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 -1نشر البحوث التي تتوافر فيها اﻷصالة والمنهجية العلمية.
 -2أن ﻻ يكون البحث منشوراً في مكان آخر ،وأن يتعهد صاحبه خطيا بعدم إرساله إلى أية جهة أخرى.
 -3تُقدم البحوث بإحدى اللغتين العربية أو اﻹنجليزية فقط.
 -4إذا كان البحث مستﻼً من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه ،فينبغي ذكر ذلك في هامش صفحة العنوان.
 -5يرسل البحث إلكتروني ًا متضمناً ملخصين ،أحدهما باللغة العربية واﻵخر باللعة اﻹنجليزية ،وبما ﻻ يزيد عن
 200كلمة لكل منهما.
 -6يقدم البحث للمجلة مرفقًا بخطاب إلكتروني موجه ًا إلى رئيس التحرير يذكر فيه :عنوان البحث ،ورغبة
الباحث في نشره بالمجلة ،وعنوانه البريدي كامﻼً والبريدي اﻹلكتروني أو أية وسيلة اتصال أخرى يراها
مناسبة.
 -7أن ﻻ تزيد عدد صفحات البحث بما فيها اﻷشكال والرسوم والمﻼحق عن ) (30صفحة.
 -8تُعد قائمة بالمصادر والمراجع المنشورة في نهاية البحث حسب التسلسل الهجائي ﻻسم المؤلف العائلي،
وبحيث تذكر المراجع العربية أوﻻً ،وتليها المراجع اﻷجنبية.
 -9التوثيق :المعتمد في المجلة هو نظام  APAللنشر العلمي ،وفيما يأتي أمثلة توضيحية :
أ-

توثيق المصادر والمراجع المنشورة :يتم داخل المتن وذلك بذكر اسم المؤلف العائلي وسنة النشر
ورقم الصفحة )إذا لزم( (Curran and Gurevitch, 1991, p.21) .أو )ضيف ،(1966 ،ويشار إلى
ذلك بالتفصيل في قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث.
• إذا كان المرجع كتاباً فيكون التوثيق على النحو اﻵتي:
ضيف ،شوقي .العصر العباسي اﻷول ،دار المعارف ،القاهرة.1966 ،
Curran, J. and Gurevitch, M., Mass Media and Society, London, Edward
Arnold, 1991.
• وإذا كان المرجع بحث ًا في دورية فيكون هكذا:
سعيدان ،أحمد سليم .حول تعريب العلوم ،مجلة مجمع اللغة العربية اﻷردني ،المجلد اﻷول،
العدد الثاني ، 1978 ،ص .101
Reinardy. S, Female Journalists More Likely to Leave Newspapers, Newspaper
Research Journal, Vol.30, No.3, 2009, p 42-57.

• وإذا كان المرجع مقالة أو فصﻼً في كتاب فيكون كاﻵتي:
نصار ،حسين .خروج أبي تمام على عمود الشعر ،في :اﻷهواني ،عبد العزيز) ،محرر( ،حركات
التجديد في اﻷدب العربي ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة  ،1979ص .80-69

Searle, J. A taxonomy of illocutionary acts, In K. Gunderson (Ed.), Language,
Mind andKnowledge. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press,
1975, pp. 344-369.

ب  -توثيق الهوامش والمصادر غير المنشورة :يتم ذلك في المتن بوضع الرقم المتسلسل للهامش داخل

قوسين ،هكذا .(1) :وتُذكر المعلومات التفصيلية لكل هامش في نهاية البحث تحت عنوان الهوامش وقبل
قائمة المراجع.
) (1هو أبو جعفر الغرير ،ولد سنة  161ه ،أخذ القراءات عن أهل المدينة والشام والكوفة والبصرة .توفي
سنة  231هـ.
) (2عبد المالك ،محمود ،اﻷمثال العربية في العصر الجاهلي ،رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة
اليرموك ،1983 ،ص .57-55
(3) Arora, N., & Khurana, P. (2012). The Public Relations Practice & Impact on
Effectiveness of Al-Basheer Hospital in Jordan. Amity Global Business Review, 7.

 -10يراعى أن تكون اﻷشكال والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية والخرائط واضحة المعالم واﻷسماء.
 -11تُرقّم صفحات البحث بما فيها صفحات الرسوم والمﻼحق والجداول والهوامش بشكل متسلسل من بداية
البحث إلى آخره.
 -12يحق لرئيس التحرير إعادة الصياغة حيث يلزم ذلك في البحث ،وبما يتناسب مع أسلوبها ونهجها.
 - 13إذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم ،فهو ملزم بدفع تكاليف التقييم.
 -14يعطى صاحب البحث نسخة واحدة من المجلة ،و) (6مستﻼت من البحث.
 -15تنقل حقوق طبع البحث ونشره لمجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية" عند إبﻼغ
الباحث بقبول بحثه للنشر .جميع حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك ©
 -16ﻻ يجوز نشر أي جزء من هذه المجلة أو اقتباسه دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس التحرير ،وما
يرد فيها يعبر عن آراء أصحابه وﻻ يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو سياسة جامعة اليرموك.
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تاريخ القبول 2019/3/27

الملخص
تلقي هذه الدراسة الضوء على أهمية الوثائق العثمانية في دراسة المؤسسات الدينية والثقافية واﻻجتماعية في القدس وما حولها
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،ودور الدولة العثمانية في الحفاظ عليها ،سواءً تلك التي ورثتها عن الدولة اﻹسﻼمية ،في فتراتها
)اﻷموية ،العباسية ،السلجوقية،اﻷيوبية ،والمملوكية( المتعاقبة التي سبقتها ،أو تلك التي انشأتها خﻼل أربعة قرون مضت من حكمها.
وتنوعت هذه الوثائق بين وثائق اﻷوقاف ومعروضات الصدارة في قصر يلدز وإيرادات الداخلية والخارجية والصحية والمالية
ودفاتر العينيات والسجﻼت الشرعية ،والسالنامات وأمﻼك أراض ،ومقامات وكنائس ،ومؤسسات تعليمية قبل التنظيمات وبعدها من
مدارس وكتاتيب ومدارس ابتدائية ورشدية وإعدادية رسمية وغير رسمية ،إضافة إلى مؤسسات اجتماعية ،كالمستشفيات ودور اﻷيتام
والحمامات وغيرها.
ورصدت الوثائق جهود الدولة في وضع القوانين الﻼزمة لها والمصروفات المالية التي تحافظ على حمايتها وبقائها لتؤدي دورها
الوظيفي .وجاءت خطة الدراسة في ثﻼثة محاور رئيسية هي:
أوﻻً :المؤسسات الدينية:وتشمل اﻷوقاف ،والمساجد ،والزوايا والتكايا واﻷربطة والمقامات ،ومؤسسات غير المسلمين كالكنائس
واﻷديرة ،وقوانين اﻹشراف عليها من النواحي اﻹدارية والمالية والوظائف التي تؤديها ،والطوائف التي تتبع لها.
ثانياً :المؤسسات العلمية :وتشمل المدارس والكتاتيب قبل التنظيمات وارتباطها بنظام اﻷوقاف وطرق اﻹشراف عليها ،ومن ثم أنواع
المدارس التي كان يطلق عليها المكاتب اﻻبتدائية والرشدية واﻹعدادية النهارية والليلية ،وتوضيح برامج التعليم وأماكن انتشارها
حسب نوعها ،كما تناولت المدارس الخاصة للطوائف غير المسلمة وقوانين اﻹشراف عليها وبرامجها وطرق اﻻشراف عليها إداري ًا
ومالياً.
ثالثاً :المؤسسات اﻻجتماعية :وتشمل المؤسسات الصحية كالمستشفيات والقرنتينة وأطباء البلديات واﻷطباء السيارة ،كما تشمل دور
اﻷيتام واﻷسبلة والحمامات ،سواء الرسمية أو غير الرسمية ،واﻹشراف عليها .كما كشفت الوثائق أحياناً عن طرق التﻼعبات
المالية واﻻختﻼس وطرق الفساد المشبوهة والتحقيق فيها.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج رصدت في نهايتها .وضمت قائمة مساعدة من الدراسات التركية والعربية واﻷجنبية التي
وضحت الكثير من القضايا في أثناء الدراسة.

الكلمات المفتاحية :المؤسسات العثمانية؛ بيت المقدس؛ وثائق اﻷرشيف العثماني.

 جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك ،جامعة اليرموك.2019 ،
٭ قسم التاريخ ،كلية اﻻداب ،جامعة اليرموك ،إربد ،اﻷردن.
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المؤسسات العثمانية في بيت المقدس في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميﻼديين في وثائق اﻷرشيف العثماني

أوﻻً :المؤسسات الدينية
 -1اﻷوقاف
تعريف الوقف لغة واصطﻼحاً
يعرف الوقف لغة بأنه الثبات أو الحبس أو المنع؛ بمعنى الحبس في سبيل الله) .(1أما اصطﻼحاً فهو حبس دخل جهة ما
لمنفعة جهة أخرى .وقد اختلف العلماء في أنواعه وشروطه وأحكامه؛ فمنه الخيري وهو وقف عام ،ومنه اﻷهلي أو الذري
لمصلحة أبناء العائلة لحين انقطاع النسل فيحول إلى وقف خيري أو عام).(2
والوقف في اﻹسﻼم قديم؛ فأول وقف خيري كان لمسجد قباء والمسجد النبوي وصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم
على فقراء المدينة من أموال مخيرق اليهودي ) .(3وقد تطور الوقف في اﻹسﻼم حتى انتشر بشكل واسع في فترة اﻷيوبيين
والمماليك والدولة العثمانية).(4
ورث العثمانيون نظام الوقف عن المماليك في مصر والشام ،وكان المماليك قد أنشأوا له ثﻼثة دواوين هي ديوان
اﻷحباس والمساجد ،وديوان أحباس الحرمين الشريفين وديوان اﻷوقاف اﻷهلية .وقد اعتنى العثمانيون باﻷوقاف ،وتوسعت
مصروفات ريع الوقف وشملت المؤسسات الدينية والعلمية واﻻجتماعية .وكان للنساء دور كبير في هذا الشأن ،وكان في
مقدمتهن روكسﻼنة زوجة السلطان سليمان القانوني )1516- 1520م( التي عرفت بخاصكي سلطان ،وقد حاز الحرم
الشريف في كل من مكة والمدينة ،والحرم القدسي الشريف والحرم اﻹبراهيمي في الخليل في فلسطين النصيب اﻷكبر من
هذه اﻷوقاف ).(5
واهتم المسلمون بالوقف طلباً لرضا الله وتخليداً لذكراهم في الحياتين الدنيا واﻵخرة ،ولذا نرى أن المسلمين على
اختﻼف درجاتهم؛ سادة ومسودين ،ذكوراً وإناثاً ،قد تسابقوا في إقامة اﻷوقاف ،كل حسب قدرته).(6
وإذا نظرنا إلى الخدمات التي كانت تقوم بها الدول اﻹسﻼمية – بالمنظور الحديث ،-يتضح أن خدمات دور العبادات
وطرق المياه ورعاية الفقراء واﻷيتام والصحة ودور اﻹصﻼح تحظى برعاية خاصة عن طريق اﻷوقاف .ولذا نجد أن
المساجد والزوايا والخانقاوات والتكايا والمدارس والبيمارستانات والقرنتينة ،والمستشفيات ،والحمامات ،واﻷسبلة ،ورعاية
اﻷسرى والمساجين ،وطلبة العلم ورجال الصوفية ،والعلماء والمجاورين للحرمين الشريفين تمول من إيرادات اﻷوقاف
المخصصة لها ،أو لغيرها .كما قام نظام الوقف بدور في تقليص الهوة بين طبقات الشعب ،فأدى إلى زيادة اﻻحترام والمحبة
والطاعة من الفقراء والضعفاء إلى اﻷغنياء اﻷقوياء ،وزاد من نظرة اﻷغنياء واﻷقوياء إلى الفقراء والضعفاء بعين الرحمة
والخير .وعلى العكس ،فإن عدم وجود مثل هذا النظام كان سيزيد من حاﻻت الفوضى والظلم والتسلط والحسد وتنامي
حركات المعارضة للنظام الحاكم والعائﻼت المتنفذة ).(7
يوضح لنا العدد الضخم لوثائق اﻷوقاف في قطاعي اﻷناضول والروملي أن اﻷوقاف نالت في عهد الدولة العثمانية
اﻻهتمام الﻼئق ،ومنها أوقاف فلسطين والقدس .فقد بلغ عدد الوقفيات في فلسطين في القرن السادس عشر  233وقفية
وبلغت مصادرها  890مصدراً ،يخص لواء القدس منها  95-90وقفيه لها ) (344مصدراً ).(8
لقد أوردت وثائق اﻷوقاف اسم الوقف والواقف ،وشروطه وتاريخ تسجيله ومصادره .ويﻼحظ أن بعض اﻷوقاف كانت
غنية بإيراداتها كالمسجد اﻷقصى وقبة الصخرة في القدس والحرم اﻹبراهيمي في الخليل .وكانت تكية خاصكي سلطان في
القدس ،والرباط المنصوري في القدس والخليل ،وكانت لهما أوقاف خارج فلسطين كبﻼد الشام ومصر واﻷناضول .كما
يتضح أن أوقاف الحرمين الشريفين كانت معفاة من الضرائب كاﻷعشار ،والعوارض الديوانية ،والتكاليف العرفية ،كما هو
مسجل في دفاتر تحرير الطابو أو الوثائق المتناثرة في التصانيف المختلفة ) .(9لقد بلغت واردات الحرم القدسي الشريف من
شهر آذار 1269هـ1825/م إلى  21تموز 1270هـ1853/م ) 5يوك ) (10و (40700قرش أي ) ،(540700صرف منها 3
).(11
يوك و 86ألف قرش )(386000قرش ،ويبقى في الخزينة ) (154700قرش
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وهذا يدل على غزارة أوقاف الحرم القدسي الشريف التي تعد السبب الرئيس في بقائه شامخاً حتى اليوم .كما توضح
لنا وثائق اﻷوقاف حرص الدولة على عدم المساس بنظام اﻷوقاف ،وبأمواله؛ إذ فصلت اﻷمﻼك الخاصة عن اﻷوقاف،
وأنشئت إدارة خاصة للوقف ،يشرف عليها شيخ اﻹسﻼم قبل التنظيمات ،ونظارة اﻷوقاف )الدفتر الخاقاني() (12بعد
التنظيمات في القرن التاسع عشر).(13
 -2المساجد
شكلت المساجد منذ ظهور اﻹسﻼم اللبنة اﻷولى في وظائف الدولة؛ فقد كانت دوراً للعبادة وأماكن للتعليم وبيتاً للمال
وداراً للقضاء ومركز اً ﻻنطﻼق الجيوش .وقد تطورت الوظائف العلمية فيها حتى أصبحت جامعات منيرة في المشرق
والمغرب العربيين كالحرمين الشريفين والمسجد اﻷقصى والجامع اﻷزهر وجامع القيروان وجامع فاس والجامع اﻷموي في
الشام.
ويذكر أوليا جلبي في رحلته المشهورة بـ "سياحت نامة" حينما زار القدس عام 1671م أنه يوجد في لواء
القدس) (360جامعاً ومسجداً وزاوية ومدرسة ) .(14وفي عام 1288هـ1871/م ،وجد في المتصرفية ) (31جامعاً و)(259
مسجداً) .(15وتدل وثائق القرنين الثامن عشر والتاسع عشر موضوع الدراسة على مدى اﻻهتمام الذي أولته الدولة العثمانية
المساجد في القدس ،وفي مقدمتها المسجد اﻷقصى وقبة الصخرة ،والمسجد العمري ،ومسجد صﻼح الدين ،ومسجد النبي
صموئيل ،ومسجد مصعد عيسى ،ومسجد الشيخ جراح ،ومسجد تكية خاصكي سلطان ،وغيرها من المساجد في المدينة
واللواء ،للحفاظ على هويتها اﻹسﻼمية ،وتمكينها من أداء وظائفها المختلفة .وترصد الوثائق تواصل عمليات إنشاء
المساجد وتعميرها وترميمها ،وتقديم المواد الﻼزمة لذلك من اﻷخشاب ،والبﻼط ،والفسيفساء ،والطﻼء ونقلها من أماكن
بعيدة من مدن اﻷناضول كإستانبول وإزميت وبولّو وقوجلي.
ففي عام 1155هـ1742/م ،أرسلت الدولة ) (16عربة مدفع من إستانبول إلى ميناء يافا ﻻستخدامها في نقل اﻷخشاب
والمواد الﻼزمة من الميناء المذكور إلى القدس لتعمير المسجد اﻷقصى) .(16وفي عام 1199هـ1784/م ،بلغ ثمن استبدال
الثريا المعلقة في سقف اﻷقصى ) (80ليرة عثمانية من حساب اﻷوقاف) ،(17وبلغ عدد اﻷخشاب التي أرسلتها الدولة عام
1234هـ1818/م من غابات قوجلي في اﻷناضول ) (40جذعاً طول الواحدة منها ) (11ذراعاً ،إضافة إلى نقل بعض مواد
البناء وتوفير الموظفين المكلفين بإرسالها إلى القدس ﻹعمار المسجد اﻷقصى وقبة الصخرة ) .(18وأوضح التقرير المالي
لسنة 1257هـ 1841/م أن الجهة القبلية لﻸقصى بحاجة إلى التعمير بكلفة ) (50000قرش) ،(19في حين بلغت مصروفات
إعمار الحرم عام 1271هـ 1854/م ) (70900قرش) ،(20وبلغ ما رصد لتعمير الحرم الشريف وتبليطه من جهة باب الغوانمة
وترميم بقية اﻷبواب وقبة الصخرة في عام 1304هـ1886 /م مبلغ ) (160000قرش تصرف من مال الوقف .وعند تحويل
المبلغ ،تبين أن السكة مغشوشة ،مما جعل قيمة المبلغ تتناقص إلى ) (137500قرش ،فشكلت الدولة لجنة تحقيق وسجلتها
في قيودات اﻷوقاف) ،(21كما خصصت الدولة مبلغ ) (50000قرش لتجديد جامع صﻼح الدين ومدرسته في القدس ،وخاصة
أن المسجد مبني على أساسيات كنيسة ،وشددت على اﻻستعجال في تجديده قبل أن يطالب النصارى بإعادة تجديد
كنيستهم) .(22كما حرصت الدولة على جر المياه إلى المدينة ومؤسساتها من برك سليمان في الخليل).(23
يتضح مما سبق حرص الدولة العثمانية على بقاء مساجد القدس -وفي مقدمتها المسجد اﻷقصى وقبة الصخرة-رموز ًا
إسﻼمية تؤدي وظائفها وتحافظ على شكلها الجمالي أسوة بالدولة اﻹسﻼمية في فتراتها المتعاقبة منذ العهد اﻷموي وتلبية
حاجاتها اﻷساسية .كما يتبين حرص الدولة على جودة المواد المرسلة إلى هناك ،وكشف حاﻻت الفساد إن وجدت ،كما
أوضحت أنواع الوظائف التي تؤديها هذه المساجد ،ومنها ما يتعلق بالعبادات كاﻷذان والخطابة واﻹمامة ،ومنها ما يتعلق
بالتعليم وخدمات اجتماعيةو وتقدمها المؤسسات اﻷخرى الملحقة بها ،كما سيرد في ثنايا البحث.
وتقدم الوثائق نماذج كثيرة تفيد أن الدولة كانت حريصة على توفير اﻷموال الﻼزمة ،سواءً كانت نقدية أو عينية،
لﻺنشاء والتعمير في حالة تقصير مصادر الوقف) .(24ففي عام 1121هـ 1709/م حولت الدولة ) (1500قرش من جزية
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الشام إلى أوقاف اﻷقصى) ،(25وكانت قد عينت عثمان أوغلو في عام 1080هـ 1669/م خطيباً لﻸقصى على حساب محصول
كنيسة القيامة من أوقاف السلطان سليمان) .(26وحصلت في عام 1232هـ 1816/م جزية من القدس والشام ﻻستخدامها في
إعمار اﻷقصى والصخرة) .(27وتذكر وثيقة مؤرخة في 1165هـ1751/م أن يومية خدام البراق وطعاميتهم على حساب
خزينة جمرك يافا) ،(28كما استخدم الجنود الفارون من الخدمة في إعمار الجهة الجنوبية لﻸقصى عام 1257هـ1841/م).(29
وتفيد الوثائق ،أن الدولة لم تعتمد على مال الوقف اﻹسﻼمي وحده ،بل كانت تخصص مبالغ أخرى من مال الخزينة أو
من أموال الكنائس أحياناً،كما أنها كانت تستعين بالعساكر في خدمة هذه المؤسسات إن لزم اﻷمر ،ﻷن الحفاظ على
المؤسسات اﻹسﻼمية لم يكن يحتمل التأخير أو اﻹهمال ﻷي سبب من اﻷسباب.
لم ينصب اهتمام الدولة على مساجد المدينة فقط ،بل شمل لواء القدس كنواحي القدس ،وغزة ويافا واللد والرملة
وبيت لحم والخليل) .(30فمثﻼً ،بلغت تكلفة إعادة بناء الجامع العمري في بيت لحم )جامع اﻷنوار المطالب( عام 1891م
) (46000قرش ،منها ) (10000قرش جمعت من تبرعات اﻷهالي) .(31كما جددت الدولة مسجد مصعد عيسى في الطور
بمناسبة زيارة إمبراطور ألمانيا للمدينة عام 1898م من خزينة الدولة لعدم كفاية واردات اﻷوقاف بكلفة )(133100
قرش) .(32أما تكاليف إعمار سور الحرم اﻹبراهيمي الشريف في الخليل وإسالة المياه له عام 1896م ،فبلغت )(175410
قروش).(33
وكان لهذا المسجد ثمانية مؤذنين معاش كل واحد منهم ) (50قرشاً أضيف لها) (20قرشاً أخرى من مال
اﻷوقاف) .(34كما خصصت الدولة لتوسعة جامع أبي نبوت باشا في يافا ) (60200قرش من ميزانية عام - 1888
1889م) .(35وبلغت مخصصات جامع الفضل بن العباس )الجامع الكبير( عام 1872م ) (720قرشاً للمؤذن وقيم الزاوية
الملحقة به وقيم تربة )مقام( الفضل بن العباس) ،(36في حين بلغت تكاليف إعمار جدار جامع السيد هشام في غزة ودكاكينه
) (170000قرش وتكاليف تجديد منارته ) (13500قرش عام 1807م) .(37كما أعيد ترميم الجامع نفسه عام 1848م
بكلفة ) (60000قرش ،قسم منها على حساب اﻷوقاف) .(38أما الجامع الكبير في غزة ،فقد أضيفت له عام 1903م سبعة
أعمدة بكلفة ) (5750قرشاً ،وجددت منارته بمبلغ ) (5450قرشاً على حساب ميزانية عام 1320هـ1903/م (39)،وكلف
ترميم جامع أبن عثمان في حي الشجاعية في غزة ) (5900قرش عام 1904م ).(40
ويجب التنويه بأن السلطان عبد الحميد الثاني قد أصدر إرادة سلطانية بمناسبة جلوسه على العرش عام 1876م،
بإنشاء المساجد في القرى،حتى أنه قلما بقيت قرية في أنحاء اﻹمبراطورية ،ومنها متصرفية القدس ،إﻻ وبنى فيها مسجد،
وكان لتبرعات اﻷهالي واﻷغنياء ومخصصات اﻷوقاف أثر كبير في تنفيذ اﻹرادة).(41
يستفاد مما قدمته الوثائق هنا اتساع عمليات اﻹعمار والترميم والمصروفات للمساجد وتوابعها في المناطق التابعة
للواء القدس ،وهو ما يشكل أكثر من نصف فلسطين في وسطها وجنوبها ،كما أوضحت الوثائق بحث الدولة عن الحلول
المناسبة في حاﻻت العجز المادي وإيجاد طرق بديلة للدعم المادي والمعنوي للحفاظ على المساجد التي تشكل الرمزية
اﻷولى للمسلمين.
 -3الزوايا والتكايا والرباطات والمقامات
هي الزوايا والتكايا والرباطات ومقامات اﻷولياء ومجاهدي الفتوح ورجال الطرق الصوفية الذين جاوروا الحرم
الشريف) .(42وتدلل الوثائق على أنه ﻻ تكاد تخلو قرية في متصرفية القدس وباقي أراضي فلسطين من زواية أو مقام).(43
وقد حظيت هذه المؤسسات باهتمام الدولة شأنها شأن المساجد ،فخضعت غالبيتها لنظام اﻷوقاف ،وتنوعت مصادر دخولها
من حمامات وأسبلة وطواحين ودكاكين ،كما خُصِص جزء من أوقاف المساجد كاﻷقصى وقبة الصخرة والحرم اﻹبراهيمي
لها ،ﻷن بعضها كان ملحقاً بتلك المساجد نفسها ،أو لقلة دخل البعض اﻵخر منها .ومن أشهر المؤسسات التي وردت في
الوثائق ،الرباط المنصوري في القدس والخليل ،وتكية خاصكي سلطان ،والتكية )الزاوية( القادرية التي بناها أحمد باشا
الجزار وأُعيد تعميرها عام 1231هـ1815/م) ،(44وخانقاه صﻼح الدين ،والزاوية النقشبندية المتصلة بالحرم الشريف،
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والزاوية اﻷدهمية ،والزاوية اﻷوزبكية ،وزاوية اﻷفغاني ،ومقامات اﻷنبياء :إبراهيم ،وموسى ،وداود ،وإدريس ،ومقام سيدنا
علي في يافا).(45
وتقدم لنا الوثائق معلومات كافية عن تجديد الزوايا والمقامات وزيادة أوقافها ،وكانت تخصص لها اﻷستار واﻷغطية،
وطعامية يومية أو شهرية أو سنوية .كما قدمت تفصيﻼت عن شيوخها وقيميها وخدامها وتخصيص المعاشات الﻼزمة لهم.
كما حظي بعضها بالصرة والنقود المرسلة من السلطان.
يأتي على رأس هذه المؤسسات تكية خاصكي سلطان التي انتشرت أوقافها في قرى فلسطين ،ﻷنها كانت تضم مسجد ًا
ومدرسة ،وامتدت أوقافها إلى مؤسسات مسيحية في بيت لحم وقراها وكنيسة القيامة ،وحصلت على أموال جزية من الشام
والقدس وإستانبول) ،(46لما تقوم به من خدمات؛ فهي مأوى لرجال الصوفية ورجال الدين ،وتقدم خدمات تعليمية فهي تقوم
مقام المدرسة في تعليم الصبيان ،وتربية نشىء جديد للجهاد ،كما أدت خدمات استراحة للحجاج والمسافرين وكانت مﻼجئ
للفقراء واليتامى ،فكانت تقدم لهم الطعام والشراب يومياً .فعلى سبيل المثال ﻻ الحصر :بلغت طعامية الزواية النقشبندية سنة
1277هـ1860/م ) (663قرشاً و) (30بارة منها ) (300قرش نقداً ،وحنطة بمقدار  354قرشاً ،تحول من أموال خزينة
جمرك يافا وتصرف على مسؤولي الزواية الشيخ محمد صالح والشيخ رشيد أفندي وعلى فقراء الزاوية ،وقد سجل ذلك في
مجلس الشرع الشريف حسب وصية الشيخ قاسم النقشبندي) .(47وصرفت الدولة في عام 1894م مبلغ ) (30000قرش على
بعض الزوايا والتكايا في القدس والخليل ،منها أربع زوايا للهنود).(48
وذكرت وثيقة مؤرخة عام 1151هـ1742/م أنه صرف بارتان ونصف يومياً لقارئ القرآن الشيخ فضل الله وفا
العلمي) ،(49فيما كانت يومية كاتب أوقاف خاصكي سلطان عام 1233هـ1817/م ) (5بارات).(50
ومن عوامل اهتمام الدولة ورقابتها أنها أمرت بفتح تحقيق حول واردات تكية خاصكي سلطان لعام 1215هـ1800/م،
وحول مبلغ ) (4500قرش كانت في ذمة المتولي السابق أحمد آغا ،بعدما تبين فقدان هذا المبلغ ووجب البحث عنه).(51
وحسب التقرير المالي المقدم سنة 1261هـ1845/م عن مصروفات التكية المذكورة ،بلغت ) (25500قرش حسب القيودات
الشهرية لدفاتر اﻷوقاف الخاصة بها) .(52وبلغ مجموع ما استردته التكية من أموال أوقافها مسحوباً على جزية القدس لعام
1210هـ1795/م ) (15522قرشاً).(53
يستفاد من الوثائق أن هذه المؤسسات كانت مرتبطة بمؤسسة اﻷوقاف وقوانينها التي تنطبق على المساجد ،وأن
اهتمام الدولة بالزوايا والتكايا والرباطات والمقامات لم يكن يقل أهمية عن اهتمامها بالمساجد ،لما تؤديه هذه المؤسسات
من دور مهم في العبادات والجهاد والتعليم والخدمات اﻻجتماعية للسكان ،كل منها حسب موقعه وقدرته ،وﻻرتباط كثير منها
بالمساجد نفسها ووجودها في حرمها .كما قدمت معلومات مهمة عن موظفيها ومصروفاتها ومصادر تمويلها وطرق اهتمام
الدولة بها من جميع الجوانب اﻹدارية والدينية واﻻجتماعية والمالية.
 -4الكنائس
تنتشر الكنائس واﻷديرة المسيحية في أماكن مختلفة من متصرفية القدس وأراضي لواءَي عكا ونابلس ،شأنها شأن
المساجد اﻹسﻼمية .وتعتبر الكنائس الكاثوليكية واﻷرثوذكسية من أقدمها ،وكثيراً ما ارتبط الدير بالكنيسة حتى أصبح اسم
كل منهما يطلق على اﻵخر .وقامت هذه المؤسسات بتقديم خدمات تعليمية واجتماعية ،إضافة لكونها دوراً للعبادة ،فضمت
إلى جانبها :المستشفيات والمكتبات ودور اﻷيتام ،وقدمت خدمات للحجاج المسيحيين والمسافرين إلى اﻷرض المقدسة.
ولم تقتصر خدمات الكنائس على الرجال ،بل شاركت الراهبات في تلك الوظائف ،وخاصة البعثات التبشيرية في القرن التاسع
عشر وبدايات القرن العشرين .ويرجع ذلك إلى):(54
أ -الحرية الدينية اﻹضافية التي منحتها التنظيمات العثمانية لغير المسلمين بعد عام 1839م.
ب -اﻻستفادة من اﻻمتيازات التي حصلت عليها الدول اﻷجنبية من الدولة العثمانية .وتوضح لنا الوثائق حرص الدول
اﻷجنبية على تحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية من خﻼل اهتمامها المتزايد باﻷرض المقدسة .ونجد أنه
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توجد في أراضي اﻷلوية الثﻼثة حوالي  42كنيسة وديراً أرثوذكسياً منها ) (19في القدس تعود لطوائف :اﻷرمن
والقبطة اﻷحباش واليونانيين والروس ،في حين بلغ عدد الكنائس واﻷديرة ) (96في لواء عكا ،و) (19في لواء نابلس،
و) (72في متصرفية القدس ،تعود إلى أربع طوائف رئيسية هي :الﻼتين والكاثوليك واﻷرثوذكس والبروتستانت).(55
ولكن ،حسب ما تفيد الوثائق ،فإن الدولة العثمانية قد فرضت شروطاً مؤسسات غير المسلمين هي):(56
 اتباع قوانين الدولة وعدم مخالفتها. أن ﻻ توقع هذه المؤسسات أي ضرر أو تحدث منها أي مخالفة سواء وقت اﻹنشاء أو فيما بعد. عدم إنشاء مؤسسات لهم قريبة من المؤسسات اﻹسﻼمية. الحصول على تراخيص مزدوة بالخرائط وجهات اﻹنفاق ومقدار التكاليف واﻷموال المرصودة للبناء وبيان الجهة المسؤولةعن البناء.
 تحصيل ضريبة العشر والضرائب اﻷخرى من هذه المؤسسات دﻻلة على ملكية الدولة لﻸرض. مراقبة الدولة لهذه المؤسسات واﻹشراف عليها من خﻼل دوائرها في الوﻻيات).(57لقد تحدثت الوثائق عن موضوعات مختلفة ومتنوعة تتعلق بالكنائس واﻷديرة من حيث اﻹنشاء والتعمير ،وبيع وشراء
اﻷراضي وشراؤها ،والحصول على رخض وأذونات للبناء والسفر وجمع التبرعات ،وتسوية ديون للدولة على الكنائس
وبالعكس ،وحصر تركات هذه الكنائس وموجوداتها ،وحل النزاعات والخﻼفات بين الطوائف حول ملكية الكنائس المشتركة،
وغيرها من الموضوعات.
)(58
جاء في وثيقة إنشاء كنيسة جديدة في دير الﻼتين بيافا التابعة للواء القدس ما يلي :
"عن بيان المصاريف المقتضاه ﻹنشاء كنيسة جديدة بموجب الخريطة المحفوظة نسختها بمجلس اﻹدارة الموقرة بيافا مع
لوازمها من أرض الرهبان المعدين لخدمة الكنيسة المذكورة ،التي يصير إنشاؤها بالمحل المواجه لدير الﻼتين بيافا،
المشترى من جانب الحكومة السنية من مال اﻵباء الفرنسيسكان بتراسانطة؛ والمصاريف المرقومة هي كما مبين أدناه:
قرش
8000
25000
6000
3500
25000
1200
250000
12000
3000
24300
65000
25000
5000
340000

المادة
ثمن أحجار
ثمن شيد
ثمن شمنتواي تراب إفرنجة
ثمن طينة للبناء
ثمن أخشاب
ثمن مسامير
ثمن حديد وأدوات
ثمن دهانات
ثمن بﻼط
أجرة بناية معلمين وصناعية للبناء
أجرة نجارين ودهانة ومصاريف نثرية وغيرها
مواد ما عدا اﻷحجار والشيد والماء الموجودة عندنا بثﻼثماية وأربعين ألف قرش من مال ونفقة.
حضرت اﻵباء الرهبان الفرنسيسكان المار ذكرهم ،وإشعاراً بذلك فقد حرر هذا الدفتر تحريراً في 4
شباط  286مالية )1869م(
هذه الصورة طبق اﻷصل  /رئيس دير الﻼتين
59
 13شباط 1301هـ1883/م ؛ ختم إعادة تسجيل في دوائر الدولة .
)

(
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ولم يكن منح رخصة بناء الكنائس بالشيء السهل كما يتصوره البعض؛ إذ كانت الدولة تطلب ملفاً كامﻼً يجيب عن
مجموعة التساؤﻻت التي تطرحها الحكومة وأهمها كما جاء في رخصة كنيسة الﻼتين في يافا ):(60
 مساحة الكنيسة وأطوالها" :ومن مطالعتها وجد حصول اﻻلتماس من السفارة الفرنسية بتجديد بناء وإنشاء كنيسة طولهاأربعة وثﻼثون متراً وثمانون سنتمتراً وعرضها ستة عشر متراً وسبعون سنتمتراً وارتفاعها سبعة عشر متراً.
 الحصول على مبررات البناء" :البناء محل الكنيسة القديمة الكائنة في دير تراسانطة كونها غير كافية لمقدار الﻼتين بتلكالجهات وآيلة للخراب ".
 التأكد من عدد نفوس الﻼتين في منطقة البناء ذكوراً وإناثاً" :بيان مقدار عدد نفوس ملة الﻼتين المتواطنة في يافا". مساحة اﻷراضي التابعة للكنيسة وطبيعتها" :وهل الكنيسة المراد إنشاؤها هي محل القديمة ،وهل يضم لها عﻼوة منالخارج ،وإذا ضم لها عﻼوة ،ما هو جنس اﻷراضي المراد ضمها؟ هل هي ملك أو أرض ميرية أو موقوفة؟
 السؤال عن مصدر المصاريف وإمكانية تأمينها" :والمصاريف من أي طرف وبأي صورة يصير تسويتها". التأكيد على عدم وجود محاذير من البناء في الحاضر والمستقبل" :وبإنشاء الكنيسة المرقومة ،هل يوجد محذور ومضرةحاﻻً واستقباﻻً أم ﻻ؟"
 طلب إجراء تحقيقات والحصول على أجوبة لكل تلك اﻷسئلة وإحالة اﻷمر إلى مجلس اللواء ،وعمل مضبطة مع تنظيم دفترالمصروفات مصدقاً ،ويقدم إلى معالي متصرف القدس الشريف.
 وحتى يتم اﻷمر ،شكلت الدولة لجنة تضم شخصين من مجلس إدارة القضاء ،وهما الحاج علي أفندي هيكل ،وجرجسأفندي عطا الله ،ورئيس البلدية ،وعواد أفندي من أعضاء البلدية ،ومهندس البلدية زكي أفندي ،ووكيل النافعة
)اﻷشغال( ﻷجل الكشف حسب منطوق اﻷمر المشار إليه.
وتبين من الكشف صحة المبررات وقيمة المبلغ كما هو مبين) (340000قرش ،تصرف من واردات الرهبان
الفرنسيسكان ،كما تبين أن عدد نفوس ملة الﻼتين الموجودين في يافا من ذكور وإناث هو ) (613فرداً ،وليس هناك
محذور من إنشاء الكنيسة المذكورة ).(61
ويستفاد من هذه الوثيقة أنها قدمت معلومات مهمة حول قوانين الدولة العثمانية وشروط بناء مؤسسات غير المسلمين
وفي مقدمتها الكنائس ،وقدمت معلومات رسمية مهمة عن تكاليف البناء والمواد المستخدمة في البناء وطريقة الحصول
عليها ،والطرف المسؤول عن توفير اﻷموال ووسائل صرفها ،وتقديم كشوفات رسمية للحكومة العثمانية لتدقيقها قبل منح
إذن البناء والتراخيص الﻼزمة؛ إذ كانت الدولة العثمانية تشدد على أمرين مهمين ،أولهما التأكد من هذه الكنائس بعيدة عن
المؤسسات اﻻسﻼمية وﻻ تضر بالعقيدة اﻹسﻼمية ،وثانيهما التأكد من عدم وجود عﻼقات مشبوهة مع الدول اﻷجنبية.
ومن كنائس القدس التي أولتها الدولة اهتمام ًا كبيراً :كنيسة القيامة ،وكنيسة الروم الكاثوليك ،ودير مار يعقوب ،وكنيسة
الروم في عين كارم ،والكنيسة الروسية ،وكنيسة كاترينا في محلة النصارى في القدس ،وكنيسة البروتستانت في بيت جاﻻ،
وكنيسة حبس المسيح في جبل صهيون ،وكنيسة الرهبان الدومينيكان قرب سور القدس .ومن كنائس متصرفية القدس
المشهورة :كنائس الﻼتين في الناصرة مثل كنيسة المغارة،جرى عليها توسيع فأصبح 25×15×21,5م في القرن السابع عشر،
لكن أصابها الهدم بسبب زلزال 1837م ،/فاعيد بناؤها عام 1877م ،/وجرت عليها ترميمات عام 1882 ،1880
و1909م) .(62وهناك كنيسة مار يوسف بنيت عام 1754م من قبل الرهبان الﻼتين ،وأعيد إنشاؤها عام 1860م بسبب زلزال
1837م) ،(63ثم أعيد بناؤها عام 1909م فأصبحت 16,5×28,5م).(64
وكلفت إعادة بناء كنيسة يسوع الشاب وترميمها عام  1913م حوالي ) (300,000قرش) ،(65أما دير عين كارم
)25×40م( فقد كلف إنشاؤه عام 1865م حوالي ) (170.000قرش).(66
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ومن كنائس الكاثوليك ،كنيسة العذراء في الناصرة وكانت كبيرة؛ إذ يبلغ عدد الطائفة ) (318شخصاً ،وأبعادها
)12×20×20م( أعيد إنشاؤها عام  1887م ،أما كنيسة المﻼئكة في بيت لحم فقد أضيف لها غرفتان عام 1874م بكلفة
) (18000قرش وبلغت مصروفات الترميم ) (48,000قرش).(67
ومن كنائس اﻷرثوذكس ،كنيسة كفركنا،وهي )كنيسة طوب( أقيمت على أربعة دونمات وأبعادها)  12×13×20م (بكلفة
) (240,000قرش).(68
ومن كنائس البروتستانت ،كنيسة اﻷلمان في يافا التي تم إنشاؤها عام 1869م) ،(69وكنيسة بيت لحم التي تم إنشاؤها
من قبل جمعية C.M.S .اﻻنجليزية للزوار اﻹنجليز
وأبعادها )11×8×21م( ،وبلغت تكاليفها ) (2800ليرة انجليزية عام 1889م) ،(70ثم الكنيسة اﻷلمانية في يافا التابعة
لجمعية فراين فرتامبل كاﻻشفت ويتبعها مستشفى ومكتب )مدرسة( ،وقد سجلت قانوناً عام 1910م بموجب أوراق الوكيل
الشرعي المدعو مسيو مريشو فركان) .(71وهناك كنيسة في غزة أنشئت من قبل جمعية C.M.S .عام 1893م).(72
يستفاد مما سبق انتشار الكنائس لجميع الطوائف المسيحية في جميع أراضي المتصرفية دون استثناء ،وأن القوانين
والشروط المفروضة على هذه الكنائس من حيث اﻹنشاء والتعمير والخدمات اﻵخرى هي على جميع الطوائف على حد
سواء .وقدمت الوثائق تفاصيل مهمة حول اهتمام الدولة وتشديد مراقبتها قبل منح التراخيص الﻼزمة للجهات المعنية في
الجوانب اﻹدارية والمالية والدينية ،مع التشديد على أهمية عدم اﻹضرار بمؤسسات المسلمين وعقيدتهم ﻷي سبب من
اﻷسباب.
ثانياً :المؤسسات التعليمية

)(73

 -1المدارس
كانت المدارس قبل التنظيمات معلماً بارزاً من معالم الدولة العثمانية عامة ،وبيت المقدس خاصة ،ومحور العملية
التعليمية فيها .وحتى تستطيع هذه المدارس القيام بواجباتها على أكمل وجه ،خضعت كغيرها من المؤسسات الدينية إلى
نظام اﻷوقاف .لقد غلب على هذه المدارس التعليم الديني ،كقراءة القرآن ،والتفسير والفقه والحديث والخط العربي واﻷدب
والنحو والشعر ،وبعضها كان يدرس اللغة العربية والحساب والتاريخ .وأهم المدارس التي انتشرت في القدس وألوية الدولة
كما ورد في الوثائق:
مدرسة تكية خاصكي سلطان ،والمدارس :المنجكية ،والحنفية ،والمعظمية ،وهانم العثمانية ،والطولونية ،والقادرية
)عﻼء الدولة( ،والطمشترية )طاش دكير( ،والبيرمية ،والزينبية ،والطاندية ،واﻷمنية).(74
وبالمقارنة بين دراسات القرن التاسع عشر ودراسات القرنين السادس عشر والسابع عشر الميﻼديين عن القدس ،نجد
أن هناك تزايداً في عدد المدارس .ويعود ذلك إلى أن كثيراً منها كان مرتبطاً بمساجد المدينة وأوقافها ،وإلى تشجيع الدولة
لعلماء الدين لما يمثله ذلك من شرعية على نظام الحكم).(75
وقد بحثت الوثائق في توجيه النظارة لهذه المدارس وأوقافها وتوجيه الرتب والطعاميات لمدرسيها ،وتعميرها
وترميمها .ومن أمثلة ذلك:
توجية طعامية يومية ست اقجاوات للشيخ يعقوب والشيخ أبي السعود والشيخ عبد الكريم مشاركة من أوقاف المدرسة
الطشتمورية بدل نظارة ومشيخة في عام 1119هـ1707/م .وبعد وفاتهم وجهت إلى السيد خليل والشيخ عبد
الرحيم).(76
وأصبحت يومية المدرس السيد أبي الوفا بعد مئة عام )1219هـ1804/م( ) (5أقجاوات .وبعد أبي الوفا وجهت وظيفة
التدريس فيها إلى الشيخ محمد صالح الحسيني المقدسي).(77
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وبينما كانت يومية الشيخ حسن المرعشي المدرس في المدرسة القادرية في عام 1137هـ1724/م عشر اقجاوات،
ووجهت بعد وفاته إلى الشيخ عبد المعطي) .(78وفي عام 1113هـ1701/م ،تم تعمير المدرسة اﻷمينية بناءً على اﻻستدعاء
المقدم من الشيخ زين العرب).(79
وحولت المدرسة المأمونية التي أصابها الخراب الى مكتب إعدادي بعد إعادة تعميرها عام 1306هـ1888/م ،بكلفة
) (30,000قرش منها ) (20,602بدل ملكية اﻷرض دفعت تعويضاً ﻷصحابها .وقد تم البناء حسب اﻷصول الحديثة من
).(80
كشف هندسي وخرائط
وعينت في عام 1275هـ1858/م حصة تولية وحصة بدل نظارة للشيخ يحيى والشيخ هبة الله أوﻻد الشيخ صﻼح
الدين فتياني من أوقاف المدرسة الجوهرية) .(81وتشير الوثيقة المؤرخة في  27رجب عام 1114هـ1702/م إلى الخﻼف
القائم حول التصرف بالمدرسة التنكزية بين الشيخ شهاب الدين خليل والشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد سروري،
فوجهت الدولة وظيفة التدريس فيها إلى الشيخ عيسى الكردي).(82
وكانت يومية الشيخ فيض الله العلمي اﻹمام بمدرسة خاصكي سلطان ) (6بارات عام 1155هـ1742/م) .(83كما أعادت
الدولة وظيفة الشيخ عبد الفتاح التميمي على حساب أوقاف المدرسة العثمانية عام 1139هـ1726 /م) ،(84ووجهت على
حساب أوقافها أيضاً نظارة ومشيخة ونيابة الناظر بمقدار الثلث لكل وظيفة إلى السيد إبراهيم والسيد عبد الله ،أوﻻد
الشيخ محمد فتياني عام 1175هـ1761/م) .(85كما عين على حساب أوقاف مدرسة قايتباي محمد ولد علي علمي بوظيفة
فراش وبواب وشغال بيومية مقدراها ) (3اقجاوات عام 1115هـ1703/م).(86
وحولت في عام 1291هـ 1874/م المدرسة الواندارية بعد إعمارها إلى إصﻼحية )إصﻼح خانة( .وكلفت إعادة تعميرها
حوالي ) (108,000قرش على حساب صندوق البلدية ،منها ) (18,000قرش لدكاكين السوق التي كانت جزءاً في السابق
من بيمارستان صﻼح الدين ،وبلغ ايراد هذه الدكاكين مع السوق ) (10800قرش .وتحتاج اﻹصﻼحية إلى مصروفات سنوية
دائمة ﻻ تقل عن ) (58,800قرش) .(87وتحدثت وثيقة مؤرخة في عام 1116هـ 1704/م عن دار للحديث ،ودار للقرآن،
وكان يتوﻻها الشيخ عبدالله العجمي ويوميته ) (6قروش من أوقاف الطواشي ،وبعد وفاته توﻻها الشيخ حسن ابن الشيخ
محب الله بالمواصفات السابقة نفسها).(88
وتحدثت الوئاثق عن توجيه يومية مقدارها ) (20قرشاً على حساب أوقاف المسجد اﻷقصى لمدرسي العلوم العالية في
عام 1269هـ1852/م) ،(89ومعاش مقداره ) (100قرش لخليل أفندي عام 1269هـ1852/م) ،(90في حين بلغ معاش المدرس
حسن رجائي زاده في مدرسة أبو بوت باشا عام 1289هـ1869/م بعد العﻼوة ) (300قرش ،وخصص لهذه المدرسة
) (2200قرش مصاريف أخرى) .(91وهناك المدرسة المنصورية في الخليل )تقع في الجدار الغربي للحرم( التي كلفت إعادة
إعمارها عام 1310هـ1892/م ) (11,800قرش) .(92وبعد التنظيمات ،أنشأت الدولة المكاتب اﻻبتدائية للذكور واﻹناث)،(93
وكانت تسمى في البداية مكاتب الصبيان ،وهي أشبه بالمدارس السابقة من حيث ارتباطها باﻷوقاف ومنهجها في التدريس،
وخاصة القرآن الكريم والخط العربي).(94
وكانت سن طﻼبها بين  5-4سنين ،ومعاش أساتذتها يتراوح بين  800و1200قرش .ثم أنشأت الدولة المدراس
ومدتها ثﻼث سنوات ،وكانت الخطة الدراسية فيها حسب برنامج نظارة المعارف على الشكل التالي):(95
السنة اﻷولى :اﻷلفباء -قراءات – كتابات قرآنية.
السنة الثانية :عقائد مبسطة – قرآن – علم حال – حساب – إمﻼء – خط.
السنة الثالثة :قرآن – تجويد – وظائف أطفال – قصص أنبياء – معلومات قصيرة – قواعد خفيفة – لغة تركية – خط.
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وكان الجدول الدراسي فيها على الشكل التالي:
نوع الدرس

السنة اﻷولى

الثانية

ألفباء
قرآن
تجويد
علم حال
أخﻼق
صرف عثماني
قراءات
إمﻼء
مختصرتاريخ عثماني
مختصرجغرافيا عثماني
حساب
حسن خط

12
12
2
3
3
1
1

6
6
6
3
2
2
3
2
2
2
2

الثالثة
5
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2

وكان عدد المدراس اﻻبتدائية في قضاء القدس عام 1870م على الشكل التالي ):(96
بنو
بنو
بنو
بنو

اسم الناحية
زيد وبنو مرة وبنو سالم
مالك
حسن
الحارث القباﻻ والشماﻻ

البيرة أو جبل القدس
المجموع

عدد المدارس

عدد الطلبة

11

156

14

214

7

132

5
18
23
78

60
248
183
933

وكانت في مدينة الخليل ثﻼث مدارس عدد طﻼبها ) (225طالباً ،وبلغت مصروفاتها؛ اﻷولى (14,375) :قرشاً سنة
).(97
1881م ،والثانية (2890) :قرشاً عام 1888م ،والثالثة (5154) :قرشاً عام 1895م .وكانت تضم أبناء البدو أيضاً
وبلغ عدد المدارس الرشدية في عام  1907- 1906م أربع مدارس لمدة  4سنوات على النحو التالي ):(98
السنة اﻷولى :صرف عربي ،تعليم فارسي ،اﻷعمال اﻷربعة ،إمﻼء ،علم حال ،أخﻼق ،خط ثلث.
السنة الثانية :لغة عربية ،قواعد فارسية ،مختصر حساب ،جغرافية أوروبا ،ترجمة ،إنشاء ،قراءات ،خط رقعة وثلث.
السنة الثالثة :جولستان ،حساب ،جغرافيا ،إمﻼء ،إنشاء مختصر ،لغة عربية ،خط الرقعة.
السنة الرابعة :الرسائل اﻷربع ،أعمال زراعية وحدائق ،جبر ،جغرافيا ،هندسة ،أصول دفتر ،قواعد عثمانية ،إنشاء ،لغة
فرنسية ،مختصر تاريخ عثماني ،خط رقعة.
وكانت تكاليف إنشاء المدرسة الرشدية وتعميرها ) (6,200قرش على ميزانية سنة 1295- 1294هـ-1878/
)(99
1879م
وكان تعديل قد أجري على نظام التعليم في عام 1839م فأصبحت مدة الدراسة ثﻼث سنوات ،وتم دمج الرشدية مع
).(100
اﻹعدادية ،وزادت دروس الدين واﻷخﻼق لمواجهة برامج البعثات التبشيرية
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وبموجب قانون التعليم لعام 1869م و1876م ،انتشرت المدارس اﻹعدادية ووجدت في اﻹمبراطورية خمس مدارس
فقط بين هذين التاريخين) .(101وبموجب خطة ميزانية نظارة المعارف ،تقرر إنشاء مدرسة في مركز كل لواء ،ومنها مدارس
نهارية مدتها خمس سنوات .وتضم السنوات الثﻼث اﻷولى برامج المدرسة الرشدية .أما الليلية فمدتها  7سنوات .وهي
أشبه بدار المعلمين .ومن دروسها :المثلثات ،والهندسة ،والفيزياء ،والكيمياء ،والمنطق ،والمبادئ الصحية ،والرسم،
والعلوم الدينية ،واﻷخﻼق ،وأصول الدفتر ،واللغة الفرنسية ،والقانون ،والموالد ،والتاريخ ،الجغرافيا ،واللغة التركية .وكان
مجموع ساعات التدريس الليلية ) (165ساعة على مدى سبع سنوات ).(102
وبلغت مصروفات إنشاء المكتب اﻹعدادي وتعميره ) (166000قرش ،أضيف لها ) (48,130قرشاً أخرى ﻹكمال
النواقص ،واشتمل البناء :اﻷسوار ،المياه ،الحديقة ،الشبابيك ،اﻷخشاب ،الدرج ،مصاريف جمرك ،تبليط ،أحجار ،طرق،
تزيين وطﻼء ،إزالة العفن والمطبخ ،كما ورد في الوثيقة المؤرخة في عام 1306هـ1888 /م).(103
يستفاد مما سبق أن وثائق اﻷرشيف العثماني قدمت معلومات مهمة عن المدارس التي كانت موجودة في القدس قبل
التنظيمات العثمانية ،وبينت ارتباط كثير منها بالمساجد واﻷوقاف ،ووضحت الرتب العلمية لمتوليها وشيوخها ورواتبهم
ووظائفهم.
ومن مكاتب المسيحيين اﻻبتدائية في القدس وألوية فلسطين مدارس :اﻷرثوذكس ،والكاثوليك ،والﻼتين ،والبروتستانت،
واﻷرمن .ومن مدارس الدول اﻷجنبية مدارس :اﻷلمان ،واﻹنجليز ،والفرنسيين ،والروس ،والطليان ،واﻷمريكان،
واﻹسبان).(104
وينطبق على إدارة هذه المدارس من حيث البناء والتدريس ما ينطبق على المؤسسات اﻷجنبية اﻵخرى من كنائس
ومستشفيات .ومثال ذلك:
شروط إنشاء المكتب الزراعي في يافا الذي أنشئ عام 1870 – 1869م وصوبت أوضاعه عام 1879م من خﻼل
المداوﻻت بين الحكومة العثمانية والسفارة الفرنسية نيابة عن وكيل الجمعية العامة اﻹسرائيلية شارل نيتر):(105
 -1المادة اﻷولى :منحت الرخصة إلى مسيو شارل نيتر وكيل الجمعية العامة اﻻسرائيلية ﻹنشاء مدرسة زراعية في سنجق
القدس مطابقة للشروط.
 -2يسمى هذا المكتب المكتب الزراعي ،ويتبع القوانين العثمانية ،ويكون تحت إشراف نظارة المعارف العثمانية وحمايتها،
ويعد من جملة المكاتب العثمانية.
 -3هذا المكتب ليس مخصصاً ﻷطفال اليهود فقط ،وإنما أيضاً لجميع أبناء رعايا الدولة العثمانية من مسلمين ومسيحيين.
 -4عدد طﻼب المدرسة  30طالباً ،ومدة الدراسة فيها ثﻼث سنوات.
 -5سن الطﻼب في هذه المدرسة ) (13سنة فما فوق.
 -6ﻻ يعط في هذا المكتب سوى الدروس المتعلقة بالزراعة فقط.
 -7تبلغ الرسوم التي ستؤخذ من الطﻼب ) (300 – 200فرنك ،وتشمل الملبس والمأكل وسائر المصروفات.
 -8مساحة المدرسة ) (600دونم ،وتدفع رسوم سنوية للدولة مقدارها ) (7,500قرش من قبل الجمعية.
 -9تعطى الجمعية مهلة سنتين ﻻفتتاح المكتب من تاريخ الرخصة.
 -10تدفع المدرسة ضريبة العشر حسب القانون.
 -11توخذ الرسوم الجمركية على أي مواد مستورده من الخارج.
ثم عدلت بعض المواد كالمادة ) (11فألغيت رسوم اﻻستيراد ،ولم تطبق المادة الرابعة؛ إذ لم يدخل المدرسة سوى
) (11طالباً من غير اليهود لعﻼقات خاصة تربط آباءهم بالجمعية.
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ويتضح من المادة المتعلقة برسوم الطﻼب أنها وضعت لتحقيق هذا الغرض ،إذ ﻻ يستطيع الفقراء من المسلمين
والمسيحيين دفع تلك الرسوم العالية.
وتفيدنا الوثائق أن أثر المدارس اﻷجنبية في ميدان التعليم يتلخص في النقاط التالية:
 كان مظهرها الخارجي يدل على القوة والتطور والفاعلية. كانت تحصل على الدعم والمساعدات من كل مكان ،وخاصة من الطوائف غير المسلمة وصناديق الكنائس ومن ميزانياتومساعدات تقدمها الدول اﻷجنبية.
 كانت لها أرضية قوية مادياً ومعنوياً تنطلق منها في نشاطاتها. كانت مثاﻻً للتنظيم واﻹدارة واﻻنتماء للهدف الذي تعمل من أجله. عرفت بالنظام الغربي في التعليم. اضطلعت بدور كبير في الحياة العلمية والثقافية للدولة العثمانية ،وخاصة بعد التنظيمات.وقدمت الوثائق في هذا الجانب معلومات مهمة عن مدارس غير المسلمين والدول اﻷجنبية في متصرفية القدس وباقي
اﻷلوية ،وشروط إنشائها ،وقوانين التعليم فيها ،والتأكد من عدم تأثيرها على العقيدة اﻹسﻼمية ،والجهات المسؤولة عن
إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ولكن من جانب آخر ،قامت هذه المدارس بدور أساسي ضد الدولة العثمانية .فمنذ أن نشأت ،وجدت الوسط المﻼئم
لﻼنتشار ،ولم تَفوت فرصة داخل المدرسة أو خارجها إﻻ واستفادت منها .كما ساهمت في الحياة اﻻقتصادية لصالحها
ولصالح الدول التي ترعاها ،وخلقت مشاكل أساسية في السياسة والتعليم واﻻقتصاد؛ فهي أول من أجرى اﻷبحاث على
طبيعة نظام اﻷراضي في اﻹمبراطورية وجدواه اﻻقتصادية وساهمت في انهيار اﻹمبراطورية).(106
وكما رأينا أعﻼه ،فعلى الرغم من إشراف الدولة على هذه المدراس من خﻼل نظارة المعارف العمومية ،واستيفاء
الشروط من حيث البناء المدرسي وأعداد الطﻼب والمناهج وبرامج الدروس والواردات والمصروفات التي تتيح لها الحصول
على الرخصة ،فقد عززت خلق مشاكل سياسية في مقدمتها المشكلة الفلسطينية والمشكلة اﻷرمنية والمشكلة الكردية وغيرها
من المشكﻼت التي ما زالت بعض الوﻻيات التي كانت جزءاً من اﻹمبراطورية العثمانية تعاني منها حتى اليوم.
ثالثاً :المؤسسات اﻻجتماعية
تحدثت الوثائق عن المؤسسات الصحية ،كالقرنتينة )المحجر الصحي( والمستشفيات الحكومية واﻷجنبية ،وعن دور
اﻷيتام ،والحمامات واﻷسبلة وكذلك )المخافر والسجون والمحاكم والبلديات( ،التي ليس مجالها هذه الدراسة ،ﻷنها جزء من
النظام العسكري والنظام القضائي.
 -1المؤسسات الصحية
تعتبر الصحة أحد أهم المقاييس الحضارية لﻸمم؛ فاﻹسﻼم حض في تشريعاته على صحة اﻷبدان ونشاطها وقوتها،
وعرف العرب والمسلمون طرق الوقاية مبكراً ،ثم تنافس الخلفاء والسﻼطين والوﻻة في إنشاء البيمارستان وأوقافها ،ومنها
البيمارستان الصﻼحي الكبير الذي أنشأه الناصر صﻼح الدين اﻷيوبي في القدس إلى جانب المؤسسات التعليمية والصحية
اﻵخرى وأوقافها .وكان هذا البيمارستان يضم قسماً للجراحة وآخر لﻸمراض العقلية إضافة إلى مستودع اﻷدوية).(107
تحدثت وثيقة مؤرخة ف عام 1190هـ1776/م عن تخصيص ) (10أقجاوات لمصطفى أفندي الطالب في مدرسة
الجراح أحمد أفندي الطبية التي أنشأها من ماله الخاص في السراي العتيق) .(108وتحدثت وثيقة أخرى ترجع إلى التاريخ
نفسه عن توجيه مولوية القدس للطبيب المذكور ويوميته) (34أقجة منها ) (3أقجاوات تعطى لعبد الرحيم أفندي من اﻷطباء
الخاصة عﻼوة له .والوثيقتان بإمضاء رئيس اﻷطباء عبد العزيز).(109
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كما تحدثت وثيقة مؤرخة في عام  1799م عن إرسال أطباء سيارة إلى القدس وغزة لمساعدة اﻷهالي ،وكان الفريق
يتكون من جراحين ورئيس جراحين) ،(110وربما كان هذا الفريق لمساعدة الجيش في أثناء الحملة الفرنسية.
بدأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر انتشار المستشفيات الحكومية بشكل محدود ،وكان أطباؤها محدودين
وتحت إشراف الدولة ،وكانت المستشفيات الرسمية تنتشر في القﻼع )مستشفيات عسكرية( ،ومن أشهرها المستشفى
العسكري في القدس الذي أُنشئ عام 1273هـ1856/م) ،(111والمستشفى العسكري في عكا الذي أنشئ عام
1262هـ1845/م) (112وتحدثت الوثائق عن أن المصروفات الشهرية لهذه المستشفيات شملت :الطعام ،كاللحوم ،والبصل،
والملح ،والخبز ،والحمص ،والسكر ،والقمح ،والشعير؛ والمﻼبس ،كالقمصان ،وبالطو للشتاء وفراش وشراشف وبطاطين؛
إضافة إلى الشمع ،والقناديل والخشب والصابون .وكان يوجد في المستشفى جراح وصيدلي ،وبلغت مصروفاته )(4,885
قرشاً منها ) (3,000قرش للنقليات العسكرية) .(113كما تحدثت وثيقة مؤرخة في عام  1319هـ 1901/م عن وجود طبيب
في بلدية القدس راتبه الشهري ) (400قرش) ،(114وعن افتتاح صيدلية في بلدية القدس عام 1303هـ 1882/م لمساعدة
الفقراء واﻷهالي المسلمين بدون مقابل) ،(115كما تحدثت وثيقة مؤرخة في عام 1863/1236م عن رضا الدولة عن إدارة
قرنتينة القدس لما تقدمه من خدمات وعن رضاها بتمويل القرنتينة من واردات مصر في كتاب مرسل إلى والي صيدا
ومتصرف القدس).(116
وتحدثت وثيقة مؤرخة في عام 1852م عن أن المبلغ التخميني الذي خصص ﻹنشاء قرنتينة في غزة ) (21,500قرش،
بينما التكلفة الحقيقية لﻺنشاء بلغت ) (162,247قرشاً) .(117وتبين من الكشف اﻷولي على قرنتينة الخليل أنها تحتاج إلى
) (116,040قرشاً بينما التكلفة الحقيقة بلغت ) (110,262قرشاً .وعند الكشف الثاني ،بلغت المصروفات )(87,733
قرش ًا منها ) (22,529قرشاً زيادة على ما كان مقرراً).(118
يستفاد من الوثائق في الجانب الصحي الرسمي ،أنه وجد في القدس أطباء خاصون سواء في المدرسة الطبية أو في
مولوية القدس ،وكذلك تقديم خدمات للقبائل الموجودة بين القدس وغزة عن طريق اﻷطباء السيارة .كما قامت الدولة
بإنشاء المستشفيات في المدن الرئيسية كالقدس وحيفا وعكا ،وتزويدها بالجراحين ،وقدمت الوثائق معلومات مهمة عن
أنواع الخدمات التي كانت تقدم في المستشفيات من مأكل وملبس للمرضى .وأشارت الوثائق إلى وجود قرنتينة في كل من
القدس وغزة والخليل ودير اﻷرمن وحيفا .وكشفت الدولة التﻼعبات المالية وطرق الفساد وعمليات اﻻختﻼس عند إنشاء
هذه القرنتينات ،وهذا يدل على حرص الدولة على تطبيق قوانين صارمة في أوقات الضعف كما كانت في أوقات القوة.
وتفيد الوثيقة أن الفساد وعمليات اﻻختﻼس في مصر هي السبب الحقيق وراء ذلك ،وبلغ معاش موظف القرنتينة )(41
قرشاً ووجد ) (20موظفاً فيها .وجاء أن سبب إنشاء القرنتينات في القدس والخليل وغزة هو لمواجهة أمراض الكوليرا
المنتشرة في بيروت والشام ومصر ،حسب ما ورد في مراسﻼت والي صيدا ومتصرف القدس) .(119كما تحدثت وثيقة مؤرخة
في  1878م عن وجود قرنتينة في دير اﻷرمن وأخرى في حيفا عام 1899م ).(120
وقد انتشرت المستشفيات الخاصة في القدس ،ومنها :المستشفى اﻹنجليزي ،ومستشفى العيون التابع لجمعية سان
جان عام  1326هـ1908/م) ،(121ومستشفى البارون دوميباج) ،(122ومستشفى لفقراء اليهود اﻷلمان خارج القدس على طريق
يافا عام 1327هـ1909/م) .(123وتحدثت وثيقة عن حصر موجودات مستشفى الرهبان الفرنسيين والتصديق عليها) .(124كما
نحدثت أخرى عن افتتاح مستشفى يهودي بتمويل من زوجة روتشيلد عام 1307هـ1889/م ).(125
جاء في الطلب المقدم إلى وزارة الخارجية ﻷول مرة عام 1281هـ1864/م من قبل السفارة اﻹنجليزية باسم مدير
الدائرة البرنس دوغال أن جمعية سان جان  /الفرع اﻹنجليزي يطلب فتح مستشفى صغير لطب العيون لمعالجة الفقراء مجاناً
ومنحهم العﻼج الﻼزم بدون مقابل كعمل خيري ﻻ غير .وبعد عرض اﻷمر على المجلس الطبي العثماني لتقدير إذا كان مثل
هذا البناء داخل القدس له تأثير سياسي أو مذهبي ،وما إذا كانت هناك إمكانية لمنح مثل هذه المؤسسات ترخيصاً في
اﻷراضي العثمانية ما عدا بﻼد الحجاز ،فإن الحكومة العثمانية قد منحت الجمعية ذاتها  /فرع بروسيا الحق نفسه في إنشاء
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مستشفى في الناصرة من قبل ،وتبين أنه ليس هناك محذور ما دام المقصود منه العمل الخيري ،وقد أقيم المستشفى على
عرصة مربعة مساحتها ) (10آﻻف ذراع).(126
أما المستشفى اليهودي الذي تبرعت به زوجة روتشيلد ،فقد تحدثت وثيقة مؤرخة في عام 1306هـ1888/م عن طلب
إنشاء مستشفى لفقراء اليهود الذين يسكنون حول القدس لمعالجتهم ومعالجة سائر الفقراء .وستقوم مدام روتشيلد بدفع
التكاليف كافة .وقد ورد في المذكرة العثمانية أن إنشاء مثل هذا المستشفى لليهود لم تكن له سابقة من قبل ،ولكن منح
الرخصة له شروط تتعلق بحجم اﻷرض ،وموقعها ،ومساحة المستشفى التي قدرت بعشرين سريراً ،وهل اﻷرض ملك أم
وقف ،وأن منح الرخصة يتطلب عدم مخالفة القوانين العثمانية من هذه المنشآت .ونتيجة لعدم وجود عدد كبير من اليهود
حول القدس ،فقد حول إنشاء المستشفى إلى صفد؛ إذ إن عدد اليهود فيها بلغ حوالي ) (15,000نسمة ،وأن القنصل
الموجود في صفد يهودي ،ويخشى أن يعمل من خﻼل إنشاء هذا المستشفى حول القدس على تجميع اليهود في المدينة
المقدسة ،ويكون مقدمة ﻹنشاء بيوت لهم على أراضي المستشفى ،لذا نقل إلى صفد).(127
يستفاد مما سبق أن الوثائق كشفت عن أنواع المستشفيات الخاصة التابعة للطوائف المسيحية والدول المرتبطة بها،
والجهات الممولة لها .كما أوضحت تشدد الدولة العثمانية في إجراءاتها ضد التسلل الصهيوني إلى فلسطين ،وخاصة إلى
مدينة القدس ،وهي اﻹجراءات نفسها التي طبقت على إنشاء الكنائس والمدارس كما سبق ذكره.
 -2دور اﻷيتام
لم تتحدث الوثائق عن إنشاء دور أيتام للمسلمين من قبل الدولة ،وكان ذلك شيئاً طبيعياً ،ﻷن العادات والتقاليد في
المجتمع اﻹسﻼمي والمؤسسات اﻹسﻼمية الدينية واﻻجتماعية كانت تقوم بهذا الدور كما وضحنا ذلك سابقاً ،بينما تحدثت
وثائق مؤرخة في عام 1302هـ وعام 1307هـ )1889- 1884م( من خﻼل المراسﻼت بين وزارة الخارجية العثمانية
والسفارة اﻷلمانية عن استئجار أراض تتبع بلدية الرملة لمدة ) (40سنة من قبل مدير دار اﻷيتام السورية في القدس لتعليم
طلبتها من اﻷيتام العلوم الزراعية ،على أن تدفع بدل إيجار مبلغاً يقدر بـ ) (65,000قرش تدفع من حاصﻼت اﻷرض نفسها،
وتبلغ مساحة هذه اﻷرض حوالي ) (6,000دونم ،وقد وافقت الدولة على منح الرحصة شريطة اتباع القوانين العثمانية
الخاصة بمثل هذه المؤسسات).(128
كما تحدثت وثيقة مؤرخة في عام 1322هـ1904/م عن إنشاء دار لﻸيتام الذكور من قبل جمعية خيرية ألمانية في بيت
لحم ،على أن تدفع سنوياً ) (1,000قرش تحول لصالح أوقاف خاصكي سلطان في القدس ،وتسجل هذه الدار باسم
القنصلية اﻷلمانية).(129
يتضح من الوثائق أن عدم وجود دور لﻸيتام المسلمين؛ إذ إن هذه الظاهرة كانت غير موجودة في المجتمع اﻹسﻼمي
الذي كانت فيه كل عائلة تتكفل بأيتامها ،وتقدم للفقراء المساعدات المالية والعينية من اﻷغنياء أو من المؤسسات اﻷخرى
سواءً عن طريق أموال الزكاة أو أموال الصدقات نقدية كانت أو عينية .ولذلك أشارت الوثائق إلى دور أيتام اجنبية ،ﻷن
المؤسسات اﻷجنبية هي الكفيلة برعاية اﻷيتام وليس العائﻼت ،وغالباً كانت الكنائس ومجالسها هي المشرف الرئيسي على دور
اﻷيتام من خﻼل صناديقها الخاصة.
 -3الحمامات
ومن الحمامات التي لقيت العناية وفق الوثائق من حيث العمارة وجر المياه واﻷوقاف في القدس ،حمام الشفا وحمام
خاصكي سلطان وحمام اﻷسباط وحمام داود وحمام درج العين) .(130وشمل اﻻهتمام بالحمامات من حيث التبليط واﻹعمار؛
فهي جزء من أوقاف المساجد والمدراس ،إضافة إلى أن الحمامات ﻻ تقل أهمية عن المؤسسات اﻻجتماعية اﻷخرى في
تقديم الخدمات اﻻجتماعية للرجال والنساء على السواء مثل النظافة والحﻼقة) ،(131بل كانت ملتقى للرجال والنساء – أي
ما يشبه الدواوين في العصر الحاضر-تناقش فيها أمور سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية .وقد بلغت واردات
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حمام خاصكي سلطان عام 1215هـ 1800/م حوالي ) (12,000قرش ،تصرف على التكية ،والمسجد ،والمدرسة ) .(132كما
قدمت وثائق الحمامات تفاصيل كاملة عن أحجام البناء والمواد المستعملة في الحمامات كالصابون والرجال العاملين فيها
كالنواطير والزبالة وأصحابها وأوقافها وأمﻼكها) .(133وتعتبر حمامات متصرفية القدس من أنظف الحمامات العثمانية ،وذلك
لوفرة المياه ولطبيعة الصابون النابلسي المستخدم فيها.
والجدير بالذكر أن الوثائق لم تورد معلومات تفصيلية عن الحمامات الموجودة في القدس أو غيرها لسببين ،أولهما أن
هذه الحمامات كانت تتبع من الناحية المالية والقانونية ﻷوقاف المساجد والمدارس ،وأن دخل الحمامات كان يصرف على
هذه المؤسسات ،والناحية اﻷخرى أن الحمامات لم تكن مؤسسات تخضع لمراقبة الدولة المباشرة ،وإنما حمامات تجارية.
 -4اﻷسبلة
كانت القدس إحدى أهم المدن التي توجد فها سبيل الماء؛ فهي مليئة بالمساجد الكبرى ،وخاصة الحرم القدسي
الشريف ،عدا عن أن القدس كانت قبلة للزوار المسلمين ،وكان كل مسجد فيه سبيل للماء لحاجة العبادة ،وتعتبر قناة
السبيل الواردة من بركة المرجيح ،والسبيل الخاص الذي أنشأه محمد النقاش ،والماء الذي أوصله السلطان سليمان إلى
القدس من برك سليمان في الخليل قد وفرت المياه إلى القدس ومؤسساتها .وقد ربطت هذه اﻷسبلة باﻷوقاف ،واعتنت
الدولة بصيانتها المستمرة).(134
الخاتمة
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -1حظيت فلسطين عامة والقدس خاصة بالرعاية الدينية والتعليمية واﻻجتماعية من خﻼل انتشار المؤسسات الرسمية وغير
الرسمية فيها.
 -2على الرغم من المشاكل المالية التي كانت تعاني منها الدولة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،فأن الدولة لم تهمل
هذه المؤسسات مالياً ،فقد استمرت العناية بالمؤسسات سواءً عن طريق خزينة اﻷوقاف أو خزينة الدولة والتبرعات
الفردية.
 -3خضعت المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إلى إشراف الدولة من خﻼل قوانين الدولة قبل التنظيمات وبعدها.
 -4شددت الدولة العثمانية المراقبة على مؤسسات غير المسلمين خوفاً من تاثير هذه المؤسسات على عقيدة المسلمين أو
من تأثير ارتباطاتها بالدول اﻷجنبية.
 -5لقيت المؤسسات الدينية والعلمية اهتماماً أكبر من المؤسسات اﻻجتماعية ،وذلك ﻷن المؤسسات اﻷولى كانت تعتبر من
وظائف الدولة على عكس المؤسسات اﻻجتماعية.
 -6كانت المؤسسات الصحية كالمستشفيات والقرنتينة مؤسسات رسمية تخدم بالدرجة اﻷولى الجيش العثماني ،ولذلك لقيت
اهتماماً أكبر من المؤسسات الصحية اﻵخرى .ومع ذلك ،حاولت الدولة تقديم خدمات صحية للسكان من خﻼل هذه
المؤسسات أو من خﻼل وجود أطباء في البلديات أو أطباء سيارة في اﻷرياف والبادية.
 -7الوثائق العثمانية تفتح الباب أمام الباحثين العرب للدراسة تاريخ العرب في الفترة العثمانية من جميع جوانبه اﻹدارية
والسياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية.
 -8تكشف الوثائق معلومات كثيرة مغلوطة اعتمد فيها الباحثون على المصادر اﻷجنبية كادعاءات اليهود في فلسطين
والقدس .فمثﻼً نجد أن مؤسسات اليهود في القدس حتى نهاية الدولة العثمانية لم تشكل أكثر من  %1لقلة وجودهم
في فلسطين وفي مقدمتها القدس.
 -9نفهم من كل ما سبق أنه ليس من اﻹنصاف الحكم على فترة الدولة العثمانية بالظلم والجهل واﻻستبداد المطلق؛ فهناك
جوانب مثيرة ومضيئة في تاريخها ،ﻻ نزال نحن محرومين منها ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين .ونعتقد أن
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الهجمة الشرسة على تاريخ الدولة العثمانية من المؤرخين اﻷجانب وممن اعتمد عليهم من المؤرخين العرب ممن
 تساهم إلى حد كبير في تشويه فترة مهمة من تاريخنا اﻹسﻼمي في عصر نحن،افتقرت دراساتهم إلى الوثائق العثمانية
.في أمس الحاجة فيه للحفاظ على هويتنا العربية واﻹسﻼمية

Ottoman Institutions in Jerusalem As They Appear in Ottoman
Archive Documents in the Eighteenth and Nineteenth Centuries
Waleed Al-Areeth
History Department, Yarmouk University, Irbid, Jordan.

Abstract
This study sheds light on the important role Ottoman documents provide to the study of religious,
cultural and social institutions in and around Jerusalem in the 18th and 19th centuries. It also highlights
the role of the Ottoman Empire in preserving these documents, either the ones inherited from the
successive Islamic state that preceded it or the ones created during the Ottoman's reign which lasted
for four centuries.
These documents varied between "Waqf" documents and "Al-Sadarah" documents exhibited in
Yildiz Palace, import and export documents, health and finance records, legal records, the
"Salanamat", documents on land property, holly sites, churches, educational institutions, elementary
schools, informal schools and kindergartens, as well as social institutions, such as hospitals,
orphanages and baths to mention a few.
These documents detected the efforts done by the state in developing necessary laws and
providing financial expenses that helped in protecting and preserving these documents. The study plan
came in three main axes:
First: Religious institutions.
Second: Scientific institutions.
Third: Social institutions.
At the end of the study, a set of results are found and a list of assistance from the Turkish, Arab and
foreign studies is also included in order to clarify many issues during the study.
Keywords: Ottoman institutions; Jerusalem; Ottoman archive documents.
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 -1ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم )ت  711هـ 1311 /م( ،فصل القاف ،مادة وقف ،دار الكتب العلمية،
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تاريخ القبول 2019/4/17

الملخص
يقصد بالمصادر الرسمية ،الوسيلة التي تخرج بها القاعدة القانونية إلى حيز الوجود ،وتكتسب بها الصفة اﻹلزامية .وتتعدد
مصادر القاعدة القانونية التجارية الرسمية ،وتختلف من دولة ﻷخرى .وجرت العادة أن تتضمن القوانين التجارية تحديد المصادر
الرسمية التي يتوجب على القاضي اتباعها عند النظر في المنازعات التي تعرض عليه .وجاء نظام المحكمة التجارية ،الذي يقابل
القوانين التجارية في الدول المقارنة ،خاليا من تحديد مصادر القاعدة القانونية التجارية .وﻻ يعني ذلك عدم وجود مصادر للقاعدة
القانونية التجارية في المملكة العربية السعودية ،إﻻ أنه من خﻼل الرجوع إلى النصوص العامة ،وبعض النصوص التي وردت في اﻷنظمة
التجارية المكملة لنظام المحكمة التجارية ،فإنه يمكن تحديد مصادر القاعدة القانونية التجارية التي يتوجب على القاضي الرجوع إليها
على وجه اﻹلزام ،وطبقًا لقاعدة التدرج الهرمي في الرجوع إلى مصادر القاعدة القانونية.
الكلمات المفتاحية :المصادر الرسمية ،القاعدة القانونية التجارية ،اﻷنظمة التجارية ،التدرج الهرمي.

