرحلة،
لهذا طرحت م�رشوعها الداعي �إىل ا�ستيعاب مائة �ألف من الالجئني �إال �أن هذا الطرح مل يطبق
فعلياً ،خا�صة بعد �أن ح�صلت �إ�رسائيل بالفعل على ع�ضوية هيئة الأمم املتحدة عام ،1949
وبد�أت يف الدخول مع الدول العربية يف مفاو�ضات الهدنة بل جند �أن �إ�رسائيل ،قد رف�ضت يف
هذه املرحلة الطرح الأمريكي الذي يق�ضي ب�أن ت�سمح �إ�رسائيل بعودة ثلث العدد الإجمايل
لالجئني الفل�سطينيني ،وكانت التقديرات حينها تقول �أن الثلث يقدر بـ  200.000ن�سمة
تقريباً ،على �أن تتحمل الواليات املتحدة الأمريكية ،نفقات �إعادة ت�أهيل باقي الالجئني،
الذين كان من املفرت�ض �أن ُي�ستوعبوا يف الدول العربية ،وجاء هذا الرف�ض على ل�سان(ديفيد
بن غوريون) ،رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية �آنذاك واقرتح بدي ًال لذلك� ،إن�شاء �صندوق دويل
يعالج هذا املو�ضوع على �أن ت�شرتك �إ�رسائيل فيه ،من دون �أن تتحمل �إ�رسائيل امل�س�ؤولية،
على �أن جترى معاجلة الأمر على �أ�سا�س عمليات �إعادة ت�أهيل جماعية ،ال ت�صفية ح�سابات
()13
وتعوي�ضات فردية.
�شهدت املرحلة املمتدة من عام  1967 – 1949تطورات �سيا�سية كبرية جداً يف �إ�رسائيل،
كان من �أهمها قبول �إ�رسائيل ع�ضواً رئي�س ًا يف هيئة الأمم املتحدة ،ومن ثم جناحها يف توقيع
اتفاقيات الهدنة مع الدول العربية(اتفاقيات رود�س) 1949م ،ومن ثم جتميد مناق�شة الق�ضية
الفل�سطينية داخل �أروقة الأمم املتحدة ،و�إن�شاء وكالة �إغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني،
وغريها من الأحداث على امل�ستوى العربي ال داعي حل�رصها يف هذا البحث.
وبالرغم من هذه الأحداث ظل املوقف الإ�رسائيلي من ق�ضية حق العودة ،على حاله
دون �أي تغيري ،بل ميكن القول �إن الق�ضية �أ�صبحت حتتل مكانة ثانوية يف املجالني
املحلي والدويل.
و�أهم ما طرح من مقرتحات �إ�رسائيلية بخ�صو�ص هذه الق�ضية خالل هذه املرحلة ،ما
�سمي يف حينه ،بالعملية الليبية عام  ،1950وهو املقرتح الذي تقدمت به وزارة اخلارجية
الإ�رسائيلية يف �آذار /مار�س ،1950 /حني عر�ض «خزقئيل غوردن» مدير ق�سم امل�ؤ�س�سات
الدولية لدى وزارة اخلارجية خطة بعنوان «�إعادة توطني العرب يف ال�صومال وليبيا» اللتني
ت�سيطر عليهما �إيطاليا يف ذلك الوقت ،وقد جرت املوافقة على هذه اخلطة ر�سمي ًا يف اجتماع
عقد يوم �/13أيار ،1954 /مب�شاركة الوزراء مو�شيه �شاريت وزير اخلارجيه ووزير املالية
ليفى �أ�شكول ،ووزير الزراعة بريت�س نفتايل ،ومدير عام وزارة اخلارجيه وم�ست�شار رئي�س
الوزراء لل�ش�ؤون العربية ،يو�سف فايت�س ممث ًال عن ال�صندوق القومي اليهودي ،وبناء على
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هذا االجتماع �شكِّلت جلنة ت�سمى « جلنة الالجئني» ملتابعة �إمكانية تطبيق هذه اخلطة.
وت�ضمن امل�رشوع الإ�رسائيلي امل�سمى بالعملية الليبية البنود الآتية:
•جمع الأموال لغر�ض �رشاء �أرا�ض زراعية يف ليبيا من امل�ستعمرين الإيطاليني و�إ�سكان
الالجئني الفل�سطينيني فيها لزراعتها.
•تبادل ممتلكات العرب يف �إ�رسائيل مع ممتلكات اليهود يف ليبيا.
•ترحيل  300خبري زراعي فل�سطيني مع عائالتهم �إىل ليبيا ،واملر�شحون يجب �أن يكونوا
الجئني تخلوا عن ممتلكاتهم يف �إ�رسائيل كخطوة �أوىل عند بداية التنفيذ.
•�رشاء �أرا�ض من مالكني يعي�شون يف قرى واقعة يف منطقة احلدود الأردنية(ال�ضفة
()15
الغربية) لكن �أرا�ضيهم موجودة يف �إ�رسائيل.
عند قراءة بنود هذا الطرح ،نالحظ �أنه يتمحور حول نقطة رئي�سية� ،أال وهي �إعادة
ت�أهيل الالجئني الفل�سطينيني وتوطينهم ولكن لي�س يف فل�سطني ،بل يف ليبيا الوطن اجلديد
الذي يقرتحه زعماء احلركة ال�صهيونية بدي ًال عن الوطن الأم ،وذلك من خالل ما ي�سمى
تبادل ال�سكان والأر�ض يف فل�سطني مع ممتلكات اليهود يف ليبيا.
وهذا يدل على مدى حر�ص زعماء احلكومة ال�صهيونية يف هذه املرحلة على �إفراغ
فل�سطني من �سكانها الأ�صليني وا�ستبدالهم ب�صهاينة ،وهو ما يعني �إنهاء الوجود الفل�سطيني
يف هذه الأر�ض.
مل تتوقف املقرتحات والأفكار ال�صهيونية يف هذه املرحلة لإيجاد حل لق�ضية
الالجئني الفل�سطينيني �سواء من �أطراف ر�سمية داخل احلكومة الإ�رسائيلية� ،أو من �أطراف
�صهيونية غري ر�سمية.
ففي عام 1949م قام “عزرا دانني” وهو كبري موظفي وزارة اخلارجية ،واملخول
ظن �أنها جديدة حلل ق�ضية حق العودة لل�شعب
الرئي�س يف ق�ضية الالجئني ،بطرح �أفكار َّ
الفل�سطيني وقد جاءت �أفكاره على النحو الآتي:
•العمل على ا�ستيعاب �أكرب عدد ممكن من الالجئني الفل�سطينيني يف الدول العربية.
•فتح م�شاريع اقت�صادية خارج فل�سطني ،لت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني لكي
ُيوطنوا هناك.
()16
•م�ساهمة �إ�رسائيل يف �إعادة توطني الالجئني الفل�سطينيني يف تلك املنطق.
مازال الرتكيز الإ�رسائيلي حول ق�ضية حق العودة ،يبني على �أ�سا�س �إيجاد حلول
خارجية بعيدة عن امل�س�ؤولية الإ�رسائيلية جتاه حق العودة ،توافق �إ�رسائيل على حلول لهذه
الق�ضية ،ولكن دون �أدنى م�س�ؤولية �إ�رسائيلية عنها ،من خالل العمل على تذويب الالجئني
الفل�سطينيني يف املجتمعات التي يعي�شون معها يف اخلارج.
()14
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وقد طرح دانني فكرة بناء م�شاريع كبرية لهذا الغر�ض ،وبخا�صة يف جمال النفط
عن طريق �رشكة �أرامكو ،التي ت�صل ما بني ال�سعودية ولبنان ،وطبق ًا لت�صوره ف�إن مثل
هذه امل�شاريع �ست�ستوعب �آالف الالجئني من ال�شعب الفل�سطيني ،ويف نهاية املطاف �سوف
يندجمون ويذوبون يف تلك الأماكن()17
وقد تكررت الأفكار واملقرتحات ال�صهيونية ال�سابقة ،على ل�سان �أحد زعماء احلركة
ال�صهيونية وهو “حنان بار” � Hanan Barأحد كبار موظفي �إ�رسائيل ،وكان يعمل قن�ص ًال
عام ًا يف �أثيوبيا ،الذي اقرتح ،ت�أ�سي�س منظمة يف الواليات املتحدة الأمريكية �أو يف �أمريكيا
الالتينية هدفها ت�شجيع هجرة الالجئني الفل�سطينيني �إىل بلدان العامل املختلفة ،مبا يف
ذلك القارة الأمريكية ،على �أن تركز تلك املنظمة على قادة املهاجرين العرب يف �أمريكا
الالتينية والواليات املتحدة الأمريكية ،و�ضم عنا�رص �أخرى مثل رجال الدين امل�سيحي
وحتى عنا�رص يهودية غري معروفة �أمام العامة ب�أنها متعاطفة مع �إ�رسائيل ،وتقوم هذه
املنظمة ب�إجراء مفاو�ضات مع حكومات وم�ؤ�س�سات خمتلفة يف العامل لإيجاد �أماكن
ا�ستيعاب يف بالد خمتلفة ،مع جمع الأموال الالزمة لإعادة ت�أهيل الالجئني الفل�سطينيني
()18
يف البلدان املختلفة.
ثم طرح مو�شى ديان � ،Moshe Dayanأحد قادة دولة �إٍ�رسائيل الكبار يف عام ،1959
م�رشوع ًا لت�سوية ق�ضية حق العودة ،وقد متحور م�رشوعه يف النقاط الآتية:
•رف�ض عودة الالجئني الفل�سطينيني.
•�إعادة ت�أهيل وتوطني الالجئني الفل�سطينيني من خالل احتاد كونفدراىل مع الأردن.
•�إمكانية تو�سيع هذا االحتاد لي�شمل الأردن.
•ت�شجيع الهجرة ال�صهيونية لزيادة عد �سكان دولة �إ�رسائيل.