مقدمة
إن القواعد القانونية التّجارية ليست حديثة النشأة ،وإنما ظهرت منذ أن مارس اﻹنسان اﻷعمال التّجارية واتخذ منها
مهنة له ،يرتزق منها ،ويختلط بغيره ممن يمارسونها .لذا كان ﻻ بد من وجود قواعد قانونية تنظم أعمال التّجار واﻷنشطة
التّجارية التي يقومون بها .ولقد بدأ معظم هذه القواعد عرفيا؛ إذ لم تكن في المجتمعات البدائية القديمة سلطات منظمة
تعمل على وضع القوانين واﻷنظمة على النحو الذي هو عليه اﻵن ،وإنما تعارف الناس في تلك المجتمعات على قواعد عرفية
درجوا على اتﱢباعها ،كانت تشكل اﻷحكام والقواعد التي يرجعون عليها في مسائلهم التّجارية .وقد كان العرف -وﻻ يزال حتى
يومنا -هذا يشكل مصدرا مهما ،ورافدا أساسيا لﻸنظمة والتّشريعات التّجارية في مختلف دول العالم.
بالرغم من أهمية العرف ودوره في رفد القواعد القانونية التّجارية ،فإنه لم يعد يحظى بالمكانة التي تحظى بها
التشريعات التّجارية ،التي باتت تشكل مصدرا أساسيا ورافدا مهما للقواعد واﻷحكام القانونية التّجارية ،يرجع إليها القاضي
ابتداءً وقبل الرجوع إلى أي من المصادر اﻷخرى ،نظرا لما تمتاز به من خصائص جعلتها تتقدم على غيرها من المصادر
اﻷخرى؛ فهي تمتاز بسهولة الرجوع إليها وسهولة الوصول إلى اﻷحكام القانونية التي يمكن تطبيقها على المنازعات التّجارية،
إضافة إلى أنها تعمل على توحيد القواعد القانونية على مستوى إقليم الدولة ،كما أنه ﻻ توجد صعوبة في الوصول إليها.
تنبع أهمية تحديد المصادر الرسمية للقاعدة التجارية وغيرها من القواعد اﻷخرى ،وبيان مدى إلزامية التقيد بها ،من
أنها تشكل المادة اﻷولية التي يتوجب على القاضي الرجوع إليها للبحث فيها عن القواعد الواجب تطبيقها على النزاعات التي
تعرض عليه ،ومما ﻻ شك فيه أن الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة بين المتخاصمين يستوجب حتماً بيان هذه المصادر
بدقة ،والرجوع اليها وفقاً لقاعدة التدرج الهرمي؛ إذ يتوجب الرجوع إلى المصادر الرسمية اﻷصلية ابتداءً للبحث عن القاعدة
القانونية ،ثم الرجوع للمصادر الرسمية اﻻحتياطية عند خلو المصادر الرسمية اﻷصلية من قواعد يمكن تطبيقها.
 جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية" ،جامعة اليرموك.2019 ،
 كلية القانون ،جامعة ال البيت ،المفرق ،اﻻردن.
 كلية القانون ،جامعة اليرموك ،اربد ،اﻻردن.
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وعلى ذلك ،فإن أهمية الموضوع تكمن في أن المصادر الرسمية تشكل المادة الموضوعية التي تسهم في حل النزاعات
التجارية بين المتخاصمين ،وبخاصة إذا علمنا أن هذه المصادر تتمثل في الوسائل التي تتوافر فيها للقاعدة القانونية صفة
اﻹلزام ،حيث يتوجب على المنظم تحديد هذه المصادر بدقة ،وبيان ترتيبها ليتسنى الرجوع إليها وفقًا لذلك .ويسهم ذلك في
وضع ضوابط قانونية يتوجب على القاضي اﻻلتزام بها وعدم الخروج عليها ،إﻻ عند خلوها جميعاً من قواعد قانونية يمكن
تطبيقها على المسائل التجارية المعروضة أمامه.
درجت الدول في تشريعاتها التجارية المختلفة على تحديد المصادر الرسمية التي يتوجب على القاضي الرجوع إليها
للفصل في النزاعات التي تعرض أمامه .وقد جاء نظام المحكمة التّجارية ،الذي يعد النظام اﻷساس في المواد التّجارية،
خاليا من تحديد مصادر القاعدة القانونية التّجارية الرسمية التي يتوجب على القاضي الرجوع إليها للفصل في النزاعات التي
تعرض عليه؛ اﻷمر الذي يتطلب تحديد المصادر التي يتوجب على القاضي الرجوع إليها ،وبخاصة إذا علمنا أن النظام
القانوني في المملكة العربية السعودية يختلف عن النظم القانونية في الدول اﻷخرى ،وذلك ﻷن المصدر اﻷساسي للقواعد
القانونية فيها هو أحكام الشريعة اﻹسﻼمية الغراء؛ إذ يعد القرآن الكريم والسنة النبوية هما المرجع اﻷساس فيها ،لذا يتوجب
على القاضي الرجوع إليهما ﻻستخﻼص القواعد التي يمكن تطبيقها على النزاع المعروض أمامه.
يقود عدم تحديد المصادر التي يتوجب على القاضي الرجوع إليها إلى طرح اﻷسئلة اﻵتية:
-

ما مصادر القاعدة التّجارية الرسمية في النظام القانوني السعودي؟

-

ما مدى التزام القاضي بالرجوع للمصادر الرسمية للفصل في النزاعات التّجارية المعروضة عليه؟

-

ما مدى التزام القاضي باتباع "قاعدة التدرج الهرمي" في الرجوع إلى مصادر القاعدة التّجارية الرسمية؟
ستشكل هذه اﻷسئلة المادة اﻷساسية لهذه الدراسة .ولﻺجابة عنها ،سنقوم بمعالجتها على النحو اﻵتي:

المبحث اﻷول :مصادر القاعدة القانونية التّجارية
المطلب اﻷول :مفهوم مصادر القاعدة القانونية التّجارية
المطلب الثاني :المصادر الرسمية للقاعدة القانونية التّجارية
المبحث الثاني :رجوع القاضي للمصادر الرسمية في حل النزاعات التّجارية
المطلب اﻷول :إلزامية القاضي بالمصادر الرسمية في النزاعات التّجارية
المطلب الثاني :التدرج في الرجوع للمصادر الرسمية للقاعدة التّجارية
المبحث اﻷول :مصادر القاعدة القانونية التّجارية
القواعد القانونية التّجارية هي اﻷحكام التي تنظم المعامﻼت التّجارية ونشاط التّجار في أثناء قيامهم باﻷعمال واﻷنشطة
التّجارية المختلفة ،سواءً فيما يتعلق بالمعامﻼت التي تنشأ بينهم بوصفهم تجارا ،أو تلك التي تتعلق بأعمالهم التّجارية
) .(Ripert and Roblot,2008, p.22فعادة تأتي هذه القواعد متعلقة بالتّاجر واﻷعمال التّجارية ،فتحدد الواجبات التي
تقع على عاتق التّجار؛ كالقيد في السجل التّجاري ،ومسك الدفاتر التّجارية .كما تنظم الشركات التّجارية بأنواعها المختلفة،
وتتناول مظاهر النشاط التّجاري؛ كالعقود التّجارية والملكية التّجارية والصناعية وأدوات التعامل التّجاري)القليوبي،2002 ،
ص (4؛ كالكمبياﻻت والشيكات والصكوك ،وتنظم اﻹفﻼس وما يترتّب عليه من آثار.
وتختلف المصادر التي تُستمد منها القاعدة القانونية التّجارية؛ فمن هذه القواعد ما يستمد من التشريعات واﻷنظمة
التّجارية ،ومنها ما يستمد من اﻷعراف التّجارية ،ومنها ما يستمد من اﻷحكام القضائية ...وغيرها .وللوقوف على هذه
المصادر ،وبخاصة الرسمية منها ،يتوجب علينا التعريف بمصادر القاعدة التّجارية وتقسيماتها المختلفة على النحو اﻵتي:
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المطلب اﻷول :مفهوم مصادر القاعدة القانونية التّجارية
للوقوف على مصادر القاعدة القانونية التّجارية ،يتوجب علينا تعريفها وبيان معانيها المختلفة .وسنتناول ذلك على
النحو اﻵتي:
الفرع اﻷول :التعريف اللغوي واﻻصطﻼحي لكلمة مصدر)العمر(2018 ،

 -1التعريف اللغوي لكلمة مصدر" ،تشـتق كلمـة مصـدر مـن صـدر ،والصـدر هـو أَعلـى مقـدم كـل شـيء وأَولـه ،حتـى إنهـم
ليقولون :صدر النهار والليل ،وصدر الشتاء والصيف ،وصـدر اﻷَمـر :أَولـه ،وصـدر كـل شـيء أَولـه) .(1والصـدر :الطائفـة
من الشيء .والصدرة من اﻹنسان ما أَشرف مـن أَعلـى صـدره؛ ومنـه الصـدرة التـي تُلـبس؛ قـال اﻷَزهـري :ومـن هـذا قـول
امرأَة طائية كانت تحت امرئ القيس ،فَفَ ر كَتْ ه وقالت :إني ما علِمتُ ك إﻻﱠ َثقِيل الصدرة سريع الهدافَ َة بطِيء اﻹفاقة.
ونقول رجل أَصدر :أي عظيم الصدرِ ،ومصدر :قوي الصدر شديده؛ وكذلك اﻷَسد والذئب .والصدرةُ ،بالضم:
صدر ،أو ما أشرف من أعﻼَه .وقال ابن اﻷَعرابي :المصدر من الخيل السابق ،وفي المثلَ :تركْته على مِثْل ليلَة
ال 
صدرته فصدر أَي رجعتُه فرجع ،والموضع مصدر ومنه مصادِر اﻷَفعال
الصدرِ؛ يعني حين صدر الناس من حجهم .وأَ 
صدر أَصل الكلمة التي َتصدر عنها صوادِر
)مختار الصحاح ،محمـد بن أبي بكر الرازي ،مادة "صدر"( .قال الليث :الم 
اﻷَفعال )ابن منظور1414 ،هـ(.
وبناءً على ما سبق ،فالمصدر في اللغة العربية أصل الشيء ومنشئه ،أو الموضع أو المكان الذي يرجع إليه ﻷعلى
مقدمة كل شيء وأوله ،وتجمع كلمة مصدر بمصادر )ابن منظور1414 ،هـ (.
 -2التعريف اﻻصطﻼحي لكلمة مصدر ،هو المنبع الذي تنبثـق منـه حقيقـة معينـة ،أو اﻷصـل ،أو المنشـأ الـذي تشـتق منـه
القواعد وأحكامها ) .(Roubier, 2005, p.9والقواعد القانونية -كأي شيء آخر -ﻻ يمكن أن تنشأ مـن العـدم؛ وإنمـا
ﻻ بد من وجود أصل منشئ لها ،وذلك طبقاً لقانون السببية الـذي يقـرر أنـه "ﻻ يوجـد شـيء بـﻼ مصـدر ،وﻻ توجـد

نتيجة بﻼ سبب") .(Robint, 1955, p.413وهذا المبدأ بحسب رأي بعض الفﻼسفة والمفكرين هـو المبـدأ اﻷسـمى
لكل معرفة ،وهو بهذا المعنى المبدأ اﻷسمى للمعرفة القانونية ).(Heidegger, 1983, p.58-81
الفرع الثاني :التعريف اﻻصطﻼحي الفقهي والقانوني
يقصد بالمصدر في اﻻصطﻼح الفقهي )خﻼف ،دون سنة نشر ،ص  22-20؛زيدان ،1976 ،ص  (6ما يستدل بالنظر
الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن .ويطلق الفقه اﻹسﻼمي على المصادر ،اﻷدلة الشرعية أو
أصول اﻷحكام) .(2وتقسم المصادر إلى مصادر أصلية ﻻ تتوقف دﻻلتها على اﻷحكام على دليل آخر ،وتتمثل في أربعة مصادر
هي :القرآن الكريم والسنة النبوية واﻹجماع والقياس .أما المصادر اﻷخرى)، (3فأمر اﻻستدﻻل بها على اﻷحكام الشرعية
مختلف فيه )خﻼف ،دون سنة نشر ،ص .(22-21
ويعرف المصدر في اﻻصطﻼح القانوني بأنه اﻷصل أو المنبع الذي يستقي منه واضعو القاعدة القانونية جوهرها
وصفتها اﻹلزامية والرسمية )الزهراني وآخرون1433 ،هـ ،ص  .(64وقد يقصد بها أيضا الطريقة أو الوسيلة التي يسترشد
بها القاضي ،أو المرجع الذي يستعين به في تفسير القاعدة القانونية عند تطبيقها على النزاع المعروض أمامه .وتستخدم
كلمة مصدر في اﻻصطﻼح القانوني في عدة معان مختلفة عن المعنى اﻷول الذي ذكرناه سابقاً ،مثل المصدر الحقيقي
للقاعدة القانونية) ،(4أو المصدر التاريخي) ،(5أو المصدر التفسيري) .(6وجميع هذه المعاني مستخدمة في غير مكانها
الصحيح ﻻصطﻼح كلمة مصدر؛ ذلك أن هذه اﻻستخدامات قد تعبر إما عن مضمون القاعدة ،أو جوهرها ،أو ربما مادتها،
وﻻ يمكن بحال أن تكون هي اﻷسباب المنشئة للقواعد القانونية .ونستطيع القول إن المصدر هو أساس القاعدة القانونية،
وأما ما يتعلق بالتسميات اﻷخرى ،فما هي إﻻ عوامل أولوية يحتاج إليها في إعداد جوهر القاعدة القانونية ومضمونها .إن
اصطﻼح كلمة مصدر ليس له إﻻ مدلول واحد ،هو السبب الموجد والمنشئ للقاعدة القانونية )الوكيل ،1964 ،ص .(265
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فاصطﻼح كلمة مصدر يعني أنه اﻷصل )السبب( المنشئ والموجد للقاعدة القانونية وفقاً لمقتضيات مبدأ السببية،
الذي ينبغي كما يقول أحد فقهاء القانون أن يكون بغير شروط على اﻹطﻼق ) ،(Heidegger, 1983, p. 95ﻷن الحقيقة
ذاتها ﻻ يمكن اعتبارها كذلك إﻻ إذا استطعنا تقديم السبب المنشئ لها ) .(Robint, 1955, p.407ويسمى المصدر بهذا
)(10
المعنى .المصدر الرسمي للقاعدة القانونية)(7؛ أي السبب الذي أوجد القاعدة القانونية ،كالدين) ،(8أو التشريع) (9أو العرف
أو القضاء) .(11ومنه تستمد القاعدة القانونية صفتها اﻹلزامية ،التي تعد أهم صفات القاعدة القانونية على اﻻطﻼق ،وتتميز
بها عن غيرها من القواعد اﻻجتماعية اﻷخرى؛ كالقواعد اﻷخﻼقية والعادات والتقاليد.
وبناءً على ما سبق ،يمكن تعريف مصدر القاعدة القانونية التّجارية الرسمية بأنه اﻷصل المنشئ والموجد للقاعدة
التّجارية ،الذي تستقي منه أحكامها ويضفي عليها صفة اﻻلزام ،ويتوجب الرجوع إليه لتحديد الحكم واجب التطبيق في
النزاعات ذات الطابع التجاري.
المطلب الثاني :المصادر الرسمية للقاعدة القانونية التّجارية
تتمثل المصادر الرسمية في الوسائل التي تضفي على القاعدة القانونية صفة اﻹلزام واﻹجبار ،والطريقة التي تخرج بها
القاعدة من مجرد قاعدة سلوك عادية إلى قاعدة قانونية ملزمة واجبة التطبيق .وتعرف أحيانًا بالمصادر الشكلية؛ ﻷنها عبارة
عن الطريقة أو الوسيلة التي تعبر بها الجماعة عن إرادتها ،وتجعل لهذه اﻹرادة شكﻼً خارجيا يسهل به التعرف عليها
)الداوودي ،2004 ،ص  .(72ويختلف ترتيب المصادر الرسمية للقانون بشكل عام ،وللقانون التجاري بشكل خاص ،من
دولة ﻷخرى؛ إذ إن بعض الدول تجعل من التشريع المصدر اﻷول للقاعدة القانونية فيها)،(12
وتتبنى معظم الدول في الوقت الحاضر هذا اﻻتجاه .وبعض الدول تجعل من السوابق القضائية المصدر اﻷول للقواعد
القانونية فيها؛ كالدول اﻷنجلوسكسونية .فعلى خﻼف العديد من قوانين التجارة المقارنة) ،(13لم يحدد نظام المحكمة
التّجارية ،الذي يقابل قوانين التجارة في الدول المقارنة ،مصادر القاعدة القانونية التّجارية في المملكة العربية السعودية،
ولكن من خﻼل الرجوع إلى نصوص بعض اﻷنظمة التّجارية) ،(14وغيرها) ،(15يمكن تقسيم المصادر الرسمية للقاعدة القانونية
التّجارية السعودية ،إلى مصادر أصلية؛ تتمثل في أحكام الشريعة اﻹسﻼمية الغراء ،واﻷنظمة التّجارية ،وأخرى احتياطية
تتمثل في اﻷعراف التّجارية .ويكون المصدر أصليا عندما يتعين على القاضي الرجوع إليه أوﻻً ومباشرة للتعرف على القاعدة
القانونية المراد تطبيقها على النزاع المعروض أمامه ،وذلك قبل البحث في أي مصدر آخر .ويكون المصدر احتياطيا عند
الرجوع إليه بعد خلو المصدر اﻷصلي من حكم يمكن تطبيقه على النزاع المعروض أمامه .وسنتناول ذلك بشيء من اﻹيضاح
في الفرعين القادمين بحيث نتناول في الفرع اﻷول منهما المصادر اﻷصلية ،ونتناول في الفرع الثاني المصادر اﻻحتياطية.

الفرع اﻷول :المصادر اﻷصلية الرسمية للقاعدة القانونية التّجارية

تعد أحكام الشريعة اﻹسﻼمية مصدرا رسميا أصليا من مصادر القاعدة القانونية التّجارية في المملكة العربية السعودية،
إﻻ إنها ليست المصدر اﻷصلي الوحيد فيها ،وإنما توجد إلى جانبها اﻷنظمة التّجارية التي تعد أيضا مصدرا أصليا فيها؛
بشرط عدم مخالفتها أحكام الشريعة اﻹسﻼمية الغراء.
أوﻻً :أحكام الشريعة اﻹسﻼمية
إن المقومات اﻷساسية للمجتمع في المملكة العربية السعودية تتبلور في اﻹيمان بالله ،وبرسله ،والمبادئ اﻷخﻼقية
السامية ،والقيم والتقاليد اﻷصيلة لﻸسرة العربية السعودية ،والتربية الدينية ،والتراث التاريخي للشعب ،والعدل والحرية
الشخصية للمواطنين وحرمه ..حياتهم الخاصة ،وغير ذلك من اﻷسس اﻷخرى التي يقوم عليها المجتمع السعودي .وقد قام
المنظم السعودي بتحديد هذه اﻷسس في النظام اﻷساسي للحكم الصادر باﻷمر الملكي رقم )أ (90/في تاريخ
1412/8/27هـ ،ويحرص كل منظم على أن يضمن فيما يضعه من قواعد أن يكون وليد هذه المقومات ،وثيق الصلة بواقع
المجتمع ،مسايراً لحالته اﻻجتماعية والسياسية والدينية ،متفقاً مع عادات هذا المجتمع وتقاليده وآدابه ونظمه وعقائده .وإلى
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ذلك يرجع السبب في حرص المنظم في المملكة العربية السعودية على النص في النظام اﻷساسي للحكم وبعض اﻷنظمة
اﻷخرى على أن الشريعة اﻹسﻼمية هي المصدر الرئيس لﻸنظمة فيها )الشطناوي1435،هـ  ،ص .(45-44
وعلى ذلك ،فقد نصت المادة السابعة من النظام اﻷساسي للحكم ،على أنه" :يستمد الحكم في المملكة العربية
السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله ،وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة")الشطناوي1435 ،هـ،
ص  .(16)(43وجاء أيضا في المادة اﻷولى من نظام المرافعات الشرعية رقم )م (21/في تاريخ 1421/5/20هـ ،أنه" :تطبق
المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة اﻹسﻼمية ،وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ،وما يصدره ولي اﻷمر
من أنظمة ﻻ تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام".
واستناداً إلى ما تقدم ،فإن أحكام الشريعة اﻹسﻼمية ومبادءَها )عودة ،2008 ،ص  (17)(219هي مجموع القواعد
القطعية التي شرعها الله تعالى في القرآن والسنة النبوية الصحيحة ،وﻻ تحتمل شك ًا وﻻ تأويﻼً ،وليست بالتالي موضع اجتهاد
وﻻ محل خﻼف ،وﻻ تتغير بتغير اﻷحوال ،أو الزمان ،أو المكان ،وﻻ يسوغ للمسلمين أن يتفرقوا فيها ،وتمثل في مجموعها
اﻷصول والثوابت والعقائد والمبادئ واﻷنظمة السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية التي شرعها الله لتنظيم بعض جوانب حياة
الفرد والمجتمع على اﻷرض ،ومن ثم يلتزم أولو اﻷمر؛ أي الحكام والسلطات العامة في الدولة بإعمالها التزاماً كامﻼً ،فﻼ
طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ثانيا :اﻷنظمة والقواعد التّجارية
جاءت الشريعة اﻹسﻼمية بأحكام عامة ،ولم تشتمل على تفصيﻼت لجميع احتياجات اﻹنسان في النظام اﻻجتماعي الذى
يضم مجموعة اﻷحكام التي يحتاجها المجتمع لتنظيم شتى الروابط والعﻼقات تفصيﻼً ،ﻷن شمولية الشريعة لكل شيء وفقاً
لقوله تعالى" :ما فرطنا في الكتاب من شيء") ،(18تنصب بالدرجة اﻷولى على الكليات واﻹطار العام لحركة اﻹنسان
والمجتمع .أما التفاصيل والجزئيات ،فأمرها متروك للمسلمين يعالجونها بحسب مقتضيات الزمان والمكان واﻷحوال
ومصالحها ،بما يحقق حاجات الناس ويلبي مطالبهم ويساير أغراضهم المعتبرة .وقد تركت النصوص الشرعية مجاﻻً رحباً
لحركة العقل المجتهد ،حسب دواعي التطور التاريخي واﻻجتماعي ومتطلباته؛ فالشريعة اﻹسﻼمية في مثل هذه اﻷمور تعنى
بالمقاصد والغايات ،وليس بالوسائل والسبل والنظم التي تحقق هذه المقاصد وتلك الغايات ،ولذلك تتضمن الشريعة
اﻹسﻼمية كثيرا من المبادئ العامة ،والقليل من اﻷحكام الشرعية التفصيلية.
ونظراً لما جاءت به الشريعة اﻹسﻼمية من عموميات ،وبخاصة فيما يتعلق بالتجارة واﻷعمال التّجارية ،فقد قام ولي
اﻷمر ،ممثﻼً بالجهات المختصة )السلطة التنظيمية( )الشطناوي1435 ،هـ  ،ص  (19)(57بوضع قواعد مفصلة في المواد
التّجارية من أجل تنظيمها والوقوف على أحكامها ،وذلك وفقًا لما جاءت به المادة ) (67من النظام اﻷساسي للحكم:
"تختص السلطة التنظيمية بوضع اﻷنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد
الشريعة اﻹسﻼمية ،وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى" ،بشرط أﻻ تتعارض
هذه اﻷنظمة في أساسها مع أحكام الشريعة اﻹسﻼمية ،ويتم الرجوع إلى هذه اﻷحكام في المسائل التّجارية.
بناءً على ذلك ،تعد اﻷنظمة التّجارية في المملكة العربية السعودية مصدرا أساسيا ورسميا للقاعدة القانونية التّجارية
فيها ،وتبوأت هذه المكانة ﻻستنادها على قاعدة المصالح المرسلة )خﻼّف ،دون سنة نشر ،ص  84وما بعدها() ،(20التي
تهدف إلى تحقيق مصالح اﻷفراد وتنظيم شؤون أمورهم في جميع مناحي الحياة؛ اﻻقتصادية ،والسياسية ،واﻻجتماعية .وتعد
الشريعة اﻹسﻼمية اﻹطار العام لجميع التشريعات واﻷنظمة التي تضعها السلطة المختصة؛ إذ ينبغي على هذه اﻷخيرة التقيد
بالمبادئ العامة للشريعة اﻹسﻼمية في أثناء وضعها التشريعات المختلفة من تجارية وإدارية ومدنية وغيرها.
وتتمثل اﻷنظمة التّجارية بصفة رئيسة في؛ نظام المحكمة التّجارية رقم )م (2/في تاريخ 1350/1/15هـ ،الذي يعد
بمثابة التّقنين التّجاري في المملكة ،ويضم القواعد واﻷحكام التي تتعلّق بالتّجارة البرية والبحرية والقضاء التّجاري ،كما
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تتمثل أيضا في العديد من اﻷنظمة والتّشريعات المكملة لنّظام المحكمة التّجارية ،أو المعدلة لها)(21؛ كنظام الشركات التّجارية
رقم )م (6/في تاريخ 1385/3/22هـ ،ونظام اﻷوراق التّجارية رقم )م (37 /في تاريخ 1383/10/11هـ ،ونّظام السجلّ
التّجاري رقم )م (1/في تاريخ 1416/2/21هـ ،واﻷنظمة المتعلّقة بحماية الملكية الصناعية والتّجارية؛ مثل نظام العﻼمات
التّجارية رقم)م (21/في تاريخ 1423/5/28هـ ،ونّظام اﻷسماء التّجارية رقم )م  (15/في تاريـخ 1420/8/12هـ ،واﻷنظمة
المتعلّقة بالبنوك واﻷنظمة التي وضعت لتنظيم اﻷعمال التّجارية كافّةً .وقد تم تحديث العديد من التشريعات التّجارية في
المملكة لتتناسب مع التطورات المتسارعة في البﻼد ،وخاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التّجارة العالمية )العمر،
1437هـ ،ص .(20
الفرع الثاني :المصادر الرسمية اﻻحتياطية للقاعدة التّجارية
إضافة إلى المصادر اﻷصلية ،توجد مصادر رسمية أخرى تُعرف بالمصادر اﻻحتياطية ،ﻷنه ﻻ يتم الرجوع إليها إﻻ
اضطرارا ،بعد خلو المصادر اﻷصلية من أحكام يمكن تطبيقها ،وذلك ﻹيجاد الحلول المناسبة لما يعرض في المسائل
التّجارية المتنازع فيها .وتتمثل المصادر اﻻحتياطية في العرف التجاري والعادات اﻻتفاقية التّجارية .وسنتناول ذلك على
النحو اﻵتي:
أوﻻً :العرف التجاري
يعد العرف أحد مصادر اﻷحكام في كثير من تشريعات الدول المختلفة) .(22وتكمن أهمية العرف التجاري في أنه
المصدر الرسمي الثاني للقاعدة التّجارية بعد أحكام الشريعة اﻹسﻼمية واﻷنظمة التّجارية؛ بل إن كثيراً من اﻷحكام القانونية
التّجارية المكتوبة نشأت قبل تقنينها كأعراف بين التجار).(Ripert and Roblot, 2008,p.39وقد تعددت اتجاهات
شراح القانون التجاري بشأن تعريف العرف التجاري )دويدار ،2008 ،ص 43؛ العكيلي ،2012 ،ص ،(51وجاءت هذه
التعريفات في معظمها متشابه؛ إذ لم تخرج عن أن العرف التجاري "مجموعة من القواعد التي درج الناس على اتباعها فترة
طويلة من الزمن في تنظيم معامﻼتهم التّجارية ،مع اعتقادهم بإلزامها وضرورة احترامها ،وعدم الخروج عليها")العكيلي،
 ،2012ص  .(51ويتضح من هذا التعريف أن للعرف ركنين ،أحدها مادي ،واﻵخر معنوي .ويقصد بالركن المادي .اعتياد
الناس على اتباع قواعد معينة في معامﻼتهم مدة طويلة ،وأما الركن المعنوي فيقصد به اعتقاد الناس بوجوب اتباع القاعدة
التي تعارفوا على اتباعها واحترامها.
ومن المؤكد أن أهمية العرف ﻻ تخفى على أحد ،وقد يغني عنها الحديث عن منـزلته في الفقه اﻹسﻼمي ،الذي يعد
المصدر اﻷساس للنّظام القانوني السعودي؛ إذ يشكلّ العرف أحد مصادره اﻻحتياطية )الحسين1434،هـ ،ص ،(72-1مع
اﻹشارة إلى أن الشريعة اﻹسﻼمية السمحة تجيز التعامل بالعرف إن لم يكن مخالفاً لنص شرعي؛ لقول الحق سبحانه وتعالى:
)خذ العفو وأمر بالعرف() ، (23ولقول الرسول ،صلى الله عليه وسلم) :ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن().(24
ولذلك ظهرت قواعد فقهية تؤكد أهمية العرف ووجوب احترامه في المعامﻼت؛ كقاعدة )المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً(،
وقاعدة )التعيين بالعرف كالتعيين بالنص() ، (25وقاعدة )المعروف بين التجار المشروط بينهم( )التويجري ،2009 ،ص 82؛
الزرقاء ،دون سنة نشر ،ص.(239-237
فضﻼً عن ذلك ،فقد ورد في المادة الثّانية من نظام الشركات السعودي النص صراحة على اعتبار العرف أحد مصادر
أحكام الشركات .فقد جاء فيها" :تسري أحكام هذا النظام وماﻻ يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على
الشركات اﻵتية ."...:ويتوجب على القاضي الرجوع إلى العرف ،عند خلو نظام الشركات واﻻتّفاقات التعاقدية من أحكام
يمكن تطبيقها على المسائل والقضايا المعروضة عليه .لذا يعد العرف في النّظام القانوني السعودي مصدرا رسميا يلي
التّشريعات واﻷنظمة التي يصدرها ولي اﻷمر بمقتضى مبدأ المصالح المرسلة.
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يعد العرف من أقدم مصادر القانون في تاريخ البشرية؛ فهو الطريق الطبيعي الذي تخرج منه القواعد القانونية التي
يحتاج إليها المجتمع ،ووسيلته الفطرية لتنظيم المعامﻼت .وقد ضعفت الحاجة إليه في العصور الحديثة ،بسبب تعقيد
الروابط اﻻجتماعية ،وتقدم المجتمعات ،وعجزه عن مسايرة التّطور السريع في المجاﻻت اﻻقتصادية واﻻجتماعية والسياسية
)سلطان ،1978 ،ص 144؛  .(Kassis, 1984, p: 335ومع هذا ،فإن العرف ﻻ يزال على الرغم من انتشار التّشريعات
واﻷنظمة في العصر الحالي مصدرا رسميا للقانون في جميع الدول ،وإن كان احتياطيا )مرقص ،1957 ،ص.(105-104
وﻻ تزال الحاجة مستمرة إليه ،وبخاصة في المسائل واﻷعمال التّجارية .وفي هذا الصدد ،يقول الدكتور الجبر" :وعلى
الرغم من دخول القانون التّجاري مرحلة التّقنين ،ووفرة النّصوص التّشريعية في العصر الحديث؛ فﻼ يزال العرف يقوم بدور
ﻻ يمكن إغفاله في تكوين القانون التّجاري وتطوير أحكامه ،بل إن بعض النظم التّجارية ،كالبيوع البحرية والحسابات الجارية
واﻻعتمادات المستندية ،ﻻ تزال محكومة بقواعد عرفية بحتة")الجبر ،1996 ،ص .(26
ويأتي العرف التّجاري في مرحلة تالية بعد أحكام الشريعة اﻹسﻼمية والتّشريعات واﻷنظمة التّجارية ،وله أهمية خاصة
في المسائل التّجارية؛ إذ ظل القانون التّجاري مدة طويلة قانونًا عرفيا ﻻ يتضمن نصوصا مكتوبة .وحتى بعد تقنينه ،فقد
بقي المجال واسعاً لتطبيق اﻷعراف التّجارية ،بسبب عدم كفاية النّصوص التّشريعية لمعالجة المسائل التّجارية كافة .ولهذا
فإن العرف يعد مصدرا تكميلياً خصبا يتناول المسائل التي تسري في شأنها قواعد القانون التجاري ،وغيره من فروع
القانون التي تقبل ذلك بطبيعتها )العكيلي ،2012 ،ص.(26)(51
وقد يكون العرف خاصا ،أو محليا في نطاق إقليم معين من الدولة ،أو مقتصراً على مسائل تجارية معينة ،وعندئذٍ.
وقد يكون عاما يشمل إقليم الدولة بأكمله ،ويمتد إلى مسائل تجارية عامة ،ويطلق عليه في هذه الحالة العرف العام .وفي
حالة وجود تعارض بين العرف الخاص والعرف العام ،فعلى القاضي ترجيح كفة العرف الخاص)عزب ،2001 ،ص .(27)(27
ومن المسلم به فقهاً وقضاءً وتشريعاً أن للعرف شروطًا يجب توافرها كي يكون صحيحا منتجا ﻵثاره ،تتمثل في عدم مخالفة
أحكام الشريعة اﻹسﻼمية وأحكام التشريعات واﻷنظمة التّجارية اﻵمرة )العكيلي ،2012 ،ص  ، (55وعدم مخالفة النظام العام
في الدولة ،وأن يكون العرف المتعلﱢق بالتصرف موجودا عند إنشائه .فإذا سبق التصرف إنشاء العرف ،لم يصح اعتِباره
وتحكيمه ،كما ﻻ بد من استمرار العرف حتى يصح تحكيمه والعمل به.
والقواعد العرفية متعددة ومتنوعة في المسائل التّجارية ،ومن اﻷمثلة عليها فسخ عقد البيع عند عدم دفع الثمن في
الوقت المتفق عليه دون حاجة إلى أعذار)العكيلي ،2012 ،ص54 :؛ درويش ،2001 ،ص  ،(26وقاعدة تخفيض ثمن المبيع
عند تأخر البائع في تسليم الشيء المبيع أو تسليم بضاعة أقل جودة من الصنف المتفق عليه ،وقاعدة افتراض التضامن بين
المدينين بدين تجاري عند تعددهم ،وقاعدة اﻻكتفاء بإنذار المدين بورقة عادية دون الحاجة إلى إنذاره بورقة من أوراق
المحضرين ،وقاعدة التزام المستورد بدفع أجور الشحن )الشريف والقرشي ،2014 ،ص  ،(28)(39-38وقاعدة عدم تجزئة
مفردات الحساب الجاري ... ،وغيرها.
ثانياً العادة اﻻتفاقية التّجارية
هي القواعد التي اعتاد اﻷفراد اتباعها في معامﻼتهم التّجارية فترة من الزمن ،دون الشعور بإلزاميتها؛ فهي ﻻ تصل إلى
درجة اﻹلزام القانوني ،وﻻ يطبقها التّجار في معامﻼتهم التّجارية إﻻ في حالة اﻻتفاق على اﻷخذ بها صراحة أو ضمنًا .فهي
ليست قواعد قانونية ملزمة ،وإنما تستمد صفتها الرسمية وقوتها الملزمة من إرادة المتعاقدين الذين يدرجونها في
اتفاقاتهم وقبولهم لحكمها ورضاهم بما جاءت به ،ولهذا يطلق عليها العادات اﻻتفاقية )طه ،1988 ،ص .(39
وأما الفارق بينها بين اﻷعراف التّجارية فيكمن في افتقادها الركن المعنوي ،أو عنصر اﻹلزام الذي ينبغي توافره في
العرف ،الذي يستمده من شعور الجماعة باعتباره قاعدة قانونية ملزمة يتوجب احترامها دون حاجة لﻼتفاق على ما جاء فيه.
وأما العادة اﻻتفاقية فإنها تستمد قوتها الملزمة من إرادة المتعاقدين الضمنية بوصفها شرطاً صريحاً أو ضمنيا في العقد
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)درويش ،2001 ،ص  .(25كما ﻻ يجب تطبيق العادة التّجارية عند جهل اﻷطراف بوجودها ،على خﻼف العرف الذي يطبق
على اﻷطراف حتى وإن لم يعلموا بوجوده ،ما دام أنهم لم يتفقوا صراحة على استبعاده.
ويترتب على ذلك التزام القاضي بتطبيق العرف من تلقاء نفسه ،حتى وإن لم يطلب الخصوم ذلك ،ودون التزامهم بإثبات
وجوده )عباس ،1964 ،ص 64؛ الخولي ،1964 ،ص 75؛ طه ،1988 ،ص  .(29)(16ويخضع القاضي ،بحسب الرأي
الراجح )شفيق ،1966 ،ص  (30)(22في تقدير وجود العرف وتطبيقه وتفسيره لرقابة المحكمة العليا ،باعتباره قاعدة قانونية
ملزمة ) .(Hamel et Lagarde, 1954, p. 22أما العادة اﻻتفاقية فيتوجب على من يتمسك بها ضرورة إثباتها ،وﻻ
يستطيع القاضي تطبيقها من تلقاء نفسه ،ﻷنها ليست قاعدة قانونية بالمعنى الصحيح؛ ﻻفتقارها للركن المعنوي ،كما يجوز
) Ripert
للقاضي استبعاد حكمها إذا اتفق المتعاقدان على مخالفتها ،دون أن يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا
.( and Roblot,2008,p.44
وتتعدد العادات اﻻتفاقية وتتنوع في المسائل التّجارية .ومن اﻷمثلة عليها؛ ما جرى عليه العمل من اتباع مسلك معين
في حزم البضائع أو تقديرها وزناً أو قياساً ،وما جرت عليه العادة في تحديد مدة معينة لفحص البضائع في بعض البيوع
التّجارية ،ودفع اﻹكراميات... ،وغيرها )الشريف والقرشي ،2014 ،ص .(40
المبحث الثاني :رجوع القاضي للمصادر الرسمية في حل المنازعات التّجارية
تلعب المصادر الرسمية دورا أساسيا في حل المنازعات بشكل عام ،والتّجارية بشكل خاص؛ إذ يتوجب على القاضي
الرجوع إلى هذه المصادر للتّعرف على القاعدة القانونية التّجارية المراد تطبيقها على النزاع المعروض أمامه ،وقبل الرجوع
إلى أي مصدر آخر .وﻻ يعد الرجوع إلى هذه المصادر أمرا تقديريا للقاضي ،وإنما يعد أمرا إلزاميا يجب على القاضي
التقيد به ،وعدم البحث في المصادر اﻷخرى إﻻ عند خلو المصادر اﻷصلية من قواعد يمكن تطبيقها على النزاع .وعلى
ذلك ،ستناول في هذا المبحث مدى إلزاميته بالرجوع للمصادر اﻷصلية في مطلب أول ،ونتناول في مطلب ثان التدرج في
الرجوع للمصادر اﻷصلية.
المطلب اﻷول :إلزامية القاضي بالمصادر الرسمية في المنازعات التّجارية
ﻻ يعد رجوع القاضي إلى مصادر القاعدة القانونية التّجارية وأخذ الحكم منها أمرا اختيارياً راجعا لتقديره ،وإنما هو
أمر وجوبي يمكننا استخﻼصه من بعض النصوص القانونية العامة ،والنصوص الخاصة بالمواد التّجارية .وسنقوم ببحث ذلك
في الفرعين القادمين ،نتناول في أولهما النصوص العامة التي توجب على القاضي الرجوع للمصادر اﻷصلية ،ونتناول في
الفرع الثاني النصوص الخاصة بالمواد التّجارية.
الفرع اﻷول :النصوص القانونية العامة
ألزمت المادة ) (48من النظام اﻷساسي للحكم السعودي المحاكم بالرجوع للمصادر اﻷصلية واستخﻼص اﻷحكام
القانونية منها وتطبيقها في النزاعات التي تعرض عليها .فقد جاء فيها" :تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام
الشريعة اﻹسﻼمية ،وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ،وما يصدره ولي اﻷمر من أنظمة ﻻ تتعارض مع الكتاب والسنة" .وأخذ
نظام المرافعات الشرعية رقم )م (1/في تاريخ 1435/1/22هـ في المادة اﻷولى منه بالعبارة ذاتها التي وردت في نص المادة
) (48من النظام اﻷساسي .فقد جاء فيها" :تُطبق المحاكِم على القضايا المعروضة أمامِها أحكام الشريعة اﻹسﻼمية وِفقاً لما
دل عليه الكِتاب والسنة ،وما يصدِره ولي اﻷمر من أنظِمة ﻻ تتعارض مع الكِتاب والسنة ،وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد
في هذا النِظام" .وفي هذا تأكيد على ضرورة رجوع القاضي إلى المصادر اﻷصلية التي حددها المنظم .بشأن تطبيقها على
النزاعات التي تثار أمامه ،وعلى وجه اﻻلزام.
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ويؤكد ذلك ما ذهبت إليه المادة اﻷولى من نظام القضاء الجديد) (31بقولها" :القضاة مستقلون ،ﻻ سلطان عليهم في
قضائهم لغير أحكام الشريعة اﻹسﻼمية واﻷنظمة المرعية ،وليس ﻷحد التدخل في القضاء" .فاﻷصل أن يستقل القاضي
بقضائه ،وله الحرية المطلقة في إصدار اﻷحكام التي يراها مناسبة للفصل في النزاعات المعروضة عليه ،ولكن يجب أن يكون
ذلك بموجب المصادر الرسمية اﻷصلية المتمثلة في الشريعة اﻹسﻼمية واﻷنظمة ذات العﻼقة بموضوع النزاع.
وبتطبيق ذلك على المنازعات التّجارية التي تعرض أمام القضاء ،فإنه يتوجب على القاضي الرجوع إلى اﻷنظمة
الموضوعة في إطار المصالح المرسلة ،ذات العﻼقة بموضوع النزاع .فإذا كان النزاع يتعلق باﻷوراق التّجارية مثﻼً ،فيجب
الرجوع إلى نظام اﻷوراق التّجارية ،وإذا كان يتعلق بالشركات التّجارية ،فيتوجب الرجوع إلى نظام الشركات التّجارية...،
وهكذا بحسب طبيعة النزاع .وحرصا من المنظم السعودي على ضرورة رجوع القاضي إلى هذه المصادر ،وتطبيقها بشكل
صحيح وسليم على النزاعات المعروضة ،فقد أناط بالمحكمة العليا مهمة مراقبة سﻼمة تطبيق أحكام الشريعة اﻹسﻼمية ،وما
يصدره ولي اﻷمر من أنظمة ﻻ تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن وﻻية القضاء العام) ،(32بحيث ﻻ يستطيع القاضي
الخروج على هذه المصادر أو تجاهلها ،أو إساءة تطبيقها ،وإﻻ كان حكمه غير صحيح ،وعرضة للطعن به أمام المحكمة
العليا.
الفرع الثاني :النصوص القانونية التّجارية
على الرغم من أهمية نظام المحكمة التّجارية ودوره في ضبط القواعد التّجارية ،باعتباره يمثل التقنين التجاري في
المملكة العربية السعودية؛ فإنه جاء خاليا من تحديد المصادر التي يتوجب الرجوع إليها عند التنازع في مسألة من المسائل
المتعلقة به ،وهذا على خﻼف العديد من التشريعات التّجارية المقارنة ،التي حددت هذه المصادر وبينتها على وجه الدقة،
فقد جاء في نص المادة الثانية من قانون التجارة اﻷردني-1" :إذا انتفى النص في هذا القانون ،فتطبق على المواد التّجارية
أحكام القانون المدني-2.على أن تطبيق هذه اﻷحكام ﻻ يكون إﻻ على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري".
وجاء أيضا في المادة الثانية من قانون التجارة الكويتي " :تسري على المسائل التّجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد
بشأنه نص في هذا القانون .فإذا لم يوجد عرف تجاري ،طبقت أحكام القانون المدني" .من هذه النصوص ،نرى تحديداً
واضحاً للمصادر التي يتوجب الرجوع إليها وتطبيقها على المسائل التّجارية .وتتمثل هذه المصادر في نصوص هذه
التشريعات ،وفي القانون المدني واﻷعراف التّجارية عند خلو تلك النصوص من أحكام وقواعد يمكن تطبيقها.
إن خلو نظام المحكمة التّجارية من تحديد مصادر القاعدة التّجارية ﻻ يعني في المقابل عدم وجود مصادر رسمية
للقواعد التّجارية يمكن تطبيقها على المسائل التّجارية ،وإنما يمكن تحديد هذه المصادر في ضوء النصوص العامة التي
سبق بيانها ،وبعض النصوص الخاصة التي جاءت في اﻷنظمة التّجارية .فقد جاء في المادة الثانية من نظام الشركات:
"تسري أحكام هذا النظام وماﻻ يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات اﻵتية ." ... :وقد حددت
هذه المادة مصادر القاعدة القانونية التّجارية المتعلقة بالشركات التّجارية؛ إذ يتوجب الرجوع إلى اﻷحكام التي تناولها نظام
الشركات التّجارية أوﻻً ،وشروط الشركاء ثانيا ،وقواعد العرف عند خلو هذا النظام واتفاقات الشركاء من أحكام يمكن
تطبيقها على مسائل الشركات التّجارية.
وجاء أيضا في المادة الثانية من نظام التحكيم السعودي) (33أنه" :مع عدم اﻹخﻼل بأحكام الشريعة اﻹسﻼمية وأحكام
اﻻتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها ،تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم ،أيا كانت طبيعة العﻼقة النظامية
التي يدور حولها النزاع ،إذا جرى هذا التَحكيم في المملكة ،أو كان تحكيماً تجاريا دوليا يجرى في الخارج ،واتّفق طرفاه
على إخضاعه ﻷحكام هذا النظام" .يتضح لنا من خﻼل هذا النص أن اﻷحكام والقواعد التي يشتمل عليها نظام التحكيم تعد
مصدرا أصليا للقاعدة القانونية التّجارية المتعلقة بمسائل التحكيم؛ إذ يتوجب الرجوع إليها أوﻻً وتطبيقها على مسائل
التحكيم ومنازعاته.
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نخلص مما تقدم إلى أن القاضي ملزم بقوة النصوص القانونية ،العامة والخاصة ،بالرجوع إلى المصادر الرسمية،
اﻷصلية منها واﻻحتياطية ،للقاعدة القانونية التّجارية ،المتمثلة في اﻷنظمة ذات العﻼقة بالمسائل التّجارية ،واﻷعراف
التّجارية ،واﻻتفاقات العقدية ،وأحكام الشريعة اﻹسﻼمية.
المطلب الثاني :تدرج القاضي في الرجوع للمصادر الرسمية للقاعدة القانونية التّجارية
تتعدد المصادر الرسمية للقاعدة القانونية وتختلف باختﻼف العصور والمجتمعات .ففي الماضي؛ أي في المجتمعات
البدائية وقبل نشوء الدول والحكومات وقيام السلطات التشريعية فيها ،كان العرف هو المصدر الرسمي اﻷول للقاعدة
القانونية  ،باعتباره مستمدا مما تواضع عليه الناس في تنظيم عﻼقاتهم .ويلي العرف الدين؛ فقد كان مصدرا للكثير من
القواعد القانونية في تلك المجتمعات .وكانت الشريعة اﻹسﻼمية هي المصدر اﻷساس واﻻصلي للقواعد القانونية في الدولة
اﻹسﻼمية ،وبدأ دورها يتضاءل في الدول العربية واﻹسﻼمية الحديثة) .(34ولكن مع تقدم المجتمعات الحديثة وزيادة العﻼقات
اﻻجتماعية وتشعبها ،فقد أصبح التشريع هو الوسيلة اﻷسرع في إنشاء القواعد القانونية وتكوينها؛ اﻷمر الذي أدى إلى
تصدره لباقي المصادر اﻷخرى في مختلف دول العالم.
ونظرا لتعدد مصادر القاعدة القانونية التّجارية في المملكة العربية السعودية ،فإننا سنتناول في هذا المطلب اﻷولوية
التي يتوجب على القاضي اتباعها في الرجوع إلى هذه المصادر في الفرعين القادمين ،نتناول في اﻷول منهما إلزامية رجوع
القاضي أوﻻً إلى اﻷنظمة التّجارية ،ونتناول في الفرع الثاني رجوع القاضي إلى المصادر اﻷخرى مع مراعاة الترتيب بينها.
الفرع اﻷول :رجوع القاضي إلى اﻷنظمة التّجارية أوﻻً
تأتي أحكام الشريعة اﻹسﻼمية –كما بينّا -في قمة هرم النظام القانوني السعودي ،وتتبوأ مكان الصدارة بين المصادر
اﻷخرى .إﻻ أن هذا المصدر ليس هو المصدر الرسمي اﻷصلي الوحيد في الدولة ،وإنما توجد إلى جانبه اﻷنظمة )التي
تقابل التشريع في اللغة القانونية العربية( التي تصدرها الجهات المختصة في المجاﻻت المختلفة ،والتي يشترط فيها عدم
مخالفتها ﻷحكام الشريعة الغراء .ويعود السبب في وضع هذه اﻷنظمة إلى أن الشريعة اﻹسﻼمية جاءت بعموميات ،تاركة
تنظيم التفصيﻼت والجزئيات ﻷصحاب اﻻختصاص ،وبحسب ما يتناسب مع حاجات الناس وظروفهم ومصالحهم .لذا قامت
المملكة العربية السعودية ،ممثلة بالسلطة التنظيمية ،بسن العديد من اﻷنظمة التي عالجت الكثير من الموضوعات التي
تستند في أساسها على فكرة المصالح المرسلة )اﻷشقر1417 ،هـ؛ إسماعيل ،1993 ،ص  264وما بعدها() ،(35وتنظيم
شؤون حياتهم في مختلف مناحي الحياة اﻻقتصادية واﻻجتماعية والسياسية.
وفي مجال بحثنا ،فقد أصدرت السلطة التنظيمية العديد من اﻷنظمة التّجارية؛ كنظام المحكمة التّجارية ،ونظام
الشركات التّجارية ،ونظام اﻷوراق التّجارية ،ونظامي اﻷسماء والعﻼمات التّجارية ،وغيرها من اﻷنظمة التّجارية واﻻقتصادية
اﻷخرى .وتعد الشريعة اﻹسﻼمية اﻹطار العام لهذه التشريعات وغيرها؛ إذ يتوجب على المنظم السعودي التقيد بالمبادئ
العامة للشريعة في أثناء وضعه التشريعات ،وإﻻ كانت معيبة بعدم المشروعية ،وذلك طبقًا لما جاء في المادة السابعة من
النظام اﻷساسي للحكم ،التي تنص على أنه" :يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى ،وسنة
رسوله .وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة" ،والمادة ) (48من النظام نفسه التي تنص على أنه" :تُطبق
المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة اﻹسﻼمية ،وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة ،وما يصدره ولي اﻷمر
من أنظمة ﻻ تتعارض مع الكتاب والسنة".
وبناءً على ما تقدم ،يتوجب على القاضي عندما تعرض عليه مسألة في المواد التّجارية ،موضوع لها حكم في اﻷنظمة
التّجارية ،البحث ابتداءً في هذه اﻷنظمة ،وقبل البحث في الشريعة اﻹسﻼمية ،مع أن اﻷصل هو أن يتم الرجوع إلى أحكام
الشريعة اﻹسﻼمية أوﻻً وقبل الرجوع إلى أي مصدر آخر ،وذلك بحسب ما جاء في نص المادة السابعة من النظام اﻷساسي
للحكم ،ووفقًا كذلك لترتيب مصادر القواعد القانونية الوارد في بعض النصوص اﻷخرى) .(36ولكن نظرا لخلو الشريعة
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اﻹسﻼمية من أحكام تفصيلية يمكن تطبيقها في مجال المنازعات التّجارية ،فيتوجب على قاضي المسائل التّجارية الرجوع إلى
اﻷنظمة التّجارية المفصلة لﻸحكام التّجارية ،التي ﻻ تتعارض في أساسها مع مبادئ الشريعة اﻹسﻼمية ،وإنما تأتي منسجمة
ومتناغمة معها .وتجدر اﻹشارة إلى أن تقديم أحكام اﻷنظمة التّجارية على الشريعة اﻹسﻼمية ،ليس -ﻻ سمح الله -لقصور
في هذه اﻷخيرة ،وإنما ﻷنها جاءت بعموميات ،تاركة التفصيﻼت والجزئيات واﻷحكام الدقيقة المتعلقة بها ،ﻻختﻼفها باختﻼف
البيئات وتغيرها بتغير المصالح ،وبالتالي جاءت خالية من أحكام يمكن تطبيقها في هذا المجال).(37
ولكن عندما تتضمن الشريعة اﻹسﻼمية أحكاما معينة بخصوص مسائل تجارية معينة ،فيتوجب الرجوع إليها ابتداءً وقبل
الرجوع إلى المصادر اﻷخرى ،لتمتعها بقيمة قانونية ملزمة للكافة؛ باعتبارها جزءاً من النظام القانوني في المملكة ،ولها فيه
مكانة عليا ،وهي في رأينا تقع على رأس النظام القانوني في المملكة ،وملزمة بطبيعتها وبذاتيتها للكافة ،على اعتبار أنها
تشتمل على أحكام يمكن تطبيقها على المنازعات؛ كالمنازعات ذات الطابع الجنائي ،أو تلك المتعلقة باﻷحوال الشخصية؛
كالزواج والطﻼق والميراث وغيره ،أو اﻷحوال المالية؛ كالعقود ،واﻻلتزامات وغيرهما .وعلى ذلك ،فقد أبقت المادة الثانية
من نظام الشركات ،الشركات المتعارف عليها في الفقه اﻹسﻼمي؛ كشركة العنان )البهوتي ،1982 ،ص  (38)(495والوجوه
)الكركي ،دون سنة نشر ،ص  (39)(12وغيرهما ،خاضعة ﻷحكام الفقه اﻹسﻼمي )العمر ،2013 ،ص (37؛ لوجود أحكام
تفصيلية خاصة بها ،وبالتالي عدم خضوعها ﻷحكام نظام الشركات السعودي).(40
الفرع الثاني :الرجوع إلى مبادئ الشريعة اﻹسﻼمية والمصادر الرسمية اﻷخرى
في حال خلو اﻷنظمة التّجارية من أحكام يمكن تطبيقها على النزاع التجاري المعروض أمام القاضي ،فﻼ يجوز للقاضي
أن يمتنع عن النظر فيه بحجة عدم وجود نص يمكن تطبيقه في هذه الحالة ،ﻷن ذلك يؤدي إلى "إنكار العدالة")فؤاد،
 ،1986ص  .(10ويؤكد ذلك ما ذهبت إليه المادة ) (223من نظام العمل)(41؛ فقد جاء فيها أنه " :ﻻيجوز ﻷي هيئة من
الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه؛
ﻷنها ترتكب في هذه الحالة جريمة إنكار العدالة .وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة اﻹسﻼمية وما استقرت
عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة").(42
تعد الشريعة اﻹسﻼمية) (43مصدرا رسميا وأصليا للقاعدة التّجارية في المملكة العربية السعودية ،لكن ﻻ يتم اللجوء
إليها ،إﻻ عند خلو التشريعات التّجارية من اﻷحكام والمسائل التفصيلية التي تنظم اﻷمور التّجارية ،وبخاصة تلك القواعد
واﻷحكام العامة التي تتعلق بالمعامﻼت المالية التّجارية بوجه عام .وفي حال خلو هذه اﻷنظمة من هذه أحكام ٍ يمكن تطبيقها
على النزاع المعروض أمام القاضي ،فعندئذ يتوجب الرجوع إلى الشريعة اﻹسﻼمية والنظر في قواعدها العامة ،ومحاولة
اﻻستناد إليها في حل المنازعات التّجارية ،ويعد الرجوع إليها في هذه الحالة أمرا وجوبيا ،وقبل الرجوع إلى المصادر
اﻷخرى.
ويمكن القول في هذا الصدد إن أحكام الشريعة اﻹسﻼمية تشكل القواعد العامة التي يتوجب الرجوع إليها عند خلو
القواعد الخاصة )القواعد القانونية التّجارية( من أحكام يمكن تطبيقها على النزاع .وعند قيام حالة تعارض بين نصوص
اﻷنظمة التّجارية ،وأحكام الشريعة اﻹسﻼمية ،فيجب في هذه الحالة تقديم أحكام الشريعة اﻹسﻼمية وتفضيلها؛ على اعتبار
أنها في منزلة أعلى من نصوص التشريعات واﻷنظمة التّجارية ،التي يفترض فيها أﻻ تتعارض في أساسها مع مبادئ الشريعة
اﻹسﻼمية ،وإنما يجب أن تأتي منسجمة ومتناغمة معها.
وفي حال خلو أحكام الشريعة العامة من قواعد يمكن اﻻستناد إليها للفصل في النزاع التجاري ،فيتوجب على القاضي
الرجوع إلى القواعد العرفية ،وقد بات من المستقر فقها وقضاءً أن القواعد العرفية واجبة اﻻحترام ،وتعد قواعد قانونية
ملزمة بالمعنى الصحيح مالم يوجد اتفاق رضائي على مخالفتها )عباس ،1964 ،ص 63؛ كيرة ،1974 ،ص 280؛ البسام،
 ،1961ص 29؛ شفيق ،1967 ،ص 22؛ حجازي ،1972 ،ص  .(454وقد كان للعرف ،كما رأينا ،دور مهم في تكوين
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القواعد القانونية التّجارية ،بل إن معظم القواعد التّجارية جاءت مستمدة من اﻷعراف ،وقد تم تدوينها نظرا ﻷهمية الحاجة
إليها).(44
وتأتي مكانة العرف التجاري بعد اﻷنظمة وأحكام الشريعة مباشرة .ويرجع ذلك إلى أنه يستمد من ضمير الجماعة؛ فهو
وسيلتها الفطرية لتنظيم تفاصيل المعامﻼت ومقومات المعايير التي يعجز التشريع عن تناولها بسبب تشعبها ،أو استعصائها
على التقنين )البارودي ،1997 ،ص  ،(7لذا يبقى هذا المصدر إلى جانب اﻷنظمة وأحكام الشريعة اﻻسﻼمية مصدرا خصبا
يتناول المسائل التي ﻻ نجد لها حكما في المصادر السابقة )العكيلي ،2012 ،ص  .(50ويؤكد ذلك ما ذهبت إليه المادة
الثانية من نظام الشركات؛ فقد جاء فيها " :تسري أحكام هذا النظام وما ﻻ يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد
العرف على الشركات اﻵتية ." ... :ويعد نظام الشركات من اﻷنظمة المكملة للنظام التجاري؛ فهو يعد العرف من المصادر
الرسمية التي يتوجب الرجوع إليها عند خلو نظام الشركات من أحكام يمكن تطبيقها في هذا الصدد.
وعند خلو اﻷعراف التّجارية من أحكام يمكن الرجوع إليها وتطبيقها بشأن المنازعات التّجارية المعروضة أمام القاضي،
فيتوجب عندئذ على القاضي البحث في العادات التّجارية التي اتفق اﻷطراف على اﻷخذ بها ،علماً بأن إلزامية الرجوع إلى
العادات التّجارية ﻻ تتأتى من العادة التّجارية ذاتها ،وإنما من اتفاق أطراف النزاع على اﻷخذ بها واعتبارها .وفي حال خلو
المصادر الرسمية اﻷصلية واﻻحتياطية من أحكام يمكن تطبيقها على المنازعات التّجارية المعروضة أمام القاضي ،فﻼ يجوز
للقاضي أيضا اﻻمتناع عن النظر فيها وإصدار قراره بحجة عدم وجود مصادر يمكن أن يرجع إليها ،وإﻻ عد منكرا للعدالة،
وإنما يتوجب عليه البحث في المصادر اﻷخرى غير الرسمية؛ كالسوابق القضائية وأحكام الفقه وقواعد العدالة ومبادئ
القانون الطبيعي وغيرها.
الخاتمــــــة
تعد مصادر القاعدة القانونية التّجارية من اﻷمور اﻷساسية التي يتوجب معرفتها ،نظرا لما تقوم به من دور أساسي في
بيان اﻷحكام والقواعد التي يتوجب تطبيقها في ميدان اﻷعمال التّجارية وعﻼقات التجار ،وتصبح الحاجة ماسة إليها عند
حدوث النزاعات التّجارية ،وضرورة الفصل فيها أمام القاضي الذي يتوجب عليه الرجوع إلى هذه القواعد ومعرفة مصادرها
اﻷصلية .وبعد استعراض مصادر القاعدة القانونية التّجارية الرسمية في النظام القانوني السعودي ،وبيان دورها في حل
المنازعات التّجارية ،فقد خلصنا في هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات نُبينها على النحو اﻵتي:
النتائج
أوﻻً :المصادر الرسمية للقاعدة القانونية التّجارية هي تلك التي تخرج بها القواعد القانونية إلى حيز الوجود لتصبح ملزمة
لﻸفراد ،وتخرج من سلطة لها القدرة على فرض الهيبة واﻻحترام للقاعدة القانونية؛ فهي إما أن تكون صادرة من الله
سبحانه وتعالى؛ كأحكام الشريعة اﻹسﻼمية ،أو صادرة من السلطة المختصة التي تستمد سلطتها من اﻹرادة الشعبية
في إصدار القواعد القانونية التّجارية ،أو صادرة من ضمير الجماعة مباشرة من خﻼل اﻷعراف التّجارية التي درج
اﻷفراد على اتباعها في عﻼقاتهم وأنشطتهم التّجارية المختلفة.
ثانيا :تتعدد مصادر القاعدة القانونية التّجارية الرسمية وتختلف من دولة ﻷخرى؛ فمن الدول ما يجعل القواعد الصادرة عن
السلطات المختصة في الدولة )التشريع( في قمة هذه المصادر ،وهو اﻷمر الذي عليه الحال في معظم دول العالم .وأما
في المملكة العربية السعودية ،فيمكن القول إن أحكام الشريعة اﻹسﻼمية هي المصدر اﻷول لجميع القواعد القانونية،
وتشاركها في ذلك أحكام اﻷنظمة الموضوعة في إطار الشريعة اﻹسﻼمية.
ثالثًا :جاء نظام المحكمة التّجارية الذي يمثل التقنين التجاري في المملكة خاليا من تحديد مصادر القاعدة القانونية
التّجارية ،ولكن هذا ﻻ يعني عدم وجود مصادر يمكن الرجوع إليها بهذا الشأن ،بل يمكن تحديد هذه المصادر في
ضوء النصوص العامة وبعض النصوص الخاصة التي جاءت في بعض اﻷنظمة التّجارية المكملة لنظام المحكمة التّجارية.
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ة التي اتفق والعادات التّجاري، والقواعد العرفية،ة واﻷنظمة التّجاري،وتتحدد هذه المصادر في أحكام الشريعة اﻹسﻼمية
.اﻷفراد على تطبيقها بينهم
ة؛ إذ يتوجب عليه الرجوع أوﻻً إلى أحكام اﻷنظمةة التّجاري يتوجب على القاضي التدرج في الرجوع للقواعد القانوني:ارابع
، ثم إلى المبادئ العامة في الشريعة اﻹسﻼمية،ة التي يفترض فيها عدم مخالفة أحكام الشريعة اﻹسﻼمية الغراءالتّجاري
.ة فالعادات التّجاري،فاﻷعراف
التوصيات
ة واﻷنظمةة الرسمية في نظام المحكمة التّجارية التّجاري نتمنى على المنظم السعودي تحديد مصادر القاعدة القانوني:ًأوﻻ
 وبخاصة من جانب القاضي عند نظره في المنازعات، والنص صراحة على بيان إلزامية الرجوع إليها،المكملة له
.اا وقضائيا وفقهي وبيان ترتيب هذه المصادر بدقة بحسب التدرج الهرمي المسلم به قانوني.ةالتّجاري
 نتمنى على المنظم السعودي التفريق صراحة بين أحكام الشريعة اﻹسﻼمية كمصدر أساس ﻻ يمكن تجاوزه وبين:اثاني
 في جميع، التي يجب أن تصاغ في إطارها اﻷنظمة التي تضعها السلطة التنظيمية،المبادئ العامة للشريعة اﻹسﻼمية
.مجاﻻت الحياة المختلفة من سياسية واقتصادية واجتماعية

The Official Mandatory Sources of Commercial Disputes
in the Saudi Legal System
Jamal Talal Al-Nuaimi
Department of Law, Al Al-Bayt University, al Mafraq, Jordan
Adnan Saleh Al-Omar
Department of Law, Yarmouk University, Irbid , Jordan

Abstract
Official sources mean the means by which the legal rule comes into being and acquires mandatory
status. The sources of the official commercial legal rule vary from state to state. Commercial laws
usually include the identification of official sources that the judge must follow when considering
disputes. The Commercial Court system, which corresponds to trade laws in comparative countries, is
devoid of identifying the sources of commercial legal rule. In the Kingdom of Saudi Arabia, however,
through reference to the general texts and some other law texts contained in commercial regulations
supplementing the Commercial Court system, it is possible to identify the sources of the commercial
legal rule that the judge must refer to in accordance with the principle of gradation in legislation, as
sources of the legal norm.
Keywords: Official sources, Commercial legal rule, trade regulations, The principle of gradation in
legislation.
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الهوامش
) (1انظر كلمة صدر في :معجم لسان العرب وفي الصحاح في اللغة وفي القاموس المحيط وفي مقاييس اللغة والتهذيب لﻸزهري.
) (2أدلة اﻷحكام ،وأصول اﻷحكام ،والمصادر التشريعية لﻸحكام ،ألفاظ مترادفة معناها واحد ،ومنه ما يسمى اﻻمارة عند بعض
اﻷصوليين ،وهو ما ﻻ يفيد القطع ،ولكن المشهور في اصطﻼح اﻷصوليين أن الدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملي مطلقاً؛
أي سواءً أكان ذلك على سبيل القطع أم على سبيل الظن  .ولهذا قسموا الدليل إلى قطعي الدﻻلة وظني الدﻻلة.
) (3المصادر اﻷخرى هي -1 :مذهبالصحابي -2 ،المصالح المرسلة -3 ،اﻻستصحاب -4 ،اﻻستحسان -5 ،سد الذرائع -6 ،شرع من
قبلنا -7 ،العرف.
) (4أي مجموعة الحقائق القانونية التي استمدت منها القاعدة القانونية مادتها وموضوعها ،مثل الحقائق التاريخية والدينية واﻻجتماعية
والسياسية واﻻقتصادية...إلخ .وهذه في الحقيقة ﻻ تعدو أن تكون موضوع مادة القاعدة القانونية التي استوحى منها المشرع
مضمون القاعدة ،وﻻ يمكن اعتبارها مصدراً لها .فاﻷمر صادر عن إرادة المشرع وعبر عنه في صورة تشريع هو مصدر هذه
القاعدة القانونية.
) (5الشيء نفسه يمكن أن يقال في هذا الصدد .فإذا كان المشرع قد استقى أحكام القواعد القانونية التي أصدرها من الشريعة
اﻹسﻼمية مثﻼً أو من بعض القوانين اﻷجنبية ،فيكون بذلك قد استمد منها مضمون القاعدة القانونية التي أصدرها .وبالتالي هو
مصدر القاعدة القانونية ،وليس أحكام الشريعة اﻹسﻼمية أو القوانين اﻷجنبية.
) (6ويقصد بالتفسيري :أي توضيح القاعدة القانونية التي قد يشوبها الغموض أو النقص في بعض اﻷحيان ،وهي بهذا تختلف عن
المصدر الذي يتعلق بالخلق واﻹنشاء.
) (7ليست كل المصادر الرسمية للقاعدة القانونية واحدة مشتركة في كل الجماعات ،بل تختلف من جماعة إلى أخرى تبعا للظروف
الخاصة المحيطة بكل منها والمتفاوتة بتفاوت الزمان .وعلى الرغم ذلك اﻻختﻼف ،فإننا نستطيع القول إن العرف والتشريع يعتبران
كقاعدة عامة مصدرين رسميين تشترك فيهما كل الجماعات البشرية ،القديمة منها والحديثة.
) (8الدين هو القواعد واﻷحكام التي ينزلها الله بوحي من عنده على رسله ليبلغوها إلى الناس ،وهو ينظم عادة العبادات؛ أي عﻼقة
المرء بربه ،غير أن من اﻷديان -كالدين اﻹسﻼمي -ما جاء منظما باﻹضافة إلى ذلك قواعد المعامﻼت بالمعنى الواسع ،مقررا،
فضﻼً عن الجزاءات اﻷخروية ،جزاءات دنيوية ،وذلك لكفالة احترام تطبيق أحكامها .فالدين اﻹسﻼمي نزل به الوحي دينًا ودنيا،
دينًا وقانونًا.
) (9لتشريع هو جملة القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة بذلك في الدولة ،وفقًا لﻺجراءات التي نص عليها الدستور أو
النظام اﻷساسي .فهو إذن التعبير بواسطة السلطة المختصة عن القواعد القانونية ،الذي بها يكتسب صفته الرسمية ،ويكون ذلك
في ألفاظ معينة .لهذا فإن هذه القواعد تمسى القانون المكتوب .وقد يقصد أيضا بكلمة تشريع أو نظام مجموعة القواعد
القانونية الناظمة لموضوع معين؛ كنظام العمل ،ونظام المرور ...إلخ.
) (10يعد العرف أول مصدر عرفته اﻹنسانية من مصادر القاعدة القانونية ،فكانت القاعدة القانونية تظهر في العمل مستمدة قوتها
الملزمة من اطراد اﻷفراد على العمل بسنة معينة ،مع اعتقادهم بإلزامها وضرورة احترام أحكامها بتوقيع الجزاء أو اﻹجبار على من
يخالفها.
) (11الحلول العملية التي ينشئها القضاء في حالة وجود نقص في مصادر القانون؛ فالقاضي ﻻ يخلق قاعدة قانونية وإنما حكما فرديا،
قد يشكل خطوة أولى في طريق تكوين اﻷحكام القضائية ،إذا تم اﻷخذ به من المحاكم اﻷخرى .ويعد القضاء في الدول
ﻷانجلوسكسونية ملزما ،على خﻼف الدول الﻼتينية التي تعده مصدرا استثنائيا غير ملزم.
) (12نصت المادة الثانية من القانون المدني اﻷردني رقم ) (43لسنة 1976م على أنه -1 " :تسري نصوص هذا القانون على
المسائل التي تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها وﻻ مساغ لﻼجتهاد في مورد النص -2.فاذا لم تجد المحكمة نصا في هذا
القانون ،حكمت بأحكام الفقه اﻹسﻼمي اﻷكثر موافقة لنصوص هذا القانون -3 .فإن لم توجد ،حكمت بمقتضى العرف .فإن لم
توجد ،حكمت بمقتضى قواعد العدالة .ويشترط في العرف أن يكون عاما وقديما ثابتًا ومطرداً ،وأن يتعارض مع أحكام القانون أو
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النظام العام أو اﻵداب .أما إذا كان العرف خاصا ببلد معين ،فيسري حكمه على ذلك البلد -4 .ويسترشد في ذلك كله بما أقره
القضاء والفقه ،على ان ﻻ يتعارض مع ما ذكر".
) (13انظر المادة الثانية من قانون التجارة اﻷردني رقم ) (7لسنة 1987م؛ وكذلك المادة الثانية من قانون التجارة المصري رقم 17
لسنه 1999م؛ وكذلك المادة الثانية من قانون التجارة الكويتي رقم ) (68لسنة .1980
) (14جاء في نص المادة الثانية من نظام الشركات السعودي رقم م 6/في تاريخ 1385/3/22م على أنه " :تسري أحكام هذا النظام
وما ﻻ يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات اﻵتية."... :
) (15تنص المادة السابعة من النظام اﻷساسي للحكم الصادر باﻷمر الملكي رقم )أ (90/في تاريخ 1412/8/27هـ على أنه" :يستمد
الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".
انظر كذلك نص المادة ) (223من نظام العمل السعودي رقم )م (51/في تاريخ 1426/8/23هـ ،وأيضا المادة اﻷولى من نظام
المرافعات الشرعية رقم )م (21/في تاريخ 1421/5/20هـ.
) (16وتفيد عبارة "وهما الحاكمان على هذا النظام" بحسب رأي أستاذنا الجليل د .علي خطار الشطناوي ))أن القواعد الواردة في
كتاب الله تعالى ،وسنة رسوله )عليه السﻼم( ،هي القواعد اﻷعلى في المملكة ،وهي التي تحتل قمة هرم تدرج القواعد القانونية،
بحيث تأتي القواعد الدستورية بعدها؛ فهي قواعد )فوق-دستورية( ،وبذا ﻻ يجوز لجميع اﻷنظمة في المملكة -بما فيها النظام
اﻷساسي -مخالفة تلك القواعد العليا والسامية .وهكذا تتميز المملكة العربية السعودية عن غيرها من الدول اﻷخرى بوجود
قواعد فوق-دستورية ،وهي القواعد الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية(( ،المرجع السابق ،ص .43
) (17تعد مبادئ الشريعة وكلياتها وأهدافها ’’مقاصد الشريعة‘‘ .ومقاصد الشريعة هي الغايات والمصالح والمعاني واﻷهداف والعلل
والحكَم واﻷسباب )على تفصيل في مفاهيم هذه المصطلحات المتقاربة عند أهل هذا العلم( ،التي أتت الشريعة لتحقيقها في دنيا
الناس .واﻷساس الفلسفي الذي بنيت عليه هذه المقاصد هو أن الله عز وجل ﻻ يفعل شيئاً عبثاً ،وهو قد من علينا بإرسال
الرسول – صلى الله عليه وسلم – وإنزال هذه الشريعة )بمعنى ما نزل به الوحي من الله( ،وهذا لم يكن عبثاً ولكنه لتحقيق
مصالح وغايات وأهداف ومعاني معينة .أما أحكام الشريعة اﻹسﻼمية ،فيراد بها اﻷحكام التكليفية الخمسة ،وهي :الوجوب والندب
والحرام والكراهة واﻹباحة .فهذه تسمى اﻷحكام التكليفية .وهناك اﻷحكام الوضعية ،ويراد بها السبب والفرض والعﻼمة والمانع
والصحة والبطﻼن والعزيمة والرخصة .فالخﻼصة أن أحكام الشريعة تدور حول اﻷوامر والنواهي والتخيير .انظر جاسر عودة ،فقه
المقاصد ،المعهد العالمي للفكر اﻹسﻼمي ،الطبعة الثالثة ،بيروت2008 ،م.
) (18سورة اﻷنعام ،اﻵية .38
) (19يطلق المنظم الدستوري السعودي على الجهة التي تقوم بإصدار القواعد القانونية مصطلح )السلطة التنظيمية( ،وهذا يقابل
السلطة التشريعية في اللغة القانونية العربية ،ويطلق على العمل القانوني الذي يتضمن هذه القواعد اصطﻼح اﻷنظمة .راجع كتاب
أستاذنا د .علي خطار الشطناوي ،أصول الصياغة القانونية ،مرجع سابق ،ص .57
) (20تعرف المصالح المرسلة بأنها" :المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ،ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.
وسميت مرسلة ﻷنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء" .وتوضيح هذا التعريف هو أن تشريع اﻷحكام ما قصدبه إﻻ تحقيق
مصالح الناس؛ أي جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم ،وأن مصالح الناس ﻻ تنحصر جزئياتها ،وﻻ تتناهى أفرادها ،وأنها
تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختﻼف البيئات ،وتشريع الحكم قد يجلب نفعا في زمن وضررا في آخر ،وفي الزمن الواحد
قد يجلب الحكم نفعا في بيئة ويجلب ضررا في بيئة أخرى )علم أصول الفقه ،عبد الوهاب خﻼّف ،ص  84وما بعدها(.
) (21جميع هذه اﻷنظمة منشورة على موقع وزارة التجارة والصناعة السعودية
http://mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations
) (22انظر المادة الثانية من القانون المدني اﻷردني رقم ) (43لسنة 1976؛ وكذلك المادة اﻷولى من القانون المدني الكويتي رقم
) (67لسنة 1980م ؛ وكذلك المادة اﻷولى من القانون المدني البحريني رقم ) (19لسنة 2001م.
) (23سورة اﻷعراف ،اﻵية .199
) (24أخرجه أحمد ) رقم  ( 3600و الطيالسي في "مسنده " ) ص  ( 23و أبو سعيد ابن اﻷعرابي في " معجمه " ) ( 2 / 84
من طريق عاصم عن زر بن حبيش عنه  .و هذا إسناد حسن  .و روى الحاكم منه الجملة التي أوردنا في اﻷعلى و زاد في آخره:
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" و قد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر ،رضي الله عنه " ،و قال  " :صحيح اﻹسناد "  ،و وافقه الذهبي  .و قال
الحافظ السخاوي  " :هو موقوف حسن".
) (25تعد هذه القاعدة إحدى قواعد سلطان العرف العملي؛ فالنظر في نصوص الفقهاء ينبئ بأن العرف العملي في ميدان اﻷفعال
العادية والمعامﻼت المدنية له السلطان المطلق والسيادة التامة في فرض اﻷحكام وتقييد آثار العقود وتحديد اﻻلتزامات على وفق
المتعارف ،وذلك في كل موطن ﻻ يصادم فيه العرف نصا تشريعيا.
) (26د .عزيز العكيلي ،المرجع السابق ،ص .51
) (27د .حماد عزب ،د .نايف الشريف ،القانون التجاري السعودي ،دار النهضة العربية /القاهرة2001 ،م ،ص .27
) (28جاء في قرار هيئة التدقيق التجاري رقم /44ت 4/لعام 1415هـ أن" :العرف التجاري يقضي بأن أجور الشحن تقع على المدعى
عليه )المستورد( ،فإن المدعي يعد أقوى الجانبين في الدعوى ،وللمدعى عليه يمين المدعية على نفس اﻻتفاق معه على أن أجور
الشحن من مسؤوليتها".
) (29د .محمد حسني عباس ،القانون التجاري ،الكتاب اﻷول ،القاهرة1964 ،م ،ص 64؛ د .أكثم الخولي ،قانون التجارة اللبناني،
الجزء اﻷول ،بيروت1964 ،م ،ص 75؛ د .مصطفى طه ،المرجع السابق.16 ،
) (30هناك من يرى أن ﻻ رقابة للمحاكم العليا على تقدير وجود العرف وتطبيقه وتفسيره ،لعدم اعتبار العرف قانونًا ،ويفضل تركه
يتغير بتغير مقتضيات الزمان والمكان .انظر هذا الرأي في كتاب د .محسن شفيق ،الموجز في القانون التجاري ،الجزء اﻷول،
القاهرة1966 ،م ،ص .22
) (31نظام القضاء الجديد رقم )م (78/في تاريخ 1428 /9 /19هـ.
) (32انظر المادة ) (11من نظام القضاء الجديد رقم )م (78/في تاريخ 1428 /9 /19هـ.
) (33نظام التحكيم السعودي رقم )م (34/في تاريخ 1433/5/24هـ.
) (34يرجع ذلك لكثير من اﻻعتبارات التي ﻻ يتسع المجال للبحث فيها ،باستثناء بعض الدول؛ كالمملكة العربية السعودية ،والسودان،
حيث تعد أحكام الشريعة اﻹسﻼمية ،كما بينّا سابقًا ،هي المصدر اﻷساس واﻷصلي للقواعد القانونية فيها .ومع ذلك ،تعد
الشريعة مصدرا ماديا للكثير من القواعد التشريعية في كثير من الدول العربية واﻹسﻼمية؛ كاﻷردن ،ومصر ،واليمن ،وقطر،
وعمان وغيرها.
) (35تعد المصالح المرسلة من أهم مصادر التشريع اﻹسﻼمي اﻻحتياطية ،وتعرف بأنها عبارة عن المصلحة التي قصدها الشارع
الحكيم لعباده من حفظ دينهم ،وأنفسهم ،وعقولهم ،ونسلهم ،وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها ،ويستند إليها من أجل إيجاد
اﻷحكام الﻼزمة لمواجهة ظروف الحياة المتغيرة دون الخروج على مبادئ الشريعة اﻹسﻼمية .انظر ذلك في كتاب د .محمد
سليمان اﻷشقر ،الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ،دار النفائس ،عمان1417 ،هـ ،ص 5؛ اﻹمام الشوكانى ،إرشاد الفحول إلى
تحقيق الحق في علم اﻷصول ،تحقيق د .شعبان محمد إسماعيل ،ج، 2دار الكتب ،الطبعة اﻷولى1993 ،م ،ص 264وما بعدها.
) (36انظر المادة ) (48من النظام اﻷساسي للحكم ،وكذلك المادة الثانية من نظام المرافعات الشرعية ،وكذلك المادة اﻷولى من نظام
القضاء الجديد ،وجميع اﻷنظمة السابقة منشورة على موقع وزارة العدل السعودية اﻹلكتروني:
http://www.moj.gov.sa.
) (37جاءت اﻷحكام الشرعية في الغالب ’’أصوﻻً كلية‘‘ و”قواعد عامة‘‘ مقرونة بعللها حتى يفهم أن الحكم فيها يجب أن يكون مصاحب ًا
لعلته .فإذا زالت العلة ،ارتفع الحكم وتبدل بآخر ،وبذلك تركت النصوص مجاﻻً رحباً لحركة العقل المجتهد حسب دواعي التطور
التاريخي واﻻجتماعي ومتطلباته .فالشريعة اﻹسﻼمية في مثل هذه اﻷمور تعنى بالمقاصد والغايات وليس بالوسائل والسبل والنظم
التي تحقق هذه المقاصد وتلك الغايات .ولذلك تتضمن الشريعة اﻹسﻼمية كثيرا من المبادئ العامة ،وعددا – أي قليل – من
اﻷحكام الشرعية التفصيلية.
) (38وهي أن يشترك شخصان بماليهما على أن يعمﻼ فيه بأبدانهما ،والربح بينهما .وسميت شركة عنان؛ ﻷنهما يتساويان بالتصرف
كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما ،وتساويا في السير ،فإن عنانيهما يكونان سواء .وهذه الشركة جائزة بالسنة وإجماع الصحابة،
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والناس يشتركون بها منذ أيام النبي ،صلى الله عليه وسلم ،وأيام الصحابة .انظر ذلك في كتاب كشف القناع عن متن اﻹقناع،
منصور بن يونس البهوتي ،دار الفكر ،بيروت1982 ،م ،ص  495وما بعدها.
) (39وهي أن يشترك اثنان وﻻ مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة على هذا .سميت به ﻷنه ﻻ يشتري بالنسيئة
إﻻ من كانت له وجاهة عند الناس ،وإنما تصح مفاوضة ﻷنه يمكن تحقيق الكفالة والوكالة في اﻷبدال ،وإذا أطلقت تكون عنانا ﻷن
مطلقه ينصرف إليه .انظر كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد ،ج  ،٨للشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي ،المحقق:
مؤسسة آل البيت )عليهم السﻼم( ﻹحياء التراث ،ص .12
) (40جاء في نص المادة الثانية من نظام الشركات ... " :ومع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقه اﻹسﻼمي ،تكون باطلة كل
شركة ﻻ تتخذ أحد اﻷشكال المذكورة ،ويكون اﻻشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن اﻻلتزامات
الناشئة عن هذا التعاقد".
) (41نظام العمل الجديد رقم )م (51/الصادر بتاريخ 1426/8/23هـ.
) (42بينت هذه المادة بعض المصادر التي يتوجب الرجوع إليها في حالة عدم وجود أحكام في نظام العمل يمكن تطبيقها على النزاع
المعروض .ونعتقد أن صياغة المادة جاءت معيبة عندما قدمت السوابق القضائية على اﻷعراف؛ ذلك أن اﻷعراف في مرتبة قانونية
أعلى من السوابق القضائية التي تعد مصادر إرشادية غير ملزمة )يستأنس بها( ،في حين أن العرف هو عبارة عن قواعد قانونية
ملزمة يتوجب على القاضي الرجوع إليه عند عدم وجود أحكام يمكن تطبيقها علر النزاع المعروض في المصادر التي تتقدم عليه
في التدرج الهرمي لمصادر القواعد القانونية؛ كأحكام الشريعة اﻹسﻼمية واﻷنظمة القانونية.
) (43تعرف الشريعة اﻹسﻼمية بأنها مجموعة المبادئ واﻷحكام الشرعية القطعية التي سنها الله -سبحانه وتعالى -للناس جميعاً على
لسان محمد ،صلى الله عليه وسلم .وعلى ذلك ،فإن ’’أحكام‘‘ الشريعة اﻹسﻼمية يتوافر بشأنها خصائص اﻷنظمة القانونية أو
باﻷحرى خصائص القاعدة القانونية ،وعلى رأسها العمومية والتجريد والقابلية للتقنين ،ومن ثم تتمتع هذه اﻷحكام بقيمة قانونية
ملزمة للكافة باعتبارها جزء من النظام القانوني في المملكة ،أما ’’مبادئ‘‘ الشريعة اﻹسﻼمية  ،فإنها تتمتع باﻹلزام كاﻷحكام،
ولكنها ملزمة أساساً للسلطات العامة ،حيث تظهر الحاجة إليها عند التنازع بينهم أو معهم ،فيكون حل هذا التنازع كما قلنا سلف ًا
برده إلى كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة ،ليس من خﻼل “أحكام” الشريعة الملزمة بطبيعتها وذاتيتها ،وإنما من خﻼل “مبادئ”
الشريعة التي يتعين على وﻻة اﻷمر ،وبخاصة السلطة التنظيمية في المملكة ،اﻻلتزام بها في تصرفاتهم؛ سواء كانت أنظمة ولوائح
أو أحكاما قضائية أو أوامر إدارية أو سيادية أو معاهدات واتفاقيات دولية أو أية صورة أخرى لهذه التصرفات.
) (44وجاء في قرار هيئة التدقيق في ديوان المظالم رقم /143ت 4/لعام ١٤١٢هـ  ..." :وأن يكون رئيس المحكمين عند تعددهم على
دراية بالقواعد الشرعية واﻷنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة ."...وهذا القرار يؤكد المكانة القانونية للعرف
باعتباره قواعد ملزمة .واجبة التطبيق ،ويفترض العلم به ومعرفته كالقواعد القانونية والشرعية .وجاء أيضأ في قرار آخر لهيئة
التدقيق رقم /79ت 4/لعام 1413هـ  " :وأما احتجاج المدعى عليها بعدم وجود اتفاق بينهما بهذا الشأن ،فليس ﻻزمه عدم
أحقية المدعية في مطالبتها؛ فالعرف بين التجار قد استقر على فرض غرامة بعد اليوم الخامس عشر.
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الملخص
ﻫدﻓت ﻫذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﻳر اﺳتخدام اﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟي واﻷﻣري ﻓي اكتساب ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم ﻟدى
طلبﺔ كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ واﻟوقوف علﻰ اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻷكثر ﻓاعليﺔ ﻓي عﻣلﻳﺔ اﻟﺗﻌلﻳم ،كونت اﻟﻌينﺔ ﻣن ) (40طاﻟبآ وطاﻟبﺔ ﻣن طلبﺔ
كلﻳﺔ اﻟﺗربﻳﺔ اﻟرﻳاضﻳﺔ اﻟمسجلين ﻟمساق ﺗﻌليم كرة اﻟقدم ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ اﻟﻳرﻣوك ،قﺳﻣوا إﻟﻰ ﻣﺟﻣوعﺗﻳن بواقﻊ ) (20طاﻟباً ﻟلﻣﺟﻣوعﺔ اﻟﺗي
اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻳها اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻷﻣرﻳﺔ ﻓي اﻟﺗﻌلﻳم ،و) (20طاﻟباً وطاﻟبﺔ ﻟلمجموعﺔ اﻟتي اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻳها اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟﺗبادﻟﻳﺔ .واﺳﺗﺧدم
اﻟباﺣث اﻟﻣنهﺞ اﻟﺗﺟرﻳبي ﻟﻣناﺳبﺗﻪ طبﻳﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ ،وأظهرت اﻟنتائﺞ أن كﻶ اﻻﺳتراﺗيجيتين كان ﻟها ﺗﺄﺛﻳر اﻳجابي ﻓي ﺗﻌليم ﻣهارة
اﻣتصاص كرة اﻟقدم ،وأن اﻟتﻌليم اﻟتبادﻟي ﺟيد ﻓي ﺗﻌليم ﻣهارة اﻣتصاص اﻟكرة كما أظهرت اﻟدراﺳﺔ .وأوﺻﻰ اﻟباﺣث باﺳﺗﺧدام
اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟﺗبادﻟﻳﺔ ﻓي ﺗﻌلﻳم اﻟطلبﺔ ﻟمهارات كرة اﻟقدم بشكل عام وﻣهارة اﻣتصاص اﻟكرة بشكل ﺧاص ،وإﺟراء دراﺳات ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻌاﻟﻳﺔ
إﺳتراﺗيجيات اﻟﺗدرﻳس اﻷﺧرى ﻓي ﺗﻌلﻳم ﻣهارات كرة اﻟقدم اﻟﻣﺧﺗلﻔﺔ.
الكلمات المفتاحية :اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ ،اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻷﻣرﻳﺔ ،ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم.