()19

القا�سم امل�شرتك يف هذه املقرتحات جميعاً ،هو عدم عودة الالجئني الفل�سطينيني �إىل
ديارهم ب�أي حال من الأحوال ،والعمل على جعل دول العامل الآخر خا�صة الدول العربية
على ا�ستيعابهم وتوطينهم ،بهدف تذويب هذه الق�ضية والق�ضاء عليها نهائياً.
ظل املوقف الإ�رسائيلي من ق�ضية حق العودة ،على هذا النحو ،بالرغم من التغيريات
ال�سيا�سية يف املنطقة ،وطرحت �أفكار �أخرى ال تختلف كثرياً عن الأفكار ال�سابقة حلل هذه
الق�ضية ،ففي عام  1965قام “ليفى �أ�شكول”  ،Levi Eshkolوهو من �أ�شهر ال�شخ�صيات
ال�صهيونية و�أقواها ،وقد �شغل العديد من املنا�صب يف دولة ٍ�إ�رسائيل ،كان من �أهمها رئا�سة
الوزراء ووزارة الدفاع عام  ،1963بو�ضع خمطط جديد و�أفكار جديدة حلل ق�ضية حق
العودة ،كان من �أهمها:
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توجيه جزء من املوارد ال�ضخمة للمنطقة باجتاه �إعادة توطني الالجئني ،ودجمهم يف
بيئتهم الوطنية الطبيعية(�أي يف الدول العربية).
ا�ستعداد �إ�رسائيل للم�ساهمة املالية ،مع الدول الكربى ،يف عملية توطني الالجئني
باعتبارها احلل املنا�سب مل�صاحلهم احلقيقية والأ�سا�سية ،واملنا�سب �أي�ض ًا مل�صالح
()20
�إ�رسائيل الأ�سا�سية.
ثم جاء م�رشوع مو�شيه ديان الثاين يف حزيران  ،1967وكان ي�شغل يف هذه املرحلة
من�صب وزير الدفاع يف الكيان ال�صهيوين ،والذي ا�شتمل على النقاط الآتية:
•ت�أهيل الالجئني الفل�سطينيني وتوطينهم خارج حدود دولة �إ�رسائيل.
•تقدمي م�ساعدة مالية للعائالت الفل�سطينية التي ترغب يف الهجرة.
أرا�ض خارج حدود دولة �إ�رسائيل ،خا�صة يف �أمريكيا الالتينية لتوطني الالجئني
•�رشاء � ٍ
الفل�سطينيني فيها.
•ت�سهيل �إجراءات ال�سفر للمهاجرين من خالل ال�سفارات الإ�رسائيلية يف اخلارج ،ومن
خالل مكتب احلاكم الع�سكري.
ومن �أجل تنفيذ هذا املخطط قام مو�شى ديان ،بت�شكيل وحدة بالغة ال�رسية من ممثلني
من مكتب رئي�س الوزراء ،ووزير الدفاع ،وال�شاباك ،وقد �أطلق على الوحدة ا�سم “وحدة �أ�شكول”
ن�سبة �إىل رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ،وقد تولت اللجنة و�ضع اخلطط الالزمة لت�شجيع الهجرة
الفل�سطينية من املناطق املحتلة �إىل �أمريكيا الالتينية ومناطق �أخري من العامل.)21(.
يت�ضح لنا مما �سبق� ،أن احلكومة الإ�رسائيلية يف هذه املرحلة ،بد�أت ت�ضع اخلطط لي�س
فقط برف�ض رجوع الالجئني الفل�سطينيني يف اخلارج ،بل لإخراج �أكرب عدد ممكن من ال�شعب
الفل�سطيني من �أرا�ضيه �إىل دول �أخرى ،وهذا يعترب تطوراً خطرياً يف ال�سيا�سة الإ�رسائيلية
جتاه هذه الق�ضية ،وهذا يعطي �إ�شارة وا�ضحة� ،أن ق�ضية حق العودة التي بد�أت عام ،1948
�أ�صبحت يف طي الن�سيان يف ال�سيا�سة الإ�رسائيلية ،و�أن �إ�رسائيل �أ�صبحت تبحث عن ما هو
�أخطر من ذلك ،وهو طرد �أكرب عدد ممكن ممن بقوا من ال�شعب الفل�سطيني يف �أرا�ضيهم ،ومل
يغادروها رغم �سيا�سة القهر والقتل والت�رشيد ،حتى ت�صبح هذه الأر�ض �صهيونية خال�صة.
وعلى �أثر هذه ال�سيا�سة احلكومية الر�سمية الإ�رسائيلية جتاه ق�ضية حق العودة ،جاءت
�أفكار وطروحات �أخرى ،من خالل زعماء �إٍ�رسائيل يف هذه املرحلة ،ال تقل خطورة عن تلك
الأفكار التي طرحها مو�شى ديان �أو ليفي �أ�شكول ،ومن �أهم تلك الأفكار ما طرحه يو�سف
فايت�س  Yusef Vitesعام  ،1967وهو �أحد زعماء احلركة ال�صهيونية ،ورئي�س �سابق لدائرة
الأرا�ضي يف ال�صندوق القومي اليهودي ،وهو بالطبع من �أكرب م�شجعي �سيا�سة الرتان�سفري.
وقد طرح النقاط الآتية:
ÐÕÕ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

•ترحيل كل العرب �إىل البالد املجاورة ،والرتحيل يجب �أن يتم من خالل ا�ستيعابهم يف
العراق و�سوريا و�رشق الأردن.
•تقوم احلكومة الإ�رسائيلية بتوفري الأموال الالزمة ،لإعادة توطني الالجئني.
وكان من �أهم مربرات يو�سف فايت�س لهذا الطرح ،هو �أن البالد ال تت�سع ل�شعبني و�إذا
()22
ما بقي العرب فيها� ،ستكون البالد �ضيقة وحم�صورة.
من الوا�ضح من خالل الطرح ال�سابق� ،أن الآراء واملقرتحات ال�صهيونية� ،إزاء ق�ضية
حق العودة� ،أ�صبحت �أكرث تطرف ًا وعن�رصية من �سابقاتها ،فالرتكيز الآن على طرد �أكرب عدد
ممكن من ال�شعب الفل�سطيني �إىل خارج ما تدعيه دولة �إ�رسائيل بالوطن القومي اليهودي،
و�أكرر هنا �أن الطرح ال�صهيوين بد�أ يركز فقط على كيفية جعل فل�سطني خال�صة لليهود،
ولي�س على كيفية �إيجاد حل لق�ضية حق العودة.
لهذا جاءت معظم م�شاريع حل ق�ضية حق العودة من اجلانب الإ�رسائيلي يف هذه
املرحلة(عام  )1967لرت�سم خريطة جديدة لهذه الق�ضية ،وبخا�صة بعد انت�صار �إ�رسائيل
أرا�ض جديدة عربية وفل�سطينية(ال�ضفة الغربية وقطاع
يف حرب الأيام ال�ستة ،واحتاللها ل ٍ
غزه) ،وتكرار امل�شكلة القدمية التي حدثت عام  ،1948وظهور الجئني جدد من ال�شعب
الفل�سطيني على �أثر هذه احلرب.
هذه اخلارطة تتمثل كما ذكرنا يف ال�سابق ،بطي م�شكلة الجئي عام  ،1948ون�سيانهم
نهائياً ،والتعامل مع م�شكلة الجيء عام  ،1967ولكن بالأ�س�س القدمية نف�سها التي ترف�ض
كلي ًا عودة �أي الجئ فل�سطيني �إىل �أرا�ضيه �سواء داخل الأر�ض املحتلة عام � ،1948أو
الأرا�ضي املحتلة عام .1967
ومما يدلل على هذا احلديث ما طرح من �أفكار جديدة جتاه هذه الق�ضية بعد حرب عام
 1967مبا�رشة ،والتي كان من �أهمها� ،أفكار “�أليعزر ليفنه”  ،Alaaezer Levniوهو
�أحد قادة حركة �إ�رسائيل الكاملة ،وقد �أطلق على م�رشوعه ا�سم ‘‘م�رشوع الهجرة” وت�ضمن:
•ترحيل ن�صف مليون الجئ فل�سطيني من قطاع غزة وال�ضفة العربية ،وتوطينهم يف �سيناء،
وترحيل جزء �آخر �إىل بالد ما وراء البحار� ،أو توطينهم يف بالد جماورة كالأردن.
• يجب �أن توجه الهجرة �إىل جميع البالد التي حتتاج �إىل �أيدي عاملة ،مبا فيها الواليات
املتحدة الأمريكية وكندا وا�سرتاليا و�أمريكيا الالتينية.
•تقوم �إ�رسائيل بتقدمي الدعم املايل للمهاجرين من �أجل م�ساعدتهم يف اال�ستقرار يف �أماكنهم
()23
اجلديدة ،بحيث يخ�ص�ص مبلغ  5000دوالر لكل عائلة مكونة من � 7 – 6أ�شخا�ص.
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وقد تكررت هذه الفكرة �أكرث من مرة يف هذه املرحلة ،وبد�أ العمل من اجلانب الإ�رسائيلي
على تر�سيخ هذه الأفكار اجلديدة ،للق�ضاء نهائي ًا على فكرة حق العودة ،ولريكز العامل فقط
على الهجرة اجلديدة عام 1967م وعلى ما يتبعها من هجرات ق�رسية لل�شعب الفل�سطيني من
جراء ال�سيا�سات ال�صهيونية �ضده ،فجاءت يف هذه املرحلة �أفكار من خالل م�رشوع»مو�شي
دوتان» Moshi Dotanيف نوفمرب  ،1967وهو �أحد �أع�ضاء حركة �إ�رسائيل الكربى ،والتي
متثلت يف النقاط الآتية:
•يجب �أن تنفذ �سيا�سة التهجري بدعم وت�شجيع من احلكومة الإ�رسائيلية.
•القيام بات�صاالت �أولية مع حكومات الدول املنوي الرتحيل لها ،ومن ثم عقد اتفاقيات
معها بهذا ال�ش�أن.
•اال�ستعانة بالهبات الدولية والقومية للم�شاركة يف التخطيط حلل م�شكلة الالجئني
الإن�سانية.
()24
•تخ�صي�ص مبلغ وقدرة  5000دوالر لهجرة عائلة مكونة من � 6أفراد.
من الوا�ضح �أنه بعد حرب عام  ،1967وما �أ�سفرت عنه من نتائج ومتغريات على
الأر�ض ،ومن احتالل �إ�رسائيل ملناطق جديدة �شملت كما ذكرنا ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة �أي باقي الأر�ض الفل�سطينية ،وجدت �إ�رسائيل نف�سها �أمام واقع جديد ،و�أمام تطورات
�سيا�سية تختلف كلي ًا عن �سابقتها ،خا�صة فيما يتعلق بق�ضية حق العودة ،لهذا ومنذ ذلك
التاريخ عكفت �إ�رسائيل يف البحث عن حلول جديدة لهذه الق�ضية التي �سبق احلديث عنها،
وقد اختلفت تلك احللول والأفكار من وجهة نظري ال�شخ�صية كلي ًا عن احللول ال�سابقة لهذه
احلرب ،فقيل حرب  ،67كانت �إ�رسائيل تطرح م�شاريع و�أفكاراً تتعلق فقط يف كيفية الق�ضاء
نهائي ًا على فكرة حق العودة لالجئني عام  ،1948لهذا جاءت معظم �أفكارها ومقرتحاتها
�سواء على امل�ستوى الر�سمي �أو امل�ستوى ال�شخ�صي ،برف�ض فكرة عودة الالجئني الفل�سطينيني
�إىل �أرا�ضيهم وظلت �إ�رسائيل طوال تلك املرحلة( )1965 – 1948تراوغ وت�ساوم من �أجل
رف�ض �أي مقرتح حلل هذه الق�ضية يعني عودة �أي الجئ فل�سطيني �إىل �أر�ضه ،وهذا بالطبع
ثابت من الأفكار وامل�شاريع التي نوق�شت خالل البحث� ،أما املقرتحات واملواقف الإ�رسائيلية
من ق�ضية حق العودة ،مع بداية عام  1967ووقوع حرب عام  ،1967والنتائج ال�سيا�سية
والع�سكرية التي ترتبت عليها فنجد �أن هذه املواقف الر�سمية وغري الر�سمية الإ�رسائيلية قد
اختلفت نوع ًا ما.
فمعظم تلك الأفكار واملواقف �أ�صبحت تنادي بهجرة �أكرب عدد ممكن من ال�شعب
الفل�سطيني �إىل دول العامل الآخر ،والبحث يف كيفية دعم هذه الهجرة وا�ستبدالها بهجرة
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�صهيونية معاك�سة ،وهذا يف اعتقادي يعود يف املقام الأول �إىل النتائج التي ترتبت عليها
حرب عام  ،1967وبخا�صة يف املجال الع�سكري ،والهزمية التي حلت بالعامل العربي،
التي جعلت �إٍ�رسائيل �أكرث قوة ومناعة من ذي قبل ،ور�سخت �أقدام دولة �إ�رسائيل على �أر�ض
فل�سطني وعلى املناطق املجاورة لها ،و�أ�صبحت �إ�رسائيل يف هذه املرحلة قوة ثابتة ال ميكن
فر�ض �أي حلول عليها دون موافقتها ،خا�صة مع الدعم الدويل الأوروبي الأمريكي لها.

خامتة:

ن�ستطيع �أن ن�ؤكد يف نهاية هذه الدرا�سة� ،أن ق�ضية حق العودة لل�شعب الفل�سطيني،
�ستبقى تراوح مكانها ،ولن يكون لها �أي حلول� ،إزاء الرف�ض الإ�رسائيلي لهذه الق�ضية،
ف�إ�رسائيل ترف�ض كل امل�شاريع والأفكار واملقرتحات حلل هذه الق�ضية بالطريقة التي
ينادي بها العامل ،لأنها تعلم جيداً �أن عودة �أكرث من خم�سة ماليني الجئ فل�سطيني موزعني
على جميع �أنحاء العامل ،تعني الق�ضاء عليها نهائياً ،والدليل على ذلك ،ما تعانية �إ�رسائيل
الآن من م�شكلة �سكانية داخلية وخارجية ،واملتمثلة يف الزيادة ال�سكانية املطردة ،لعرب �أو
فل�سطيني الداخل �أوالً� ،أو ل�سكان فل�سطني فى ال�ضفة العربية وقطاع غزة من جهة ثانية� ،إىل
جانب ما تواجهه الآن من م�شكلة رئي�سية تتمثل يف الهجرة ال�صهيونية املعاك�سة من دولة
�إ�رسائيل املزعومة� ،إىل دول العامل الآخر نتيجة ما تواجهه �إ�رسائيل الآن من م�شكلة �سيا�سة
وع�سكرية خطرية جداً.
لهذا ن�ستنتج �أن ق�ضية حق العودة لل�شعب الفل�سطيني ،ق�ضية �شائكة ومعقدة ال ميكن
�أن حتل بعيداً عن ما ي�سمى الأن من حلول نهائية للق�ضية الفل�سطينية ،فهي ال تقل �أهمية عن
ق�ضية القد�س �أو ق�ضية احلدود �أو غريها من الق�ضايا التي تعاين منها الق�ضية الفل�سطينية.
كما ن�ؤكد �أن ما يطرح الآن من حلول لهذه الق�ضية� ،سواء من اجلانب الإ�رسائيلي �أو
الفل�سطيني ال ميثل �سوى حلول مرحلية الق�صد منها و�أد هذه الق�ضية والق�ضاء عليها ،كونها
متثل عن�رصاً رئي�سي ًا من احلل النهائي للق�ضية الفل�سطينية.
لهذا ن�ؤكد �أن ق�ضية حق العودة لل�شعب الفل�سطيني ،هي ق�ضية حمورية وح�سا�سة جداً
ال ي�ستطيع �أي �شخ�ص مهما بلغ من �أهمية �سيا�سية� ،أن يتنازل عنها ،ولي�س من حق �أي �أحد
يف الداخل �أو يف اخلارج �أن يطرح �أي م�رشوع هدفه الق�ضاء على هذه الق�ضية �أو تذويبها �أو
العبث بها ،لأن ذلك ميثل خيانة عظمى لق�ضية حق العودة والالجئني الفل�سطينيني.
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اهلوامش:
* ن�ص قرار رقم  194وال�صادر عن هيئة الأمم املتحدة عام  1948ويف فقرته رقم
« »11على �أن اجلمعية العامة للأمم املتحدة تقرر وجوب ال�سماح لالجئني الراغبني يف
العودة �إىل ديارهم والعي�ش ب�سالم مع جريانهم ب�أن يفعلوا ذلك يف �أقرب وقت ممكن عملياً،
ووجوب دفع تعوي�ضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة ،وكذلك عن كل خ�سارة �أو
�رضر �أ�صاب املمتلكات وتعني ،مبقت�ضى مبادئ القانون الدوىل �أو عم ًال بروح الإن�صاف،
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ملخص:
�شكلت هجرة اليهود �إىل فل�سطني عدوانا �صارخا على م�ستقبل الإن�سان الفل�سطيني،
�إ�ضافة �إىل املخاطر االقت�صادية,وذلك بتبني احللم ال�صهيوين عرب وعد بلفور ال�شهري يف
� 20إبريل 1936؛ لذا �شكلت جلنة قومية يف مدينة نابل�س دعت البالد �إىل الإ�رضاب العام
امل�ستمر ،حتى تبدل حكومة االنتداب �سيا�ساتها ،وا�ستجابت البالد للدعوة ،و�شمل الإ�رضاب
خمتلف نواحي احلياة.
ويف � 25إبريل �أجمعت الأحزاب على ت�شكيل جلنة عربية عليا ،بقيادة احلاج �أمني
احل�سيني وع�ضوية ممثلني عنها ،ودعت هذه اللجنة �إىل اال�ستمرار يف الإ�رضاب ،حتى تبدل
احلكومة �سيا�ستها ،وتوقف الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني ،ومتنع انتقال الأرا�ضي �إىل اليهود،
وتقيم حكومة وطنية نيابية ،وعمت التظاهرات املدن والقرى الفل�سطينية ،ووقعت ا�شتباكات
اندلعت على �أثرها �أحداث 1936م ،وتوالت وقائعها.وكانت اللحظة التاريخية وبداية
امل�سل�سل الدموي من ا�شتباكات م�سلحة و�إ�رضاب �شامل �شمل املدن والقرى الفل�سطينية فيما
حملت هذه اخلطوة خماطر جمة على االقت�صاد الوطني ,ف�سارع الأحرار �إىل ت�أييد الثورة
و�أخذت اللجان والهيئات زمام املبادرة وقيادة ال�شارع,وظهرت جمموعات م�سلحة �أبرزها
كانت ثورة ال�شهيد عز الدين الق�سام ،وثوار برزوا يف مواقعهم وقادوا الف�صائل ،وكان لهم
دور ن�ضايل عريق.
ومن ه�ؤالء القائد فايز الزير مدار حديثنا يف هذا البحث الذي كان يقود جمموعات
م�سلحة يف منطقة �سلفيت.حيث حر�ص فايز على التوا�صل مع القادة يف املناطق الأخرى
لتوحيد الكلمة واجلهود ليكون العمل منطقيا ومنظما وفعليا.
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Abstract
The Jews immigration to Palestine formed a massive enemy on the future
of Palestinian human, in the addition to the economical risks, mainly by
adopting the Zionists dreams which was embodies by the well known(Belfor
Promise) which was held on 20th April, 1936, a national committee was
formed in Nablus city, which called the country’s regions for general
strikes in order to make the authorities change their policies, the whole
regions responded for the strike, the strike covered all the forms of life. On
25 April, there was parties’ summit for forming a High Arabic Committee
which was leaded by Al Hajj Ameen Alhusaini and other members, the
committee called for the continuation of the strike in order to make the
government change its policy and to stop the Jews immigration to Palestine
and stopping the transmission of lands to Jews, the committee called for
forming a new national government, the protest and protestors covered the
whole Palestinian Regions and there were many serious casualties.
In the year of 1936, new events irrupted and continued again, it was
the beginning of historical moments and bloody serial with arms exchanges,
general strikes, covered the markets and port, this step carried serious risks
on the national economy, the free Palestinian people accelerated to support
the revolution, the committees and associations took new initiatives and
leaded the Palestinian streets. There were many armed groups appeared
on the ground, one of these is the well known one “Ez-aldeen Alqassam
Armed Group”, and some other resistances contributed in a great role in
the Palestinian Revolution.
The core point of this study is the resistant man, the leader Fayez AlZeer, the man who leaded armed groups in Salfeets Region. Fayez was
so cautious and took care of being in continuation with the other leaders
in other parts of the Palestinian regions in order to reunite the efforts,
words so as to form a logical and organized real work of the Palestinian
Revolution.
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املقدمة:
حاولت القيادة الفل�سطينية جاهدة �صد العدوان عن الأر�ض الفل�سطينية ,وقد و�صلت
الأمور �إىل حافة االنفجار� ,أمام التحيز الربيطاين للم�رشوع ال�صهيوين الرامي �إىل �إقامة وطن
قومي لليهود على ح�ساب الأر�ض والإن�سان الفل�سطيني,فاندلعت �أحداث 1936م وتوالت
وقائعها ,وكانت اللحظة التاريخية وبداية امل�سل�سل الدموي من ا�شتباكات م�سلحة,و�إ�رضاب
�شامل �شمل الأ�سواق وامليناء فيما حملت هذه اخلطوة خماطرة جمة على االقت�صاد
الوطني,ف�سارع الأحرار �إىل ت�أييد الثورة و�أخذت اللجان والهيئات زمام املبادرة وقيادة
ال�شارع,وظهرت جمموعات م�سلحة �أبرزها كانت ثورة ال�شهيد عزا لدين الق�سام ,وثوار برزوا
يف مواقعهم وقادوا الف�صائل وكان لهم دور ن�ضايل عريق.
ومن ه�ؤالء مدار بحثنا القائد «فايز الزير» الذي كان يقود جمموعات م�سلحة من
منطقة �سلفيت ,حيث حر�ص فايز على التوا�صل مع القادة يف املناطق الأخرى لتوحيد
الكلمة واجلهود ليكون العمل منطقيا ومنظما وفعليا ,فقد عمل على االت�صال بالقائد «حممد
ِل ْع َم ْر» يف منطقة املزارع ,والقائد «عارف عبد الرازق»وهو قائد ف�صيل يف منطقة الطيبة,
والقائد «حمد زواتا» وهو قائد ف�صيل يف منطقة نابل�س والقائد»عبد الرحيم احلاج حممد
القائد العام للثورة» والقائد يو�سف �أبو وردة يف منطقة جنني,والقائد «فار�س العزوين قائد
ف�صيل املوت « يف منطقة عزون –قلقيلية ,الذي اختلف معه الحق ًا بعد �أن ثبت �أن فار�س
�أ�صبح عالة على الثورة ب�سبب قيامه بجباية مبالغ طائلة من عامة النا�س بحجة م�ساعدة
اللذين كانا يعمالن
الثورة ,والقائدان الأخوان حافظ وحمفوظ علي الأحمد من كفر الديك ْ
يف منطقة بني زيد واملنطقة الغربية.
هذا وقد اخرتت هذه ال�شخ�صية املنا�ضلة بالدرا�سة بالطريقة العلمية التي تعتمد على
املقابالت مع ال�شخ�صيات القريبة منه ويت�ضمن البحث �أموراً عدة:
• مولده ون�ش�أته
• الن�شاط ال�سيا�سي واجلهادي
• الن�شاط التنظيمي واملطاردة
• �سفره للعالج
• مر�ضه ووفاته.
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أهمية البحث:

من ال�رضورة ا�ستق�صاء احلقائق التي تكمن يف ت�سجيل �سري �أبطال الثورة ,وكتابة �سطور
مباء الذهب يف حق قادة خا�ضوا غمار الن�ضال ,فكانوا مثاال يحتذى به وي�شار �إليهم بالبنان,
وهنا يف بحثنا هذا كان لزاما علينا �أن نعطي هذا القائد» فايز الزير» ال�صورة التي تليق به و
بن�ضاالته ,وان نر�سم لوحة ثورية واقعية حيث قام بجملة عمليات قادها مع رفاقه.