المقدمة
إن اﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳس ﻓي اﻟمراﺣل اﻟتﻌليميﺔ اﻟمختلﻔﺔ ﺗﻌتبر ﻫي ﻓي غاﻳﺔ اﻷﻫميﺔ ،وﻻ ﻳستطيﻊ أن ﻳقوم بها اﻟمﻌلم
إﻻ إذا كان ﻣوﻫﻼً ﺗﺄﻫيﻼً ﺗربوﻳاً ﺟيداً .وإن اﻟمصطلحات اﻟشائﻌﺔ :طرق اﻟتدرﻳس ،ﻓن اﻟتدرﻳس ،أﺳاﻟيب اﻟتدرﻳس،
اﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳس ،ﺗستﻌمل ﻣن ﺣين اﻟي أﺧر ﻟتشير اﻟﻰ اﻻﺟراءات واﻟنشاطات اﻟتي ﻳستخدﻣها اﻟمﻌلم ﻟتساﻫم ﻓي
إﺣداث ﺗغيرات ﻓي ﺳلوك اﻟتلميذ.
وﻳﻌتبر اﻟتدرﻳس أﻳضاً عمليﺔ ﺗﻔاعليﺔ ﻣستمرة بين اﻟمﻌلم واﻟمتﻌلم ﻣن ﺧﻼل اﺳتخدام اﺳتراﺗيجيات ووﺳائل ﻣناﺳبﺔ
ﻟتحقيق اﻟنتاﺟات )اﻷﻫداف( اﻟتربوﻳﺔ اﻟمرﺟوة .وﻳﻌرف ﻣوﺳتين اﻟتدرﻳس بﺄنﻪ ﻣجموعﺔ ﻣن اﻟﻌﻼقات اﻟمستمرة اﻟتي ﺗنشﺄ بين
اﻟمﻌلم واﻟمتﻌلم واﺗخاذ اﻟقرارات قبل اﻟدرس وﻓي أﺛنائﻪ وبين اﻟدروس أﻣا طرق اﻟتدرﻳس ،ﻓهي اﻟخطوات اﻟتي ﻳستخدﻣها
ﻣدرس اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ كاﻹعداد واﻟتنظيم واﻟتنﻔيذ واﻹدارة ﻟدرس اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ بهدف ﺗحقيق اﻟنتاﺟات )اﻷﻫداف(
اﻟموضوعﺔ.
وقد أﺻبح اﻟتربوﻳون ﻳﻔضلون ﻓي اﻟوقت اﻟحاضر اﺳتخدام ﻣصطلح اﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳس بدﻻً ﻣن طرق اﻟتدرﻳس أو
أﺳاﻟيب اﻟتدرﻳس .واﻟسبب ﻓي ذﻟك ﻳﻌود إﻟﻰ ان عمليﺔ اﻟتﻌليم واﻟتﻌلم ﺗدل علﻰ دور ﻣزدوج ﻟلمتﻌلم أو اﻟمﻌلم ﻓي اﺛناء
اﻟﻌمليﺔ اﻟتربوﻳﺔ اﻟتﻌليميﺔ،أﻣا ﻣصطلحا طرق اﻟتدرﻳس واﺳاﻟيب اﻟتدرﻳس ﻓيدﻻن علﻰ أن ﻫناك ﻓردآ ﻳقوم باﻟتدرﻳس وﻓرد
آﺧر ﻳتلقﻰ ،وﻫذا ﻳﻌني أن اﻟتلميذﻫو ﻣجرد ﻣلتق ﻟلمﻌلوﻣﺔ وأن دورة ﻳكاد ﻳنحصر ﻓي ذﻟك .وﻫذا بطبيﻌﺔ اﻟحال ﻳتناﻓس ﻣﻊ
اﻷدوار اﻟجدﻳدة واﻟحدﻳثﺔ ﻟلمتﻌلمين ﻓي عصر اﻻقتصاد اﻟمﻌرﻓي واﻟﻌؤﻟمﺔ )اﻟدﻳري،اﻟحاﻳك.(2011،
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ﺗﺄﺛير اﺳتخدام إﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟي واﻷﻣري ﻓي اكتساب ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم ﻟدى طلبﺔ كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ

وﺗشير اﻟﻌمليﺔ اﻟتدرﻳسيﺔ إﻟﻰ ﺗنظيم اﻟخبرات اﻟتﻌليميﺔ وقيادﺗها ،ﺗحقيقاً ﻟلغاﻳﺔ ﻣنها ،وﻫي إﺣداث ﺗغيير ونمو ﻟدى
اﻟطاﻟب .وﻳمكن اﻟقول أن اﻟﻌمليﺔ اﻟتدرﻳسيﺔ ﻫي ﻣجموعﺔ عﻼقات ﻣستمرة ﺗنشﺄ بين اﻟمﻌلم واﻟطاﻟب ،وﻫذه اﻟﻌﻼقات ﺗساعد
اﻟطاﻟب ﻓي اﻟنمو واكتساب اﻟمهارات اﻟتي ﻳراد أن ﺗتحقق ﻟدﻳﻪ .وﻟكي ﻳتمكن ﻣﻌلم اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻣن ﺗحقيق ﻫذه اﻟﻌﻼقات ،
ﻳنبغي عليﻪ اﻟتﻌرف اﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟتي ﺗسهم ﻓي ﺗحقيقها ،وﻣن أبرزﻫا اﻟتﻌرف إﻟﻰ اﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳس ،وكيﻔيﺔ اﺳتخداﻣها
بصورة ناﺟحﺔ ﻓي أﺛناء عمليﺔ اﻟتدرﻳس )اﻟتراﻣسي.(2010،
كما ﺗﻌتبر اﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳس ركناً أﺳاﺳياً ﻓي اﻟﻌمليﺔ اﻟتﻌليميﺔ واﻟتربوﻳﺔ ،وﺗنبﻊ أﻫميتها ﻣن كونها اﻷداة اﻟتي
ﺗساعد اﻟتلميذ علﻰ أن ﻳﻔهم اﻟمادة اﻟمتﻌلمﺔ وﻳستوعبها .ﻟذا ﻓإن نجاح اﻟﻌمليﺔ اﻟتﻌليميﺔ ﻣرﺗبط باﺧتيار اﺳتراﺗيجيﺔ
اﻟتدرﻳس اﻟمﻼئمﺔ ﻣن ﺣيث ﻣستوى اﻟتﻼﻣيذ ،واﻟمادة اﻟتﻌليميﺔ ،واﻟبيئﺔ اﻟمتوﻓّرة ،وكذﻟك باﺧتيار اﻟوﺳائل اﻟمﻌينﺔ اﻟتي ﻣن
شﺄنها ﺗحﻔيز اﻟتﻼﻣيذ وإﺛارة اﻫتماﻣهم ﻟبلوغ اﻷﻫداف اﻟمتوقﻊ ﺗحقيقها ،ﻟذﻟك ﻻ بد ﻣن أن ﻳكون وراء كل اﺳتراﺗيجيﺔ
ﺗدرﻳسيﺔ ناﺟحﺔ ﻣﻌلم ﻣرن وﻣبادر وﻣطّلﻊ علﻰ كل ﻣا ﻫو ﺟدﻳد ﻓي عاﻟم اﻟتربيﺔ .كما أن اﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳس ﻣن ﻣكونات
اﻟمنهﺞ اﻟتﻌليمي اﻷﺳاﺳيﺔ ،وﺗﻌد اﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳس ﻫمزة وﺻل بين ﻣكونات اﻟمنهﺞ واﻟطاﻟب .وﻳﻌتبر اﻟمﻌلّم ﻫو اﻷﺳاس
ﻓي اﻟﻌمليﺔ اﻟتﻌليميﺔ .وﺗﻌرف اﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳس بﺄنها عبارة عن اﻟكيﻔيﺔ اﻟتي ﻳستخدﻣها اﻟمﻌلّم ﻓي عرض اﻟمادة اﻟدراﺳيﺔ
ﻓي اﻟغرﻓﺔ اﻟصﻔيﺔ علماً بﺄن كل ﻣﻌلّم ﻳتميز عن اﻟمﻌلّم اﻵﺧر ﻓي اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتي ﻳتبﻌها ﻣﻊ طﻼبﻪ.
وقد أشار ﻣوﺳتن ) ،(Mosston,1981رائد اﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳس ﻓي اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ،إﻟﻰ أن اﻻﺳتراﺗيجيات ﺗنوعت
وﺗطورت ﻟجﻌل اﻟمدرﺳين ﻳستخدﻣون أكثر ﻣن اﺳتراﺗيجيﺔ ﻟنقل اﻟمﻌرﻓﺔ إﻟﻰ اﻟطلبﺔ واﻟسماح ﻟلمﻌلم باﺳتخدام أكثر ﻣن نوع
ﺣسب اﻟحاﺟﺔ وﺣسب اﻟﻔروق اﻟﻔردﻳﺔ .وﺗﻌتبر اﻟمناﻫﺞ اﻟدراﺳيﺔ ﻫي اﻟوﺳيلﺔ اﻟتي ﻳمكن بواﺳطتها ﺗحقيق ﻣا ﻳرﺟوه اﻟنظام
اﻟتﻌليمي ﻓي أي ﻣرﺣلﺔ ﻣن ﻣراﺣلﻪ اﻟتﻌليميﺔ واﻟتي ﻳتم ﻣن ﺧﻼﻟها ﺗطبيق عدة اﺳتراﺗيجيات ،ﻣنها اﻷﻣرﻳﺔ واﻟتبادﻟيﺔ اﻟتي ﻫي
ﻣوضوع ﻫذه اﻟدراﺳﺔ.
ﺣيث ﺗﻌتبر ﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟي ﻣن اﻻﺳتراﺗيجيات اﻟمهمﺔ اﻟتي ﺗﻌطي اﻟطاﻟب دوراً أﺳاﺳياً ﻓي اﻟﻌمليﺔ
اﻟتﻌليميﺔ؛ ﻓهي ﺗﻌتمد علﻰ اﻟطاﻟب ﻓي ﺗقوﻳم أداء زﻣيلﻪ ،بحيث ﻳكون اﺗصال اﻟمﻌلم ﻣﻊ اﻟمراقب ﻓقط باﺳتخداﻣﻪ ورقﺔ
اﻟمﻌاﻳير واﻟمقاﻳيس .كما أن اﻻﺳتراﺗيجﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺧلق اﻟواقﻊ اﻟذي ﻳساعد علﻰ ﺗحقيق اﻟنتاﺟات اﻟتربوﻳﺔ اﻟتي ﺗهدف إﻟﻰ
ﺗنميﺔ شخصيﺔ اﻟطاﻟب ﻓي ﻣختلف ﺟوانب اﻟنمو اﻟمﻌرﻓيﺔ ،واﻟنﻔس-ﺣركيﺔ ،واﻟوﺟدانيﺔ )ﻓياض.(1996 ،
وﻳرى اﻟباﺣث أن اﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟي عبارة عن ناﺣيﺔ ﺗنظيميﺔ ﻟلدرس بحيث ﻳقسم اﻟطلبﺔ إﻟﻰ أزواج ﻳتبادﻟون
اﻷدوار ﻓيما بينهم ﻣن ﺣيث اﻟتﻌلم واﻟتﻌليم ﻟحين انتهاء اﻟمدة اﻟتي ﻳحددﻫا اﻟمدرس باﻻعتماد علﻰ ورقﺔ اﻟمﻌاﻳير واﻟمقاﻳيس
اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫا ﻓي ﻫذه اﻹﺳتراﺗيجيﺔ واﻟتغذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟمباشرة اﻟتي ﻳﻌطيها اﻟمدرس ﻟلقائم باﻟتﻌليم ﺣصراً.
أﻣا اﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳس اﻷﻣري ،ﻓهي ﺗتميز بقيام اﻟمﻌلم باﺗخاذ ﺟميﻊ اﻟقرارات ﻓي ﻣرﺣلﺔ ﻣا قبل اﻟدرس )اﻟتحضير(
وﻣرﺣلﺔ ﺗطبيق اﻟدرس )اﻷداء( وكذﻟك ﻣرﺣلﺔ ﻣا بﻌد اﻟدرس )اﻟتغذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ واﻟتقوﻳم( .وﻫكذا ﻓإن ﺟميﻊ اﻟقرارات اﻟمتﻌلقﺔ
بمكان ﺗطبيق اﻟمهارات واﻷوضاع ووقت اﻷداء وﻣدة اﻟتوقف بين ﺗطبيق ﻣهارة وأﺧرى وﻣداﻫا اﻟزﻣني ﻳتخذﻫا اﻟمﻌلم نﻔسﻪ.
وﻻ ﺗزال ﻫذه اﻻﺳتراﺗيجيﺔ ﺗستخدم ﻓي ﺗدرﻳس اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻓي ﻣدارﺳنا إﻟﻰ اﻵن وﻳﻌتقد أن ﻫذه اﻻﺳتراﺗيجيﺔ ﻣن أكثر
اﻻﺳتراﺗيجيات ﻓاعليﺔ عندﻣا ﻳكون ﻫناك وقت قصير أو ﻣحدد ﻟتحقيق ﻣهمﺔ ﻣﻌينﺔ.
وﺗُتخذ ﺟميﻊ اﻟقرارات ﻣن ﺟانب اﻟمﻌلم ،وﺗكون اﻟﻌﻼقﺔ اﻟمباشرة ﻟلﻌمل بين اﻷﻣر اﻟصادر ﻣن اﻟمﻌلم وﺗنﻔيذ اﻷﻣر،
بحيث ﻳﺄﺗي اﻷداء اﻟجيد بﻌد اﻷﻣرـ وﻳستمر اﻟمﻌلم ﻓي اﺗخاذ قرارات اﻟتي ﻻ ﺗُناقش ،كذﻟك ﻳكون ﺟوﻫر اﻻﺳتراﺗيجيﺔ ﻫو
اﻟﻌﻼقﺔ اﻟمباشرة واﻟلحظيﺔ بين اﻟمثير ﻣن ﺟانب اﻟمﻌلم واﻻﺳتجابﺔ اﻟصادرة ﻣن اﻟتلميذ )عﻔاف.(2005،
وﺗساعد ﻣهارة اﻣتصاص اﻟكرة ﻓي ﻟﻌبﺔ كرة اﻟقدم اﻟﻼعب أو اﻟمتدرب ﻓي اﻣتﻼك اﻟقدرة علﻰ اﻟتحكم باﻟكرة وﺗمرﻳرﻫا أو
اﻟتصوﻳب نحو اﻟمرﻣﻰ ،وﺗتكون ﻣن اﻣتصاص اﻟكرة بوﺟﻪ اﻟقدم اﻷﻣاﻣي أو اﻟجانبي ،واﻣتصاص اﻟكرة باﻟﻔخذ ،وباﻟصدر،
وباﻟراس .وﺗﻌد ﻣهارة اﻻﻣتصاص ﻣن اﻟمهارات اﻷﺳاﺳيﺔ ﻓي كرة اﻟقدم اﻟتي ﻻ ﻳمكن اﻻﺳتغناء عنها؛ ﻓهي ﺗضمن ﺗحكم

اﻟبطاﻳنﺔ
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اﻟﻼعب ﻓي ﺟميﻊ اﻟكرات اﻟقادﻣﺔ إﻟيﻪ ،ﺳواءً كانت ﻫذه اﻟكرات أرضيﺔ أو عاﻟيﺔ .أﻣا اﻟمقصود باﻣتصاص اﻟكرة ﻓهو إﺧضاع
اﻟكرة وﺟﻌلها ﺗحت طوع اﻟﻼعب وﺗصرﻓﻪ وﻣقدرﺗﻪ علﻰ اﻟتحكم ﻓيها ﺧﻼل ﻣواقف اﻟلﻌب اﻟمختلﻔﺔ ونظراً ﻷن ﻣهارة اﻣتصاص
اﻟكرة ﻓي ﻟﻌبﺔ كرة اﻟقدم ﻫي ﻣن اﻟمهارات اﻷﺳاﺳيﺔ واﻟرئيسيﺔ ،ﺣاول اﻟباﺣث ﺗطبيق اﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس )اﻟتبادﻟي و
اﻷﻣري( ﻟمﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛير كل ﻣنهما ﻓي اكتساب ﻫذه اﻟمهارة وﺗحسينها.
أهمية البحث
تبرز أهمية هذا البحث في اﻵتي:


اﻟبﺣث عن اﻻﺳتراﺗيجيات اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ اﻟﻣبنﻳﺔ علﻰ أﺳس علﻣﻳﺔ ﻟلوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗﺣقﻳق اﻟنتاﺟات اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﻟﻌﻣلﻳﺔ
اﻟﺗﻌلﻳﻣﻳﺔ بما ﻳتناﺳب ﻣﻊ ﺧصائص اﻟطلبﺔ أنﻔسهم.



اﻟكشف عن دور اﻻﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳسيﺔ ﻓي رﻓﻊ ﻣستوى اﻟطلبﺔ ﻓي ﻣهارة اﻣتصاص اﻟكرة ﻓي ﻟﻌبﺔ كرة اﻟقدم ﻓي كليﺔ
اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ اﻟيرﻣوك ،ﻣﻊ اﻣكانيﺔ ﺗﻌميم اﻟنتائﺞ علﻰ ﻻعبي كرة اﻟقدم بشكل عام.



ﺗوﺟيﻪ أعضاء اﻟهيئﺔ اﻟتدرﻳسيﺔ ﻓي كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ اﻟيرﻣوك ﻟمساقات كرة اﻟقدم اﻟﻰ اﻫميﺔ اﻟتنوﻳﻊ ﻓي
اﺳتخدام اﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳس اﻟتي ﻳكون ﻓيها اﻟطاﻟب ﻫو ﻣحور اﻟﻌمليﺔ اﻟتﻌليميﺔ؛ ﻟما ﻟها ﻣن أﻫميﺔ ﻓي إكساب اﻟطلبﺔ
اﻟمهارات اﻷﺳاﺳيﺔ ﻟلﻌبﺔ.

مشكلة البحث
ﻻﺣظ اﻟباﺣث أن اﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳس ﻟها ارﺗباط وﺛيق بﺄﻫداف اﻟمنهﺞ اﻟذي ﻳراد ﺗدرﻳسﻪ وﻣحتواه ،ﻓاﺳتراﺗيجيﺔ
اﻟتدرﻳس اﻟمختارة ﻳجب أن ﺗكون ﻣتناﺳقﺔ ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟموضوعﺔ .إﻻ أن ﻫناك بﻌض اﻟصﻔات واﻹﺟراءات اﻟتي ﻳجب أن
ﺗتوﻓر ﻓي أي اﺳتراﺗيجيﺔ ﻟكي ﺗوﺻف بﺄنها اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟجيدة .وان اﻓضل اﺳتراﺗيجيﺔ ﺗدرﻳس ﻫي اﻟتي ﺗحقق اﻷﻫداف
اﻟمحددة .وﻳﻼﺣظ أن ﻫناك إغﻔاﻻً واضحاً ﻟﻼﺳتراﺗيجات اﻟتدرﻳسيﺔ اﻟحدﻳثﺔ ﻓي ﺗدرﻳس اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ .أضف اﻟﻰ ذﻟك قلﺔ
اﻟدراﺳات اﻟتي ﺗناوﻟت اﻻﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳسيﺔ ﻓي ﻣجال ﺗﻌليم كرة اﻟقدم .وﻣن ﺧﻼل قيام اﻟباﺣث بدراﺳﺔ ﻣساقات كرة
اﻟقدم ﻓي اﻟكليﺔ اﺛناء ﻣرﺣلﺔ اﻟبكاﻟورﻳوس وﻣن ﺛم بتدرﻳس اﻟمواد اﻟﻌمليﺔ ﻓي كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ،وﻣنها ﻣادة كرة اﻟقدم
اﻟتي ﺗتمتﻊ بشﻌبيﺔ كبيرة ﻟدى اﻟطﻼب ﻓي كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ،ﻓقد ﻻﺣظ اﻟباﺣث أن اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳسيﺔ اﻟمتبﻌﺔ ﻫي
اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻷﻣرﻳﺔ اﻟبحتﺔ واﻟـتي ﻳكـون ﻓيها اﻟمدرس ﻫو اﻟمسؤول اﻟكاﻣل عن ﺟميﻊ ﺗﻔاﺻيل اﻟدرس .واﻟجدﻳر باﻟذكر أن
ﻫذه اﻻﺳتراﺗيجيﺔ ﻻ ﺗتماشﻰ ﻣﻊ نتاﺟات اﻟمادة اﻟدراﺳيﺔ اﻟتي ﻳقوم اﻟمدرس بتدرﻳسها وﻻ ﺗراعي ﻣستوى نمو اﻟمتﻌلمين
ودرﺟﺔ وعيهم وﺧبراﺗهم اﻟتﻌليميﺔ .كذﻟك ﻓقد ﻟوﺣظ قصر اﻟوقت اﻟزﻣني ﻟلدرس ،واﻓتقار بﻌض اﻟمدرﺳين ﻻﺳتخدام
اﺳتراﺗيجيات أﺧرى ﻓي اﻟتدرﻳس ،وأن اﻟطلبﺔ أﺻابهم بﻌض اﻟملل واﻟخمول ﺟراء اﺗباع اﺳتراﺗيجيﺔ ﺗدرﻳس واﺣدة طوال
اﻟﻔصل اﻟدراﺳي.
ﻟذا ارﺗﺄى اﻟباﺣث بناءً علﻰ ﻫذه اﻟمﻼﺣظات دراﺳﺔ ﻫذه اﻟمشكلﺔ ،وذﻟك باﺧتيار اﺳتراﺗيجيتين ﻣن اﺳتراﺗيجيات
اﻟتدرﻳس ،إﺳهاﻣاً ﻣنﻪ ﻓي دعم اﻟﻌمليﺔ اﻟتﻌليميﺔ .وﻣن ﻫنا ،ﺗتمثل ﻣشكلﺔ ﻫذه اﻟدراﺳﺔ ﻓي ضرورة اﻟبحث عن اﺳتراﺗيجيات
ﺗﻌليم ﺟدﻳدة ﺗرﺗبط بسرعﺔ ﺗﻌلم اﻟمهارات ،وذﻟك ﻓي ظل وﺟود اﻻﺳتراﺗيجيات اﻟتﻌليميﺔ اﻟتقليدﻳﺔ اﻟمتبﻌﺔ ﻓي ﺗﻌليم اﻟمهارات
اﻟتي ﺗﻌتمد علﻰ اﻟتقليد واﻟتلقين؛ ﻟتحل ﻣحلها اﻻﺳتراﺗيجيات اﻟحدﻳثﺔ ﻓي ﺗﻌليم اﻟمهارات اﻷﺳاﺳيﺔ ،وكذﻟك ﻟلتسجيﻊ علﻰ
اﺳتخدام اﺳتراﺗيجيات ﺗﻌليم ﺟدﻳدة ﺗختلف عن اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتقليدﻳﺔ اﻟمتبﻌﺔ ﻓي اﻟتﻌليم.
أهداف البحث
هدف البحث إلى التعرف إلى:


ﺗﺄﺛير اﺳﺗﺧدام اﺳتراﺗيجيتي اﻟﺗدرﻳس اﻷﻣرﻳﺔ واﻟﺗبادﻟﻳﺔ ﻓي اكتساب ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم ﻟدى طلبﺔ كليﺔ اﻟتربيﺔ
اﻟرﻳاضيﺔ ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ اﻟيرﻣوك.

ﺗﺄﺛير اﺳتخدام إﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟي واﻷﻣري ﻓي اكتساب ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم ﻟدى طلبﺔ كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ
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اﻟكشف عن اﻟﻔروق ﻓي ﺗﺄﺛير اﺳﺗﺧدام اﺳتراﺗيجيتي اﻟﺗدرﻳس اﻷﻣرﻳﺔ واﻟﺗبادﻟيﺔ ﻓي اكتساب ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم
ﻟدى طلبﺔ كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ اﻟيرﻣوك.

فرضيات البحث


ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي باﺳتخدام اﻻﺳتراﺗيجيﺔ
اﻟتبادﻟيﺔ ﻓي إكساب اﻟطلبﺔ ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم ،ﻟصاﻟح اﻟقياس اﻟبﻌدي.



ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي باﺳتخدام اﻻﺳتراﺗيجيﺔ
اﻷﻣرﻳﺔ ﻓي إكساب اﻟطلبﺔ ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم ،ﻟصاﻟح اﻟقياس اﻟبﻌدي.



ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين اﻻﺳتراﺗيجيتين )اﻟتبادﻟيﺔ واﻷﻣرﻳﺔ( ﻓي إكساب
اﻟطلبﺔ ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم .

مجاﻻت البحث


المجال البشري :طلبﺔ كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ اﻟيرﻣوك.



المجال ألزماني :اﻟﻔصل اﻟدراﺳي اﻷول .2019/2018



المجال المكاني :ﻣلﻌب كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻟكرة اﻟقدم ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ اﻟيرﻣوك.

الدراسات السابقة
أﺟرى اﻟمﻔتي واﻟكاﺗب ) (2004دراﺳﺔ ﻫدﻓت إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر بﻌض اﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳس ﻓي ﺗﻌلم ﻣهارة اﻟسباﺣﺔ
اﻟحرة .وﺗكونت عينﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ) (40طاﻟبﺔ ﺟاﻣﻌيﺔ ،بواقﻊ ) (20طاﻟبﺔ ﻟلمجموعﺔ اﻟضابطﺔ )اﻷﺳلوب اﻷﻣري( ،و)(20
طاﻟبﺔ ﻟلمجموعﺔ اﻟتجرﻳبيﺔ )اﻻﺳلوبان اﻟتدرﻳبي واﻟتبادﻟي( ،وقام اﻟباﺣثان باﺳتخدام اﻟمنهﺞ اﻟتجرﻳبي ﻟمﻼءﻣتﻪ ﻟطبيﻌﺔ
اﻟدراﺳﺔ ،وﺗوﺻلت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻓاعليﺔ اﺳتخدام ﺟميﻊ اﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳس اﻷﻣري واﻟتدرﻳبي واﻟتبادﻟي ﻓي ﺗﻌلم ﻣهارة
اﻟسباﺣﺔ اﻟحرة.
كما اﺟرى اﻟنداف ) (2004دراﺳﺔ كان اﻟهدف ﻣنها اﻟتﻌرف اﻟﻰ اﺛر اﺳتخدام ﺛﻼث اﺳتراﺗيجيات ﺗدرﻳسيﺔ ﻓي ﺗﻌلم
ﻣهارﺗي اﻻرﺳال اﻟطوﻳل واﻻرﺳال اﻟقصير ﻓي اﻟرﻳشﺔ اﻟطائرة واﺟراء ﻣقارنﺔ بين اﻻﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳسيﺔ اﻟثﻼث )اﻷﻣرﻳﺔ،
واﻟتطبيقيﺔ ،واﻟذاﺗيﺔ( .اﺳتخدم اﻟباﺣث اﻟمنهﺞ اﻟتجرﻳبي ،وكانت اﻟﻌينﺔ ﻣكونﺔ ﻣن ) (42طاﻟباً قسموا اﻟﻰ ﺛﻼث ﻣجموعات
ﻣتساوﻳﺔ .وﺗوﺻلت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ان ﻫناك ﺗاﺛيراً ﻟﻼﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳسيﺔ ﻓي ﺗﻌلم ﻣهارات اﻻرﺳال ﻓي اﻟرﻳشﺔ اﻟطائرة ،وان
اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتطبيقيﺔ كانت اشد ﺗاﺛيراً ﻣن اﻻﺳتراﺗيجيتين اﻻﻣرﻳﺔ واﻟذاﺗيﺔ ﻓي ﺗدرﻳس ﻣهارة اﻻرﺳال اﻟقصير ﻓي اﻟرﻳشﺔ
اﻟطائرة.
وأﺟرت ) (salvara, et al., 2006دراﺳﺔ ﻫدﻓت إﻟﻰ اﻟتﻌرف اﻟﻰ اﺛر اﺳتخدام اﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳس علﻰ أﻫداف اﻟطلبﺔ
واﺗجاﻫاﺗهم ﻓي اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ .واﺳتخدﻣت اﻟدراﺳﺔ اﻟمنهﺞ اﻟتجرﻳبي اﻟذي طبق علﻰ عينﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟتي ﺗكونت ﻣن )(75
طاﻟباً وطاﻟبﺔ ﻣن أربﻊ ﻣدراس ﻓي ﻣدﻳنﺔ اﻟيكدرو اﻟيونانيﺔ ،بحيث قاﻣت ﻣجموعﺔ باﺳتخدام اﺳتراﺗيجيات ﺗدرﻳسيﺔ عدﻳدة ﻫي
)اﻟتبادﻟيﺔ ،اﻟتدرﻳبيﺔ ،اﻟذاﺗيﺔ ،اﻟتضمين( ،بينما ﺗلقت ﻣجموعﺔ أﺧرى برناﻣﺞ ﻓي اﻟجمباز وكرة اﻟسلﺔ باﺳتخدام اﺳتراﺗيجيﺔ
اﻻكتشاف اﻟموﺟﻪ وﺗلقت ﻣجموعﺔ أﺧرى برناﻣجاً ﻓي اﻟجمباز باﺳتخدام اﺳتراﺗيجيﺔ ﺣل اﻟمشكﻼت .وكانت ابرز اﻟنتائﺞ اﻟتي
ﺗوﺻلت اﻟيها اﻟدراﺳﺔ أن اﻟطبﺔ اﻟذﻳن ﺗﻌلموا باﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻷﻣرﻳﺔ اظهروا اﺗجاﻫاً نحو ﻣﻔهوم اﻵنا ،كما اظهروا رغبتهم ﻓي
ان ﻳكونوا اﻓضل ﻣن اﻵﺧرﻳن ،وكانوا قلقين ﻣن ارﺗكاب اﻷﺧطاء .وﻓي اﻟمقابل ،ﺗجاوب اﻟطلبﺔ ﻓي اﻻﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳسيﺔ
اﻷﺧرى بإﻳجابيﺔ.

اﻟبطاﻳنﺔ

311

وقام اﻟشرﻳﻔي واﻟزبيدي ) (2006باﺟراء دراﺳﺔ ﻫدﻓت إﻟﻰ اﻟكشف عن اﺛر اﺳتخدام اﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳس اﻟﻔردي
واﻟتبادﻟي واﻟتﻌاوني واﻷﻣري ﻓي ﺗﻌليم بﻌض اﻟمهارات اﻷﺳاﺳيﺔ ﻓي كرة اﻟقدم واﻟمقارنﺔ بينها .واﺳتخدﻣت اﻟدراﺳﺔ اﻟمنهﺞ
اﻟتجرﻳبي ،وﺗكونت عينﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ) (80طاﻟباً ﻣن اﻟمرﺣلﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓي كليﺔ اﻟمﻌلمين ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ اﻟموﺻل ،ﻣوزعين علﻰ اربﻊ
ﻣجموعات بواقﻊ ) (20طاﻟباً ﻟكل ﻣجموعﺔ ،بحيث ﺗمثل كل ﻣجموعﺔ أﺳلوباً ﺗدرﻳسياً ،وﺗوﺻلت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻓاعليﺔ اﻷﺳلوب
اﻟﻔردي ﻓي ﺗنميﺔ ﺟميﻊ اﻟمهارات اﻷﺳاﺳيﺔ ﻓي كرة اﻟقدم ،وكذﻟك ﻓاعليﺔ أﺳلوبي اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟي واﻟتﻌاوني ﻓي ﺗنميﺔ بﻌض
اﻟمهارات اﻷﺳاﺳيﺔ ﻓي كرة اﻟقدم.
أﺟرى اﻟذﻳابات وشوكﺔ ) (2012دراﺳﺔ ﻫدﻓت اﻟتﻌرف اﻟﻰ ﻣقارنﺔ أﺛر اﺳتخدام اﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟيﺔ
واﻟتدرﻳبيﺔ ﻓي ﺗطوﻳر عناﺻر ﻣنتقاة ﻓي اﻟلياقﺔ اﻟبدنيﺔ وبﻌض اﻟمتغيرات اﻟﻔسيوﻟوﺟيﺔ ﻟدى ﻻعبي أﻟﻌاب اﻟقوى ﻓي كليﺔ
اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ اﻟيرﻣوك .وﺗكونت عينﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ) (30ﻻعباً ﻣن ﻻعبي اﻟﻌاب اﻟقوى بكليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻓي
ﺟاﻣﻌﺔ اﻟيرﻣوك ﻟلﻔصل اﻟدراﺳي اﻷول  .2012/2011ﺗم ﺗقسيم عينﺔ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣجموعتين ﻣتكاﻓئتين اﺣداﻫما ﺗم
ﺗدرﻳسها باﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ ،واﻷﺧرى ﺗم ﺗدرﻳسها باﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳبيﺔ ،واﺳتخدم اﻟباﺣثان اﻟمنهﺞ اﻟتجرﻳبي.
وأظهرت نتائﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻌاﻟيﺔ اﻟتدرﻳس باﺳتخدام اﻹﺳتراﺗيجيتين اﻟتبادﻟيﺔ واﻟتدرﻳبيﺔ ﻓي ﺗطوﻳر عناﺻر اﻟلياقﺔ اﻟبدنيﺔ
واﻟمتغيرات اﻟﻔسيوﻟوﺟيﺔ ﻟدى ﻻعبي اﻟﻌاب اﻟقوى ﻓي كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ اﻟيرﻣوك ،وأن ﻫناك أﺛراً ذا دﻻﻟﺔ
إﺣصائيﺔ ﻓي ﺗحسين بﻌض عناﺻر اﻟلياقﺔ اﻟبدنيﺔ واﻟﻔسيوﻟوﺟيﺔ ﻟصاﻟح ﻣجموعﺔ اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ .وﻳوﺻي اﻟباﺣثان
باﺳتخدام إﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟيﺔ ﻓي ﺗطوﻳر عناﺻر اﻟلياقﺔ اﻟبدنيﺔ واﻟمتغيرات اﻟﻔسيوﻟوﺟيﺔ ﻟدى ﻻعبي اﻟﻌاب اﻟقوى
ﻓي كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ اﻟيرﻣوك.
وقام عبد اﻟرزاق ) (2012بدراﺳﺔ ﻫدﻓت إﻟﻰ اﺳتقصاء ﺗﺄﺛير اﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟي واﻟتدرﻳبي ﻓي ﺗطوﻳر بﻌض
اﻟصﻔات اﻟبدنيﺔ واﻟمتغيرات اﻟﻔسيوﻟوﺟيﺔ ﻟدى طلبﺔ ﻣساق اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ اﻟزﻳتونﺔ .ﺗم ﺗقسيم اﻟطﻼب إﻟﻰ
ﻣجموعتين اﺣداﻫما ﺗم ﺗدرﻳسها باﻟطرﻳقﺔ اﻟتبادﻟيﺔ واﻷﺧرى ﺗم ﺗدرﻳسها باﻟطرﻳقﺔ اﻟتدرﻳبيﺔ .وبلغت عينﺔ اﻟدراﺳﺔ )(26
طاﻟباً ﻣن اﻟذكور ﻣن اﻟطلبﺔ اﻟمسجلين ﻓي ﻣساق اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻓي اﻟﻔصل اﻟدراﺳي اﻷول ) .(2012/2011اﺳتخدم
اﻟباﺣث اﻟمنهﺞ اﻟتجرﻳبي ،وﺗم ﺗطبيق اﻟبرناﻣﺞ اﻟتدرﻳسي علﻰ اﻟمجموعتين ﻟمدة ﺛمانيﺔ أﺳابيﻊ بواقﻊ ﺛﻼث وﺣدات ﺗدرﻳسيﺔ
ﻓي اﻷﺳبوع .وﺗوﺻلت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻟكل ﻣن اﻻﺳتراﺗيجيتين اﻟتبادﻟيﺔ واﻟتدرﻳبيﺔ اﺛراً ذا دﻻﻟﺔ ﻓي ﺗحسين بﻌض اﻟصﻔات
اﻟبدنيﺔ وﺗطوﻳر بﻌض اﻟمتغيرات اﻟﻔسيوﻟوﺟيﺔ .وﺣققت اﻟمجموعﺔ اﻟتي درﺳت باﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ نتائﺞ أﻓضل ﻣن اﻟتي
درﺳت باﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳبيﺔ.
وأﺟرى اﻟخلف واﻟذﻳابات ) (2013دراﺳﺔ ﻫدﻓت إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛير اﺳتخدام أﺳلوبي اﻟتدرﻳس اﻷﻣري واﻟتبادﻟي ﻓي ﺗﻌليم
بﻌض اﻟمهارات اﻷﺳاﺳيﺔ ﻓي كرة اﻟطاوﻟﺔ ﻟلمبتدئين ،وﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳلوب اﻷكثر ﻓاعليﺔ ﻓي عمليﺔ اﻟتﻌليم ،وذﻟك علﻰ عينﺔ ﺗكونت
ﻣن ) (36ﻣتﻌلماً ﻣن طلبﺔ كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ اﻟيرﻣوك قسموا إﻟﻰ ﻣجموعتين بواقﻊ ) (18طاﻟباً ﻟلمجموعﺔ
اﻟضابطﺔ اﻟتي اﺳتخدم ﻓيها اﻷﺳلوب اﻷﻣري ﻓي اﻟتﻌليم ،و ) (18طاﻟباً ﻟلمجموعﺔ اﻟتجرﻳبيﺔ اﻟتي اﺳتخدم ﻓيها اﻷﺳلوب
اﻟتبادﻟي ﻓي اﻟتﻌليم .واﺳتخدم اﻟباﺣثان اﻟمنهﺞ اﻟتجرﻳبي ﻟمناﺳبتﻪ طبيﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ .وﺗوﺻلت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻟكل ﻣن
اﻷﺳلوبين ﺗﺄﺛيراً ﻓي ﺗﻌليم اﻟمبتدئين بﻌض اﻟمهارات اﻷﺳاﺳيﺔ ﻟلﻌبﺔ ،ﻣﻊ أﻓضليﺔ واضحﺔ بدﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ ﻟﻸﺳلوب اﻟتبادﻟي ﻓي
ﺗﻌليم اﻟمهارات ،وﺧاﺻﺔ اﻟضربتين اﻟراﻓﻌﺔ اﻷﻣاﻣيﺔ واﻟراﻓﻌﺔ اﻟخلﻔيﺔ.
الطريقة واﻹجراءات
ﻳتناول ﻫذا اﻟجزء ﻣن اﻟدراﺳﺔ وﺻﻔاً ﻣﻔصﻼً ﻟمنهﺞ اﻟدراﺳﺔ وﻣجتمﻌها وعينتها وأدواﺗها اﻟتي اﺳتخدﻣها اﻟباﺣث ﻓي
ﺟمﻊ اﻟبيانات ،واﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتي اﺗبﻌها اﻟباﺣث ﻓي ﺗطوﻳرﻫا ،وكذﻟك اﺧتبار ﺻدق اداة اﻟدراﺳﺔ وﺛباﺗها ،واﻟمﻌاﻟجات
اﻹﺣصائيﺔ اﻟتي اﺳتخدﻣت ﻓي اﻟدراﺳﺔ.
منهج الدراسة
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اﺳتخدم اﻟباﺣث اﻟمنهﺞ اﻟتجرﻳبي بتصميم ﻣجموعتين ﻣتكاﻓئتين ﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟي )ﺗجرﻳبيﺔ(1
وﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳس اﻻﻣري )ﺗجرﻳبيﺔ  (2ﻟمﻼءﻣتﻪ طبيﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ وأﻫداﻓها.
مجتمع الدراسة
ﺗكون ﻣجتمﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن طلبﺔ كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ اﻟمسجلين ﻟمساق ﺗﻌليم كرة اﻟقدم ﻓي ﺟاﻣﻌﺔ اﻟيرﻣوك ،وعددﻫم
) (145طاﻟباً وطاﻟبﺔ ﺣسب اﻹﺣصائيات اﻟصادرة عن دائرة اﻟقبول واﻟتسجيل اﻟﻌام اﻟدراﺳي .2019/2018
عينة الدراسة
ﺗكونت عينﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ) (40طاﻟباً وطاﻟبﺔ ،وﺗم اﺧتيارﻫم باﻟطرﻳقﺔ اﻟﻌشوائيﺔ ،وﺗقسيمهم إﻟﻰ ﻣجموعتين ﻣتكاﻓئتين،
بمﻌدل ) (20طاﻟباً وطاﻟبﺔ ﻓي اﻟمجموعﺔ اﻟتجرﻳبيﺔ ) 1اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ( و) (20طاﻟباً وطاﻟبﺔ ﻓي اﻟمجموعﺔ اﻟتجرﻳبيﺔ
) 2اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻻﻣرﻳﺔ( كما ﻫو ﻣوضح ﻓي اﻟجدول ).(1
الجدول ) :(1ﺗوزﻳﻊ أﻓراد عينﺔ اﻟدراﺳﺔ علﻰ ﻣتغيرات اﻟدراﺳﺔ
المتغير
اﻟجنس
اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳسي

المستوى
ذكر
أنثﻰ
اﻟتبادﻟي )اﻟمجموعﺔ اﻟتجرﻳبيﺔ (1
اﻻﻣري )اﻟمجموعﺔ اﻟتجرﻳبيﺔ (2

النسبة
%50
%50
%50
%50

التكرار
20
20
20
20

تكافؤ المجموعات
بهدف اﻟتﺄكد ﻣن ﺗكاﻓؤ اﻟمجموعتين ﻓي اﻟقياس اﻟقبلي ﻓي ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم ،ﺗم اﺳتخراج اﻟمتوﺳطات
اﻟحسابيﺔ واﻻنحراﻓات اﻟمﻌيارﻳﺔ ﻟلقياس اﻟقبلي ،وﺗطبيق اﺧتبار ) (t-testﻟلﻌينات اﻟمستقلﺔ )(independent sample T-test
ﺗبﻌاً ﻟلقياﺳات اﻟقبليﺔ ﻓي ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم .وﻓيما ﻳلي عرض اﻟنتائﺞ:
الجدول ) :(2نتائﺞ اﺧتبار ) (independent sample T-testﻟلكشف عن اﻟﻔروق بين اﻟمجموعتين ﻓي اﻟقياس اﻟقبلي
ﻟمهارة اﻣتصاص اﻟكرة ﻓي ﻟﻌبﺔ كرة اﻟقدم )ن=(40
اﻻختبارات
اﻣتصاص اﻟكرة باﻟرأس
اﻣتصاص اﻟكرة علﻰ اﻟصدر
اﻣتصاص اﻟكرة علﻰ ﻣشط اﻟقدم
اﻣتصاص اﻟكرة علﻰ باطن اﻟقدم
اﻣتصاص اﻟكرة علﻰ اﻟﻔخذ

المجموعة
اﻟتجرﻳبيﺔ1
اﻟتجرﻳبيﺔ2
اﻟتجرﻳبيﺔ1
اﻟتجرﻳبيﺔ2
اﻟتجرﻳبيﺔ1
اﻟتجرﻳبيﺔ2
اﻟتجرﻳبيﺔ1
اﻟتجرﻳبيﺔ2
اﻟتجرﻳبيﺔ1
اﻟتجرﻳبيﺔ2

)ن=(20
)ن=(20
)ن=(20
)ن=(20
)ن=(20
)ن=(20
)ن=(20
)ن=(20
)ن=(20
)ن=(20

اﻟتجرﻳبيﺔ  :1اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ.

المتوسط

اﻻنحراف

1.71
1.62
2.15
2.01
2.05
2.001
1.52
1.45
2.41
2.54

0.51
0.84
0.035
0.024
0.03
0.14
0.40
0.46
0.54
0.62

الحسابي

المعياري

قيمة )(t

الدﻻلة

اﻹحصائية

-0.156

0.877

-1.113

0.278

-0.903

0.376

0.118

0.907

-0.517

0.610

اﻟتجرﻳبيﺔ  :2اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻻﻣرﻳﺔ.
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ﻳظهر ﻣن اﻟجدول ) (2أن قيمﺔ ) (tﻻنواع اﻣتصاص اﻟكرة كاﻓﺔ كانت غير داﻟﺔ إﺣصائيا عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ )،(0.05
وﻫذا ﻳدل علﻰ ﺗكاﻓؤ اﻟمجموعتين اﻟتجرﻳبيتين.
متغيرات الدراسة
-

المتغير المستقل :اﺳتراﺗيجيتا اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟيﺔ واﻷﻣرﻳﺔ ﻓي ﻟﻌبﺔ كرة اﻟقدم.

-

المتغير التابع :نتائﺞ طلبﺔ كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ﻓي اﺧتبار اﻣتصاﺻاﻟكرة ﻓي ﻟﻌبﺔ كرة اﻟقدم.

اﻷدوات المستخدمة في الدراسة
اقماع ،ﺳاعﺔ ﺗوقيت ،اﺳتمارة ﺗسجيل اﻟقياﺳات ﻟكل طاﻟب ﻻﺧتبارات اﻟدراﺳﺔ ،ورقﺔ اﻟمﻌاﻳير واﻟمقاﻳيس ﻟﻼﺳتراﺗيجيﺔ
اﻟتبادﻟيﺔ ،كرات قدم ،شرﻳط قياس ،ﻣقاعد ﺳوﻳدﻳﺔ ،ﺻاﻓرة.
اﻻختبارات المستخدمة في الدراسة
ﻟتحدﻳد اﻻﺧتبارات ،قام اﻟباﺣث باﻻطﻼع علﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟمراﺟﻊ اﻟﻌلميﺔ اﻟمتخصصﺔ ،وعلﻰ اﻟدراﺳات اﻟسابقﺔ
اﻟمرﺗبطﺔ باﻟدراﺳﺔ اﻟحاﻟيﺔ ،ﻣثل دراﺳﺔ اﻟزبيدي واﻟشرﻳﻔي ) .(2006وبﻌد ذﻟك ،قام اﻟباﺣث باﺳتخدام اﺧتبار ﻣحكم ﻣن
ﻣختصين ﻟقياس ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم أعده اﻟزبيدي واﻟشرﻳﻔي ) .(2006وﺗم اﺧتيار اﻻﺧتبارات اﻟتي ﺗتناﺳب ﻣﻊ
ﻣوضوع اﻟدراﺳﺔ ،وﻫي:
اختبارات امتصاص كرة القدم:
-

اﺧتبار اﻣتصاص اﻟكرة باﻟرأس )عدد اﻟمرات اﻟصحيحﺔ ﻣن  5ﻣحاوﻻت(.

-

اﺧتبار اﻣتصاص اﻟكرة علﻰ اﻟصدر )عدد اﻟمرات اﻟصحيحﺔ ﻣن  5ﻣحاوﻻت(.

-

اﺧتبار اﻣتصاص اﻟكرة علﻰ ﻣشط اﻟقدم )عدد اﻟمرات اﻟصحيحﺔ ﻣن  5ﻣحاوﻻت(.

-

اﺧتبار اﻣتصاص اﻟكرة علﻰ باطن اﻟقدم )عدد اﻟمرات اﻟصحيحﺔ ﻣن  5ﻣحاوﻻت(.

-

اﺧتبار اﻣتصاص اﻟكرة علﻰ اﻟﻔخذ )عدد اﻟمرات اﻟصحيحﺔ ﻣن  5ﻣحاوﻻت(.

البرنامج التعليمي
أعد اﻟباﺣث برناﻣجاً ﺗﻌليمياً ﺧاﺻاً ﻣراعياً اﻹﻣكانات اﻟمتوﻓرة وﻣستوﻳات عينﺔ اﻟدراﺳﺔ ،وقام باعتماد عدد ﻣن
اﻟمحاضرات اﻟتدرﻳسيﺔ اﻟمخصصﺔ ﻟكل ﻣهارة ﻣن ﻣهارات اﻟلﻌبﺔ؛ إذ قام اﻟباﺣث بإعداد ) (10وﺣدات ﺗﻌليميﺔ بواقﻊ وﺣدﺗين
ﺗﻌليميتين ﻟكل ﻣهارة ﻣن ﻣهارات اﻟدراﺳﺔ ،وبزﻣن ) (50دقيقﺔ ﻟلوﺣدة اﻟواﺣدة علﻰ ﻓترة زﻣنيﺔ قدرﻫا ) (8أﺳابيﻊ ﺗقرﻳباً،
وعلﻰ اﻟنحو اﻵﺗي:
-

اﻟجزء اﻟتمهيدي (5) :دقائق ،وﻳشتمل علﻰ اﻟهروﻟﺔ وﺗمارﻳن اﻟمرونﺔ.

-

اﻟجزء اﻟرئيسي (40) :دقيقﺔ ،وﻳشتمل علﻰ ﺗﻌليم اﻟمهارة.

-

اﻟجزء اﻟختاﻣي (5) :دقائق ،وﻳشتمل علﻰ اﻟهروﻟﺔ واﻻﺳترﺧاء واﻟتغذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ.

المعامﻼت العلمية ﻷداة الدراسة
صدق اﻷداة
قام اﻟباﺣث بﺄﺳتخدام اﻻﺧتبارات اﻟمتﻌلقﺔ بمهارة اﻣتصاص اﻟكرة بناءً علﻰ دراﺳﺔ اﻟزبيدي واﻟشرﻳﻔي ) (2006واﻟتي
اظهرت ﺗحقق اﻟشروط اﻟﻌلميﺔ وﺻﻼﺣيتها ﻻغراض اﻟدراﺳﺔ اﻟحاﻟيﺔ.

ﺗﺄﺛير اﺳتخدام إﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟي واﻷﻣري ﻓي اكتساب ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم ﻟدى طلبﺔ كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ
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التجربة اﻻستطﻼعية
قام اﻟباﺣث بتثبيت ﺟميﻊ اﻟظروف اﻷﺧرى ﻟلقيام باﺧتبار اﺳتطﻼعي علﻰ عينﺔ ﻣكونﺔ ﻣن ) (10ﻣن اﻟطﻼب واﻟطاﻟبات
ﻟلتحقق ﻣن اﻟثبات واﻟموضوعيﺔ باﻟنسبﺔ ﻟﻼﺧتبار اﻻﺳتطﻼعي .واﻟجدول ) (3ﻳوضح نتائﺞ اﺧتبار اﻣتصاص كرة اﻟقدم.
الجدول ) :(3نتائﺞ ﺗطبيق اﺧتبار اﻟصدق واﻟثبات واﻟموضوعيﺔ علﻰ عينﺔ اﺳتطﻼعيﺔ
اسم اﻻختبار
اﻣتصاص اﻟكرة
اﻣتصاص اﻟكرة
اﻣتصاص اﻟكرة
اﻣتصاص اﻟكرة
اﻣتصاص اﻟكرة

باﻟرأس
علﻰ اﻟصدر
علﻰ ﻣشط اﻟقدم
علﻰ باطن اﻟقدم
علﻰ اﻟﻔخذ

الصدق الذاتي
0.94
0.89
0.93
0.92
0.90

الثبات
0.88
0.80
0.86
0.84
0.81

الموضوعية
0.86
0.90
0.87
0.89
0.90

اﻻختبارات القبلية
قام اﻟباﺣث بﺄﺟراء اﻻﺧتبارات اﻟقبليﺔ بﻌد اﻟتﺄكد ﻣن ﺛبات ﻫذه اﻻﺧتبارات وﺻدقها ،وقد ﺗمتﻌت بدرﺟﺔ عاﻟيﺔ ﻣن
اﻟصدق واﻟثبات ﻟﻌينﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟلمجموعتين اﻟتجرﻳبيﺔ ) (1واﻟتجرﻳبيﺔ ) ،(2وﻓي اﻟظروف نﻔسها ﻟلمجموعتين.
اﻻختبارات البعدية
بﻌد أن طبقت ﻣجموعتا اﻟدراﺳﺔ اﻟبرناﻣﺞ اﻟمقرر ﻟهما ،قام اﻟباﺣث باﺟراء اﻻﺧتبارات اﻟبﻌدﻳﺔ ﻓي اﻟظروف نﻔسها اﻟتي
ﺗم أﺟراء اﻻﺧتبارات اﻟقبليﺔ ﻓيها.
المعالجات اﻹحصائية
ﺗم ادﺧال اﻟبيانات إﻟﻰ اﻟحاﺳب اﻵﻟي ،واﺳتُخدم برناﻣﺞ اﻟرزﻣﺔ اﻻﺣصائيﺔ ﻟلﻌلوم اﻻﺟتماعيﺔ ) (SPSSﻟتحليل اﻟبيانات علﻰ
اﻟنحو اﻟتاﻟي:
-

اﻟوﺳط اﻟحسابي ﻟنتائﺞ اﻻﺧتبارات اﻟقبليﺔ واﻟبﻌدﻳﺔ.

-

اﻻنحراف اﻟمﻌياري ﻟنتائﺞ اﻻﺧتبارات اﻟقبليﺔ واﻟبﻌدﻳﺔ.

-

اﺧتبار )ت( ) (t-testﻟتحدﻳد اﻟﻔروق بين اﻟمجموعتين اﻟتجرﻳبيﺔ ) (1واﻟتجرﻳبيﺔ ).(2

عرض النتائج ومناقشتها
ﻳتضمن ﻫذا اﻟجزء عرض نتائﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟتي ﻫدﻓت إﻟﻰ إﻳجاد ﺗﺄﺛير اﺳتخدام ﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟيﺔ واﻷﻣرﻳﺔ
ﻓي اكتساب ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم ﻟدى طلبﺔ كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ .وﻳتم عرض نتائﺞ اﻟدراﺳﺔ وﻓقا ﻟما ﺗم طرﺣﻪ ﻣن
ﻓرضيات ،وﻫي علﻰ اﻟنحو اﻟتاﻟي:


عرض النتائج المتعلقة بالفرضية اﻷولى :ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين
اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي باﺳتخدام اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ ﻓي إكساب اﻟطلبﺔ ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم ،ﻟصاﻟح اﻟقياس
اﻟبﻌدي.

ﻻﺧتبار ﻫذه اﻟﻔرضيﺔ ،ﺗم ﺗطبيق اﺧتبار ) (t-testﻟلﻌينات اﻟمزدوﺟﺔ ) (Paired samples t-testﻟلكشف عن اﻟﻔروق بين
اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي ﻟلمجموعﺔ اﻟتجرﻳبيﺔ ) (1اﻟتي درﺳت بواﺳطﺔ اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ.

اﻟبطاﻳنﺔ

315

الجدول ) :(4نتائﺞ اﺧتبار )ت( ﻟلﻌينات اﻟمزدوﺟﺔ ) (Paired samples t-testبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي ﻟلكشف عن
أﺛر اﺳتخدام اﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟيﺔ )اﻟمجموعﺔ اﻟتجرﻳبيﺔ ) ((1ﻓي اكتساب اﻟطلبﺔ ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم.
اﻟبﻌدي
اﻟقبلي
عدد
ﻣستوى
اﻻﺧتبارات
اﻟمتوﺳط اﻻنحراف اﻟمتوﺳط اﻻنحراف
T
d.f.
اﻟدﻻﻟﺔ
اﻟمحاوﻻت
اﻣتصاص
اﻣتصاص
اﻣتصاص
اﻣتصاص
اﻣتصاص

اﻟكرة
اﻟكرة
اﻟكرة
اﻟكرة
اﻟكرة

باﻟرأس
علﻰ اﻟصدر
علﻰ ﻣشط اﻟقدم
علﻰ باطن اﻟقدم
علﻰ اﻟﻔخذ اﻟقدم

5
5
5
5
5

ﻣحاوﻻت
ﻣحاوﻻت
ﻣحاوﻻت
ﻣحاوﻻت
ﻣحاوﻻت

اﻟحسابي

اﻟمﻌياري

اﻟحسابي

اﻟمﻌياري

1.71
2.15
2.05
1.52
2.41

0.51
0.40
0.46
0.024
0.03

2.4
2.25
2.11
1.95
2.51

0.84
0.14
0.035
0.54
0.62

19
19
19
19
19

3.052
-4.311
-3.317
-3.540
4.439

0.011

0.512
0.415
0.001
0.315

يظهر من الجدول ) (4ما يلي:
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي ﻷﺛر اﺳتخدام اﻹﺳتراﺗيجيﺔ
اﻟتبادﻟيﺔ ﻓي اﺧتبار امتصاص الكرة بالرأس؛ ﻓقد بلغت قيمﺔ ) (tبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي )،(3.052بدﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ
قدرﻫا ).(0.011وكانت اﻟﻔروق ﻟصاﻟح اﻟقياس اﻟبﻌدي بمتوﺳط ﺣسابي بلغ ) ،(1.71بينما بلغ اﻟمتوﺳط اﻟحسابي ﻟلقياس
اﻟقبلي ) ، (2.40وباﻟتاﻟي ﻳمكن قبول اﻟﻔرضيﺔ اﻟبحثيﺔ ﻟهذه اﻟجزئيﺔ.
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي ﻷﺛر اﺳتخدام إﺳتراﺗيجيﺔ
اﻟتبادﻟيﺔ ﻓي اﺧتبار امتصاص الكرة على باطن القدم ؛ﻓقد بلغت قيمﺔ ) (tبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي ) ،(3.540بدﻻﻟﺔ
إﺣصائيﺔ قدرﻫا ) .(0.001وكانت اﻟﻔروق ﻟصاﻟح اﻟقياس اﻟبﻌدي بمتوﺳط ﺣسابي ) ،(1.52بينما بلغ اﻟمتوﺳط اﻟحسابي
ﻟلقياس اﻟقبلي ) .(1.95وباﻟتاﻟي ﻳمكن قبول اﻟﻔرضيﺔ اﻟبحثيﺔ ﻟهذه اﻟجزئيﺔ.
عدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) ( 0.05≥αبين اﻻﺧتبارﻳن اﻟقبلي واﻟبﻌدي ﻟباقي أنواع
اﻻﻣتصاص )اﻟصدر ،اﻟﻔخذ ،ﻣشط اﻟقدم(.
مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية :ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين اﻟقياﺳين
اﻟقبلي واﻟبﻌدي باﺳتخدام إﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳس اﻷﻣرﻳﺔ ﻓي إكساب اﻟطلبﺔ ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم  ،ﻟصاﻟح اﻟقياس
اﻟبﻌدي.
ﻻﺧتبار ﻫذه اﻟﻔرضيﺔ  ،ﺗم ﺗطبيق اﺧتبارت ﻟلﻌينات اﻟمزدوﺟﺔ ) (Test Paired samplesﻟلكشف عن اﻟﻔروق بين
اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي ﻟلمجموعﺔ اﻟتجرﻳبيﺔ ) (2اﻟتي درﺳت بواﺳطﺔ إﺳتراﺗيجيﺔ اﻷﻣرﻳﺔ.
الجدول ) :(5نتائﺞ اﺧتبارت ﻟلﻌينات اﻟمزدوﺟﺔ ) (Paired samples t-tesبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي ﻟلكشف عن أﺛر
اﺳتخدام إﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳس اﻷﻣرﻳﺔ ﻓي إكساب اﻟطلبﺔ ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم.
عدد

اﻻختبارات
اﻣتصاص
اﻣتصاص
اﻣتصاص
اﻣتصاص
اﻣتصاص

اﻟكرة
اﻟكرة
اﻟكرة
اﻟكرة
اﻟكرة

المحاوﻻت
باﻟرأس
علﻰ اﻟصدر
علﻰ ﻣشط اﻟقدم
علﻰ باطن اﻟقدم
علﻰ اﻟﻔخذ اﻟقدم

5
5
5
5
5

ﻣحاوﻻت
ﻣحاوﻻت
ﻣحاوﻻت
ﻣحاوﻻت
ﻣحاوﻻت

القبلي
المتوسط اﻻنحراف
الحسابي

المعياري

1.85
2.00
2.41
1.35
2.11

0.51
0.40
0.46
0.024
0.03

البعدي
المتوسط
الحسابي
2.35
1.95
2.31
1.75
2.60

اﻻنحراف d.f.

T

المعياري
0.84
0.14
0.035
0.54
0.62

19
19
19
19
19

3.052
-3.311
-3.317
3.540
4.439

مستوى
الدﻻلة

0.010
0.412
0.615
0.001
0.002

ﺗﺄﺛير اﺳتخدام إﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟي واﻷﻣري ﻓي اكتساب ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم ﻟدى طلبﺔ كليﺔ اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ
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يظهر من الجدول ) (5ما يلي:
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي ﻷﺛر اﺳتخدام إﺳتراﺗيجيﺔ

أﻷﻣرﻳﺔ ﻓي اﺧتبار امتصاص الكرة بالرأس؛ ﻓقد بلغت قيمﺔ ) (tبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي ) ،(3.052بدﻻﻟﺔ اﻹﺣصائيﺔ
ﻣقدارﻫا) .(0.010وكانت اﻟﻔروق ﻟصاﻟح اﻟقياس اﻟبﻌدي بمتوﺳط ﺣسابي ﻣقداره ) ،(1.85بينما بلغ اﻟمتوﺳط اﻟحسابي
ﻟلقياس اﻟقبلي).(2.35
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي ﻷﺛر اﺳتخدام إﺳتراﺗيجيﺔ

اﻻﻣرﻳﺔ ﻓي اﺧتبار امتصاص الكرة على باطن القدم؛ﻓقد بلغت قيمﺔ ) (tبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي ) ،(3.540بدﻻﻟﺔ
اﻹﺣصائيﺔ ) .(0.001وكانت اﻟﻔروق ﻟصاﻟح اﻟقياس اﻟبﻌدي بمتوﺳط ﺣسابي ) ،(1.35بينما بلغ اﻟمتوﺳط اﻟحسابي ﻟلقياس
اﻟقبلي ).(1.75
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي ﻷﺛر اﺳتخدام اﻻﺳتراﺗيجيﺔ
اﻷﻣرﻳﺔ ﻓي اﺧتبار امتصاص الكرة على الفخذ القدم؛ ﻓقد بلغت قيمﺔ ) (tبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي ) ،(4.439بدﻻﻟﺔ
إﺣصائيﺔ قدرﻫا ) .(0.002وكانت اﻟﻔروق ﻟصاﻟح اﻟقياس اﻟبﻌدي بمتوﺳط ﺣسابي بلغ) ،(2.11بينما بلغ اﻟمتوﺳط اﻟحسابي
ﻟلقياس اﻟقبلي ).(2.60
عدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) ( 0.05≥αبين اﻻﺧتبارﻳن اﻟقبلي واﻟبﻌدي ﻻﻣتصاص اﻟكرة علﻰ
اﻟصدر وعلﻰ ﻣشط اﻟقدم.
عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة :ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين
اﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس )اﻟتبادﻟيﺔ واﻷﻣرﻳﺔ( ﻓي إكساب اﻟطلبﺔ ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم.

الجدول) :(6نتائﺞ اﺧتبارت ﻟلﻌينات اﻟمزدوﺟﺔ ) (Paired samples t-testبين اﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس )اﻟتبادﻟيﺔ واﻷﻣرﻳﺔ(
ﻟلكشف عن إﺛرﻫما ﻓي إكساب اﻟطلبﺔ ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم.
عدد

اﻻختبارات
اﻣتصاص
اﻣتصاص
اﻣتصاص
اﻣتصاص
اﻣتصاص

اﻟكرة
اﻟكرة
اﻟكرة
اﻟكرة
اﻟكرة

المحاوﻻت
باﻟرأس
علﻰ اﻟصدر
علﻰ ﻣشط اﻟقدم
علﻰ باطن اﻟقدم
علﻰ اﻟﻔخذ اﻟقدم

5
5
5
5
5

ﻣحاوﻻت
ﻣحاوﻻت
ﻣحاوﻻت
ﻣحاوﻻت
ﻣحاوﻻت

التبادلي
المتوسط اﻻنحراف
الحسابي

المعياري

2.4
2.25
2.11
1.95
2.51

0.84
0.14
0.035
0.54
0.62

اﻻمري
المتوسط اﻻنحراف d.f.
الحسابي

المعياري

2.35
1.95
2.31
1.75
2.60

0.84
0.14
0.035
0.54
0.62

19
19
19
19
19

T
3.011
3.441
3.317
3.540
4.439

مستوى
الدﻻلة

0.471
0.001
0.015
0.021
0.402

يظهر من الجدول ) (6ما يلي:
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αﻓي اﻟقياس اﻟبﻌدي ﻷﺛر اﺳتخدام اﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس

اﻟتبادﻟيﺔ واﻷﻣرﻳﺔ ﻓي اﺧتبار امتصاص الكرة على الصدر؛ﻓقد كانت قيمﺔ ) (tداﻟﺔ إﺣصائياً ،بدﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ
ﻣقدارﻫا) .(0.001وكانت اﻟﻔروق ﻟصاﻟح اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ بمتوﺳط ﺣسابي بلغ) ،(2.25بينما بلغ اﻟمتوﺳط اﻟحسابي
ﻟﻼﺳتراﺗيجيﺔ اﻻﻣرﻳﺔ ).(1.95
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αﻓي اﻟقياس اﻟبﻌدي ﻷﺛر اﺳتخدام اﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس
اﻟتبادﻟيﺔ واﻷﻣرﻳﺔ ﻓي اﺧتبار امتصاص الكرة على مشط القدم؛ ﻓقد كانت قيمﺔ ) (tداﻟﺔ إﺣصائياً ،بدﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ

اﻟبطاﻳنﺔ
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قدرﻫا) .(0.015وكانت اﻟﻔروق ﻟصاﻟح اﻻﺳتراﺗيجيﺔ أﻷﻣرﻳﺔ بمتوﺳط ﺣسابي ) ،(2.31بينما بلغ اﻟمتوﺳط اﻟحسابي
ﻟﻼﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟي ).(2.11
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αﻓي اﻟقياس اﻟبﻌدي ﻷﺛر اﺳتخدام اﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس
اﻟتبادﻟيﺔ واﻷﻣرﻳﺔ ﻓي اﺧتبار امتصاص الكرة على باطن القدم؛ ﻓقد كانت قيمﺔ ) (tداﻟﺔ إﺣصائياً بدﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ
ﻣقدارﻫا) .(0.021وكانت اﻟﻔروق ﻟصاﻟح اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ بمتوﺳط ﺣسابي بلغ) ،(1.95بينما بلغ اﻟمتوﺳط اﻟحسابي
ﻟﻼﺳتراﺗيجيﺔ أﻷﻣرﻳﺔ ).(1.75
عدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين اﻻﺧتبارﻳن اﻟقبلي واﻟبﻌدي ﻻﻣتصاص اﻟكرة
باﻟرأس وعلﻰ اﻟﻔخذ.
مناقشة النتائج
النتائج المتعلقة بالفرضية اﻷولى :ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ )(0.05≥α
بين اﻟقياﺳين اﻟقبلي واﻟبﻌدي باﺳتخدام اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ ﻓي إكساب اﻟطلبﺔ ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم ،ﻟصاﻟح
اﻟقياس اﻟبﻌدي.
أظهرت اﻟنتائﺞ اﻟمتﻌلقﺔ بهذه اﻟﻔرضيﺔ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين اﻟقياﺳين
اﻟقبلي واﻟبﻌدي ﻷﺛر اﺳتخدام اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ ﻓي اﺧتبارات اﻣتصاص كرة اﻟقدم علﻰ ﻣشط اﻟقدم .وﻳﻌزو اﻟباﺣث ذﻟك
إﻟﻰ اﻟﺧﺻائص اﻟﺗي تﺗﻣﻳز بها ﻫذه اﻻﺳتراﺗيجيﺔ ،وﺧاﺻﺔ ﻓﻳﻣا ﻳﺗﻌلق باﻟﺗغذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ .ﻓﺗوﻓﻳر اﻟﺗغذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟﻣباشرة
واﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻟﻣﺗﻌلم اﻟﻣراقب ﻟلزﻣﻳﻝ اﻟﻣؤدي ﻳﺣﺳن ﻣن اﻷداء ،وﻳزﻳد ﻣن اﻟﺛقﺔ باﻟنﻔس ،وﺧاﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺗﻪ نﺗﻳﺟﺔ
اﻹنﺟاز اﻟذي ﻳقوم بﻪ ﻣباشرة؛إذ إن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرد بنﺗﻳﺟﺔ أدائﻪ ﺗﻌد بﻣﺛابﺔ ﺗغذﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﻣهﻣﺔ ﻟﻪ ،وﺗﻌد كذﻟك ﻣن أكثر اﻟﻣﺗغﻳرات
أﻫﻣﻳﺔ ﻓي عﻣلﻳﺔ اﻟﺗﻌلم ؛ ﻷنها ﺗشكﻝ ﻟﻪ داﻓﻌاً ﻟبذﻝ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟهد ﻟﺗﺣقﻳق نﺗائﺞ أﻓضﻝ ،وﺧاﺻﺔ إذا كان أداء اﻟﻣﺗﻌلم
ناﺟﺣاً ،وﻳشﻳر ﻣﺣﺟوب) ( 2001إﻟﻰ أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟمﻌلوﻣات اﻟﺗي ﻳﻣكن ﻟلمتﻌلم اﻟﺣﺻوﻝ علﻳها ﻣن ﻣﺧﺗلف اﻟﻣﺻادر ﺣوﻝ أدائﻪ
وﻳكون اﻟهدف ﻣنها ﺗﻌدﻳﻝ اﻷداء ﻟلوﺻوﻝ ﻟﻼﺳﺗﺟابات اﻟﻣطلوبﺔ ﺗشكيل أﺣد اﻟشروط اﻷﺳاﺳﻳﺔ ﻟﻌﻣلﻳﺔ اﻟﺗﻌلم اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ .كﻣا
أن أعلﻰ نسبﺔ ﻣن اﻟﺗغذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻳﻣكن ﺗوﻓﻳرﻫا ﻟلﻣﺗﻌلم إنما بﺗوﻓﻳر ﻣﻌلم ،واﺣد ﻟكﻝ ﻣﺗﻌلم وﻫذا ﻣا ﻳوﻓرﻩ اﻟزﻣﻳﻝ اﻟﻣراقب
ﻟزﻣﻳلﻪ اﻟﻣؤدي .كﻣا أن وﺟود زﻣﻳلﻳن ﻳﺗبادﻻن اﻷدوار ﻓﻳﻣا بﻳنهﻣا ﻳﺧلق ﺟواً ﻣن اﻟﺗناﻓس وﻳتيح ﻣقارنﺔ اﻷداء،وﻳحقق
اﻻﺳﺗﺛﻣار اﻷﻣﺛﻝ ﻟوقت اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﺧﺻص لﻣهارة اﻣتصاص اﻟكرة ﻓي ﻟﻌبﺔ كرة اﻟقدم.
النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية :ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين اﻟقياﺳين اﻟقبلي
واﻟبﻌدي باﺳتخدام اﻹﺳتراﺗيجيﺔ اﻻﻣرﻳﺔ ﻓي إكساب اﻟطلبﺔ ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم ،ﻟصاﻟح اﻟقياس اﻟبﻌدي ،أظهرت
اﻟنتائﺞ اﻟمتﻌلقﺔ بهذه اﻟﻔرضيﺔ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ ﻓي ﺟميﻊ اﻻﺧتبارات ﻟصاﻟح اﻟقياس اﻟبﻌدي .وﻳﻌزو
اﻟباﺣث اﻟسبب وراء ﻫذه اﻟنتيجﺔ إﻟﻰ أن ﺟوﻫر اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻷﻣرﻳﺔ ﻫو اﻟﻌﻼقﺔ اﻟمباشرة واﻟلحظيﺔ بين اﻟمثير ﻣن ﺟانب
اﻟمﻌلم واﻻﺳتجابات اﻟصادرة ﻣن اﻟتلميذ )اﻻﺳتجابﺔ اﻟمباشرة – اﻟدقﺔ ﻓي اﻻﺳتجابﺔ – اﻟسيطرة علﻰ اﻷداء –
اﻟسيطرة علﻰ اﻟتﻼﻣيذ( وﻫذه اﻟﻌواﻣل كلها أدت إﻟﻰ ﺗﻔوق اﻟقياس أﻟبﻌدي ﻓي ﻫذه اﻻﺳتراﺗجيﺔ.
واﺗﻔقت نتيجﺔ ﻫذه اﻟﻔرضيﺔ ﻣﻊ نتائﺞ دراﺳﺔ اﻟزبيدي واﻟشرﻳﻔي ) (2006اﻟتي أظهرت أﻫميﺔ اﻷﺳتراﺗيجيﺔ ودورﻫا ﻓي
ﺗﻌلم اﻟمهارات اﻟرﻳاضيﺔ.
النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة :ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αبين اﺳتراﺗيجيتين
)اﻟتبادﻟيﺔ واﻷﻣرﻳﺔ( ﻓي إكساب اﻟطلبﺔ ﻣهارة اﻣتصاص كرة اﻟقدم.
أظهرت اﻟنتائﺞ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﻹﺣصائيﺔ عند ﻣستوى اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.05≥αﻓي اﻟقياس اﻟبﻌدي ﻷﺛر اﺳتخدام
اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ واﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻷﻣرﻳﺔ ﻓي اﺧتبارات اﻣتصاص كرة اﻟقدم )اﻣتصاص اﻟكرة علﻰ اﻟصدر ،اﻣتصاص اﻟكرة
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علﻰ ﻣشط اﻟقدم  ،اﻣتصاص اﻟكرة علﻰ باطن اﻟقدم( ﻟصاﻟح اﻹﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ ﻓي ﺟميﻊ اﻻﺧتبارات باﺳتثناء اﺧتبار
)اﻣتصاص اﻟكرة علﻰ ﻣشط اﻟقدم( ﺣيث كانت اﻟﻔروق ﻟصاﻟح اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻻﻣرﻳﺔ.
وﻳﻌزو اﻟباﺣث اﻟسبب إﻟﻰ أنﻪ ﻣن ﻣميزات اﻹﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ أنها ﺗساعد ﻓي إظهار اﻟمهارات اﻟﻔردﻳﺔ وﺗﻌطي وقتاً كاﻓي ًا
ﻟلطلبﺔ ﻟلممارﺳﺔ اﻟﻔﻌاﻟﺔ ﻟلمهارة وﺗﻌطي اﻟطلبﺔ ﻣجاﻻً واﺳﻌاً ﻟﻺبدع ﻓي ﺗنﻔيذ اﻟمهارة .وﻫذا ﺳاعد اﻟطلبﺔ علﻰ أداء اﺧتبارات
اﻣتصاص اﻟكرة بشكل أﻓضل .وﻳﻌزو اﻟباﺣث ذﻟك أﻳضاً إﻟﻰ أنﻪ كلما كان اﻟطاﻟب ﻣتواﻓقاً اﺟتماعياً ﻣﻊ زﻣﻼئﻪ ﻓي كليﺔ اﻟتربيﺔ
اﻟرﻳاضيﺔ ،ارﺗﻔﻊ ﻣستوى أدائﻪ .وقد ﻟلمهارة وﻻﺣظ اﻟباﺣث أن قنوات اﻟتطور ﻓي اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ ﻣن اﻟناﺣيﺔ اﻻﺟتماعيﺔ
كانت عاﻟيﺔ .واﺗﻔقت ﻫذه اﻟنتيجﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟذﻳابات وشوكﺔ ).(2012
أﻣا ﻓﻳﻣا ﻳﺗﻌلق باﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻷﻣرﻳﺔ ،ﻓهي ﺗﻔتقر إﻟﻰ روح اﻟﺗﻌاون واﻟﺗناﻓس اﻟﺟﻣاعي بﻳن اﻟطلبﺔ ،وﻣن ﺛم ﻻ ﺗﻔسح ﻟهم
اﻟﻣﺟاﻝ ﻟمقارنﺔ أدائهم بﺄداء غيرﻫم ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻳن ﻫم ﻣن اﻟهدف اﻟذي ﻳﺳﻌون اﻟﻰ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻪ ،وﻻ ﺗسمح ﻟهم باﺗﺧاذ أي قرار
ﻣن قرارات عﻣلﻳﺔ اﻟﺗدرﻳس؛ إذ ﻳﻌود ذﻟك كلﻳا إﻟﻰ اﻟمدرس .كﻣا أن اﻟﺟانب اﻹبداعي ﻟلﻣﺗﻌلﻣﻳن ﻓي ﻫذه اﻻﺳتراﺗيجيﺔ ﻳقررﻩ
اﻟﻣدرس ،وباﻟﺗاﻟي ﺟاء ﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻓي اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛانﻳﺔ ﻓي ﺗﻌلﻳم ﻣهارة اﻣتصاص اﻟكرة ﻓي ﻟﻌبﺔ كرة اﻟقدم .وأظهرت اﻟنتائﺞ ﻣجتمﻌﺔ
أن اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟﺗبادﻟيﺔ أكﺛر ﻓاعلﻳﺔ وﺗﺄﺛﻳراً ﻣن اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻷﻣرﻳﺔ ﻓي ﺗﻌلم ﻣهارة اﻣتصاص اﻟكرة ﻓي ﻟﻌبﺔ كرة اﻟقدم.
واﺗﻔقت ﻫذه اﻟنتيجﺔ ﻣﻊ نتائﺞ دراﺳﺔ اﻟزبيدي واﻟشرﻳﻔي ) (2006ﻣن ﺣﻳث أﻓضلﻳﺔ اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟﺗبادﻟيﺔ ﻓي ﺗدرﻳس
ﻣهارات اﻷﻟﻌاب اﻟرﻳاضﻳﺔ ،واﺧتلﻔت ﻫذه اﻟنتيجﺔ ﻣﻊ نتائﺞ دراﺳﺔ اﻟنداف واﻟكاﺗب ) (2004اﻟتي أظهرت ﻓاعليﺔ اﺳتخدام ﺟميﻊ
اﻻﺳتراﺗيجيات :اﻻﻣرﻳﺔ واﻟتدرﻳبيﺔ واﻟتبادﻟيﺔ ﻓي ﺗﻌلم اﻟمهارات اﻟرﻳاضيﺔ ،وﻟيس ﻓقط اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ.
اﻻستنتاجات
ﻓي ضوء أﻫداف اﻟبحث وأﺳئلتﻪ ،واﺳتناداً إﻟﻰ اﻟمﻌاﻟجات اﻻﺣصائيﺔ وﺗحليل اﻟنتائﺞ ،ﺗوﺻل اﻟباﺣث إﻟﻰ اﻻﺳتنتاﺟات اﻟتاﻟيﺔ:
-

أظهرت اﻟنتائﺞ أن كﻼ ﻣن إﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس )اﻟتبادﻟيﺔ واﻷﻣرﻳﺔ( ﻟها أﺛر ﻣﻌنوي ﻓي ﺗحسين ﻣستوى اﻷداء اﻟمهاري
ﻓي ﻟﻌبﺔ كرة اﻟقدم ﻟمهارة اﻣتصاص اﻟكرة علﻰ ﻣشط اﻟقدم وباطن اﻟقدم.

-

ﺗﻌتبر اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ أﻓضل ﻣن اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻷﻣرﻳﺔ ﻓي ﺗﻌلم ﻣهارة اﻣتصاص ﻓي كرة اﻟقدم علﻰ اﻟصدر.

-

ﺗﻌتبر اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻷﻣرﻳﺔ أﻓضل ﻣن اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ ﻓي ﻣهارة اﻣتصاص اﻟكرة علﻰ ﻣشط اﻟقدم.

-

ﺗﻌتبر اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ أﻓضل ﻣن اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻷﻣرﻳﺔ ﻓي ﺗﻌلم ﻣهارة اﻣتصاص ﻓي كرة اﻟقدم.

-

ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق بين اﻻﺧتبارﻳن اﻟقبلي واﻟبﻌدي ﻻﻣتصاص اﻟكرة علﻰ باطن اﻟقدم وعلﻰ اﻟﻔخذ.

التوصيات
-

اﻟتركيز علﻰ أﻫميﺔ اﺳتخدام اﺳتراﺗيجيات اﻟتدرﻳس اﻟحدﻳثﺔ ﻓي ﺗطوﻳر ﻣستوى اﻷداء اﻟمهاري وﺗحسينﻪ ﻟما ﻟها ﻣن
دور اﻳجابي ﻣلموس ﻓي اﻻرﺗقاء بﺄداء اﻟطلبﺔ.

-

اﻟتﺄكيد علﻰ ضرورة اﺳتخدام أكثر ﻣن اﺳتراﺗيجيﺔ ﺗدرﻳس ﺧﻼل اﻟدرس اﻟيوﻣي ﻟتحقيق اﻟنتاﺟات اﻟمرﺟوة.

-

ضرورة اﺳﺗﺧدام اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟﺗبادﻟيﺔ ﻓي ﺗﻌلﻳم اﻟطلبﺔ ﻣهارات كرة اﻟقدم بشكل عام ،وﻣهارة اﻣتصاص اﻟكرة بشكل
ﺧاص.

-

ضرورة ﺗﻔﻌيل اﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتدرﻳس ﻓي درس اﻟتربيﺔ اﻟرﻳاضيﺔ ،وﺧاﺻﺔ ﻓي رﻳاضﺔ كرة اﻟقدم.

-

اﺟراء دراﺳات ﻣشابهﺔ ﻟلوقوف علﻰ اﺛر اﺳتخدام اﺳتراﺗيجيتي اﻟتدرﻳس اﻟتبادﻟيﺔ واﻷﻣرﻳﺔ علﻰ عينات ﺗﻌليميﺔ أﺧرى
ﻹﺛبات ﻓاعليتهما.

اﻟبطاﻳنﺔ
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.إﻣكانيﺔ اﺟراء دراﺳات أﺧرى ﻟتﻌرف اﺛر اﻻﺳتراﺗيجيﺔ اﻟتبادﻟيﺔ ﻓي ﺗﻌليم ﻣهارات أﺧرى ﻓي كرة اﻟقدم

-

.اﺟراء دراﺳات أﺧرى ﺗتﻌلق بلﻌبﺔ كرة اﻟقدم علﻰ عينات أﺧرى ﻟتطوﻳر ﻣستوى ﻫذه اﻟرﻳاضﺔ اﻟشﻌبيﺔ اﻟمهمﺔ

-

The Effect of Using Command and Reciprocal Teaching Strategies on
Acquiring Football Absorption Skill in Physical Education Students
Ahmad abdlhadi al-batainah
Faculty of Physical Education, Yarmouk University, Irbid, Jordan.
Abstract

The purpose of this study is to identify the effect of using command and reciprocal teaching
Strategies on Acquiring football absorption skill in physical education students and to detemine the
most effective style. The sample of the study consisted of (40) students from the Faculty of Physical
Education at Yarmouk University in the academic 2018/2019, The sample was divided into two
groups: (20) students for the control group using command style in teaching and (20) students for the
experimental group using reciprocal style in teaching. The results show that there is a possitive effect
for both styles on acquiring football absorption Skill. with a clear preference for the reciprocal style.
The researcher recommended using the reciprocal style to teach acquiring absorption football Skill
and conducting similar studies to determine the effect of using other teaching styles on f
ootball skills.
Keywords: Command style, Reciprocal style, Acquire Football Absorption Skill.
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الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تعرف درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس مديرية تربية لواءي الطيبة والوسطية في
محافظة إربد للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلميها .ولتحقيق أهداف الدراسة ،قام الباحث بتطوير استبانة تضمنت ) (34فقرة تم
توزيعها على أربعة مجاﻻت هي) :تحديد اﻷهداف ،وخطة عملية ،والمراجعة المستمرة ،والتقويم( .وبعد التحقق من ثباتها وصدقها ،تم
تطبيقها على عينة قوامها ) (68معلماً ومعلمة.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ ) ،(3.45وجاء في
المرتبة اﻷولى مجال التقويم بمتوسط حسابي مقداره ) ،(3.57وفي المرتبة الثانية جاء مجال تحديد اﻷهداف بمتوسط حسابي
) ،(3.39وتالياً جاء مجال خطة عملية بمتوسط حسابي بلغ ) ،(3.26وفي المرتبة الرابعة جاء مجال المراجعة المستمرة بمتوسط
حسابي ) ،(3.23كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (0.05 = αلتقديرات أفراد
عينة الدراسة على درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف تبعاً لمتغيرات الدراسة.
وقد تضمنت الدراسة عدة توصيات منها :ضرورة إشراك المعلمين والمعلمات في وضع اﻷهداف وإعداد الخطط والمراجعة
المستمرة والتقويم حتى تكون مستويات تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس مديرية تربية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة
إربد عالية.
الكلمات المفتاحية :درجة تطبيق اﻹدارة باﻷهداف ،لواءا الطيبة والوسطية ،المرحلة الثانوية.

المقدمة
يشهد العصر الحالي الكثير من التغيرات والتطورات في مختلف مجاﻻت ونواحي الحياة؛ فالتطور الذي يتميز به هذا
العصر في مجاﻻت المعلوماتية والتكنولوجيا واﻻتصاﻻت أدى إلى ارتفاع وتيرة التغيرات العالمية على الصعيد السياسي
والفكري واﻻقتصادي .وهذه التغيرات أجبرت الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة على إعادة النظر في إدارتها بالصورة
التي تمكنها من تحقيق أكبر قدر ممكن من اﻷهداف الموضوعة ،وذلك ﻷن اﻹدارة هي مفتاح أي تقدم أو تطور ،وهي
اﻷساس في التقدم أو التخلف داخل مؤسسات المجتمع.
فاﻹدارة عملية مهمة في المجتمعات ،وخصوصاً في ظل النشاطات البشرية المتزايدة وظهور التخصص والتنوع .وقد
تطور علم اﻹدارة مع مرور الزمن وأصبح له نظريات ومدارس متعددة ،وفي كل مدرسة من تلك المدارس كان هناك اﻷسلوب
المناسب لنمط اﻹدارة الفعال بحيث يكون هذا النمط مناسباً لﻸهداف الموضوعة .فالمدرسة الكﻼسيكية في اﻹدارة تؤكد على
المفاهيم السلطوية كأساس لﻺدارة ،ومدرسة العﻼقات اﻹنسانية تؤكد على الجانب اﻹنساني .وفي العصر الحالي ،ظهرت
المدرسة اﻹدارية الحديثة التي جمعت مجموعة من النظريات مثل النظرية الموقفية ونظرية النظم ،وظهرت أيضاً تأثراً بهذه
المدرسة مجموعة من النماذج في اﻹدارة التربوية منها أسلوب اﻹدارة باﻷهداف )الجهضمي. (2005،
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٭ اكاديمية الكادر العربي لتطوير وتحديث التعليم ،عمان ،اﻷردن.
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فاﻹدارة التربوية أصبحت أداة رئيسة لتحقيق أهداف العملية التربوية ،وذلك من خﻼل اﻻستخدام اﻷمثل لﻺمكانات
والموارد التربوية المتاحة .وتعد المدرسة النواة اﻷساسية ﻹيجاد القوى العاملة والمؤهلة لتقدم المجتمعات؛ فتحقيق
المدرسة ﻷهدافها المنشودة يتوقف إلى حد كبير على كفاءة إداراتها ،وفاعلية اﻷساليب المستخدمة في أنشطتها ،ومهارات
القوى البشرية العاملة فيها؛ إذ تتولى اﻹدارة التربوية التخطيط والتنظيم وما يتصل بالعمل التربوي من توجيه وتقويم
ومتابعة من أجل الوصول إلى اﻷهداف التربوية المنشودة بأفضل الطرق وأقل التكاليف )الرحيلي. (2009،
وتعتبر المدرسة الركن اﻷساسي في العملية التربوية والنواة اﻷساسية ﻹيجاد القوى العاملة المؤهلة لتقدم المجتمع،
ولذلك فهي تحتاج إلى إدارة فاعلة من أجل توفير مخرجات جيدة ،وهذا ﻻ يتحقق إﻻ باﻻتفاق والتعاون بين المدير والمعلم
في رسم سياساتها ووضع اﻷسس والخطط المناسبة للعمل .وكل ذلك ﻻ يتحقق إﻻ باتباع أسلوب خاص في اﻹدارة يجعل
اﻻهتمام باﻷهداف وتحديدها في المقام اﻷول ،وهذا اﻷسلوب هو ما يطلق عليه أسلوب اﻹدارة باﻷهداف ) Management
 ،(by Objectivesفهذا اﻷسلوب له فعالية عالية في تطوير اﻷداء اﻹداري في مختلف المجاﻻت التي طبق فيها ،وذلك ﻷنه
يركز على النتائج بدﻻً من تركيزه على النشاطات؛ فليست العبرة في كيفية القيام باﻷعمال وإنما بما نريد أن ننجزه من تلك
اﻷعمال )الحضرمي. (2003،
وظهر أسلوب اﻹدارة باﻷهداف على يد بيتر دراكر ) (Peter Druckerأستاذ اﻹدارة في جامعة نيويورك في خمسينيات
القرن الماضي في كتابه )ممارسة اﻹدارة( .ويرى دراكر أن اﻷعمال تحتاج إلى أسلوب إداري ينمي اﻹحساس بالمسؤولية
لدى اﻷفراد العاملين فيها ،ويوفر لهم في نفس الوقت التوجيه الكافي ،وينشئ روح الفريق،ويجعل أهدافهم الشخصية
منسجمة مع اﻷهداف العامة للتنظيم )كنعان . (1980،
إن اﻹدارة باﻷهداف أسلوب إداري انتشر بشكل سريع ولقي رواجاً لعدة أسباب أهمها التغيرات التكنولوجية السريعة
التي تحدث في المؤسسات واقتصاديات الدول المتقدمة ،باﻹضافة إلى أن المجتمعات في الدول المتقدمة لها طبيعة متغيرة
على الصعيدين الجماعي والفردي )البابطين(2003،
وتركز اﻹدارة باﻷهداف على تحقيق اﻷهداف أكثر من تركيزها على اﻷساليب التي يتم بواسطتها تحقيق هذه اﻷهداف،
ويعود ذلك إلى اهتمام اﻹدارة باﻷهداف بإنجاز اﻷهداف ،مما ينعكس على فاعلية اﻹداريين والجهاز اﻹداري بوجه عام،
واهتمام اﻹدارة باﻷهداف بالمشاركة بين جميع اﻹداريين عند تحديدهم اﻷهداف وصياغتها ومن ثم تحقيقها
)الشبول .(1995،ويتميز أسلوب اﻹدارة باﻷهداف ببساطته وإمكانية تطبيقه في اﻷجهزة الحكومية وفي مجال اﻹدارة
التربوية ،وذلك نتيجة لما يحققه هذا اﻷسلوب من نجاح في المجال التربوي وﻷنه يهدف إلى زيادة الدافعية في العمل
وينشط وسائل اﻻتصال ويمكن من تحديد اﻷهداف بفاعلية ،كما أنه يزود إدارة المنظمة بأسلوب جيد لتقييم اﻷداء
)الحربي.(2008،
وأشار عبد الحافظ ) (2001إلى أن اﻹدارة باﻷهداف تقوم على أساس اشتراك جميع العاملين في المدرسة في تحديد
اﻷهداف العامة للمدرسة وتحديد أغراضها .وأخيراً ،فإن اﻹدارة باﻷهداف أسلوب إداري يقوم على أساس المشاركة من قبل
المرؤوسين ،وهو يتمثل في مبادئ عامة كتحديد اﻷهداف ،ووضع خطة عملية ،ومراجعة دورية ،وتقويم لﻺنجاز السنوي.
مكونات اﻹدارة باﻷهداف
لخص دراكر) (Drucker،1976أهم مكونات اﻹدارة باﻷهداف على النحو اﻻتي:
 (1وضع اﻷهداف :ويكون على ثﻼث مراحل ،اﻷولى تهتم بتحديد مراكز المسؤولية أو اﻷنشطة ،الثانية تتمثل في تحديد
اﻷساليب المناسبة لقياس اﻹنجاز في كل جانب ،الثالثة تتضمن تحديد اﻷهداف التي يمكن استخدامها كمقياس يقاس
عليه اﻹنجاز.
 (2تطوير خطة عملية عن طريق تحديد اﻻستراتيجيات والسياسات والبرامج الﻼزمة لتحقيق اﻷهداف التي وضعت في
العنصر اﻷول.