أهداف الدراسة:

وكما هو احلال يف �أي زمان ,يخرج من �صفوفنا عناوين ورموز كان ال بد لنا �أن ن�سلط
عليها الأ�ضواء ومنها قائدنا فايز الزير الذي كان له دور ريادي يف ال�رصاع الفل�سطيني -
الربيطاين ولن�شكل القراءة ال�صحيحة ل�سرية هذا القائد الفذ.
إيفاء منا لهذا القائد الذي مل ي�سبق �أن كتب �أحد من الباحثني حول ما قام به من �أعمال
و� ً
يدفعنا واجبنا�إىل �أن نفيه بع�ض حقه .وبحثنا هذا فيه توثيق للحياة ال�سيا�سة �إزاء التاريخ,
�أما التاريخ ال�شفوي فيذهب �سدى و ميوت ,وتدوين تاريخ الثورة وف�صائلها امل�سلحة يعني
الوعي و �إحياء الذات الوطنية م�ستقبال.

أسباب اختيار البحث:
طبيعي جدا �أن ير�سم معادلة ال�رصاع من تدفق يف �أعماقهم حبهم وانتما�ؤهم لأر�ضهم,
فكل احتالل ال بد له من مقاوم وثورة تكافح لإزالة هذا ال�رسطان,ومن حق الأجيال املتعاقبة
�أن تتعلم كيف كان �أجدادها يخو�ضون معارك طاحنة �ضد قوات االنتداب الربيطاين ,وعليه
ف�إن اختيار البحث يعود لأ�سباب عدة منها:
1 .1من قام بواجبه الوطني حني دعاه ,وجب �أن يخلده التاريخ
 2 .2لأن هذا البحث �سابقة رائعة وم�رشفة ت�ستحق االحرتام والتبجيل.
3 .3ليكون هذا البحث عربة ومدر�سة ملن خلف مدر�سة الثوار املنا�ضلني.
4 .4لتعليم الأجيال �أن احلق امل�سلوب الذي �أخذ بالقوة ال ي�سرتد �إال بالقوة.
�5 .5إن درب احلرية طويل و�شاق وال بد له من ثمن.
�6 .6إن الن�ضال و�سام ل�صاحبه والعار يلحق باملتخاذلني ,وان احلق يبقى والباطل
يذهب هباء.
 7 .7تعزيز الروح الن�ضالية لدى الأجيال القادمة.
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مشكلة البحث:

بعد التوجه لل�س�ؤال واال�ستطالع للح�صول على املعلومات للإملام بالأحداث حول
�شخ�صية املنا�ضل فايز الزير ,وطرق الأبواب املتاحة فقد وجدنا من �أقربائه ا�ستح�سانا،
ولكن مع عدم كفاية املعلومات ،وعند طرق �أبواب من عاي�شوا الثورة �إىل جانبه لقينا بع�ض
حترج بع�ضهم يف الرواية ،وقد يعود ذلك �إىل تخوفه من �إحداث �أي �رصاع �أو
العناء حيث َّ
�إ�شكاالت ونزاعات قد ينجم عنها بع�ض اخلالفات,لأن نب�ش املا�ضي وما كان من خالفات
عائلية فيه ح�سا�سية حيث رف�ض بع�ضهم ب�إدالء �أي معلومة رغم معرفته بواقع �أحداث
الثورة وبع�ض تفا�صيلها,ومما يالحظ عرب املقابالت التي �أجريت �أننا مل ن�أخذ املعلومات
�إال بعد املجامالت حينا وال�ضغط على راويها حينا �آخر.
�إن البحث عن احلقيقة قد يكون م�ؤملا لبع�ضهم ،ولكن احلقيقة ال ي�ساوم عليها �أبدا ،وال
ي�سعنا يف هذا املقام �إال �أن ن�شكر من تعاون و�شاركنا يف البحث و�إظهار احلقيقة ونعذر من
امتنع واعتذر.

فايز عبد القادر الزير
1898م 1945-م
ميالده ونشأته:

ولد «فايز» عبد القادر الزير يف بلدة �سلفيت �سنة 1898م ,در�س يف مدر�سة �سلفيت
االبتدائية ,كان والده م�س�ؤو ًال عن منطقة اجلماعينيات* يف العهد العثماين ,وكان �إن�سانا
ب�سيطا,ينتمي �إىل �أ�رسة عرفت بانتمائها الوطني ,حيث كان يرافق والده الذي ت�رشب منه
ال�صفات احلميدة ومما عرف عن والده �أنه كان يحر�ص دائما على �أن يرافقه ابنه يف �شتى
املنا�سبات واالجتماعات ،وبذلك كان فايز �صاحب ثروة اجتماعية ،ومعرفة و�صيت ح�سن
يف �أهل بلدته ،وحمط احرتام بني عائلته وكبار النا�س يف بلدته.
عمل فايز يف بداية حياته يف مطحنة والده الكائنة قرب بيته ،ومما عرف عن عائلة
فايز �أنها متتاز بو�ضع اقت�صادي جيد حيث كان والده ميتلك مع�رصة حجريه لع�رص الزيتون
و�أمالك ًا و�أرا�ضي.
ينتمي فايز �إىل عائلة عريقة وله من الأخوة ثالثة هم(ح�سني وح�سن وجميل) ،وله من
الأخوات �شقيقتان� ,أحداهما �رضيرة,وتوفيت والدته وهو يف �سن اخلام�سة ع�رش من عمره،
وتويف والده وهو يف �سن اخلام�سة والع�رشين
تزوج فايز من اثنتني من الن�ساء �إحداها تدعي(خرييه) ,والأخرى ت�سمى(جميله)� ,أما
خريية فقد �أجنبت له ثالثة �أوالد هم(�شعبان وفايق وعبد القادر) ,وبنتا واحده تدعى(رقية),
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ومن الأخرى ثالثة �أوالد,هم�( :رشيف و حمرم ورم�ضان) ,وابنتان هما( :عائ�شة و�رشيفه),
ومن املعلوم �أن �رشيف ًا ابنه الأكرب �سنا كان يكنى بابي ال�رشيف ,حيث حمل �صفات
والده(فايز) اخلْلقية واخلُلقية ،ومل يبق على قيد احلياة منهم حتى الآن �سوى ابنه عبد
القادر ,الذي ي�سكن حاليا يف �سوريا ويعمل يف الأعمال احلرة,وابنه رم�ضان(�أبو تي�سري),
الذي يقيم يف �سلفيت حاليا وابنته رقية زوجة �صالح الدين عودة(.)1
عالقته بأسرته وأبناء عائلته:

امتاز فايز بكرمه املعهود حيث كان يقدم امل�ساعدات املادية العينية(الطحني)،
واملواد التموينية �إىل الأ�رس الفقرية �سواء بالبلدة �أم بالقرى املجاورة .وات�صف فايز بهيبة
ووقار متيز بهما ب�شكل ملحوظ حيث اعتادت الن�ساء اجللو�س �أمام بيوتهن ،فكانت الن�ساء
يدخلن البيوت مبجرد عبوره �شوارع البلده ،وذلك ح�سب رواية ابنته رقية
وكان فايز يتميز مب�شية خا�صة ،رافع الر�أ�س ويداه خلف ظهره ،وذلك ينم عن وقار
وهدوء وان�شغال ذهن دائم.
وعرف عن فايز انه متتع بحب لي�س له نظري من طرف �أبناء عائلته حيث كان يتفقد
عائلته ب�شكل دائم ،وي�س�أل عن كل فرد من �أفرادها ،و�إذا ما ح�صل �أن تعذر قدوم �أحد منهم
للديوان واالجتماع يقوم فايز بال�س�ؤال عنه ،وعن �سبب عدم جميئه لعله ي�ستطيع تقدمي
العون له .ذكر �أبناء عائلته انه كان يجد �أذن ًا �صاغية من الكبري وال�صغري ،وكلمته لها كل
احرتام ووزن ،و كان معروفا عن هذا الرجل �أنه متدين عابد لربهُ ،عرف بطاعة اهلل والتزامه
الديني ،فقد كان حمافظا على �صالته وعبادته.)2(.
اختياره قائداً للثورة:

نتيجة ثورة 1936م ،وما قدمه الأهايل من موقف �شجاع مناه�ض لالنتداب الربيطاين
يف ح�صاره للبلدان ،ومن �ضمنها �سلفيت ملرات كثرية ،وفر�ض عليها نظام منع التجول
لأيام عدة ،وملا عرف عن فايز من توجه ثوري يجري يف عروقه ،فقد عمل منذ اللحظة
الأوىل على الوقوف مع احلركة الوطنية ،وكان �أن قامت القوات الربيطانية مبحا�رصة البلدة
�سنة  1937م ملدة �سبعة ع�رش يوما مما �أدى �إىل اجتماع �أهايل البلدة والقرى املجاورة
لبحث الأمور وجمرياتها.)3(.
وذات يوم قدم �إىل البلدة رجل يدعى(فار�س العزوين) ،وطلب اجتماعا مع كبار ال�سن
يف البلدة ،وطلب منهم دفع اخلاوة(بحجة متويل الثورة) ،وقال �أي�ضا �إنه يريد ت�صفية احد
الأ�شخا�ص لأنه عميل لربيطانيا ،فوقف كبار ال�سن موقفا �شجاعا وبطوليا حيث قالوا�(:إذا
كان هناك �شخ�ص ي�ستحق القتل ب�سبب اخليانة ،فنحن �أحق به منك ومن غريك).)4(.
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وت�صدى له فايز مبوقف �شجاع ،ورف�ض ما قاله فار�س العزوين وقال(:ان �سلفيت
�أبنا�ؤها �أحرار ،وهم على قدر من امل�س�ؤولية ون�ستطيع عالج اخلط�أ ب�أيدينا)(.)5
وعرب ر�ؤية فايز وملا متتع به من نظرة ثاقبة ،فقد قام وكبار ال�سن بدعوة الجتماع
لأهل البلدة ،وقد ح�رض ما يقارب ال�سبعني رجال,وحتدث فايز الزير ،و�أ�شار �إىل �أن فار�س
العزوين هو جمرم ول�ص يقوم بال�سلب والنهب والقتل ونحن نرف�ض ذلك(.)6
كانت املرة الأوىل يف البلدة التي يجتمع �أهلها من �أجل م�صلحة البلدة والوطن عموما،
ومما هو معلوم عن �سلفيت �أن �أبناءها كانوا يقاتلون �إىل جانب القائد(حممد الإعمر النوباين)
فداء للوطن �أمثال ال�شهيد(�سامي الرمال) الذي �ضحى بنف�سه يف
ويقدمون خرية �أبنائهم ً
معركة دير غ�سانه وال�شهيد البطل(حممد حماد �سليم) ,لقد ا�ستطاع �أهل البلدة ،االجتماع
والإقرار ب�رضورة اختيار قائد يتحمل �أعباء املرحلة ،ويقبل ب�إمرته �أبناء بلدته,فقد اجتمع
�أهل البلدة وبدون �أي خالف �أو تعار�ض �أو امتعا�ض اتفق على اختيار(فايز عبد القادر الزير)
قائدا للثورة يف منطقة �سلفيت الذي قام ب�رشاء بندقية من جيبه اخلا�ص ،ودفع الثوار ثمن
�سالحهم من رغيف خبزهم ،وفعال التحق فايز بالثورة ،و�شكل جمموعة من خرية منا�ضلي
�سلفيت واملنطقة وبد�أ مبقاومة قوات اجلي�ش الإجنليزي.كان فايز ومن معه يهدفون �إىل
حماية البلدة من ال�رسقات والفو�ضى ال�سائدة حيث قامت كل حمولة ب�رشاء عدد من البنادق
لت�سليح ال�شباب ,ومتكينهم من امل�شاركة يف الثورة(.)7
عرف �أهايل البلدة بال�شجاعة فكانوا يخرجون بالع�صي والف�ؤو�س ملقاتلة الإجنليز،
وكانوا �أي�ضا يخرجون خارج البلدة ملقاتلة اجلي�ش وهذا دليل �شجاعتهم .وقد �شارك �أهايل
�سلفيت و رجالها م�شاركة حقيقية يف معارك �ضد االنتداب الربيطاين يف دير غ�سانه ،حيث
جرح العديد منهم هناك(.)8
تأسيس خاليا للثورة يف سلفيت:

قام فايز بت�شكيل خاليا م�سلحة عدة من خرية �أبناء البلدة ليقاتلوا الأعداء ,وقد كان
�أبرزهم( :ح�سني القحاح و�صابر رباح و يو�سف اخلياط ومو�سى دحدول و حممود حممد
الطقطق وابراهيم ح�سن خ�رض وراجح غنيم زجال فل�سطني ،وعبد اهلل �أبوذناب وعي�سى قوقر
وذيب �أبو �سويدان وذيب خ�رض نا�صيف).
وبالإ�ضافة �إىل عنا�رص من املنطقة ،فقد ُرتبت �أمور الثورة ودرا�ستها ،وو�ضعت خطة
للعمل ،وكان خيارفايز ال يقع �إال على النخبة ،ومن ثم الإعداد للعمل اجلهادي للكفاح �ضد
قوات االنتداب ،ومن ثم �رشاء ال�سالح والتهيئة لعمليات م�سلحة(.)9
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وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل ال�شيخ اجلليل املنا�ضل طه كرز الذي كان مثاال للت�ضحية
والفداء وال�رشف ,والذي كان له دور كبري يف معركة �أخرى �إىل جانب فايز الزير هي معركة
حوارة التي اندلعت بعد الع�رص ،وا�ستمرت حتى منت�صف الليل ,حيث راقب الثوار خط مردة,
التي كانت تعرب فيه حافالت الإجنليز ،فقام الثوار بزرع الألغام فانفجرت �إحدى احلافالت،
وا�شتبك الثوار مع الإجنليز مما �أ�سفر عن جرح وقتل بع�ضهم ،مما �أدى �إىل ح�صار �شامل على
بلدان املنطقة ،وت�ضييق اخلناق على الثوار والنا�س عامة فقد �أ�صبحت معاناتهم �شديدة
و�صعبة للغاية(.)10
وكان فايز قد �أ�صيب يف يده الي�رسى �إ�صابة غري بالغة و�شفي منها بعد ذلك .وبعد
ثالثة �شهور كان الثوار قد خططوا بعد ا�سرتاحة املقاتل ,فجهزوا �أنف�سهم لعملية �أخرى على
مفرق زعرتة ,حيث بد�أت املعركة منذ �ساعات ال�صباح الأوىل ,عندما حاولت دورية �إجنليزية
الدخول �إىل املنطقة ,فقام الثوار بالهجوم على الدورية ،و�إطالق النار على من فيها ,فقام
اجلي�ش االجنليزي بطلب النجدة حيث قدمت طائرة لنجدتهم ,وكان �إطالق الر�صا�ص من كل
حدب و�صوب ,مما �أدى �إىل ا�ست�شهاد خرية �شباب الثورة من �أبناء �سلفيت حينها وهم(:عبد
الر�ؤوف امل�رصي وعبدا حلافظ �أحمد عودة) ,وجرح العديد من الثوار ،وان�سحب الباقي �إىل
بلداتهم وبحوزتهم ال�شهداء واجلرحى(.)11
فايز واالتصال مع القادة:

كانت و�سائل االت�صال عن طريق امل�شي على الأقدام ،والتنقل من مكان �إىل �آخر وبطرق
عدة ،ومما رواه الراوي(حممود النمر) �أن الثوار كانوا ير�سلون �أحد طالب املدر�سة من
موقع لآخر ،لإخبار قائد معني �أن فايز يريد م�شاهدته واجللو�س معه حتى ال يثري االنتباه
وال�شكوك ،وحدثنا �أحد الرواة(حممود التوفيق �أبوفهمي) كنت �أبلغ من العمر � 12سنة ،واعمل
مع والدي يف منطقة البيادر يف موقع ي�سمى امليادين يف مو�سم احل�صاد ،فطلب مني رجل
كبري ال�سن ال �أعلم من هو ،وهو لي�س من البلدة ،فقال يل :خذ هذه الع�صا و�أعطها فايز وقل له
�صاحب هذه الع�صا يريدك فذهبت لوالدي و�أخربته الق�صة فقال :اذهب وال تخف فذهبت �إىل
بيت فايز و�أخربت �إحدى زوجتيه عن الع�صا ،وقلت لها ما قاله الرجل يل ،ف�أخربت زوجها،
ومت اللقاء بني فايز و�صاحب الع�صا يف اخلالء) وبعد وقت عرفت �أن هذا الرجل هو(حممد
الإعمر) من قرية املزارع(.)12
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ْاشهر املعارك اليت خاضها « فايز» ضد قوات اإلجنليز

 1.1عملية مفرق زعرتة:

كان لفايز مواقف بطولية كثرية ،فقد كان الناطق با�سم الثورة يف منطقة �سلفيت،
وكانت له مقولة �شهرية(:هكذا تكون الرجال) ،وقال �أي�ضا�(:إن االعتداء على �أي �صاحب
حق هو اعتداء على فايز) .وكان لأهل �سلفيت حينها موقف م�رشف عند كل معركة �إذ كانوا
()13
يتعاونون فيما بينهم ،فكانت الن�ساء يخرجن بالطعام وال�رشاب(الزاد) للثوار وم�ساندتهم
ومما هو معروف لدينا ح�سب روايات من عا�ش تلك املرحلة جنبا �إىل جنب مع فايز� ,أنه قد
خرج لعمليات عدة مع جمموعة على مفرق زعرتة ،وقام با�شتباكات م�سلحة عدة ،وكانت
املجموعة تقوم بو�ضع احلواجز واملعوقات ال�صخرية� ,أمام �آليات اجلي�ش الربيطاين
وقد �أعد �أفرادها العدة بالبحث عن الذخائر والقنابل ,من خملفات اجلي�ش العثماين،
وكمنوا يف الكمائن ,وعندما علم الإجنليز بوجود الثوار ,قاموا على الفور مبحا�رصتهم
و�إطالق النار عليهم ,وبعد ذلك فر ق�سم من الثوار �إىل(قرية يا�سوف) املجاورة واختب�أوا يف
�أماكن ال تكاد العني املجردة تراهم فيها.
وجاء على ل�سان �أحدهم وهو «ح�سني القحاح» �أن الر�صا�ص كان قريب ًا جداً من
�أج�سادهم وهم خمتبئون� ,إال �أن رعاية اهلل �أحاطتهم بال�سالمة ,وقدر لهم العودة �إىل بيوتهم
و�أوالدهم .وعلى �أثر الكثري من املعارك التي دارت رحاها ,فقد ا�شتد احل�صار على البلدان
و�ضيق اخلناق على الثوار والنا�س عامه ,فقد �أ�صبحت معاناتهم �شديدة العناء ,و�صعبة
()14
للغاية ،وكان فايز قد �أ�صيب يف يده الي�رسى �إ�صابة غري بالغة و�شفي منها بعد ذلك.
وبعد ثالثة �شهور كان الثوار قد خططوا بعد ا�سرتاحة ،فجهزوا �أنف�سهم لعملية �أخرى
على «مفرق زعرتة» حيث بد�أت املعركة منذ �ساعات الفجر الأوىل عندما حاولت دوريه
�إجنليزية الدخول �إىل املنطقة ,فقام الثوار بالهجوم على الدورية ،و�إطالق النار على من
فيها ،فقام اجلي�ش الإجنليزي بطلب النجدة وامل�ساندة من القوات الإجنليزية ,حيث قدمت
طائرة لنجدتهم ,وكان �إطالق الر�صا�ص من كل حدب و�صوب ,مما �أودى بخرية �شباب الثورة,
من �أبناء �سلفيت حينها وهم «عبد الر�ؤوف امل�رصي و عبد احلافظ منر و�أحمد عودة « وجرح
العديد من املقاومني ،وان�سحب الثوار عائدين �إىل بلدانهم وبحوزتهم ال�شهداء واجلرحى.

2.2معركة مردة:

راقب الثوار خط مردة الذي كانت تعربه حافالت الإجنليز ,فقام الثوار بزرع الألغام
فانفجرت �إحدى احلافالت ،وا�شتبك الثوار مع قوات الإجنليز ,مما �أ�سفر عن جرح العديد منهم,
وا�ست�شهد من �أبطال هذه املعركة اثنان هما« :ذيب نا�صيف ا�شتية و�أحمد الب�رش» ,و�أ�صيب
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يف هذه املعركة البطل»ح�سن �أبو دقه» .وكان لأهل �سلفيت موقف م�رشف عند كل معركة,
�إذ كانوا يتعاونون فيما بينهم ,حيث كانت الن�ساء يخرجن بالطعام وال�رشاب(الزاد) للثوار
وم�ساندتهم( .)15ومما هو جدير بالذكر �أن �سلفيت قدمت من ال�شهداء ن�ساء خالدات حيث
كانت الن�ساء يحملن الطعام وال�رشاب للثوار ،وهم مطاردون يف اجلبال,فا�ست�شهدت(حنونة
بنت ح�سن ا�شتية) و(زهرة حماد ا�شتية).
كذلك كان ال�شيخ اجلليل املنا�ضل طه كرز الذي كان مثاال للت�ضحية والفداء وال�رشف,
والذي كان له دور كبري يف املعركة �إىل جانب فايز الزير وبع�ض الثوار التي اندلعت بعد
الع�رص وا�ستمرت حتى منت�صف الليل ,والتي �أ�سفرت عن �سقوط العديد من القتلى يف �صفوف
العدو وتدمري عرباتهم ويف املعركة نف�سها� ,أ�سقطت طائرة اجنليزيه على يد املجاهد(طه
كرز) ب�سالحه الب�سيط ،وهذه الرواية يعلمها النا�س �إىل هذه اللحظة ,فقامت الطائرات
مبالحقته حتى م�سافات بعيده فعمل على �إخفاء نف�سه واالحتماء بالأ�شجار وال�صخور حتى
اختفى ،وجنا من اخلطر املحدق واملوت ب�أعجوبة(.)16
نتيجة لعملية مردة وما حلق بالأهايل من معاناة خانقه ,قرر فايز تهدئة الأمر ,وعدم
ا�ستمرار اال�شتباكات للتخفيف عن �أهل البلده ,وليقوم بتجميع قوى الثوار ,والتخطيط للقيام
بعمليات �أخرى جديدة(.)17
(فايز واملطاردة):

�إجراءات االحتالل الربيطاين للق�ضاء على الثورة:
ت�ضايق االحتالل من �أعمال الثوار ,وقرر الق�ضاء عليهم ب�أي ثمن ،فماذا فعل لتحقيق
هذه الغاية ؟ قام الإجنليز ب�سل�سلة من امل�ضايقات لل�سكان وبالعديد من الأعمال التع�سفية مثل
حتر�ض ال�سكان �ضد الثورة والثوار,كما قاموا بفر�ض
�إلقاء املنا�شري من الطائرات ،التي �أخذت ُ
منع التجوال على ال�سكان مرات عديدة ومتتالية ,وبخا�صة يف �سلفيت والقرى املجاورة لها،
وقد رافقتها حملة قمع وممار�سات تع�سفية راح �ضحيتها عدد من ال�شهداء واجلرحى.
كانت �سلطات االحتالل الربيطاين حري�ص ًة كل احلر�ص على الق�ضاء على «الثوار» ،وقد
اتخذت �سب ًال عديدة لتطويع القادة كي يخدموا �أغرا�ضها ،وي�صبحوا طوع �إرادتها ،لكنهم
رف�ضوا الت�ساهل �أو التجاوب مع ال�سلطات اال�ستعمارية(.)18
فايز املطارد الصلب:

انت�رش ا�سم فايز علم ًا من �أعالم املقاومة ,و�أ�صبح مطارداً لقوات االجنليز على �أثر
العمليات البطولية ،فكانت املداهمات العديدة للبلدة بحثا عنه وعن الثوار ،وكلها باءت
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بالف�شل ونتيجة لهذه املالحقة امل�ستمرة واملرهقة لفايز الزير و�أهل بلدته ,قرر فايز اللجوء
للخالء لالختباء يف ال�صخر ،و�إىل القرى املجاورة للتواري عن �أنظار الإجنليز و�أعوانهم(.)19
عملت قوات االنتداب على تفتي�ش بيته مرات عدة بحث ًا عنه والتهديد بقتله ،وقد اختب�أ
فايز ورفاقه يف مغارة مطلة على الطريق القريبة من منطقة ت�سمى ال�شالل وهي معروفة
لدى �أهايل البلدة والقرى املجاورة حدثنا من كان ب�صحبته وهو حي حتى هذه اللحظة،
انه كان يح�صل على الطعام من القرية املجاورة فرخة ,وذلك رغم امل�شقات وال�صعوبات
واملخاطر ،وقد روى(ح�سني القحاح) �أنه نتيجة �إقامته الطويلة بالكهوف� ,أ�صبح يعاين من
�أزمة �صحية حقيقية ,ورغم ذلك فلم يتوان فايز عن االختفاء وال�سري على الأقدام للو�صول
�إىل �أهله وبلدته لالطمئنان عليهم �شخ�صيا(.)20
كان فايز الزير يتعر�ض للمخاطر ال�شديدة حني يدخل البلدة ،ويدخل �إىل بيته
املراقب من اخلونة واجلوا�سي�س مما �أدى �إىل قيام قوات االحتالل مبحا�رصة املنزل
والبحث عنه ،فكان يختبىء يف مكان ال يعلمه �سوى وزوجته و�أخته .وذات مرة تنكر بزي
امر�أة للتخل�ص من جي�ش االنتداب الربيطاين ،وهذا ما �سبب جنون ًا لدى املحتل الربيطاين
لعدم معرفتهم �أين ذهب.
حدثتنا ابنته رقيه(�أن اجلي�ش تذرع عند عدم القب�ض عليه ب�أن قام �أفراد منه ب�إتالف
حاجيات البيت وحمتوياته و�سكب الطعام والزيت على الأر�ض)(.)21
تقييم ملسرية القائد فايز الزير النضالية:

على الرغم من حيطة فايز ال�شديدة على �أن ال يتعامل اال مع الثوار وال�رشفاء ،ف�إنه
تعر�ض ملوقف ال حتمد عقباه ،فقد اختار له �سكرترياً خا�صاً ,كان يعمل مديرا للمدر�سة
يف البلدة ,وهو من بلدة حجه اال �أن هذا الرجل بعد امتالكه كثرياً من الأموال ,التي قام
بجبايتها ،عمل على الهرب �إىل الأردن ،ومعه كل الأموال التي جمعها ,وخان فايز ،ودليل
ذلك �أن هذا الرجل قام ب�رشاء ار�ض و�إن�شاء �سوق كامل بالزرقاء ي�سمى با�سمه �إىل هذا
احلني(�سوق احلجاوي) ،وهذا ما ورد على ل�سان الراوي(�أبو جنيب القحاح)(� ,)22إن هذا
اخلط�أ مل يكن لفايز ذنب �أو يد فيه,بل عمل منذ البدايات على الت�أ�سي�س التنظيمي ال�سليم
والعمل ال�صادق ,الذي يعرب عن الوعي املتوا�صلوالد�ؤوب وعفة نف�س خمل�ص ًة يف اختيار
الثوريني الن�شامى �أ�صحاب النخوة واملروءة.
فايز وعالقته مبا يسمى فصيل السالم:

ظهر ر�أيان ب�ش�أن الثورة الفل�سطينية وانق�سم النا�س �إىل فريقني �أو حزبني هما :حزب
املجل�س الإ�سالمي الأعلى بزعامة احلاج �أمني احل�سيني الذي �أ�رص على ا�ستمرار العمل
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امل�سلح ,وفريق �آخر يرى �أن الق�ضية الفل�سطينية يجب �أن تحُ ل �سيا�سيا حيث �أن ال�شعب
الفل�سطيني �ضعيف ,وال ي�ستطيع مقارعة بريطانيا واليهود� .إن الت�صنيف العام النق�سام هذه
املواقف يو�ضحه ال�س�ؤال التايل الذي درج يف تلك الأيام « :هل �أنت جمل�سي �أو معار�ض؟»
�أي هل �أنت مع توجه املجل�س الإ�سالمي الأعلى يف احلرب� ,أو معار�ض له ,وتتبنى توجه
احلل ال�سيا�سي ؟ .لقد كان يقود املعار�ضة �آنذاك عدد من الزعامات الفل�سطينية الذين ُيعدون
من �أعيان املدن والقرى الفل�سطينية و ُيعتربون زعماء بارزين وخمل�صني ،ويرتبع على
ر�أ�س املعار�ضة ال�سيد فخري بك الن�شا�شيبي من �أعيان القد�س الذي اغتيل يف بغداد عام
1939م ,و�أخوه ال�سيد راغب بيك الن�شا�شيبي و�آل عبد الهادي و�آل ال�شقريي وال�شكعة وال�سيد
�سليمان عبد الرزاق طوقان زعيم مدينة نابل�س بال منازع ،والذي اغتيل يف بغداد عام
1958م� ,أثناء ثورة عبد الكرمي قا�سم حيث كان ع�ضواً يف دولة االحتاد العربي الها�شمي
مع �إبراهيم ها�شم فقتلهم االنقالبيون يف بغداد على يد احدهم رجم ًا باحلجارة على باب
الفندق .ومن العائالت املعار�ضة دار عبد الهادي يف عرابة وجنني ودار �أر�شيد يف جنني.
وكان املجل�سيون يتهمون املعار�ضة باخليانة ظلما بدون دليل ,وذلك �أن ر�ؤيتهم الواقعية
مل تلق القبول واال�ستح�سان لدى اجلماهري الفل�سطينية الغا�ضبة� ,إذ كان املعار�ضون يقبلون
بالتق�سيم القتناعهم ب�أن اليهود �أقوياء ,ولن ي�سمح العامل املتحالف مع ال�صهيونية بهزمية
اليهود ،وكان يدعم ر�ؤيتهم الأمري عبد اهلل بن احل�سني �أمري �رشق الأردن والأمري عبد الإله بن
ال�رشيف علي الو�صي على العراق ونوري با�شا ال�سعيد رئي�س ورزاء العراق(.)23
أخطاءالثورة:

ارتكبت الثورة الفل�سطينية بع�ض الأخطاء راح �ضحيتها كثري من الأبرياء الذين اتهموا
و�صفوا ج�سديا على اعتبار �أنهم عمالء للم�ستعمر املحتل .وقد �أ�رسف بع�ض قادة الثورة
ظلما ُ
()24
يف القتل والت�صفيات  .كان من �أبرز القادة يف هذا املجال القائد عارف عبد الرازق من
بالء
بلدة الطيبة جنوب طولكرم و�أحد القادة التاريخيني لثورة الـ  .36وبالرغم من �أنه �أبلى ً
ح�سنا يف �سل�سلة من املعارك �ضد القوات الإجنليزية وحمل العبء الكبري �إال �أنه انحرف
فيما بعد ،و�أخذ يفر�ض على النا�س �إتاوات باهظة ،ف�ضج النا�س و�شكوه �إىل القائد العام
للثورة عبد الرحيم احلاج حممد(�أبو كمال) الذي مل ميهله الوقت لت�أديبه حيث جرت بينهما
مكاتبات وتهرب عارف من لقاء القائد العام للثورة حتى ا�ست�شهد �أبو كمال بعد �أن �أدى
�صالة الفجر حيث حا�رصته القوات الإجنليزية يف بلدة �صانور وا�ست�شهد وهو على فر�سه(.)25
�أما القائد فار�س العزوين فكان له تابع حجازي ا�سمه م�سلم ،ولأنه من �أهل احلجاز فقد
�أطلق الفل�سطينيون عليه �أ�سم احلاج م�سلم ،وكان �سفاحا قا�سيا ف�أخذ يفر�ض على النا�س �إتاوات
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كبرية(من �أجل دعم الثورة) كما يزعم ،وكان هذا ممنوعا ،ومن كان يت�أخر عن الدفع يقتله احلاج
م�سلم ويف نهاية املطاف تبني �أن احلاج م�سلم كان يعمل ل�صالح القوات الربيطانية وجا�سو�س ًا
على القائد عارف عبد الرازق وفار�س العزوين وهما من القادة املعروفني للثورة(.)26
كذلك كان هنالك خالف بني جماعة ال�شيخ املفتي(احلاج �أمني احل�سيني) الذي كان قائداً
للثوار,والن�شا �شيبي وهو متعاون مع الإجنليز حيث قام الن�شا�شيبي بت�شكيل ف�صيل ال�سالم,
وح�سب ما ذكر يف هذا امل�ضمار(برزت داخل الثورة معار�ضة م�سلحة متخذة �أ�شكال الثورة
امل�ضادة التي كانت خماطرها الفعلية تفوق املخاطر التي تعر�ضت لها الثورة يف ال�سابق)(.)27
عمليا متكنت ال�سلطات الربيطانية من ا�ستغالل اخلالفات ال�سيا�سية ,فعمدت �إىل زرع
بذور الفتنة ,وقامت بتحريك قوى الثورة امل�ضادة,وجنحت جهودها يف هذا ال�صدد ,حيث
ت�شكلت ف�صائل ال�سالم ,وعمدت ف�صائل ال�سالم هذه �إىل �شن حمالت دعائية وا�سعة �ضد
اللجنة العربية العليا ,وح�صلت على ال�سالح من ال�سلطات الربيطانية ,ومب�ساعدتها ,هكذا
كان احلال يف الوطن ب�شكل عام ،وقد قامت جمموعات �أخرى متعاونة مع قوات االنتداب
الربيطاين و�أخذت تعمل �ضد رجاالت الثورة ومنهم فايز الزير ومثال على ذلك الق�صة التي
كان يتبادلها النا�س و�أهايل هذه البلدة هي(ق�صة حافظ وحمفوظ) وهما �أخوان من قرية
كفر الديك ،وكان حمفوظ قنا�صا بارع ًا  ،وكان و�أخوه يعمالن مع فايز وم�س�ؤوالن عن
منطقة غرب قراوة بني زيد حيث قام �أعوان الإجنليز بن�صب خدعة خبيثة للإيقاع بهذين
املنا�ضلني وذلك بزرع خائن بينهما من �إحدى القرى املجاورة(قرية بروقني) ليعمل معهما
على �أنه منا�ضل ,ويف ف�صيل الثورة ،وقد قام هذا بالعمل مع حافظ وحمفوظ والذهاب
معهم يف تنقالتهم لكي يعطياه الأمان ,ويف اجلانب الآخر كان مكره وخداعه وخيانته
تنح�رص ب�أن يو�صل �أخبارهما �أوال ب�أول �إىل ما ي�سمى بف�صيل ال�سالم ,وذات ليله �أخرب
هذا الرجل جماعته ب�أن حافظ وحمفوظ �سيقومان بتناول الطعام يف �إحدى بيوت القرية
املجاورة(بروقني)وقام بو�ضع �أقرا�ص منومة يف طعامهما مما جعل ه�ؤالء الثوار ومن
معهما ينامون ليال نوما عميقا ,فداهمتهم جمموعة ما ي�سمى بف�صيل ال�سالم ,حتت قيادة
عبد الر�ؤوف عفانة وهو من �سلفيت ,ومعه عدد من جماعته بلغوا ثمانية �أ�شخا�ص ,ومن
ه�ؤالء من ال يعلم �إىل �أين كان ذاهباً ،فقامت جماعة(ف�صيل ال�سالم) ب�إلقاء القب�ض على الثوار
جميعا ,وهم  12رج ًال حيث قاموا بتوثيقهم والإتيان بهم �إىل �سلفيت حتت تهديد ال�سالح,
وو�ضعهم يف احدى الأماكن التي يعرفها �أهايل البلدة ,قال �أحد الرواة �أبو فهمي(:جاءت
�إحدى �أخوات حافظ وحمفوظ وقمن بتقبيل �أيدي و�أرجل قائد ف�صيل ال�سالم ,للإفراج عن
�إخوانها ،اال انهذا الرجل رف�ض ذلك ،وقام ب�إبالغ قوات الإجنليز التي جاءت واعتقلت
ه�ؤالء املقاومني جميعاً) ،ومما هو معلوم لدى �أهايل �سلفيت �أن الإجنليز قاموا ب�إعدام
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خم�سة منهم ,وعلى ر�أ�سهم حافظ وحمفوظ وال�سبعة الباقون حكم عليهم بال�سجن امل�ؤبد
يف �سجن عكا وعرف منهم(�إبراهيم امل�رصي و�شخ�ص �آخر من بلدة بديا و�آخر من كفر
قا�سم و�آخر من ديار عد�س)( ،)28ومن الطبيعي �أن النا�س ال�رشفاء �ضجت من هذا املوقف
اللعني ,ومل تر�ض به ,ومما هو معلوم لدينا ان ف�صيل ال�سالم ,قام مبطاردة ف�صيل الثورة
وقتل منهم كثرياً ,ومنهم من مت القب�ض عليه ,واخذ �سالحه ,ومن كان ي�سلم �سالحه يعفى
عنه ,ومن رف�ض �أخذ �سالحه و �سلموه للإجنليز,ومعلوم كذلك كيف كانت قوات االنتداب
الربيطاين تقوم ب�إمداد ف�صيل ال�سالم بال�سالح والدعم مقابل اخليانة ,واعتقال �أبناء الثورة
الأحرار,فقد ا�ستباح ه�ؤالء الزمرة كل حمرم ،واعتدوا بعربدتهم على كل ما طالت �أيديهم,
ومل يراعوا �إ ًّال وال ذمة وال حرمة لأحد(.)29
عمل �أبناء ف�صيل ال�سالم ,بدعم �أ�سيادهم الإجنليز ,بكل جد لإ�سقاط �سالح املقاومة,
لكن كان لفايز موقفا حرا وم�س�ؤو ًال جتاه ف�صيل ال�سالم ,فلم يقم باحلرب �ضدهم خوفا من
الفتنة وللمحافظة على وحدة ال�شعب ,لكنه باملقابل رف�ض كل ت�رصفات ونهج رجاالت هذا
الف�صيل املتخاذل وك�شف �أوراقهم وتعاونهم مع الإجنليز ,وكان ملواقف فايز ال�شجاعة تلك
�أن لقيت الرتحاب والت�أييد من �أبناء �شعبه(.)30
هدم منزل القائد فايز الزير:

وبعد البحث امل�ضني لقوات الإجنليز عن فايز وعدم القب�ض عليه كان فايز قد متكن
من الفرار �إىل �سوريا للعالج وعاد بعد مدة �إىل �أهله وبيته وتوا�صلت مطاردته قرابة �إل 8
�سنوات ،وذات مرة عندما داهم جي�ش االنتداب بيت فايز الزير على �أثر �إخباريات و�صلتهم
من ف�صيل ال�سالم �أنه يف املنزل ،فقام �أفراده بتطويق البلدة ومنع التجوال ،و�أرادوا هدم
منزله ومل ي�ستطع �أحد �إخراج �شيء من ممتلكاته �إال القليل ,وعلى الفور قام رجال اجلي�ش
بهدم املنزل بعد �أن وجدوا بندقيته فيه ,وقد الذ بالفرار بعيدا ,ومما تذكره رقية ابنته
الراوية �أن �سطح املنزل كان يف ذلك احلني ميتليء بحب الزيتون والزيت مبا يقدر مبائة جرة
زيت ,وهو ح�صاد ذلك املو�سم ،وكل ذلك ذهب هباء منثورا مع الركام والأنقا�ض(.)31
عندها �سارع �أهل البلدة لر�ؤية احلادثة ،وقد بهر عيونهم ما ر�أوه وقد مت اعمار البيت
من جديد على نفقة الأهل فدفع ح�سني الزير ن�صف تكاليف �إعادة البناء ،و�أمت �أقاربه بقية
التكاليف ,من اجلهد والعمل ,ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن قوات االنتداب الربيطاين قامت
بهدم �سقيفة الثائر يف ف�صيل الثورة(مو�سى رهدل) الكائن يف زقاق الفاخورة ,حيث وجدت
يف بيته ر�صا�صة كما قيل ,وكانت العقوبات الإجنليزية يف ذلك احلني ان من وجد يف بيته
ر�صا�صة يهدم بيته او �سجن ًا م�ؤبداً ومن وجدوا بحوزته بندقية يعدم(.)32
�إن �سيا�سة املحتل يف �أي زمان كانت هي القتل والتخويف� ,أو هدم البيوت ,لإحلاق
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الهزمية النف�سية واملعنوية بالثوار ,لكن هذه الإجراءات مل تثن فايز عن القيام بواجبه نحو
�أهله ووطنه ،ومل تزده �إال �إ�رصارا على موا�صلة النهج الذي بد�أه وارت�ضاه.
سفره للعالج واعتقاله بعد عودته للوطن:

كان فايز يعاين من املر�ض ال�شديد الذي حلق به على �أثر مطاردته ونومه بالكهوف
فخرج متوجها �إىل �سوريا للعالج وذهب �إىل �أقربائه هناك وعاد من �سوريا يف تلك الفرتة
دون اال�ستفادة من العالج ولو ب�شكل ملحوظ(.)33ويف �أثناء ذلك تعر�ض فايز لنك�سة �صحية
مما دفعه �إىل التوجه �إىل كافة الأطباء يف منطقته,ثم توجه بعدها �إىل م�ست�شفى يافا ,حيث
عجز الأطباء� ,أمام مر�ضه ومعاناته ,ف�سافر �إىل �سوريا خفية حيث �أن الطب هناك متقدم
لكن رغم كل ذلك مل ي�ستطع الأطباء �أن ي�شفوه من مر�ضه(.)34
وبعد انهيار الثورة �أعلن املندوب ال�سامي حينها العفو عن الثوار ,وعاد فايز �إىل
فل�سطني يحمل �آالمه وجراحه ,وعند و�صوله اعتقل للتحقيق معه ,رغم العفو ,مما �أدى �إىل
اعتقاله ثالثة �شهور واقتياده �إىل �سجن عكا وحل�سن حظه مل ت�ستطع قوات االنتداب الربيطاين
�أن تثبت عليه �أي اعرتاف مما خفف حكمه ,وكان حماميه يف ذلك الوقت(يحيى حمودة)
الرئي�س الثاين ملنظمة التحرير الفل�سطينية ,ومن ثم الإفراج عنه بعد انتهاء حمكوميته ,وهو
يف و�ضع يرثى له(.)35
وفاة القائد فايز الزير:

تفاقم و�ضع فايز ال�صحي �أثر املر�ض الذي �أمل به(الزالل) ,مما ا�ستدعاه �أن يذهب �إىل
امل�ست�شفى يف يافا للعالج ,حيث خ�ضع فايز ملرحلة �صعبة من العالج,ولعجز الأطباء عن
عالجه فقد �أخرج من امل�ست�شفى ,بعد �أن طلب من طبيبه �أن يعطيه �إبرة لكي يرى ابناءه
وبعدها ميوت ح�سب رغبته ،وقد �شاءت الأقدار �أن يعود لبيته واوالده لرياهم للمرة االخرية
حيث تويف بتاريخ  1945/11/13وفاز فايز بر�ضا ربه و�شعبه ,ومما يحكى عن حب
النا�س له �أن كل من عرفه و�سمع عنه حزن حزن ًا �شديداً عليه ،ويقال عن �أحد الرواة �إن
�أحد النا�س يف القرى املجاورة لب�س ثوب احلداد عليه مدة �سنه كاملة وهو من قرية فرخة
املجاورة( )36وحزن على فراقه �أبطال الثورة,ومن يعرفه ,وجاء على ل�سان من جاوره يف
فرا�ش موته انه مل يكن يعلم كيف تويف ،ويف ذلك دالله على خروج روحه ب�سهوله ,وقد ُدفن
يف بلدته �سلفيت ,يف منزله قرب قرب والده وذلك تنفيذاً لو�صية الفقيد فايز الزير(.)37وقد قال
احد رفاق فايز كلمة رثاء على قربه قال فيها(«:)38مثلما كتب لل�شم�س �أن ت�رشق فجرا كتب
اهلل لها �أن تغيب».
مالحظة :كل ما ورد يف هذا البحث من ق�ص�ص هي حقيقية وردت على ل�سان الرواة.
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نتائج الدراسة:
�ضعفت الثورة نتيجة اخلالفات الداخلية بني الثوار ،و لت�شكيل القوات امل�ضادة للثورة
واملدعومة من قوات االنتداب الربيطاين �إ�ضافة �إىل ح�صول بع�ض التجاوزات من بع�ض
الثوار �ضد كثري من ال�شخ�صيات االعتبارية ,يف كثري من املناطق ,فتحول ق�سم من الثوار
�إىل قطاع طرق نتيجة �سوء التنظيم واالعتماد على قيادات غري فل�سطينية ,مما جعل بع�ضهم
يفكر بالإثراء من الثورة ،وهذا ما ح�صل فعال و�رشد الكثري من بيوتهم ملا تعر�ضوا له من
ا�ضطهاد وحرمان ،وكان لتدهور الثورة و�إ�ضعافها و�سقوطها عوامل عدة �أهما:
• عدم الوعي الثوري الكامل لدى القيادات.
•جناح ف�صيل ال�سالم وامل�شبوهني ب�إثارة الفتنة و�شق ال�صف.
• االعتماد على القيادات غري الفل�سطينية.
•عدم و�ضع خطة بعيدة املدى وتدهور الو�ضع االقت�صادي.
جنح بع�ض العمالء وامل�شبوهني واملند�سني �أو املرتزقة يف الت�سلل عرب �صفوف الثورة
ويعتقد �أنهم كانوا يهودا �أمثال حممد احلاج م�سلم احلجازي ,الذي ا�ستطاع �أن يخرتق
ال�صفوف الأوىل يف ف�صيل عارف عبد الرازق ,ثم ف�صيل املوت بقيادة فار�س العزوين ,وكان
هذا ال�شخ�ص قا�سيا يف ردة فعله جتاه املتهمني بالعمالة للإجنليز ,ورجال املعار�ضة,
وك�أنه كان ي�سعر نار الفتنة واخلالفات العائلية ويق�سو على النا�س يف ممار�ساته ,ويبتز
الأموال منهم بحجة جمعه مل�صلحة الثورة.