اله اج ة
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 (3القيام بالمراجعة الدورية للتأكد من أن المنظمة تسير على الطريق المرسوم والمرغوب.
 (4تقييم اﻹنجاز السنوي ،ويقصد به التقويم الختامي لﻺنجازات التي تحققت ،وتحديد اﻷهداف التي تم تحقيقها ،ومعرفة
اﻷسباب التي أدت إلى عدم تحقيق اﻷهداف اﻷخرى لتجأوزها في المرة القادمة.
خصائص أسلوب اﻹدارة باﻷهداف
أشار السلمي ) (1999إلى مجموعة من سمات وخصائص أسلوب اﻹدارة باﻷهداف ،أهمها:
 (1وضع اﻷهداف المراد تحقيقها لكل منصب إداري  ،والمنصب اﻹداري الذي ليس له أهداف ﻻ لزوم له.
 (2تعتمد اﻹدارة باﻷهداف على أداء العاملين وإنجازهم ،وﻻ تعتمد على ما يتمتع به الشخص من صفات .
 (3اﻹدارة باﻷهداف تقوم على أساس المشاركة الديمقراطية )التشاركية( ،وتحارب سياسة الباب المغلق.
 (4تركز اﻹدارة باﻷهداف على ضرورة اﻻقتناع الشخصي بالعمل والتحفيز ،وﻻ تهتم باﻷهداف الشخصية.
الخطوات العملية لتطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف
ذكر القريوتي ) (2004مجموعة من الخطوات العملية لتطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف ،اهمها:
-

اﻻبتعاد عن المركزية وتفويض السلطات للعاملين ليتحملوا المسؤولية الذاتية بدل اﻻعتماد المطلق على اﻹدارة
المركزية.

-

تنويع المهام التي يكلف بها العاملون من أجل إشعارهم بأهمية اﻷعمال التي يؤدونها.

-

إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات على مختلف المستويات حتى يروا أنفسهم جزءاً من اﻹدارة ويكونوا حريصين
على تحقيق اﻷهداف الموضوعة.

-

اتباع طرق جديدة في تقييم اﻷداء تركز على النتائج وليس على الوسائل.

الصعوبات التي تواجه تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف
أشار الحسن ) (1981إلى بعض الصعوبات التي تواجه مثل هذه اﻹدارة ،ومنها على سبيل المثال:
-

صعوبة توفير أنظمة مساندة يتطلبها أسلوب اﻹدارة باﻷهداف ،مثل وجود نظام معلومات ونظام رقابة فعالين.

-

المقأومة الشديدة التي يتعرض لها إدخال أسلوب اﻹدارة باﻷهداف وتطبيقه.

-

صعوبة تحديد أهداف بعض اﻷفراد وبعض الوظائف بوضوح وبشكل كمي ،وصعوبة تحديد معايير دقيقة لقياسها
وتقييم مدى إنجازها.

-

يترتب على استخدام أسلوب اﻹدارة باﻷهداف تعديل أهداف وغايات اﻷجهزة اﻹدارية ،ولذلك فاﻹدارة التي يصعب
عليها تحديد بعض اﻷهداف الرئيسة قد تركز على أهداف أخرى يمكن قياسها ،وقد يؤدي هذا إلى إغفال بعض
اﻷهداف النوعية التي يصعب تحديدها بشكل كمي قابل للقياس.

-

يمكن اهمال الوسائل الﻼزمة لتحقيق اﻷهداف عند المبالغة في التركيز على اﻷهداف والنتائج المتوقعة .

ومن خﻼل ما سبق ،فإن اﻹدارة باﻷهداف أسلوب إداري يركز على النتاجات أو الغايات أكثر من تركيزه على النشاطات
والفعاليات؛ فأي نشاط يجب أن يؤدي إلى تحقيق الغايات ،والمهم دائماً النتائج .ولذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن
درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس مديرية تربية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة إربد للمرحلة الثانوية
من وجهة نظر معلميها.
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الدراسات السابقة
اجريت العديد من الدراسات العربية واﻻجنبية التي تناولت موضوع اﻹدارة باﻷهداف .وتاليا اهم الدراسات التي جمعها
الباحث مرتبة من اﻻحدث الى اﻻقدم.
قامت الخضير ) (2016بدراسة هدفت الى التعرف على واقع اﻻدارة باﻻهداف لدى مديرات مكاتب التعليم بمدينة
الرياض من وجهة نظر المشرفات التربويات ،ومعوقات التطبيق ،والمقترحات التطويرية ،وتحديد الفروق ذات الدﻻلة
اﻻحصائية بين متوسطات استجابات المشرفات تبعا لمتغيرات الدراسة .وتكونت عينة الدراسة من ) (434مشرفة تربوية،
واستخدم المنهج الوصفي المسحي ،واﻻستبانة لجمع المعلومات ،وتكونت من ثﻼث محاور اساسية .واسفرت الدراسة عن
عدد من النتائج اهمها :ان درجة ممارسة مديرات مكاتب التعليم بمدينة الرياض لﻼدارة باﻻهداف بابعادها اﻻربعة) :تحديد
اﻻهداف ،والتخطيط ،والتنفيذ ،والمتابعة وتقويم اﻻنجاز(-من وجهة نظر المشرفات التربويات -متحققة بدرجة عالية،
بمتوسط حسابي بلغ ) ،(3.52وان المعوقات التي تحول دون تطبيق اﻻدارة باﻻهداف في مكاتب التعليم متحققة بدرجة
عالية ،بمتوسط حسابي بلغ ) ،(3.63كما وجدت فروق ذات دﻻلة احصائية بين استجابات المشرفات لدرجة ممارسة مديرات
مكاتب التعليم لﻼدارة باﻻهداف ،تعود الى اختﻼف المكتب ،والوظيفة ،والمؤهل ،ووجدت فروق ذات دﻻلة احصائية بين
استجابات المشرفات للمقترحات التطويرية ،تعود الى اختﻼف الوظيفة وسنوات الخبرة.
اما دراسة شبير)  (2015فقد هدفت الى التعرف على واقع تطبيق اسلوب اﻻدارة باﻻهداف في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة ،واثرها في مشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات .وتكونت العينة من ) (400اداري في الجامعات )اﻻسﻼمية،
واﻻزهر ،وفلسطين ،واﻻقصى( .واستخدم المنهج الوصفي التحليلي ،واﻻستبانة كأداة ،وكان من ابرز النتائج ان اسلوب
اﻻدارة باﻻهداف لدى الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة مستخدم بدرجة كبيرة ،ووجدت فروق ذات دﻻلة احصائية بين
متوسطات استجابات المفحوصين حول واقع تطبيق اسلوب اﻻدارة باﻻهداف ،واثرها في مشاركة المرؤوسين في اتخاذ
القرارات بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،تعزى الى الجامعة .وكانت الفروق لصالح الجامعة اﻻسﻼمية وجامعة اﻻزهر.
وهدفت دراسة قطان ) (2014الى التعرف على درجة ممارسة اﻻدارة باﻻهداف في العمل اﻻداري ،والتعرف على درجة
تحقيق متطلبات اﻻعتماد اﻻكاديمي بالنسبة للمعيار الثاني "السلطات واﻻدارة" من وجهة نظر القيادات اﻻكاديمية واﻻدارية
للطالبات .كما هدفت الى تحديد الفروق ذات الدﻻلة اﻻحصائية بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ،حسب اختﻼف
)المؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة في العمل اﻻداري( .وتكون مجتمع الدراسة من القيادات اﻻكاديمية واﻻدارية في
جامعة أم القرى للطالبات ،البالغ عددهن ) .(109واستخدم المنهج الوصفي المسحي ،واﻻستبانة كأداة .وكان من ابرز النتائج
ان درجة ممارسة اﻻدارة باﻻهداف كبيرة في جامعة أم القرى.
وهدفت دراسة عيسى ) (2014الى التعرف على درجة ممارسة مديري المناطق التعليمية في وكالة الغوث الدولية
لﻼدارة باﻻهداف ،وعﻼقتها بدرجة اداء مديري المدارس ،من وجهة نظر المديرين انفسهم .،وتكونت العينة من )(215
مديرا ومديرة .واستخدم المنهج الوصفي التحليلي ،واﻻستبانة كأداة ،وكان من ابرز النتائج ان درجة ممارسة مديري
المناطق التعليمية في وكالة الغوث في محافظة غزة لﻼدارة باﻻهداف كانت مرتفعة ،وانه ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة احصائية
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المناطق التعليمية لﻺدارة باﻻهداف تعزى الى متغير )المؤهل
العلمي( وفي مجالي )تحديد اﻻهداف ،والتخطيط( تعزى الى متغير عدد سنوات الخدمة ،بينما وجدت فروق ذات دﻻلة
احصائية في مجالي )التنفيذ ،وتقويم اﻻنجاز والمتابعة الدورية( تعزى الى متغير عدد سنوات الخدمة.
وهدفت دراسة  (2011) Timothy & Erikالى التعرف على كيفية تبني اسلوب اﻻدارة باﻻهداف ) (MBOفي
المدارس الثانوية السويدية كما يدركها المديرون ،ومعرفة اثر تطبيق هذا اﻻسلوب في التحصيل الدراسي للطﻼب .وفي
فاعلية اﻻداء في هذه المدارس .وتكون مجتمع الدارسة من جميع مديري المدارس الثانوية بالسويد ،وعددهم )(300
مدير .وكانت تلك الدراسة دراسة طولية استخدم فيها المنهج الوصفي المسحي ،واجريت عند اول تطبيق لﻼدارة باﻻهداف.
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واجريت الدراسة مرة اخرى بعد  10سنوات ،واستخدمت اﻻستبانة كأداة .وكان من ابرز النتائج ان هذا اﻻسلوب حسن من
كفاءة المعلمين بدرجة متوسطة ،لكن تأثيره كان محدودا في مدى فاعلية اداء المدارس.
قام الرحيلي ) (2009بدراسة هدفت إلى التعرف على واقع تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف بجامعة أم القرى ،وفاعلية
استخدامه على العمل ،وتحديد أبرز المعوقاتس التي تحد من تطبيقه وكيف يمكن التغلب عليها ،وذلك من وجهة نظر
القائمات بالعمل اﻹداري .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج على النحو اﻵتي:
-

جاءت استجابات عينة الدراسة بالنسبة لفاعلية تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف بدرجة عالية.

-

جاءت استجابات عينة الدراسة نحو واقع تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف بدرجة عالية.

-

جاءت استجابات عينة الدراسة بالنسبة للمعوقات التي تحد من استخدام أسلوب اﻹدارة باﻷهداف بدرجة عالية.

-

وجدت فروق ذات دﻻلة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات )المؤهل ،وعدد سنوات الخبرة ،والرتبة،
والدورات التدريبية(.

وأجرى صديق ) (2009دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى تطبيق اﻹدارة باﻷهداف ومعيقاتها من وجهة نظر
مديري ومعلمي المدارس المتوسطة بالمدينة المنورة .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق اﻹدارة باﻷهداف كان
متوسطاً من وجهة نظر المديرين .في حين كان ضعيفاً من وجهة نظر المعلمين .وبينت النتائج أن معيقات تطبيق اﻹدارة
باﻷهداف كانت بدرجة كبيرة من وجهة نظر المديرين .كما أشارت النتائج الى أن ندرة تشجيع المديرين المبدعين
والمتميزين تعد من أهم المعيقات التي تحول دون تطبيق اﻹدارة باﻷهداف من وجهة نظر المديرين ،وأن غياب الشفافية بين
اﻹدارة والموظفين وعدم تحديد أهداف واقعية وواضحة لخطة العمل تمثل معيقات كبيرة امام تطبيق اﻹدارة باﻷهداف من
وجهة نظر الموظفين.
وقام الجهضمي ) (2005بدراسة هدفت إلى معرفة معوقات تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس المنطقة
الشرقية بسلطنة عمان كما يتصورها اﻹداريون التربويون .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك معوقات لكل مجال من
مجاﻻت تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف ،كما دلت النتائج على عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة
) (α=0.05فيما يتعلق بمعوقات تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف تعزى ﻷثر الجنس أو المؤهل العلمي او الخبرة او
التفاعل بينها.
وقامت عقيﻼت ) (2002بدراسة هدفت إلى التعرف على درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في اﻹشراف التربوي
من وجهة نظر المشرفين التربويين في محافظات الشمال .وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

كانت درجة تصنيف أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في إدارة اﻹشراف كبيرة.

-

وجدت فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (α=0.05بين متوسطات درجة تطبيق اسلوب اﻹدارة
باﻷهداف في اﻹشراف التربوي تعزى لمتغير سنوات الخبرة اﻹشرافية.

-

لم توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (α=0.05بين متوسطات تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف
في اﻹشراف التربوي تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

-

لم توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (α=0.05بين متوسطات درجة إمكانية تطبيق أسلوب
اﻹدارة باﻷهداف في اﻹشراف التربوي تعزى لمتغير الجنس.

اما دراسة  (2000) Perlmanفقد هدفت الى تطبيق اسلوب اﻻدارة باﻻهداف في جامعة روزفلت ،وقد حددت هذه
الدراسة جميع العوائق التي تحول دون تطبيق اﻻدارة باﻻهداف ضمن العمليات اﻻدارية في الجامعة ،وفي بدايتها تحويل
اﻻدارة باﻻهداف من ) (ABOالى ) .(MBOوقد تم تبني اﻻدارة باﻻهداف من قبل ادارة الجامعة في السبعينيات من القرن
الماضي ،لكن دون تفعيل لهذه الممارسة ،كما تم تطبيق اﻻدارة باﻻهداف بجميع خطواتها بدءاً من صياغة اﻻهداف
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وتحديدها ومرورا بتحديد المسؤوليات واﻻولويات في تنفيذ العمل ووصوﻻ الى تقييم اﻻنجاز .وقد بينت النتائج ان تطبيق
اﻻدارة باﻻهداف يحقق تنمية التفاهم واﻻستقرار بين القيادات اﻻدارية العليا والمستويات اﻻدارية الدنيا من خﻼل تنسيق
عملية اﻻتصال بينها مما يحسن مستوى اﻻداء.
وهدفت دراسة) (2000،Shetty and Carlislفي الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية بعنوان ":تطبيق اﻹدارة باﻷهداف في
الجامعة:دراسة استكشافية" إلى تحديد مستوى تطبيق اﻹدارة باﻷهداف في البيئة الجامعية ،والكشف عن التصورات
والتوقعات نحو اﻹدارة باﻷهداف وفقاً لمتغير سنوات الخدمة .وقد بينت نتائج الدراسة وجود درجة مرتفعة من تطبيق
اﻹدارة باﻷهداف في البيئة الجامعية .كما بينت النتائج وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في تصورات أفراد عينة الدراسة تعزى
لمتغير سنوات الخدمة.
و قام ) ( 1998،Waltersبإجراء دراسة هدفت إلى تحديد أكثر الطرق اﻹشرافية فعالية وأكثر الطرق التي يمارسها
المشرفون التربويون في منطقة )(Tennesee؛ إذ قام بدراسة آراء أكثر من ثﻼثة آﻻف مشرف تربوي في المنطقة ،وتوصل
إلى أن أكثر الطرق فاعلية في اﻹشراف هي اﻹشراف باﻷهداف ،ﻷنها واضحة أمام كل من المشرف التربوي وقائد المدرسة
والمعلم باﻹضافة إلى الطﻼب ،وبذلك يتحدد دور كل منهم بوضوح ويصبح موضوع المساءلة واضحاً للجميع .نتائج الدراسة
أن أكثر الطرق اتباعاً في اﻹشراف التربوي هي طريقة اﻹشراف الديمقراطي ،وفيها يتم اﻻتفاق على اﻷمور التربوية بالحوار
والمناقشة الهادفين.
أما) ( 1997،Johnsonفأجرى دراسة هدفت إلى بيان فاعلية اﻹشراف التربوي حسب أسلوب اﻹدارة باﻷهداف ،ومدى
فائدة هذا اﻷسلوب للمعلم والعملية التعليمية ككل ،فقد قام بأخذ عينة من المشرفين التربويين في مجموعة مدارس
في) (Missisippiيطبقون أسلوب اﻹدارة باﻷهداف ،ودرس مدى الرضا الوظيفي لدى المعلمين الذين يقومون باﻹشراف
عليهم ،وقارنهم مع مجموعات أخرى من المعلمين الذين ﻻ يطبق مشرفوهم ذلك اﻷسلوب ،فوجد أن مدى الرضا الوظيفي
للمجموعة اﻷولى أعلى وبدﻻلة إحصائية منه لدى المجموعات اﻷخرى .وأوصى المشرفين التربويين بضرورة إتباع أسلوب
اﻹدارة باﻷهداف عند ممارستهم لعملهم اﻹشرافي.
يﻼحظ من نتائج الدراسات السابقة اﻻهتمام في مجال البحث بواقع تطبيق اﻹدارة باﻷهداف في الجامعات؛ فقد أظهرت
وجوداً لتطبيق اﻹدارة باﻹهداف لدى أعضاء الهيئة التدريسية ،كما في دراسة شبير) (2015ودراسة قطان )(2014
ودراسة  (2011) Perlmanودراسة الرحيلي ) .(2009
كذلك اهتمت الدراسات السابقة في قياس درجة تطبيق اﻹدارة باﻷهداف لدى القادة اﻷكاديميين في التربية والتعليم
كالمشرفين واﻹداريين ورؤساء اﻻقسام ،كدراسة الخضير) (2016ودراسة الجهضمي)  (2005ودراسة عقيﻼت ).(2002
وهناك دراسات كانت نتائجها تمثل وجهة نظر مديري المدارس ،كدراسة عيسى )  (2014ودراسة  (2011)Erikودراسة
صديق ). (2009
يﻼحظ من نتائج الدراسات السابقة أن عيناتها تركزت في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ،باﻹضافة إلى التركيز على
مديري المدارس  ،مما دفع الباحث إلى إجراء الدراسة الحالية بهدف قياس درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في
مدارس مديرية تربية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة إربد للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلميها  .وتعد الدراسة
الحالية من الدراسات القليلة التي تناولت المعلمين كعينة للدراسة حسب علم الباحث.
مشكة الدراسة وأسئلتها
المﻼحظ من خﻼل خبرة الباحث في ميادين التربية والتعليم في الجامعات والمدارس وسؤال كثير من المختصين في
الشأن التربوي في مدارس المملكة اﻷردنية الهاشمية أن اﻷسلوب اﻷكثر انتشاراً في إدارتها هو اﻷسلوب البيروقراطي الذي
يهمل أي دور للمعلمين في اﻹدارة والتخطيط ووضع اﻷهداف  .وهذا اﻷسلوب في اﻹدارة ﻻ يؤدي إلى النهوض بمستوى
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المدرسة وتطورها .وﻷن المدرسة إحدى المؤسسات التي تُسند إليها مهمة تنمية المجتمع من مرحلة إلى أخرى في ظل
متطلبات التطوير والتغيير المتﻼحقة ،فقد رأى الباحث أن هناك حاجة ﻹجراء هذه الدراسة ﻹلقاء الضوء على أسلوب اﻹدارة
باﻷهداف في المدارس .وتحديداً  ،فإن هذه الدراسة تهدف للكشف عن درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس
مديرية تربية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة إربد في المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلميها ،وذلك من خﻼل اﻹجابة
عن اﻷسئلة اﻵتية:
-

ما درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس مديرية تربية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة إربد للمرحلة
الثانوية من وجهة نظر معلميها؟

-

هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (α=0.05في درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في
مدارس مديرية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة إربد للمرحلة الثانوية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة من وجهة
نظر معلميها تعزى لمتغيرات)الجنس ،والخبرة  ،والمؤهل العلمي ( ؟

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
-

معرفة درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس مديرية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة إربد للمرحلة
الثانوية من وجهة نظر معلميها.

-

التعرف على مدى التباين في استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس
تربية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة إربد للمرحلة الثانوية تعزى لبعض المتغيرات.

أهمية الدراسة
-

تعطي الدراسة فكرة ﻷصحاب القرار في المجال التربوي عن أهمية أسلوب اﻹدارة باﻷهداف القائم على أساس المشاركة
بين الرئيس والموظف ،ﻹحﻼله محل اﻷسلوب البيروقراطي في المدارس.

-

تقدم الدراسة مقترحاً لمديريات التربية حول ضرورة إخضاع المديرين لبرامج تدريبية تعرفهم على أسلوب اﻹدارة
باﻷهداف وكيفية تطبيقه في المدارس.

-

ترشيد الدراسة الباحثين إلى دراسات ميدانية أخرى لقياس مدى تطبيق نماذج أخرى في اﻹدارة في المؤسسات
التربوية في المملكة اﻷردنية الهاشمية.

التعريفات اﻻصطﻼحية واﻹجرائية
اﻹدارة باﻷهداف :هي عبارة عن مجموعة من العمليات يشترك في تنفيذها كل من الرئيس والمرؤوس .وتتضمن هذه
العمليات تحديد اﻷهداف المطلوب تحقيقها ،وتحديد مجاﻻت المسؤولية لكل فرد)الدويك وآخرون.(2001،
أسلوب اﻹدارة باﻷهداف :أسلوب في اﻹدارة يؤكد على دمج أهداف المنظمة واﻷفراد العاملين فيها ،وضرورة اشتراك
الرئيس والمرؤوسين في تحديد اﻷهداف وصياغتها وبذل الجهود الممكنة بهدف تطوير اﻷداء وتحقيق أهداف المنظمة
)غنيم.( 2004،
وقد قيست في هذه الدراسة من خﻼل إجابات أفراد عينة الدراسة على اﻷداة التي صممت لهذا الغرض.
مديرية تربية لواءي الطيبة والوسطية :إحدى مديريات التربية التابعة لوزارة التربية والتعليم الواقعة في محافظة إربد
في المملكة اﻷردنية الهاشمية.
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حدود الدراسة
الحدود المكانية
اقتصرت هذه الدراسة على معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في مدارس تربية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة
إربد في المملكة اﻷردنية الهاشمية.
الحدود الزمانية
أجريت الدراسة في الفصل اﻷول من العام الدراسي .2018 / 2017
الطريقة واﻹجراءات
يتناول هذا الجزء من الدراسة منهجية الدراسة ومجتمعها وعينتها وأداتها ودﻻﻻت صدقها وثباتها والمتغيرات الخاصة
بها واﻷساليب اﻹحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج .
منهجية الدراسة
استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي من خﻼل تحليل البيانات للتعرف على درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة
باﻷهداف في مدارس تربية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة إربد للمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات.
مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة
إربد في المملكة اﻷردنية الهاشمية البالغ عددهم ) (232معلما ومعلمة .وتم اختيار عينة ممثلة بالطريقة الطبقية العشوائية
من مجتمع الدراسة بلغت )  (68معلما ومعلمة يقومون بتدريس جميع المواد العلمية واﻷدبية للمرحلة الثانوية في مدارس
المديرية  ،والجدول) (1يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغيرات الدراسة.
الجدول ) :(1توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية )ن=.(68
المتغير
الجنس

المؤهل العلمي

الخبرة

المستوى

ذكر
أنثى
المجموع
بكالوريوس
أعلى من بكالوريوس
المجموع
أقل من عشر سنوات
عشر سنوات فأكثر
المجموع

التكرار

النسبة المئوية

24
44
68
52
16
68
47
21
68

35.3
64.7
100.0
76.5
23.5
100.0
69.1
30.9
100.0

أداة الدراسة
اﻻستبانة
لتحقيق أهداف الدراسة ،قام الباحث بعد الرجوع إلى اﻷدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة،
منها دراسة الجهضمي ) ،(2005ودراسة صديق) ،(2009ودراسة الرحيلي) ،(2009بتطوير استبانة تكونت في صورتها
النهائية من ) (34فقرة .تكون المجال اﻷول من ) (8فقرات ،أما المجال الثاني فتكون من ) (11فقرة ،والمجال الثالث تكون
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من ) (8فقرات ،وأخيراً المجال الرابع تكون من ) (7فقرات .وقد توزعت اﻷداة على خمسة مستويات ،تبدأ بدرجة كبيرة
جداً )ويعطى خمس درجات ( وتنتهي إلى بدرجة قليلة جدا ً) وتعطى درجة واحدة فقط (.
صدق اﻷداة
للتحقق من صدق أداة الدراسة ،قام الباحث بعرضها على مجموعة من المحكّمين من ذوي اﻻختصاص والخبرة من
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اﻷردنية وأهل الخبرة في وزارة التربية والتعليم  ،وقد بلغ عددهم ) (8خبراء للتعرف
على أرائهم حول سﻼمة كل فقرة من فقرات اﻻستبانة ومناسبتها للمحور الذي تندرج تحته ،وفي ضوء مﻼحظات المحكمين،
تم حذف وتعديل ) (12فقرة ،وأصبحت اﻷدارة مكونة في صورتها النهائية من ) (34فقرة موزعة على مجاﻻت اﻻستبانة.
ثبات اﻷداة:
تم التأكد من ثبات اﻷداة بطريقة اﻻختبار – وإعادة اﻹختبار) (test- retest؛ إذ تم توزيع أداة الدراسة على عينة مكونة
من ) (14من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها ،ثم أعيد تطبيق اﻻستبانة مرة ثانية بعد أسبوعين ،وتم حساب معامل
اﻻرتباط بين التطبيقين ،وقد بلغت قيمته ككل ) .(0.85
متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على عدد من المتغيرات المستقلة ،وذلك على النحو اﻵتي:
المتغيرات المستقلة الوسيطة
 الجنس وله فئتان :ذكر  ،وأنثى. المؤهل العلمي وله مستويان :بكالوريوس ،و أعلى من البكالوريوس. الخبرة ولها مستويان :أقل من عشر سنوات ،وعشر سنوات فأكثر.المتغير التابع
درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس مديرية تربية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة إربد للمرحلة
الثانوية من وجهة نظر معلميها.
طريقة تصحيح اﻷداة
تم تصحيح المقياس وفقاً لتدريج ليكرت الخماسي كاﻵتي =1) :تنطبق بدرجة منخفظة جداً=2 ،تنطبق بدرجة
منخفضة=3 ،تنطبق بدرجة متوسطة=4 ،تنطبق بدرجة عالية=5 ،تنطبق بدرجة عالية جداً( .لذا فقد تراوحت درجات
المقياس ما بين ) (170-34درجة.
المعالجة اﻹحصائية
لﻺجابة عن أسئلة الدراسة ،تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واﻻنحرافات المعيارية ﻻستجابات عينة الدراسة على فقرات
اﻻستبانة  ،واستخدام تحليل التباين الثﻼثي  ،وتم استخدام المعيار اﻹحصائي اﻵتي المتعلق بالمتوسطات الحسابية.
-

من  -1.00أقل من  :2.33بدرجة منخفضة.

-

من  -2.33أقل من  :3.66بدرجة متوسطة.

-

من  :5.00-3.66بدرجة مرتفعة.
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نتائج الدراسة ومناقشتها
تناول هذا الجزء عرضاً لنتائج الدراسة والتحليﻼت اﻹحصائية التي تم إجراؤها لﻺجابة عن أسئلة الدراسة
ومناقشته.وتم عرض النتائج كاﻵتي:
السؤال اﻷول الذي ينص على  :ما درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس تربية لواءي الطيبة والوسطية في
محافظة إربد للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلميها ؟
لﻺجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻹجابات أفراد عينة الدراسة عن
جميع فقرات أداة الدراسة واﻷداة ككل ،والجدول ) (2يوضح ذلك.
الجدول) :(2المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻹجابات أفراد العينة عن مجاﻻت أداة الدراسة مرتبة ترتيباً تنازلياً
حسب المتوسطات الحسابية.
الرتبة
1
2
3
4

المجال

الرقم

التقويم
تحديد اﻷهداف
خطة عملية
المراجعة المستمرة

4
1
2
3
اﻷداة ككل

المتوسط الحسابي اﻻنحراف المعياري درجة التقييم
3.57
3.39
3.26
3.23

0.25
0.82
0.75
0.82

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.45

0.61

متوسطة

تظهر النتائج المشار إليها في الجدول ) (2أن المتوسطات الحسابية ﻹجابات أفراد العينة عن مجاﻻت الدراسة
تراوحت ما بين ) (3.57-3.23بدرجة تقييم متوسطة لجميع المجاﻻت ،أعﻼها لمجال "التقويم" بمتوسط حسابي مقداره
) ،(3.57وفي المرتبة الثانية جاء مجال "تحديد اﻷهداف" بمتوسط حسابي بلغ ) ،(3.39تﻼه مجال "خطة عملية" في
المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي مقداره ) ،(3.26وفي المرتبة الرابعة واﻷخيرة جاء مجال "المراجعة المستمرة" بمتوسط
حسابي مقداره ) ،(3.23وبلغ المتوسط الحسابي لﻸداة ككل ) (3.45بدرجة تقييم متوسطة.
كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻹجابات أفراد العينة عن فقرات كل مجال من مجاﻻت
الدراسة على حدة ،والجداول ) (5-3توضح ذلك.
تظهر النتائج المشار إليها في الجدول ) (3أن المتوسطات الحسابية ﻹجابات أفراد العينة عن فقرات مجال تحديد
اﻷهداف تراوحت ما بين ) (3.53-3.16بدرجة تقييم متوسطة لجميع الفقرات ،كان أعﻼها للفقرة )" (6مشاركة المعلمين
في طرح اﻷفكار واﻵراء التربوية لتطوير العملية التربوية " بمتوسط حسابي بلغ ) ،(3.53وتعزى هذه النتيجة إلى مدى
وعي المعلمين والمعلمات لدورهم في إحراز أي تقدم في إطار التربية والتعليم ،ﻷن المعلمين هم أكثر الفئات قدرة على
تقدير احتياجات المدرسة التي ينعنوون تحت لوائها ،وعلى رسم الخطوات وطرح اﻹجراءات التي تسهم في تقدم ورفعة
إداراتها ،ومن هنا جاءت هذه النتيجة؛ بينما كان أدناها للفقرة )" (2معرفة المعلمين بفلسفة التربية والتعليم" بمتوسط
حسابي مقداره ) ،(3.16وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدم اطﻼع المعلمين اﻷردنيين على فلسفة التربية والتعليم في اﻷردن
ومعرفتهم بها،
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الجدول) :(3المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻹجابات أفراد العينة عن فقرات مجال تحديد اﻷهداف مرتبة
تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية.
الرتبة

الرقم

1
2
3

6
5
4
1

مشاركة المعلمين في طرح اﻷفكار واﻵراء التربوية لتطوير العملية التربوية
تشجيع المعلمين على إجراء بحوث لتحسين مستوياتهم
تحديد اﻷهداف في المدرسة في بداية كل عام دراسي
مشاركة المعلمين في وضع اﻷهداف بكل دقة وموضوعية

4
6
7
8

3
7
8
2

تتسم اﻷهداف الموضوعة في المدرسة بالوضوح
تنفذ اﻷهداف بشكل متساوٍ حسب اﻻختصاص
التنسيق مع مكاتب التربية من أجل تحقيق اﻷهداف
معرفة المعلمين بفلسفة التربية والتعليم
فقرات المجال ككل

4

الفقرة

المتوسط

اﻻنحراف

3.53
3.50
3.46

1.13
1.07
1.15

3.44
3.44
3.32
3.25
3.16
3.39

0.70
1.06
1.10
1.04
1.09
0.82

الحسابي

المعياري

درجة

التقييم
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

كما دلت بعض الدراسات ،مما أدى إلى ضعف معرفتهم باﻷهداف التي تسهم في تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في
مدارس تربية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة إربد للمرحلة الثانوية ،خاصة وأن هناك أموراً كثيرة ﻻ بد من معرفتها
للمشاركة في تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف .وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ) (3.39بدرجة تقييم متوسطة.
الجدول) :(4المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻹجابات أفراد العينة عن فقرات مجال خطة عملية مرتبة تنازلياً
حسب المتوسطات الحسابية.
الرتبة الرقم
1
2
3
4
4
6
7
8
9

6
1
11
7
8
10
5
3
4

10

2

11

9

الفقرة
إشراك المعلمين في وضع خطة عمل واضحة ومحددة
تقدير المعلمين لﻸفكار الجديدة من قبل المدرسة
عرض الخطط على المشرف اﻹداري ﻹبداء المﻼحظات واعتمادها
وضع نظام حوافز يساعد في تحسين العملية التربوية
زيادة اﻻهتمام والرعاية بالجانب الصحي في المدرسة
وضع خطة تلبي حاجات المدرسة والمجتمع المحلي
إعداد موازنة للخطة بالتعاون مع المعلمين
وضع خطة متكاملة وشاملة للمدرسة
توفير الموارد البشرية والمادية الﻼزمة لتطبيق خطة المدرسة
تسهيل حصول المعلمين على المهارات الفنية والسلوكية لتحقيق أهدافهم
وأهداف المدرسة معاً
يتحمل المعلمون المسؤولية في إدارة المدرسة
فقرات المجال ككل

المتوسط اﻻنحراف

درجة

التقييم

الحسابي

المعياري

3.85
3.47
3.43
3.31
3.31
3.26
3.25
3.09
3.04

0.98
1.29
0.74
1.03
1.10
1.06
1.03
1.00
1.13

مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.96

0.95

متوسطة

2.91
3.26

1.16
0.75

متوسطة
متوسطة

تظهر النتائج المشار إليها في الجدول رقم ) (4أن المتوسطات الحسابية ﻹجابات أفراد العينة عن فقرات مجال خطة
عملية تراوحت ما بين ) ،(3.85-2.91كان أعﻼها للفقرة )" (6إشراك المعلمين في وضع خطة عمل واضحة ومحددة "
بمتوسط حسابي مقداره ) (3.85ودرجة تقييم مرتفعة .وتعزى هذه النتيجة إلى أنه عند تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في
المدرسة ،ﻻبد من أن يتشارك الجميع في وضع المبادئ وخطة العمل التي تساهم في تطبيق هذا اﻷسلوب ،وبالتالي يشترك
في ذلك المدير واﻹداريون والمسؤولون والجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم ،باﻹضافة إلى المعلمين الذين يعدون
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الفئة اﻷبرز في التأثير في العملية التربوية؛ بينما كان أدناها للفقرة )" (9يتحمل المعلمون المسؤولية في إدارة المدرس ًة
بمتوسط حسابي مقداره ) (2.91بدرجة تقويم متوسطة .وتعزى هذه النتيجة إلى إدراك المعلمين والمعلمات أن المسؤولية
في إدارة المدرسة وتطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف ﻻ يتحملها المعلمون وحدهم ،وإنما هي مسؤولية مدير المدرسة
بالدرجة اﻻولى ،وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ) (3.26بدرجة تقييم متوسطة.
الجدول) :(5المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻹجابات أفراد العينة عن فقرات مجال المراجعة المستمرة مرتبة
تنازليا حسب المتوسطات الحسابية.
الرتبة
1

الرقم
5

الفقرة
زيادة فرص المعلمين في التخطيط والتنظيم ومراجعة اﻷعمال

مكافأة المعلمين المتميزين في تنفيذ الخطط الدراسية عن طريق المديح
6
2
وشهادات الشكر
التأكد من تحقيق اﻷهداف التربوية حسب الخطة الموضوعة
1
3
تعزيز الكادر التعليمي على إنجازاته وإنتاجاته
3
4
مشاركة المعلمين في الكشف عن معوقات التنفيذ ومحاولة حلها
7
4
اﻻستمرار في مراقبة أعمال المدرسة بشكل دوري
2
6
متابعة التحصيل الدراسي للطلبة من قبل المعلمين
4
6
متابعة مكاتب التربية والتعليم لتنفيذ الخطط المدرسية مع المدرسة
8
8
والمعلمين
فقرات المجال ككل

المتوسط
الحسابي

اﻻنحراف
المعياري

درجة
التقييم

3.59

 0.97متوسطة

3.46

 0.95متوسطة

3.25
3.18
3.18
3.07
3.07

1.12
0.96
0.88
1.21
1.18

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.04

 1.00متوسطة

3.23

 0.82متوسطة

تظهر النتائج المشار إليها في الجدول ) (5أن المتوسطات الحسابية ﻹجابات أفراد العينة عن فقرات مجال المراجعة
المستمرة تراوحت مابين ) (3.59-3.04بدرجة تقييم متوسطة لجميع الفقرات .وكان أعﻼها للفقرة )"(5زيادة فرص
المعلمين في التخطيط والتنظيم ومراجعة اﻷعمال" بمتوسط حسابي بلغ ) .(3.59وتعزى هذه النتيجة إلى أن المراجعة
المستمرة لعملية تطبيق اﻹدارة باﻷهداف في المدارس تحتاج إلى درجة عالية من التخطيط والتنظيم  ،وهذه العملية ﻻ بد
للمعلمين من أن يكون لهم الدور اﻷكبر فيها ﻷن عملهم ميداني ويحتاج إلى قدر كبير من التخطيط والتنظيم؛ بينما كان
أدناها للفقرة )" (8متابعة مكاتب التربية والتعليم لتنفيذ الخطط المدرسية مع المدرسة والمعلمين" بمتوسط حسابي مقداره
) .(3.04وتعزى هذه النتيجة إلى أن تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف ميداني أكثر من كونه نظرياً،وأن والمعنيين بذلك من
هم بالميدان كالمعلمين؛ فالمتابعة من قبل مكاتب التربية والتعليم يكون له أثر أقل من اﻷمور التي تكون عملية .وبلغ
المتوسط الحسابي للمجال ككل ) (3.23بدرجة تقييم متوسطة.
تظهر النتائج المشار إليها في الجدول ) (6أن المتوسطات الحسابية ﻹجابات أفراد العينة عن فقرات مجال التقويم
تراوحت ما بين ) ،(5.00-2.99كان أعﻼها للفقرة )"(2مناقشة إنجازات العام الدراسي في جو ديمقراطي تشاركي"
بمتوسط حسابي مقداره ) (5.00بدرجة تقييم مرتفعة .وتعزى هذه النتيجة إلى مدى وعي المعلمين والمعلمات بأهمية
الحوار واحترام آراء اﻵخرين في عملية التقويم والحكم على العاملين سلبياً أو إيجابياً ،فالمناقشة في جو تشاركي ديمقراطي
تبين مواطن الخلل والضعف ،وتمكن العاملين في المدرسة من عدم الوقوع فيها مرة أخرى ،وتسهم في تجويد عملية التعليم
مستقبﻼً؛ بينما كان أدناها للفقرة )" (1دراسة التطوير المحتمل من قبل المعلمين " بمتوسط حسابي قدره) (2.99بدرجة
تقييم متوسطة،
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الجدول) :(6المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻹجابات أفراد العينة عن فقرات مجال التقويم مرتبة ترتيباً تنازليا
حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

المتوسط

الرقم الفقرة

اﻻنحراف درجة

الحسابي المعياري التقييم
 0.00مرتفعة
5.00
 0.74مرتفعة
4.57
4.28
 0.45مرتفعة

2
مناقشة إنجازات العام الدراسي في جو ديمقراطي تشاركي
1
5
شمول التقويم مختلف جوانب العملية التعليمية واﻷنشطة التربوية المختلفة
2
4
3
وضع خطة للعام الجديد بناءً على معطيات خطط الدراسة المنصرمة
وبالتعاون مع المعلمين
3
مﻼحظة سلوك المعلمين وممارستهم ومحاولة تعديلها
4
6
تقييم الخطط واﻹنجازات من قبل إدارة المدرسة والمعلمين
5
7
تحقيق اﻷهداف المنشودة باﻻشتراك مع المعلمين
6
1
دراسة التطوير المحتمل من قبل المعلمين
7
فقرات المجال ككل

4.00
3.91
3.81
2.99

0.00
0.91
1.08
1.02

4.08

0.25

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة

وتعزى هذه النتيجة إلى أن دراسة التطور والتقدم في تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف ﻻ يقع على عاتق المعلمين فقط؛
فﻼ بد من قيام جميع المعنيين في العملية التربوية بمراجعة ما أحرز من تقدم في تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف ،ومحاولة
معالجة اﻻختﻼﻻت والقصور .وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ) (3.57بدرجة تقييم متوسطة.
السؤال الثاني الذي ينص على :هل هناك فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (0.05=αبين تقديرات أفراد
عينة الدراسة على درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس تربية لواءي الطيبة والوسطية في محافظة إربد للمرحلة
الثانوية تبعاً لمتغيرات )الجنس ،والمؤهل العلمي ،والخبرة( ؟
لﻺجابة عن هذا السؤال ،تم تطبيق اختبارت للعينات المستقبلية ) (Independent Samples T-Testعلى مجاﻻت أداة
الدراسة واﻷداة ككل تبعاً لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة .والجدوﻻن ) (8-7يوضحان ذلك.
الجدول) :(7نتائج تطبيق اختبار ) (Independent Samples T-testعلى مجاﻻت أداة الدراسة واﻷداة ككل تبعاً لمتغير
الجنس )ن=.(68
المجال
تحديد اﻷهداف
خطة عملية
المراجعة المستمرة
التقويم
اﻷداة ككل

الجنس المتوسط الحسابي اﻻنحراف المعياري
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

3.41
3.38
3.50
3.13
3.47
3.10
3.64
3.53
3.61
3.37

0.69
0.89
0.52
0.82
0.64
0.88
0.23
0.26
0.48
0.66

T

الدﻻلة

اﻹحصائية

0.17

0.86

1.95

0.06

1.86

0.07

1.60

0.11

1.56

0.13
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تظهر النتائج المشار إليها في الجدول ) (7عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة )(0.05=α
لتقديرات أفراد عينة الدراسة على درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس تربية لواءي الطيبة والوسطية في
محافظة إربد للمرحلة الثانوية تبعاً لمتغير الجنس ،فقد كانت جميع قيم ) (Tلمجاﻻت الدراسة واﻷداة ككل تبعاً لمتغير
الجنس غير دالة إحصائياً .وتعزى هذه النتيجة إلى تشابه النمط والبيئة اﻻجتماعية للمعلمين والمعلمات في مدارس تربية
لواءي الطيبة والوسطية في محافظة إربد ،باﻹضافة إلى التشابه الكبير في ظلروف العمل التي يتعرض لها المعلمون
والمعلمات.
الجدول) :(8نتائج تطبيق اختبار) (Independent Samples T-testعلى مجاﻻت أداة الدراسة واﻷداة ككل تبعاً لمتغير
المؤهل العلمي )ن=.(68
المجال

المؤهل العلمي

تحديد
اﻷهداف

بكالوريوس
أعلى من بكالوريوس
بكالوريوس
أعلى من بكالوريوس
بكالوريوس
أعلى من بكالوريوس
بكالوريوس
أعلى من بكالوريوس
بكالوريوس
أعلى من بكالوريوس

خطة عملية
المراجعة
المستمرة
التقويم
اﻷداة ككل

المتوسط

اﻻنحراف

3.38
3.39
3.38
3.18
3.39
3.12
3.58
3.56
3.53
3.40

0.77
0.86
0.69
0.78
0.76
0.84
0.27
0.25
0.59
0.63

الحسابي

المعياري

T

الدﻻلة

اﻹحصائية

0.03-

0.97

1.12

0.27

1.35

0.18

0.41

0.69

0.89

0.38

تظهر النتائج المشار إليها في الجدول ) (8عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (0.05=αبين
تقديرات أفراد عينة الدراسة على درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس تربية لواءي الطيبة والوسطية في
محافظة اربد للمرحلة الثانوية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي؛ إذ كانت جميع قيم ) (Tلمجاﻻت الدراسة واﻷداة ككل تبعاً لمتغير
المؤهل العلمي غير دالة إحصائياً،وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المؤهل العلمي ﻻ يحدث فروقاً ظاهرة بين أفراد عينة
الدراسة ،ﻷن البيئة اﻹدارية وسير العمل في مدارس محافظة إربد ليس فيهما اختﻼف .فالمعلم الحاصل على درجة
البكالوريوس يمر في نفس ظروف المعلم الحاصل على درجة أعلى من بكالوريوس ،وبالتالي لم تظهر فروق أثر المؤهل
العلمي على النتائج.
تظهر النتائج المشار إليها في الجدول ) (9عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) (0.05=αبين
تقديرات أفراد عينة الدراسة على درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس تربية لواءي الطيبة والوسطية في
محافظة إربد للمرحلة الثانوية تبعاً لمتغير الخبرة ،إذ كانت جميع قيم ) (Tلمجاﻻت الدراسة واﻷداة ككل تبعاً لمتغير الخبرة
غير دالة إحصائياً .وتعزى هذه النتيجة إلى أن الخبرة ﻻ تحدث فروقاً عندما تكون هناك فكرة واضحة لدى المعلمين
والمعلمات عن أسلوب اﻹدارة باﻷهداف ومدى تطبيقه ،وبالتالي فإن المعلم ذا الخبرة يشارك في تطبيق أسلوب اﻹدارة
باﻷهداف كالمعلم الذي ﻻ يملك الخبرة عندما تكون اﻷسس التي يتم تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف بناءً عليها واضحة .
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الجدول) :(9نتائج تطبيق اختبار) (Independent Samples T-testعلى مجاﻻت أداة الدراسة واﻷداة ككل تبعاً لمتغير
الخبرة )ن=.(68
المجال

الخبرة

تحديد
اﻷهداف

أقل من عشر سنوات
عشر سنوات فأكثر
أقل من عشر سنوات
عشر سنوات فأكثر
أقل من عشر سنوات
عشر سنوات فأكثر
أقل من عشر سنوات
عشر سنوات فأكثر
أقل من عشر سنوات
عشر سنوات فأكثر

خطة عملية
المراجعة
المستمرة
التقويم
اﻷداة ككل

المتوسط

الحسابي
3.34
3.49
3.27
3.26
3.14
3.44
3.58
3.54
3.42
3.52

اﻻنحراف
المعياري
0.79
0.90
0.71
0.85
0.77
0.90
0.25
0.25
0.57
0.70

T

الدﻻلة

0.67-

اﻹحصائية
0.51

0.05

0.96

1.44-

0.16

0.61

0.54

0.58-

0.57

التوصيات
-

ضرورة إشراك المعلمين والمعلمات في وضع اﻷهداف وإعداد الخطط والمراجعة المستمرة والتقويم ،حتى تكون
مستويات تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف في مدارس محافظة إربد عالية .وجاءت هذه التوصية بناءً على النتيجة التي
تنص على ضرورة ان يتحمل المعلمون المسؤولية في إدارة المدرسة.

-

العمل على تدريب المعلمين والمعلمات على النماذج الحديثة في اﻹدارة ،ومنها أسلوب اﻹدارة باﻷهداف .وجاءت هذه
التوصية بناءً على النتيجة التي تنص على وجوب دراسة التطوير المحتمل من قبل المعلمين.

-

ضرورة توفير أنظمة تدريب واستقطاب الخبرات في مجال اﻹدارة باﻷهداف؛ من أجل تدريب المعلمين والمعلمات على
كيفية تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف .

-

إجراء المزيد من الدراسات في مجال اﻹدارة باﻷهداف والنماذج اﻹدارية الحديثة اﻷخرى ،حتى يتسنى تطبيقها في
مدارس المملكة اﻷردنية الهاشمية .وجاءت هذه التوصية بناءً على أن مجال " المراجعة المستمرة " جاء في المرتبة
اﻻخيرة .
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The Degree of Applying Management by Objectives Method in Schools
of the Education Directorate in Wastiyyah and Taybeh in Irbid
Governorate for the Secondary Stage from the Point of View of Male and
Female Teachers
Wael Saleem Hayajneh
Arab Cadre Academy for Educational Development and Modernization, Amman, Jordan.

Abstract

This study aimed at identifying the degree of applying the approach of Management by Objectives
in the secondary schools of the Education Directorate of Wastiyyah and Taybeh in Irbid governorate
from the point of view male and female teachers. In order to achieve the objectives of the study، the
researcher developed a questionnaire which consisted of (34) items and was distributed into four
domains (identifying the objectives، the practical plan، continuous review and evaluation). After the
verification of its reliability and validity، it was applied on a sample of (68) male and female teachers.
The results of the study showed that the degree of applying the approach of Management by
Objectives was moderate with a mean of (3.45)، where the evaluation domain came in the first level
with a mean of (3.57)، identifying of the objectives domain came in the second level، with a mean of
(3.39)، the practical plan domain came in the third level، with a mean of (3.26) and continuous review
domain came in the fourth level with a mean of (3.23). Besides، the results of the study showed that
there were no significant differences at the significance level (α = 0.05) among the estimations of the
study sample individuals on applying the approach of Management by Objectives according to the
study variables.
The study presented several recommendations; one of them is the necessity of the participation of
teachers in identifying objectives، preparing plans and evaluation، in order to achieve high levels of
applying the approach of Management by Objectives in the schools of the Education Directorate in
Wastiyyah and Taybeh in Irbid Governorate.
Keywords: Degree of applying management by objectives method، Wastiyyah and Taybeh،
Secondary stage.
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الملخص
شكلت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي محور اهتمام الرأي العام العربي والدولي ،ﻻعتبارات مرتبطة بسياق إقليمي
ودولي إثر تشنجات ومهاترات آيديولوجية وسياسية عقب أزمة الخليج في عام ) .(2017سعت هذه الدراسة معرفة طبيعة معالجة
المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي ،وأهم الموضوعات المتناولة حول القضية ،وحجم المعالجة التي
أفردتها المواقع المدروسة .كما هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أهم أنواع اﻷطر اﻹعﻼمية التي برزت في أثناء فترة المعالجة.استندت
الدراسة على نوعية الدراسات الوصفية ،واعتمدت المنهج المسحي الذي من خﻼله استخدمت أسلوب تحليل المضمون لتحليل )(4
مواقع إخبارية بواقع موقعين عربيين وموقعين أجنبيين ناطقين باللغة العربية ،تم اختيارها بالطريقة العمدية ،وفيما يخص اﻹطار الزمني
للدراسة ،فقد لجأ الباحثان ﻷسلوب الحصر الشامل من اليوم اﻷول لوقوع الحادثة ) (2018/10/2وحتى تاريخ إجراء الدراسة الحالية
) .(2018/12/2وتالياً أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 -1برز موضوع )تصريحات حول القضية( كأحد أهم الموضوعات التي عالجتها المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة فيما يتعلق
بمقتل خاشقجي بنسبة ) ،(%11.6تﻼه في المرتبة الثانية موضوع )الموقف اﻷمريكي( بنسبة ).(%11.4
 -2اعتمدت المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة في معالجتها لقضية مقتل خاشقجي على جملة من المصادر أهمها )مصادر
الموقع الخاصة( التي احتلت المرتبة اﻷولى بنسبة ) ،(%58.1تلتها في المرتبة الثانية )وكاﻻت اﻷنباء العالمية( بنسبة
).(%21.9
 -3هيمن التقرير الصحفي على قائمة اﻷنماط الصحفية المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية لمقتل خاشقجي
فاحتل المرتبة اﻷولى بنسبة ) ،(%44.3تﻼه الخبر الصحفي بما نسبته ).(%33.4
 -4برزت "اﻻرتباطات التشعبية " كوسيلة تفاعل رئيسية خﻼل معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة للموضوعات المتعلقة
بمقتل خاشقجي.
 -5تفوق إطار المسؤولية في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنية الموجهة ،فجاء في المرتبة اﻷولى بما نسبته ) ،(%48.1تﻼه
في المرتبة الثانية إطارالصراع بنسبة ).(%41.9
الكلمات المفتاحية :المعالجة اﻹعﻼمية ،المواقع اﻹخبارية العربية ،المواقع اﻹخبارية الموجهة ،قضية مقتل خاشقجي.

 جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك"سلسلة العلوم اﻻنسانية واﻻجتماعية" ،جامعة اليرموك.2019 ،
٭ كلية اﻹعﻼم ،جامعة اليرموك ،إربد ،اﻷردن.
٭٭ باحثة دكتوراة في مجال اﻹعﻼم السياسي ،المملكة العربية السعودية.
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المقدمة
تشكل الصحافة اﻹليكرونية أكثر مصادر المعلومات واﻷخبار أهمية بالنسبة للجمهور ،ﻻ سيما خﻼل فترات اﻷزمات
والصراعات ،وذلك بفضل السمات التي تتميز بها من تفاعلية ونقل فوري لﻸحداث ومحتوى متعدد الوسائط ،ويسر الدخول
إلى تطبيقاتها عبر الهاتف المحمول ،إضافة إلى تﻼشي القيود الزمانية والمكانية التي تحول دون الوصول إليها .وتزداد
أهميتها في ظل الزيادة المضطردة في عدد مستخدمي اﻹنترنت في العالم العربي الذي بلغ ) (170مليون مستخدم في عام
) .(2017ومن منطلق اعتماد الصحف اﻹليكرونية على قيم وأساليب عمل في معالجتها للقضايا العربية والدولية ،فيفترض
أن تتأثر خﻼل عملها بالنظام السياسي واﻻقتصادي واﻻجتماعي السائد كأنظمة حاضنة لها )عويس ،2018 ،ص .(79
ومما ﻻ شك فيه أن وسائل اﻹعﻼم تتأثر بدرجة كبيرة بالمؤسسة الحاكمة في الدولة التي تتبع لها ،وتستجيب للضغوط
السياسية ضمن اﻷطر اﻻجتماعية والسياسية المحيطة بها ،والجدير بالذكر أن التناغم بين وسائل اﻹعﻼم والدولة يظهر أكثر
ما يظهر في أوقات اﻷزمات لتعبر بذلك وسائل اﻹعﻼم عن موقف دولتها وسياستها الخارجية تجاه اﻷحداث والقضايا
الدولية ،ﻻسيما الحساسة منها.
ولما كانت المنطقة العربية خاصة ومنطقة الشرق اﻷوسط عامةً تزخر باﻷحداث والقضايا الساخنة ،فقد أوجد العديد
من القنوات الفضائية اﻹخبارية موقعا إخباريا تابعا لها يبث على مدار ) (24ساعة يوميا محتواها البرامجي ،ويضم العديد
من خيارات مشاهدة البرامج .ويذكر أن القنوات اﻷجنبية الموجهة ساهمت في كسر احتكار القنوات العربية لﻸخبار المتعلقة
بالقضايا العربية ،وعززت القنوات الفضائية الدولية وجودها وتأثيرها في الرأي العام من خﻼل البرامج الحوارية ومحاكاة ما
تبثه القنوات العربية ،وخاصة اﻹخبارية منها )سيد ،2013 ،ص .(81
وجاءت قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر من عام ) (2018في قنصلية بﻼده
بإسطنبول كواحدة من أهم القضايا السياسية التي استطاعت التأثير بشكل ملحوظ في الجوانب السياسية واﻹعﻼمية على
المستوى الدولي .كما أثارت القضية حالة من اﻻستنكار في اﻷوساط الدولية والحقوقية ،اﻷمر الذي دفع وسائل اﻹعﻼم إلى
متابعة القضية عن كثب ،والبحث والتحقيق حول الموضوع ،وإفراد مساحات لها من التغطية بمختلف اﻷنماط والتحليﻼت.
ويرجع اهتمام كل وسيلة إعﻼمية بحدث مقتل خاشقجي إلى عﻼقة الدولة التي تتبع لها بالمملكة العربية السعودية ،فانقسمت
وسائل اﻹعﻼم إزاءها بين مدافع عن الحكومة السعودية ومبرئ لها من دماء خاشقجي ،وبين معادٍ يبحث عن أدلة ويبث
اﻻتهامات إزائها ،ويشار إلى أن بعض وسائل اﻹعﻼم قد تمتعت بالموضوعية والمصداقية في متابعتها لﻸحداث والتطورات
التي تخص مقتل خاشقجي.
وبناءً عليه ،فقد جاءت هذه الدراسة لتضطلع بمهمة الوقوف على الكيفية التي عالجت بها المواقع اﻹخبارية العربية
التابعة للقنوات الفضائية قضية مقتل خاشقجي ،ومقارنتها بمعالجة القضية من جانب المواقع اﻹخبارية للقنوات الفضائية
اﻷجنبية الموجهة ،وكيف أطرت كل منهما اﻷحداث ضمن أيديولوجيتها السياسية الخارجية والثقافية.
مشكلة الدراسة
استأثرت قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي باهتمام وسائل اﻹعﻼم كافة ،العربية منها والدولية ،نظراً ﻷنها أصبحت
قضية رأي عام تهم اﻷوساط السياسية الدولية ،فأفردت لها مساحات كبيرة من التغطية ،وأولتها اﻻهتمام بالمتابعة والتحديث
المستمرين حول مﻼبسات الواقعة بمختلف اﻷنماط واﻷساليب الصحفية ،اﻷمر الذي جعلها تفرض نفسها على الرأي العام
العربي والدولي وتحظى بمتابعة واهتمام كبيرين.
وتأسيساً على ذلك ،تتجسد مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على الطريقة التي عالجت بها المواقع اﻹخبارية العربية
واﻷجنبية الموجهة قضية مقتل جمال خاشقجي ،والوقوف على مدى التشابه واﻻختﻼف في المواقع المدروسة عبر توجه كل
وسيلة إعﻼمية تجاه القضية ،ﻻ سيما أنها تعكس السياسات التحريرية للبلدان التي تتبع لها.
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أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة من منظورين:
المنظور العلمي للدراسة :نظراً لندرة الدراسات المحلية والعربية التي تناولت موضوع مقتل الصحافي السعودي جمال
خاشقجي التي هزت اﻷوساط السياسية واﻻجتماعية على اﻷصعدة كافة ،فإن الدراسة الحالية تكتسب أهمية لتناولها
موضوعا آنياً وحديثاً هواﻷول ،حسب علم الباحثين.


كما تأتي أهمية هذه الدراسة نظراً لقلة الدراسات المحلية والعربية في المكتبة اﻹعﻼمية التي تناولت القناة التركية
TRT؛ فالمكتبة العربية تفتقر إلى حدٍ ما للدراسات التي تناولت القنوات التركية.



تعتبر هذه الدراسة من الدراسات النادرة التي اهتمت بدراسة الموقع اﻹلكتروني لقناة تلفزيونية أجنبية موجهة للمنطقة
العربية ومقارنته بموقع إلكتروني تابع لقناة تلفزيونية عربية.

المنظور العملي للدراسة :وتكمن أهمية الدراسة من هذا المنظور في أهمية الموضوع نفسه ،وهو مقتل جمال خاشقجي
على أيدي السلطة السعودية في قنصلية بﻼده في إسطنبول الذي أثار ضجة كبيرة ،مما جعل عملية القتل قضية رأي
عام ،فحظيت بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور ،وهو ما دفع وسائل اﻹعﻼم ﻷن تفرد مساحات كبيرة لتغطيتها مستعينة
بمختلف الفنون واﻷنماط الصحفية.
أهداف الدراسة
يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في محاولة التعرف إلى طبيعة معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة

لقضية مقتل خاشقجي .وفي ضوء الهدف الرئيس ،تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من اﻷهداف الفرعية المتمثلة

بالتعرف إلى:

 - 1موضوعات معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة المتناولة بالتحليل فيما يتعلق بقضية مقتل خاشقجي.
 -2المصادر الصحفية التي اعتمدت عليها المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة في معالجتها لقضية
مقتل خاشقجي.
 -3اﻷنماط الصحفية المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة لقضية مقتل
خاشقجي.
 -4عناصر اﻹبراز المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة لقضية مقتل
خاشقجي.
 -5اتجاهات معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة لقضية مقتل خاشقجي.
 -6حجم معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة لقضية مقتل خاشقجي.
 -7أساليب التفاعلية المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة لقضية مقتل
خاشقجي.
 -8اﻷطر اﻹعﻼمية البارزة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة لقضية مقتل خاشقجي.
أسئلة الدراسة
تسعى الدراسة إلى اﻹجابة عن اﻷسئلة التالية:
 – 1ما موضوعات معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة لقضية مقتل خاشقجي؟ وهل
توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية بين المواقع الخاضعة للدراسة في هذه الفئة؟
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 -2ما المصادر الصحفية التي اعتمدت عليها المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة في معالجتها
لقضية مقتل خاشقجي؟ وهل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية بين المواقع الخاضعة للدراسة في هذه الفئة؟
 -3ما اﻷنماط الصحفية المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة لقضية مقتل
خاشقجي؟
 -4ما عناصر اﻹبراز المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة لقضية مقتل
خاشقجي؟
 -5ما اتجاهات معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة لقضية مقتل خاشقجي؟ وهل توجد
فروق ذات دﻻلة إحصائية بين المواقع الخاضعة للدراسة في هذه الفئة؟
 -6ما حجم معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة لقضية مقتل خاشقجي؟ وهل توجد فروق
ذات دﻻلة إحصائية بين المواقع الخاضعة للدراسة في هذه الفئة؟
 -7ما أساليب التفاعلية المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة لقضية مقتل
خاشقجي؟
 -8ما اﻷطر اﻹعﻼمية البارزة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة الخاضعة للدراسة لقضية مقتل
خاشقجي؟ وهل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية بين الخاضعة للدراسة بالتحليل في هذه الفئة؟
الدراسات السابقة
نظراً ﻵنية موضوع البحث وحداثته ،فإنه من الصعب العثور على دراسات سابقة ذات صلة مباشرة للموضوع الرئيس
للدراسة ،لذا قام الباحثان بمسح التراث العلمي لﻸدبيات السابقة ،وتمكنا من إدراج دراسات ذات عﻼقة بالمعالجة اﻹعﻼمية
لﻸزمات .وتالي ًا استعراض لهذه الدراسات:
الدراسات العربية
 دراسة عويس ) ،(2018بعنوان :اﻷطر الخبرية لتغظية الصحف اﻹليكرونية ﻷزمة قطر  .2017هدفت الدراسة إلى
اختبار تأثير التوجه السياسي للدول العربية وأنماط ملكية الصحف في بناء اﻷطر الخبرية ﻷزمة قطر )(2017
وتشكيلها في الصحف اﻹليكرونية العربية خﻼل الفترة من )-5حزيران –  (2017وحتى ) – 5تموز .(2017 -
واعتمدت الدراسة المنهج المسحي ،وفي إطاره تم استخدام أسلوب تحليل المضمون )الكيفي( ،وأسلوب تحليل مسار
البرهنة .وخلصت نتائج الدراسة إلى أن تأثير التوجه السياسي للدول العربية في صياغة اﻷطر الخبرية وإنتاجها في
أثناء اﻷزمة فاق التأثيرات اﻷخرى ،مثل أنماط الملكية ،وضغوط مصادر اﻷخبار .وكشفت نتائج الدراسة أن موضوع
قطع العﻼقات بين الدول اﻷربع )مصر والسعودية واﻹمارات والبحرين( وقطر كان الموضوع الرئيس واﻷهم خﻼل
الساعات اﻷولى من إعﻼن الدول المذكورة بيان المقاطعة في جميع الصحف اﻹليكرونية ،وسيطرت التغطية الفورية على
عناوين شريط اﻷخبار .وبينت النتائج اختﻼف اﻷطروحات التي قدمت بها أطر التأثيرات الناجمة عن أزمة قطر مع
الرباعي العربي ،فأشارت صحف )اﻷهرام والرياض واﻻتحاد وأخبار الخليج( إلى التركيز على إطار المقاطعة ،وإطار
الخسائر اﻻقتصادية لقطر.
 دراسة جنابي ) ،(2016بعنوان" :تغطية قناتي"الجزيرة" و"روسيا اليوم" للحملة العسكرية الروسية في سوريا".
هدفت هذه الدراسة للوقوف على التغطية اﻹعﻼمية لقناتي الجزيرة وروسيا اليوم الفضائيتين للحملة الروسية في سوريا
في الفترة الممتدة من ) (2015-9-30إلى ) ،(2016-3-15والفرق في تغطية القناتين للحملة ،وذلك من خﻼل
التعرف إلى درجة تناول قناة الجزيرة في برنامج )ما وراء الخبر( ،وقناة روسيا اليوم في برنامج )اسأل أكثر( للحملة
العسكرية الروسية في سوريا ،وأبرز اﻷطر اﻹعﻼمية المستخدمة ،ودرجة التغطية واتجاهها ومدى توزانها .واعتمدت
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الدراسة المنهج المسحي الذي من خﻼله تم استخدام أسلوب تحليل المضمون ،وتم استخدام أسلوب العينة العمدية
لتحليل ما مجموعه ) 166حلقة( .وخلصت الدراسة إلى أن الحملة العسكرية الروسية في سوريا أخذت حيزاً متقارباً
في تغطية قناتي الجزيرة وروسيا اليوم؛ إذ بلغت نسبتها في قناة الجزيرة ) ،(%10.24أما في قناة روسيا اليوم فقد
حازت على نسبة ) .(%9.64كما توصلت الدراسة إلى أن قناة الجزيرة ركزت على اﻹطار اﻹنساني ،بينما كان اﻹطار
السياسي هو اﻹطار البارز في قناة روسيا اليوم .وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اﻻتجاه المحايد هو اﻻتجاه السائد في
القناتين.
 دراسة صادق ) ،(2014بعنوان" :أطر المعالجة اﻹعﻼمية للصراعات العربية الداخلية كما تعكسها المواقع

اﻹليكرونية للفضائيات العربية واﻷجنبية الموجهة للمنطقة العربية واتجاهات النخبة نحوها" .هدفت الدراسة إلى
التعرف إلى طبيعة المعالجة التى تقدمها المواقع اﻹليكرونية للقنوات الفضائية اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة باللغة
العربية لقضايا الصراعات العربية الداخلية واتجاهات النخبة نحو هذه المعالجة ،بالتطبيق على أحداث الثورة السورية.
تمثّلت عينة الدراسة التحليلية في أربعة مواقع إليكرونية للقنوات اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة باللغة العربية هى:
موقع الجزيرة نت ،وموقع قناة النيل لﻸخبار ،وموقع قناة العالم اﻹخبارية اﻹيرانية ،وموقع قناة الحرة اﻷمريكية ،وتمثلت
عينة الدراسة الميدانية في  150من النخبة اﻹعﻼمية واﻷكاديمية والسياسية .وأظهرت الدراسة التحليلية بروز إطار
الحل في مقدمة اﻷطر اﻹعﻼمية التي وظفتها مواقع الدراسة في معالجتها ﻷحداث الثورة السورية ،تﻼه إطار المسؤولية،
ثم إطار الصراع ،ثم إطار اﻻهتمامات اﻹنسانية ،ثم إطار الهيمنة ،تﻼه اﻹطار الحقوقي ،وأخيراً اﻹطار اﻵيديولوجي.
وكشفت دراسة النخب ارتفاع اﻻتجاهات السلبية لدى النخب السياسية واﻹعﻼمية واﻷكاديمية تجاه مواقع الدراسة فيما
يتعلق بافتقار تلك المواقع للمصداقية ،وكذلك ارتفاع نسبة آراء هذه النخب حول سطحية تناول المواقع اﻹليكرونية
اﻷربعة ﻷحداث الثورة السورية ،وأضف إلى ذلك تحيز تلك المواقع وغياب الموضوعية في التناول وإبراز وجهات نظر
معينة على حساب وجهات النظر اﻷخرى.

 دراسة جراد ) ،(2013بعنوان :معالجة المواقع اﻹليكرونية اﻹخبارية لحركتي فتح وحماس ﻷزمة اﻻنقسام

الفلسطيني .سعت الدراسة إلى معرفة دور اﻹعﻼم اﻹلكتروني الفلسطيني ،وتفسير الكيفية التي تعاملت بها هذه المواقع
مع ملفات اﻻنقسام الفلسطيني ،ومدى التزامها بالقواعد واﻷصول المهنية ،ومدى التزامها بأخﻼقيات المهنية والرسالة
المعلنة من جانبها للمجتمع .اعتمدت الدراسة المنهج المسحي ،وضمنه تم استخدام أسلوب تحليل المضمون.
وباللجوء إلى أسلوب العينة العمدية ،تم تحليل موقعين تابعين لحركة حماس هما )الموقع الرسمي لحركة المقاومة
اﻹسﻼمية حماس ،وموقع المركز الفلسطيني اﻹعﻼمي( وموقعين تابعين لحركة فتح هما )الموقع الرسمي لمفوضية
التعبئة والتنظيم "فتح ميديا" ،وموقع فلسطين برس( ،في الفترة من  2013-3-25إلى  .2013-4-7وخلصت الدراسة
إلى عدد من النتائج أهمها:

 أن المواقع اﻹليكرونية اﻹعﻼمية التابعة لحركتي فتح وحماس ساهمت بشكل سلبي في تأجيج اﻻنقسام الفلسطيني.
 أن وسائل اﻹعﻼم اﻹليكرونية اﻹعﻼمية التابعة لحركتي فتح وحماس تفتقر في موادها اﻹعﻼمية إلى آليات وبرامج لتعزيز
المصالحة الوطنية.
 دراسة الفﻼحي ) ،(2011التغطية اﻹخبارية لموقعي الجزيرة و BBCالعربية لمعركتي الفلوجة عام  .2004سعت
هذه الدراسة إلى معرفة تغطية المواقع اﻹخبارية لمعركتي الفلوجة من خﻼل تسليط الضوء على أسلوب تغطية كل من
الموقعين أعﻼه ،ومن خﻼل ارتباط المواد اﻹخبارية وعناوينها بالدراسة .واعتمدت الدراسة المنهج المسحي ،ومن
خﻼله تم استخدام أسلوب تحليل المضمون ،ولجأت الدراسة إلى استخدام أسلوب الحصر الشامل ضمن العينة العمدية
للفترة من 2004-1-1إلى  .2004-12-31وبينت النتائج أن موقع  BBCكان أكثر اهتماماً بالمواد اﻹخبارية المتعلقة
بالفلوجة؛ إذ بلغ عدد المواد اﻹخبارية فيه ) ،(494أما موقع قناة الجزيرة فقد بلغ عدد المواد اﻹخبارية المتعلقة
بالفلوجة فيه ) .(397وأشارت النتائج إلى أن موقع الجزيرة نت اعتمد على المصادر العراقية الرسمية وغير الرسمية
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في الحصول على المعلومات ،بينما اعتمد موقع  BBCعلى المصادر اﻷمريكية .وأكدت النتائج تعاطف موقع الجزيرة نت
مع المقاومة العراقية ،بينما حرص موقع  BBCعلى الموضوعية والتجرد في تقديم المعلومات واﻷخبار.
الدراسات اﻷجنبية
 -دراسة  ،(2016) Elsamniبعنوان) Framing Arab refugees in global news :تأطير الﻼجئين العرب في

اﻷخبار العالمية( .تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأطير الﻼجئين العرب وطالبي اللجوء في اﻷخبار العالمية،
ممثلة في القصص اﻹخبارية المنشورة على الموقع اﻹلكتروني لشبكة  .CNNاعتمدت الدراسة المنهج المسحي الذي
من خﻼله تم استخدام أسلوب تحليل المضمون ،وذلك وفق أسلوب العينة العمدية )القصدية( ،وتم اختيار الفترة
الزمنية الممتدة من ) 1يناير  (2016إلى ) 31يناير  .(2016وقد تم اختيار هذا اﻹطار الزمني بشكل مقصود؛ ﻷنه
شهد سلسلة من اﻷحداث التي شملت الﻼجئين العرب وطلب اللجوء .وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،أبرزها:

 تم تأطير الﻼجئين العرب وطالبي اللجوء في القصص اﻹخبارية المنشورة على الموقع اﻹخباري لشبكة سي إن إن ضمن
إطار المسؤولية .فقد كان اﻷكثر بروزا وتكرارا ،أعقبه مباشرة إطار الصراع ثم إطار اﻻهتمامات اﻹنسانية.
 احتلت إطار المبادئ اﻷخﻼقية وإطار النتائج اﻻقتصادية مراتب متأخرة.
 بينت نتائج تحليل محتوى المقاﻻت اﻹخبارية أن الﻼجئين وطالبي اللجوء العرب قد وضعوا في أطر موضوعية أكثر من
اﻹطارات العرضية ،مما يدل على أن قضية الﻼجئين وطالبي اللجوء العرب كانت في معظم اﻷحيان محكومة بالقضايا
اﻷوسع ،بدﻻً من التركيز على الحسابات الفردية والتجارب الشخصية.
 كان تأطير الﻼجئين العرب من الناحية اﻷمنية أكثر شيوعاً من اﻷطر اﻹنسانية؛ بمعنى أن معظم الﻼجئين العرب كانوا
يصورون على أنهم تهديدات محتملة ،وليس ضحايا.
 -دراسة  ،(2015) AlshathryبعنوانA comparative framing analysis of ISIL in the online coverage :

) of CNN and Al-Jazeeraالتحليل المقارن لتنظيم داعش في التغطية اﻹليكرونية للجزيرة وسي إن إن(.
سعت هذه الدراسة إلى تحليل محتوى الكيفية التي أطرت بها قناتا الجزيرة وسي إن إن اﻷخبار المتعلقة بتنظيم داعش،
وذلك من خﻼل اﻷخبار المنشورة على الموقع اﻹلكتروني للقناتين في الفترة )يونيو– أكتوبر من عام  .(2014واعتمدت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتم من خﻼل استخدام أسلوب تحليل المضمون تحليل ما مجموعه ) (154قصة
إخبارية من أجل تحديد اﻻختﻼفات في تأطير اﻷخبار ومصادرها .وبينت النتائج أن طبيعة اﻷطر التي تعتمد عليها قناتا
الجزيرة وقناة سي إن إن هي اﻷطر المحددة بقضية .أما بالنسبة ﻷنواع اﻷطر اﻹعﻼمية ،فقد كشفت نتائج الدراسة أن
إطار الصراع احتل المرتبة اﻷولى على قائمة أنواع اﻷطر اﻹعﻼمية في قناة سي إن إن ،أما في قناة الجزيرة فقد هيمن
إطار المسؤولية والنتائج اﻻقتصادية .كما أشارت النتائج إلى أن المصادر الرئيسية في قناة سي إن إن هي "المسؤولون
العسكرون" ،أما في قناة الجزيرة ،فكانت "وسائل اﻹعﻼم اﻷخرى".

 -دراسة  .(2011) FahmyبعنوانAl-Jazeera vs. Al-Jazeera: A comparison of the network’s English ،

) and Arabic online coverage of the US/Al Qaeda conflictتغطية مقارنة لشبكة االجزيرة باللغة

اﻹنجليزية والجزيرة بالعربية على اﻹنترنت لنزاع الوﻻيات المتحدة – تنظيم القاعدة( .تسعى هذه الدراسة إلى
معرفة تغطية المواقع اﻹخبارية للجزيرة باللغة العربية واللغة اﻹنجليزية لنزاع الوﻻيات المتحدة – القاعدة ،وذلك من
خﻼل تحليل مضمون القصص اﻹخبارية ذات العﻼقة .واعتمدت الدراسة المنهج المسحي الذي في إطاره تم استخدام
أسلوب تحليل المضمون لتحليل ما مجموعه ) (238قصة إخبارية خﻼل شهر )آذار –  .(2004وتوصلت الدراسة إلى
عدد من النتائج كان أبرزها:

•) (%63.9من المواد اﻹخبارية لم تبرز بشكل رئيسي.
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•نزاع الوﻻيات المتحدة – القاعدة أخذ الطابع السلبي في شبكة الجزيرة باللغة العربية بنسبة ) (%81.5مقابل )(%85.7
في شبكة الجزيرة باللغة اﻹنجليزية.
التعليق على الدراسات السابقة
أوﻻً -مدى التشابه واﻻختﻼف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة


تشابهت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخدام نوعية الدراسات الوصفية التحليلية.



تشابهت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في اﻻعتماد على أسلوب تحليل المضمون الكمي ضمن المنهج
المسحي ،باستثناء دراسة )عويس (2018 ،التي استخدمت المنهج الكيفي.



تفردت الدراسة الحالية باستخدام المنهج المقارن؛ إذ إن غالبية الدراسات السابقة لم توظفه في المنهجية.



تميزت الدراسة الحالية باختيار موضوع البحث ،فقد اختارت قضية هزت الوسط السياسي العربي والدولي ،وجذبت
الرأي العام ،على خﻼف الدراسات السابقة التي تناولت موضوع اﻷزمات والحروب والنزاعات وهذا هو الجديد في
الدراسة الحالية.



تشابهت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة في اختيار المواقع اﻹلكترونية للقنوات الفضائية ،إﻻ أنها اختلفت
مع دراسة )جنابي  (2016التي درست محتوى القناة نفسها.



اختلفت الدراسة الحالية في اختيار الموقع اﻹلكتروني لقناة  TRTالتركية ضمن المواقع اﻷجنبية الموجهة ،كما تميزت
عن الدراسات السابقة باختيار الموقع اﻹلكتروني لقناة العربية ضمن المواقع اﻹخبارية العربية.

ثانياً – مدى اﻻستفادة من الدراسات السابقة


مكنت الدراسات السابقة الباحثين من تحديد المشكلة البحثية ،وصياغة أهداف الدراسة وأسئلتها.



استطاع الباحثان بعد اﻻطﻼع على العينة المتناولة بالتحليل في الدراسات السابقة تحديد عينة الدراسة بدقة .فقد
ﻻحظ الباحثان أن غالبية البحوث السابقة درست قنوات  ،BBCوالحرة اﻷمريكية ،والعالم اﻹيرانية ،وأن هناك تغييباً
لدراسة القنوات الفضائية التركية الناطقة باللغة العربية؛ فهي تعد نادرة إلى حدٍ ما.



ساعدت الدراسات السابقة في تحديد فئات التحليل للدراسة ،واختيار وحدة التحليل المناسبة.



أمدت الدراسات السابقة الدراسة الحالية بالعديد من المصادر والمراجع والدوريات التي أغنت الجانب النظري من هذه
الدراسة.



استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في تطوير كشاف واستمارة تحليل المضمون المستخدمة في هذه الدراسة.

التعريفات اﻹجرائية للدراسة
المعالجة اﻹعﻼمية :يقصد بها الطريقة التي تناولت بها المواقع اﻹخبارية المبحوثة أحداث وموضوعات قضية مقتل
خاشقجي ،والكيفية التي عرضتها بها .ويرى الباحثان أن المعالجة اﻹعﻼمية تتأثر بطبيعة ملكية المواقع اﻹخبارية
ونمطها ،مما يعني اختﻼف المعالجة في المواقع اﻹليكرونية العربية عنها في المواقع اﻹلكترونية اﻷجنبية الموجهة.
المواقع اﻹخبارية العربية :يقصد بها المواقع اﻹليكرونية التابعة للقنوات الفضائية العربية التي تبث محتواها البرامجي عبر
الموقع اﻹخباري التابع لها بما يخدم سياستها التحريرية ويتﻼءم معها ،وهي في هذه الدراسة موقعا الجزيرة والعربية.
المواقع اﻹخبارية الموجهة :يقصد بها المواقع اﻹخبارية التابعة للفضائيات الموجهة التي تبث محتواها البرامجي ناطق ًا
باللغة العربية ،وموجهاً إلى المنطقة العربية .وتهدف إلى إعادة هيكلة عقل المواطن العربي بما يتماشى مع سياستها
التحريرية وآيديولوجيتها التي تكون تابعة لدولتها ،وهي في هذه الدراسة موقعا TRT :التركي و CNNاﻷمريكي.
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قضية مقتل خاشقجي :يقصد بها قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر من عام  2018في
القنصلية السعودية في إسطنبول التي أثارت ضجة كبيرة نظراً للغموض الذي أحاط بالقضية بدءًا من اختفاء الجثة
وانتهاءً بتضارب الروايات السعودية حول مﻼبسات العملية.
اﻹطار النظري
تستند الدراسة في إطارها النظري على ركيزة أساسية ،وهي نظرية اﻷطر اﻹعﻼمية .وتعد نظرية اﻷطر اﻹعﻼمية
واحدة من أهم النظريات الحديثة في دراسات اﻻتصال ،وتستهدف هذه النظرية تقديم تفسير نظري منتظم لدور اﻷطر
اﻹعﻼمية في توجيه ممارسات وسائل اﻹعﻼم .وتتيح النظرية إمكانية قياس المحتوى الضمني )غير الصريح( للرسائل
اﻹعﻼمية للتعرف على السياق الذي يندرج المضمون اﻹعﻼمي في طياته ،فضﻼً عن تحديد المرجعية التي يستند عليها
القائمون باﻻتصال في تناولهم لﻸحداث والقضايا المختلفة )عﻼونة والزعبي ،2017 ،ص.(140
تقدم نظرية اﻷطر اﻹعﻼمية تفسيراً منتظماً للدور الذي تقوم به وسائل اﻹعﻼم لتشكيل اﻷفكار واﻻتجاهات حيال
القضايا المطروحة ،وتحديد أولويات الجمهور من خﻼل التحكم في التدفق اﻹخباري لﻸحداث ،إلى جانب القدرة على
تشخيص المشكﻼت وأسبابها وإصدار اﻷحكام بشأنها .ويزداد هذا الدور لوسائل اﻹعﻼم في أثناء وقوع اﻷحداث واﻷزمات
الطارئة ،إذ تعمل وسائل اﻹعﻼم في ظل أطر مرجعية توجه ممارساتها وتعكس توجهاتها ومواقفها من اﻷحداث والقضايا
المطروحة .وقد حدد ) (Gady-Wolfsfeldخمسة محددات يعزى إليها وضع اﻷطر المرجعية التي تستند عليها وسائل
اﻹعﻼم في أثناء معالجتها للقضايا المختلفة ،وهي :النظم السياسية ،ومصادر اﻷخبار ،والقيم المجتمعية السائدة،
واﻵيديولوجية السياسية والثقافية للقائمين باﻻتصال ،وطبيعة اﻷحداث ذاتها )مكاوي والسيد ،2008 ،ص.(350
أنواع اﻷطر اﻹعﻼمية
فيما يلي عرض ﻷنواع اﻷطر اﻹعﻼمية التي يستخدمها الصحفيون اﻷردنيون في عرضهم للموضوعات والقضايا
):( 2015،Alshathry
 .1إطار الصراع ) :(Conflict frameوهواﻹطار المعني بتسليط الضوء على الخﻼفات داخل اﻷحزاب أو المؤسسات أو
اﻻئتﻼفات ،أو حتى إبراز الصراعات بين الدول.
 .2إطار النتائج اﻻقتصادية ) :(Economic consequences frameوهو اﻹطار المعني بصياغة المسائل في إطار النتائج
اﻻقتصادية واﻷمور المالية فيما يخص اﻷفراد أو اﻻئتﻼفات أو اﻷحزاب أو المؤسسات أو الدولة.
 .3إطار المبادئ اﻷخﻼقية ) :(Morality frameويتضمن وضع القضية ضمن خلفية المبادئ الدينية.
 .4إطار المسؤولية ) :(Responsibility frameوهو عزو اﻷحداث إلى المسؤولية الناتجة عن القضية أو المشكلة بالنسبة
للحكومات أو لﻸفراد أو الجماعات أو اﻷحزاب أو المؤسسات.
 .5إطار اﻻهتمامات اﻹنسانية ) :(Human interest frameويعنى بالقضايا واﻷحداث التي تحمل جانباً إنسانياً أو وجهة
نظر عاطفية ،من أجل جذب انتباه الجمهور.
وقد تمت اﻻستفادة من هذه النظرية للوقوف على الكيفية التي تم بها تأطير موضوعات قضية مقتل خاشقجي وذلك
بإبراز أحداث معينة دون غيرها في المواقع اﻹخبارية المدروسة.

اﻹطار المنهجي

نوع الدراسة ومنهجها
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي "تهدف إلى جمع المعلومات الﻼزمة ﻹعطاء وصف ﻷبعاد ومتغيرات

الظاهرة المدروسة" )حيزان ،2010 ،ص .(24وضمن نوعية الدراسات الوصفية ،تم استخدام المنهج المسحي باعتباره
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"أكثر المناهج مﻼءمةً لهذا النوع من الدراسات الوصفية ،كونه جهداً علمياً منظماً يساعد في الحصول على البيانات
والمعلومات واﻷوصاف عن الظاهرة أومجموعة الظواهر موضوع البحث " )عبدالحميد ،2010 ،ص .(178وفي إطار

البحوث المسحية ،طُبق أسلوب تحليل المضمون الذي يعد "أسلوباً للرصد والتوصيف الكمي للمضامين أو للمحتوى
الظاهر لﻼتصال ،كما يتضمن أبعاداً كمية في مجال الظاهرة البحثية وعناصرها المختلفة حتى يمكن مقارنتها ببعضها
واستخﻼص المؤشرات بطريقة موضوعية متفق عليها؛ إذ يعد الكم شرطاً أساسيا وخاصية ﻻ غنى عنها في بحوث تحليل
المضمون باعتباره مرادفاً للموضوعية" )اللبان ومقصود ،2012 ،ص .(92

كما تستند الدراسة على المنهج المقارن الذي يقوم على "الوقوف على أوجه اﻻختﻼف والتشابه بين الظواهر ،ويعتبر
مطلباً رئيسياً في التحليل العلمي ﻷي ظاهرة؛ إذ إن المقارنة متضمنة بطبيعتها في أي محاولة للتحقق من صحة الفروض
وتحقيق هدف العلم في دراسة التباين واﻻختﻼف" )الفاتح ،2017 ،ص .(49وقد استخدم الباحثان هذا المنهج للوقوف
على أوجه التشابه واﻻختﻼف في المعالجة اﻹعﻼمية للمواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي،
وللتعرف إلى التباين في التوجه والسياسة التحريرية لكل منها.
مجتمع الدراسة وعينته
يتكون مجتمع الدراسة من جميع المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الناطقة باللغة العربية .أما بخصوص عينة الدراسة،
فقد لجأ الباحثان إلى أسلوب العينة العمدية ) (Purposive Sampleالذي"يقوم على اختيار الباحث لمفردات العينة بناءً
على خبرته الشخصية وتقييمه الشخصي للخصائص التي يجب توافرها في عينة الدراسة " )زغيب،2009،ص .(243وبناءً
عليه ،تم اختيار موقعين إخباريين من المواقع اﻹليكرونية العربية هما )الجزيرة والعربية( ،وموقعين إخباريين من المواقع
اﻹليكرونية اﻷجنبية الموجهة هما ) TRTالتركية و  CNN-Arabicاﻷمريكية( .ويبرر الباحثان اختيار هذه المواقع دون
غيرها لﻼعتبارات التالية:
تمثل المواقع سابقة الذكر توجهات سياسية وآيديولوجية مختلفة ،وتعمل بسياسات تحريرية غير متشابهة ،ويمكن
توضيح ذلك على النحو اﻵتي:
قناة الجزيرة :تمثل توجه دولة قطر التي تحمل نفس ًا معادياً للمملكة العربية السعودية.
قناة العربية :تمثل توجه المملكة العربية السعودية ،اﻷمر الذي جعلها تحمل نفس ًا دفاعياً عن المملكة تجاه القضية.
قناة  :TRTتمثل التوجه التوجه الرسمي لتركيا التي وقعت على أرضها الحادثة ووسم إعﻼمها بالموضوعية إلى حدٍ كبير.
قناة  CNN-Arabicاﻷمريكية :تمثل توجه الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية التي سعت جاهدة للكشف عن حقيقة مﻼبسات
القضية.
وتعتبر المواقع اﻹخبارية المدروسة من المواقع الهامة والبارزة والمؤثرة في المنطقة العربية ،وتحتل مراتب متقدمة
حسب موقع ألكسا.
وبالنسبة للعينة الزمنية ،فباستخدام الحصر الشامل ،تم تحليل المواد اﻹخبارية من اليوم اﻷول لوقوع الحادثة )-10-2
 (2018إلى تاريخ إجراء الدراسة الحالية ) (2018-12-2أي أن الدراسة غطت فترة زمنية مقدارها شهران.
أداة الدراسة
تحليل المضمون هو اﻵداة المستخدمة لتحليل محتوى المواد اﻹخبارية المتعلقة بقضية مقتل خاشقجي في المواقع
اﻹخبارية المتناولة بالتحليل .ويعد تحليل المضمون "إحدى اﻷدوات البحثية المستخدمة في عملية جمع المعلومات في
الدراسات اﻹعﻼمية وفي مختلف العلوم اﻻجتماعية التي تهتم برصد وتوصيف وتحليل المضامين اﻹعﻼمية سواء كانت
مكتوبة أو مسموعة أو مرئية " )المزاهرة ،2014 ،ص.(369
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وحدة التحليل
استندت الدراسة على وحدة الموضوع أوالفكرة ) (Thematic unitsكوحدة تحليل لمضمون المحتوى اﻹعﻼمي في
المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة ،وهي " تعتبر من أكثر الوحدات شيوعاً واستخداماً في بحوث اﻹعﻼم ﻷن تناول
الفكرة كوحدة تحليل يفيد في تحديد اﻻتجاهات واﻷحكام التي تقع على محتوى اﻹعﻼم " )عبدالحميد ،2010 ،ص .(139
فئات التحليل
درس الباحثان محتوى العينة بصورة أولية .واستناداً عليه ،فقد تمكنّا من رصد فئات التحليل الرئيسية بشكل واضح
ودقيق ،وتالي ًا استعراض للفئات الفرعية التي استنبطت من الفئات الرئيسية:


فئة موضوعات المعالجة :ويقصد بها جميع الموضوعات التي تناولتها المواقع اﻹخبارية المدروسة في معالجتها
للموضوعات المتعلقة بقضية مقتل خاشقجي ،وتشمل :مقتل خاشقجي ،واﻻعتراف السعودي ،وتصريحات حول القضية،
وعقوبات على السعودية ،وأدلة حول القضية ،والموقف السعودي الرسمي ،والموقف التركي الرسمي ،والموقف
اﻷمريكي الرسمي ،والموقف العربي الرسمي )عدا السعودي( ،والموقف الدولي الرسمي )عدا التركي واﻷمريكي(،
وموقف هيئة اﻷمم المتحدة ،وموقف المجتمع الدولي ،وموقف منظمات حقوق اﻹنسان ،ومواقف أخرى تذكر.



فئة اﻷنماط الصحفية :ويقصد بها جميع الفنون الصحفية المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية المدروسة
للموضوعات المتعلقة بقضية مقتل خاشقجي ،وتشمل :الخبر الصحفي ،والتقرير الصحفي  ،والمقال الصحفي ،والتحقيق
الصحفي  ،والحديث الصحفي ،وأنماط أخرى تذكر.



فئة المصادر الصحفية :ويقصد بها جميع المصادر التي اعتمدت عليها المواقع اﻹخبارية المدروسة في تناول
الموضوعات المتعلقة بقضية مقتل خاشقجي ،وتشمل :مصادر المواقع الخاصة ،ووكاﻻت اﻷنباء العالمية ،ووكاﻻت
اﻷنباء العربية ،والصحف اﻷجنبية ،والصحف العربية ،ووكاﻻت ومصادر الموقع نفسه ،ومصادر دولية ،ومصادر غير
محددة ،ومصادر أخرى.



فئة عناصر اﻹبراز :ويقصد بها جميع وسائل اﻹبراز التي اعتمدت عليها المواقع اﻹخبارية المدروسة ﻹبراز
الموضوعات المتعلقة بقضية مقتل خاشقجي ،وتشمل :العنوان )رئيس ،رئيس+ثانوي( ،واللون في العناوين) :عنوان
ملون ،عنوان غير ملون( ،والصور )بدون  ،شخصية ،أرشيفية ،توضيحية ،خبرية( ،والفيديو )يستخدم ،ﻻ يستخدم(.



فئة اتجاهات المعالجة :ويقصد بها اتجاهات المعالجة اﻹخبارية نحو الموضوعات المتعلقة بقضية مقتل خاشقجي



فئة حجم المعالجة :ويقصد بها حجم المادة الصحفية المنشورة في المواقع اﻹخبارية المدروسة حول الموضوعات

وتشمل :اتجاه مؤيد ،واتجاه محايد ،واتجاه معارض ،وبدون اتجاه.

المتعلقة بقضية مقتل خاشقجي وتشمل :قليلة :أقل من ) (250كلمة ،ومتوسطة :وتشمل ) (250-500كلمة،
وكبيرة :وتشمل أكثر من ) (500كلمة.



فئة وسائل التفاعلية :ويعنى بها اﻷساليب التفاعلية التي استخدمتها المواقع اﻹخبارية المدروسة خﻼل معالجتها
لموضوع القضية  ،وتشمل :مشاركة الموضوع عبر شبكات التواصل اﻹجتماعي ،وإرسال الموضوع عبر البريد
اﻹلكتروني ،وإرسال الموضوع عبر الهاتف المحمول ،والردود والتعليقات ،واﻻرتباطات التشعبية ،وتقييم الموضوع،
ووسائل أخرى تذكر.



فئة اﻷطر اﻹعﻼمية :ويقصد بها اﻷطر اﻹعﻼمية التي استخدمتها المواقع اﻹخبارية في معالجتها للموضوعات المتعلقة

بمقتل خاشقجي ،وتشمل :إطار المسؤولية ،وإطار الصراع ،وإطار اﻹستراتيجية ،وإطار النتائج اﻻقتصادية ،وإطار
اﻻهتمامات اﻹنسانية ،وإطار المبادئ اﻷخﻼقية.
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إجراءات الصدق والثبات
o

صدق أداة الدراسة :سعى الباحثان ﻻختبار صدق أداة الدراسة من خﻼل أسلوب الصدق الظاهري؛ فقد قام
الباحثان بعد تعريف فئات تحليل المضمون بشكل علمي موضوعي ودقيق بتصميم كشاف واستمارة تحليل المضمون
وعرضهما على ) (3محكمين من ذوي اﻻختصاص في مجال البحث العلمي والخبرة بالشأن اﻹعﻼمي والسياسي ،وتم
تعديل أداتي الدراسة وفق المﻼحظات التي أبداها المحكمون بما يتناسب وطبيعة هذا البحث وأهدافه.

o

ثبات أداة الدراسة – تمكن الباحثان من اختبار أداة الدراسة وفق معادلة ) (HOLSTIواستناداً إليها تم اللجوء إلى
محللين اثنين من الزمﻼء في كلية اﻹعﻼم بجامعة اليرموك ﻹعادة تحليل محتوى ) (%10من عينة الدراسة ﻻستخراج
نسبة الثبات التي وصلت إلى ) ، (%91وتعتبر هذه النسبة عالية تنم عن دقة جيدة في عملية التحليل .وتالياً شرح
لنتيجة اختبار الثبات:
)CR = 2M / (N1 + N2

 :CRمعامل الثبات :M ،مجموع القرارات المتفق عليها.
 :N1عدد حاﻻت المرمز اﻷول :N2 ،عدد حاﻻت المرمز الثاني.
المقاييس اﻹحصائية المستخدمة
استندت الدراسة على المقاييس اﻹحصائية التالية من خﻼل البرنامج اﻹحصائي ):(SPSS
o

التكرارات والنسب المئوية )ك  :(% -لحساب التكرارات وإحصاء النسبة المئوية للفئات الفرعية ،وطُبق هذا المقياس
في اﻷسئلة من ).(8-1

o

اختبار مربع كاي ) :(chi2ﻻختبار الفروق اﻹحصائية بين المواقع اﻹخبارية المدروسة في الفئات الرئيسية ،وطُبق هذا
اﻻختبار في اﻷسئلة ).(8 ،6 ،5 ،2 ،1

تحليل النتائج ومناقشتها
تشير النتائج إلى أن المواقع اﻹليكرونية المدروسة عالجت ما مجموعه ) (3252مادة إخبارية حول مقتل خاشقجي،
منها ) (1725مادة إخبارية عالجها موقع قناة الجزيرة ،مقابل ) (731مادة إخبارية عالجها موقع قناة العربية.
وفيما يخص المواقع اﻷجنبية الناطقة باللغة العربيةُ ،يﻼحظ أن مجموع المواد اﻹعﻼمية التي تمت معالجتها بلغ )(796
مادة إعﻼمية في الموقعين ،بما مجموعه ) (418مادة إعﻼمية عالجها موقع قناة ) ،(CNN-Arabicو) (378مادة إعﻼمية
عالجها موقع قناة ) (TRTالتركي.
وتدل النتائج السابقة على أن قضية مقتل خاشقجي حظيت باهتمام أكبر في المواقع اﻹخبارية العربية ،ويدلل على ذلك
بمجموع رسائلها اﻹعﻼمية حول القضية التي تفوقت ب) (4أضعاف على المواقع اﻷجنبية الموجهة .وربما يعود ذلك إلى أن
طبيعة القضية المثارة التي تخص مقتل صحفي سعودي عربي في ظروف غامضة في قنصلية بﻼده في إسطنبول جعلت منها
قضية رأي عام دولي لفتت اﻷنظار إليها ،ﻻ سيما العربية منها ،إضافة إلى التوترات والمهاترات السياسية بين قطر
والسعودية ،فقد دأبت قناة الجزيرة التي تعتبر أداة للسياسة الخارجية القطرية إلى إفراد مساحات واسعة من اﻷخبار
والتقارير والتحليﻼت والبرامج الحوارية التي تتهم فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتل الصحافي جمال
خاشقجي ،سواء كان ذلك عبر البث التلفزيوني أو الموقع اﻹخباري التابع للقناة أو في مركز الدراسات الخاص بقناة الجزيرة،
اﻷمر الذي دفع قناة العربية ذات الهوية السعودية إلى الرد على التهم الموجهة إليها وتبرير موقفها ،ومحاولة حشد الرأي
العام لصالحها بتبرئتها من دم خاشقجي .لذا يمكن القول إن زخم المواد اﻹعﻼمية في الموقعين )الجزيرة ،والعربية( هو
حرب إعﻼمية سياسية مبنية على خﻼفات عدائية سابقة في محاولة كل طرف ﻹلقاء التهم على الطرف اﻵخر.
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أما المواقع اﻷجنبية الموجهة ،فقد كانت تكتفي بنقل الوقائع واﻷحداث ومتابعة سير القضية بدءاً من قضية القتل مرور ًا
بالتصريحات حول ذلك وانتهاء باﻷدلة حول تقطيع الجثة ،مما يعني أن موقعي ) (CNN-Arabicاﻷمريكي و) (TRTالتركي
تعامﻼ مع قضية مقتل جمال خاشقجي كقضية رأي عام بعيداً عن الخﻼفات السياسية.
أوﻻً -موضوعات معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي
الجدول ) :(1موضوعات معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي.
الموقع :المواقع اﻹخبارية العربية
الجزيرة
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

الموضوع
مقتل خاشقجي
اﻻعتراف السعودي
تصريحات حول القضية
عقوبات على السعودية
الموقف اﻷمريكي الرسمي
الموقف السعودي الرسمي
الموقف التركي الرسمي
تصريحات مجلس الشيوخ
الموقف العربي الرسمي )عدا
السعودي(
الموقف الدولي الرسمي )عدا التركي
واﻷمريكي(
مسؤولية هيئة اﻷمم المتحدة
موقف المجتمع الدولي
تقارير CIA
دور المنظمات الحقوقية واﻹنسانية
موضوعات أخرى

المجموع

%

ك

CNN-Arabic

ك

%

209
189
171
255
120
16
153
169

7.3 53 12.1
1.5 11
11
15.6 114 9.9
0.4
3 14.8
25.6 187
7
38 278 0.9
1
7
8.9
3.1 23 9.8

68
53
47
14
44
43
19
28

16.3
12.7
11.2
3.3
10.5
10.3
4.5
6.7

33
41
46
32
21
28
64
30

363 8.7
294 10.8
378 12.2
304 8.5
372 5.6
365 7.4
243 16.9
250 7.9

76

4.4

14

1.9

15

3.6

24

6.3

129

4

83

4.8

25

3.4

13

3.1

18

4.8

139

4.3

17
91
123
53
0

1
5.3
7.1
3.1
0

2
5
7
0
2

0.3
0.7
1
0
0.3

8
11
21
33
1

1.9
2.6
5
7.9
0.2

4
11
18
8
0

1.1
2.9
4.8
2.1
0

31
118
169
94
3

1
3.6
5.2
2.9
0.1

100

731

100

418

100

378

3252 100

100

الدﻻلة اﻹحصائية = )(128.466) =Chi (00.000

ك

%

TRT
ك

1725
2

المواقع اﻹخبارية اﻷجنبية

العربية

المجموع الكلي
%

ك

%
11.2
9
11.6
9.3
11.4
11.2
7.5
7.7

.

يتضح من بيانات الجدول رقم ) (1أن المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة عرضت خﻼل معالجتها لقضية مقتل
خاشقجي ) (14موضوعاً ،توزع اﻻهتمام بينها إذ حظي بعضها باهتمام جيد بينما بعضها اﻵخر لم ينل قدراً وافياً من
اﻻهتمام .وجاء في مقدمة هذه الموضوعات "تصريحات حول القضية" التي بلغت ما مجموعه ) (378تكراراً وشكلت ما
نسبته ) ،(%11.6في إشارة إلى أن المواقع المتناولة بالتحليل اهتمت بدرجة كبيرة بالتصريحات حول قتل جمال خاشقجي،
نظراً للغموض الذي أحاط بالقضية منذ بدئها بسبب تضارب التصريحات من الجانب التركي والجانب السعودي ،وهو ما أدى
بشكل كبير إلى التركيز على التصريحات المثارة حول القضية في محاولة من المواقع المدروسة لتسليط الضوء على هذه
التصريحات سعياً إلى إبراز الحقيقة ،تلتها في المرتبة الثانية فئة )الموقف اﻷمريكي( الذي شكل ما مجموعه ) (376تكرارا
بنسبة مقاربة وصلت إلى ) .(%11.4ويمكن تفسير ذلك بأن الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية لعبت دوراً كبيراً في هذه القضية من
خﻼل مواقف مسؤوليها التي ساندت بها السعودية وبيان الرئيس اﻷمريكي الذي دعم فيها ولي العهد السعودي ونفى التهم
الموجهة له حول إدانته بالقضية ،مما أثار جدﻻً واسعاً لدى الرأي العام الدولي ،اﻷمر الذي جعل الموقف اﻷمريكي محط
اهتمام وتركيز من قبل وسائل اﻹعﻼم كافة .أما المرتبة الثالثة ،فقد احتلها موضوع "الموقف السعودي" بنسبة متقاربة من
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الموقف اﻷمريكي وصلت إلى ) ،(%11.2ويمكن تبرير ارتفاع التركيز على الموقف السعودي بأن الصحفي جمال خاشقجي
–وهو صحفي سعودي -قد قتل في قنصلية بﻼده في إسطنبول .وكانت التصريحات التركية الرسمية في أنه قتل بأيدي
الحكومة السعودية ممثلة بولي عهدها بن سلمان ،مما حدا بالمملكة العربية السعودية إلى اﻻدﻻء بالتصريحات حول هذه
اﻻتهامات وتبرير موقفها إزاء ذلك .وجاء موضوع "قتل خاشقجي" في المرتبة الرابعة بما نسبته ) .(%11.2تﻼه في
المرتبة الخامسة موضوع "عقوبات على السعودية " بنسبة وصلت إلى ) ،(%9.3ويرجع ذلك إلى أن بعض الدول اﻷوروبية
أثارت ضجة كبيرة حول فرض بعض العقوبات على السعودية ،سواء كانت عقوبات اقتصادية تقضي بوقف اﻻستيراد
والتصدير منها ،أو بمعاقبة المتورطين في جريمة القتل بمنعهم من الدخول إلى بﻼدهم وسحب الجنسية منهم ،أو في شكل
مطالبات موجهة لمجلس اﻷمن الدولي بالتدخل في القضية.
وبالنسبة لكل موقع على حدة ،تبين نتائج الجدول رقم ) (1أن فئة "العقوبات على السعودية" احتلت المرتبة اﻷولى
على قائمة الموضوعات ،بتكرار بلغ ) (255ونسبة وصلت إلى ) ،(14.8أما المرتبة الثانية فقد احتلها موضوع " قتل
خاشقجي" بما مجموعه ) (209تكرارات بنسبة ) ،(%12.1بينما جاء موضوع " اﻻعترافات السعودية" في المرتبة الثالثة
بما نسبته ) ،(%11تلته في المرتبة الرابعة "تصريحات حول القضية " بنسبة ) .(%9.9أما تصريحات مجلس الشيوخ
اﻷمريكي ،فقد احتلت المرتبة الخامسة بنسبة وصلت إلى ) .(%9.8ويمكن القول إن السياسة الخارجية لقطر التي تحمل
نفساً معادياً للسعودية على أثر خﻼفات أزمة الخليج عام ) (2017جعلتها تركز على اﻻتهامات الموجهة إلى السعودية بشأن
قتل خاشقجي ،بل إنها سعت إلى التركيز على كل ما هو سلبي تجاهها وتضخيمه ،ومن ذلك العقوبات التي فرضتها بعض
الدول اﻷوروبية على السعودية واﻻعترافات التي أدلت بها السعودية حول قتل خاشقجي عن طريق الخطأ ،والتصريحات
التركية التي أكدت من خﻼل بث مقاطع فيديو لكتيبة إعدام وصلت إلى مطار إسطنبول بشأن جريمة خاشقجي ،وتصريحات
مجلس الشيوخ اﻷمريكي التي أدانت بها السعودية واتهمتها بالتورط في قتل الصحفي جمال خاشقجي .كل تلك التفاصيل
تعمدت الجزيرة إظهارها إلى الرأي العام في محاولة منها لتأكيد تورط السعودية في الجريمة والتركيز على ولي العهد
السعودي فيما يتعلق بتلك اﻹدانات.
أما الموضوعات :الموقف الدولي )عدا اﻷمريكي والتركي( ،والموقف العربي )عدا السعودي( ،وردود فعل المنظمات
الحقوقية واﻹنسانية ،وموقف هيئة اﻷمم المتحدة ،والموقف السعودي الرسمي ،فقد شغلت مراتب متأخرة من القائمة لم
تتجاوز نسبتها ) ،(%5بينما لم تحظَ فئة موضوعات أخرى بأي تكرار في موقع قناة الجزيرة.
وفيما يخص الموقع اﻹخباري لقناة العربية ،تشير النتائج إلى تصدر فئة "الموقف السعودي الرسمي" القائمة ،بما
مجموعه ) (278تكراراً وبنسبة ) .(%38ويعود ذلك إلى أن قناة العربية ذات الهوية السعودية تبنت الموقف السعودي
الرسمي وأيدته ،وكانت أداة في الدفاع عنه ضد اﻻتهامات الموجهة له ،وحرصت على إبراز بيان ولي العهد الذي نفى فيه أن
يكون للحكومة السعودية أي تدخل في هذه الجريمة وتصريحات المسؤولين التي كانت متناسقة مع بيان ولي العهد في
دحض كل التهم الموجهة للسعودية "من وجهة نظرهم" ،أما المرتبة الثانية ،فقد احتلها "الموقف اﻷمريكي الرسمي" بما
مجموعه ) (187تكرارا بنسبة وصلت إلى ) .(%25.6ويمكن تفسير تركيز قناة العربية على الموقف اﻷمريكي الرسمي بأنه
كان موالياً لموقف السعودية ومدافعاً عنها ،وظهر ذلك من خﻼل بيان الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في
الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية التي سعت إلى تبرئة ولي عهد السعودية من قتل خاشقجي .واحتل موضوع "تصريحات حول
القضية" المرتبة الثالثة بنسبة ) ،(%15.6تلتها في المرتبة الرابعة فئة "مقتل خاشقجي" بما نسبته ).(%7.3
بينما شغلت الفئات :تقارير  ،CIAوموقف المجتمع الدولي ،والعقوبات على السعودية ،ومسؤولية اﻷمم المتحدة،
وموضوعات أخرى مراتب متأخرة لم تتجاوز نسبة ) (%5ﻷي منها ،بينما لم تحظَ فئة )دور المنظمات الحقوقية واﻹنسانية(
بأي تكرار.
وبالنسبة للمواقع اﻷجنبية الموجهة ،يﻼحظ أن موضوع "قتل خاشقجي" تصدر المرتبة اﻷولى في موقع قناة CNN

 Arabicبما مجموعه ) (68تكراراً وبنسبة وصلت إلى ) 3.(%16.3أما المرتبة الثانية ،فقد شغلها موضوع اﻻعتراف
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السعودي بما مجموعه ) (53تكراراً وبما نسبته ) ،(%12.7بينما احتل موضوع "تصريحات حول القضية" المرتبة الثالثة
بنسبة ) .(%11.2أما موضوعا "الموقف اﻷمريكي الرسمي والموقف السعودي الرسمي" ،فقد شغﻼ المرتبة الرابعة
والمرتبة الخامسة على الترتيب بنسبة وصلت إلى ) (%10.5و) (%10.3على الترتيب.
وتبين النتائج السابقة أن موقع قناة  CNN Arabicاهتم بجريمة القتل والتفاصيل المثارة حولها من تصريحات
واعترافات وأدلة ،كما حرص الموقع على إبراز الموقف اﻷمريكي الرسمي المبني على بيان الرئيس اﻷمريكي حول القضية
المساند للموقف السعودي الرسمي والداعم له.
أما الموضوعات :عقوبات على السعودية ،والموقف الدولي الرسمي )عدا اﻷمريكي والتركي( ،وموقف المجتمع الدولي،
وموقف هيئة اﻷمم المتحدة ،وموضوعات أخرى ،فقد احتلت مراتب متأخرة من القائمة لم تتجاوز نسبة أي منها ).(%5
وفيما يخص موقع قناة  TRTالتركي ،فتوضح بيانات الجدول السابق أن موضوع "الموقف الرسمي التركي" احتل
المرتبة اﻷولى فيه بما مجموعه ) (64تكراراً وبما نسبته ) ،(%16.9تﻼه في المرتبة الثانية موضوع "تصريحات حول
القضية" بما نسبته ) .(%12.2أما المرتبة الثالثة فقد شغلتها فئة "اﻻعترافات السعودية" بنسبة وصلت إلى )،(%10.8
بينما احتل موضوع " مقتل خاشقجي" المرتبة الرابعة بما نسبته ) .(%8.7ويمكن تفسير تقدم هذه الموضوعات على
غيرها بمحاولة تركيا إبراز موقف الرئيس التركي طيب رجب أردوغان وكبار المسؤولين في تركيا حول القضية الذين لعبوا
دوراً هاماً ورئيساً ﻻ يمكن إغفاله في الكشف عن مﻼبسات القضية ،والتوصل ﻷدلة حول تفاصيل الجريمة ،وتقديمها للرأي
العام الدولي في محاولة منها ﻹظهار الحقيقة.
وتوضح نتائج الجدول رقم ) (1أن هناك فروقاً ذات دﻻلة إحصائية في فئة الموضوعات؛ إذ إنها دالة عند المستوى
) ،(0.00وكانت الفروق في الفئات الفرعية التالية:
o

توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في الفئة الفرعية )العقوبات على السعودية( لصالح موقع الجزيرة ،التي احتلت احتلت
المرتبة اﻷولى في الموقع ،بينما جاءت في المرتبة الثانية عشرة في موقع قناة العربية ،وفي المرتبة الحادية عشرة في
موقع قناة  CNN-Arabicوفي المرتبة الخامسة في موقع قناة  TRTالتركي.

o

توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في الفئة الفرعية )الموقف السعودي الرسمي( لصالح موقع العربية  ،التي جاءت في
المرتبة اﻷولى في في الموقع ،بينما احتلت المرتبة اﻷخيرة في موقع قناة الجزيرة ،وفي المرتبة الخامسة في موقع قناة
 CNN Arabicوفي المرتبة السابعة في موقع قناة  TRTالتركي.

o

توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في الفئة الفرعية )الموقف اﻷمريكي الرسمي( لصالح موقع قناة العربية؛ إذ جاءت في
المرتبة الثانية في الموقع ،بينما احتلت المرتبة الثامنة في موقع قناة الجزيرة ،والمرتبة الرابعة في موقع ،CNN Arabic
وفي المرتبة التاسعة في موقع قناة  TRTالتركي.

ثانياً -مصادر معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي
تشير بيانات الجدول رقم ) (2إلى أن المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة استقت معلوماتها من عدد من
المصادر اﻹخبارية ،فوفق بيانات الجدول السابق ،يتضح أنها اعتمدت على مصادرها الخاصة من )مندوبين ،مراسلين،
محررين ،كُتاب مقاﻻت( وعلى وكاﻻت اﻷنباء العالمية ،والصحف اﻷجنبية والعربية .ويتضح من الجدول السابق أن المواقع
المتناولة بالتحليل استندت إلى هذه المصادر بنسب متفاوتة.

العﻼونة والزعبي

353

الجدول ) :(2مصادر معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي.
#

المصادر

1
2
3
4
5
6
7

المواقع اﻹخبارية العربية

الموقع :

الجزيرة

الصحفية

ك

%

مصادر الموقع نفسه
وكاﻻت اﻷنباء العالمية
وكاﻻت اﻷنباء العربية
الصحف اﻷجنبية
الصحف العربية
وكاﻻت+مصادر الموقع
مصادر غير محددة

552
557
0
13
2
601
0

المجموع

العربية
ك

%

المواقع اﻹخبارية اﻷجنبية
TRT

CNN-Arabic
ك

%

ك

%

المجموع الكلي
ك

%

97.9 716 32
1.2
9 32.3
0
0
0
0.8
6
0.8
0
0
0.1
0
0 34.8
0
0
0

263
145
0
5
0
0
5

62.9
34.7
0
1.2
0
0
1.2

358
0
0
3
0
0
17

1889 94.7
711
0
0
0
27
0.8
2
0
601
0
22
4.5

58.1
21.9
0
0.8
0.1
18.5
0.7

100

418

100

378

3252

100

100 1725

731

100

الدﻻلة اﻹحصائية = )(8.067) =Chi2(00.05

فيتبين أن فئة "مصادر الموقع نفسه" احتلت المرتبة اﻷولى على مستوى المجموع العام ،بتكرار بلغ ) (1889ونسبة
وصلت إلى ) ،(%58.1وفي ذلك إشارة إلى حرص المواقع المدروسة على اﻻعتماد على نفسها في تقديم اﻷخبار
والمعلومات للجمهور ،من خﻼل مراسليها أو مندوبيها ،أو كتابها أو محرريها ،تلتها في المرتبة الثانية فئة "وكاﻻت اﻷنباء
العالمية " بما مجموعه ) (711تكراراً بنسبة ) .(%21.9أما المرتبة الثالثة ،فقد شغلتها وكاﻻت ومصادر الموقع نفسه بما
نسبته ).(%18.5
أما الفئات :الصحف اﻷجنبية ،ومصادر غير محددة ،والصحف العربية ،فقد شغلت مراتب متأخرة من القائمة ،ولم
تتجاوز أي منها ما نسبته ) ،(%5بينما لم تحظَ "وكاﻻت اﻷنباء العربية" بأي تكرار.
وبالنسبة لكل موقع على حدة ،فتدل النتائج على أن فئة "وكاﻻت  +مصادر الموقع نفسه" احتلت المرتبة اﻷولى في
موقع قناة الجزيرة ،بما مجموعه ) (601من التكرارات بنسبة ) .(%34.8تلتها في المرتبة الثانية فئة "وكاﻻت اﻷنباء
العالمية " بتكرار بلغ ) (557ونسبة وصلت إلى ) .(%32.3أما المرتبة الثالثة ،فقد احتلتها فئة "مصادر الموقع الخاصة"
بنسبة ).(%32
وقد شغلت الفئتان :الصحف اﻷجنبية ،والصحف العربية مراتب متأخرة من القائمة ،ولم تتجاوز أي منها نسبة )،(%5
ولم تحظَ "وكاﻻت اﻷنباء العربية" بأي تكرار.
وبالنسبة لموقع قناة العربية ،فيﻼحظ أن "مصادر الموقع الخاصة" تفوقت على بقية المصادر واحتلت المرتبة اﻷولى في
الموقع ،بما نسبته ) .(%97.9بينما لم تصل نسبة الفئتين )الصحف اﻷجنبية ،ووكاﻻت اﻷنباء العالمية( إلى ) .(%5ولم
تنل الفئات) :وكاﻻت  +مصادر الموقع ،والصحف العربية ،ومصادر غير محددة ،ووكاﻻت اﻷنباء العربية( أي تكرار.
وبالنسبة للمواقع اﻷجنبية الموجهة ،يتبين أن مصادر الموقع نفسه احتلت المرتبة اﻷولى في قائمة المصادر في موقع
قناة  CNN-Arabicبتكرار بلغ ) (263وبنسبة وصلت إلى ) ،(%62.9تلتها في المرتبة الثانية وكاﻻت اﻷنباء العالمية
بنسبة وصلت إلى ) ،(%34.7بينما تساوت الصحف اﻷجنبية والمصادر غير المحددة في المرتبة الثالثة بنسبة )(%1.2
لكل منها.
وفيما يتعلق بموقع قناة  TRTالتركي ،فتشير النتائج إلى أن مصادر الموقع الخاصة احتلت المرتبة اﻷولى بنسبة
) ،(94.7تلتها في المرتبة الثانية المصادر غير المحددة بنسبة ) .(%4.5وفي المرتبة الثالثة ،جاءت الصحف اﻷجنبية بنسبة
ظ بقية الفئات الفرعية بأي تكرار.
) ،(%0.8ولم تح َ
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وتبين بيانات الجدول رقم ) (2أن هناك فروقاً ذات دﻻلة إحصائية في فئة المصادر الصحفية ،في الفئة الفرعية )وكاﻻت
 +مصادر الموقع الخاصة( لصالح موقع قناة الجزيرة؛ فقد احتلت المرتبة اﻷولى في الموقع ،ولم تحظ بأي تكرار في بقية
المواقع.
ثالثاً -اﻷنماط اﻹعﻼمية المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي
الجدول ) :(3اﻷنماط اﻹعﻼمية المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي.
الموقع
اﻷنماط

اﻹعﻼمية

المواقع اﻹخبارية العربية
الجزيرة
ك

%

العربية
ك

%

المواقع اﻹخبارية اﻷجنبية
CNN-Arabic

ك

برنامج مسجل
0
0
0
2.8
48
المحتوى تقرير مسجل
0
0
0
6.8 117
البرامجي تسجيل صوتي
0
0
0
0.8
13
الخبر الصحفي
204 24.1 176 29.4 508
الصحفي
التقرير
196 34.9 255 48.1 830
الفنون المقال الصحفي 13 34.9 255 11.2 193
5
6.2 45
0.8
الصحفية الحديث الصحفي 14
0
0
0
0.1
التحقيق الصحفي 2
المجموع
418 100 731 100 1725

المجموع الكلي

TRT

%

ك

%

ك

%

0
0
0
48.8
46.9
3.1
1.2
0

0
0
0
198
159
19
2
0

0
0
0
52.4
42.1
5
0.5
0

48
117
13
1086
1440
480
66
2

1.5
3.6
0.4
33.4
44.3
14.8
2
0.1

100

378

100

3252

100

تدل نتائج الجدول رقم ) (3على أن المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة التابعة للقنوات الفضائية استخدمت
نوعين من اﻷنماط اﻹعﻼمية هما :المحتوى البرامجي ،والفنون الصحفية .ويﻼحظ من بيانات الجدول السابق أن هناك تفاوتا
بين استخدام النمطين؛ فقد كان اﻻعتماد اﻷكبر على الفنون الصحفية في معالجة موضوعات مقتل خاشقجي ،ولربما يعود
ذلك إلى سياسة هذه المواقع في فصل الموقع اﻹخباري عن القناة التلفزيونية ،ومنحه استقﻼلية بأنماطه وفنونه.
وتبين النتائج أن التقرير الصحفي جاء في مقدمة هذه اﻷنماط؛ إذ بلغ ما مجموعه ) (1440تكرارا بما نسبته
) ،(%44.3مما يعني أن المواقع المدروسة أولت لقضية مقتل خاشقجي اهتماماً كبيراً عبر إتاحة مساحات كبيرة من التغطية
لعرض التفاصيل وأحداث ما وراء الخبر ،تﻼه في المرتبة الثانية الخبر الصحفي بتكرار مجموعه ) (1086بنسبة ).(%33.4
أما المرتبة الثالثة ،فقد شغلها المقال الصحفي بنسبة وصلت إلى ).(%14.8
وتوضح نتائج الجدول السابق أن فئة )المحتوى البرامجي( شغلت مراتب متأخرة من القائمة إذ لم تصل أي فئة فرعية
من فئاتها إلى نسبة ).(%5
وبالنسبة لكل موقع على حدة ،بقي التقرير الصحفي متصدراً في المرتبة اﻷولى في موقع قناة الجزيرة بتكرار بلغ )(830
وبما نسبته ) ،(%48.1تﻼه في المرتبة الثانية الخبر الصحفي بنسبة ) .(%29.4أما المقال الصحفي ،فقد بقي مستقراً في
المرتبة الثالثة بنسبة ) .(%11.2وبالنسبة لفئة المحتوى البرامجي ،فتشير النتائج إلى أن جاءت التقرير المسجل حصل على
نسبة بلغت ) ،(%6.8بينما لم تتجاوز بقية اﻷنماط ما نسبته ).(%5
وفيما يخص موقع قناة العربية ،فيتبين من بيانات الجدول السابق تساوي التقرير الصحفي والمقال الصحفي في المرتبة
اﻷولى بتكرار بلغ ) (255ونسبة وصلت إلى ) (%34.9لكل منهما .وفي ذلك إشارة إلى أن قناة العربية كانت حريصة على
شرح اﻷحداث وتفسيرها )من وجهة نظرها( والتوسع في نقل اﻷخبار وتحليل المجريات وتقييمها .وجاء الحديث الصحفي
ظ فئة المحتوى البرامجي وفئة التحقيق الصحفي بأي تكرار.
في المرتبة اﻷخيرة بنسبة ) ،(%6.2بينما لم تح َ
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وفيما يتعلق بالمواقع اﻷجنبية الموجهة ،فتوضح النتائج أن الخبر الصحفي احتل المرتبة اﻷولى في موقع قناة CNN-

 Arabicبنسبة وصلت إلى ) ،(%48.8على النقيض مما جاء في موقعي الجزيرة والعربية ،تﻼه في المرتبة الثانية التقرير
الصحفي بنسبة ) ،(%46.9بينما لم تتجاوز بقية اﻷنماط نسبة ) .(%5ويشار إلى أن موقع قناة  CNN-Arabicلم
يستخدم أي فئة من فئات المحتوى البرامجي خﻼل معالجته لموضوع مقتل خاشقجي.
وبالنسبة لموقع قناة  TRTالتركي ،تدل النتائج على أن الخبر الصحفي جاء في المرتبة اﻷولى بما نسبته )،(%52.4
بينما بقي التقرير الصحفي كما في موقع قناة  CNN-Arabicمستقراً في المرتبة الثانية بنسبة ) .(%42.1وبقي المقال
الصحفي يشغل المرتبة الثالثة بنسبة ) .(%5ويشار إلى أن موقع قناة  TRTالتركي لم يستخدم أي فئة من فئات المحتوى
البرامجي خﻼل معالجته لموضوع مقتل خاشقجي.
ويمكن تفسير النتائج السابقة بأن المواقع اﻹخبارية العربية كانت أكثر حرصاً من المواقع اﻷجنبية الموجهة على نقل
اﻷحداث والوقائع بشكل مفصل وموسع ،وهو ما يدل على اهتمام أكبر بقضية خاشقجي من خﻼل الدور الملقى على عاتق
التقرير الصحفي في نقل ما وراء الحدث ومتابعة تفصيﻼته ،وكذلك الدور الذي ينهض به المقال الصحفي في التحليل
والتقييم للوقائع ومجريات الخبر ،على النقيض من المواقع اﻷجنبية الموجهة التي اكتفت بنقل الحدث بشكل مبسط وسريع في
صورة )خبر صحفي(.
رابعاً -عناصر اﻹبراز المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي
الجدول ) :(4عناصر اﻹبراز المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي
الموقع
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631
197
308
1725

324 56.9 40016 34.1
0 0.1
1 36.6
91 39.3
287 11.4
3 3.7
27 17.9
418 100
731 100

77.5
0
21.8
0.7
100

212
11
154
1
378

56.1
2.9
40.7
0.3
100

1541
643
729
339
3252

47.4
19.8
22.4
10.4
100

يستخدم
ﻻ يستخدم

308
1417
1725

3 3.7
415 96.3
418 100

0.7
99.3
100

1
377
378

0.3
99.7
100

339
2913
3252

10.4
89.6
100

عنوان رئيسي

عنوان رئيسي+ثانوي 314
المجموع
اللون في
العناوين

عنوان ملون
عنوان غير ملون

المجموع
الصور

المجموع
الفيديو
المجموع

ك

CNN-Arabic

710 81.8
21 18.2

27 17.9
704 82.1
731 100

%

ك

TRT

%

1411

%

العربية

المواقع اﻹخبارية اﻷجنبية

المجموع الكلي

418 97.1

356

معالجة المواقع اﻹلكترونية التابعة للقنوات اﻹخبارية لقضية مقتل خاشقجي

) (1العنوان
تؤكد بيانات الجدول رقم ) (4أن العنوان الرئيسي احتل المرتبة اﻷولى على مستوى المجموع بتكرار بلغ )(2539
ونسبة وصلت إلى ) .(78.1%أما فئة )عنوان رئيسي  +ثانوي( ،فقد جاءت في المرتبة اﻷخيرة بنسبة ).(%21.9
وبالنسبة لكل موقع على حدة ،فتبين النتائج أن موقع قناة الجزيرة اﻹخباري كان أكثر استخداماً للعنوان الرئيسي؛ فقد بلغت
تكراراته ما مجموعه ) (1411بنسبة ) .(%81.8أما )العنوان الرئيسي  +الثانوي( ،فجاء في المرتبة اﻷخيرة بنسبة وصلت
إلى ).(%18.2
أما فيما يخص موقع قناة العربية ،فتشير النتائج إلى أن العنوان الرئيسي بقي متصدراً في المرتبة اﻷولى بنسبة
) .(%97.1وكما في موقع الجزيرة بقيت فئة )عنوان رئيسي+ثانوي( مستقرة في المرتبة اﻷخيرة بما نسبته ).(%2.9
وفيما يتعلق بالمواقع اﻹخبارية للقنوات اﻷجنبية الموجهة ،فتوضح النتائج أن موقع قناة  CNN-Arabicلم يستخدم في
أثناء معالجته للموضوعات المتعلقة بمقتل خاشقجي سوى )العنوان الرئيسي( .فقد حازت هذه الفئة على نسبة مطلقة
تساوي .%100
على عكس ذلك ،فقد استخدم موقع قناة  TRTالتركي )العنوان الرئيسي  +الثانوي( ،بشكل مطلق في أثناء معالجته
للموضوعات المتعلقة بمقتل خاشقجي بما نسبته ).(%100
) (2اللون في العناوين
تشير نتائج الجدول رقم ) (4إلى أن المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة غلب استخدامها للعنوان الملون في
أثناء معالجتها للموضوعات المتعلقة بقتل خاشقجي ،بما نسبته ) .(%53أما استخدامها للعنوان غير الملون ،فقد وصل
إلى نسبة ).(%47
وبالنسبة لكل موقع على حدة ،فتبين النتائج أن موقع قناة الجزيرة استخدم العناوين الملونة بشكل كلي بما نسبته
) ،(%100ولم يلجأ إطﻼق ًا إلى استخدام العنوان غير الملون.
وعلى النقيض من ذلك ،فقد استخدم الموقع اﻹلكتروني لقناة العربية العنوان غير الملون في أثناء معالجته لموضوعات
قتل خاشقجي بشكل مطلق وبنسبة ) ،(%100ولم يلجأ إلى استخدام العنوان الملون بتاتاً.
وفيما يتعلق بالمواقع اﻷجنبية الموجهة ،تؤكد النتائج أن موقعي  CNN Arabicاﻷمريكي و TRTالتركي لم يستخدما
العنوان الملون في أثناء معالجتهما لقضية قتل خاشقجي ،بل استخدما العنوان غير الملون بشكل مطلق وبنسبة ).(%100
) (3الصور
تبين بيانات الجدول رقم ) (4أن الصور الشخصية تصدرت قائمة أنواع الصور على المستوى العام ،فبلغت ما نسبته
) ،(%47.4تلتها في المرتبة الثانية الصور الخبرية بنسبة ) ،(%22.4وجاءت الصور اﻷرشيفية في المرتبة الثالثة بنسبة
وصلت إلى ) ،(%19.8واحتلت فئة )بدون صور( المرتبة اﻷخيرة بنسبة ) .(%10.4ويشار إلى أن اﻷخبار التي لم تكن
تحتوي على صور كانت قد استخدمت مقاطع فيديو عوضاً عنها.
وبالنسبة لكل موقع على حدة ،فتشير النتائج إلى أن الصور اﻷرشيفية احتلت المرتبة اﻷولى في موقع قناة الجزيرة بنسبة
) ،(%36.6تلتها في المرتبة الثانية الصور الشخصية بنسبة ) ،(%34.1أما الصور الخبرية ،فقد جاءت في المرتبة الثالثة
وشكلت ما نسبته ) ،(%11.4أما المرتبة اﻷخيرة ،فقد شغلتها فئة )بدون صور( بنسبة وصلت إلى ).(%17.9
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وفيما يخص موقع قناة العربية ،توضح النتائج أن الصور الشخصية احتلت المرتبة اﻷولى بما نسبته ) ،(%56.9تلتها
في المرتبة الثانية الصور الخبرية بنسبة ) ،(%39.1وفئة )بدون صور( في المرتبة الثالثة بنسبة ) .(%3.7أما المرتبة
اﻷخيرة ،فقد شغلتها الصور اﻷرشيفية بنسبة ).(%0.1
وفيما يتعلق بالمواقع اﻹخبارية اﻷجنبية الموجهة ،تبين النتائج أن الصور الشخصية تصدرت القائمة في موقع قناة
 CNN-Arabicبما نسبته ) ،(%77.5تلتها في المرتبة الثانية الصور الخبرية بنسبة ) .(%21.8أما فئة )بدون صور( فقد
شغلت المرتبة الثالثة بنسبة ) ،(%5.7ولم تحظَ الصور اﻷرشيفية بأي تكرار.
أما موقع قناة  TRTالتركي ،فتدل النتائج على أن الصور الشخصية بقيت تحتل المرتبة اﻷولى بنسبة ) ،(%56.1تلتها
في المرتبة الثانية الصور الخبرية بنسبة وصلت إلى ) .(%40.7أما الصور اﻷرشيفية ،فشغلت المرتبة الثالثة بنسبة
) ،(%2.9واحتلت فئة )بدون صور( المرتبة اﻷخيرة بما نسبته ).(%0.3
) (4الفيديو
تدل نتائج الجدول رقم ) (4على أنه غلب عدم استخدام الفيديو في أثناء معالجة المواقع العربية واﻷجنبية الموجهة
للموضوعات المتعلقة بمقتل خاشقجي؛ إذ بلغت نسبة )لم يستخدم فيديو( مايقارب ) .(%89.6أما نسبة استخدام الفيديو
فكانت ) .(%10.4وبالنسبة لكل موقع على حدة ،تؤكد نتائج الجدول السابق أن نسبة عدم استخدام موقع الجزيرة للفيديو
بلغت ) ،(%82.1أما نسبة استخدامه للفيديو فوصلت إلى ).(%17.9
أما فيما يخص موقع قناة العربية ،فيتضح من النتائج السابقة أن نسبة عدم استخدام الموقع للفيديو في أثناء فترة
المعالجة وصلت إلى ) ،(%96.3بينما استخدمه الموقع بنسبة وصلت إلى ).(%3.7
وفيما يتعلق بالمواقع اﻹخبارية اﻷجنبية الموجهة ،فتبين النتائج أن موقع قناة  CNN-Arabicلم يستخدم الفيديو في
أثناء معالجته لموضوعات مقتل خاشقجي بما نسبته ) ،(%99.3بينما استخدمه بنسبة بسيطة وصلت إلى ).(%0.7
أما بالنسبة لموقع قناة  TRTالتركي ،فتبين النتائج أنه لم يستخدم الفيديو في أثناء معالجته لموضوعات مقتل
خاشقجي بما نسبته ) ،(%99.7بينما استخدمه بنسبة بسيطة وصلت إلى ).(%0.3
خامساً -اتجاهات معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي
الجدول ) :(5اتجاهات معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي
الموقع

#

اتجاهات

1
2
3
4

اﻻتجاهات المؤيدة
اﻻتجاهات المحايدة
اﻻتجاهات المعارضة
بدون اتجاهات

المواقع اﻹخبارية العربية
الجزيرة

المعالجة

المجموع

ك

0
234
983
508

%

CNN-Arabic
ك

%

ك

%

ك

49.2 360
0
22.3 163 13.6
4.4 32
57
24.1 176 29.4

93
102
19
204

22.2
24.4
4.5
48.8

8
165
7
198

2.1
43.7
1.9
52.4

461
664
1041
1086

14.2
20.4
32
33.4

100

418

100

378

100

3252

100

731

%

TRT

المجموع الكلي
%

100 1725

ك

العربية

المواقع اﻹخبارية اﻷجنبية

الدﻻلة اﻹحصائية = )(17.173) =Chi (00.000
2

تدل بيانات الجدول رقم ) (5على أن فئة )بدون اتجاهات( احتلت المرتبة اﻷولى في قائمة اتجاهات معالجة المواقع
اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة للموضوعات المتعلقة بقتل خاشقجي؛ فقد بلغت ما مجموعه ) (1086تكراراً ،بما نسبته
) ،(%33.4وهذا يدل على أن المواقع قامت بنقل الوقائع واﻷحداث بشكل وصفي وبأسلوب موضوعي وسردي ،تلتها في
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المرتبة الثانية اﻻتجاهات المعارضة بتكرار بلغ ) (1041ونسبة وصلت إلى ) .(%32أما المرتبة الثالثة ،فقد شغلتها
اﻻتجاهات المحايدة بنسبة ) ،(%20.4وأما اﻻتجاهات المؤيدة ،فقد استقرت في المرتبة الرابعة واﻷخيرة بما نسبته
).(%14.2
وفيما يخص كل موقع على حدة ،تشير نتائج الجدول إلى أن فئة اﻻتجاهات المعارضة تصدرت القائمة في موقع قناة
الجزيرة بما مجموعه ) (983تكراراً بنسبة ) .(%57ويمكن إرجاع ذلك إلى طبيعة السياسة التحريرية للجزيرة التي يمكن
اعتبارها معادية للسعودية ،والتي حاولت معارضة كل التصريحات والبيانات التي أدلت بها الحكومة السعودية إزاء القضية
ومهاجمتها ،بل إنها قامت بتثبيت أدلة على تورط السعودية بمقتل خاشقجي ،تلتها في المرتبة الثانية فئة )بدون اتجاهات(
بتكرار بلغ ) (508وبنسبة وصلت إلى ) .(%29.4أما اﻻتجاهات المحايدة فبقيت مستقرة في المرتبة الثالثة بما نسبته
ظ اﻻتجاهات المؤيدة بأي تكرار.
) ،(%13.6ولم تح َ
وبالنسبة لموقع قناة العربية ،تفوقت فئة اﻻتجاهات المؤيدة على بقية اﻻتجاهات؛ إذ احتلت المرتبة اﻷولى على قائمة
اﻻتجاهات بنسبة ) .(%49.2وقد يعود ذلك إلى أن قناة العربية اتخذت من نفسها أداة للدفاع عن الحكومة السعودية،
داحضة كل اﻻتهامات الموجهة إليها من قطر وتركيا وبعض الدوﻻﻷخرى حول ما أُشيع عن تورط السعودية في قتل الصحفي
جمال خاشقجي ،تلتها في المرتبة الثانية فئة اﻻتجاهات المحايدة بما نسبته ) .(%42.1أما اﻻتجاهات المحايدة فبقيت في
المرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى ) ،(%22.3وأما المرتبة اﻷخيرة فقد شغلتها فئة اﻻتجاهات المعارضة بنسبة ).(%4.4
وفيما يتعلق بالمواقع اﻹخبارية اﻷجنبية الموجهة ،بينت النتائج أن فئة )بدون اتجاهات( سيطرت على قائمة اﻻتجاهات؛
إذ جاءت في المرتبة اﻷولى بما نسبته ) ،(%48.8تلتها في المرتبة الثانية فئة اﻻتجاهات المحايدة بنسبة ) .(%24.4أما
المرتبة الثالثة فقد شغلتها فئة اﻻتجاهات المؤيدة بنسبة ) ،(%22.2وبقيت فئة اﻻتجاهات المعارضة مستقرة في المرتبة
اﻷخيرة بنسبة ).(%4.5
أما في موقع قناة  TRTالتركي ،فقد احتلت فئة )بدون اتجاهات( المرتبة اﻷولى بنسبة ) ،(%52.4تلتها فئة اﻻتجاهات
المحايدة في المرتبة الثانية بنسبة ) .(%43.7وفيما يخص فئة اﻻتجاهات المؤيدة فقد شغلت المرتبة الثالثة بنسبة
) ،(%2.1وبقيت فئة اﻻتجاهات المعارضة تحتل المرتبة اﻷخيرة بنسبة ).(%1.9
وتؤكد نتائج الجدول رقم ) (5أنه توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في فئة اﻻتجاهات؛ إذ إنها دالة عند مستوى الدﻻلة
) ،(0.00وكانت الفروق في الفئات الفرعية التالية:
o

توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في الفئة الفرعية )اﻻتجاهات المعارضة( ،لصالح موقع قناة الجزيرة .فبينما احتلت هذه
الفئة المرتبة اﻷولى في ذلك الموقع ،فإنها جاءت في المرتبة اﻷخيرة في موقع قناة كل من )العربية وCNN-Arabic
و.(TRT

o

توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في الفئة الفرعية )اﻻتجاهات المؤيدة( ،لصالح موقع قناة العربية؛ ففي حين احتلت هذه
الفئة المرتبة اﻷولى في ذلك الموقع ،فإنها جاءت في المرتبة اﻷخيرة في موقع قناة الجزيرة ،وفي المرتبة الثالثة في موقع
كل من ) CNN-Arabicو.(TRT

سادساً -حجم معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي
تظهر نتائج الجدول رقم ) (6أن حجم معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لموضوعات قتل خاشقجي
كان متوسطاً؛ إذ احتلت فئة )من  250كلمة إلى  500كلمة( المرتبة اﻷولى على مستوى المجموع العام بتكرار بلغ )(1251
وبما نسبته ) .(%38.5أما المرتبة الثانية ،فقد احتلتها فئة المعالجة العميقة )أكثر من  500كلمة( بنسبة )،(%35.2
وشغلت المعالجة السطحية )أقل من  250كلمة( المرتبة اﻷخيرة بنسبة وصلت إلى ).(%26.3
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الجدول ) :(6حجم معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي
#

حجم

1

معالجة سطحية
)أقل من  250كلمة(
معالجة متوسطة
)من 250إلى  500كلمة(
معالجة عميقة
)أكثر من  500كلمة(

المعالجة

2
3

المجموع

الموقع

المواقع اﻹخبارية العربية

ك

الجزيرة

%

ك

العربية

المواقع اﻹخبارية اﻷجنبية
TRT

CNN-Arabic

المجموع الكلي

%

ك

%

ك

%

ك

%

358

20.8

212

29

129

30.9

180

47.6

856

26.3

653

37.9

264

36.1

154

36.8

157

41.5

1251

38.5

714

41.4

255

34.9

135

32.3

41

10.8

1145

35.2

1725

100

731

100

418

100

378

100

3252

100

الدﻻلة اﻹحصائية = )(11. 649) =Chi2(00.001

تظهر نتائج الجدول رقم ) (6أن حجم معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لموضوعات قتل خاشقجي
كان متوسطاً؛ إذ احتلت فئة )من  250كلمة إلى  500كلمة( المرتبة اﻷولى على مستوى المجموع العام بتكرار بلغ )(1251
وبما نسبته ) .(%38.5أما المرتبة الثانية ،فقد احتلتها فئة المعالجة العميقة )أكثر من  500كلمة( بنسبة )،(%35.2
وشغلت المعالجة السطحية )أقل من  250كلمة( المرتبة اﻷخيرة بنسبة وصلت إلى ).(%26.3
وفيما يخص كل موقع على حدة ،توضح بيانات الجدول السابق أن المعالجة العميقة )أكثر من  500كلمة( احتلت
المرتبة اﻷولى في القائمة في موقع قناة الجزيرة بما نسبته ) ،(%41.4وهذا يدل على أن قناة الجزيرة اهتمت بالحدث
المتناول بشكل كبير وموسع ،وأعطته أبعاداً كثيرة من التحليل والتفسير .وهذه النتيجة تدل على المساحات الكبيرة التي
أفردتها قناة الجزيرة لتغطية حدث مقتل خاشقجي .وجاءت المعالجة المتوسطة )من 250إلى  500كلمة( في المرتبة الثانية
بنسبة ) ،(%37.9وبقيت المعالجة السطحية )أقل من  250كلمة( مستقرة في المرتبة اﻷخيرة بما نسبته ).(%20.8
أما في موقع قناة العربية ،فاحتلت المعالجة المتوسطة )من  250إلى  500كلمة( المرتبة اﻷولى بما نسبته )،(%36.1
تلتها في المرتبة الثانية المعالجة العميقة )أكثر من  500كلمة( بنسبة ) ،(%32.3وبقيت المعالجة السطحية )أقل من 250
كلمة( مستقرة في المرتبة اﻷخيرة بما نسبته ).(%29
وفيما يتعلق بالمواقع اﻹخبارية للقنوات اﻷجنبية الموجهة ،تبين بيانات الجدول السابق أن المعالجة المتوسطة )من
 250إلى  500كلمة( احتلت المرتبة اﻷولى في موقع قناة  CNN-Arabicبما نسبته ) ،(%36.8تلتها المعالجة العميقة في
المرتبة الثانية بنسبة ) ،(%32.3وبقيت المعالجة السطحية )أقل من  250كلمة( مستقرة في المرتبة اﻷخيرة بنسبة وصلت
إلى ).(%30.9
وعلى خﻼف السابق ،فإن المعالجة السطحية )أقل من  250كلمة( احتلت المرتبة اﻷولى في موقع قناة  TRTالتركي،
بما نسبته ) ،(%47.6تلتها في المرتبة الثانية المعالجة المتوسطة )من  250إلى  500كلمة( بنسبة ) .(%41.5أما
المعالجة العميقة )أكثر من  500كلمة( فقد شغلت المرتبة اﻷخيرة بنسبة وصلت إلى ).(%10.8
وتدل نتائج الجدول رقم ) (6على أنه توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في فئة حجم المعالجة؛ إذ إنها دالة عند مستوى
الدﻻلة ) .(0.001وكانت الفروق في الفئة الفرعية )المعالجة العميقة "أكثر من  500كلمة"( لصالح موقع قناة الجزيرة؛
فبينما احتلت هذه الفئة المرتبة اﻷولى في ذلك الموقع ،فإنها جاءت في المرتبة الثانية في موقع قناة كل من قناتي )العربية
و (CNN-Arabicوفي المرتبة اﻷخيرة في موقع قناة  TRTالتركي.
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سابعاً -اﻷساليب التفاعلية المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل
خاشقجي
 7/1اﻷساليب التفاعلية
الجدول ) :(7وسائل التفاعلية المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي
#

اﻷساليب

1

الموقع

التفاعلية المستخدمة

2
3
4
5
6

المواقع اﻹخبارية العربية

الجزيرة

العربية

المواقع اﻹخبارية اﻷجنبية
CNN-Arabic

ك

%

ك

1725

المشاركة في الموضوع عبر
مواقع التواصل اﻻجتماعي
إرسال الموضوع عبر البريد
1725
اﻹلكتروني
الردود والتعليقات
0
اﻻرتباطات التشعبية
1725
تقييم الموضوع
0
الكلمات المفتاحية )الدﻻلية( 1725

25

0

0

25

0

0

0

0
25
0
25

731
0
0
731

50
0
0
50

0
418
0
418

0
50
0
50

6900

100

1462

100

836

100

المجموع

المجموع الكلي

TRT

%

ك

%

ك

%

ك

%

0

0

378

50

2103

21.1

0

0

0

1725

17.3

0
0
0
378

0
0
0
50

731
2143
0
3252

7.3
21.5
0
32.7

756

100

9954

100

أكدت بيانات الجدول ) (7أن المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة حرصت على استخدام أساليب تفاعلية مختلفة
في أثناء فترة معالجتها للموضوعات المتعلقة بمقتل خاشقجي .وقد تنوعت هذه اﻷساليب لتكون عناصر جذب للقارئ
ووسائل غير تقليدية تمكنه من التفاعل مع الموضوع ،لتبرهن بذلك على أن المواقع اﻹخبارية خرجت من عباءة التقليدية،
وسمحت للجمهور بالتفاعل والمشاركة في الموضوع بمختلف اﻷساليب .وتفاوتت نسب استخدام اﻷساليب التفاعلية في كل
موقع .فعلى مستوى المجموع العام سيطرت فئة الكلمات المفتاحية على المرتبة اﻷولى بتكرار بلغ ) (3252وبما نسبته
) .(%32.7أما المرتبة الثانية ،فقد احتلتها اﻻرتباطات التشعبية بنسبة وصلت إلى ) .(%21.5أما فئة المشاركة عبر
وسائل التواصل اﻻجتماعي فشغلت المرتبة الثالثة بنسبة ) ،(%17.3في حين جاءت الردود والتعليقات جاءت في المرتبة
الرابعة واﻷخيرة بما نسبته ) ،(%7.3ولم تحظَ فئة تقييم الموضوع بأي تكرار.
وبالنسبة لكل موقع على حدة ،تشير نتائج الدراسة إلى أن موقع قناة الجزيرة استخدم اﻷساليب )الكلمات المفتاحية،
واﻻرتباطات التشعبية ،ومشاركة الموضوع عبر وسائل التواصل اﻻجتماعي ،وإرسال الموضوع عبر البريد اﻹلكتروني،
والردود والتعليقات( في جميع موضوعاته التي تناولها في أثناء معالجته لقضية مقتل خاشقجي ،وقد حازت الفئات السابقة
على تكرار بلغ ) (1725لكل منها بما نسبته ) (%25لكل فئة من الفئات.
وفيما يخص موقع قناة العربية ،فقد حرص على استخدام اﻷساليب )الكلمات المفتاحية ،والردود والتعليقات( في جميع
موضوعاته التي تناولها في معالجة مقتل خاشقجي بما نسبته ) (%50لكل فئة.
وفيما يتعلق بالمواقع اﻹخبارية اﻷجنبية الموجهة ،توضح نتائج الجدول السابق أن الموقع اﻹخباري لقناة CNN-

 Arabicدأب على استخدام اﻷساليب التفاعلية )الكلمات المفتاحية ،واﻻرتباطات التشعبية( في جميع موضوعاته المتعلقة
بمقتل خاشقجي ،بما نسبته ) (%50لكل فئة.
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أما بالنسبة لموقع قناة  TRTالتركي ،فقد أولى استخدام اﻷساليب التفاعلية )الكلمات المفتاحية ،والمشاركة في
الموضوع عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي( اهتماماً كبيراً في جميع موضوعاته المتعلقة بمقتل خاشقجي ،بما نسبته )(%50
لكل فئة.
 7/2الخدمات اﻹليكرونية اﻹضافية

الجدول ) :(8الخدمات اﻹليكرونية اﻹضافية المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل
خاشقجي.
#

الخدمات

الموقع

اﻹليكرونية اﻹضافية

المواقع اﻹخبارية العربية
الجزيرة

العربية

المواقع اﻹخبارية اﻷجنبية
CNN-Arabic

ك

%

ك

1

طباعة الموضوع

1725

33.3

0

0

2

تكبير حجم الخط وتصغيره

1725

33.3

0

0

0

3

اﻻستماع الصوتي

1725

33.3

0

0

0

0

5175

100

0

0

0

0

المجموع

المجموع الكلي

TRT

%

ك

%

ك

%

ك

%

0

0

378

100

2103

37.9

0

0

0

1725

31.1

0

0

1725

31.1

0

0

5553

100

تؤكد بيانات الجدول رقم ) (8أن المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة حرصت على إبراز خدمات إليكرونية
إضافية في أثناء معالجتها للموضوعات المتعلقة بمقتل خاشقجي .وتبين النتائج أن فئة )طباعة الموضوع( احتلت المرتبة
اﻷولى على مستوى المجموع بما نسبته ) ،(%37.9وتساوت في المرتبة الثانية فئتا )تكبير حجم الخط وتصغيره،
واﻻستماع الصوتي( بنسبة ) (%31.1لكل منهما.
وفيما يخص كل موقع على حدة ،تشير النتائج إلى اهتمام موقع قناة الجزيرة بتقديم الخدمات اﻹليكرونية اﻹضافية
للجمهور خﻼل فترة المعالجة .وقد حرص الموقع على أن تكون هذه الخدمات مصاحبة لموضوعات المعالجة كافة .وقد
تساوت الفئات )طباعة الموضوع ،وتكبير حجم الخط وتصغيره ،واﻻستماع الصوتي( في اﻻهتمام ،فوصلت نسبة كل منها إلى
).(%33.3
وتوضح نتائج الجدول السابق أن موقعي قناتي العربية و  CNN-Arabicلم يتعامﻼ مع هذه الخدمات إطﻼقاً خﻼل
فترة المعالجة ،وبذلك لم تحظَ أي فئة بأي تكرار في الموقعين.
أما فيما يتعلق بموقع قناة  TRTالتركي ،فتبين النتائج أنه اهتم فقط بخدمة طباعة الموضوع التي حازت على نسبة
).(%100
ثامناُ -اﻷطر اﻹعﻼمية المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي
تبين بيانات الجدول رقم ) (9أن المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة استخدمت ستة أنواع من اﻷطر اﻹعﻼمية
في أثناء معالجتها للموضوعات المتعلقة بمقتل خاشقجي خﻼل فترة الدراسة ،تمثلت في )إطار المسؤولية ،وإطار الصراع،
وإطار اﻻستراتيجية ،وإطار النتائج اﻻقتصادية ،وإطار اﻻهتمامات اﻹنسانية ،وإطار المبادئ اﻷخﻼقية( .وتوضح النتائج
تفاوت نسب استخدام هذه اﻷطر من جانب المواقع المتناولة بالتحليل ،فركزت على بعضها بشكل كبير في حين أهملت
بعضها اﻵخر .واحتلّ إطار المسؤولية المرتبة اﻷولى بما مجموعه ) (1565تكراراً وبما نسبته ) ،(%48.1مما يدل أن
المواقع العربية واﻷجنبية الموجهة حرصت على إبراز المسؤولية الملقاة على عاتق المملكة العربية السعودية بما يخص قتل
خاشقجي ،ومسؤولية تركيا في الكشف عن اﻷدلة التي تقود إلى الكشف عن تفاصيل الجريمة ،تﻼه في المرتبة الثانية إطار
الصراع بما نسبته ) .(%41.9ولعل ذلك يعود إلى الحرب اﻹعﻼمية والسياسية التي شنت على السعودية من بعض الدول
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مثل تركيا وقطر وغيرهما ،والمهاترات التي حصلت نتيجة الكشف عن تورط ولي العهد السعودي في القضية ،أما المرتبة
الثالثة فشغلها )إطار المبادئ اﻷخﻼقية( بما نسبته ) ،(%5.2بينما لم تتجاوز أطر) :اﻻستراتيجية ،اﻻهتمامات اﻹنسانية،
النتائج اﻻقتصادية( ما نسبته ).(%5
الجدول ) :(9اﻷطر اﻹعﻼمية المستخدمة في معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة لقضية مقتل خاشقجي
الموقع
#
1
2
3
4
5
6

اﻷطر اﻹعﻼمية
إطار
إطار
إطار
إطار
إطار
إطار

المجموع

المسؤولية
الصراع
اﻻستراتيجية
النتائج اﻻقتصادية
اﻻهتمامات اﻹنسانية
المبادئ اﻷخﻼقية

المواقع اﻹخبارية العربية

الجزيرة

العربية

المواقع اﻹخبارية اﻷجنبية
CNN-Arabic

المجموع الكلي

TRT

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

934
729
0
6
30
26

54.1
42.3
0
0.3
1.7
1.5

298
408
3
2
11
9

40.8
55.8
0.4
0.3
1.5
1.2

152
154
1
0
53
58

36.4
36.8
0.2
0
12.7
13.9

181
71
0
0
51
75

47.9
18.8
0
0
13.5
19.8

1565
1362
4
8
145
168

48.1
41.9
0.1
0.2
4.5
5.2

1725

100

731

100

418

100

378

100

3252

100

الدﻻلة اﻹحصائية = )(2.293) =Chi2(0.152

وفيما يتعلق بكل موقع على حدة ،توضح النتائج أن إطار المسؤولية احتل المرتبة اﻷولى في موقع قناة الجزيرة بما
نسبته ) .(%54.1وقد يعود ذلك إلى طبيعة المادة اﻹخبارية التي بثتها قناة الجزيرة التي كانت تلقي اللوم فيها على
الحكومة السعودية وتحملها مسؤولية جريمة قتل خاشقجي ،وتثبت باﻷدلة تورط ولي العهد السعودي وأتباعه في القضية،
تﻼه في المرتبة الثانية إطار الصراع بنسبة ) ،(%42.3بينما لم تتجاوز بقية اﻷطر) :اﻻستراتيجية ،المبادئ اﻷخﻼقية،
النتائج اﻻقتصادية ،اﻻهتمامات اﻹنسانية( نسبة ) (%5ﻷي منها.
أما بالنسبة لموقع قناة العربية فتشير النتائج إلى أن إطار الصراع احتل المرتبة اﻷولى في قائمة اﻷطر بما نسبته
)(%55.8؛ ذلك أن قناة العربية حاولت الرد على كافة التهم الموجهة للمملكة العربية السعودية ،وتبرير موقفها ،وتبرئة
الحكومة السعودية ممثلة بولي العهد من الجريمة ،تﻼه في المرتبة الثانية إطار المسؤولية بنسبة ) ،(%40.8بينما لم
تتجاوز بقية اﻷطر) :اﻻستراتيجية ،المبادئ اﻷخﻼقية ،النتائج اﻻقتصادية ،اﻻهتمامات اﻹنسانية( نسبة ) (%5ﻷي منها.
وفيما يخص المواقع اﻹخبارية اﻷجنبية الموجهة ،تدل النتائج على أن إطار الصراع احتل المرتبة اﻷولى بنسبة
) ،(%36.8تﻼه في المرتبة الثانية إطار المسؤولية بنسبة مقاربة بلغت ) .(%36.4أما المرتبة الثالثة ،فقد شغلها إطار
المبادئ اﻷخﻼقية بنسبة وصلت إلى ) .(%13.9وجاء إطار اﻻهتمامات اﻹنسانية في المرتبة الرابعة بما نسبته )،(%12.7
ولم يحظَ إطار النتائج اﻻقتصادية بأي تكرار.
أما في موقع قناة  TRTالتركي ،فقد احتل إطار المسؤولية المرتبة اﻷولى بما نسبته ) ،(%47.9تﻼه في المرتبة
الثانية إطار المبادئ اﻷخﻼقية بنسبة ) .(%19.8أما إطار الصراع فقد شغل المرتبة الثالثة بنسبة ) ،(%18.8وجاء إطار
اﻻهتمامات اﻹنسانية في المرتبة الرابعة بنسبة وصلت إلى ) .(%13.5وتؤكد النتائج أن إطار اﻻستراتيجية وإطار النتائج
اﻻقتصادية لم تحظَيا بأي تكرار.
وتشير نتائج الجدول رقم ) (9إلى أنه ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في فئة اﻷطر اﻹعﻼمية ،وذلك ﻷن قيمة
الدﻻلة اﻹحصائية بلغت ) (0.152وبذلك فهي أكبر من مستوى الدﻻلة ).(0.05
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ملخص النتائج
 -1ركزت المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة على موضوع "تصريحات حول القضية " ،وكانت المواقع الموجهة
اﻷجنبية أكثر إبرازاً له .فبينما احتل المرتبة الثانية في موقع قناة  TRTالتركي والثالثة في موقع قناة ،CNN-Arabic
فإنه جاء في المرتبة الرابعة في موقع قناة الجزيرة والثالثة في موقع قناة العربية.
 -2اعتمدت المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة على "مصادرها الخاصة" في معالجتها لقضية قتل خاشقجي.
وتفوقت مواقع قنوات )العربية ،و TRTالتركية و (CNN-Arabicعلى موقع قناة الجزيرة في ذلك .ففي حين احتلت
مصادر الموقع الخاصة المرتبة اﻷولى في تلك المواقع ،فإنها جاءت في المرتبة الثالثة في موقع قناة الجزيرة.
 -3أبرزت المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة التقرير الصحفي كنمط صحفي رئيس في معالجتها لقضية قتل
خاشقجي .وتفوقت مواقع قنوات )الجزيرة ،والعربية ،و (CNN-Arabicالتي احتل فيها التقرير الصحفي المرتبة اﻷولى
على موقع قناة  TRTالذي احتل التقرير الصحفي المرتبة الثانية فيه.
 -4سيطر استخدام العنوان الرئيسي على معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة للموضوعات المتعلقة بمقتل
خاشقجي.
 -5غلب استخدام العنوان الملون على معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة للموضوعات المتعلقة بمقتل
خاشقجي.
 -6هيمن استخدام الصور الشخصية على معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة للموضوعات المتعلقة بمقتل
خاشقجي.
 -7غلب عدم استخدام الفيديو على معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة للموضوعات المتعلقة بمقتل
خاشقجي.
 -8استحوذت فئة )بدون اتجاهات( على اهتمام المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة في معالجتها للموضوعات
المتعلقة بمقتل خاشقجي .وقد تفوقت المواقع اﻷجنبية الموجهة في إبرازها على المواقع اﻹخبارية العربية .فبينما
احتلت هذه الفئة المرتبة اﻷولى في موقعي قناتي ) (TRT،CNNفإنها شغلت المرتبة الثانية في كل من موقعي الجزيرة
والعربية.
 -9أبدت المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة اهتمامها "بالمعالجة المتوسطة" في أثناء معالجتها للموضوعات
المتعلقة بمقتل خاشقجي .وقد تفوق موقعا )العربية (CNN ،على موقعي )الجزيرة(TRT ،؛ فبينما احتلت المعالجة
المتوسطة المرتبة اﻷولى في موقعي )العربية ،و  (CNNفقد جاءت في المرتبة الثانية في موقعي )الجزيرة.(TRT ،
 -10برزت "اﻻرتباطات التشعبية" كأسلوب رئيس للتفاعل خﻼل معالجة المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة
للموضوعات المتعلقة بمقتل خاشقجي.
 -11حظي إطار المسؤولية باهتمام المواقع اﻹخبارية العربية واﻷجنبية الموجهة في أثناء معالجتها للموضوعات المتعلقة
بمقتل خاشقجي .وقد تفوق موقعا )الجزيرة ،و  (TRTعلى موقعي )العربية ،و  (CNNفي استخدامه؛ فبينما احتل
المرتبة اﻷولى في كل من موقعي )الجزيرة ،و (TRTفإنه احتل المرتبة الثانية في كل من موقعي )العربية ،و.(CNN
التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،يوصي الباحثان بما يلي:
 .1إبراز الموقف العربي الرسمي بشكل أكبر من جانب وسائل اﻹعﻼم ،ﻻ سيما العربية منها ،خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا
المرتبطة بالدول العربية ،والموضوعات المتعلقة بمنطقة الشرق اﻷوسط.
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، لما تضفيه من مصداقية لدى الجمهور، اﻻستمرار في اﻻهتمام بالمصادر الخاصة واﻻعتماد عليها بشكل رئيس.2
.واﻻبتعاد عن هيمنة وكاﻻت اﻷنباء الدولية في تدفق المعلومات
 ﻻ سيما، والحديث الصحفي، التحقيق الصحفي: مثل، إعطاء اﻷنماط الصحفية اﻷخرى حقها في الظهور اﻹعﻼمي.3
. والقضايا الساخنة،بالموضوعات المصيرية والحساسة
 إظهار اﻹطار اﻷخﻼقي وإطار اﻻهتمامات اﻹنسانية في معالجة الموضوعات ذات الطابع اﻻنساني من جانب وسائل.4
. لدور هذه اﻷطر في وضع نص المادة اﻹخبارية في سياق قادر على جذب القراء وكسب تعاطفهم مع القضية،اﻹعﻼم
 اﻷمر الذي يترتب عليه تفاعل جمهور المتابعين لتلك المواقع، إبراز اﻷساليب التفاعلية كافة من قبل المواقع اﻹخبارية.5
. وهو ما يميز المواقع اﻹليكرونية عن غيرها من وسائل اﻹعﻼم التقليدية، وتسهيل تعاملهم معها،مع المادة الصحفية

Coverage of News Channel Websites of Khashoggi's Killing Issue:
A Comparative Analytical Study of Arab and Oriented Foreign News Sites
Hatem S. Alawneh
Faculty of Media، Yarmouk Univeriy، Irbid، Jordan.
Areen O. Al-Zou’bi
PHD Researcher in Political Media، KSA
Abstract
The issue of killing Saudi journalist Jamal Khashoggi was the focus of Arab and international public
opinions due to considerations related to the regional and international context following ideological and
political upheavals after the Gulf crisis in 2017. This study seeks to know the nature of coverage of Arab and
oriented foreign channel websites of Khashoggi's killing issue، the most important topics and the size of
coverage which was given to that issue by these sites. The study also aimed to identify the most important types
of framing which emerged during the coverage period، The study was one of the descriptive studies that relied
on the survey methodology through content analysis using (4) news sites; two Arab sites and two foreign sites
were selected using a purposive sample. Regarding to the time frame of study، the researchers resorted to
comprehensive inventory method، from the first day of the incident (2/10/2018) until the current study date
(2/12/2018).The following are the main findings of the study:
1- The topic of (statements about the issue) emerged as the most important topic of coverage by the studied Arab
and oriented foreign websites related to the killing of Khashoggi's by (11.6%)، followed by (the American
position) with (11.4%).
2- The Arab and oriented foreign websites depended on a number of sources while covering the Khashoggi's
killing issue، the most important of which was (sources of the site) which ranked first with (58.1%)،
followed by the international news agencies by (21.9%).
3- The report dominated the list of press types used in the Arab and oriented foreign websites coverage of
Khashoggi's killing، ranking first by (44.3%)، followed by news with (33.4%).
4- Hyperlinks have emerged as a major means of interaction during the Arab and oriented foreign websites
coverage of Khashoggi's killing topics.
5- The responsibility frame ranked first in the studied Arab and oriented foreign websites coverage of
Khashoggi's killing by (48.1%)، followed by the conflict frame (41.9%).
Keywords: Media coverage، Arab websites، Oriented foreign websites، Khashoggi's killing issue.
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الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة ممارسة قيادة الكتلة اﻹسﻼمية لدورها في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة
اﻷقصى ،والكشف عن وجود فروق بين الجنسين في متوسطات درجات أفراد العينة حول دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة
القيم ،وكذلك الكشف عما إذا كانت هناك فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة حول دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة
القيم لدى أبنائها تبعا لمتغيري المستوى الدراسي والرتبة التنظيمية .وتكونت عينة الدراسة من ) (380طالباً وطالبة من أبناء الكتلة
اﻹسﻼمية .واستخدم الباحثان مقياس منظومة القيم من إعدادهما .وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى ممارسة قيادة الكتلة اﻹسﻼمية
لدورها في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى كان مرتفعا؛ فقد بلغ ) ،(%78.4كما توصلت إلى عدم وجود فروق ذات
دﻻلة إحصائية في دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها تبعاً للمتغيرات التالية :الجنس ،والمستوى الدراسي،
والرتبة التنظيمية.
الكلمات المفتاحية :قيادة الكتلة اﻹسﻼمية ،منظومة القيم ،جامعة اﻷقصى.