اخلامتة:
بعد هذا البحث امل�ضني يف ك�شف معامل احلقيقة و�سرب �أغوارها ,عرب البحث يف �سرية
ون�ضال القائد(فايز الزير) ,الحظنا كيف كانت حياته ومطارداته ت�شكل حلقة من العطاء
والفداء واللحمة الوطنية البناءة باالرتقاء �إىل �رصح امل�س�ؤولية قوال وعمال� .إن الناظر لهذا
البحث ب�سال�سة �ألفاظه و�رسده ليجد متعة حقيقية متثل واقعا �أليما كانت حتياه ربوع
الوطن ,وكيف كان لقوات االحتالل �أن ت�ساند القوى امل�سلحة امل�ضادة لإ�سقاط �أي ثورة.
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املالحق والصور:

املنا�ضل :فايز عبد القادر الزير
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�شهادة ميالد للمنا�ضل فايز الزير �صادرة عن مكتب النفو�س للدولة العثمانية
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تابع �شهادة ميالد للمنا�ضل فايز الزير �صادرة عن مكتب النفو�س للدولة العثمانية
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�أغرا�ض كان فايز قد طلبها من �أهله وهو يف ال�سجن
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القائد عبد الرحمن �صالح احلمد .امللقب ب�أبي عمر .يف منطقة جنني((1961-1936
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.القائد الع�سكري عارف عبد الرازق يتو�سط حمد داود زواتا وحممد عمر النوباين
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حافظ وحمفوظ على الأحمد(اخوان)
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مصادر الدراسة:
1 .1الفتا�ش� ,إبراهيم�,أوراق خا�صة يف احلركة الوطنية الفل�سطينية (,)1986ال.ن
.2
.3
.4
.5

2الفتا�ش� ,إبراهيم تاريخ ق�ضاء �سلفيت اجلماعينيات)1987( ,م,ال.ن.
3جريدة احلياة اجلديدة – .2006/6/17
�4شبيب�,سميح,الثورة الغربية الكربى يف فل�سطني (,)1939-1936هيئة التوجيه
ال�سيا�سي والوطني,رام اهلل,فل�سطني.1997,
 5عيا�ش ,عدنان ,فار�س العزوين”قائد ف�صيل املوت” ,بحث قدم مل�ؤمتر التاريخ
ال�شفوي ,اجلامعة الإ�سالمية .2006غزة.

الرواة:

�1 .1أحمد ذيب علقم 80,عاما,مزارع�,سلفيت�,أجرى اللقاء كمال دحدول.
2 .2الأ�ستاذ خمي�س حمد 76,عاما ,مدير مدر�سة متقاعد�,سلفيت�,أجرى اللقاء كمال
دحدول.
 3 .3احلاج ح�سن ح�سني الزير 83,عاما�,سلفيت ,رئي�س بلدية �سلفيت ال�سابق� .أجرى اللقاء
عبري حممد عربا�سي
 4 .4ح�سني القحاح 83,عاما� ,صديق فايز الزير �أثناء مطاردته�,سلفيت�,أجرى اللقاء كمال
دحدول.
5 .5رقيه فايز الزير 68,عاما�,سلفيت�,أجرى اللقاء عبري عربا�سي.
6 .6رم�ضان فايز الزير 68,عاما,موظف متقاعد� ,سلفيت�,أجرى اللقاء عبري عربا�سي
 7 .7عبد الر�ؤف زهد 78,عاما�,سلفيت�,أجرى اللقاء عبري حممد عربا�سي.
8 .8عمران عبد احلافظ فاتوين 80,عاما�,سلفيت�,أجرى اللقاء عبري عربا�سي.
9 .9غازي فريد الزير 70,عاما�,سلفيت�,أجرى اللقاء عبري عربا�سي.
 1010حممود توفيق امل�رصي 85,عاما�,سلفيت�,أجرى اللقاء حممد ح�سني امل�رصي.
 1111حممود منر امل�رصي 84,عاما,متقاعد�,سلفيت�,أجرى اللقاء حممد ح�سني امل�رصي.
1212مو�سى ذيب نا�صيف� 71 ,سنة,مزارع� ,أجرى اللقاء كمال دحدول.
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التعريف بشخصيات الرواة:
• احلاج ح�سن ح�سني الزير�,أبو فاروق,مواليد مدينة �سلفيت عام 1923م,يبلغ من
العمر الآن � 85سنة ,عمل مدر�سا ملادتي التاريخ واجلغرافيا,ثم مديرا لبع�ض مدار�س
منطقة �سلفيت ,عام  1966انتخب رئي�سا لبلدية �سلفيت ,وبقي يف هذا املن�صب حتى
عام 1997م,ثم عمل رئي�سا للجنة الإ�صالح يف املحافظة التي �شكلتها منظمة التحرير
الفل�سطينية ,وع�ضو جلنة الزكاة املركزية يف حمافظة �سلفيت ,.ابن �أخ فايز الزير.
ويحتفظ مبجموعة من الوثائق التي تخ�ص �أبناء العائلة ب�صفته عميد العائلة.
•ح�سني القحاح� 85 ,سنة من مواليد �سلفيت عام 1923م ,مزارع� ,صديق حمزة الزير
ابن �أخ فايز الزير ,عا�رص فايز الزير والزمه فرتة املطاردة �أثناء الثورة وجرح عدة
مرات� ,أ�صبح فيما بعد من قيادات احلزب ال�شيوعي يف املنطقة� ,سجن لفرتات طويلة
يف �سجن اجلفر ال�صحراوي يف الأردن وهو ال يزال �شيوعيا.
• الأ�ستاذ خمي�س احلمد� ,أبو جمال مواليد مدينة�سلفيت عام 1930م ,عمل مدر�سا ثم
مديرا للعديد من مدار�س املحافظة متقاعد حاليا,عا�رص الثورة,كان ع�ضوا بارزا
يف احلزب ال�شيوعي�,سجن لدى االحتالل الإ�رسائيلي يف االنتفا�ضة الأوىل (انتفا�ضة
احلجارة).
•عبد الرءوف زهد� 80 ,سنة من �سلفيت ,مزارع من عائلة القائد فايز ,وينتمي �إىل �ساللة
العبا�سيني وكل « �آل زهد» التي هي فرع من عائلة الزير..
•حممود توفيق امل�رصي� 86 ,سنة ,مزارع من �سلفيت وكان ميتلك مع�رصة لع�رص الزيتون
يف و�سط البلد ,عا�رص الثورة �سنة,1936نقل لنا الكثري من �أخبار القائد فايز.
•عمران عبد احلافظ فاتوين ,من �سلفيت � 80سنة وع�ضو �سابق يف احلزب ال�شيوعي
الفل�سطيني,مزارع.
•رم�ضان فايز الزير� 74 ,سنة ,موظف متقاعد ,ابن فايز الزير ,ع�ضو �سابق يف احلزب
ال�شيوعي الفل�سطيني.
•رقية فايز الزير ,ابنة فايز الزير � 63سنة -ع�ضو يف جمعية �سلفيت الن�سائية اخلريية.
غازي فريد الزير� 74 ,سنة -مزارع �سلفيت -يكون القائد فايز الزير عم والدة فريد.
مو�سى ذيب نا�صيف� 71 ,سنة,مزارع ,كان ع�ضوا يف احلزب ال�شيوعي.
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اهلوامش:

•مقابلة مع احلاج ح�سن ح�سني الزير 83,عام.
•مقابلة مع عبد االر�ؤوف زهد� 78,سنة
•الفتا�ش� ,إبراهيم,اجلماعينيات�,ص 64
•مقابلة مع ح�سني القحاح� 83,سنة
•الفتا�ش�,إبراهيم�,أوراق خا�صة�,ص58
•الفتا�ش,اجلماعينيات�,ص66
•خمي�س احلمد,مقابلة� 76,سنة
•ح�سني القحاح,مقابلة ,وكذلك مو�سى ذيب نا�صيف.
•احلاج ح�سن ح�سني الزير,مقابلة
•خمي�س احلمد,مقابلة
•عمران عبد احلافظ فاتوين� 80سنة
•حممود توفيق امل�رصي� 85,سنة
•حممود النمر� 84,سنة
•ح�سني القحاح,مقابلة
•احمد ذيب علقم� 80,سنة
•الفتا �ش,اجلماعينيات�,ص67
•ح�سني القحاح,مقابلة
•�شبيب� ,سميح,الثورة العربية الكربى يف فل�سطني�,ص11
•عبد الر�ؤوف زهد,مقابلة
•ح�سني القحاح,مقابلة
•رقية بنت فايز الزير� 68,سنة
•ح�سني القحاح,مقابلة
•�شبيب ,م�صدر �سبق ذكره
•الفتا�ش ,اجلماعينيات
•عيا�ش ,عدنان ,فار�س العزوين,بحث فدم يف م�ؤمتر التاريخ ال�شفوي,اجلامعة الإ�سالمية.
غزة
•امل�صدر نف�سه
•غازي فريد الزير,مقابلة� 70,سنة
•حممود النمر,مقابلة
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•ح�سني القحاح,مقابلة
•رم�ضان الزير,مقابلة� 68,سنة
•رقية فايز الزير,مقابلة
•احلاج ح�سن الزير,مقابلة
•رقية فايز الزير,مقابلة
•خمي�س احلمد,مقابلة
•م�صطفى �صالح �سليم� 80,سنة,مقابلة
•ح�سني القحاح,مقابلة
•عمران فاتوين,مقابلة� 80,سنة
•ح�سني القحاح,مقابلة
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