مقدمة

إن تكوين المجتمعات اﻹنسانية على اختﻼف مشاربها وعقائدها وثقافاتها يعتمد بشكل أو بآخر على القيم المتوافرة
لديها ،لذا فقد اهتمت جميع الديانات والفلسفات والتنظيمات اﻻجتماعية والسياسية بتعزيز القيم ﻷنها موجودة في كل
مراحل ومحطات حياة الفرد ،تﻼزمه في كل خطواته وتصرفاته وأحكامه ،وباعتبارها )القيم( عنصرا مهما وضروريا للتقدم
واﻻزدهار في الثروة البشرية وذلك من خﻼل تنشئة اﻷجيال على اتجاهات ودوافع وأهداف تساعدهم على اﻻرتقاء بأنفسهم
والنهوض بمجتمعهم .وترتكز التربية على أسس علمية سليمة ومهارات فنية متخصصة ومجموعة من القيم اﻻجتماعية
واﻷخﻼقية والجمالية والدينية والمعرفية ،تجتمع وتشترك جميعاً لتقدم تربية سوية في تنشئة الجيل الذي يهدف من خﻼله
إلى تحقيق التطلعات المنشودة.
ولما كانت العملية التربوية جزءا مهما وضروريا لبقاء المجتمع المسلم ،صار من المؤكد أن يهتم بها جميع المؤسسات
التربوية المسؤولة عن هذه المهمة كاﻷسرة والمسجد ورياض أطفال والمدرسة والنادي ووسائل اﻹعﻼم والمكتبات
والجامعات والتنظيمات السياسية ...الخ ،إذ إن لكل مجتمع من المجتمعات اﻹنسانية نمط من أنماطه التربوية التي تﻼئم
أوضاعه .وبالتالي فإن التربية ﻻ تستطيع تحقيق أهدافها ما لم تكن نابعة من واقع المجتمع ،علما بأن المجتمع اﻹسﻼمي
يتميز عن غيره من المجتمعات في أنه يقوم على عقيدة منظمة لسلوك اﻹنسان مع خالقه وسلوكه مع نفسه ومع غيره

)عبيدات ،2015 ،ص.(18

وكذلك فإن لكل فرد إطاره القيمي الخاص الذي يميزه عن غيره .وتكون هذه القيم التي يكتسبها الفرد من خﻼل
تفاعله مع محيطه اﻻجتماعي والسياسي والديني ...الخ ،ذات ثبات واستمرار نسبي .وفي المقابل ،هي قابلة للتغير نتيجة أن
التفاعل المستمر بين الفرد والبيئة ،علما بأن تأخر اﻻهتمام بدراسة القيم داخل مجال علم النفس يرجع إلى اعتقاد علماء
النفس أن دراسة اﻷحكام القيمية تقع خارج نطاق الفحوص اﻹمبريقية ،وأنها ﻻ تخضع للقياس ،وﻻ تخضع للمعالجة التجريبية
المعملية باعتبارها قوى عميقة ﻻ عقﻼنية )خليفة ،1992 ،ص.(15

 جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك"سلسلة العلوم اﻻنسانية واﻻجتماعية" ،جامعة اليرموك.2019 ،
* قسم اﻻرشاد النفسي ،جامعة اﻻقصى ،غزة ،فلسطين.
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وتلعب القيم دوراً أساسياً في حياة اﻷفراد والجماعات والمجتمعات والمنظمات؛ إذ إن منظومة القيم عند الغزالي لها
وظائف وأفعال وظيفية تقوم بها ،وإن كل نسق فرعي من منظومة القيم واﻷخﻼق وظيفته التي يقوم بها لخدمة النفس البشرية

)الجهني ،2017 ،ص ،(266وهي )منظومة القيم( تساهم في تحديد الفلسفات واﻷهداف ،وتمنح الفرد القدرة على التكيف
والتوافق مع من حوله وتحقيق الرضا النفسي ،وتساعده في تشكيل شخصيته المتزنة القادرة على تحديد وتحقيق أهدافها؛
إذ ترى المدرسة السلوكية أن الفرد يغير قيمه وسلوكه بواسطة عمليات التربية وما يتخللها من ارتباط وتعزيز وعقاب،
بعكس المدرسة التحليلية التي تنظر إلى القيم باعتبارها وسيلة لقمع الدوافع البدائية عند الفرد ،كما تعتبر القيم وسيلة
للحكم على سلوك الفرد ،وأيضا تعتبر القيم معايير ومرجعيات وموجهات لخيارات اﻷفراد في مجاﻻت الحياة ،إذ تساعد الفرد
في الحكم على اﻷشياء؛ صوابا وخطأ أو اﻹحساس بها ،وتساعده في تحمل المسؤولية من خﻼل القدرة على تفهم كيانه
الشخصي والتمعن في قضايا حياته الخاصة مما يؤدي إلى إحساسه بالرضا ،وتجعله دائم اﻹحساس بالرضا واﻻطمئنان
والثقة بالنفس ،وتجنبه مظاهر اﻹحباط والضجر والسخط في جميع أحواله )عبود ،بدون سنة ،ص.(98

والجدير بالذكر أن التربية الحديثة اليوم تواجه قضية مهمة وخطيرة؛ هي قضية تعليم القيم ،وهي من أصعب اﻷشياء
في عملية التعليم .وﻷن الجامعة تعد مصدرا قيميا وممثﻼ قويا للنظم الثقافية العلمية واﻻجتماعية والتربوية ،كان ﻻ بد من
اﻻستعانة بأساليب حديثة تولي القيم اهتماما أكبر ،وتحد من التشتت والمعضﻼت اﻷخﻼقية التي قد تحدث داخل الجامعة
)اﻻستاذ حمدان ،نقﻼ عن الزهراني1430 ،هـ ،ص.(5

"والقيادة عنصر هام من عناصر حياة البشر ﻻ تستطيع أي منظمة اﻻستغناء عنه ،ابتداء من اﻷسرة وانتهاء بالدولة.
فالناس بﻼ قائد عبارة مجموعات ﻻ تحقق شيئا وﻻ تنجز مهمة ،وتعيش على هامش الحياة دون تخطيط أو تنظيم"

)طشطوش ،2008 ،ص(19

وتلعب القيادات الطﻼبية دوراً بارزاً في اﻷنشطة الﻼمنهجية داخل الجامعات ،وتتطلب هذه اﻷنشطة سمات قيادية معينة،
تظهر على الصعيد الطﻼبي داخل الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة.
والقيادة عندما ترتبط بعضو الكتلة الطﻼبية ،فإنها تشير إلى ممارسة التأثير في المعتقدات واﻷعمال والقيم لﻶخرين من
الطلبة الذين يحتك بهم عضو الكتلة الطﻼبية .ولما كان عضو الكتلة الطﻼبية يعتبر قائدا تربويا ومن خصائصه التأثير في
الطلبة والتأثير في سلوكهم ﻷنه يمثل القدوة في سلوكه ،ونظراً ﻷن العمل في المؤسسات التربوية والتعليمية له طبيعته
الخاصة ومتطلباته الفريدة ،فﻼ بد من أن تتوفر في القائد التربوي ،وخصوصا عضو الكتلة الطﻼبية ،القدرة على التأثير في
اﻵخرين وتعزيز مجموعة من القيم التي تنعكس إيجابا على المجتمع ،خصوصا في أوقات اﻷزمات والظروف الصعبة.
وفي هذا السياق عقدت جامعة قطر في مارس ) (2016مؤتمر القيادة الطﻼبية )تقدم( ،وكان من أبرز أهدافه؛ تطوير
مجموعة من المهارات القيادية مثل العمل الجماعي ،وقيادة التغيير ،وحل المشكﻼت ،وتحفيز اﻵخر ،باﻹضافة إلى تعزيز
الوعي واﻻلتزام نحو المواطنة الفعالة والمسؤولية اﻻجتماعية) .مؤتمر القيادة الطﻼبية اﻷول "تقدم" ،ص.(2016

وقد أوصى المشاركون في المؤتمر الطﻼبي الوطني اﻷول للمرحلة الثانوية )المواطنة وتحديات العصر (2017 ،بعقد
المؤتمرات الطﻼبية الهادفة لتنمية منظومة القيم اﻷخﻼقية واﻻجتماعية المستمدة من تعاليم الدين اﻹسﻼمي لدى الطلبة،
والعمل على تطوير قدراتهم عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة .وأكدوا أهمية تعزيز المبادرات الطﻼبية
اﻹبداعية التي تعكس روح اﻻنتماء للوطن والتضامن وتحمل المسؤولية والقيادة.
وأكد معهد البحرين للتنمية السياسية في الدراسة التي أجرتها بن شمس ) (2017ضرورة تنمية قيم المواطنة لطلبة
الجامعة ،وتطوير دور الجامعة في تعزيز المنظومة القيمية للطالب الجامعي )بن شمس ،2017 ،ص(12
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ونتيجة للظروف التي أحدثها اﻻحتﻼل الصهيوني لفلسطين ولدت من رحم الجامعات الفلسطينية ،قيادات طﻼبية
متعددة ،تتبع تيارات واتجاهات فكرية وتحررية مختلفة ،لكل منها مبادئ وقيم معينة ،تستوجب أن يكون لديها نمط معين من
القيادة ،وأن تتحلى بسمات معينة ،ولعل من أبرز القيادات الطﻼبية؛ قيادات الكتلة اﻹسﻼمية -التي تمثل مجتمع هذه
الدراسة -وهي تعتبر الذراع الطﻼبي لحركة المقاومة اﻹسﻼمية )حماس( ،وتتبنى فكرة اﻹسﻼم والجهاد سبيﻼ لتحرير
فلسطين ،وتحمل فكر اﻹخوان المسلمين وآيديولوجيتهم في فلسطين.
مشكلة الدراسة
ومن خﻼل مﻼحظة الباحثين للتغيرات التي طرأت على المنظومة القيمية في المجتمعات العربية ،واﻻنتشار الكبير
ﻻستخدام تكنولوجيا اﻻتصال وشبكات التواصل اﻻجتماعي بين أوساط الشباب ،وفي ضوء نتائج الدراسات والبحوث السابقة
التي تناولت قيم المواطنة لدى الشباب ،والبرامج الموجهة لتنمية تلك القيم ،وفي ضوء كتابات المثقفين في السنوات القليلة
الماضية حول التهديدات التي تواجه المواطنة وتؤثر في انتماء الشباب ،واستنادا إلى الدراسات والبحوث التي تناولت
المشكﻼت اﻻجتماعية والسلوكية لدى الشباب الجامعي التي تؤثر سلبا في سلوكياتهم كمواطنين صالحين؛ تتبلور مشكلة
البحث الحالي في دراسة دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى بما يتﻼءم مع
روح القرن الحادي والعشرين.
ومن ثم تحاول الدراسة الحالية اﻹجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما درجة ممارسة قيادة الكتلة اﻹسﻼمية لدورها في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس اﻷسئلة الفرعية التالية:
ما مستوى ممارسة قيادة الكتلة اﻹسﻼمية لدورها في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى؟
هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى
تعزى إلى متغير الجنس؟
هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى
تعزى إلى متغير المستوى الدراسي؟
هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى
تعزى إلى متغير الرتبة التنظيمية؟
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:
التعرف إلى درجة ممارسة قيادة الكتلة اﻹسﻼمية لدورها في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى.
الكشف عما إذا كانت هناك فروق بين الجنسين في متوسطات درجات أفراد العينة حول دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز
منظومة القيم.
الكشف عما إذا كانت هناك فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة حول دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز القيم منظومة
القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى تبعا لعاملي المستوى الدراسي والرتبة التنظيمية.
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أهمية الدراسة
تكتسب الدراسة اهميتها من خﻼل ما يلي:
اﻷهمية النظرية
 تكمن أهمية الدراسة في موضوعها )القيم( ،ودورها في تشكيل شخصية الفرد ،ودورها في النهوض بالمجتمع ،وإضفاءالمزيد من الفهم على طبيعة منظومة القيم التي تعد المرتكز الرئيس ﻹصﻼح أي مجتمع سواء كان صغيرا أو كبيرا ،من
اﻷسرة إلى الجامعة.
 تكتسب الدراسة أهميتها من تناولها شريحة مهمة وفئة عمرية لها دورها في بناء المجتمع. تكمن أهمية هذه الدراسة ،كذلك ،في واقع مجتمعنا الفلسطيني خاصة والعربي اﻹسﻼمي عامة الذي يبتعد شيئا فشيئا عنالقيم التي هي مفتاح الدين اﻹسﻼمي ومبادئه.

اﻷهمية التطبيقية

 يمكن أن تفيد هذه الدراسة المؤسسات المنوطة بالتربية ،ودور القائمين على التربية في تعزيز القيم ،وما لها من دور فيتحقيق النجاح والتقدم للفرد واﻷسرة والمجتمع.
 قد تقدم نتائج الدراسة الحالية شيئاً بسيطاً إلى اﻷكاديميين والباحثين وأولي اﻷمر ،حول منظومة القيم وأثرها في صياغةالشخصية السوية المتزنة ﻷبناء الكتلة اﻹسﻼمية خاصة ،ولكل فئات المجتمع الفلسطيني عامة.
 قد تسهم نتائج هذه الدراسة في وضع أيدي ذوي اﻻختصاص على منظومة القيم لدى عينة الدراسة ،والوقوف علىواقعها ودرجتها وما أصابها من تغيرات ،بغية تعزيز الموجود منها وإصﻼح التغيرات غير المرغوب بها ،بما يتناسب مع
الدين وعادات وتقاليد المجتمع.
 قد تساعد الدراسة في تقديم معلومات عن مستوى القيم لدى أبناء الكتلة اﻹسﻼمية في جامعة اﻷقصى ،مما قد يساعدالجامعة والكتلة اﻹسﻼمية ،مدار البحث ،إلى ضرورة اﻻهتمام بتعزيز القيم.

مفاهيم الدراسة

الكتلة اﻹسﻼمية
هي الجناح الطﻼبي لحركة المقاومة اﻹسﻼمية )حماس( الذي يتخذ من الجامعات والمدارس مركزاً لنشاطاته ،وهي
تجمع طﻼبي فلسطيني يتبنى التصور اﻹسﻼمي الشامل في المجاﻻت التربوية والنقابية واﻻجتماعية والثقافية والرياضية،
ويستمد أفكاره وتصوراته ومفاهيمه من اﻹسﻼم على منهج أهل السنة والجماعة؛ فاﻹسﻼم إطاره ومحوره ،ويحتكم إلى
اﻹسﻼم في كل تصرفاته ،ويؤمن بأن اﻹسﻼم هو الحل لقضايانا ومشاكلنا ،وأن ﻻ نهضة لنا وﻻ عزة إﻻ باﻹسﻼم ،لذا يحمل
رسالة اﻹسﻼم داخل الجامعة ويدعو إليه عقيدة ومنهجا وأسلوبا في الحياة ).(/https://ar.wikipedia.org/wiki
تعريف منظومة القيم مفاهيمياً
عرف الزهراني )1430هـ( القيم بأنها معايير تستخدم للتحكم في السلوك وفي اﻻختيار بين اﻷهداف المتنوعة التي
يطمح الفرد إلى تحقيقها ،وبذلك فهي الموضوع اﻷكثر أهمية في حياة اﻹنسان ،وعلى ضوئها يتم الحكم على سﻼمة سلوكه
واستقامته أو انحرافه.
تعريف منظومة القيم إجرائياً
هي مجموعة من المعتقدات الشخصية التي يحملها اﻹنسان وتتكون لديه من خﻼل تفاعله مع البيئة المحيطة به ،سواء
كانت ثقافية أو اجتماعية أو تعليمية أو دينية ...الخ.
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ويقاس مستواها لدى عينة الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص من خﻼل اﻹجابة على مقياس منظومة القيم الذي
أعد خصيصا لهذا الغرض.
حدود الدراسة ومحدداتها
اقتصرت الدراسة الحالية على دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها من وجهة نظر أبناء الكتلة
في جامعة اﻷقصى كحد موضوعي ،وعلى أبناء حركة الكتلة اﻹسﻼمية في جامعة اﻷقصى كحد بشري ،وتتحدد بدرجة صدق
اﻷداة التي أعدها وطورها الباحثان واستخدمت لغايات جمع بيانات الدراسة وصدق استجابة أفراد العينة لفقراتها وثباتها
وموضوعيتها ،خﻼل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي .2018 -2017
الدراسات السابقة

من خﻼل اطﻼع الباحثين على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة ،فقد وجدا العديد من الدراسات المرتبطة
بتعزيز القيم بشتى أشكالها ،ولكن لم يجد الباحثان أي دراسة حاولت من قبل التعرف إلى دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في
تعزيز منظومة القيم .وسيستعرض الباحثان أهم هذه الدراسات ذات العﻼقة بمتغيرات الدراسة من اﻷحدث إلى اﻷقدم،
ومنها:
هدفت دراسة الحازمي ) (2017للتعرف إلى دور الجامعة التربوي في تعزيز القيم الخلقية في المجتمع الطﻼبي.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن واقع دور الجامعة في تنمية القيم الخلقية جاء بدرجة كبيرة عند أعضاء هيئة التدريس
والطلبة ،وإلى وجود فروق ذات دﻻلة احصائية لدى الطلبة تعزى إلى الجنس بخصوص واقع دور الجامعة التربوي في تنمية
القيم الخلقية لصالح اﻹناث.
وهدفت دراسة الجهني ) (2017إلى استخدام منهج التحليﻼت المقارنة من أجل تحليل منظومة القيم واﻷخﻼق بنائيا
ووظيفيا وديناميكيا وفقا للنظرية العامة في الفعل واﻷنساق اﻻجتماعية .وقامت الدراسة بوصف منظومة القيم واﻷخﻼق في
الثقافة العربية اﻹسﻼمية للغزالي وفي الثقافة الغربية لبارسونز .وأوضحت نتائج الدراسة أن هناك اتفاقا بين الغزالي وبارسونز
أو بين الثقافتين -في عدد من أنساق القيم ،وأن هناك اختﻼفا بين الغزالي وبارسونز في نسق قيمي واحد ،وهذا اﻻختﻼفيعود ﻻختﻼف الثقافتين.
وهدفت دراسة حسن ) (2015إلى التعرف إلى دور اﻷندية الطﻼبية المختلفة بجامعة الدمام في تعزيز قيمة التعاون
ومعرفة نسبة تمتع عينة الدراسة بقيمة التعاون والتعرف على الفروق بين اﻷندية المختلفة في درجة امتﻼك طالباتها لقيمة
التعاون .وتكونت عينة الدراسة من ) (136طالبة من المشاركات في اﻷندية الطﻼبية المختلفة ،باﻹضافة إلى عينة قوامها
) (128طالبة ممن ليس لهن أي نشاط في الكلية .وقد رشح عن الدراسة وجود فروق دالة احصائيا بين درجات الطالبات
المشاركات وغير المشاركات باﻷندية الطﻼبية لصالح المشاركات ،وعدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات الطالبات
المشاركات وغير المشاركات في اﻷندية الطﻼبية في درجات تحصيلهن ومعدلهن اﻷكاديمي.
وهدفت دراسة سعيد ) (2015إلى التعرف إلى دور عضو هيئة التدريس الجامعي في تعزيز القيم الخلقية اﻹسﻼمية
للطالب الجامعي بمؤسسات التعليم العالي العربي اﻹسﻼمي .واستخدم الباحث المنهج اﻻستنباطي والمنهج الوصفي التحليلي.
وأسفرت نتائج الدراسة عن أن عضو هيئة التدريس الجامعي يلعب دورا تربويا وخلقيا مع طﻼبه ،ويمكنه تعزيز القيم الخلقية
اﻹسﻼمية بالعديد من اﻷساليب كالقصة والقدوة الحسنة والتربية العملية وأسلوب ضرب اﻷمثال.
وهدفت دراسة العمري ) (2015إلى الكشف عن درجة ممارسة القيم لدى طلبة الجامعة اﻷردنية .وقد تكونت عينة
الدراسة من ) (1191طالبا وطالبة .وأسفرت نتائج الدراسة عن أن درجة ممارسة جميع مجاﻻت القيم لدى طلبة الجامعة
اﻷردنية كانت مرتفعة ،وجاء ترتيبها على التوالي :القيم الفكرية ثم اﻻجتماعية ثم السياسية ثم الجمالية وأخيرا اﻻقتصادية.
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كذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات دﻻلة احصائية بين الجنسين لصالح اﻹناث في درجة ممارسة القيم الفكرية
واﻻجتماعية.
كما هدفت دراسة سعدية ) (2013للتعرف إلى اﻷنساق القيمية لدى تﻼميذ نهاية المرحلة الثانوية .وقد تكونت عينة
الدراسة من ) (221تلميذاً وتلميذة بوﻻية تيزي وزو في الجزائر .وقد بينت نتائج الدراسة أن النسق القيمي لدى التﻼميذ
موضع الدراسة جاء على النحو التالي :القيم النظرية ثم السياسية ثم الدينية ثم اﻻجتماعية ثم اﻻقتصادية ثم الجمالية .إن
القيم الدينية احتلت أعلى المراتب في النسق القيمي لدى اﻹناث مقارنة بأقرانهن من الذكور ،وأن النسق القيمي الذي يوجد
في القيم النظرية والدينية له تنأثير في نجاح فئة الدراسة في امتحان شهادة البكالوريوس.
وهدفت دراسة الخوالدة ) (2013إلى التعرف إلى درجة تمثل طلبة المرحلة الثانوية للمنظومة القيمية في ضوء
التحدي التكنولوجي من وجهة نظر الطلبة والتعرف على الفروق في درجة التمثل تبعا لتغيرات الجنس والصف والسكن
والمعدل .وقد تكونت عينة الدراسة من ) (1046من الطلبة .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة تمثل طلبة المرحلة
الثانوية للمنظومة القيمية كانت متوسطة ،أما في مجال القيم الدينية فكان بدرجة مرتفعة ،وباقي مجاﻻت القيم بدرجة
متوسطة ،مع وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات استجابات عينة الدراسة إلى متغير الجنس لصالح اﻹناث ،وإلى متغير
الصف لصالح طلبة الصف الثاني الثانوي.
وهدفت دراسة جودت ) (2013إلى تحديد القيم التي تصاحب التفكير العلمي لدى طﻼب كلية التربية اﻷساسية،
والمشكﻼت التي تعيق تنمية القيم العلمية لديهم ،ومعرفة أثر بعض المتغيرات كالتخصص والمستوى الدراسي على
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة .تكونت عينة الدراسة من ) (193طالباً .وأسفرت نتائج الدراسة عن توافر بعض
القيم العلمية الذاتية الموجبة والقيم العلمية الموجبة مع الغير لدى طﻼب كلية التربية اﻻساسية ،مع وجود بعض المشكﻼت
المسئولة عن اعاقة نمو القيم العلمية لديهم ،ووجود أثر للمستوى الدراسي وكان لصالح المستوى الدراسي الرابع.
هدفت دراسة المقدادي ) (2011إلى الكشف عن درجة إسهام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك خالد في ترسيخ
المنظومة القيمية اﻹسﻼمية لدى طلبة الجامعة من وجهة نظر الطﻼب .وتكونت عينة الدراسة من ) (793من طﻼب الجامعة.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة إسهام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك خالد في ترسيخ المنظومة القيمية
اﻹسﻼمية لدى طلبة الجامعة كانت متوسطة ،وأن مجال القيم العلمية احتلت المرتبة اﻷولى ،تلتها القيم اﻹنسانية والشخصية،
وأخيرا جاءت القيم اﻻجتماعية .وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات الطﻼب تعزى للسنة
الدراسية بين السنتين اﻷولى والرابعة لصالح السنة اﻷولى.
وهدفت دراسة حمود ) (2011للتعرف إلى منظومة القيم اﻻجتماعية واﻷخﻼقية لدى تﻼميذ نهاية المرحلة الثانوية.
وقد طبقت الدراسة على عشر مدارس في مدينة دمشق .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق معنوية في منظومة القيم
اﻻجتماعية واﻷخﻼقية تبع ًا لمتغير الجنس لصالح اﻹناث.
وهدفت دراسة الطعاني ) (2010للتعرف إلى المنظومة القيمية لمديري المدارس في اﻷردن وعﻼقتها بالجنس والمؤهل
العلمي والخبرة ومستوى المدرسة .وتكونت عينة الدراسة من ) (120مديراً ومديرة .وأظهرت نتائج الدراسة أن ترتيب
أنماط القيم السائدة لدى مديري المدارس في اﻷردن من وجهة نظرهم حسب درجة أهميتها كان كما يلي :قيم اﻻنتماء ،ثم
اﻻمتثال ثم الخيرية ثم الدعم ثم اﻻستقﻼلية ثم القيادة ،مع عدم وجود فروق ذات دﻻلة احصائية تعود إلى متغير الجنس
والمؤهل العلمي والخبرة.
وهدفت دراسة الزهراني ) (2009للتعرف إلى أثر القيم الشخصية والقيم التنظيمية في أداء العاملين في مؤسسات
التعليم العالي ،ومحاولة طرح نموذج مقترح لتحقيق التوافق القيمي بين الشخصية والقيم التنظيمية لدى العاملين في
مؤسسات التعليم العالي السعودية .واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي .وتوصلت الدراسة إلى أن نموذج التوافق يقوم
على مبدأ الجمع بين اﻻنساق القيمية :القيم الشخصية والقيم التنظيمية ،وأن للقيم التنظيمية والقيم الشخصية أثرا مباشرا
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في أداء السلوك القيادي في منظمات العمل التربوي ،وأن التعارض بين القيم الشخصية والقيم التنظيمية يؤدي إلى صراع
قيمي وتنظيمي ،مما يقلل اﻹنتاجية ،وأن القيم المشتركة بين المنظمة واﻷفراد تعتبر مصدرا أساسيا لفاعلية الفرد والمنظمة
على حد سواء.
وهدفت دراسة العيسي )1430هـ( إلى التعرف إلى تنمية القيم اﻷخﻼقية لدى طﻼب المرحلة المتوسطة من وجهة نظر
معلمي التربية اﻹسﻼمية في محافظة القنفذه ،والتعرف إلى اساليب تنميتها في التربية اﻹسﻼمية .وقد استخدم الباحث المنهج
الوصفي .واشتملت عينة دراسته على ) (161من معلمي التربية اﻹسﻼمية .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن بر الوالدين
جاءت في المرتبة اﻷولى من حيث اﻷهمية للقيم اﻷخﻼقية لدى الطﻼب ثم الحرص على تأدية الصﻼة ،وإلى عدم وجود فروق
ذات دﻻلة احصائية في متوسطات استجابة المفحوصين على جميع محاور مقياس الدراسة تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي
والتخصص.
وهدفت دراسة برهوم ) (2009للتعرف إلى دور المعلم في تعزيز القيم اﻹيمانية لدى طلبة المرحلة الثانوية بمديريتي
خانيونس وغرب غزة من وجهة نظر الطلبة ،والكشف عن الفروق بين الجنسين في متوسطات درجاتهم نحو دور المعلم في
تعزيز القيم اﻻيمانية لديهم .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي .وتكونت عينة الدراسة من ) (400طالب وطالبة،
وأسفرت نتائج الدراسة عن قيام المعلم بدوره في تعزيز القيم اﻹيمانية لدى طلبة المرحلة الثانوية بنسبة جيدة ،ووجود
فروق ذات دﻻلة احصائية في المجاﻻت والدرجة الكلية في متوسطات درجات أفراد العينة حول دور المعلم في تعزيز القيم
اﻹيمانية يعزى لعامل الجنس لصالح اﻹناث ما عدا اﻹيمان بالرسل إذ لم يكن داﻻ إحصائيا.
وهدفت دراسة شموط ) (2009إلى التعرف إلى المنظومة القيمية لﻸبوين وعﻼقتها بالمنظومة القيمية ﻷبنائهم في
المراهقة .واشتملت عينة الدراسة على ) (1398من اﻵباء وأبنائهم الطلبة من الجنسين .وتوصلت الدراسة إلى أن قيمة
التدين والعمل لﻶخرة جاءتا في المرتبة اﻷولى ثم السعادة وأخيرا اﻻعتراف اﻻجتماعي بالنسبة للقيم الغائية ،بينما احتلت
قيمة الطموح المرتبة اﻷولى بالنسبة للقيم الوسيلية ثم الشجاعة فالنظافة ،وكذلك توصلت الدراسة إلى وجود اتفاق كبير بين
الجيلين وفروق قليلة ذات دﻻلة إحصائية بين الجيلين في خمسة قيم غائية وفي تسع قيم وسيلية.
التعقيب على الدراسات السابقة
تباينت أهداف الباحثين المهتمين بموضوع القيم والشباب الجامعي؛ فقد اهتم بعض الدراسات بالتعرف إلى منظومة
القيم اﻻجتماعية واﻷخﻼقية لدى تﻼميذ نهاية المرحلة الثانوية ومنها دراسة حمود ) ،(2011بينما هدفت دراسات أخرى
إلى التعرف إلى اﻷنساق القيمية لدى تﻼميذ نهاية المرحلة الثانوية كدراسة سعدية ) ،(2013أما دراسة حسن )(2015
فهدفت إلى التعرف إلى دور اﻷندية الطﻼبية المختلفة في تعزيز قيمة التعاون بجامعة الدمام ،وهدفت دراسة الحازمي
) (2017إلى التعرف إلى دور الجامعة التربوي في تعزيز القيم الخلقية في المجتمع الطﻼبي ،واقتصر الباحثون في مناهجهم
على المنهج الوصفي والوصفي التحليلي والوصفي اﻻرتباطي لتحقيق أهداف دراساتهم ،وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات
السابقة المتعلقة بالقيم بتناولها لدور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها ،إذ لم يعثر الباحثان على
أي دراسة مشابهة في البيئة الفلسطينية وﻻ في البيئة العربية وﻻ في اﻷجنبية -على حد علمهما -تناولت اﻷطر الطﻼبية عينة
للدراسة ،وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في صياغة أسئلة الدراسة وفرضياتها ،وبناء مقياس منظومة
القيم ،وفي تحليل النتائج وتفسيرها.
فرضيات الدراسة
بناء على أدبيات الدراسة والدراسات السابقة قام الباحثان بصياغة فرضيات الدراسة على النحو اﻵتي:
مستوى ممارسة قيادة الكتلة اﻹسﻼمية لدورها في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى مرتفع.
ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى
تعزى إلى متغير الجنس.
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ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى
تعزى إلى متغير المستوى الدراسي.
ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى
تعزى إلى متغير الرتبة التنظيمية.
إجراءات الدراسة الميدانية
منهج الدراسة
استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة ،وذلك بحسب طبيعة الدراسة والحاجة إليها .ويقصد به
ذلك المنهج الذي يعتمد على جمع البيانات وتحليلها واستخراج اﻻستنتاجات ذات الدﻻلة والمغزى منها بالنسبة للمشكلة
المطروحة.
مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع أبناء الكتلة اﻹسﻼمية في جامعة اﻷقصى ،علما بأن الباحثين لم يتمكنا من معرفة عدد
أفراد مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسةقام الباحثان باختيار عينة عشوائية من بين أبناء الكتلة اﻹسﻼمية في جامعة اﻷقصى ،بحيث تمثل جزءا من مجتمع

الدراسة .وقد بلغ عدد أفراد العينة ) (380طالباً وطالبة.

الجدول ) :(1توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة.
البيان
المتغير
ذكر
أنثى
الجنس
المجموع
اﻷول
الثاني
المستوى الدراسي الثالث
الرابع
المجموع
عنصر
نقيب
الرتبة التنظيمية
رقيب
المجموع

العدد
243
137

النسبة المئوية
63.9
36.1

380
61
130
108
81

%100
16.1
34.2
28.4
21.3

380
175
161
44

%100
46.1
42.4
11.6

380

%100

أداة الدراسة
بعد الرجوع للمصادر العلمية وبعض الدراسات السابقة ومنها دراسة الحازمي ) ،(2017ودراسة حسن )،(2015
ودراسة سعدية ) ،(2013ودراسة الخوالدة ) ،(2013ودراسة الزهراني )2009ـ( ،ودراسة شموط ) ،(2009وكذلك بعض
المقاييس المرتبطة بموضوع الدراسة منها مقياس برهوم ) ،(2009ومقياس جيدوري ) ،(2015ومقياس حسن )،(2017
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ومقياس المقدادي ) ،(2011ومقياس العاجز ) ،(2007قام الباحثان بتقسيم المقياس المستخدم أداة للدراسة إلى ستة
مجاﻻت ،هي القيم اﻻجتماعية ،والشخصية ،واﻷخﻼقية )الدينية( ،والسياسية )الوطنية( ،والجمالية وأخيراً المعرفية ،وكانت
عدد فقراته ) (54فقرة مقسمة على التوالي  .8 ،8 ،8 ،10 ،11 ،9ومن أجل الحصول على تساوي أوزان عبارات

المقياس ،أعطيت التقديرات ) (0 ،1 ،2 ،3 ،4لمقياس خماسي الدرجات )موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير
موافق بشدة(.
طرق حساب الخصائص السيكومترية للمقياس

اوﻻً :الصدق

صدق المحكمين
قام الباحثان بعرض المقياس المكون من ) (72فقرة تقريرية في صورته اﻷولية على مجموعة من المحكمين ،مقسمة

على ستة مجاﻻت بواقع ) (12فقرة لكل مجال ،تخضع لمقياس ليكرت .وقد صيغت جميعها في اﻻتجاه اﻹيجابي حيث تصحح
بإعطاء المفحوص أربع درجات حال اختار موافق بشدة ،وثﻼث درجات حال اختار موافق ،ودرجتين حال اختار محايد،
ودرجة واحدة حال اختار غير موافق ،وصفر حال اختار غير موافق بشدة .وتم استطﻼع رأيهم حول محتوى المقياس
موضع الدراسة من حيث قدرته على قياس ما أعد لقياسه ،وما إذا كانت هناك فقرات يمكن إضافتها أو ينبغي حذفها ،وتم
إقرار المقياس بنسبة موافقة ﻻ تقل عن  %90لجميع بنود المقياس ،بعد حذف بعض الفقرات ،وقد طبق المقياس على عينة
استطﻼعية شملت ) (50طالبا وطالبة.
صدق اﻻتساق الداخلي
تم التحقق من صدق اﻻتساق من خﻼل حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل مجال والدرجة الكلية للمقياس بواسطة

برنامج ) ،(SPSSكما هو موضح في الجدول ):(2

الجدول ) :(2معامﻼت اﻻرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية.
م
1
2
3
4
5
6

المجال
القيم اﻻجتماعية
القيم الشخصية
القيم اﻷخﻼقية )الدينية(
القيم الوطنية )السياسية(
القيم الجمالية
القيم المعرفية

معامل اﻻرتباط
0.74٭٭
0.69٭٭
0.74٭٭
0.84٭٭
0.68٭٭
0.79٭٭

Sig.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

يتضح من الجدول ) (2أن جميع المجاﻻت كانت دالة إحصائيا؛ بمعنى وجود عﻼقة بين كل هذه المجاﻻت والدرجة
الكلية للمقياس حيث ) sig.مستوى الدﻻلة( أقل من .α= 0.05
الثبات
استخدم الباحثان طريقة كرونباخ ألفا  ،Cronbach Alphaﻹيجاد معامل الثبات )،(Reliability Coefficients
وذلك باﻻستعانة بدرجات عينة الثبات السابقة .وقد تبين أن معامل الثبات يساوي ).(0.87
ويبين الجدول رقم ) (3الثبات لكل مجال من مجاﻻت المقياس والدرجة الكلية للمقياس.
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الجدول ) :(3يوضح معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباوخ.
م
1
2
3
4
5
6

معامل اﻻرتباط

المجال
القيم اﻻجتماعية
القيم الشخصية
القيم اﻷخﻼقية )الدينية(
القيم الوطنية )السياسية(
القيم الجمالية
القيم المعرفية
الدرجة الكلية

0.85
0.78
0.92
0.88
0.78
0.86
0.87

المحك المعتمد في الدراسة )(2012 ،Ozent et
لتحديد المحك المعتمد في الدراسة ،تم تحديد طول الخﻼيا في مقياس ليكرت الخماسي من خﻼل حساب المدى بين
درجات المقياس ) (4=1-5ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية؛ أي ).(0.8=5/4
وبعد ذلك تمت إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )بداية المقياس( ،وهي واحد صحيح وذلك لتحديد الحد اﻷعلى
لهذه الخلية ،وهكذا أصبح طول الخﻼيا كما هو موضح في الجدول رقم):(4
الجدول ) :(4المحك المعتمد في الدراسة.
المتوسط الحسابي
1.80 – 1
أكبر من 2.60 – 1.80
أكبر من 3.40 – 2.60
أكبر من 4.20 – 3.40
أكبر من 5 – 4.20

الوزن النسبي
%36 - %20
أكبر من - %36
أكبر من - %52
أكبر من - %68
أكبر من - %84

%52
%68
%84
%100

درجة التأييد
منخفضة جدا
منخفضة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة جدا

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى اﻻستجابة ،اعتمد الباحثان على ترتيب المتوسطات الحسابية على مستوى
المجاﻻت وعلى مستوى الفقرات في كل مجال .وقد حدد الباحثان درجة الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة.
عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها
لﻺجابة عن السؤال اﻷول الذي ينص على :ما مستوى ممارسة قيادة الكتلة اﻹسﻼمية لدورها في تعزيز منظومة القيم
لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى؟ تم استخدام النسب المئوية والرتب والمتوسط الحسابي ،ويتضح ذلك في الجداول ):(11-5
الجدول ) :(5يوضح المتوسطات الحسابية النسب المئوية والرتب ﻷبعاد منظومة القيم لدى أبنائها.
م
1
2
3
4
5
6

البعد
القيم اﻻجتماعية
القيم الشخصية
القيم اﻷخﻼقية )الدينية(
القيم الوطنية )السياسية(
القيم الجمالية
القيم المعرفية
البعد الكلي

المتوسط الحسابي
3.98
3.94
3.85
4.06
3.82
3.87
3.92

اﻻنحراف المعياري
0.51
0.71
0.6
0.61
0.62
0.63
0.47

النسبة المئوية الرتبة
79.7
78.8
77.1
81.1
76.4
77.5
78.4

2
3
5
1
6
4
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يتضح من الجدول ) (5أن مستوى ممارسة قيادة الكتلة اﻹسﻼمية لدورها في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في
جامعة اﻷقصى كان مرتفعا؛ فقد بلغ ) .(%78.4وتتفق هذه النتيجة مع دراسة برهوم ) ،(2009ومع دراسة المقدادي
) (2011التي أسفرت عن درجة إسهام أعضاء هيئة التدريس في ترسيخ ) (6قيم ،ومع دراسة العمري ) (2015التي أسفرت
نتائجها عن أن درجة ممارسة طلبة الجامعة اﻷردنية لجميع مجاﻻت القيم كانت مرتفعة ،ومع دراسة المخزومي ) (2008إلى
حد ما التي توصلت إلى أن درجة ادعاء طلبة جامعة الزرقاء للقيم كانت ايجابية وناجحة ،ومع دراسة الحازمي ) (2017التي
أكدت اﻷهمية الكبيرة التي تناط بدور الجامعة في تعزيز القيم الخلقية .وتختلف مع دراسة جبر ) (2000التي أسفرت عن أن
قيم اﻹنجاز والتنويع والتنظيم قليلة ،وأن قيم وضوح الهدف قليلة جدا ،والدرجة الكلية للقيم كانت قليلة جداً .ومع دراسة

المقدادي ) (2011التي أسفرت عن درجة إسهام متوسطة ﻷعضاء هيئة التدريس في ترسيخ ) (50قيمة .ويعزو الباحثان
هذه النتيجة إلى أن تعليم القيم واجب ديني ووطني وأخﻼقي على جميع أولي اﻷمر أن يقوموا به على أكمل وجه ليتمكنوا
من صناعة أجيال سوية جسميا ونفسا وفكريا ووجدانيا وسلوكيا تكون قادرة على العبادة والعمل والعطاء والتضحية ،خاصة
أن الدين اﻹسﻼمي قد حض على تربية ابنائنا )سواء أبناء الحركة اﻹسﻼمية بشكل خاص أو اﻷطفال والطلبة بشكل عام(
على القيم ،فقال تعالى في كتابه العزيز ﴿ :إن هذَا الْقُرآن يهدِي لِلﱠتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الﱠذِين يعملُون الصالِحاتِ أَن
لَهم أَجرا كَبيرا ﴾ ]اﻹسراء .[9 :وورد عن أَبي هريرةَ أنه قَالَ :قَالَ رسولُ اللهِ صلﱠى الله علَيهِ وسلﱠم" :إنﱠما بعِثْتُ ﻷُتَمم

مكارم اﻷَخْﻼق) " أحمد في مسنده( ،وتعتبر )التربية على القيم( أمراً ضرورياً ومن أهم قضايا العصر ،لما لها من دور
أساسي في حياة اﻷفراد والجماعات والمجتمعات؛ وتساعد الفرد في تشكيل شخصيته وتمنحه القدرة على التكيف والتوافق
مع من حوله وتحقيق الرضا النفسي ،وتوفر للفرد معايير للحكم على اﻷشياء بالصواب والخطأ ،الحق والباطل ،المسموح
والممنوع ،وتساعده في رسم طريقه وتحديد أهدافه وتحمل مسؤولياته ،مما يساهم في زيادة درجة الثقة بالنفس
واﻹحساس بالرضا لديه ،واﻻطمئنان وتجنب مظاهر اﻹحباط والشعور باﻻغتراب النفسي واﻻجتماعي في ظل انتشار العولمة
واﻻنفتاح واﻻنسﻼخ من انتماء اﻷفراد إلى كِيانهم ومجتمعهم ،وغلبة اﻻنانية وطغيان الفردية والمادية على حياة اﻷفراد ،مما
ساعد على انتشار العديد من الظواهر السلبية كالكذب واﻻنتحار وانتشار الفاحشة ،وانهيار منظومة القيم لدى الكثيرين،
خاصة أن المنظمات والمؤسسات التي تقوم بدور تربوي )سواء كان دورها أساسيا أو يسير بالتوازي مع الدور اﻷساسي
للمنظمة أو المؤسسة يؤدي دورا مهما في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها أو أفرادها بالتعليم النظري كما يحدث في
الجامعة أو بالتعليم النظري وتوفير النموذج )القدوة الحسنة( كما يحدث لدى قيادة الكتلة اﻹسﻼمية ،ﻷن أي زرع بﻼ أخﻼق
وقيم لن يثمر ،خاصة أن قصص البطولة تستثير حلم البطولة عن طريق تقمص الشخصيات والتوحد معها ،وخاصة بالنسبة
إلى اﻷطفال اﻷكبر سنا نسبيا ،الذين يحتاجون إلى نموذج يقتدون به ويقلدونه كحاجة نفسية من حاجاتهم اﻹنمائية في
مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة بين  12-9سنة ).(Sanchez, 1998

ويتضح من الجدول ) (5كذلك أن القيم الوطنية جاءت في المرتبة اﻷولى ،ثم القيم اﻻجتماعية في المرتبة الثانية ،تليها
القيم الشخصية ،فالقيم المعرفية ،ثم القيم اﻻخﻼقية ،وأخيرا القيم الجمالية .وتتفق هذه النتيجة وتختلف في الوقت نفسه مع

دراسة العمرى ) (2015التي توصلت إلى أن القيم الفكرية جاءت في المرتبة اﻷولى ثم القيم اﻻجتماعية وتليها القيم
السياسية ،وفي المرتبة الرابعة حلت القيم الجمالية ،وأخيراً القيم اﻻقتصادية .وتختلف كذلك مع دراسة ) Rokeach,
 (1976التي توصلت إلى أن قيمة التدين جاءت في رتبة متدنية .ويرجع البحثان هذا التباين في النتيجة بين الدراستين إلى
أن التدين من أهم خصائص مجتمعنا الفلسطيني )مجتمع الدراسة( ،بخﻼف مجتمع دراسة  Rokeachالتي طبقت في
أمريكا.
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الجدول ) :(6يوضح المتوسط واﻻنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال القيم اﻻجتماعية.
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفقرة

المتوسط

اﻻنحراف

النسبة

4.3
4.05
4.13
4.07
4.03
3.85
3.82
3.79
3.81
3.98

0.74
0.82
0.89
0.82
0.89
0.88
0.97
0.94
0.94
0.51

85.9
80.9
82.7
81.3
80.6
77
76.5
75.8
76.1
79.7

الحسابي

نمت لدي قيمة التعاون مع اﻵخرين.
نمت لدي ضرورة التضامن مع اﻵخرين.
نمت لدي قيمة التعاطف مع اﻵخرين.
زادت لدي قيمة التزامي مع المجموعة والضوابط العامة.
زادت درجة تحملي للمسؤولية.
رغبتني بالعمل مع الجماعة.
جعلتني اقدم على تقديم المساعدة لﻶخرين.
نمت لدي المحافظة على ممتلكات اﻵخرين.
عززت لدي قيمة احترام مشاعر اﻵخرين وأحاسيسهم.
الدرجة الكلية

المعياري

المئوية

الرتبة
1
4
2
3
5
6
7
9
8

يتضح من الجدول ) (6أن مستوى ممارسة قيادة الكتلة اﻹسﻼمية لدورها في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها فيما
يتعلق بالقيم اﻻجتماعية بلغ ) ،(%79.7وهو مستوى مرتفع.
وبالنظر إلى الجدول ) ،(6يتضح أن أعلى الفقرات هي الفقرة ) ،(1التي نصت على" :نمت لدي قيمة التعاون مع
اﻵخرين" وكانت نسبتها ) ،(%85.9كما يتضح أن الفقرة ) (8التي نصت على" :نمت لدي المحافظة على ممتلكات
اﻵخرين" احتلت المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارها ) ،(%75.8من حيث دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة
القيم لدى أبنائها فيما يتعلق بالقيم اﻻجتماعية .ويعزو الباحثان هذه النتيجة المتمثلة في احتﻼل قيمة التعاون المرتبة اﻷولى
بالنسبة للقيم اﻻجتماعية إلى أن الفرد يعيش في جماعة وﻻ يمكن له أن يسير أو ينهض إﻻ بمشاركة اﻵخرين ،خاصة أن

ديننا الحنيف يحث على التعاون في قوله تعالى﴿ :وتَعا ونُوا علَى ا ْلبر وال ﱠتقْوى وﻻ تَعاونُوا علَى اﻹثْم والْ عدوان)،﴾المائدة،(2،
وهو )التعاون( فرض عين على كل مسلم؛ إذ يجب على كل مسلم أن يتعاون مع أخيه المسلم على ما فيه صﻼح الدنيا
وصﻼح اﻵخرة ،علما بأن التعاون على إطﻼقه ليس قيمة خيرة ،ولكنه التعاون المقيد بالبر والتقوى كما يتضح من اﻵية
السابقة ،وذلك ﻷن اﻹنسان ملزم باﻻختﻼط بمجتمعه والتعاون معه من أجل نفسه والجماعة؛ فهو ﻻ يستطيع أن يبقى
ويستثمر ما وهبه الله بﻼ تعاون مع اﻵخرين؛ فالطعام يحتاج إلى أرض صالحة وبذرة وزراعة وقاطف للثمار ومسوق
وبائع ...الخ ،أما عن احتﻼل قيمة احترام ممتلكات اﻵخرين المرتبة اﻷخيرة؛ فيعزو الباحثان ذلك إلى أن هذه القيمة مسلم
بها من أجل المحافظة على ممتلكات الغير في ديننا اﻹسﻼمي وضمن عادات مجتمع الدراسة وتقاليده.
الجدول ) :(7المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية والنسب المئوية والرتب لفقرات مجال القيم الشخصية.
م

الفقرة

1
2
3
4
5
6

عززت لدي قيمة الثقة بالنفس.
حثتني على اﻹصرار من أجل الوصول للهدف.
رفعت من شجاعتي.
عززت لدي قيمة النظام والترتيب.
عززت لدي قيمة المرونة.
عززت لدي قيمة حب اﻻستطﻼع.

المتوسط

اﻻنحراف

النسبة

4.17
3.91
3.94
3.86
3.93
3.93

1.06
0.98
1.04
1.01
0.94
1

83.5
78.1
78.7
77.2
78.6
78.6

الحسابي

المعياري

المئوية

الرتبة
1
7
4
8
5
6

المحتسب والصادق

م

379

الفقرة

 7نمت لدي قيمة العدل والعدالة.
 8عززت لدي قيمة المسؤولية.
 9عززت لدي قيمة ضبط النفس.
 10عززت لدي قيمة تقبل اﻻنتقاد.
الدرجة الكلية

المتوسط

اﻻنحراف

النسبة

3.89
3.96
3.85
3.96
3.94

0.98
1.07
1.07
1.13
0.71

77.9
79.1
77
79.3
78.8

الحسابي

المعياري

المئوية

الرتبة
9
3
10
2

يتضح من الجدول السابق أن مستوى ممارسة قيادة الكتلة اﻹسﻼمية لدورها في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في
جامعة اﻷقصى فيما يتعلق بالقيم الشخصية بلغ ) ،(%78.8وهو مستوى مرتفع.
وبالنظر إلى الجدول ) ،(7يتضح أن أعلى الفقرات هي الفقرة ) ،(1التي نصت على" :عززت لدي قيمة الثقة بالنفس"
وبلغت نسبتها ) ،(%83.5ويتضح أن الفقرة ) ،(9التي نصت على" :عززت لدي قيمة ضبط النفس" احتلت المرتبة الدنيا
بنسبة مئوية مقدارها ) ،(%77من حيث دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى
المتعلقة بالقيم الشخصية ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة المتمثلة في مجيء قيمة الثقة بالنفس في المرتبة اﻷولى من حيث
القيم الشخصية إلى أن هذه القيمة جزء من تقدير الذات ،وتعتبر حالة نفسية يكتسبها الفرد منذ نعومة أظافره وتبقى تﻼزمه
وتدفعه نحو النجاح والتكيف النفسي واﻻجتماعي وتحقيق أهدافه ،و)قيمة الثقة بالنفس( عامل مهم ورئيس لكل فرد إذ تمثل
اتجاه الفرد نحو نفسه وبيئته ،وﻻ يستطيع أي شخص أن يستغني عنها ،ﻷنها تعكس إحساس الفرد بكفاءته النفسية
واﻻجتماعية والجسمية والمعرفية ...إلخ .ويجب أن نستثمر المواد الدراسية كاللغة العربية والتربية اﻹسﻼمية والوطنية في
تعزيز مثل هذه القيم ،إذ يؤكد اوبنهايم وطومي ) (Oppenhiem & Tomey, 1974على أن مادة التربية الوطنية ﻻ تقف
عند نقل المعارف للطﻼب ،ولكنها تهدف أيضا إلى غرس اﻻتجاهات والقيم المشتركة ،مثل مبدأ المسؤولية السياسية
والتسامح والعدالة اﻻجتماعية ،واحترام المسؤولين أو السلطات المسؤولةhttps://revues.univ- .
ouargla.dz/index.php/166-psychological-educational-studies-review/number-14-2017psyco/2357-2017-06-04-15-10-19
ويعزو الباحثان احتﻼل قيمة ضبط النفس المرتبة اﻷدنى إلى أن هذه القيمة نادرا ما نجدها عند الكثير من الناس،
خاصة أن التربية وتعزيز منظومة القيم يكون بالتعليم النظري وبتوفير القدوة الحسنة .وإن كنا نبحث عن قدوة فليس لدنيا
أفضل من سيد الخلق وأشرف البشر سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم ،-الذي علمنا كيف نتحلى بقيمة ضبط النفس التي
تساعدنا في السيطرة على مشاعر الغضب التي تنتابنا من وقت ﻵخر ،وكيف نكون قدوة طيبة لغيرنا في التسامح والرحمة
والعفو عند المقدرة ،وهو القائل ضمن توجيهاته ووصاياه النبوية التي تحمل الكثير من المعاني الجميلة والسلوكيات
الحضارية" :ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" ،ليتنا نتمكن من امتﻼك أنفسنا وقت الغضب
لنتجنب الكثير من المشاكل واﻷخطاء.
الجدول ) :(8المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية والنسب المئوية والرتب لفقرات مجال القيم اﻷخﻼقية.
م
1
2
3
4
5
6

المتوسط الحسابي اﻻنحراف المعياري النسبة المئوية الرتبة
الفقرة
عززت لدي قيمة الطيبة.
1
81.2
0.89
4.06
نمت لدي قيمة اﻻمتنان.
10
74.8
0.95
3.74
عززت لدي التسامح.
2
80
0.9
4
عززت لدي قيمة النزاهة.
8
76.1
0.9
3.8
نمت لدي قيمة التبرع والتصدق بسخاء.
7
76.5
1.02
3.82
عززت لدي قيمة اﻻيثار.
3
78.6
0.92
3.93

دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى
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م
7
8
9
10
11

الفقرة
عززت لدي قيمة اكرام الضيف.
عززت لدي قيمة المساواة.
عززت لدي قيمة نصرة المظلوم.
أرشدتني إلى قول الحق.
وجهتني إلى افشاء السﻼم.
الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي اﻻنحراف المعياري النسبة المئوية الرتبة
6
76.7
0.94
3.83
11
73.9
1.06
3.7
4
77.3
0.95
3.86
9
75.6
1.07
3.78
5
77.3
1.01
3.86
77.1
0.6
3.85

يتضح من الجدول ) (8أن مستوى ممارسة قيادة الكتلة اﻹسﻼمية لدورها في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في
جامعة اﻷقصى فيما يتعلق بالقيم اﻷخﻼقية بلغ ) ،(%77.1وهو مستوى مرتفع.
بالنظر إلى الجدول ) (8يتضح أن أعلى الفقرات هي الفقرة رقم ) (1التي نصت على" :عززت لدي قيمة الطيبة" وبلغت
نسبتها ) ،(%81.2ويتضح أن الفقرة ) (8التي نصت على" :عززت لدي قيمة المساواة" احتلت المرتبة اﻷدنى بنسبة مئوية
مقدارها ) (%73.9من حيث دور الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى فيما يتعلق بالقيم
اﻷخﻼقية .ويرجع الباحثان هذه النتيجة إلى أن طيبة القلب دﻻلة على سماحة الفرد وحبه لﻶخرين والتعاون معهم
ومساعدتهم ،وهي تكون تلقائية ونابعة من القلب وﻻ تنم عن ضعف الشخصية أو غباء أو تعاسة كما يظن البعض ،إنما هي
مظهر للتسامح ومعرفة الذات والشعور بالعز والطمأنينة حيث الرضا بقضاء الله وقدره ،فيكون الفرد هادئا مطمئنا راضيا بما
قسم الله له ،يوقر الكبير ويعطف على الصغير ،وﻻ يعرف الحسد ،ويقابل اﻹساءة باﻹحسان ،ويلتمس اﻷعذار ﻷخيه المسلم
إن قصر أو أخطا بحقه ،وهو كذلك يوفق بين المتخاصمين ،ويشكر من أسدى له معروفا ،وﻻ يذكر بعطائه وفضله ،ويصبر
على الضيق واﻷحزان محتسبا ذلك عند الله ،ويسعى دائما الى التعاون مع محيطه ومساعدة من حوله ،ناهيك عن أنه يكون
بارا بوالديه ،متفانيا في عمله ،موفيا بمواعيده ،ويشعر بتأنيب الضمير بعد الخطأ أو التقصير تجاه الله سبحانه وتعالى،
ويسعى لنشر السﻼم بين الناس .أما وجود فضيلة المساواة في المرتبة اﻷخيرة فيعزو الباحثان ذلك إلى أن المساواة ،التي
تعني حق التمتع بجميع الحقوق السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية وأن يكون لجميع البشر القيمة نفسها ،وأنهم يجب أن
يعاملوا بشكل متكافئ دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة أو المستوى اﻻجتماعي أو اﻻعاقة والرأي
السياسي مطلب مهم ورئيس للجميع ،وقد دعا اﻹعﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان إلى عدم التمييز بين البشر ،ومن قبله دعا
ديننا اﻹسﻼمي دين العدل والمساواة والحق إلى ذلك إﻻ في بعض المواضع واﻷشياء ،فالجماعة والجهاد واجبان على الرجال
دون النساء ،والقوامة للرجل ،والطﻼق بيد الزوج ﻻ الزوجة ،وثمة فروق أخرى في الدية والعقيقة والميراث وهذا اﻷمر
بدهي متعارف عليه عند كل مسلم؛ إذ ﻻ فضل ﻷحد على أحد إﻻ بالتقوى.
الجدول ) :(9المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية والنسب المئوية والرتب لفقرات مجال القيم الوطنية السياسية.
المتوسط الحسابي اﻻنحراف المعياري النسبة المئوية الرتبة
الفقرة
م
 1أرشدتني إلى حب الوطن
1
88.3
0.74
4.42
 2أرشدتني إلى احترام التنظيمات السياسية اﻻخرى
3
82.8
0.83
4.14
 3عزت لدي المواطنة الصالحة.
4
80.9
0.93
4.04
 4تدفعني إلى المشاركة في العمل التنظيمي.
2
83.2
0.93
4.16
 5نمت لدي قيمة والتضحية في سبيل الوطن.
5
80.5
0.94
4.03
 6عززت لدي قيمة الحرية
7
78.1
1
3.91
 7نمت لدي من قيمة الصبر على البﻼء.
6
78.4
1.03
3.92
 8شجعتني على المشاركة في التظاهرات الوطنية السياسية
8
76.7
1
3.83
الدرجة الكلية
81.1
0.61
4.06

المحتسب والصادق
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يتضح من الجدول ) (9أن مستوى ممارسة قيادة الكتلة اﻹسﻼمية لدورها في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في
جامعة اﻷقصى فيما يتعلق بالقيم الوطنية بلغ ) ،(%81.1وهو مستوى مرتفع.
بالنظر إلى الجدول رقم ) ،(9يتضح أن أعلى الفقرات هي الفقرة ) ،(1التي نصت على" :أرشدتني إلى حب الوطن"
وكانت نسبتها ) ،(%88.3ويتضح أن الفقرة ) (8التي نصت على" :شجعتني على المشاركة في التظاهرات الوطنية
السياسية" احتلت المرتبة اﻷدنى بنسبة مئوية مقدارها ) (%76.7من حيث دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة
القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى فيما يتعلق بالقيم الوطنية )السياسية( .ويرجع الباحثان هذه النتيجة المتمثلة في أن
قيمة حب الوطن جاءت في المرتبة اﻷولى إلى أننا مجتمع مسلم ،وأن ديننا اﻹسﻼمي يحثنا على تنمية الشعور بحب الوطن،
والمحافظة عليه ،والدفاع عنه ضد المعتدين ،وحمايته منهم ومن أبناء جلدتهم ممن يسيئون إليه ،وذلك استشعارا لما
للوطن من أفضال سابقة وﻻحقة على الفرد منذ نعومة أظفاره؛ ففيه اﻷرض الزاخرة بالخير والنعم التي يتربي عليها اﻷطفال
والكبار ويتمتعون بها .ومن باب رد الجميل ،ومجازاة اﻹحسان باﻹحسان " هلْ جزا ُء اﻹحسان إﻻ اﻹحسان) "الرحمن،(60 ،
أن نحب هذا الوطن الغالي ،ليس بالكﻼم أو البكاء أو الوقوف على اﻷطﻼل ،وإنما يكون حب الوطن بمجموعة من اﻷفعال
التي يجب أن نقوم بها لنثبت انتماءنا ووﻻءنا الحقيقي لوطننا الغالي ،وهذا يكون باستشعار اﻷمل والخير والتفاؤل
واﻹخﻼص في العمل والبذل والعطاء واﻻنتماء والتضحية بالمصالح الشخصية والفئوية الضيقة في سبيل حب الوطن ،بل
التضحية بكل غال ونفيس كالنفس والمال والولد؛ فاﻷم في صناعتها ﻷجيال صالحة ،والفﻼح في أرضه ،والتاجر في متجره،
والكاتب في قلمه ،والرسام في ريشته ولوحاته ،والمعلم في مدرسته والطبيب في عيادته ،والجندي بثباته وحمايته للحدود
ووقوفه بأخف اﻷسلحة في وجه عدو متغطرس كلهم يجسدون حب الوطن الذي هو واجب على الجميع ،وهو يعود على
الفرد بالنفع والفائدة على المستويين الفردي واﻻجتماعي.
أما احتﻼل قيمة المشاركة في التظاهرات الوطنية السياسية المرتبة اﻷدنى ،فيعزو الباحثان ذلك إلى اندفاع فئات الشعب
كافة إلى المشاركة في التظاهرات والمواقف كافة التي تفضح العدو الصهيوني وتمنعه من تحقيق مآربه أو اندفاعها للمشاركة
في تقديم المساعدة للمرابطين أو المتظاهرين دون أدنى حساب ﻷي شيء .وليس أدل على ذلك من مسيرات العودة التي لم
تتوقف ،بالرغم من عشرات الشهداء ومئات اﻹصابات التي ترتبت عليها.
الجدول ) :(10المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية والنسب المئوية والرتب لفقرات مجال القيم الجمالية.
م
1
2
3
4
5
6
7
8

الفقرة
نمت لدي طرق التواصل اﻻجتماعي )اللباقة(.
دفعتني إلى اﻻهتمام بشكلي.
نمت لدي تعلم الفن كالرسم ،والموسيقى ...الخ.
نمت لدي حب اﻻبتكار.
شجعتني على اﻻهتمام بنظافتي الشخصية.
عززت لدي وسائل التنسيق بين اﻷشياء.
نمت لدي روح الفكاهة.
دفعتني إلى التفاؤل.
الدرجة الكلية

المتوسط

اﻻنحراف

4.04
3.91
3.81
3.74
3.73
3.8
3.74
3.77
3.82

0.94
0.9
0.91
0.99
0.93
0.98
1.01
0.98
0.62

الحسابي

المعياري

النسبة

المئوية

الرتبة

80.7
78.2
76.2
74.8
74.7
76
74.9
75.5
76.4

1
2
3
7
8
4
6
5

يتضح من الجدول) (10أن مستوى ممارسة قيادة الكتلة اﻹسﻼمية لدورها في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في
جامعة اﻷقصى فيما يتعلق بالقيم الجمالية بلغ ) ،(%76.4وهو مستوى مرتفع.
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بالنظر إلى الجدول ) (10يتضح أن أعلى الفقرات هي الفقرة ) (1التي نصت على" :نمت لدى طرق التواصل
اﻻجتماعي )اللباقة(" وكانت نسبتها ) .(%80.7ويتضح أن الفقرة رقم ) ،(5التي نصت على "شجعتني على اﻻهتمام
بنظافتي الشخصية" احتلت المرتبة اﻷدنى بنسبة مئوية مقدارها ) ،(%74.4من حيث دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز
منظومة القيم لدى أبنائها فيما يتعلق بالقيم الجمالية .ويرجع الباحثان مجيء تنمية طرق التواصل اﻻجتماعي)اللباقة( لدى
الفرد في المرتبة اﻷولى ﻷن التواصل اﻻجتماعي فن يحتاج إلى مهارة ،خاصة في اﻵونة اﻷخيرة ،بل هو من أهم الفنون نظراً
ﻻختﻼف طباع الناس ،فيقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز) :يأيهاَ اُلناس انا خَلَقنكم من ذَكَر وأُنثَى وجعلنكُم شعوبا وقَبائلَ
لَتَعاَرفُوا ان أَكرمكُم عند الله أَتقَاكُم إن الله علُيم خبير( ،والجدير بالذكر أن اﻻتصال كالوميض‘ مهما كان الليل مظلما فهو
يضيء أمامك الطريق دائماً ،ﻷن من يستطيع توفير بناء جيد من حسن التعامل سيشعر بمتعة التعامل مع اﻵخرين ،وحب
اﻵخرين له ولمخالطته ،خاصة أن الحاجة إلى اﻻنتماء من الحاجات اﻻساسية لﻺنسان ،واﻹنسان بالفطرة اجتماعي يحب
تكوين العﻼقات وبناء الصداقات ،والفطرة السليمة ترفض اﻻنعزال واﻻنقطاع عن اﻵخرين إﻻ لساعات محددة من الجيد أن
يختلي فيها الفرد بنفسه ،فطرق التواصل تساعد الفرد على التفاهم واﻻستماع الجيد والنظر إلى الطرف اﻵخر عند الحديث
معه واستخدام لغة الجسد مع التعاطف إن لزم اﻷمر ،مما يسهم في بناء عﻼقات جيدة ومثمرة مع اﻵخرين ،بل ويشعر الفرد
بالثقة بالنفس واﻹنجاز ويساعده على النجاح في العمل ويخلق فرصا للقيادة لديه ،ومن جهة أخرى يحد من النزاع
والمشاكل ويخفف من حدة اﻻختﻼف ،ويساعد الفرد في تقبل الرأي اﻵخر واﻻنتقاد.
أما احتﻼل قيمة النظافة الشخصية للمرتبة اﻷدنى ،فيعزو الباحثان ذلك إلى أن النظافة قيمة تﻼزم الفرد من اللحظة
اﻷولى في حياته ،وهي مؤشر على سوائه وسبب لبقائه حي ًا قادراً على التفاعل مع اﻵخرين والتعلم والعمل والنجاح.
الجدول ) :(11المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية والنسب المئوية والرتب لفقرات مجال القيم المعرفية.
م
1
2
3
4
5
6
7
8

الفقرة
نمت لدي القدرة على التخطيط الجيد.
عززت لدي قيمة تقبل اﻻنتقاد.
عززت لدي الموضوعية.
عززت لدي قيمة التفكير بعقﻼنية.
نمت لدي تحرى الدقة عند القيام بعمل ما أو اتخاذ قرار ما.
عززت لدي قيمة التعلم.
نمت لدي امكانية تغيير افكاري غير المنطقية.
ارشدتني إلى تقبل اﻻختﻼف.
الدرجة الكلية

المتوسط

اﻻنحراف

النسبة

4.11
3.87
3.89
4.03
3.64
3.82
3.78
3.86
3.87

0.92
0.95
0.95
0.87
1.03
0.98
1.07
0.96
0.63

82.1
77.4
77.7
80.6
72.8
76.4
75.6
77.2
77.5

الحسابي

المعياري

المئوية

الرتبة
1
4
3
2
6
7
8
5

يتبين من الجدول ) (11أن مستوى ممارسة قيادة الكتلة اﻹسﻼمية لدورها في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في
جامعة اﻷقصى فيما يتعلق بالقيم المعرفية بلغ ) ،(%77.5وهو مستوى مرتفع.
بالنظر إلى الجدول ) (11يتضح أن أعلى الفقرات هي الفقرة ) (1التي نصت على" :نمت لدي القدرة على التخطيط
الجيد" وكانت نسبتها ) .(%82.1ويتضح أن الفقرة ) (7التي نصت على" :نمت لدي إمكانية تغيير أفكاري غير المنطقية"
احتلت المرتبة اﻷدنى بنسبة مئوية مقدارها ) ،(%75.6من حيث دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى
أبنائها في جامعة اﻷقصى فيما يتعلق بالقيم المعرفية .ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن ترتيب أولوياتنا والتخطيط
للمستقبل هو السعي للوصول إلى نقطة محددة المﻼمح وإدراك الهدف وتحديد اﻻتجاه؛ مما يجعل الفرد مستعدا للخطوات
التالية ،ويساعده على النجاح الذي يطمح لتحقيقه ،وعلى الوصول إلى مستقبل مشرق للفرد والمجتمع ككل ،باعتبار ذلك
أحد أهم عناصر اﻹدارة الحديثة ومن أهم مسببات النجاح في جميع نواحي الحياة العملية والعلمية .إذ تؤكد أدبيات التنمية
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البشرية أن ساعة تخطيط توفر أربع ساعات عمل ،وأن الفشل يعود في الغالب إلى العشوائية وغياب التخطيط للمستقبل
وعدم وضوح اﻷهداف وغياب الرؤية ﻻستشراف آفاق المستقبل .ويظهر هذا جلياً فيما أودعه الله في هذا الكون العظيم،
فأبدع خلقه وأتقن كل شيء فيه ،لنأخذ الحكمة والعبرة من هذا الصنيع؛ أﻻ وهو أهمية التخطيط والتنظيم .ويرجع الباحثان
وجود قيمة تغيير اﻷفكار غير المنطقية في المرتبة اﻷخيرة إلى أن أفراد عينة الدراسة ﻻ يمتلكون أفكارا غير منطقية ،فحتى
وإن زاغ أحدهم عن الطريق ،فسرعان ما يعود إلى رشده ويستغفر ربه.
لﻺجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على :هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في
تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها تعزى إلى متغير الجنس )ذكر – أنثى(؟ وللتحقق من ذلك تم استخدام اختبار "ت" "T-
 "testلقياس دﻻلة الفروق بين مجموعتين.
يتبين من الجدول ):(12
أن قيمة مستوى الدﻻلة ) sig. =(0.33أكبر من  ،α=0.05وعليه يتضح أنه ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في دور
قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى تبعاً لمتغير الجنس ،وهو ما يحقق صحة
الفرضية الثانية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الهندي ) ،(2001ومع دراسة العاجز ) (2007التي توصلت لعدم وجود فروق
ذات دﻻلة إحصائية في استجابات الطلبة نحو دور الجامعة في تنمية القيم لدى طلبتها تعزى لعامل الجنس ،كما تتفق مع
دراسة الحازمي ) ،(2017وتختلف مع دراسة مناعي ) ،(2013ودراسة برهوم ) ،(2009ومع دراسة ارحيم والحسين
) (2012التي توصلت لوجود فروق في البناء القيمي لدى طلبة جامعة بغداد تبعا لمتغير الجنس ،وكذلك تختلف مع دراسة
جبر ) (2000التي توصلت لوجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في الدرجة الكلية للقيم بين الذكور واﻹناث لصالح اﻹناث.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن حقوق الجنسين ومسؤولياتها وفرصهما ﻻ تعتمد على جنسهما ،مع وجود مساواة بين
الجنسين في التعلم والتدريب والملكية والتوظيف وتحديد اﻷهداف واتخاذ القرارات ،والتمتع بجميع الحقوق في شتى
مجاﻻت الحياة .فالرجال والنساء أحرار في تطوير قدراتهم الشخصية بالشكل الذي يرونه مناسباً ،ﻷن المساواة بين
الجنسين من تعاليم ديننا الحنيف ،إﻻ فيما أقر الله سبحانه وتعالى اختﻼفات هي لصالح الجنسين ،مما يساعد كل طرف على
القيام بالدور المنوط به على أكمل وجه في سبيل اﻻرتقاء بنفسه واسرته ومجتمعه.
الجدول ) :(12المتوسط الحسابي واﻻنحراف المعياري والقيمة المحسوبة ومستوى دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز
منظومة القيم لدى أبنائها وفق متغير الجنس.
البعد
القيم اﻻجتماعية
القيم الشخصية
القيم اﻷخﻼقية
القيم الوطنية
القيم الجمالية
القيم المعرفية
الدرجة الكلية

الجنس التكرار المتوسط الحسابي
ذكر
3.98
243
أنثى
3.98
137
ذكر
3.9
243
أنثى
4
137
ذكر
3.83
243
أنثى
3.89
137
ذكر
4.04
243
أنثى
4.09
137
ذكر
3.79
243
أنثى
3.86
137
ذكر
3.87
243
أنثى
3.88
137
ذكر
3.9
243
أنثى
3.95
137

اﻻنحراف المعياري
0.52
0.49
0.75
0.65
0.61
0.58
0.62
0.6
0.63
0.6
0.63
0.63
0.47
0.46

قيمة "ت"

مستوى الدﻻلة

0.006

0.99

1.28

0.19

0.84

0.400

0.79
1.05
0.96
0.96

0.43
0.29
0.90
0.33
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لﻺجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على :هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في
تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى تعزى إلى متغير المستوى الدراسي؟ تم استخدام تحليل التباين اﻷحادي
لقياس دﻻلة الفروق بين المجموعات.
يتبين من الجدول ):(13
أن قيمة مستوى الدﻻلة ) sig. =(0.74أكبر من  ،α=0.05وعليه يتضح أنه ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في
دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى تبعاً لمتغير المستوى الدراسي ،وهو ما
يحقق صحة الفرضية الثالثة .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة المخزومي ) (2008التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات دﻻلة
احصائية في درجة ادعاء القيم التربوية لدى طلبة جامعة الزرقاء من وجهة نظر الطلبة أنفسهم تعزى إلى متغير المستوى
الدراسي ،وتختلف مع دراسة الخوالدة ) ،(2013ومع دراسة كريج ) ،(Graig, 1989ومع دراسة فخرو ) ،(1995ومع
دراسة العاجز ) (2007التي توصلت لوجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في استجابات الطلبة نحو دور الجامعة في تنمية القيم
لدى طلبتها تعزى إلى المستوى التعليمي لصالح المستويين الثالث والرابع ،ومع دراسة المقدادي ) (2011التي أسفرت عن
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات الطﻼب تعزى للسنة الدراسية لصالح السنة اﻷولى .ويرجع الباحثان هذه
النتيجة إلى أن القيم واﻷخﻼق هي السبب اﻷساسي في ارتقاء الفرد ونمو الجماعة ونهوض المجتمع ونجاح العملية التعليمية
وتأدية كل من هذه اﻷطراف دوره في التنمية .وهذا اﻷمر ﻻ يتوقف كثيرا على المستوى التعليمي سواء تمثل في السنة
الدراسية أو حتى في المؤهل العلمي ،فمجموعة القيم واﻷخﻼق هي رأس المال لكل فرد ومجتمع ،وهي تساعد في تحقيق
النمو واﻻحتكام إلى شرع الله واﻻلتزام بعادات المجتمع وتقاليده وبها )القيم( يستطيع الفرد أن يقوم سلوكه ويحدد هدفه
ويسعى إلى تحقيقه وكله عزيمة وثبات ولديه القدرة على اتخاذ قراراته وتحمل المسؤولية الكاملة تجاهها.
الجدول ) :(13نتائج تحليل التباين اﻷحادي ) (One- Way ANOVAللتعرف إلى دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في
تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى وفق متغير المستوى الدراسي.
المجاﻻت
القيم اﻻجتماعية

القيم الشخصية

القيم اﻷخﻼقية

القيم الوطنية

القيم الجمالية

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

12.7
84.4
97.1
20.2
173
193
18.7
117
136
31.3
109
141
13.8
132
146

3
376
379
3
376
379
3
376
379
3
376
379
3
376
379

4.222
0.225

قيمة F
0.52

مستوى
الدﻻلة
0.25

6.726
0.459

0.78

0.62

6.23
0.312

0.88

0.45

10.443
0.291

0.84

0.25

4.604
0.35

0.78

0.33
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مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

قيمة F

مستوى
الدﻻلة

بين المجموعات
3
9.43
داخل المجموعات
القيم المعرفية
0.45
0.85
376
140
0.374
المجموع
379
150
بين المجموعات
5.458
3
16.4
داخل المجموعات
الدرجة الكلية
0.74
0.95
376
66.2
المجموع
0.176
379
82.6
لﻺجابة عن السؤال الرابع الذي ينص على :هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في
تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها تعزى إلى متغير الرتبة التنظيمية؟ تم استخدام تحليل التباين اﻷحادي لقياس دﻻلة الفروق
بين المجموعات.
3.142

يتبين من الجدول ):(14
أن قيمة مستوى الدﻻلة ) sig. = (0.25أكبر من  ،α=0.05وعليه يتضح أنه ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في
دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى تبعاً لمتغير الرتبة التنظيمية ،وهو ما
يحقق صحة الفرضية الرابعة .ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى تشابه مجتمع الدراسة في كثير من مناحي الحياة مثل المنطقة
السكنية وتقارب العمر والمستوى التعليمي والوضع اﻻقتصادي واﻻجتماعي ،مما أدى إلى تكوين منظومة قيمية متقاربة لدى
جميع أفراد العينة باختﻼف الرتبة التنظيمية .وذلك باعتبار أن منظومة القيم شيء أساسي يكتسبه الفرد من اندماجه في
المجموعة أو المنظمة وحتى قبل ذلك ،إذ إن كﻼ من اﻷسرة والمدرسة والمسجد يسعى إلى إكساب أطفال المجتمع القيم
لتعينهم على اﻻندماج فيه.

الجدول ) :(14نتائج تحليل التباين اﻷحادي ) (One- Way ANOVAللتعرف إلى دور قيادة الكتلة اﻹسﻼمية في تعزيز
منظومة القيم لدى أبنائها في جامعة اﻷقصى وفق متغير الرتبة التنظيمية
المجاﻻت
القيم اﻻجتماعية

القيم الشخصية

القيم اﻷخﻼقية

القيم الوطنية

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع

المربعات
12.2
84.9
97.1
22.5
170
193
22.8
113
136
31.4
109
141

درجات
الحرية

2
377
379
2
377
379
2
377
379
2
377
379

متوسط

المربعات

قيمة F

مستوى
الدﻻلة

6.111
0.225

0.52

0.52

11.244
0.452

0.45

0.45

11.399
0.3

0.88

0.62

15.703
0.29

0.69

0.58
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المجاﻻت
القيم الجمالية

القيم المعرفية

الدرجة الكلية

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع

المربعات
16.8
129
146
10.8
139
150
18.6
64
82.6

درجات
الحرية

2
377
379
2
377
379
2
377
379

متوسط

المربعات

قيمة F

مستوى
الدﻻلة

8.418
0.342

0.78

0.77

5.396
0.369

0.64

0.64

9.288
0.58

0.25

0.17

التوصيات
بناءً على نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها الباحثان ،يمكن تقديم بعض التوصيات الهادفة ،ومنها:
 اﻻهتمام بتعزيز منظومة القيم لتبقى راسخة في نفوس أفراد المجتمع كافة ،من خﻼل عقد الندوات والمحاضرات في كلالمؤسسات ذات الصلة بﻼ استثناء.
 شمول تعليم القيم في المناهج الدراسية في رياض اﻷطفال والمدارس والجامعات. تضمين البرامج التعليمية مجموعة من القضايا التي تعزز القيم اﻹيجابية المرغوب فيها ،كحب الوطن والتسامح والصدقواﻹيثار والتعاون ...الخ.
 اﻻهتمام بإعداد معلمي التربية اﻹسﻼمية ،واعتبارها مادة رئيسية تحسب درجاتها في المجموع الكلي. تكاتف جميع الجهات المسؤولة للنهوض بالدور التعليمي والتثقيفي المتعلق بالقيم على أكمل وجه لما في ذلك من خيروصﻼح للفرد واﻷسرة والمجتمع.
 إجراء دراسات بهدف الكشف عن أسباب انهيار منظومة القيم وسط الشباب ،ووضع الحلول المناسبة لتفادي ذلك اﻻنهياروليتمكن الفرد من مواكبة الحضارة والنهوض بنفسه ومجتمعه.
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The Role of the Islamic Bloc Leadership in Promoting the Value System
among Its Members at Al-Aqsa University
Issa Al-Muhtaseb and Mohammad Sadeq
Department of Psychological Guidance, Al-Aqsa University, Gaza, Palestine.
Abstract
This study aimed to determine to what extent the Islamic Bloc leadership is doing its job in
promoting the value system among its members at Al-Aqsa University, as well as to reveal whether
there are gender differences among the sample of the study concerning the role of the leadership in
promoting the value system. It also aimed at revealing whether there are differences among the sample
regarding the Islamic Bloc leadership's role in promoting the value system among its members based
on the variables of education level and organizational rank. The study sample consisted of (380) male
and female students from the Islamic Bloc members. The researchers designed and used a scale for the
value system. The study found that the level of the Islamic Bloc leadership practice of its job in
promoting the value system among its members at Al-Aqsa University was high with a rate of
(78.4%). It also found that there were no statistically significant differences related to the Islamic Bloc
leadership’s role in promoting the value system among its members based on the following variables:
gender, education level and organizational rank.
Keywords: Islamic block leadership, Value system, Al-Aqsa University.
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الملخص
تباينت آراء العلماء حول الكاف تبعا لتباين نظرتهم لهذا الحرف؛ فمنهم من رأى فيها الحرفيـة ،ومـنهم ذهـب إلـى القـول إنهـا اسـم.
وقد ساقهم هذا اﻷمر إلى الخوض في جوانب خﻼفية أخرى سيقف البحث عليها .لذا تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مواطن الخﻼف
فيها ،وتتبع آراء العلماء ،ودراسة مذهبهم فيها على المستويين الفردي والمذهبي ،قديما وحديثًا ،وعقد موازنة بين ما جاء به القدامى
وما جاء به المحدثون .وقد اقتضت طبيعة الدراسـة أن تكـون فـي مقدمـة ومبحثـين وخاتمـة ،تنـاول اﻷول منهمـا الكـاف الجـارة ،معانيهـا
وتعلقها ،وآراء العلماء فيها ،وخﻼفهم في اسميتها وحرفيتها ،واختص الثاني بالحديث عن الكـاف غيـر الجـارة فـي قسـميها المجـردة مـن
معنى اﻻسمية وغير المجردة من اﻻسمية ومذاهب العلماء في كلّ قسم منهما.

الكلمات المفتاحية :الكاف المفردة ،قواعد العربية ،آراء القدامى والمحدثين ،الحرفية ،اﻻسمية.
المقدمة
اعتنى النحاة اﻷوائل بدراسة حروف المعاني عناية جلية؛ فأولوها جلّ عنايتهم ،ودققوا النظر فيها ،وتتبعوا مواقعها في
الكﻼم فاستخرجوا أحكامها ،وعددوا وظائفها النحوية ،وأشاروا إلى معانيها ،وتناولوها شرحا وتفصيﻼً ،وأشبعوها دراسةً
وتحليﻼً .ومن مظاهر عنايتهم بها أنهم أفردوا لها مصنفات خاصة للحديث عنها من حيث أحكامها واختﻼف معانيها ووظائفها
التي تؤديها في الكﻼم.
ومن بين الحروف التي ﻻقت اهتماما واضحا عند النحاة حرف الكاف،وذلك لما لهذا الحرف من خصائص دﻻلية
وتركيبية ووظيفية يؤديها في داخل السياق اللغوي للجملة .ومن أبرز هذه الخصائص التي انفردت بها الكاف ،أنّها من
حروف الجر التي احتفظت بها العربية كغيرها من اللغات السامية )بروكلمان ،1977 ،ص39؛ جرجي ،1886 ،ص25؛
بعلبكي ،1999 ،ص،171ص  ،(223وهي من حروف المعاني الدالة على معنى في ذاتها ،وقد تأتي مفردة ومركبة.
وأشار النحاة إلى أن الكاف المفردة قد تأتي حرفًا أو اسما حسب وظيفتها ودﻻلتها في الكﻼم تارة ،وقد تأتي أداة من
أدوات الخطاب تارةً أخرى .وقد تباينت آراؤهم تبعا لتباين نظرتهم لهذا الحرف؛ فمنهم من رأى فيها الحرفية ،ومنهم من
ذهب إلى أنها اسم .وقد ساقهم هذا اﻷمر إلى الخوض في جوانب خﻼفية أخرى سيقف البحث عليها ،في محاولة لبيان
أوجهها المختلفة .لذا تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مواطن الخﻼف فيها ،وتتبع آراء العلماء ،والوقوف على أهم تلك
اﻵراء ومناقشتها ،ودراسة مذاهبهم فيها على المستويين الفردي والمذهبي ،ومن ثم تسليط الضوء على الدراسات اللغوية
الحديثة وبيان أهم آراء العلماء وموقفهم تجاه المسائل المطروحة في البحث ،وعقد موازنة بين ما جاء به القدامى وما جاء
به المحدثون ،وذلك من أجل الكشف عن كنه هذا الحرف وحقيقته من حيث الوظيفة والمعنى واﻻستعمال .واقتضت طبيعة
الدراسة أن تكون في مقدمة ومبحثين وخاتمة ،تناول اﻷول منهما الكاف الجارة ،معانيها وتعلقها ،وآراء العلماء فيها،
وخﻼفهم في اسميتها وحرفيتها .واختص المبحث الثاني بالحديث عن الكاف غير الجارة في قسميها المجردة من معنى
اﻻسمية وغير المجردة من اﻻسمية ومذاهب العلماء في كلﱢ قسم منهما .وسنفصل الحديث عن تلك الكاف .وفقًا لما يلي:
 جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك"سلسلة العلوم اﻻنسانية واﻻجتماعية" ،جامعة اليرموك.2019 ،
٭ قسم اللغة العربية ،جامعة طيبة ،المدينة المنورة ،السعودية.
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الكاف المفردة في نحو العربية بين القدامى والمحدثين

المبحث اﻷول :الكاف الجارة
تباينت آراء العلماء في حقيقة هذه الكاف؛ فمنهم من ذهب إلى القول بحرفيتها ،واستدلوا على ذلك بعدة أشياء ،ومنهم
من رأى فيها اﻻسمية بناءً على ما وجده في الشعر العربي .ولعلﱠ خﻼفهم في كون الكاف حرفًا أو اسما ،ساقهم إلى الخﻼف
في جواز مجيئها اسما في الشعر؛ فمن العلماء من قصر مجيئها اسما على الشعر فحسب ،ومنهم من جوز ذلك في غير
الشعر .ولعلﱠ هذا دفعهم إلى التساؤل :هل الكاف تتعلق بشيء أم ﻻ؟ وفي سياق آخر ،اختلفوا في تحديد المعاني التي
يمكن أن يحتملها هذا الحرف .ويمكن توضيح مواطن الخﻼف بين العلماء وفقًا للنقاط اﻵتية:
خﻼف النحويين في الكاف
تعد الكاف حرف جر عند كثير من العلماء )سيبويه ،1988 ،ج ،1ص409؛ المبرد ،1994 ،ج ،4ص140؛ ابن
السراج ،1993 ،ج ،1ص437؛ ابن مالك ،2001 ،ج ،3ص ،(38وقد استدل أصحاب هذا المذهب على حرفية الكاف بـــ:
أ -مجيئها على حرف واحد ،شأنها في ذلك شأن بقية الحروف الجارة ،بخﻼف اﻻسم الذي ﻻ يكون كذلك )الرماني،1981 ،
ص50؛ ابن الخباز ،1992 ،ج ،1ص239؛ ابن عصفور اﻹشبيلي ،1980 ،ج ،1ص477؛ اﻷندلسي ،د.ت ،ج،11
ص ،(253ﻷن مجيء الكاف على حرف واحد يعد من باب الشذوذ الذي ﻻ يقاس عليه ،وﻻ يعتد به )ابن عصفور
اﻹشبيلي ،1980 ،ج ،1ص478-477؛ السيوطي ،1992 ،ج ،4ص.(197
ب -وقوعها زائدة في بعض المواضع ،واﻷسماء ﻻ تزاد )المبرد ،1994 ،ج ،4ص ،140ص418؛ ابن السراج ،1993 ،ج،1
ص437؛ المالقي ،2002 ،ص273؛ المرادي ،1992 ،ص.(78
ج -عدم وقوعها موقع اﻷسماء ،كما هو الحال في جملة صلة الموصول ،نحو قولك :مررت بالذي كزيدٍ؛ فالكاف حرف ﻻ
محالة )ابن السراج ،1993 ،ج ،1ص437؛ المالقي ،2002 ،ص273؛ الرضي ،1996 ،ج ،4ص323؛ ابن يعيش،
د.ت ،ج ،8ص ،(42وذلك ﻹجماع النحاة على أنّها تقع مع مجرورها صلة لﻼسم الموصول في سعة الكﻼم واختياره من
غير قبح ،بخﻼف اﻷسماء التي يقبح وﻻ يستحسن فيها ذلك )سيبويه ،1988 ،ج ،1ص409؛ الرماني ،1981 ،ص48؛
ابن جني ،د.ت ،ج ،1ص281؛ ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص.(204
وعليه ،فالمرجح عند معظم النحاة أن تكون هذه الكاف حرفًا ،وذلك ﻹجماعهم على أن هذا الموضع من المواضع التي
ﻻ تقع فيها المفردات ،وﻷن الكاف الواقعة في صلة اﻻسم الموصول "الذي" ﻻ بد لها من متعلق محذوف حالها – هنا -
كحال غيرها من حروف الجر من حيث تعلّقها بغيرها )الفارسي ،1969 ،ص260؛ العكبري ،1995 ،ج ،1ص361؛ ابن
الخشاب ،1972 ،ص233؛ السيوطي ،1987 ،ج ،1ص .(441-440فلو كانت الكاف  -هنا – اسما ،لما تمت الصلة بها،
ﻷن الوصل بالمتضايفين ممتنع عند النحاة )المالقي ،2002 ،ص274؛ العكبري ،1995 ،ج ،1ص361؛ ابن هشام،1991 ،
ج ،1ص ،204ج ،2ص .(652وقد أوجز ابن جني العلل التي ترجح حرفية الكاف على اسميتها بقوله)) :واعلم أن أقيس
الوجهين إذا قلتَ" :أنتَ كزيد" أن تكون الكاف حرفًا جارا ،بمنزلة الباء والﻼم ،ﻷنّها مبنية مثلهما ،وﻷنﱠها أيضا على حرفٍ
واحدٍ ،وﻻ أصل لها في الثﻼثة؛ فهي بالحرف أشبه ،وﻷن استعمالها حرفًا أكثر من استعمالها اسما(( )ابن جني ،د.ت ،ج،1
ص .(291وقريب من هذا ما أوردته بعض الدراسات اللغوية الحديثة؛ من أن الكاف تُعد أداة من اﻷدوات الموروثة عن
اﻷصول السامية للعربية ،ذات أصل أحادي كالباء والﻼم )فليش ،1997 ،ص.(239
في حين ذهب ابن مضاء القرطبي إلى القول باسميتها أبدا )المالقي ،2002 ،ص272؛ المرادي ،1992 ،ص79؛
اﻷندلسي ،1998 ،ص1710؛ الصبان ،د.ت ،ج ،2ص ،(338واحتج على ذلك بأنّها تأتي بمعنى "مثل" ،وما معناه اسم فهو
اسم ،وبأنﱠها قد تقع فاعﻼً ،أو مجرورةً بحرف الجر ،وﻻ يقع موقع الفاعل أو المجرور إﻻ اﻷسماء )المالقي،2002 ،
ص.(273-272
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ويبدو أن ابن مضاء القرطبي لم يكن أول من قال باسميتها ،بل سبقه في ذلك بعض النحاة ،نحو :ما نقله الرازي عن
سيبويه) (1من قوله)) :إن كاف التشبيه حرف يقوم مقام اﻻسم ،لذا كان عملُ الجر فيها ضعيفًا(() .(2وذكر ابن فارس نقﻼ عن
بعض النحويين)) :وأهل العربية يقيمونها مقام اﻻسم ويجعلون لها محﻼً من اﻹعراب ،ولذلك يقولون" :مررت بكاﻷسد"
أرادوا بمثل اﻷسد") ((..ابن فارس ،1997 ،ص ،(73والثالث :ما ذكرته بعض الدراسات اللغوية الحديثة من أن حروف
الجر كانت في اﻷصل أسماءً ﻷنﱠها ظروف منصوبة ،وقد كانت لها معانيها المستقلة كاﻷسماء ،ثم تغيرت بفعل التطور
الطبيعي لﻼستعمال اللغوي إلى حروف تقوم مقام الرابطة التي تصل بين أجزاء الجملة ،والدليل على ذلك أن بعض حروف
الجر في اللغات السامية ما زالت تحتفظ بأصلها اﻻسمي فتقوم مقام اﻻسم :معنى ووظيفة كالكاف )عبد الجليل،2000 ،
ص.(174
خﻼف النحويين في مجيء الكاف اسما في الضرورة أو في اﻻختيار
اختلف العلماء في مسألة :هل تكون الكاف اسما في الكﻼم ،أم يختص ذلك بضرورة الشعر؟ فقد ذهب سيبويه ومن
تبعه من النحاة إلى أن هذه الكاف ﻻ تقع اسما إﻻ في الضرورة الشعرية )سيبويه ،1988 ،ج ،1ص408؛ الفارسي،1969 ،
ص260؛ السيرافي ،2008 ،ج ،1ص91؛ الرضي ،1996 ،ج ،4ص .(324قال سيبويه)) :إﻻ أن ناسا من العرب إذا
اضطروا في الشعر جعلوها بمنزلة "مِثْل" ،قال الراجز)) :(3فَصيروا مِثْلَ كَعصفٍ مأْكُولْ( )سيبويه ،1988 ،ج ،1ص.(408
أي :أن سيبويه ومن تبعه من النحاة حصروا مجيئها اسما على ما وجدوه في الشعر العربي للضرورة فحسب) .(4وذلك
استنادا على السماع والقياس )اﻷخفش اﻷوسط ،1990 ،ج ،1ص329؛ المبرد ،1994 ،ج ،4ص140؛ اﻷنباري ،د.ت،
ص257؛ الرضي ،1996 ،ج ،4ص .(324-323وقد أشار المبرد وغيره إلى مثل تلك المواضع ،نحو وقوعها في موضع
الفاعل )المبرد ،1994 ،ج ،4ص140؛ الفارسي ،1986 ،ص220؛ ابن مالك ،1982 ،ج ،2ص811؛ اﻷنباري ،د.ت،
ص (257في مثل قول الشاعر )اﻷعشى ،د.ت ،ص63؛ الفارسي ،1969 ،ص260؛ الفارسي ،1986 ،ص220؛ السيرافي،
 ،2008ج ،1ص91؛ اﻷنباري ،د.ت ،ص:(258
هْ ل تَنْتَهون؟ وﻻ ينْهى ذَوِي شطَطٍ

كَالطﱠعن يذْ هب فِيهِ الزيتُ والفُتُلُ

وتقدير الكﻼم :لن ينهى ذوي شطط مثلُ الطعن )المبرد ،1994 ،ج ،4ص141؛ ابن جني ،د.ت ،ج ،1ص ،284ابن
يعيش ،د.ت ،ج ،8ص43؛ السامرائي ،2014 ،ج ،2ص.(115
في حين جوز اﻷخفش )اﻷخفش اﻷوسط ،1990 ،ج ،1ص329؛ اﻷندلسي ،1993 ،ج ،1ص428؛ اﻷندلسي ،د.ت،
ج ،11ص262؛ البغدادي ،1979 ،ج ،10ص ،(167والفارسي )الفارسي ،1985 ،ص537؛ الفارسي ،1969 ،ص260؛
الجرجاني ،1982 ،ج ،2ص850-849؛ الجزولي ،د.ت ،ص ،(123وقوع الكاف اسما وحرفًا في اﻻختيار ،وتبعهم في ذلك
عدد من النحاة؛ كابن جني) ،(5والرماني) ،(6وابن مالك) ،(7وأبي حيان اﻷندلسي) ،(8والجزولي وغيرهم )الجزولي ،د.ت،
ص123؛ الرضي ،1996 ،ج ،4ص .(324فجوزوا ذلك في مثل قولك :زيد كاﻷسد على أن الكاف اسم بمعنى " مثل "،
وهي في موضع رفع واﻷسد مجرور باﻹضافة )الرماني ،1981 ،ص47؛ ابن فارس ،1997 ،ص73؛ ابن هشام ،1991 ،ج،1
ص204؛ المرادي ،1992 ،ص .(79وقد صرح ابن جني بجواز وقوعها اسما ،نحو قوله :إن الكاف المفردة إذا كانت جارة،
فهي على ضربين :إما حرف أو اسم ،واستدل على ترجيح اسميتها بتلك اﻷبيات التي ذكرها النحاة بخصوص مجيء الكاف
اسما في الشعر للضرورة )ابن جني ،د.ت ،ج ،1ص ،281ص.(287
ومما يدل على أن الكاف لم تنحصر اسميتها  -عند ابن جني  -في الشعر للضرورة فحسب ،تصريحه في موضع آخر
من كتابه بالقول باسميتها في اﻻختيار من الكﻼم حمﻼً على ما وجده في الشعر؛ فقد جوز مجيئها في مختلف المواضع
اﻹعرابية كالمبتدأ والفاعل واسم إن وخبرها وغيرها؛ إذ قال)) :واعلم أنّه كما جاز أن تُجعل هذه الكاف فاعلة في بيت
اﻷعشى وغيره ،فكذلك يجوز أن تُجعل مبتدأة ،فتقول على هذا :كزيد جاءني ،وأنت تريد :مثل زيد جاءني(( )ابن جني،
د.ت ،ج ،1ص.(290
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ونراه في موضع آخر جوز في الكاف الوجهين "اﻻسمية والحرفية"؛ إذ قال)) :فقد صح بما قدمنا أن كاف الجر قد
تكون مرة اسما ومرة حرفًا .فإذا رأيتها في موضع تصلح فيه أن تكون اسما وأن تكون حرفًا  -فجوز فيها اﻷمرين ،وذلك
نحو قولك :زيد كعمرو؛ فقد تصلح أن تكون الكاف هنا اسما ،كقولك :زيد مثل عمرو ،ويجوز أن تكون حرفًا ،كقولك :زيد
من الكرام(( )ابن جني ،د.ت ،ج ،1ص.(290-289
ولعلّ ما دفع بعض النحاة إلى اختيار هذا المذهب  -على قلته  -كثرة تصرفها في الكﻼم ،وتقلبها على وجوه اﻹسناد
واﻹعراب المختلفة ،شأنها في ذلك شأن بقية اﻷسماء المتصرفة )الرماني ،1981 ،ص47؛ اﻷندلسي ،1998 ،ص1713؛
اﻷندلسي ،1993 ،ج ،2ص302؛ اﻷندلسي ،د.ت ،ج ،11ص .(265فالفاعلية والجر -مثﻼً -تختص باﻷسماء دون غيرها
من أقسام الكﻼم )المالقي ،2002 ،ص273؛ السيوطي ،1992 ،ج ،4ص199؛ حسن ،1986 ،ج ،2ص .(517ومن أبرز
الذين نافحوا عن هذا المذهب ابن جني فصرح قائﻼً)) :فلسنا ننزل عن الظاهر ونخالف الشائع المطرد إلى ضرورة
واستقباح ،إﻻ بأمر يدعو إلى ذلك ،وﻻ ضرورة هنا؛ فنحن على ما يجب من لزوم الظاهر ،ومخالفنا معتقد لما ﻻ قياس
يعضده وﻻ سماع يؤيده(( )ابن جني ،د.ت ،ج ،1ص .(287ورجح أبو حيان اﻷندلسي مذهب اﻷخفش لثبوته في لسان
العرب ،مستبعدا صحة تأويل النحاة لهذه الشواهد )اﻷندلسي ،1993 ،ج ،2ص.(302
إﻻ أن هذه اﻻستدﻻﻻت التي ذكروها لم يرتض بها بعض العلماء .فقد رد ابن هشام هذا المذهب معلﻼً ذلك بأنﱠه لو
كان صحيحا لسمع في كﻼم العرب مثل قولك" :مررت بكاﻷسدِ" )ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص204؛ السيوطي ،1992 ،ج،4
ص.(199
ورجح ابن جني الحرفية فيها ،ﻷنﱠها أقوى في القياس ،متابعا في ذلك سيبويه وغيره من النحاة )ابن جني ،د.ت ،ج،1
ص ،(291وذهب المالقي إلى أن القول بحرفيتها هو أصح المذاهب لعدم وجود دليل قطعي يثبت اسميتها في تلك الشواهد
)المالقي ،2002 ،ص .(274أما في اﻻختيار ،فاﻷولى عنده حمل الكاف على الحرفية في مثل قولك :زيد كعمرو،على أنّها
جارة لما بعدها ،وهي وما بعدها "شبه جملة" متعلق بخبر المبتدأ تقديره مستقر أو كائن )المالقي ،2002 ،ص.(275
وتجدر اﻹشارة إلى أن بعض العلماء سلك مسلكًا آخر عند حديثه عن حرفية كاف التشبيه الجارة لما بعدها أو
اسميتها؛ فقد جعل بعض النحاة الفيصل في اسميتها أو حرفيتها موضعها في الجملة .وعليه ،فقد رأى بعض النحاة أنّه
يتعين فيها الحرفية في مثل المواضع اﻵتية):(9
أ -إذا وقعت زائدة) (10نحو قوله تعالى" :ليس كمثله شيء" )الشورى ،(11 :وذلك ﻷن المعنى :ليس مثله شيء )الزجاجي،
 ،1986ص40؛ اﻷخفش اﻷوسط ،1990 ،ج ،1ص ،197ص329؛ ابن جني ،د.ت ،ج ،1ص291؛ القرطبي،1952 ،
ج ،16ص8؛ الطبري ،د.ت ،ج ،20ص.(477
ب -وإذا وقعت أول كافين ،كقول الشاعر الخطام المجاشعي) :(11وصالِياتٍ كَكَما يؤثْفَين
إﻻ أن كثيرا من النحاة لم يقبل بهذا القول) (12من جهتين :اﻷولى أن الكاف اﻷولى يحكم عليها بالزيادة )ابن هشام،
 ،1991ج ،1ص205-204؛ الرضي ،1996 ،ج ،4ص325؛ اﻷندلسي ،د.ت ،ج ،11ص261؛ القرطبي ،1952 ،ج،16
ص ،(8على نحو زيادتها في مثل قوله تعالى" :ليس كمثله شيء" لذا فاﻷولى وقوعه تحت الموضع اﻷول ،والثانية أنّه يجوز
حمل الكافين في البيت على ثﻼثة أوجه )المرادي ،1992 ،ص80-79؛ الرضي ،1996 ،ج ،4ص325؛ اﻷندلسي،1998 ،
ص1717؛ اﻷندلسي ،د.ت ،ج ،11ص ،(2565اﻷول منها ))أن تكون اﻷولى حرفًا والثانية اسما....،وثانيها :أن يكونا
حرفين أكد أحدهما باﻵخر ،كقول الشاعر) :(13وﻻ لِلِما بهم أَبدا دواءُ .وثالثها :أن يكونا اسمين أكد أحدهما باﻵخر((
)المرادي ،1992 ،ص (80وهو ما أشار إليه الزمخشري عندما رأى أن الكاف قد زيدت لغرض تأكيد التشبيه في مثل اﻵية
الكريمة والبيت السابق )الزمخشري ،1998 ،ج ،5ص397؛ المرادي ،1992 ،ص.(80
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ج -أن تقع مع مجرورها في صلة الموصول ،نحو قول الراجز):(14
ما يرتَجى ،وما يخَاف جمعا

فَهو الّذِي كَالْغِيثِ ،واللﱠيثِ معا

فقد رأى كثير من النحاة عدها حرفًا في مثل هذا البيت له وجه حسن ومقبول في العربية ،وذلك ﻷن الكاف لو كانت
اسما للزم أن يكون المبتدأ محذوفًا من صلة الموصول ،وتقديره :الذي هو كالغيث ،وحذف المبتدأ من صلة "الذي" في
مثل هذا يعد من المواضع غير المستحسنة عند النحاة ،لذا فلم يجوز النحاة حذف المبتدأ إﻻ في صلة "أي "فحسب )ابن
هشام ،1991 ،ج ،1ص204؛ المرادي ،1992 ،ص81؛ المالقي ،2002 ،ص274؛ ابن عقيل ،1982 ،ج ،2ص.(278
ويبدو أن هذا ما دفع الجزولي إلى القول إن)) :اﻷغلب اﻷجود أﻻ تكون كاف التشبيه في صلة الموصول إﻻ حرفًا((
)الجزولي ،د.ت ،ص ،(131وكذلك صرح ابن مالك بذلك قائﻼً)) :وإن وقعت صلة ،فحرفيتها أولى من اسميتها(( )ابن مالك،
 ،2001ج ،3ص40؛ ابن مالك ،1967 ،ص(147؛ في حين استشعر المرادي من كﻼمهما ما يوحي بجواز الوجهين فيها مع
ترجيح الحرفية )المرادي ،1992 ،ص .(81وأما ما يتعين اﻻسمية فيها ،فحصر فيما ذكره العلماء في ستة مواضع من
الشعر العربي) ،(15ومما تجوز فيها الحرفية واﻻسمية ما عدا ما ذكر )المرادي ،1992 ،ص.(83
وخﻼصة القول:
من أجاز وقوع الكاف اسما في اﻻختيار وسعة الكﻼم اعتمد على ما ورد في الشعر؛ فهو قياس مبني على ما سمع عن
العرب في بعض أشعارهم .ومن رفض القول باسميتها ،كان الحكم عنده مبنيا على أن السماع ﻻ يخدمه ،وذلك لعدم ورودها
في اﻻختيار ،وأما ما وجدوه في الشعر فهو محمول عندهم على الضرورة التي ﻻ يقاس عليها .وﻷن القياس يقتضي أن
اﻷسماء الظاهرة ﻻ تجيء على حرفٍ واحدٍ إﻻ شذوذًا ،لذا فﻼ يقاس عليه )ابن عصفور اﻹشبيلي ،1980 ،ج ،1ص478؛
اﻷندلسي ،د.ت ،ج ،11ص265؛ السيوطي ،1992 ،ج ،4ص .(197ولعلﱠ هذا ما دفعهم إلى الحكم ببطﻼن من قال
باسميتها في اﻻختيار لعدم سماعه في كﻼمهم )ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص204؛ ابن عصفور اﻹشبيلي ،1980 ،ج،1
ص.(477
وذهب من رفض القول باسميتها إلى تأويل اﻷبيات التي استدل بها أصحاب المذهب الثاني على أنّها تقع من باب حذف
الموصوف وإقامة الصفة التي هي الجار والمجرور مقامه )اﻷندلسي ،د.ت ،ج ،11ص265؛ المرادي ،1992 ،ص83؛ ابن
يعيش ،د.ت ،ج ،8ص43؛ ابن عصفور اﻹشبيلي ،1980 ،ج ،1ص ،(479إلّا أن هذا التخريج لم يلق قبوﻻً عند بعض
النحاة لما فيه من إجحاف وعدم استحسان ،وذلك ﻷن حذف الموصوف وإقامة صفته  -التي هي الجار والمجرور  -مقامه
يعد قبيحا شاذًا ،بل هو في بعض المواضع أقبح منه في بعض )ابن جني ،د.ت ،ج ،1ص284-283؛ المالقي،2002 ،
ص275؛ ابن عصفور اﻹشبيلي ،1980 ،ج ،1ص ،(479وﻷن جعل الكاف في مثل هذا حرفًا يؤدي إلى تقدير محذوفين:
المعمول وصفته )المالقي ،2002 ،ص.(275
أما المحدثون ،فلم يختلف موقفهم عن موقف القدامى؛ فعلى الرغم من قناعتهم بأن اﻷصل في الكاف الحرفية ﻷنّها
تتصرف تصرف الحروف فإنﱠهم مالوا إلى ترجيح مذهب من قال باسميتها بناءً على أن الواقع اللغوي يثبت تصرفها تصرف
اﻷسماء .فقد رأى عباس حسن وغيره أن هذا يعد من اﻻستعماﻻت القياسية لها ،لذا فﻼ ضير في خروج الكاف عن الحرفية
إلى اﻻسمية ،وذلك لدواع يقتضيها المقام اللغوي )حسن ،1986 ،ج ،2ص516؛ السامرائي ،2000 ،ج ،3ص .(55وهذا
اﻷمر واضح في كثير من النصوص في العربية وغيرها من النصوص في اللغات السامية اﻷخرى )عبد الجليل،2000 ،
ص ،177-174ص ،175ص201؛ الصغير ،2008 ،ص260؛ كمال ،1963 ،ص.(134
في حين ارتأى بعض المحدثين أمرين :أحدهما أ ن اﻷَولى في مثل ذلك أن يقتصر استعمال الكاف اسما على ما ورد في
الشعر )عيد ،1990 ،ج491-490 ،2؛ الحلواني ،1997 ،ج ،2ص610-609؛ هنداوي ،2014 ،ص ،(174حملًا على
نظيراتها في العربية كصرف ما ﻻ ينصرف في الشعر للضرورة)) (16هنداوي ،2014 ،ص ،(174وﻻ يجوز أن ينسحب ذلك
على غيره ،لما فيه من إساءة إلى درس النحو العربي وتكدير صفوه ،المتمثل بعدم اطراد القواعد النحوية فيه .والثاني أن
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يحمل استعمال هذه الحروف استعمال اﻷسماء في لغة الشعر على باب الحكاية؛ أي أن الكاف تعامل معاملة اﻷسماء بهذا
اﻻعتبار ،ﻻ أنّها هي نفسها اسم )عيد ،1990 ،ج.(491-490 ،2
خﻼف النحويين في تعلقها
حروف الجر جميعها ﻻ بد لها من متعلق بالفعل أو غيره) ،(17والكاف حالها كحال بقية حروف الجر في تعلﱡقها بالفعل أو
غيره ،سواء أكان ظاهرا أم محذوفًا )اﻷندلسي ،د.ت ،ج ،11ص253؛ اﻷندلسي ،1993 ،ج ،1ص328؛ الرضي،1996 ،
ج ،4ص428؛ ابن عقيل ،1982 ،ج ،2ص275؛ اﻷشموني ،1955 ،ج ،2ص ،(1126في حين ذهب الفارسي) (18وابن جني
إلى أن الكاف ﻻ تتعلق بشيء من ذلك) ،(19وتبعهم في ذلك ابن عصفور) ،(20ونُسِب هذا الرأي لﻸخفش) ،(21وقد ضعفه كثير
من النحاة )المرادي ،1992 ،ص86؛ اﻷندلسي ،1998 ،ص.(1710
خﻼف النحويين في معانيها
ذكرت المصادر النحوية أن الكاف الجارة لما بعدها تقسم قسمين :أحدهما جارة ﻻ تجوز زيادتها ،والثاني جارة تجوز
زيادتها )المالقي ،2002 ،ص272؛ المرادي ،1992 ،ص .(83وذهب جمهور النحاة إلى أن الكاف إذا كانت غير زائدة ،فهي
حرف جر يفيد معنى التشبيه )سيبويه ،1988 ،ج ،1ص ،421ج ،4ص217؛ المبرد ،1994 ،ج ،4ص ،140ص177؛ ابن
مالك ،1982 ،ج ،2ص ،790ص811؛ ابن يعيش ،د.ت ،ج ،4ص .(43ورأى بعض النحويين كاﻷخفش) ،(22وابن برهان)،(23
وابن مالك ) ،(24وغيرهم أنّها قد تأتي بمعنى التعليل )ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص199؛ ابن الناظم ،2000 ،ص265؛
اﻷندلسي ،1998 ،ص1714؛ ابن عقيل ،1982 ،ج ،2ص ،(281ومثﱠلوا على ذلك بشواهد عديدة منها قوله تعالى:
"واذكروه كما هداكم" )البقرة .(198 :وقد عد ابن مالك مجيئها للتعليل كثيرا وشائعا في العربية ) ،(25غير أن ابن هشام
وغيره من النحاة أنكروا مجيئها بهذا المعنى،ﻷن معنى التشبيه فيها أولى وأظهر )ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص200؛ اﻷزهري،
 ،2000ج ،1ص654؛ السامرائي ،2014 ،ج ،2ص ،113ص114؛ السامرائي ،2000 ،ج ،3ص.(60
وذهب بعض النحاة إلى أن هذا المعنى ﻻ يأتي إﻻ إذا كانت الكاف مكفوفة بــ"ما" )ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص،(199
نحو ما نُ ِقلَ عن سيبويه من قولهم)) :كما أنه ﻻ يعلم فتجاوز الله عنه(() (26على تقدير" :ﻷنه ﻻ يعلم فتجاوز الله عنه" )ابن
مالك ،2001 ،ج ،3ص42؛ ابن مالك ،1982 ،ج ،2ص ،790ص811؛ ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص199؛ ابن الناظم،
 ،2000ص .(265وقد رده النحاة بجواز مجيء هذا المعنى في الكاف المجردة من "ما" نحو قوله تعالى" :ويكأنه ﻻ يفلح
الكافرون"؛ )القصص ،(82 :أي :أعجب لعدم فﻼحهم )ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص199؛ المرادي ،1992 ،ص84؛
السيوطي ،1992 ،ج ،4ص.(194
وزاد ابن مالك وغيره من النحاة معنًى ثالثًا وهو أن تكون بمعنى "على" ،ونسب هذا الرأي لﻸخفش وللكوفيين ،وذلك
في ما حكاه اﻷخفش والفراء في قول العجاج عندما قيل له :كيف أصبحت؟ قال" :كخير"على أن الكاف يجوز أن تكون
بمعنى الباء أو على ،يريد :على خير أو بخير) ،(27حتى إن بعض المفسرين حملوا قوله تعالى" :واذكروه كما هداكم"
)البقرة (198 :على معنى :فاذكروا الله على ما هداكم)العكبري ،د.ت ،ص.(52
إﻻ أن مجيء الكاف بمعنى "على" أو "الباء" لم يلق قبولًا عند كثير من النحاة القدامى ،ولم يعولوا عليه لشذوذه عن
اﻷصل ،وذلك ﻷن الكاف ليست بمعنى الباء ،وﻻ بمعنى "على"،لذا فإن رده إلى معنى التشبيه أولى من اﻻدعاء بمعنى ﻻ دليل
عليه ،ولم يثبت وجوده في كﻼمهم .واﻷرجح عندهم أن يكون تأويل قوله "كخير" على حذف مضاف؛ أي :كصاحب خير
)ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص200؛ المالقي ،2002 ،ص276؛ المرادي ،1992 ،ص85؛ اﻷزهري ،2000 ،ج ،1ص.(654
ويبدو أن لهذا الرأي ما يؤيده عند المحدثين .فقد أوردت بعض الدراسات اللغوية الحديثة أن مجيء الكاف بمعنى
الباء نادر وقليل في اللغات السامية )عبد الجليل ،2000 ،ص(200؛ إذ رأى فاضل السامرائي أ ن معنى التشبيه في مثل ذلك
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ظاهر فيها ﻻ لبس فيه )السامرائي ،2000 ،ج ،3ص .(60ولعلﱠ ما يؤيد هذا الرأي أن الغرض من وجود الكاف في اللغات
السامية هو معنى التشبيه الذي يفيد معنى المقارنة )فليش ،1997 ،ص297؛ عبد الجليل ،2000 ،ص.(189
وقريب من ذلك ما ذكره جرجي زيدان من أن الكاف وجدت في اللغات السامية لتأدية معنى التشبيه فحسب ) ،(28وذلك
من خﻼل مقابلة الكاف في العربية مع بقية أخواتها من الساميات )جرجي ،1886 ،ص .(25واستشعر أبو عبيدة في الكاف
دﻻلتها على معنى القسم ،عند تخريجه لقوله تعالى" :كما أخرجك ربك" )اﻷنفال ،(5 :على أنّها بمنزلة الواو في أسلوب
القسم ،وتقدير الكﻼم عنده" :والذي أخرجك ربك" ،وما في موضع الذي )أبو عبيدة ،1954 ،ج ،1ص .(240وقد ضعفه
بعض النحاة والمفسرين )الواحدي1430 ،هـ ،ج ،10ص30؛ الكرماني ،1983 ،ج ،1ص434؛ ابن عادل الحنبلي،1998 ،
ج ،9ص451؛ السمين الحلبي ،د.ت ،ج ،5ص .(560وقيل :تأتي الكاف ﻹفادة معنى التعجب ،نحو قولهم" :ما رأيت كاليوم،
خبأَة" )ابن فارس ،1997 ،ص73؛ الثعالبي ،2000 ،ص.(389
وﻻ جلْد مَ 
وأغرب من هذا كله ما نقله ابن هشام وغيره عن ابن الخباز والسيرافي وغيرهما من أنّها قد تأتي بمعنى المبادرة إذا
خلُ" ،واصفًا هذا القول بالغريب والبعيد )ابن
خلُ الْ وقْتُ " ،و" وس ﱢلم كَما تَدُ 
اتصلت بـــ"ما" نحو قولهم ":صلﱢ كَما يدُ 
هشام ،1991 ،ج ،1ص202؛ ابن الخباز ،1992 ،ج ،1المقدمة ،ص39؛ الصبان ،د.ت ،ج ،2ص337؛ اﻷزهري،2000 ،
ج ،1ص .(655وقد خرج بعض النحاة هذا القول على أن الكاف زائدة تفيد معنى المبادرة ،و"ما" مصدرية وقتية ،وتقدير
صلﱢ وقْتَ دخُو ُل الصﻼ ِة " " ،وسلﱢ م وقْتَ دخُولِك) "الصبان ،د.ت ،ج ،2ص337؛ الدسوقي1301 ،هـ ،ج،1
الكﻼم عنده " :
ص261؛ عبد الجليل ،2000 ،ص.(197
ويبدو أن استغراب ابن هشام في مجيء الكاف بمعنى المبادرة ،وحاول بعض النحاة تخريجه على زيادة الكاف ،فلم
يقبل به بعض المحدثين ،وذلك ﻷن وظيفة الكاف في هذا التركيب هي الدﻻلة على الوقت ،وليست "ما" .أضف إلى ذلك أن
الدﻻلة الزمنية لهذا التركيب ﻻ تتحصل وﻻ تظهر إﻻ بوجود الكاف ،على أن المعنى :بادر بالصﻼة عند دخول الوقت )عبد
الجليل ،2000 ،ص197؛ السامرائي ،2000 ،ج ،3ص .(96ولعلّ مما يدعم هذا الرأي أن بعض الباحثين المحدثين
أشاروا إلى أن الكاف في اللغات السامية قد تؤدي وظائف نحوية مختلفة ذات دﻻلة على تلك المعاني التي ذكرها النحاة )عبد
الجليل ،2000 ،ص.(195-185
أما إذا كانت الكاف جارة زائدة ،فﻼ تأتي إﻻ لغرض توكيد الشبه أو نفيه )المبرد ،1994 ،ج ،4ص140؛ ابن السراج،
 ،1993ج ،1ص437؛ المالقي ،2002 ،ص ،277ص280؛ المرادي ،1992 ،ص .(83وقد وردت زيادتها في فصيح
الكﻼم) ،(29ومنه قوله تعالى" :ليس كمثله شيء" )الشورى ،(11 :ونحو قول الشاعر):(30
فَصيروا مِثْلَ كَعصفٍ مأْكُولْ
ورأى اﻷعلم الشنتمري أنه إنّما جاز الجمع بين الكاف و"مِثْل "في البيت ،ﻻختﻼف لفظيهما ،ولما لهما من المبالغة في
الدﻻلة على التشبيه ،مشيرا إلى أن هذه الفائدة غير متَحصلة لو كَرر المثْلُ )اﻻعلم الشنتمري ،1994 ،ص ،(237وعليه
فالكاف في البيت زائدة بين المضاف والمضاف إليه ،وذلك ﻻستغناء الكﻼم عنها والغرض منها التوكيد )المالقي،2002 ،
ص.(278
ويفهم من ذلك أن ترجيحهم للزيادة  -هنا  -بنِي على أمرين :أولهما من حيث المعنى فالمعنى؛ يحتم زيادة الكاف ،وذلك
ﻷنّه)) :لو لم تقدر زائدة صار المعنى ليس شيء مثل مثله ،فيلزم المحال ،وهو إثبات المثل ،وإنﱠما زيدت لتوكيد نفي المثل،
ﻷن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا(( )ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص ،(31)(203أما الثاني فهو من حيث القياس؛ إذ إن
القول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة اﻻسم ،وذلك ﻷن زيادة اﻻسم لم تثبت،بل إن زيادة اﻻسم لم تثبت عن النحاة
)الرماني ،1981 ،ص50؛ ابن جني ،د.ت ،ج ،1ص301؛ الرضي ،1996 ،ج ،4ص325؛ العكبري ،د.ت ،ص.(339
في حين جوز بعضهم أصالة الكاف وزيادة كلمة "مثل" على أن معنى "مثل" بمعنى "ذات" أو "هو" ،ويكون التقدير
).(32
عنده":ليس كذاته شيء" ،و" ليس كهو شيء"
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إﻻ أن الرماني وغيره من النحاة استبعدوا هذا التأويل ،ﻷن" المثْلَ" يختص به البشر وحدهم لكون بعضهم يشبه بعضا
في اﻷحوال واﻷوضاع ،بيد أن الله تعالى ﻻ مثل له )الرماني ،1981 ،ص .(49وعليه ،فﻼ يجوز أن تحمل الكاف على أنّها
اسم في مثل هذا الموضع ،وذلك لفساد المعنى المراد )المبرد ،1994 ،ج ،4ص418؛ المالقي ،2002 ،ص278؛ حسن،
 ،1986ج ،2ص ،(516ﻷن تقدير الكﻼم عند معظم النحاة والمفسرين يكون عندئذٍ ")) :ليس مثل مثله " فَيثْبتْ لله تعالى
"مِثْل" ،وينفى عنه مثل آخر وهذا ظاهر(( )المالقي ،2002 ،ص278؛ الزجاجي ،1986 ،ص40؛ الرضي ،1996 ،ج،4
ص326؛ ابن الخباز ،2007 ،ص.(237
وقيل :إن كلمة "مثل" في اﻵية جاءت بمعنى "الصفة"؛ أي على تقدير" :ليس مثل صفته تعالى شيء من الصفات"،
وقد رأى بعض المفسرين في هذا وجها مقبوﻻً ومحمﻼً سهل اﻷخذ به في العربية )اﻷندلسي ،1993 ،ج ،7ص489؛
اﻷندلسي ،د.ت ،ج ،11ص260؛ الصبان ،د.ت ،ج ،2ص.(338
ويبدو أن لجوء معظم النحاة والمفسرين إلى القول بزيادة الكاف مع كلمة "مثل" فيما ورد في اﻵيات الكريمة أولى من
غيره ،وذلك لكونه يجنبهم كثيرا من التأويل والتقدير الذي يؤدي إلى التكلف وتحميل النص ما ﻻ يطيق )الطبري ،د.ت،
ج ،20ص477؛ القرطبي ،1952 ،ج ،16ص8؛ اﻷندلسي ،1993 ،ج ،7ص489؛ حسن ،1986 ،ج ،2ص.(516
وتجدر اﻹشارة إلى أن بعض المحدثين رأى أن الكاف ليست زائدة بل هي على معناها ،وذلك ﻷن الغرض من الجمع
بينهما هو نفي المماثلة والشبه كليهما )عيد ،1990 ،ج ،2ص487؛ السامرائي ،2000 ،ج ،3ص ،(63-62ﻷن المعنى
المراد إثبات "أنه ﻻ يشبهه شيء ولو من وجه بعيد" ،أما لو جاء بالكاف وحدها)) :لكان نفيا للمشابهة فقط ،ولو جاء بمثل
لكان نفيا للمماثلة ،فجاء بهما لنفي المشابهة القريبة والبعيدة(( )السامرائي ،2000 ،ج ،3ص62؛ فليش،1997 ،
ص.(298
المبحث الثاني :الكاف حرف خطاب
تعد الكاف غير الجارة أداة من أدوات الخطاب في العربية ،وهي نوعان :نوع تكون الكاف فيه غير مجردة من معنى
اﻻسمية ،لها موضع من اﻹعراب دالة على الخطاب ،فيصح أن يقع مكانها اﻻسم الظاهر ،وعندئذٍ ﻻ بد أن تكون إما في موضع
نصب وإما في موضع جر) الزجاجي ،1986 ،ص40-39؛ ابن فارس ،1997 ،ص73؛ ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص205؛
ابن يعيش ،د.ت ،ج ،3ص ،99ج ،8ص ،(126كقولك :مررتُ بأخيك ،أو مررتُ بك ،وتقول :ضربك زيد؛ فالكاف  -هنا -اسم
يدل على المخاطب ،ودليل اسميتها عند العلماء وقوعها موقعا ﻻ يصح فيه إﻻ اﻻسم وهو المفعولية أو الجر باﻹضافة أو
بحرف الجر ،ولو وضعنا مكانها اس ما ظاهرا لكان منصوبا أو مجرورا )ابن يعيش ،د.ت ،ج ،3ص ،92ج ،8ص126؛
بابشاذ ،2003 ،ص .(505حتى إن بعض الباحثين مال إلى تسمية هذه الكاف بالكاف الضميرية )ابن الخباز ،1992 ،ج،1
ص124؛ يعقوب ،1988 ،ص .(537وقد استدل النحاة على أن الكاف – هنا – اسم يدل على الخطاب ،وأنﱠها تفتح للدﻻلة
على المذكر؛ فتقول :ضربتُك يا رجل وتكسرها للدﻻلة على المؤنث؛ فتقول :ضربتُ ِك يا امرأة ،وكذلك دخول حرف الجر عليها
من نحو :بك وبكِ )الزجاج ،1988 ،ج ،2ص247-246؛ الثعالبي ،2000 ،ج ،2ص389؛ ابن يعيش ،د.ت ،ج ،8ص-126
127؛ المالقي ،2002 ،ص.(282
وأما النوع الثاني فهي الكاف الحرفية المجردة من معنى اﻻسمية ،ﻻ محل له من اﻹعراب ،وتلحق بعض المفردات ﻹفادة
معنى الخطاب فحسب )بابشاذ ،2003 ،ص،(505ويمكن بيان ذلك وفقًا لما يلي:
 -1اتصالها بأسماء اﻹشارة كلّها ،في مثل :تلك وذلك وأولئك ،وغيرها ،وهي في ذلك كله حرف ﻻ محل له من اﻹعراب ،وﻻ
خﻼف بين العلماء في حرفية كاف الخطاب المتصلة بأسماء اﻹشارة )سيبويه ،1988 ،ج ،2ص ،78ج ،4ص218؛
المبرد ،1994 ،ج ،1ص178؛ الزجاج ،1982 ،ج ،1ص168؛ الزجاج ،1988 ،ج ،2ص .(198واستدلوا على ذلك
بعدة أمور ،منها )سيبويه ،1988 ،ج ،1ص245؛ اﻷنباري ،د.ت ،ص396؛ ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص205؛ المالقي،
 ،2002ص283؛ المرادي ،1992 ،ص :(92أنّها صيغة من صيغ ضمائر النصب أو الخفض ،والنصب ﻻ حظ له فيها
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بعد أسماء اﻹشارة .وأما الخفض فﻼ يصح الخفض بعد أسماء اﻹشارة باﻹضافة )ابن يعيش ،د.ت ،ج ،3ص ،92ج،8
ص126؛ اﻷنباري ،د.ت ،ص396؛ بابشاذ ،2003 ،ص(505؛ إذ أوضح الجرجاني هذا بقوله)) :واعملْ أبدا في أن
تنظر إلى مكانها ،فإذا أمكنك أن تضع موضعها اسما منصوبا أو مجرورا ،فاعلم أنّها اسم ،وإذا لم يكن ذلك ،فاعلم أنّها
حرف مجرد للدﻻلة على الخطاب(( )الجرجاني1408 ،هـ ،ص .(338واستدل النحاة على أن الكاف المتصلة بأسماء
اﻹشارة حرف ﻻ محالة لمجرد الخطاب ،ﻻ موضع له من اﻹعراب .ولو كانت الكاف لها موضع من اﻹعراب لكانت إما
مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة ،أما الرفع فﻼ حظ للكاف فيه ،وأما النصب فمحال وقوعه بعد أسماء اﻹشارة )ابن
يعيش ،د.ت ،ج ،8ص ،(126والجر -كذلك  -من المحال وقوعه من جهتين :اﻷولى ﻷنّه ﻻ حرف جر هنا حتى تأتي
مجرورة ،والثانية :ﻻ يجوز أن تكون مجرورة باﻹضافة ،وذلك ﻷن أسماء اﻹشارة معارف والمعارف ﻻ تصح إضافتها إلى
الظاهر وﻻ إلى غيره ،فثبت كونها حرفًا ﻻ محل له من اﻹعراب )سيبويه ،1988 ،ج ،1ص245؛ الزجاج ،1982 ،ج،1
ص169-168؛ اﻷنباري ،د.ت ،ص396؛ الجرجاني1408 ،هـ ،ص.(336
ومما يدل على ذلك ثبات النون في مثل" :ذانك " ،ﻷن الكاف لو كانت في موضع جر لحذفت لﻺضافة )سيبويه،
 ،1988ج ،1ص245؛ ابن جني ،د.ت ،ج ،1ص310؛ الزجاج ،1982 ،ج ،1ص168؛ اﻷنباري ،د.ت ،ص .(396أضف إلى
ذلك أن الغاية من مجيء الكاف مع أسماء اﻹشارة الدﻻلة على أحوال المخاطب من إفراد وتثنية وجمع أو من حيث التأنيث
والتذكير )ابن جني ،د.ت ،ج ،1ص.(318-317
ويبدو أن هذا اﻷمر لم يسلم به بعض المحدثين؛ فقد رأوا أن هذه الكاف باقية على أصلها ،ولم تخرج عن كونها
ضميرا من حيث التعريف والخاصية التي تمتاز بها الضمائر بشكل عام .أما اضطرار النحاة إلى عدم تطبيق قاعدة الضمير
على هذه الكاف ،وعدها حرف خطاب ﻻ محل له من اﻹعراب ،فمرده خوفهم من الوقوع في محظور لغوي آخر؛ وهو وقوع
الكاف مضافًا إلى أسماء اﻹشارة التي قبلها ،وهذا مرفوض عندهم ﻷن أسماء اﻹشارة معارف )أيوب ،1957 ،ص93؛ عبد
الغني ،1990 ،ص.(137-133
ومن الﻼفت لﻼنتباه أن النحاة القدامى والمحدثين أشاروا إلى أن للكاف الﻼحقة ﻷسماء اﻹشارة دﻻلة أخرى غير
الخطاب ،وهي الدﻻلة على البعد) .(33فإذا قلت" :ذا" ففيه إشارة للقريب ،وإذا قلت " :ذاك" ففيه إشارة إلى المتوسط في
البعد ،أما "ذلك" فهو للبعيد )المبرد ،1994 ،ج ،3ص275؛ الزمخشري ،د.ت ،ص141؛ اﻷندلسي ،1993 ،ج،1
ص154؛ الثعالبي ،2000 ،ج ،2ص .(389وقد أوضح ابن يعيش هذا بقوله)) :فــ"ذا" إشارة إلى القريب بتجردها من قرينة
دالة على البعد ....فإذا أرادوا اﻹشارة إلى متنح متباعد زادوا "كاف الخطاب" ،وجعلوه عﻼمة لتباعد المشار إليه ،فقالوا:
ذاك ،فإن زاد بعد المشار إليه أتوا بالﻼم مع الكاف؛ فقالوا :ذلك ،واستفيد باجتماعهما زيادة في التباعد ،ﻷن قوة اللفظ
مشعرة بقوة المعنى(( )ابن يعيش ،د.ت ،ج ،3ص.(135
ومما يدعم تضمين الكاف لهذه الدﻻلة ما أثبتته بعض الدراسات اللغوية الحديثة من أن الكاف الﻼحقة ﻷسماء اﻹشارة
تشير إلى المتوسط في البعد )موسكاتي ،1985 ،ص189-188؛ عيد ،د.ت ،ص161؛ أيوب ،1957 ،ص93؛ السامرائي،
 ،2000ج ،1ص101؛ راوي ،2005 ،ص ،(41-40إذ قال كارل بروكلمان)) :وترمز العربية والحبشية واﻵرامية ،لبعد
المشار إليه ،بإضافة صوت كالكاف(()) (34بروكلمان ،1977 ،ص.(90
ولهذه الكاف دﻻلة أخرى ،تتمثل في التوكيد والتخصيص من أجل تنبيه المتلقي أو السامع إلى أحوال المخاطب من
حيث اﻹفراد والتثنية والجمع أو التأنيث والتذكير )ابن جني ،د.ت ،ج ،1ص318-317؛ الزمخشري ،د.ت ،ص141؛ ابن
يعيش ،د.ت ،ج ،3ص(135؛ إذ قال أبو حيان)) :والكاف حرف خطاب تبين أحوال المخاطب من إفراد وتثنية وجمع وتذكير
وتأنيث) ((...اﻷندلسي ،1993 ،ج ،1ص.(154
 -2تتصل هذه الكاف بضمائر النصب المنفصلة نحو" :إياك " وأخواتها ،وهي عند اﻷخفش وأكثر البصريين حرف خطاب ﻻ
محل له من اﻹعراب ،ﻷنّه قد ثبت عند معظم النحاة أن لفظة "إ يا" من ضمائر النصب المنفصلة ) ،(35لذا فاﻷولى أن
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تُعد الكاف حرف خطابٍ ﻻ محل له من اﻹعراب .وذهب الخليل إلى أن الكاف في مثل هذا في محل جر باﻹضافة ،ﻷنّه
ﻻ يفيد معنى بانفراده وﻻ يقع معرفة ،وقد رده معظم العلماء )ابن جني ،د.ت ،ج ،1ص314؛ اﻷنباري،2002 ،
ص ،555ص557؛ العكبري ،د.ت ،ص12؛ الزمخشري ،د.ت ،ص127؛ الزبيدي ،1987 ،ص(104؛ إذ قال الزجاج:
))ومن ادعى فيه أنّه جر باﻹضافة فقد أحال،ﻷن" إيا" اسم مضمر ،والمضمر أعرف المعارف ،فﻼ يجوز إضافته بتةً((
)الزجاج ،1982 ،ج ،1ص (36)(167أما الكوفيون فذهب بعضهم إلى أن الكاف والهاء والياء ضمائر نصبٍ على
المفعولية ،وأن )إيا( قبلها دعامٌة وعماد ،وذهب بعضهم اﻵخر إلى أن" إياك" بكاملها اسم) اﻷنباري ،2002 ،ص555؛
الزبيدي ،1987 ،ص104؛ الرضي ،1996 ،ج ،2ص .(425وقد ضعف معظم النحاة كﻼ الرأيين )ابن جني ،د.ت،
ج ،1ص314؛ اﻷنباري ،2002 ،ص560-559؛ السلسيلي ،1986 ،ج ،1ص190؛ اﻷزهري ،2000 ،ج ،1ص.(104
كما بسط معظم النحاة القول في هذه المسألة معللين كون الكاف الﻼحقة للفظة "إيا" في مثل قولك" :إياك"حرفًا
مجردا من معنى اﻻسمية داﻻً على الخطاب ﻻ محل له من اﻹعراب )ابن جني ،د.ت ،ج ،1ص314؛ اﻷنباري،2002 ،
ص561؛ ابن يعيش ،د.ت ،ج ،3ص (99ﻷنّها لو كانت اسما لكان لها موضع من اﻹعراب ،والكاف ليست من ضمائر
الرفع حتى تكون في موضع رفع ،وﻻ في موضع نصب ﻷنّه ﻻ ناصب لها ،وأما الجر فمحالٌ وقوعها موقع الجر من
جهتين :اﻷولى ﻷنّه ﻻ حرف جر هنا ،والثانية أنها ﻻ يجوز أن تكون مجرورة باﻹضافة؛ ﻷنّه قد ثبت عندهم أن" إيا"
مضمر ،والضمائر أعرف المعارف ،وأشدها تخصيصا ،فﻼ تحتاج إلى اﻹضافة )اﻷنباري ،د.ت ،ص396؛ ابن يعيش،
د.ت ،ج ،3ص.(99
إﻻ أن الرضي لم يقبل تخريج البصريين ومن تبعهم لهذه الكاف على أنّها حرف ﻻ محل له من اﻹعراب؛ فقد وصف
الرضي مذهب الكوفيين القائل إن الكاف في "إياك" هي الضمير ،و"إيا" عماد ودعامة لها ،بأنّه ليس بعيدا من الصواب
)الرضي ،1996 ،ج ،2ص ،418ص ،(425وفي ذلك إشارة إلى موافقته للكوفيين وعدم تسليمه بما جاء به البصريون.
واﻷمر نفسه عند بعض المحدثين؛ فقد ذهب رمزي بعلبكي إلى أن تخريج البصريين وإن كان لطيفًا ،فإنّه غير دقيق ،مبينًا أن
الذي دفع البصريين إلى عدم القول إ ن الكاف هي الضمير ،رغبة منهم في عدم كسر القاعدة؛ إذ يمتنع عندهم دخول اللفظ
على لفظ من جنسه ،ﻷن في ذلك تعارضا مع أصل من اﻷصول التي وضعوها ،مرجحا مذهب الكوفيين في أن الكاف والهاء
والياء ضمائر باقية على أصلها الذي وضعت عليه ،و"إيا" عماد ودعامة لها ،وذلك لكونه أقرب إلى الصواب مما ذكره
البصريون )بعلبكي ،1999 ،ص.(239
 -3اتصالها بالفعل في مثل "أرأيتك" ،و"أرأيتكم" ،نحو قوله تعالى" :قال أرأيتك هذا الذي فضلت علي) "اﻹسراء(62 :؛
فالكاف هنا حرف خطاب ﻻ موضع له من اﻹعراب على مذهب سيبويه وغيره من النحاة )سيبويه ،1988 ،ج،1
ص ،245ج ،4ص218؛ اﻷخفش اﻷوسط ،1990 ،ج ،1ص299؛ الفارسي ،1982 ،ص106؛ الرضي ،1996 ،ج،1
ص ،(480في حين ذهب الفراء إلى أن الكاف هنا اسم في موضع رفع بالفاعلية ،والتاء حرف خطاب) ،(37وقد ضعفه
كثير من النحاة )الفارسي ،1982 ،ص106؛ الزجاج ،1982 ،ج ،2ص246؛ ابن فارس ،1997 ،ص73؛ اﻷنباري،
 ،1980ج ،1ص(321؛ بل وصف الزجاج هذا القول بالخطأ الذي لم يقدم عليه أحد من المتقدمين )الزجاج،1988 ،
ج ،2ص ،(38)(246ووجه الفساد فيه بين وواضح من جهات عدة :أولها :إن التاء المتحركة يجمع بالحكم على فاعليتها
عند اتصالها بالفعل ،والكاف بخﻼف ذلك )العكبري ،د.ت ،ص143؛ الرضي ،1996 ،ج ،3ص ،(90والثاني :إن التاء ﻻ
يستغنى عنها بخﻼف الكاف ،فإنّه يجوز أﻻ تذكر ،وما ﻻ يستغنى عنه أولى بالفاعلية )الفارسي ،1982 ،ص106؛
المرادي ،1992 ،ص93؛ العكبري ،د.ت ،ص ،(143والثالث أنه لو كانت الكاف في موضع رفع ﻷدى ذلك إلى محال،
وهو اجتماع فاعلين على فعل واحد في كﻼمهم على غير وجه اﻻشتراك ،لذلك امتنع عندهم وقوع الكاف في موضع رفع
)الفارسي ،1982 ،ص106؛ اﻷنباري ،1980 ،ج ،1ص321؛ العكبري ،د.ت ،ص143؛ السمين الحلبي ،د.ت ،ج،4
ص.(620
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ورأى الكسائي أن الكاف في موقع نصب مفعول به ،وقد رده بعض العلماء لبعده عن واقع اللغة ) ،(39وذلك ﻻستحالة أن
يتعدى الفعل "رأيت" إلى مفعولين :اﻷول هو الثاني في المعنى )المبرد ،1994 ،ج ،3ص277؛ الفارسي ،1982 ،ص106؛
العكبري ،د.ت ،ص143؛ السمين الحلبي ،د.ت ،ج ،4ص .(620لذا بطُلَ عند جمهور النحاة وقوع الكاف في موضع النصب؛
ﻷنّه يؤدي إلى المحال ،وثَبتَ عندهم كون الكاف هي المعتمد عليها في الخطاب )الزجاج ،1988 ،ج ،2ص246؛ اﻷندلسي،
 ،1993ج ،6ص.(54
ويمكن لنا تفسير دﻻلة الخطاب في الكاف دون التاء مع أن كليهما في اﻷصل حرف خطاب بظاهرة خلع اﻷدلة في
العربية؛ إذ ﻻ يجوز عند العلماء اجتماع حرفين بمعنى واحد .فالكاف لما لحقت الفعل "أرأيت" ،خُلِ عتْ دﻻلة الخطاب من
ﻼ منهما
جردتْ من معنى اﻻسمية؛ أي إن ك ً
التاء واحتفظت بها الكاف .وعليه ،فالتاءُ ضمير ج رد من دﻻلة الخطاب ،والكاف 
خُلِ عتْ منه دﻻلة وبقيت اﻷخرى .ومما يدل على أن الكاف هي الدالة على الخطاب أن صورتها تختلف باختﻼف أحوال
المخاطبين من تذكير وتأنيث أو إفراد وتثنية وجمع لدﻻلتها عليهم ،في حين أن التاء لما خُلِ عتْ منها دﻻلةُ الخطاب بقِيتْ
على صورة واحدة )الفارسي ،1986 ،ص36-35؛ اﻷنباري ،1980 ،ج ،1ص321؛ السيوطي ،1987 ،ج ،1ص.(397
ومما يؤيد هذا الرأي ما ذهب إليه بعض العلماء من أن هذه الكاف قد تأتي للدﻻلة على تنبيه المتلقي أو السامع إلى أحوال
المخاطب من حيث اﻹفراد والتثنية والجمع أو التأنيث والتذكير ،زيادةً في التوكيد والتخصيص .فالكاف ههنا فيها إيحاء بأنّها
توكيد للضمير "التاء" الواقع في محل رفع ،لذا وجدنا جمهور النحاة خرجوا الكاف على أنّها حرف خطاب ﻻ محل له من
اﻹعراب )ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص205؛ المرادي ،1992 ،ص93؛ يعقوب ،1988 ،ص ،(537ولعلّ هذا يعكس لنا
طبيعة تفكير النحاة القدامى من خﻼل محاولتهم تلمس اﻷبعاد الدﻻلية والوظيفية التي تؤديها حروف المعاني في سياق
الكﻼم.
ومن الﻼفت للنظر أن ما ذهب إليه الفراء لم يكن باﻷمر المستغرب والبعيد عن الواقع اللغوي والتطور الطبيعي للغات
من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة ،بل إن له ما يدعمه ويؤيده في آثار اللغات السامية .ويمكن توضيح ذلك من خﻼل
ركيزتين :اﻷولى أن معظم هذه الدراسات اللغوية خلصت إلى أن من المرجح أن يكون حرف الكاف هو اﻷصل في ضمير
المتكلم ،ﻻ التاء ،واستدلوا على ذلك من خﻼل احتفاظ بعض اللغات السامية اﻷم بهذا اﻷصل ،كاﻷكادية والعبرية ،إضافة إلى
إمكانية وسهولة تفسير كون كاف الخطاب المستعملة حاليا في بعض اللغات السامية ناشئًا عن تأثرها بالكاف التي هي في
اﻷصل من ضمائر المتكلم في السامية اﻷم .أما لو كانت التاء هي اﻷصل في ضمائر المتكلمين ،فيصعب عليهم تفسير كيف
قلبت التاء كافًا في معظم اللغات السامية اﻷخرى.
أما الركيزة الثانية ،فقد أظهرت تلك الدراسات أن اﻷصل في ضمير المخاطب في اللغات السامية اﻷم هو التاء ،ﻻ
الكاف ،ودليل ذلك عندهم وجود التاء في ضمائر المخاطبة في اللغات السامية اﻷم ،وأن التاء لما كانت هي اﻷصل في
المخاطب سهل عليهم تفسير إدخال التاء إلى المتكلم قياسا على المخاطب )برجشتراسر ،1994 ،ص77-76؛ بعلبكي،
 ،1999ص.(224-223
 -4تلحق الكاف بعض أسماء اﻷفعال ،مثل :رويدك والنجاءك وحيهلك؛ فالكاف في مثل ذلك زيدت عند النحاة ﻹفادة معنى
الخطاب )سيبويه ،1988 ،ج ،1ص ،245ص251؛ اﻷخفش اﻷوسط ،1990 ،ج ،1ص ،279ص299؛ السيرافي،
 ،2008ج ،2ص152؛ اﻷنباري ،د.ت ،ص ،(369وﻻ يجوز جعلها اسما ﻻستحالة وقوع اﻹضافة في اﻻسم المعرف
باﻷلف والﻼم )سيبويه ،1988 ،ج ،1ص245؛ المبرد ،1994 ،ج ،3ص ،209ص279؛ السيرافي ،2008 ،ج،2
ص152؛ الرضي ،1996 ،ج ،3ص(90؛ إذ لو كانت الكاف ))اسما لكان النجاءك محاﻻً ،ﻷنّه ﻻ يضاف اﻻسم الذي فيه
اﻷلف والﻼم ،وينبغي لمن زعم أنﱠ هن أسماء أن يزعم أن كاف" ذاك" اسم(( )سيبويه ،1988 ،ج ،1ص .(124ومنه ما
نقله ابن منظور عن بعض النحويين من أنّهم قالوا")):النﱠجاك" فأدخلوا الكاف للتخصيص بالخطاب ،وﻻ موضع لها من
اﻹعراب،ﻷن اﻷلف والﻼم معاقبة لﻺضافة ،فَثَبتَ أنّها كَكَاف "ذلك" و"أريتَك "زيدا) ((...ابن منظور ،د.ت ،مادة )نجا(،
ج ،15ص306؛ ابن منظور ،د.ت ،مادة )ها( ،ج ،15ص .(482واستدل ابن يعيش على كونها حرف خطاب ﻻ موضع
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له من اﻹعراب بأنّه لو كان له موضع من اﻹعراب)) :لم يخل إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا ،وهو ﻻ يجوز
أن يكون مرفوعا ﻷنّه ﻻ رافع هناك ،وﻻ يجوز أن يكون منصوبا لعدم الناصب أيضا ،وﻻ يجوز أن يكون مخفوضا ﻷن ما
فيه اﻷلف والﻼم ﻻ يجوز أن يضاف إﻻ في باب الحسن الوجه وليس ذلك منه(( )ابن يعيش ،د.ت ،ج ،3ص،92
ص .(99ومن النحاة من أشار إلى أن الغرض من إلحاق الكاف بـــ "رويد" ونحوها ،هو التوكيد والتنبيه لبيان من هو
المخاطب المخصوص )سيبويه ،1988 ،ج ،1ص245-244؛ المبرد ،1994 ،ج ،3ص277؛ ابن منظور ،د.ت ،مادة
)ها( ،ج ،15ص .(482فالكاف في مثل ذلك اجتمعت فيها دﻻلتان إحداهما الخطاب والثانية التوكيد والتخصيص.
 -5اتصالها ببعض اﻷفعال مثل :أَبصِرك ،ولَيسك؛ ونِعمك ،وبئْسك ،فالكاف في مثل ذلك حرف خطاب ﻻ محل له من اﻹعراب
)اﻷخفش اﻷوسط ،1990 ،ج ،1ص299؛ المبرد ،1994 ،ج ،3ص ،210ص ،277ص279؛ الرضي ،1996 ،ج،1
ص480؛ ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص205؛ المرادي ،1992 ،ص ،(94-93وقد استدل العلماء على أن الكاف في
مثل قولك" :ليسك زيدا" ،و"أَبصِرك زيدا" حرف خطابٍ ﻻ محل له من اﻹعراب ،ﻷنّها لو كانت اسما لصعب تفسير
وقوع النصب في كل من "زيد" و"الكاف" ،ﻻستحالة عمل "ليس" فيهما معا )ابن يعيش ،د.ت ،ج ،3ص.(99
 -6نقل بعض النحاة عن الفارسي جواز كون الكاف حرف خطاب في مثل قول الشاعر):(40
سوءِ تُهدِيهِ إلَينَا
لِسان ال 

وحِنْتَ وما حسِبتُك أَن تَحِينَا

وقد خرج بعض النحاة الكاف في البيت على أنّها المفعول اﻷول ،والمصدر المؤول "أن تحين" سد مسد المفعول
الثاني لـــ"حسب" )المرادي ،1992 ،ص.(94
 -7قد تتصل الكاف ببعض الحروف نحو قولنا " :بﻼك" و"كﻼك" وذلك قليل )ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص205؛ المرادي،
 ،1992ص .(94-93ويظهر مما سبق أن الكاف تعد من اللواحق التي تلحق بعض اﻷلفاظ في العربية وغيرها من
الساميات للدﻻلة على الخطاب .ولعلﱠ مما يدعم هذا ما أثبتته بعض الدراسات اللغوية الحديثة من أن هذه الظاهرة لها
مثيﻼتها في نظائرها في اللغات السامية اﻷخرى كالعبرية )بروكلمان ،1977 ،ص ،88-87ص90؛ جرجي،1886 ،
ص63-62؛ عليان ،2002 ،ص62؛ موسكاتي ،1985 ،ص ،179ص184؛ راوي ،2005 ،ص.(90
وصفوة القول:
إن تباين مواقف العلماء قديما وحديثًا حول الكاف الﻼحقة لمثل هذه اﻷلفاظ ،من حيث دﻻلتها على الخطاب أم ﻻ،
مرده إلى أن هذه الكاف تأتي مرة حرفًا مجردا من معنى اﻻسمية للدﻻلة على الخطاب ،ومرة أخرى اسما مضمرا .ولعلﱠ هذا
ما دفع بعض المحدثين إلى القول بوجود خلل وتناقض في أصل القاعدة النحوية ،حيث طبقت قاعدة الضمير على الكاف
أحيانًا ولم تطبق القاعدة أحيانًا أخرى ،وهو ما ﻻ يمكن التسليم به جملةً وتفصيﻼً ،ﻷنﱠه يمكن تفسيرها وفقا لمبدأ خلع
اﻷدلة .فقد خلعت عن الكاف دﻻلة اﻻسمية في مثل قولهم :أرأيتك وأوﻻئك وذلك وليسك وأبصرك وغيرها ،لوقوعها مجردة
من معنى اﻻسمية ،واحتفاظها بدﻻلة الخطاب فحسب .وعليه ،فالكاف في جميع تلك اﻷلفاظ حرف دالٌ على الخطاب ،ﻻ محل
له من اﻹعراب ،خلعت منه دﻻلة اﻻسمية ،وهذا يكثر وقوعه في كﻼمهم ،وله نظائر كثيرة في العربية )الفراء ،1983 ،ج،3
ص213؛ ابن جني ،1952 ،ج ،2ص463؛ أبو عبيدة ،1954 ،ج ،1ص63؛ السيوطي ،1987 ،ج ،1ص ،(240-237نحو
خلع دﻻلة اﻻسمية من التاء في مثل "أنت" واختصاصها بالخطاب فحسب )الفارسي ،1986 ،ص36-35؛ السيوطي،
 ،1987ج ،1ص ،(397 ،239وكذلك خروج "هل" عن دﻻلة اﻻستفهام في بعض المواضع )الفراء ،1983 ،ج ،3ص213؛
ابن جني ،1952 ،ج ،2ص463؛ أبو عبيدة ،1954 ،ج ،1ص.(63
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الخاتمة
، ومنهم من تمسك بالقول بحرفيتها،ا وحديثًا حول حقيقة الكاف؛ فمنهم من رأى فيها اﻻسميةتباينت آراء العلماء قديم
.ولكل منهما أدلته

-

ا على عدم ومن رفض القول باسميتها كان الحكم عنده مبني،من ذهب إلى القول أنها اسم اعتمد على ما ورد في الشعر
.ورودها في اﻻختيار

-

 وقد تخرج من التشبيه إلى،الثابت والمتفق عليه في العربية وغيرها من اللغات السامية أن معنى الكاف هو التشبيه
. ن أخرى كالتعليل والمبادرة واﻻستعﻼء وغيرها معا

-

ً أما المحدثون فلم يروا ذلك بالشيء المستغرب بناء،وصف النحاة القدامى مجيء الكاف بمعنى المبادرة باﻷمر الغريب
.على وجوده في بعض اللغات السامية

-

 عند النحاة هو موضعها؛ فإن جاز أن تضع مكانها كلمة-  في أحيان كثيرة- الفيصل بين الكاف اﻻسمية والحرفية
. كانت حرفًا، وإن لم يصلح ذلك،ا كانت اسم،""مثل

-

.ا" دعامة وعماد لها الكاف في "إياك" هي الضمير وإن "إيح بعض المحدثين مذهب بعض الكوفيين القائل إنرج

-

 ومن أبرز تلك الدﻻﻻت التي أشاروا إليها التوكيد، من النحاة في تلمس دﻻﻻت كاف الخطاب في الكﻼماجتهد كثير
.والتخصيص والتنبيه

-

The Singular (kāf) in Arabic:
Traditional and Modern Perspectives
Ziad Abu Sammour
Department of Arabic Language, Taibah University, Medina, Saudi Arabia.
Abstract
Arab grammarians contend that the singular (kāf) can be an article or a noun depending on its
function and meaning. They point out that this (kāf) can also be used as an ‘addressing’ particle.
Their views regarding this (kāf) vary significantly as some of them consider it as a particle, while
others consider it as a noun. This led both parties to engage in other controversial issues. This study
aims at examining the status of (kāf) in the work of certain Arab grammarians as well as certain
schools of Arabic grammar. The study also discusses the status of (kāf) in modern Arabic linguistics,
comparing it to the traditional views. The study consists of an introduction, two data analysis sections
and a conclusion. The first section examines (kāf) as a preposition, explaining its meanings and its
attachments, with the genitive noun, to other words. It examines alsoArab grammarians’ divergent
views on this particle and why some of them consider it as a noun, while others consider it as a
particle. The second section examines the non-preposition (kāf), both as a noun and as a particle,
discussing grammarians’ views regarding each.
Keywords: Singular (kāf), Arabic grammar, Traditional and modern perspectives, Nouns, Particles.
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 ،1991ج ،1ص202-200؛ الرضي ،1996 ،ج ،4ص325؛ المرادي ،1992 ،ص91-89؛ ابن عقيل ،1982 ،ج ،2ص،276
السيوطي ،1992 ،ج ،4ص195؛ الطبري ،د.ت ،ج ،20ص476؛ القرطبي ،1952 ،ج ،16ص8؛ العكبري ،د.ت ،ص339؛
الرماني ،1981 ،ص49؛ الصبان ،د.ت ،ج ،2ص.338
) (30سبق تخريجه.
) (31هذا كﻼم ابن جني ينظر :سر صناعة اﻹعراب.291/1 ،
) (32نسب هذا الرأي لثعلب ،ينظر اﻷنباري ،اﻹنصاف ،259 ،والرضي ،شرح الكافية ،325/4 ،والقرطبي ،الجامع ﻷحكام القرآن/16 ،
 ،8والصبان ،الحاشية .338/2
) (33نُسِب هذا القول لﻸخفش ،ينظر :الثعالبي ،2000 ،ج ،2ص.389
) (34تنظر دﻻلة الكاف على البعد في العبرية ،في :كمال ،1963 ،ص.142
) (35للعلماء في الكاف المتصلة بـ" إياك" أقوال كثيرة ،تنظر المسألة في :ابن جني ،د.ت ،ج ،1ص312؛ الزمخشري ،د.ت ،ص127؛
اﻷنباري ،2002 ،ص555؛ الزبيدي ،1987 ،ص104؛ ابن مالك ،1967 ،ص26؛ الرضي ،1996 ،ج ،2ص.425
) (36ينظر كﻼمه في اﻷنباري ،2002 ،ص.557
) (37ينظر رأي الفراء في :الفراء ،1983 ،ج ،1ص333؛ الفارسي ،1982 ،ص106؛ اﻷنباري ،1980 ،ج ،1ص321؛ ابن فارس،
 ،1997ص73؛ الرضي ،1996 ،ج ،3ص90؛ ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص205؛ السمين الحلبي ،د.ت ،ج ،4ص ،617ص619؛
العكبري ،د.ت ،ص143؛ اﻷندلسي ،1993 ،ج ،4ص ،129ج ،6ص.54
) (38ينظر كﻼمه في السمين الحلبي ،د.ت ،ج ،4ص.619
) (39ينظر رأي الكسائي في :الزجاج ،1982 ،ج ،1ص168؛ الفارسي ،1982 ،ص106؛ الرضي ،1996 ،ج ،3ص90؛ اﻷندلسي،
 ،1993ج ،4ص.129
) (40البيت بﻼ نسبة في :ابن هشام ،1991 ،ج ،1ص205؛ المرادي ،1992 ،ص94؛ السيوطي ،1992 ،ج ،1ص.267
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المصادر والمراجع
اﻷخفش اﻷوسط ،سعيد بن مسعدة .معاني القرآن ،تحقيق :هدى محمود قراعة ،ط ،1القاهرة ،مكتبة الخانجي1990 ،م.
اﻷزهري ،خالد بن عبد الله .التصريح على التوضيح ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية،
2000م.
اﻷشموني ،نور الدين بن يوسف بن محمد .شرح اﻷلفية ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط ،1بيروت ،دار
الكتاب العربي1955 ،م.
اﻷعشى ،ميمون بن قيس .ديوان اﻷعشى الكبير ،تحقيق :محمد حسين ،القاهرة ،المطبعة النموذجية ،د.ت.
اﻷعلم الشنتمري ،يوسف بن سليمان .تحصيل عين الذهب من معدن جوهر اﻷدب في علم مجازات العرب ،تحقيق:
زهير عبد المحسن ،ط ،2بيروت ،مؤسسة الرسالة1994 ،م.
اﻷنباري ،أبو البركات عبد الرحمن بن محمـد .أسرار العربية ،عناية :محمد بهجة البيطار ،دمشق ،مجمع اللغة العربية،
1957م.
اﻷنباري ،أبو البركات عبد الرحمن بن محمـد .اﻹنصاف في مسائل الخﻼف بين :البصريين والكوفيين ،تحقيق :جودة
مبروك ،مراجعة :رمضان عبد التواب ،ط ،1القاهرة ،مكتبة الخانجي2002 ،م.
اﻷنباري ،أبو البركات عبد الرحمن بن محمـد .البيان في غريب إعراب القرآن ،تحقيق :طه عبد الحميد طه ،القاهرة ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب1980 ،م.
اﻷندلسي ،أبو حيان محمد بن يوسف .ارتشاف الضرب من لسان العرب ،تحقيق :رجب عثمان محمد ،ط ،1القاهرة ،مكتبة
الخانجي ،ومطبعة المدني1998 ،م.
اﻷندلسي ،أبو حيان محمد بن يوسف .البحر المحيط ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود ،وعلي محمد معوض ،ط،1
بيروت ،دار الكتب العلمية1993 ،م.
اﻷندلسي ،أبو حيان محمد بن يوسف .التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ،تحقيق :حسن هنداوي ،دار القلم،
دمشق ،د.ت.
اﻷندلسي ،أبو حيان محمد بن يوسف .تذكرة النحاة ،تحقيق :عفيف عبد الرحمن ،ط ،1بيروت ،مؤسسة الرسالة1986 ،م.
أيوب ،عبد الرحمن .دراسات نقدية في النحو العربي ،الكويت ،مؤسسة الصباح1957 ،م.
برجشتراسر .التطور النحوي للغة العربية ،ترجمة :رمضان عبد التواب ،ط ،2القاهرة ،مكتبة الخانجي1994 ،م.
بروكلمان ،كارل .فقه اللغات السامية ،ترجمة :رمضان عبد التواب ،السعودية ،جامعة الرياض1977 ،م.
بعلبكي ،رمزي مني .فقه العربية المقارن ،دراسات في أصوات العربية وصرفها ونحوها على ضوء اللغات السامية ،بيروت،
دار العلم للمﻼيين1999 ،م.
البغدادي ،عبد القادر .خزانة اﻷدب ولب لباب لسان العرب ،تحقيق :عبد السﻼم هارون ،القاهرة ،مكتبة الخانجي1979 ،م.
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ابن بابشاذ ،الطاهر بن أحمد .شرح كتاب الجمل للزجاجي ،تحقيق :حسين السعدي ،العراق ،جامعة بغداد2003 ،م.
ابن برهان ،عبد الواحد العكبري .شرح اللمع ،تحقيق :فائز فارس ،الكويت ،مطابع الكويت المركزية1984 ،م.
ابن جني ،أبو الفتح عثمان بن جني .الخصائص ،تحقيق :محمد علي النجار ،القاهرة ،دار الكتب المصرية1952 ،م.
ابن جني ،أبو الفتح عثمان بن جني .سر صناعة اﻹعراب ،تحقيق :حسن هنداوي ،دار القلم ،دمشق 1993،م.
ابن الخباز ،أحمد بن الحسين اﻷربلي .النهاية في شرح الكفاية ،تحقيق :عبد الله عمر حاج إبراهيم ،رسالة ماجستير،
جامعة أم القرى مكة المكرمة1992 ،م.
ابن الخباز ،أحمد بن الحسين اﻷربلي .توجيه اللمع ،تحقيق :فايز دياب ،ط ،2دار السﻼم ،القاهرة2007 ،م.
ابن الخشاب ،عبد الله بن محمد .المرتجل ،تحقيق :علي حيدر ،دمشق ،مجمع اللغة العربية1972 ،م.
ابن السراج ،محمد بن سهل .اﻷصول في النحو ،تحقيق :عبد الحسين الفتلي ،ط  ،3بيروت ،مؤسسة الرسالة1993 ،م.
ابن العجاج ،رؤبة .الديوان ،عناية :وليم بن الورد ،الكويت ،دار ابن قتيبة1903،م.
ابن الناظم ،بدر الدين محمد بن اﻷمام محمد بن مالك .شرح اﻷلفية ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،ط ،1بيروت ،دار
الكتب العلمية2000 ،م.
ابن عادل الحنبلي ،عمر بن علي .اللباب في علوم الكتاب ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ،ط ،1بيروت ،دار
الكتب العلمية1998 ،م.
ابن عصفور اﻹشبيلي ،علي بن مؤمن .شرح جمل الزجاجي ،تحقيق :صاحب أبو جناح ،العراق ،دار الكتب1980 ،م.
ابن عقيل ،بهاء الدين بن عقيل .المساعد على تسهيل الفوائد ،تحقيق :محمد كامل بركات ،ط ،1دمشق ،دار الفكر،
1982م.
ابن فارس .الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كﻼمها ،تعليق :أحمد حسن بسج ،ط ،1بيروت ،دار الكتب
العلمية1997 ،م.
ابن مالك ،محمد بن عبد الله .التسهيل ،تحقيق :محمد كامل بركات ،القاهرة ،دار الكتاب العربي1967 ،م.
ابن مالك ،محمد بن عبد الله .شرح التسهيل ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،وطارق فتحي السيد ،ط ،1بيروت ،دار
الكتب العلمية2001 ،م.
ابن مالك ،محمد بن عبد الله .شرح الكافية الشافية ،تحقيق :عبد المنعم أحمد هريري ،ط ،1مكة المكرمة ،دار المأمون،
1982م.
ابن منظور ،محمد بن مكرم .لسان العرب ،بيروت ،دار صادر ،د.ت.
ابن هشام ،عبد الله بن يوسف .مغني اللبيب عن كتب اﻷعاريب ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،بيروت ،المكتبة
العصرية1991 ،م.
ابن يعيش ،موفق الدين بن يعيش النحوي .شرح المفصل ،مصر ،إدارة الطباعة المنيرية ،د.ت.
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الثعالبي ،أبو منصور عبد الملك بن محمد .فقه اللغة وأسرار العربية ،تعليق :ياسين اﻷيوبي ،ط ،2بيروت ،المكتبة
العصرية2000 ،م.
الجرجاني ،عبد القاهر .المقتصد في شرح اﻹيضاح ،تحقيق :كاظم بحر المرجان ،بغداد ،دار الرشيد ،وزارة الثقافة
العراقية1982 ،م.
الجرجاني ،عبد القاهر .شرح الجمل في النحو ،تحقيق :خديجة محمد ،السعودية ،جامعة أم القرى1408 ،هـ.
جرجي ،زيدان .اﻷلفاظ العربية والفلسفة اللغوية ،بيروت ،مطبعة جاور جيوس1886 ،م.
الجزولي ،أبو موسى عيسى .المقدمة الجزولية في النحو ،تحقيق:شعبان عبد الوهاب محمد ،الرياض ،مطبعة أم القرى،
1988م.
حسن ،عباس .النحو الوافي ،ط  ،8القاهرة ،دار المعارف1986 ،م.
الحلواني ،محمد خير .النحو الميسر ،ط ،1دمشق ،دار المأمون1997 ،م.
الدسوقي ،محمد بن عرفة .حاشية الدسوقي على المغني ،القاهرة ،دار الطباعة العامرة1301 ،هــ.
الرازي ،فخر الدين محمد .التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ،ط ،1بيروت ،دار الفكر1981 ،م.
راوي ،أحمد كامل .اللغة العبرية؛ قواعد ونصوص ،ط ،1القاهرة ،رواج للنشر2005 ،م.
الرضي اﻷستربادي .شرح الرضي على الكافية ،تحقيق :يوسف حسن عمر ،ط ،2بنغازي ،منشورات جامعة قار يونس،
1996م.
الرماني .معاني الحروف ،تحقيق :عبد الفتاح شلبي ،ط ،1جدة ،دار الشروق1981 ،م.
الزبيدي ،عبد اللطيف أبو بكر الشرجي .ائتﻼف النﱡصرة في اختﻼف نحاة الكوفة والبصرة ،تحقيق :طارق الجنابي ،ط،1
بيروت ،عالم الكتب1987 ،م.
الزجاج ،إبراهيم بن السري .إعراب القرآن ،تحقيق :إبراهيم اﻷبياري ،القاهرة ،دار الكتاب المصري1982 ،م.
الزجاج ،إبراهيم بن السري .معاني القرآن وأعرابه ،تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي ،ط ،1بيروت ،عالم الكتب1988 ،م.
الزجاجي ،عبد الرحمن بن إسحاق .حروف المعاني ،تحقيق :علي توفيق الحمد ،ط ،2بيروت ،مؤسسة الرسالة1986 ،م.
الزمخشري ،جار الله محمود بن عمر .الكشاف ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود ،ط ،1الرياض ،مكتبة العبيكان1998 ،م.
الزمخشري ،جار الله محمود بن عمر .المفصل في علم اﻹعراب ،ط ،2بيروت ،دار الجيل.
السامرائي ،فاضل .النحو العربي؛ أحكام ومعان ،ط ،1بيروت ،دار ابن كثير2014 ،م.
السامرائي ،فاضل .معاني النحو ،ط ،1عمان ،دار الفكر2000 ،م.
سجيف ،دافيد .قاموس عربي  -عبري للغة العبرية المعاصرة ،المجلد اﻷول ،القدس1985 ،م.
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السلسيلي ،محمد بن عيسى .شفاء العليل في إيضاح التسهيل ،تحقيق :عبد الله علي الحسيني البركاتي ،ط ،1مكة
المكرمة ،مكتبة الفيصلية1986 ،م.
السمين الحلبي ،أحمد بن يوسف .الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،تحقيق :أحمد محمد الخراط ،دمشق ،دار
القلم1987 ،م.
سيبويه ،عمرو بن عثمان .الكتاب ،تحقيق :عبد السﻼم هارون ،ط  ،3القاهرة ،مكتبة الخانجي1988 ،م.
السيرافي ،أبو سعيد الحسن بن عبد الله .شرح كتاب سيبويه ،تحقيق :أحمد حسن مهدلي ،وعلي سيد علي ،ط ،1بيروت،
دار الكتب العلمية2008 ،م.
السيوطي ،جﻼل الدين عبد الرحمن بن الكمال .اﻷشباه والنظائر في النحو ،تحقيق :غازي مختار طليمات ،دمشق ،مطبعة
مجمع اللغة العربية1987 ،م.
السيوطي ،جﻼل الدين عبد الرحمن بن الكمال .همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق :عبد السﻼم هارون ،وعبد
العال سالم مكرم ،بيروت ،مؤسسة الرسالة1992 ،م.
الصبان ،محمد بن علي .حاشية الصبان على شرح اﻷشموني ،تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،القاهرة ،المكتبة التوفيقية،
د.ت.
الطبري ،محمد بن جرير .جامع البيان ،تحقيق :محمود محمد شاكر ،القاهرة ،مكتبة ابن تيمية1987،م.
عبد الجليل ،عمر صابر .حروف الجر في العربية؛ دراسة نحوية في ضوء علم اللغات السامية المقارن ،ط ،1القاهرة،
دار الثقافة العربية2000 ،م.
عبد الغني ،أحمد عبد العظيم .القاعدة النحوية؛ دراسة نقدية تحليلية ،القاهرة ،دار الثقافة1990 ،م.
أبو عبيدة ،معمر بن المثنى ،مجاز القرآن ،تعليق :محمد فؤاد سزكين ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1954 ،م.
العكبري ،أبو البقاء عبد الله بن الحسين .التبيان في إعراب القرآن ،الرياض ،بيت اﻷفكار الدولية1998،م.
العكبري ،أبو البقاء عبد الله بن الحسين .اللباب في علل البناء واﻹعراب ،تحقيق :غازي مختار طليمات ،ط ،1بيروت ،دار
الفكر المعاصر ،ودمشق ،دار الفكر1995 ،م.
عليان ،سيد سليمان .في النحو المقارن بين العربية والعبرية ،ط ،1القاهرة ،الدار الثقافية2002 ،م.
عيد ،محمـد .النحو المصفى ،القاهرة ،مكتبة الشباب.
عيد ،محمـد .نحو اﻷلفية ،مكتبة الشباب ،القاهرة1990 ،م.
الفارسي ،أبو علي .اﻹيضاح العضدي ،تحقيق :حسن شاذلي فرهود ،ط ،1الرياض1969 ،م.
الفارسي ،أبو علي .المسائل البصريات ،تحقيق :محمد الشاطر أحمد ،ط ،1القاهرة ،مطبعة المدني1985 ،م.
الفارسي ،أبو علي .المسائل العسكريات في النحو العربي ،تحقيق :علي جابر المنصوري ،ط ،2بغداد ،مطبعة جامعة
بغداد1982 ،م.
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الفارسي ،أبو علي .المسائل العضديات ،تحقيق :علي جابر المنصوري ،ط ،1بيروت ،عالم الكتب1986 ،م.
الفارسي ،أبو علي .المسائل المنثورة ،تحقيق :شريف النجار ،عمان ،دار عمار2003 ،م.
الفراء ،يحيى بن زياد .معاني القرآن ،ط  ،3بيروت ،عالم الكتب1983 ،م.
فليش ،هنري .العربية الفصحى؛ دراسة في البناء اللغوي ،تحقيق :عبد الصبور شاهين ،القاهرة ،مكتبة الشباب1997 ،م.
القرطبي ،محمد بن أحمد اﻷنصاري .الجامع ﻷحكام القرآن  ،عناية :هشام سمير البخاري ،ط ،2الرياض ،دار عالم الكتب،
1952م.
الكرماني ،محمود بن حمزة .غرائب التفسير وعجائب التأويل ،تحقيق :شمران سركال يونس العجلي ،جدة ،دار القبلة،
1983م.
كمال ،ربحي .دروس في اللغة العبرية ،ط  ،3دمشق ،مطبعة جامعة دمشق1963 ،م.
المالقي ،أحمد بن عبد النور .رصف المباني في شرح حروف المعاني ،تحقيق :أحمد محمد الخراط ،ط  ،3دمشق ،دار
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الملخص
تناولت هذه الدراسة المبررات القانونية ﻹفصاح البنك عن الحساب المصرفي؛ ذلك أن التزام البنوك والمؤسسات المالية بالسرية
المصرفية ليس التزاما مطلقًا ،إذ يقرر المشرع اﻷردني جملة من المبررات التي تجيز للبنوك اﻹفصاح عن الحسابات المصرفية لعمﻼئها،
دون قيام أية مسؤولية في جانبها ،سواء من الناحية المدنية أو الجنائية .وقد عالجت الدراسة اﻻعتبارات التي استند إليها المشرع في
تقريره لهذه المبررات ،وذلك من خﻼل البحث في اعتبارات المصلحة الخاصة ﻷطراف العمليات المصرفية )العميل ،البنك ،الغير( ،إلى
جانب اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع؛ فقد اعتبر المشرع الرقابة على سﻼمة الجهاز المصرفي وعمليات منح اﻻئتمان إلى جانب
مكافحة الجريمة مبررا قانونيا لﻺفصاح عن الحساب المصرفي.
وخلصت الدراسة إلى أن المشرع اﻷردني قد حرص على تحقيق التوازن بين مبررات اﻹفصاح عن الحساب المصرفي وبين اﻻلتزام
بمبـدأ الســرية المصــرفية ،بحيــث ﻻ تـؤدي هــذه المبــررات إلــى إفـراغ هــذا المبــدأ مــن مضـمونه .إﻻ أن النصــوص القانونيــة الناظمــة لهــذه
المبررات شابها بعض القصور؛ فقد أغفـل المشـرع المنازعـات القائمـة بـين البنـك والعميـل المعروضـة علـى التحكـيم كمبـرر لﻺفصـاح عـن
الحساب المصرفي ،كما أغفل المشرع مصلحة الموصى له في اﻹفصاح عن الحساب المصرفي للموصي أسوة بالورثـة ،وهـو اﻷمـر الـذي
استوجب التوصية بشمول هاتين الحالتين بالمواد الناظمة لهذه المبررات.
الكلمات المفتاحية :المبررات القانونية ،السرية المصرفية ،اﻹفصاح ،البنك ،العميل ،الحسابات المصرفية.

المقدمة
يعد مبدأ السرية المصرفية للحساب المصرفي عامﻼ أساسيا من العوامل التي تجذب العمﻼء للتعامل مع البنوك؛
فالعميل يبحث عن اﻻطمئنان بالنسبة لكل ما يعهد به إلى البنك ،كما أن البنك يسعى إلى كسب ثقة الجمهور من خﻼل
المحافظة على أسرار عمﻼئه المصرفية )العطير ،1996 ،ص  .(27ويرتبط حق العميل في حفظ أسراره المصرفية يرتبط
ارتباطا وثيقا بحقه في حرمة حياته الخاصة) .(1ومن جهة أخرى ،تعتبر السرية المصرفية للحساب المصرفي ضرورة لحماية
المصلحة العامة للمجتمع لما لها من دور في دعم نظام اﻻئتمان وتوفير المناخ المناسب لﻼستثمار )عبد الحميد،2002 ،
ص .(3
ونظرا لهذه اﻷهمية لسرية الحسابات المصرفية ،فقد عنيت التشريعات بتنظيم أحكامها على نحو يرتب مسؤولية البنك
عن أي إخﻼل بالتزامه بحفظ هذا السر ،بحيث يسأل البنك من الناحية المدنية والجنائية .فمن الناحية المدنية ،تنشأ
مسؤولية البنك لكون اﻹفصاح عن السر المصرفي يمثل إخﻼﻻ بالتزامات البنك التعاقدية ،كما أن هذه المسؤولية تقوم على
أساس المسؤولية التقصيرية الناتجة عن مخالفة البنك لنصوص القانون التي تفرض هذا اﻻلتزام )البساط ،1993 ،ص ،(10
عدا عن أن العرف المصرفي هو اﻵخر يعد مصدرا من مصادر هذا اﻻلتزام )عوض ،2000 ،ص  .(1089أما من الجانب

 جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية" ،جامعة اليرموك.2019 ،
٭ كلية القانون ،جامعة اليرموك ،اربد ،اﻻردن.
٭٭ كلية القانون ،جامعة الحسين بن طﻼل ،معان ،اﻻردن.
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المبررات القانونية المانعة من مسؤولية البنك بمناسبة اﻹفصاح عن الحساب المصرفي )دراسة في القانون اﻷردني(

الجنائي ،فإن المشرع يجرم كل عمل أو إجراء يخالف اﻷحكام الخاصة بحفظ السر المصرفي ويعاقب على ذلك بالحبس أو
الغرامة أو بكلتا العقوبتين).(2
ولكن اﻻلتزام المفروض على البنك بحفظ السر المصرفي لحسابات عمﻼئه من شأنه أن يتعارض مع مقتضيات المصلحة
الخاصة بأطراف العملية المصرفية )العميل ،البنك ،الغير( )عبد الحميد ،2002 ،ص  .(49كما أن المصلحة العامة هي
اﻷخرى يجب أن تؤخذ بالحسبان؛ إذ يتوجب على البنوك اﻻلتزام بالسياسة النقدية والمصرفية واﻻئتمانية التي تتبعها الدولة
) ،(Bonneau, 1995, p. 96إلى جانب الحرص على عدم استخدام الحسابات المصرفية وسيلة ﻹضفاء المشروعية على
اﻷموال المكتسبة بطرق غير قانونية وهذا اﻷمر يستوجب فرض رقابة على النشاط المصرفي من جانب السلطات المختصة
في الدولة؛ فﻼ يعقل التضحية بالصالح العام دفاعا عن مبدأ السرية المصرفية )مصطفى ،1994 ،ص .(427
وعليه ،كان ﻻ بد من الموازنة بين اﻻلتزام بمبدأ سرية الحسابات المصرفية من جهة ،وبين المصلحة الخاصة والعامة
من جهة أخرى .وتحقيقا لهذا التوازن المطلوب ،فقد كرس المشرع اﻷردني  -وفي أكثر من قانون  -العديد من اﻷحكام التي
تجيز للبنك اﻹفصاح عن الحساب المصرفي في حاﻻت معينة وبموجب ضوابط دقيقة.
إشكالية الدراسة
تتمثل اﻹشكالية الرئيسية لهذه الدراسة في بيان مدى مﻼءمة المبررات القانونية لﻺفصاح عن الحساب المصرفي ،ومدى
تأثيرها على جوهر التزام البنك بمبدأ السرية المصرفية؛ وما إذا كانت هذه المبررات تفرغ هذا اﻻلتزام من مضمونه ،أم إنها
توازن بين المصلحة التي أراد المشرع تحقيقها منها وبين هذا اﻻلتزام.
تساؤﻻت الدراسة
تثير هذه الدراسة جملة من التساؤﻻت التي يسعى الباحث لﻺجابة عنها أثناء معالجة موضوعات الدراسة ،وهي على
النحو اﻵتي:
 -1ما مدى تأثير اﻷخذ بالمبررات القانونية لﻺفصاح عن الحساب المصرفي على التزام البنك بالسرية المصرفية؟
 -2ما هو النطاق الموضوعي والشخصي لمبررات اﻹفصاح عن الحساب المصرفي؟
 -3ما هي الضوابط التي حددها المشرع لتبرير اﻹفصاح عن الحساب المصرفي؟
 -4ما مدى شمولية اﻷحكام التي عالجت سرية الحسابات المصرفية ومبررات اﻹفصاح عنها؟
أهمية البحث
تكمن أهمية هذا البحث في تناوله ﻷحد الموضوعات الهامة المتعلقة بسرية الحسابات المصرفية ،والمتعلق على وجه
الخصوص بالمبررات التي أجاز المشرع للبنك بموجبها اﻹفصاح عن الحسابات المصرفية للعمﻼء ،وهو موضوع تقل فيه
الدراسات واﻷبحاث في التشريع اﻷردني .كما يستمد هذا البحث أهميته من أهمية النشاط المصرفي للبنوك على مستوى
اﻻقتصاد القومي وأثرها في دعم اﻻئتمان وتوفير التمويل للمشروعات اﻻقتصادية والتنموية للدولة من خﻼل استغﻼل
الودائع المصرفية القابعة في خزائن البنوك ،وبما ﻻ يدع مجاﻻ ﻻستغﻼل هذه الحسابات في اﻷعمال غير المشروعة؛
كاﻹرهاب وغسل اﻷموال ،وغيرهما .كما تأتي أهمية هذه الدراسة في تدعيم الدراسات السابقة التي تناولت سرية الحسابات
المصرفية من خﻼل اﻹضافات المتوقعة من هذه الدراسة التي قد يستفاد منها في التشريعات القانونية.
أهداف البحث
تنحصر أهداف البحث في اﻹجابة عن التساؤﻻت التي تم طرحها في بند تساؤﻻت الدراسة ،وذلك بتسليط الضوء على
موقف المشرع اﻷردني من المبررات التي تجيز للبنك اﻹفصاح عن حسابات العمﻼء ،بما ﻻ يخل بالتزامه بالسرية المصرفية،
ودون أن يستوجب هذا اﻻفصاح أية مسؤولية مدنية أو جنائية في جانب البنك.
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413

كذلك يهدف البحث إلى بيان مدى كفاية اﻷحكام التشريعية في القانون اﻷردني لتحقيق التوازن بين اعتبارات المصلحة
الخاصة والعامة وبين اﻻلتزام بمبدأ سرية الحسابات المصرفية الذي يعتبر من ركائز النشاط المصرفي بشكل عام.
منهجية الدراسة
تحقيقا لﻸهداف المرجوة من الدراسة ،سنقوم بمعالجة موضوعها من خﻼل إتباع المنهج الوصفي التحليلي ،إذ سنقوم
بوصف أحكام التشريعات اﻷردنية ذات الصلة بموضوع الدراسة وموقف القضاء والفقه بخصوصها ،ثم سنقوم بتحليلها
للوقوف على أي غموض أو نقص قد يعتريها.
خطة البحث
المبحث اﻷول :اﻹفصاح عن الحساب المصرفي ﻻعتبارات المصلحة الخاصة
المطلب اﻷول :المصلحة الخاصة للعميل
المطلب الثاني :المصلحة الخاصة للبنك والغير
المبحث الثاني :اﻹفصاح عن الحساب المصرفي ﻹعتبارات المصلحة العامة
المطلب اﻷول :الحفاظ على سﻼمة الجهاز المصرفي
المطلب الثاني :مكافحة الجرائم المتعلقة بالحساب المصرفي
وسنأتي في خاتمة الدراسة على أهم النتائج والتوصيات التي يتم التوصل إليها.
المبحث اﻷول :اﻹفصاح عن الحساب المصرفي ﻻعتبارات المصلحة الخاصة
مبدأ سرية الحسابات المصرفية) (3يقرره المشرع لمصلحة المتعاملين مع البنوك ،بحيث تكون معامﻼتهم المالية
وحساباتهم وودائعهم لدى البنك في مأمن من وصول الغير إليها ،وبالتالي قد تتطلب مصلحة العميل تمكين الغير من
الوصول للبيانات والمعلومات الخاصة بحساباته وودائعه لدى البنك .وفي هذه الحالة ،ﻻ يقضي المنطق بمنعه من ذلك ،بل
يتعين على البنك اﻻمتثال لتوجيهات عميله ما دامت ﻻ تخالف أحكام القوانين الناظمة للسر المصرفي .ومن جهة أخرى ،فإن
البنك هو الطرف اﻵخر في المعامﻼت المصرفية والملقى على عاتقه عبء الحفاظ على سرية بيانات عميله ومعلوماته،
والعﻼقة ما بين البنك والعميل قد يشوبها خﻼف ما بحيث يكون من مصلحة البنك استخدام البيانات والمعلومات الموجودة
تحت يديه ليحمي حقوقه في مواجهة هذا العميل .كما أن الغير قد يرتبط بالعميل من خﻼل عﻼقة مالية معينة قد ينشأ
بخصوصها نزاع ،اﻷمر الذي قد يجعل لهذا الغير مصلحة في طلب اﻹفصاح عن السر المصرفي للعميل ﻹثبات ما يدعيه في
مواجهته.
وعليه ،سنتناول في هذا المبحث المبررات القانونية المقررة ﻻعتبارات المصلحة الخاصة في مطلبين :المطلب اﻷول،
ونبحث فيه في المبررات القانونية الخاصة بمصلحة العميل ،والمطلب الثاني ،ونتناول فيه المبررات القانونية الخاصة بمصلحة
البنك والغير.
المطلب اﻷول :المصلحة الخاصة بالعميل
سرية الحسابات المصرفية مقررة باﻷساس لمصلحة العميل؛ فﻼ يحتج بها في مواجهته .لذلك ،فإن للعميل الحق في
تمكين الغير من اﻻطﻼع على المعلومات والبيانات المصرفية الخاصة به ،ويتعين عليه في هذه الحالة إصدار موافقة خطية
منه موجهة للبنك تفيد هذا اﻹذن )الفرع اﻷول( ،كما أن ورثة العميل ،ولكونهم الخلف العام له ،يحق لهم اﻻطﻼع على هذه
المعلومات أو منح اﻹذن للغير باﻻطﻼع عليها )الفرع الثاني(.
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المبررات القانونية المانعة من مسؤولية البنك بمناسبة اﻹفصاح عن الحساب المصرفي )دراسة في القانون اﻷردني(

الفرع اﻷول :اﻹفصاح عن السر المصرفي بموافقة العميل الخطية
العميل هو صاحب الحق في السر المصرفي للمعلومات والبيانات المتعلقة بحساباته المصرفية وودائعه لدى البنك،
وبالتالي ،ﻻ يوجد ما يمنعه من اﻻطﻼع عليها كلما دعته الحاجة إلى ذلك .وله أيضا الحق في السماح للغير باﻻطﻼع على
هذه المعلومات والبيانات ،كأن يطلب العميل من البنك تزويد أحد مستشاريه الماليين أو ممثليه القانونين ببيانات أو
معلومات عن حساباته وودائعه ومعامﻼته المصرفية؛ فالسر المصرفي مقرر أساسا لمصلحته وﻻ يمكن أن يحتج به في
مواجهته )الحموري.(16 ،2002 ،
أما بالنسبة للكيفية التي يخول العميل بها البنك باﻹفصاح عن سره المصرفي ،فتتمثل في إصداره إذنا يتضمن هذا
التخويل .وقد اشترط المشرع اﻷردني أن يكون اﻹذن خطياً؛ فالكتابة تعتبر شرطا لصحة اﻹذن الصادر من العميل).(4
ويتوجب على العميل أن يحدد نطاق اﻹذن الذي تتضمنه الموافقة الخطية الصادرة عنه ،من حيث ما إذا كان عاما
بحيث يشمل أي معلومة أو بيان وبخصوص أي حساب أو وديعة ،أو خاصا ببيانات أو معلومات معينة وبحساب أو وديعة
محددة على سبيل الحصر .كما يجب أن يتضمن اﻹذن تحديدا واضحا للشخص أو اﻷشخاص المخولين باﻻطﻼع بموجبه.
ويرى البعض أن اﻹذن الصادر من العميل يجب أن يكون على صورة توكيل رسمي خاص ،أو صادر من العميل بمعرفة البنك
وبحسب اﻹجراءات المعتمدة لديه )القليوبي ،2007 ،ص.(369
وتكمن أهمية اﻹذن الخطي والمعلومات الواردة فيه بالنسبة للبنك في أن البنك يستطيع اﻻحتجاج بهذا اﻹذن في مواجهة
عميله ،ﻹثبات أن ما قام به من تمكين الغير من اﻻطﻼع على أسراره المصرفية هو مما يقع ضمن حدود اﻹذن الخطي ،من
حيث المعلومات المفصح عنها ومن حيث اﻷشخاص المفصح لهم )كبيش ،1999 ،ص .(26
وأما بالنسبة للشروط الموضوعية الﻼزمة لصحة اﻹذن الخطي الصادر عن العميل ،فيتوجب توافر الرضا وجودا وصحةً،
بأن تكون الموافقة صادرة عن إرادة سليمة خالية من العيوب وفقا للقواعد العامة ،ويتعين أن يكون الرضا معاصرا لعملية
اﻹفصاح عن السر المصرفي؛ إذ إن الرضا الﻼحق لﻺطﻼع ﻻ يعدو أن يكون نوعا من التصالح الذي ﻻ يحول دون وقوع
جرم إفشاء السر المصرفي).(5
وتجدر اﻹشارة إلى أن القواعد العامة تقضي بحق الولي أو الوصي في اﻻطﻼع على البيانات والمعلومات المصرفية
بالنسبة للشخص المحجور عليه بذاته أو بحكم المحكمة ،وفي الحدود المبينة في القانون ،ليتمكن من أداء الواجب المناط
به) ،(6فالوصي أو القيم هو الممثل القانوني للعميل القاصر أو المحجور عليه ،وبالتالي ﻻ يستطيع البنك اﻻحتجاج بالسر
المصرفي لعميله بمواجهتهم )القليوبي ،2007 ،ص .(236
وليس ضروريا أن يكون العميل شخصا طبيعيا يملك إرادة التصرف ويمنح اﻹذن بنفسه؛ فقد يكون صاحب الحق في
الحماية المقررة بموجب السرية المصرفية شخصا اعتباريا مثل الشركات ،وبالتالي يكون للممثل القانوني لهذا الشخص
اﻻعتباري الحق في اﻻطﻼع على البيانات والمعلومات محل الحماية ،كما له أن يأذن للغير بهذا اﻻطﻼع )عبد الحميد،
 ،2002ص .(41
الفرع الثاني :اﻹفصاح عن السر المصرفي ﻷحد ورثة العميل أو بموافقته
يجيز المشرع للبنك اﻹفصاح عن السر المصرفي الخاص ﻷي من ورثة عميله ،كما يجيز لورثة العميل المتوفى أو
ﻷحدهم أن يأذن للغير بهذا اﻻطﻼع بموجب موافقة خطية) (7أو ما يقوم مقامها من الوسائل اﻹلكترونية المشار إليها في
قانون المعامﻼت اﻹلكترونية ذي رقم ) (15لسنة  .2015فالورثة هم أصحاب المصلحة في حساب مورثهم لدى البنك .وإذا
كان ﻻ يحق ﻷحد من ذوي العميل -أثناء حياته -اﻻطﻼع على أسراره المصرفية إﻻ بموافقة خطية منه ،فبعد وفاته تنتقل
ذمته المالية إلى الورثة بما لها وما عليها) ،(8فﻼ يبقى ما يمنعهم من اﻻطﻼع على المعلومات الخاصة بحسابات مورثهم
وودائعه ،سواء كان هذا اﻻطﻼع مباشرا )بأنفسهم( أو غير مباشر )من خﻼل الغير(.
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والتساؤل الذي قد يثار هنا هو ما هو النطاق الموضوعي للحق الممنوح لورثة العميل باﻻطﻼع على أسرار مورثهم
المصرفية؟ هل يحق لهم طلب اﻻطﻼع على أي معلومة أو بيان وبخصوص أي حساب؟ أم إن هذا الحق مقيد بحدود
ضرورة مصالحهم المالية المتعلقة بتركة العميل؟
مسألة النطاق الموضوعي للحق الممنوح لورثة العميل باﻻطﻼع على السر المصرفي لمورثهم مسألة خﻼفية يتنازعها
اتجاهان في الفقه:
اﻻتجاه اﻷول ،ويذهب إلى القول بأن حق الورثة في اﻻطﻼع على حسابات مورثهم وودائعه غير مقيد بحدود معينة؛
فورثة العميل لهم ما للعميل من سلطة بهذا الخصوص ،وبالتالي ﻻ يستطيع البنك اﻻحتجاج في مواجهتهم بالسرية المصرفية
لحسابات مورثهم وبياناته )عوض ،2000 ،ص .(719
أما اﻻتجاه الثاني ،فيذهب إلى القول بتقييد حق الورثة في اﻻطﻼع على أسرار مورثهم المصرفية ،وجعل ضرورة
المعلومات والبيانات المراد اﻻطﻼع عليها بالنسبة ﻷمور التركة نطاقا لهذا اﻻطﻼع؛ فﻼ مصلحة للورثة في اﻻطﻼع على
البيانات والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة لمورثهم )مصطفى ،أحمد بركات ،1990 ،ص .(400
ويمكن لنا القول إن الغاية التي من أجلها يجيز المشرع لورثة العميل اﻻطﻼع على السر المصرفي لمورثهم تكمن في
تمكينهم من حصر نصيبهم من التركة من جهة ،ومن تبرئة ذمة التركة من الديون العالقة بها من جهة أخرى ،ومن ثم ﻻ يوجد
ما يمنع اطﻼعهم على المعلومات والبيانات التي تتعلق بذلك دون سواها من معلومات كان العميل قد حرص على إخفائها وﻻ
مصلحة ﻷحد في اﻻطﻼع عليها.
وﻻ بد لنا هنا من إبداء مﻼحظتين تسترعيان انتباه المتأمل في مضمون نص المادة  72من قانون البنوك اﻷردني:
المﻼحظة اﻷولى:
وتتمثل في أن المشرع قد منح حق اﻻطﻼع على السر المصرفي ﻷي شخص من ورثة العميل المتوفى ،ولم يشترط أن
يكون لهذا الوريث نصيب معين من التركة ،كما أجاز المشرع ﻷي وريث ،مهما كان نصيبه من التركة ،أن يمنح الغير موافقة
خطية تمكنه من اﻻطﻼع على اﻷسرار المصرفية للمورث بصرف النظر عن موقف بقية الورثة.
وبهذا الخصوص ،يبدو لنا أن تقييد اﻹذن الصادر من أحد الورثة بضرورة موافقة جميع الورثة أو غالبيتهم فيه احتياط
أكبر وضمانة أفضل في الحفاظ على مصالح باقي الورثة وحقوقهم.
المﻼحظة الثانية:
وتكمن في أن المشرع قد أغفل ذكر الموصى له كصاحب مصلحة في اﻻطﻼع على حسابات الموصي وبياناته )العميل
المتوفى(؛ فالنص جاء قاصرا على ورثة العميل فقط.
وبالتالي ،يثور التساؤل حول حق الموصى له في اﻻطﻼع على أسرار الموصي المصرفية بعد وفاته ،ومدى استطاعته
منح اﻹذن للغير بهذا اﻻطﻼع أسوة بالوارث.
بدايةً ،هذا الموقف من المشرع اﻷردني بخصوص الموصى له ﻻ نجد له ما يبرره ،ﻻسيما وأن العلّة من السماح للورثة
باﻻطﻼع على أسرار مورثهم المصرفية المتمثلة بحماية حقوقهم المالية المتعلقة بالتركة ،هي علة متوافرة أيضا بالنسبة
للموصى له ،خاصة بالنسبة للمعلومات والبيانات ذات الصلة بنصيبه من تركة العميل الموصي ،لكن في ظل غياب النص
الصريح على ذلك ،وفي ظل حصر هذا الحق بالورثة وحدهم ،ودرءاً للخﻼف بخصوص جواز ذلك من عدمه ،نعتقد أنه من
اﻷفضل أن يضمن المشرع هذه المادة نصا صريحا على شمول الموصى لهم بهذا الحق أسوة بالورثة ،خاصة وأن من
التشريعات المصرفية المقارنة ما يقرر هذا الحق بالنسبة للموصى له صراحة).(9
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المبررات القانونية المانعة من مسؤولية البنك بمناسبة اﻹفصاح عن الحساب المصرفي )دراسة في القانون اﻷردني(

وكما سبق ذكره بالنسبة للورثة ،فإن حق الموصى له يتعين أن يكون مقيدا بالحدود الﻼزمة لتنفيذ الوصية فقط،
وبالجزء الخاص بحسابات العميل ذات الصلة بهذه الوصية ،وإﻻ فﻼ مصلحة له بهذا اﻻطﻼع )سيف النصر ،2004 ،ص
 .(374وﻻ يفوتنا هنا أن نشير إلى حق منفذ الوصية في اﻻطﻼع على المعلومات المصرفية الخاصة بالعميل الموصي ،وذلك
ليتمكن من القيام بالواجب الذي هو مكلف به والمتمثل في تنفيذ الوصية على الوجه اﻷكمل).(10
المطلب الثاني :المصلحة الخاصة بالبنك والغير
قد يكون للبنك مصلحة في اﻹفصاح عن المعلومات والبيانات الخاصة بحسابات العميل وودائعه ،وتنشأ هذه المصلحة
في الفرض الذي يكون فيه البنك طرفا في منازعة قضائية مع العميل تتعلق بالحسابات والمعامﻼت المصرفية التي يتوﻻها
البنك لمصلحة هذا اﻷخير ،بحيث يكون اﻹفصاح عن المعلومات الخاصة بهذه الحسابات والمعامﻼت وسيلة يدفع بها البنك
مطالبات العميل في مواجهته ،أو يستند عليها هو ﻹثبات مطالباته تجاه هذا اﻷخير )الفرع اﻷول(.
كما أن الغير قد يرتبط بعﻼقة أو معاملة معينة مع العميل ،فتكون له مصلحة في إفصاح البنك عن السر المصرفي
ليتمكن من إثبات واقعة معينة أو حق في مواجهة العميل )الفرع الثاني(.
الفرع اﻷول :المبررات القانونية الخاصة بمصلحة البنك
بموجب المادة  74هـ من قانون البنوك اﻷردني ،يعتبر كشف البنك عن البيانات الخاصة بمعامﻼت العميل كلها أو
بعضها الﻼزمة ﻹثبات حقه في نزاع قضائي مع هذا اﻷخير بخصوص هذه المعامﻼت ،استثناء من اﻻلتزام الملقى على عاتق
البنك بموجب اﻷحكام الخاصة بالسرية المصرفية الواردة في المادتين  72و 73من القانون نفسه .فالمشرع اﻷردني أولى
حق البنك في حماية مصالحه رعاية خاصة عند تنظيمه ﻷحكام السرية المصرفية؛ إذ اعتبر مصلحة البنك في حماية حقه في
مواجهة العميل مبررا من مبررات اﻹفصاح عن السر المصرفي.
والنزاع الناشئ بين البنك وعميله قد يتمثل في ادعاء البنك وجود حق له في ذمة العميل )نفقات أو أقساط مستحقة(،
أو قد يتمثل هذا النزاع في ادعاء العميل وجود حق له في مواجهة البنك ،كأن يكون له مال مودع لديه )السرهيد،2010 ،
ص 122؛ العطير ،1996 ،ص  .(178وفي الحالتين للبنك الحق في إثبات ما يدعيه من خﻼل البيانات والمعلومات
الموجودة تحت يديه دون أن يحول التزامه بالسرية المصرفية دون ذلك )سيف النصر ،2004 ،ص  .(377ويشترط المشرع
ﻻعتبار النزاع القضائي مبررا يسمح للبنك باﻹفصاح عن السر المصرفي ،وجوب أن يكون هذا النزاع قائما)(11؛ أي أن تكون
الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء .وبمفهوم المخالفة ،ﻻ يجوز للبنك اﻹفصاح عن هذه المعلومات قبل إحالة الدعوى
للقضاء ،أو بعد صدور حكم منْهٍ للخصومة.
ولكن ،ماذا لو كانت الخصومة بين البنك وعميله معروضة على التحكيم وليس على القضاء؟ هل يستطيع البنك اﻹفصاح
عن السر المصرفي بناء على طلب الجهة المختصة بالتحكيم.؟ وما هو اﻷساس القانوني لهذا اﻹفصاح؟
في الواقع ،لم يورد المشرع في المواد الناظمة ﻷحكام السرية المصرفية حكما لهذه الحالة ،فقد اقتصر النص في
المادتين  72و 74من قانون البنوك اﻷردني على حالة النزاع القضائي القائم بين البنك وعميله كمانع يحول دون مساءلة
البنك عن اﻹفصاح عن السر المصرفي.
ولكن نستطيع القول إنه إذا كانت الغاية المنشودة من هذا المبرر المقرر في المواد المشار إليها سابقًا ،تتمثل في
تمكين البنك من إثبات حقوقه تجاه عميله ،فإن هذه الغاية تعد متوافرة أيضا في الخصومة القائمة أمام محكﱠم أو هيئة تحكيم.
فالحكمة من تبرير اﻹفصاح عن السر المصرفي في حالة النزاع بين البنك وعميله متوافرة ،سواء تعلق اﻷمر بدعوى قضائية
أو تحكيمية.
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ومن جهة أخرى ،فإن الخطورة التي قد تنجم عن اﻹفصاح عن السر المصرفي تبدو منعدمة ،سواء تم اﻹفصاح بموجب
حكم صادر عن جهة قضائية أو بموجب حكم تحكيم؛ ذلك أن كﻼ من البنك والعميل على اطﻼع على المعلومات محل السر
المصرفي .فالسرية غير متحققة فيما بينهما في حدود المعامﻼت التي تربطهم كﻼ منهما باﻵخر يضاف إلى ذلك أن من تصل
إلى علمه هذه المعلومات سواء كان جهة قضائية أو تحكيمية ،هو اﻵخر ملزم بحكم مهنته بحفظها وعدم إفشائها إلى
الغير)السيد قرمان ،د.ت؛ ص  .(75وتجدر اﻹشارة هنا إلى أن بعض التشريعات المقارنة قد نصت صراحة على جواز
إفصاح البنك عن السر المصرفي بموجب حكم قضائي أو حكم محكﱠمين).(12
وأما من حيث النطاق الموضوعي للمعلومات التي يجوز للبنك اﻹفصاح عنها بمناسبة النزاع القضائي بينه وبين عميله،
فيجب أن تكون في الحدود الﻼزمة ﻹثبات ما يدعيه في مواجهة عميله؛ بمعنى أن تكون المعلومات ذات صلة بموضوع
النزاع ،وخاصة بأطراف النزاع وحدهم ،وما عداها يبقى ضمن مظلة الحماية المقررة بموجب مبدأ السرية المصرفية ،ويسأل
البنك إذا أفصح عنها )السيد قرمان ،د.ت؛ ص .(76
الفرع الثاني :المبررات القانونية الخاصة بمصلحة الغير
قد يرتبط العميل -صاحب المصلحة في السر المصرفي -بمعامﻼت مالية مع الغير ،وقد يترتب على هذه المعامﻼت
نشوء مصلحة للغير في طلب الكشف عن المعلومات والبيانات المصرفية للعميل ليتمكن من إثبات ما يدعيه بخصوصها ،أو
ليتمكن من تحصيل الحقوق المترتبة له .ولقد راعى المشرع هذه المسألة عند تقريره لمبررات اﻹفصاح عن السر المصرفي؛
فالمادة /74ج من قانون البنوك اﻷردني تقضي بأنه يعد استثناء من التزام البنك بالسرية المصرفية لحسابات عميله وودائعه،
حالة اﻹفصاح الخاصة بإصدار البنك المسحوب عليه شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف شيك بناء على طلب صاحب الحق
)أوﻻ( .كما تجيز المادة  72من القانون نفسه تجيز للبنك أن يفصح للغير عن السر المصرفي لعميله بقرار من جهة قضائية
مختصة )ثانيا(.

أوﻻ :إصدار البنك لشهادة أو بيان بأسباب رفض صرف الشيك المسحوب عليه من عميله
بداية ،إذا امتنع البنك المسحوب عليه الشيك عن الوفاء بقيمته ﻷي سبب من اﻷسباب ،سواء كان ذلك لوجود عيب
شكلي في الشيك ،أو لعدم وجود رصيد للساحب ،أو ﻷن الرصيد غير كافٍ ،فإنه ملزم بتزويد الحامل بما يفيد هذا اﻻمتناع.
ومن الوسائل التي يقررها المشرع للحامل ﻹثبات هذا اﻻمتناع ،قيام البنك بكتابة بيان مؤرخ على الشيك نفسه يفيد ذلك).(13
وتكمن أهمية هذا البيان أو الشهادة في أنها شرط ليتمكن الحامل من الرجوع الصرفي على الملتزمين بالشيك للمطالبة
بقيمته) .(14كما أن هذا البيان يعتبر ضرورة ﻹثبات جرم إصدار شيك ﻻ يقابله رصيد قائم قابل للوفاء به )قايد ،2001 ،ص
.(55
والبيان الصادر عن البنك المسحوب عليه الشيك بمناسبة رفضه صرف الشيك مقرر أساسا لمصلحة الحامل؛ فهذا
الحامل هو صاحب الحق في أن يطلب من البنك مثل هذه الشهادة أو هذا البيان .وﻻ شك في أن البيان الذي يصدر عن
البنك بمناسبة رفضه صرف الشيك المسحوب عليه سيتضمن معلومات وبيانات تتعلق بحساب الساحب ،وهي من اﻷسرار
المصرفية للعميل التي تجب المحافظة عليها .فالبيان الذي يصدره البنك في هذه الحالة قد يشير إلى خلل ما في المﻼءة
المالية للساحب ،وبالتالي سيشكل مساسا بسمعته ومركزه المالي ،ولكن المشرع في هذا الفرض رجح مصلحة الغير
)الحامل( على مصلحة الساحب ،واعتبر أن إفصاح البنك عن المعلومات المتعلقة بأسباب رفض صرف الشيك يكون مبررا وﻻ
يعد إخﻼﻻ بالتزامه بالسرية المصرفية لعميله).(14
ويﻼحظ في هذا الفرض أن المشرع اعتبر مجرد طلب حامل الشيك من البنك لمثل هذا البيان كافيا لقيام البنك بذلك؛
فﻼ حاجة ﻷمر قضائي حتى يكون إفصاح البنك عن أسباب رفض صرف الشيك مبررا يمنع من مسؤولية البنك .ولكن على
البنك أن ﻻ يفصح إﻻ عن المعلومات الخاصة بأسباب رفض صرف الشيك دون غيرها ،كأن يشمل البيان عبارة عدم كفاية
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الرصيد ،أو عدم وجود رصيد،أو كون الحساب مغلقا ،أو عدم مطابقة توقيع الساحب للتوقيع المعتمد لدى البنك المسحوب
عليه )محمود ،2005 ،ص .(119
ثانيا :اﻹفصاح عن الحساب المصرفي بموجب قرار قضائي
يجيز المشرع للبنك أن يفصح عن المعلومات والبيانات المصرفية الخاصة بعميله بناء على قرار من جهة قضائية
مختصة في خصومة قضائية قائمة) .(15وقد سبقت اﻹشارة إلى أن الخصومة القضائية قد تكون بين البنك وعميله ،وعندها
تكون للبنك مصلحة في الكشف عن السر المصرفي ﻹثبات حقه في مواجهة هذا العميل.
ولكن قد تنشأ هذه الخصومة بين العميل صاحب المصلحة في السر المصرفي وبين الغير؛ فقد يلجأ الغير إلى مطالبة
المحكمة المختصة بإيقاع الحجز اﻻحتياطي على أموال العميل الموجودة في الحسابات والودائع والخزائن واﻷمانات لدى
البنك ،وذلك ضمانا لدينه الذي يطالب به ،وهو حق مقرر للدائن بموجب المادة  141من قانون أصول المحاكمات المدنية،
التي تجيز إيقاع الحجز اﻻحتياطي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة في حيازة شخص ثالث).(16
وفي حال قررت المحكمة المختصة قبول طلب الحجز وأصدرت قرارا بذلك ،يصبح البنك ملزما ،وخﻼل ثمانية أيام من
تاريخ تسلمه لورقة الحجز ،بتقديم بيان للمحكمة يتضمن معلومات تتعلق بالنقود أو اﻷموال أو اﻷشياء اﻷخرى التي تعود
لعميله المدين ،مبينا نوعها وجنسها وعددها) .(17كما أوجب المشرع تسليم صورة مصدقة عن البيان الصادر عن البنك إلى
الدائن طالب الحجز).(18
وﻻ شك في أن مثل هذا البيان ،الصادر عن البنك تنفيذا لحكم المحكمة ،يتضمن معلومات وبيانات محمية بمبدأ السرية
المصرفية الذي يحكم العمليات المصرفية للبنوك ،لكن ،وﻷنه قد تم بناء على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة ،وفي
خصومة قائمة بين العميل والغير ،فإن ذلك يضفي صفة اﻹباحة على عملية إفصاح البنك عن هذه اﻷسرار ،بحيث يشكل قرار
المحكمة مبررا قانونيا يمنع مساءلة البنك عن اﻹخﻼل بالسرية المصرفية لعميله )الشيخلي ،2002 ،ص .(1
ومن تطبيقات القضاء اﻷردني بهذا الصدد ،الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان ،في قضية تتلخص وقائعها في:
"أن البنك تقدم بطلب إلى قاضي اﻷمور المستعجلة في محكمة بداية حقوق الزرقاء ،للسماح له بالكشف عن المعلومات
المتعلقة بحساب المستأنف وإسقاط السرية المصرفية عنها ،لوجود حكم صادر من محكمة أمريكية يطالب البنك بذلك" .فقد
قضت محكمة استئناف عمان بأن الحكم الصادر عن المحكمة اﻷمريكية هو بخصوص دعوى مرفوعة من الغير على البنك ،وأن
المستأنف )صاحب الحساب( ليس طرفا فيها ،وأنه ﻻ تتوافر في الطلب أي حالة من الحاﻻت التي يجيز فيها قانون البنوك
اﻷردني إعطاء بيانات تتعلق بحساب العميل )المستأنف( ،وبالتالي قررت المحكمة فسخ القرار القاضي بالسماح للبنك
باﻹفصاح عن المعلومات الخاصة بعميله والصادر عن قاضي اﻷمور المستعجلة).(19
ويتضح لنا من هذا الحكم أن المحكمة الموقرة قد جعلت من كون العميل صاحب المصلحة في السر المصرفي طرفا في
النزاع القائم بين البنك والغير شرطا حتى يعتبر هذا النزاع من المبررات القانونية التي تمنع مساءلة البنك عن نزع السرية
المصرفية عن حسابات هذا العميل؛ بمعنى أن المبرر القانوني لﻺفصاح عن أسرار العميل المصرفية في هذا الفرض قاصرة
على النزاع الذي يكون العميل نفسه طرفا فيه في مواجهة البنك.
المبحث الثاني :اﻹفصاح عن الحساب المصرفي ﻻعتبارات المصلحة العامة
تتجاوز أهمية السرية المصرفية نطاق المصلحة الخاصة بأطراف العمل المصرفي؛ إذ تعتبر من أهم اﻷركان التي يقوم
عليها نشاط البنوك الذي يعد جوهر اﻻقتصاد الوطني ﻷي دولة من الدول .وكما سبق بيانه ،فإن التزام البنوك بالسرية
المصرفية للمعلومات والبيانات الخاصة بحسابات العمﻼء وودائعهم هو عامل الجذب الرئيسي لهؤﻻء للتعامل معها ،وهو
اﻷمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نمو الودائع البنكية ،ومن ثم توظيفها في خدمة اﻻقتصاد الوطني من خﻼل تمويل
المشاريع التنموية الضخمة للدول.
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وتعتبر سﻼمة الجهاز المصرفي واﻻئتماني للدولة عامﻼ مهما من عوامل اﻻستقرار اﻻقتصادي واﻻجتماعي فيها .لذلك
كان ﻻبد من الحرص على سﻼمة هذا الجهاز من خﻼل ممارسة نوع من الرقابة عليه من الجهات المختصة في الدولة

)المطلب اﻷول( ومن جهة أخرى ،تتطلب المصلحة العليا للمجتمع المحافظة على اﻷمن بمفهومه الواسع ،بحيث يتوجب
اتخاذ الوسائل الﻼزمة كافة للحيلولة دون استخدام الخدمات والتسهيﻼت المصرفية التي توفرها البنوك في ارتكاب الجرائم
أو تسهيل ارتكابها ،وهذا اﻷمر يتطلب تعاون البنوك في سبيل الكشف عن المعامﻼت المصرفية المشبوهة )المطلب الثاني(.

المطلب اﻷول :الحفاظ على سﻼمة الجهاز المصرفي
التزام البنوك بالسياسة النقدية والمصرفية للدولة من شأنه أن يساعد في المحافظة على متانة اﻻقتصاد الوطني .لذلك
يكرس المشرع أحكاما صارمة تتضمن فرض الرقابة على أنشطة البنوك بهدف التأكد من مدى التزامها بالسياسة المصرفية
التي ترسمها التشريعات ذات الصلة).(20
وبهدف تمكين الجهات المختصة من ممارسة دورها الرقابي على الجهاز المصرفي واﻻئتماني ،فقد اعتبر المشرع
اﻷردني إفصاح البنوك عن أي معلومات وبيانات يشملها مبدأ السرية المصرفية مبررا متى تم ذلك بمناسبة اﻹجراءات الرقابية
التي تقوم بها الجهات المخولة قانونا بهذه الرقابة) .(21وقد حصر المشرع هذا الدور الرقابي في جهتين :مدققي حسابات
البنك )الفرع اﻷول( ،والبنك المركزي اﻷردني )الفرع الثاني(.
الفرع اﻷول :المبرر الخاص برقابة مدققي الحسابات
على البنك في بداية كل سنة مالية أن يقوم بتعيين مدقق أو أكثر لحساباته .ويتولى مدققو الحسابات مراجعة سجﻼت
البنك والتأكد من صحتها ،وإعداد تقرير سنوي بذلك يقدم للبنك ،كما يقع على عاتق مدققي الحسابات واجب تزويد البنك
المركزي بأي معلومات ذات أهمية بالنسبة لوضع البنك الذي يتم تدقيق حساباته ،بحيث يزود البنك المركزي بأي مخالفة
مرتكبة من مجلس إدارة البنك أو أي عضو من أعضائه ،أو في حال اكتشاف أي نشاط غير مشروع).(22
وتقوم البنوك باختيار مدققي حساباتها من ضمن قائمة يعدها البنك المركزي اﻷردني سنويا .وتتضمن هذه القائمة
أسماء مدققي الحسابات المعتمدين ،بحيث يتوجب على البنك أن يبلغ البنك المركزي بمدقق الحسابات الذي تم اختياره.
وإذا ما تأخر البنك عن ذلك لمدة أقصاها أربعة أشهر من بداية السنة المالية ،يتولى البنك المركزي تعيين مدقق حسابات
على نفقة البنك الذي تخلف عن التعيين خﻼل المدة المذكورة).(23
وعليه ،فإن الواجب الذي يكلف به مدققو حسابات البنوك يتطلب منهم اﻻطﻼع على المعلومات والبيانات الخاصة
بحسابات العمﻼء وودائعهم ،وذلك ليتمكنوا من إعداد الميزانيات والتقارير السنوية التي تعرض على الجمعية العمومية للبنك،
وليتمكنوا أيضا من تزويد البنك المركزي بأية مﻼحظات أو سلبيات تتعلق بالنشاط المصرفي للبنوك .وبالتالي ﻻ يجوز للبنك
أن يتمسك في مواجهتهم بمبدأ السرية المصرفية لمنعهم من الحصول على المعلومات والبيانات التي تقع ضمن حدود
الواجب الذي هم مكلفون به.
وعلى هذا اﻷساس ،فقد اعتبر المشرع أن إفصاح البنك عن المعلومات والبيانات الخاصة بعمﻼئه يعد عمﻼ مبررا متى
كان هذا اﻹفصاح قد تم بمناسبة اﻹجراءات التي يقوم بهام مدققو الحسابات وفي حدود الواجبات المناطة بهم ،سواء كان
تعيين هؤﻻء المدققين قد تم من الهيئة العامة للبنك الخاضع للتدقيق أو من البنك المركزي).(25
وبالرغم من أن مدققي الحسابات ﻻ يعتبرون من موظفي البنك ،فإن اطﻼعهم على اﻷسرار المصرفية لعمﻼء البنوك ﻻ
يشكل أية خطورة طالما أن القانون يفرض عليهم واجب المحافظة على هذه المعلومات التي حصلوا عليها بحكم عملهم
)السيد قرمان ،د.ت؛ ص  ،(75إذ إنهم ملزمون –شأنهم في ذلك شأن العاملين في البنوك -بعدم اﻹفصاح عن أي معلومة
يتم الحصول عليها بحكم المهنة أو الوظيفة أو العمل ،إﻻ في الحاﻻت المنصوص عليها في القانون).(26
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الفرع الثاني :المبرر الخاص برقابة البنك المركزي على البنوك
تقتضي المصلحة العامة للمجتمع المحافظة على سﻼمة الجهاز المصرفي والنقدي للدولة ،وذلك من خﻼل التزام القطاع
المصرفي بالسياسة النقدية واﻻئتمانية المرسومة من الجهات المعنية ).(Bonneau, 1995, p. 96
ويعتبر البنك المركزي اﻷردني المؤسسة الرسمية المختصة برسم السياسة النقدية والمصرفية ،وهو المسؤول عن
اﻹشراف والرقابة على تنفيذ هذه السياسة) .(27ولتحقيق ذلك ،كان ﻻ بد من فرض الرقابة الصارمة من جانبه على نشاط
البنوك والمؤسسات المالية للتأكد من تقيدها بالقواعد المقررة لضمان سﻼمة الجهاز المصرفي).(28
ويمارس البنك المركزي دوره الرقابي من خﻼل تمكين موظفيه من اﻻطﻼع على المعلومات والبيانات وطلب اﻹيضاحات

من البنوك بهدف القيام بواجبهم في التفتيش والرقابة )أوﻻ( كما أن تبادل المعلومات بين البنك المركزي والبنوك اﻷخرى من
شأنه أن يسهم في تسهيل هذه الرقابة وتحقيق الهدف المنشود منها )ثانيا(.

أوﻻ :تمكين موظفي البنك المركزي من اﻻطﻼع على الحسابات المصرفية
تخضع البنوك اﻷردنية والبنوك اﻷجنبية العاملة في اﻷردن لرقابة البنك المركزي اﻷردني .ولتمكين موظفي البنك المركزي
من القيام بواجب الرقابة والتفتيش ،فقد تضمن قانون البنك المركزي اﻷردني أحكاما تلزم البنوك بتزويده بأية وثائق أو
بيانات أو معلومات ضرورية لممارسة دوره الرقابي).(29
كما أن قانون البنوك اﻷردني يخضِع هو اﻵخر البنوك اﻷردنية والبنوك اﻷجنبية العاملة في اﻷردن للتفتيش من جانب
البنك المركزي ،ويلزمها بالتعاون مع ممثليه بما يمكنهم من القيام بأعمالهم على أكمل وجه) .(30ويجيز القانون المذكور
لموظفي البنك المركزي القيام بفحص أي حسابات وسجﻼت ووثائق والحصول على صور عنها ،بل ولمندوبي البنك المركزي
)(31
ومفتشيه الحق في طلب تزويدهم بأي معلومات تعتبر ضرورية بالنسبة للبنك المركزي
وقد يقتضي قيام موظفي البنك المركزي بواجبهم على النحو اﻷمثل أن يطلبوا من إداريي البنوك الخاضعة للتفتيش
تقديم إيضاحات معينة بخصوص اﻻستفسارات التي تعرض لهم بمناسبة عمليات التفتيش .وفي هذه الحالة ،ﻻ يعود دور
هؤﻻء اﻹداريين مجرد دور سلبي يتمثل بتقديم المعلومة تاركين لمفتشي البنك المركزي استخراج ما يحتاجون إليه منها ،بل
يتوجب عليهم القيام بدور إيجابي ،وهو توضيح اﻷمور المستفسر عنها واﻹجابة عن تساؤﻻت المفتشين )صميدة،2010 ،
ص .(329
وتأسيسا على ما سبق ،يعتبر المشرع اﻷردني اﻷعمال واﻹجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بمناسبة رقابته على
نشاط الجهاز المصرفي مبررا قانونيا يسوغ للبنك اﻹفصاح عن المعلومات والبيانات الخاصة بعمﻼئه ،متى كان هذا اﻹفصاح
قد حصل بمناسبة الرقابة التي يمارسها البنك المركزي بموجب اﻷحكام المنصوص عليها في قانون البنوك أو في القانون
الخاص بالبنك المركزي.
ولكن ،ليس من شأن هذا اﻹفصاح أن يشكل أية خطورة على مبدأ السرية المصرفية؛ ذلك أن موظفي البنك المركزي
يشملهم اﻻلتزام بحفظ اﻷسرار التي يحصلون عليها بحكم عملهم؛ فﻼ يجوز لهم اﻹفصاح عنها أو تمكين الغير من اﻻطﻼع
عليها ،إﻻ في الحاﻻت المسموح بها قانونا ،ولو بعد انتهاء عﻼقة العميل صاحب المصلحة في السر المصرفي بالبنك ﻷي
سبب من اﻷسباب).(32
ثانيا :التعاون بين البنك المركزي والبنوك في تبادل المعلومات
التعاون من خﻼل تبادل المعلومات بين البنك المركزي والبنوك العاملة في الدولة من جهة ،وفيما بين هذه اﻷخيرة من
جهة أخرى ،يعد أمرا ضروريا من شأنه تسهيل عملية الرقابة على النشاط المصرفي بشكل عام )الشيخلي ،2002 ،ص
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 ،(11ويتجلى هذا التعاون في مجال منح اﻻئتمان والتسهيﻼت المصرفية للعمﻼء إذ يقدم البنك المركزي للبنوك خدمة
التقاص فيما بينها ،وخدمة تبادل معلومات اﻻئتمان الخاصة بعمﻼئها).(33
ويجري العمل على تجميع البيانات الخاصة بعمﻼء البنوك في سجل خاص لدى البنك المركزي .وتقوم البنوك قبل
إقدامها على منح العميل أية تسهيﻼت ائتمانية باﻻستيضاح عن مركزه المالي من البنك المركزي ،الذي بدوره يقوم بتزويدها
بمجموع التزامات العميل لدى البنوك اﻷخرى .وعلى ضوء البيانات التي يقدمها البنك المركزي بهذا الخصوص ،تقرر منحه
أو عدم منحه التسهيﻼت التي يطلبها ،بحيث تتجنب البنوك مخاطر اﻻئتمان التي تنجم عن تقديم تسهيﻼت مصرفية تتجاوز
قدرات عمﻼئها المالية )سيف النصر ،2004 ،ص .(378
ولتمكين البنوك من تبادل المعلومات الخاصة بعمﻼئها من خﻼل البنك المركزي ،على نحو يضمن سﻼمة إجراءات منح
اﻻئتمان والتسهيﻼت المصرفية ،فقد كرس المشرع حكما خاصا في قانون البنوك يجعل من عملية تبادل هذه المعلومات
مبررا قانونيا يحول دون مسآءلة البنك عن اﻹخﻼل بمبدأ السرية المصرفية .فقد اعتبر المشرع أن من اﻻستثناءات الواردة
على التزام البنوك بالسرية المصرفية ،عملية تبادل المعلومات المتعلقة بالعمﻼء بخصوص مديونياتهم لتوفير البيانات الﻼزمة
لسﻼمة منح اﻻئتمان ،أو بخصوص الشيكات المرتجعة دون تسديد).(34
ويجدر بالذكر هنا أن مثل هذا التبادل للمعلومات فيما بين البنوك والبنك المركزي ﻻ يؤدي إلى وجود مخاطرة
بخصوص سرية المعلومات المتبادلة؛ إذ إن عملية التبادل قاصرة على البنوك فيما بينها ،وتعتبر هي وموظفوها من الملزمين
بعدم اﻹفصاح عنها أو تمكين الغير من اﻻطﻼع عليها .إذ إن البنوك وموظفيها من الجهات المشمولة بحفظ اﻷسرار
المصرفية التي يتم الحصول عليها بحكم المهنة.
المطلب الثاني :مكافحة الجرائم المتعلقة بالحساب المصرفي
إن اﻷخذ بمبدأ السرية المصرفية على إطﻼقه من شأنه أن يحول دون الكشف عن المعلومات الﻼزمة لتحقيق العدالة في
المجتمع؛ فالمصلحة العامة للمجتمع توجب كشف الجريمة وعدم التستر عليها استنادا على مبدأ السرية المصرفية )أبو عمر،
 ،1999ص .(54
فﻼ يجب أن تكون السرية المصرفية عائقا أمام قيام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بواجب اﻹبﻼغ عن العمليات
المشبوهة ،بل ﻻ بد من تحقيق نوع من التوازن بين حق العميل في حماية خصوصيته المتعلقة بحساباته وودائعه وعملياته
المصرفية من جهة ،وبين الحرص على عدم استخدام البنوك والمؤسسات المالية في ارتكاب الجرائم من جهة أخرى .فاتساع
نطاق السرية المصرفية من شأنه التشجيع على استعمال البنوك وسيلة ﻻرتكاب الجريمة )محمدين ،2001 ،ص .(105
وحرصا من المشرع اﻷردني على منع استخدام البنوك والمؤسسات المالية في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها ،فقد
أوجب على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية اﻹبﻼغ عن أية معامﻼت مصرفية ترتبط بجريمة ما أو بعمل غير مشروع؛
إذ إن قانون البنوك اﻷردني يلزم البنوك بإبﻼغ البنك المركزي عن أية عمليات مشبوهة قد ترتبط بها المعامﻼت المصرفية
التي تقوم بها )الفرع اﻷول( .كما أن قانون مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب اﻷردني) (35يلزم البنوك والمؤسسات
المالية باﻹبﻼغ عن أي عملية يشتبه بارتباطها بغسل اﻷموال أو تمويل اﻹرهاب )الفرع الثاني(.
الفرع اﻷول :المبرر الخاص باﻹبﻼغ عن العمليات المشبوهة وفقا لقانون البنوك

)(36

ألزم المشرع اﻷردني البنوك والمؤسسات المالية باﻹبﻼغ عن أية معاملة مصرفية ،أو أي عملية تسليم أو دفع لمبالغ
يشتبه بأنها ترتبط بجريمة أو بعمل غير مشروع .وتتم عملية اﻹبﻼغ من خﻼل إشعار يرسله البنك المعني إلى البنك
المركزي .وبمجرد تسلم البنك المركزي لهذا اﻹشعار ،يتوجب عليه إصدار أمر إلى البنك المبلِغ باﻻمتناع عن تنفيذ العملية
أو تسلُم المبلغ المراد دفعه ،ثم يتولى البنك المركزي بدوره عملية إبﻼغ الجهات الرسمية والقضائية المختصة ﻻتخاذ
التدابير الﻼزمة حيال ذلك).(37
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ومن اﻷمثلة التي يمكن أن نسوقها على اﻷنشطة غير المشروعة التي يمكن أن ترتبط بها العمليات التي تجريها البنوك
لعمﻼئها ،اﻷنشطة المتعلقة بعمليات التهريب التي ينظم أحكامها قانون الجمارك اﻷردني ذو الرقم  16لسنة ،1983
واﻻعتداء على أموال الدولة التي ينظم أحكامها قانون صيانة أموال الدولة ذو الرقم  20لسنة  ،1966وما يتعلق باﻻتجار
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي ينص عليها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ذو الرقم  11لسنة
.1988
واعتبر المشرع أن مجرد الشك من البنك بخصوص ارتباط المعاملة المصرفية التي سيجريها بنشاط غير مشروع يعد
كافيا بحد ذاته لنشوء اﻻلتزام بجانب البنك باﻹبﻼغ عنها .فﻼ يشترط علم البنك على وجه اليقين بعدم المشروعية ،وهذا ما
يستنتج من النص الوارد في الفقرة اﻷولى من المادة  93من قانون البنوك التي جاء فيها" :إذا علم البنك أن تنفيذ أي
معاملة مصرفية أو أن تسلم أو دفع أي مبلغ يتعلق أو يمكن أن يتعلق بأي جريمة أو بأي عمل غير مشروع."...
وحرصا من المشرع اﻷردني على عدم اﻹضرار بمصالح العمﻼء وبسمعة البنوك وحسن سير العمل فيها ،فقد حدد
مهلة ثﻼثين يوما يلتزم خﻼلها البنك المبلِغ باﻻمتناع عن تنفيذ العملية أو قبول التسلم أو الدفع؛ إذ اعتبر المشرع أن مهلة
الثﻼثين يوما من تاريخ صدور اﻷمر باﻻمتناع كافية لتمكين الجهات المختصة من القيام بما يجب للتثبت من مدى مشروعية
النشاط الذي ترتبط به العملية المصرفية أو عملية التسلم أو الدفع).(38
وفي ظل هذا اﻻلتزام الملقى على كاهل البنوك باﻹبﻼغ الفوري عن أي معاملة تجريها وتثور الشبهة حول ارتباطها
بعمل غير مشروع ،كان ﻻبد من إصباغ صفة اﻹباحة على عملية اﻹفصاح التي تقوم بها هذه البنوك ،في حدود المعلومات
ذات الصلة بالمعامﻼت المصرفية التي يعلم البنك أو يعتقد أنها مرتبطة بجريمة أو بعمل غير مشروع ،وذلك استنادا إلى أن
ما يقوم به البنك ما هو إﻻ أداء لواجب مفروض عليه قانونا ).(Dominique, No. 219
ولذلك فقد برر المشرع اﻷردني عملية اﻹفصاح التي تقوم بها البنوك بمناسبة تبليغها عن العمليات المشبوهة ،وجعل
منها عمﻼ ﻻ يخل بمبدأ السرية المصرفية الذي تلتزم به تجاه عمﻼئها ،بحيث تنتفي مسؤولية البنك المفصِح عن المعلومات
والبيانات الخاصة بالعمﻼء في هذه الحالة .وجاء هذا المبرر في الفقرة الثالثة من المادة  93من قانون البنوك التي نصت
على أنه" :ﻻ يعتبر إفصاح البنك عن أي معلومات بموجب أحكام هذه المادة إخﻼﻻ بواجب اﻻلتزام بالسرية المصرفية ،كما ﻻ
يتحمل البنك المركزي أو البنك أي مسؤولية نتيجة ذلك".
ويمكن أن نستنتج من النص المشار إليه أعﻼه أن البنك المفصِح عن المعلومات التي يشملها مبدأ السرية المصرفية ﻻ
يتحمل المسؤولية عن الضرر الذي قد يلحق بالعميل بسبب عملية اﻹفصاح ،حتى لو ثبت عدم صحة اعتقاد البنك بعدم
مشروعية النشاط الذي ترتبط به العملية المصرفية أو عملية التسلم أو الدفع محل اﻻشتباه .فالنص جاء مطلقا بخصوص
انعدام المسؤولية ،سواء بالنسبة للبنك الذي يفصح عن المعلومات للبنك المركزي ،أو بالنسبة للبنك المركزي الذي يقوم
بإخطار الجهات الرسمية والقضائية بهذه المعلومات.
ويبدو لنا أن هذا الموقف من المشرع قد جاء تشجيعا للبنوك لتقوم باﻹبﻼغ الفوري عن أي اشتباه بأنشطة غير
مشروعة ترتبط بها أو يمكن أن ترتبط بها المعامﻼت المصرفية ،كما أن البنك المركزي لن يتردد بدوره في إبﻼغ الجهات
المختصة بما يصل إليه من إشعارات من البنوك .فالقول بمسؤولية البنك عن الضرر المعنوي الذي قد يصيب العميل في
سمعته ،أو المادي الذي ينشأ عن تجميد حسابه ،في حال تبين عدم صحة المعلومات التي يبلغ بها أو يبلغها البنك
المركزي ،من شأنه إثارة مخاوف البنوك من اﻹبﻼغ عن العمليات المشبوهة ،وهو اﻷمر الذي سينعكس سلبا على تعاونها في
كشف الجرائم واﻷعمال غير المشروعة )أبو الوفا ،2002 ،ص .(56
ولكن ،حتى يعتبر إفصاح البنك عن السر المصرفي مبررا قانونيا يحول دون قيام مسؤوليته المدنية والجنائية-حتى في
حالة ثبوت عدم صحة المعلومات المبلغ عنها -يجب أن يكون هذا اﻹفصاح قد تم بحسن نية؛ بمعنى أن البنك كان يهدف من
التبليغ الكشف عن جرم أو عمل غير مشروع ،علم أو اعتقد أن المعاملة المصرفية ترتبط به .فإذا كان التبليغ بهدف اﻹضرار
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بالعميل ماديا أو معنويا ،تحققت مسؤولية البنك عن هذا الضرر ﻻنتفاء حسن النية لديه) .(38ومن الناحية الجنائية ،يشترط
المشرع لقيام جرم اﻻفتراء ،المتمثل في تقديم إخبار إلى السلطة القضائية أو أية جهة يجب عليها إبﻼغ السلطة القضائية ،أن
يكون المبلِغ عالما بعدم صحة ما تم اﻹبﻼغ به؛ بمعنى أن يكون سيء النية .وبالتالي حسن نية البنك عند تبليغه عن المعاملة
المصرفية محل اﻻشتباه ينفي عنه هذا الجرم).(39
الفرع الثاني :المبرر الخاص بمكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب
تؤدي عمليات غسل اﻷموال إلى تشجيع ارتكاب الجرائم بشكل عام ،وخاصة الجرائم الخطرة المدرة لﻸموال .وترتبط
هذه العمليات بأنشطة اﻹرهاب المحلي والعالمي من خﻼل دعم القائمين بالعمليات اﻹرهابية ماديا ،لذلك عادة ما يتم تناول
موضوع غسل اﻷموال إلى جانب تمويل اﻹرهاب )أبو الوفا ،2002 ،ص .(5
وتعتبر البنوك الوسيلة المثلى التي يبحث عنها غاسلو اﻷموال وممولو اﻹرهاب ،وذلك لما تتصف به عملياتها من
سهولة وسرعة ،وﻻلتزام البنوك بمبدأ السرية المصرفية بخصوص المعلومات والبيانات ذات الصلة بحسابات العمﻼء
وودائعهم ،ومن هنا ،كان ﻻ بد من تنظيم عمل البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم بشكل فعال في مكافحة هذا النوع
من العمليات.
وتتطلب مكافحة اﻹرهاب ونشاط المنظمات اﻹرهابية واﻹجرامية التحري عن عمﻼء البنوك والمؤسسات المالية الذين
تحوم حولهم الشبهات في أن حساباتهم وأموالهم تستخدم في اﻷنشطة اﻹجرامية واﻹرهابية ) Gerrard and Doyle, 1990,
 .(p. 107لذلك يتعين على البنوك أن تبذل العناية والحرص الﻼزمين فيما يتعلق بالحصول على التفصيﻼت الشخصية
لعمﻼئها ،وذلك عند فتح الحسابات ومنح التسهيﻼت ).(Warne and Elliot, 1999, p. 275
ونظرا لخطورة هذا النوع من الجرائم ،فقد عمد المشرع اﻷردني إلى إصدار قانون مكافحة غسل اﻷموال وتمويل
اﻹرهاب ذي الرقم  46لسنة  .2007وقد عرفت المادة /2أ منه المقصود بغسل اﻷموال بأنه" :كل فعل ينطوي على إبدال
اﻷموال أو تحويلها أو نقلها أو تمويه مصدرها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة اﻷصلية المتحصل منها المال ،أو
اكتساب اﻷموال أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استثمارها أو إيداعها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة
الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ،مع العلم بأن هذه
اﻷموال قد حصل عليها بسبب جريمة من الجرائم التي حددها قانون مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب".
أما تمويل اﻹرهاب ،فقد عرفته المادة /3ب من القانون المذكور بأنه" :تقديم اﻷموال أو جمعها أو تأمين الحصول
عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت ،سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وإن كانت من مصادر مشروعة ،ﻹرهابي أو منظمة أو
هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي ،مع العلم بذلك ،سواء استخدمت هذه اﻷموال كليا أو جزئيا أم لم
تستخدم ،وسواء وقعت هذه اﻷعمال أم لم تقع".
ولتحقيق الهدف المنشود من مكافحة عمليات غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب ،فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من نائبه ،واﻷمناء العامين لكل من وزارة العدل
والداخلية والمالية والتنمية اﻻجتماعية ،ومدير عام هيئة التأمين ،ومراقب عام الشركات).(40
ومن جهة أخرى ،فقد نص قانون مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب على إنشاء وحدة مكافحة غسل اﻷموال
وتمويل اﻹرهاب ،التي تعتبر وحدة مستقلة ترتبط بمحافظ البنك المركزي ورئيسها أحد أعضاء اللجنة الوطنية المشار لها
أعﻼه) ،(41وتختص هذه الوحدة بتلقي اﻹخطارات من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المملكة بخصوص أي عملية
يشتبه بأنها مرتبطة بغسل اﻷموال أو تمويل اﻹرهاب).(42
وتلتزم البنوك والمؤسسات المالية كذلك باتخاذ اﻹجراءات التي تأمر بها الوحدة ،بما في ذلك اﻻمتناع عن السير في
جميع اﻹجراءات والمعامﻼت الخاصة بالعملية التي يشتبه بارتباطها بغسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب ،وبتزويد الوحدة بأي
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معلومات ضرورية لتمكينها من القيام بوظيفتها) .(43وعلى رئيس الوحدة أن يقوم بإعداد تقرير يرفق به المعلومات والبيانات
والوثائق وإحالته إلى المدعي العام المختص لمباشرة التحقيق فيها).(44
وتأسيسا على ما سبق بيانه ،نجد أن البنوك والمؤسسات المالية تلعب دورا هاما في مجال مكافحة غسل اﻷموال
وتمويل اﻹرهاب ،وذلك من خﻼل التبليغ عن أية معامﻼت مصرفية يثور اﻻشتباه حول ارتباطها بهذه الجرائم .وتشمل
البيانات التي يمكن أن تقدمها البنوك في سبيل الكشف عن العمليات المشبوهة في ميدان غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب،
مخرجات الكمبيوتر أو الحاسب اﻵلي وأشرطة الميكروفيلم وغيرها من البيانات).(45
وأمام هذا الدور الكبير للبنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب ،فقد اعتبر
المشرع اﻹفصاح عن السر المصرفي في هذه الحالة عمﻼ مبررا قانونا كونه أداء لواجب فرضه القانون ،فﻼ يتحمل البنك أية
مسؤولية مدنية أو جنائية أو إدارية أو تأديبية بمناسبة هذا اﻹفصاح .واشترط المشرع في المادة  16من القانون لقيام هذا
المبرر ،أن تكون عملية اﻹفصاح عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل اﻷموال أو تمويل اﻹرهاب قد تمت بحسن نية؛
بمعنى أن البنك قد ساوره الشك فعﻼ حول ارتباطها بهذه اﻷنشطة المحظورة.
وعليه ،ﻻ يعد تعديا على مبدأ السرية المصرفية إفصاح البنوك عن شكوكها والشبهات التي يمكن أن تساورها حول أي
عملية تجريها لمصلحة عميل من عمﻼئها ،بل إن ذلك يعد من قبيل حماية المجتمع ) Norton and Walker, 2000, p.
 .(29فمن كان مشتركا في جرائم غسل اﻷموال أو كان يعلم عنها أو يشك بها بشكل جدي ،يكون مذنبا إذا لم يقم باﻹبﻼغ
عنها بالسرعة الممكنة ).(Warne and Elliot, 1999, p. 18
ونستطيع القول ،إن هذا المبرر القانوني ليس من شأنه أن يؤدي ﻹفراغ مبدأ السرية المصرفية من مضمونه .فمن جهة
أولى ،حظر المشرع على البنوك والمؤسسات المالية والجهات الخاضعة ﻷحكام هذا القانون القيام باﻹفصاح عن اﻹخطارات
التي يتم تبليغها لوحدة مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب ،سواء كان هذا اﻹفصاح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،

وبالتالي تبقى المعلومات المفصح عنها محصورة بين جهات ملزمة هي اﻷخرى بحفظها .ومن جهة ثانية ،فإن مبدأ السرية
المصرفية ﻻ يكون إﻻ في إطار الشرعية؛ بمعنى أن نطاق هذا المبدأ ﻻ يشمل سوى المعامﻼت المصرفية النظيفة ،أما
النشاط اﻹجرامي فﻼ محل ﻹضفاء السرية عليه.
وصفوة القول في هذه الدراسة هو أن مبدأ السرية المصرفية ليس مطلقا وفقا للمشرع اﻷردني ،بل كرس المشرع
مبررات قانونية تبيح للبنوك والمؤسسات المالية اﻹفصاح عن الحسابات المصرفية للعمﻼء ،مستمدا هذه المبررات من
اعتبارات المصلحة الخاصة ﻷطراف المعامﻼت المصرفية تارةً ،ومن اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع تارة أخرى ،بحيث
تنتفي أية مسؤولية للبنك المفصح متى كان هذا اﻹفصاح بحسن نية وليس بقصد اﻹضرار بالعميل.
الخاتمة
تناولت هذه الدراسة المبررات القانونية ﻹفصاح البنوك عن الحسابات المصرفية لعمﻼئها التي كرسها المشرع اﻷردني
في القوانين ذات الصلة بالعمل المصرفي ،وجعل منها مانعا يحول دون قيام مسؤولية البنك عن إخﻼله بمبدأ السرية
المصرفية .وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أتبعها الباحث بالتوصيات التي يقترحها ونوجزها على النحو
اﻵتي:

شطناوي وسلمان

425

أوﻻ :النتائج
 -1جعل المشرع من صفة الوارث مبررا كافيا للمطالبة باﻻفصاح عن الحساب المصرفي للمورث ،بصرف النظر عن مقدار
نصيبه في التركة أو موافقة باقي الورثة على ذلك.
 -2يعد اﻹفصاح المبرر محددا في النطاقين الموضوعي والشخصي ،سواء فيما يتعلق بالمعلومات التي يسمح باﻹفصاح
عنها تبعا لكل حالة ،أو باﻷشخاص الذين يسمح لهم بالمطالبة بهذا اﻹفصاح؛ اﻷمر الذي ﻻ يؤدي إلى إفراغ مبدأ
السرية المصرفية من مضمونه الذي شرع ﻷجله.
 -3لم ينص المشرع اﻷردني على حق الموصى له في اﻻطﻼع على السر المصرفي للموصي ،على غرار ما فعل بالنسبة لورثة
العميل أو ﻷحدهم ،وذلك بالرغم من توافر الحكمة ذاتها من التبرير في الحالتين،
 -4حصر المشرع المبرر القانوني الخاص بمصلحة البنك في حالة الخصومة القضائية القائمة مع العميل ،ولم ينص صراحة
على حالة الخصومة المعروضة أمام التحكيم بالرغم من توافر العلة نفسها في الحالتين.
ثانيا :التوصيات
 -1يقترح الباحث تعديل المادة  72من قانون البنوك اﻷردني على النحو اﻵتي :إضافة عبارة "أو الموصى له" بعد عبارة
"أو أحد ورثته" ،بحيث يصبح من حق الموصى له اﻻطﻼع على السر المصرفي للموصي بعد وفاته ،وفي الحدود التي
تحمي مصالحه المالية أسوة بالورثة ،وعلى غرار ما قام به المشرع في بعض التشريعات العربية ،ومنها المشرع
المصري في الماد  97من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري ذي الرقم  88لسنة .2003
 -2نتمنى على المشرع اﻷردني عدم اﻻكتفاء بالطلب المقدم أحد من الورثة فقط ،لﻺفصاح عن الحساب المصرفي للمورث،
وإنما اشتراط موافقة غالبية الورثة أو من له الحصة الغالبة من التركة منهم؛ إذ إن في ذلك تحوط أكبر وحماية أوفر
للبقية.
 -3نتمنى على المشرع اﻷردني التأكيد على حق البنك باﻹفصاح عن سرية الحساب المصرفي في حالة كون النزاع مع عميله
معروضا على التحكيم ،وذلك بالنص صراحة على هذه الحالة ضمن الحاﻻت الواردة في المادة ) (74من قانون البنوك
كمبرر قانوني لﻺفصاح عن الحساب المصرفي ،كما فعل بالنسبة للخصومة القضائية القائمة بين الطرفين ،وذلك أسوة
بما فعله المشرع المصري في القانون والمادة المشار إليهما في التوصية اﻷولى من توصيات هذه الدراسة.
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The Legal Justifications Preventing the Liability of the Bank for Banking
Account Disclosure (A Study under Jordanian Law)
Jaber Shatnawi
Faculty of Law, Yarmouk University, Jordan.
Rami Abdulsalam
Faculty of Law, AL Housain Bin Talal university, Jordan.
Abstract
This study examined the legal justifications for disclosing bank accounts, showing that the
obligation of banking institutions as to the principle of banking secrecy is not absolute. Therefore, the
Jordanian legislator decided a number of excuses that allow banks to disclose bank accounts without
any civil or criminal liability, in accordance with two considerations: first, the interest of the parties to
the transaction: customers, banks and third partiesn; and second, the supreme interest of the society,
where the legislator considered that the supervision of the integrity of the banking system and the
granting of credits, in addition to combating crime reprsent justifications for banks and financial
institutions to disclose banking secrets of their clients.
This study showed that the Jordanian legislator has ensured that the legal justifications provided
for in the relevant laws are balanced, so that the principle of bank secrecy is not exhausted. but we
noticed that the legislator ignored the case of arbitration disputes as one of the justifications of
disclosing bank secretes. Furthermore, the legislator ignored the benefit of whom legacy has been
issued as one of the justifications. So, we recommend to include these two cases in the legal
justifications.
Keywords: Legal justifications, Banking secrecy, disclosure, Banks, Clients, Banking accounts.

الهوامش
 وتعديﻼته التي تنص على أن " كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة1952  من الدستور اﻷردني لسنة2/7 ( المادة1)
."الحياة الخاصة لﻸردنيين جريمة يعاقب عليها القانون
16  من قانون العقوبات اﻷردني ذي الرقم74  والمادة، وتعديﻼته2000  لسنة28  من قانون البنوك اﻷردني ذي الرقم75 ( المادة2)
. وتعديﻼته1960 لسنة
( تعرف السرية المصرفية بأنها "التزام سلبي يقع على عاتق البنك يقضي بعدم البوح بأمر ائتمن عليه متعلق بعميله في معرض قيامه3)
 ويشترط في هذه المعلومات أن، فيكون من واجب البنك اﻻمتناع عن اﻹدﻻء بأي معلومات متعلقة بعميله،بنشاطه المهني المصرفي
 وعليه إذا كانت المعلومات قد تم الحصول عليها من خارج نطاق العﻼقة المصرفية،يكون البنك قد حصل عليها أثناء قيامه بعمله
 فﻼ تتمتع هذه المعلومات بالسرية وتخرج من سياج،مع العميل؛ كأن تكون مما هو شائع ومعروف أو بشكل عرضي من السوق
، لبنان،1997 ، الطبعة الثانية، عمليات المصارف، إلياس أبو عيد: انظر."السرية وﻻ تكون مشمولة بالحظر المفروض على البنك
.330 ص
 من قانون البنك المركزي والجهاز1/97  انظر كذلك المادة، ومن التشريعات المقارنة. من قانون البنوك اﻷردني72 ( المادة4)
.1956  والمادة الثانية من قانون السرية المصرفية اللبناني لسنة،2003  لسنة88 المصرفي والنقد المصري ذي الرقم
؛ إذ يرى أن رضا العميل باﻹفصاح بعد حصوله يكون له اﻷثر نفسه40  ص، مرجع سابق، عبد الحميد: انظر،( بخﻼف هذا الرأي5)
.المترتب على الموافقة
. من القانون المدني اﻷردني131 ( المادة6)

شطناوي وسلمان

427

) (7المادة  72من قانون البنوك اﻷردني.
) (8المادة  206من القانون المدني اﻷردني ذي الرقم  43لسنة .1976
) (9المادة  1/97من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري ذي الرقم  88لسنة  ،2003والتي تنص على أنه" تكون
جميع حسابات العمﻼء أو أماناتهم وخزائنهم في البنوك ،وكذلك المعامﻼت المتعلقة بها سرية ،وﻻ يجوز اﻻطﻼع عليها أو إعطاء
بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إﻻ بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو اﻷمانة أو الخزينة أو أحد ورثته أو من
أحد الموصى لهم ."...
) (10المادة  72من قانون البنوك اﻷردني.
) (11الفقرة اﻷولى من المادة  97من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري.
) (12قرار محكمة استئناف حقوق عمان ذو الرقم  ،2005/224بتاريخ  .2005/10/9منشورات موقع قسطاس.www.qistas.com:
) (13المادة /1/260ب من قانون التجارة اﻷردني ذي الرقم  12لسنة .1966
) (14المادة  1/260من قانون التجارة اﻷردني.
) (15المادة /74ج من قانون البنوك اﻷردني.
) (16المادة  72من قانون البنوك اﻷردني.
) (17المادة  1/141من قانون أصول المحاكمات المدنية اﻷردني ذي الرقم  24لسنة  1988وتعديﻼته ،وتنص على أن "للدائن طلب
توقيع الحجز اﻻحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو في أثناء نظرها ،إلى قاضي اﻷمور المستعجلة أو المحكمة
باﻻستناد إلى ما لديه من المستندات والبينات أو باﻻستناد إلى حكم أجنبي أو قرار تحكيم ،وذلك على أموال المدين المنقولة
وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث نتيجة الدعوى".
) (18المادة  145من قانون أصول المحاكمات المدنية اﻷردني.
) (19المادة  148من قانون أصول المحاكمات اﻷردني.
) (20المادة  72من قانون البنوك اﻷردني.
) (21المادة  74من قانون البنوك اﻷردني التي تنص على" :يستثنى من أحكام المادتين  72و 73من هذا القانون أي من الحاﻻت
التالية :أ -الواجبات المنوط أداؤها قانونا بمدققي الحسابات الذين تعينهم الهيئة العامة للبنك أو البنك المركزي وفق أحكام هذا
القانون .ب -اﻷعمال واﻹجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب هذا القانون أو قانون البنك المركزي ،...د -تبادل
المعلومات المتعلقة بالعمﻼء سواء بخصوص مديونياتهم لتوفير البيانات الﻼزمة لسﻼمة منح اﻻئتمان ،أو بخصوص الشيكات
المرتجعة دون تسديد ،أو أي أعمال أخرى يراها البنك المركزي ﻻزمة لتعلقها بسﻼمة العمل المصرفي ،وذلك فيما بين البنوك
والبنك المركزي وأي شركات أو جهات أخرى يوافق عليها البنك المركزي لتسهيل تبادل هذه المعلومات".
) (22المادة /61أ من قانون البنوك اﻷردني.
) (23المادة /61ب من قانون البنوك اﻷردني.
) (24المادة /74أ من قانون البنوك اﻷردني.
) (25المادة  73من قانون البنوك اﻷردني.
) (26المادة /4أ من قانون البنك المركزي اﻷردني ذي الرقم  23لسنة  1971وتعديﻼته.
) (27المادة /4أ 3/من قانون البنك المركزي اﻷردني.
) (28المادة  45من قانون البنك المركزي اﻷردني.
) (29المادة /70أ من قانون البنوك اﻷردني.
) (30المادة /70ج من قانون البنوك اﻷردني.
) (31تجيز الفقرة ج من المادة  70في البند الثالث منها لمفتشي البنك المركزي ومدققيه طلب تزويدهم بأي معلومات ﻻزمة لغايات
التفتيش.
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المبررات القانونية المانعة من مسؤولية البنك بمناسبة اﻹفصاح عن الحساب المصرفي )دراسة في القانون اﻷردني(

) (32المادة  73من قانون البنوك اﻷردني.
) (33المادة/37ب من قانون البنك المركزي اﻷردني.
) (34المادة /74د من قانون البنوك اﻷردني.
) (35القانون ذي الرقم  46لسنة  2007وتعديﻼته.
) (36لقد ورد النص على هذا المبرر في المادة  93من قانون البنوك اﻷردني.
) (37المادة /93أ من قانون البنوك اﻷردني.
) (38تنص الفقرة ب من المادة  93من قانون البنوك اﻷردني على ..." :فعلى البنك المركزي ،على الرغم من أحكام أي تشريع آخر،
إصدار أمر إلى ذلك البنك باﻻمتناع عن تنفيذ تلك المعاملة أو عن تسلم أو دفعه ذلك المبلغ لمدة أقصاها ثﻼثون يوما."...
) (39المادة  210من قانون العقوبات اﻷردني ذي الرقم  16لسنة  1960وتعديﻼته ،وتنص على" :من قدم شكاية أو إخبارا إلى
السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبﻼغ السلطة القضائية ،فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو
اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك اﻹسناد ."...وانظر كذلك قرار محكمة التمييز
اﻷردنية )جزاء( ،ذا الرقم  ،2008/1339الهيئة العامة ،بتاريخ  ،2008/3/19منشورات موقع قسطاس.
) (40المادة الخامسة من القانون اﻷردني لمكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب.
) (41المادة  7من القانون اﻷردني لمكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب.
) (42المادة/7ب والمادة /14أ 3/من القانون اﻷردني لمكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب.
) (43المادة /17أ من القانون اﻷردني لمكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب.
) (44المادة  8من القانون اﻷردني لمكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب.
) (45المادة  6/14من القانون اﻷردني لمكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب.
..
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العطير ،عبد القادر .سر المهنة المصرفية في التشريع اﻷردني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.1996 ،
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عوض ،علي جمال الدين .عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2000 ،
قايد ،أسامة .جرائم الشيك في قانون التجارة الجديد ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2001 ،
القليوبي ،سميحة .الوسيط في شرح قانون التجارة المصري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2007 ،
الشيخلي عبد القادر .الرقابة المصرفية على عمليات غسيل اﻷموال ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر تشريعات عمليات البنوك
بين النظرية والتطبيق ،كلية القانون ،جامعة اليرموك ،كانون اﻷول .2002
صميدة ،سامح .دور البنك في مكافحة غسل اﻷموال في ضوء التزامه بالسرية المصرفية ،رسالة دكتوراه ،مقدمة إلى
كلية الحقوق-جامعة عين شمس.2010 ،
محمدين ،جﻼل .دور البنوك في مكافحة غسيل اﻷموال ،دار الجامعة الجديدة ،اﻹسكندرية.2001 ،
محمود ،عصام حنفي .اﻷحكام المستحدثة للشيك ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2005 ،
ثانيا :المراجع باللغات اﻷجنبية
 -1المراجع باللغة الفرنسية
Bonneau, C.F. Communication de pièces et secret Bancaire.Rd; Bancaire et Bourse,1995.
Dominique, T. Révélation d'une infraction à caractère secret, juris classeur pénal; Art 226-13 et 22614.

 -2المراجع باللغة اﻹنجليزية:
Gerrard,P. and Doyle, E.P. Law Relating to Banking Services, Published by North Publishers,
Worcester, 4th Edition, 1990.
Norton Joseph, J. and Walker, George. Banks, Fraud and Crime, London, Second Edition, 2000.
Warne, David. and Elliot, Q.C. Nicholas. Banking Litigation, First Edition, London,UK, 1999.
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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التقييم المالي ﻷنشطة صندوق الزكاة اﻷردني المرتبطة بإيراداته ونفقاته .وخلصت الدراسة إلى تأثر حجم
اﻹيرادات المحصلة بتطبيق اﻷداء التطوعي في أداء الزكاة ،وتبين من خﻼل التقييم المالي للنفقات تأثّر اﻹنفاق باﻹيرادات المحصلة
طردياً ،كما يساهم تأخير إخراج حصيلة الزكاة كاملة في تحقيق الوفر المالي لتغطية العجز في المدفوعات .وأوصت الدراسة بمجموعة
من التوصيات أهمها :ضرورة تطبيق اﻷداء اﻹلزامي للزكاة.
الكلمات المفتاحية :الزكاة ،صندوق الزكاة اﻷردني ،التقييم المالي ،اﻹيرادات ،النفقات.

المقدمة
الحمد لله رب العالمين ،والصﻼة والسﻼم على نبيه الصادق اﻷمين محمد – صلى الله عليه وسلم.-
يعد صندوق الزكاة من الوسائل المستخدمة لتفعيل فريضة الزكاة ،وتوجيه أموال الزكاة نحو المستحقين لها من مصارف
الزكاة ،من خﻼل إدارة أموال الزكاة جمعاً وإنفاقاً .وفي هذه الدراسة ،سيتم تقييم أنشطة صندوق الزكاة اﻷردني مالياً في
جانبي اﻹيرادات والنفقات ،للتعرف على مدى كفاءة وفاعلية الصندوق في أنشطته ،والكشف عن المشكﻼت التي يواجهها.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :ما التقييم المالي ﻷنشطة صندوق الزكاة اﻷردني؟
وتتفرع من هذا السؤال مجموعة من اﻷسئلة الفرعية ،وهي:
-

ما التقييم المالي ﻷنشطة صندوق الزكاة اﻷردني المرتبطة بإيراداته؟

-

ما التقييم المالي ﻷنشطة صندوق الزكاة اﻷردني المرتبطة بنفقاته؟

أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها مما يلي:
 .1ضرورة تفعيل دور صندوق الزكاة كواجب ديني ووطني وتنظيمي لمواجهة المشكﻼت التي ثبت للزكاة إمكانية معالجتها،
في ظل عدم تفعيل فريضة الزكاة وتركها كأداء تطوعي ،وفي ظل اﻷوضاع اﻻقتصادية واﻻجتماعية التي تواجهها
المملكة اﻷردنية الهاشمية.
 .2أهمية التقييم المالي لصندوق الزكاة في ما يتعلق بأنشطته وبرامجه ،للتعرف على مدى فعالية وكفاءة الصندوق في إدارة
أمواله وتوجيهها نحو تحقيق اﻷهداف اﻻستراتيجية له ،والكشف عن المشكﻼت التي تواجه صندوق الزكاة اﻷردني
وتؤثر على نشاطه وعلى مدى النمو في عدد المنتفعين منه عبر الزمن.

 جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية" ،جامعة اليرموك.2019 ،

٭ بحث مستل من رسالة ماجستير  :أبو دبوس ،إباء "محمد جمال" .(2018) .صندوق الزكاة اﻷردني -تقييم مالي وشرعي ،جامعة اليرموك ،إربد -اﻷردن.
٭٭ قسم اﻻقتصاد والمصارف اﻹسﻼمية ،جامعة اليرموك ،إربد ،اﻷردن.
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أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى:
 .1التقييم المالي ﻷنشطة صندوق الزكاة اﻷردني المرتبطة بإيراداته.
 .2التقييم المالي ﻷنشطة صندوق الزكاة اﻷردني المرتبطة بنفقاته.
منهجية الدراسة
سيتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لﻺجابة عن أسئلة الدراسة .وسيتم الرجوع إلى مصادر المعلومات اﻷولية
المتمثلة في البيانات واﻹحصائيات حول صندوق الزكاة اﻷردني خﻼل الفترة الزمنية ) ،(2016-2006والحصول على
المعلومات من خﻼل المقابﻼت الشخصية مع مسؤولي الصندوق والموظفين فيه .كما سيتم الرجوع إلى مصادر المعلومات
الثانوية المتمثلة في الكتب والمجﻼت والرسائل العلمية المحكمة وما هو منشور من أبحاث ومقاﻻت عبر اﻹنترنت لتحليل
الجوانب المالية المتعلقة بصندوق الزكاة.
حدود الدراسة
 الحدود الزمانية :ستقتصر الدراسة على البيانات والمعلومات المتوفرة حول صندوق الزكاة اﻷردني خﻼل الفترة الزمنية
) (2016 -2006ذات العﻼقة بالدراسة.
 الحدود المكانية :ستتم الدراسة حول صندوق الزكاة في المملكة اﻷردنية الهاشمية.
الدراسات السابقة
)(1

 دراسة نجيب سمير خريس ) (1988بعنوان" :دراسة العوامل المؤثرة في سلوك المكلفين بدفع الزكاة :حالةاﻷردن" .هدفت الدراسة إلى التعرف على سلوك المكلفين في أداء الزكاة في اﻷردن ،واﻷسباب التي تمنع أداءها ،وما يعترض
أداء الزكاة من صعوبات وتحديات .واقتصرت الدراسة على ثﻼث محافظات هي :إربد ،وعمان ،والزرقاء .وخلصت الدراسة
إلى مجموعة من النتائج ،أهمها :أن عدم ثقة المكلفين بصندوق الزكاة اﻷردني هو العامل الرئيس لعدم إقبالهم على أداء
الزكاة للصندوق .وبينت الدراسة إمكانية زيادة حصيلة الزكاة من خﻼل إلزامية أدائها ،ووجود الرغبة في التوعية حول الزكاة
وأحكامها من قبل المكلفين ،وتوفير الكوادر المدربة على احتساب الزكاة.
 دراسة قاسم سليمان مقبل النوافلة ) (2)(2002بعنوان" :دور الزكاة في تلبية متطلبات استراتيجية الحاجاتاﻷساسية :صندوق الزكاة اﻷردني -دراسة حالة" .هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة صندوق الزكاة اﻷردني في
توفير الحاجات اﻷساسية ،باستخدام الزكاة كمصدر تمويلي داخلي لتغطية تكلفة هذه الحاجات من خﻼل المساعدات المالية
التي يقدمها الصندوق للمنتفعين من الصندوق ،والتعرف على مدى رضا المنتفعين من المساعدات الشهرية التي يقدمها
صندوق الزكاة اﻷردني لهم .وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها :عدم مراعاة صندوق الزكاة اﻷردني للتكلفة
النقدية الﻼزمة لتغطية كل حاجة من حاجات الفرد ،وعدم اعتماده معياراً محدداً لتحديد قيمة كل حاجة من الحاجات
اﻷساسية وقيمتها النقدية ،وعدم مراعاة عدد اﻷفراد في اﻷسرة الواحدة .ويعد ما سبق ذكره من أوجه القصور المؤثرة على
فعالية الصندوق في جانب تمويل الحاجات اﻷساسية.
 دراسة مشهور أحمد حمادنة ) (3)(2003بعنوان" :فعالية بيوت وصناديق الزكاة اﻹسﻼمية :دراسة مقارنة بينصندوق الزكاة اﻷردني وبيت الزكاة الكويتي" .هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة فعالية مؤسسات الزكاة من خﻼل
المقارنة بين صندوق الزكاة اﻷردني وبيت الزكاة الكويتي ،ودراسة مدى التفاوت في فعالية الصندوقين في تحقيق اﻷهداف.
وخلصت الدراسة إلى وجود تفاوت في فعالية كل من صندوق الزكاة اﻷردني وبيت الزكاة الكويتي لصالح بيت الزكاة الكويتي،
لعدة معوقات تواجه صندوق الزكاة اﻷردني التي تؤثر على كفاءة الصندوق ،باﻹضافة إلى أن لتفاوت الدخول ،وحجم الدخل
القومي ،والنشاط اﻻقتصادي للدولة دورا في التأثير على فعالية صناديق الزكاة .وكانت درجة فعالية صندوق الزكاة اﻷردني
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في معالجة المشكﻼت المرتبطة بالفقر في اﻷردن منخفضة ،اﻷمر الذي ينعكس سلباً على دور الصندوق في الحد من مشكلتي
الفقر والبطالة ،ويكرس حاجة الصندوق إلى الدعم الحكومي لتغطية مصروفاته ،باﻹضافة إلى انخفاض ثقة اﻷفراد المتعاملين
معه به.
 دراسة محمد عبد الحميد فرحان ) (4)(2008بعنوان" :مؤسسات الزكاة وتقييم دورها اﻻقتصادي :دراسة تطبيقيةللفترة ) ."(2006 -2000هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مؤسسات الزكاة في الدول اﻹسﻼمية وواقعها التشريعي
والتنظيمي ،وانعكاسات ذلك الواقع على كفاءة مؤسسات الزكاة في مجالي التحصيل واﻹنفاق .واستخدم الباحث مجموعة من
المؤشرات اﻻقتصادية لتقييم أداء الصندوق ،وقد بينت الدراسة البنية التشريعية والتنظيمية لمؤسسات الزكاة محل الدراسة،
وهي في كل من :اليمن ،والسودان ،والسعودية ،واﻷردن .وخلصت الدراسة إلى وجود قصور في بنية مؤسسات الزكاة من
الناحية التشريعية والتنظيمية ،مما أثر على أداء المؤسسات وأضعفها ،وأدى إلى تدني كفاءة التحصيل والتوزيع وضعف
الدور اﻻقتصادي لمؤسسات الزكاة.
 دراسة عبدالله محمد سعيد ربابعة ) (5)(2009بعنوان" :توظيف الزكاة في تنمية الموارد البشرية :تجربة صندوقالزكاة اﻷردني أنموذجاً" .هدفت الدراسة إلى عرض تأثير الزكاة في تنمية الموارد البشرية؛ إذ إن اﻹنسان يمثل أحد أشكال
رأس المال الذي يتوقف عليه وعلى اﻻهتمام به تشكيل رأس المال المادي ،ورأس المال اﻻجتماعي .وتضمنت الدراسة
النظرة اﻻقتصادية والشرعية ﻻستثمار الموارد البشرية ،ودور الزكاة في تنمية الموارد البشرية ،وتجربة صندوق الزكاة
اﻷردني في تنمية الموارد البشرية .وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها :أن لصندوق الزكاة اﻷردني دوراً فعاﻻً
في تنمية الموارد البشرية من خﻼل تأمين بعض الحاجات اﻷساسية لطﻼب العلم ،والرعاية الصحية للفقراء ،واﻹنفاق على
دورات التأهيل والتدريب .ويقوم صندوق الزكاة اﻷردني بدراسة حاﻻت الفقر والتعرف على واقع أفراد وأسر المجتمع اﻷردني
وتقديم المساعدات لهم.
 دراسة محمد سمارة ) (6)(2016بعنوان" :أثر الزكاة في إعادة توزيع الدخل والثروة :حالة صندوق الزكاة اﻷردني".هدفت الدراسة إلى التعرف على دور صندوق الزكاة اﻷردني في توزيع الدخل والثروة ،وأثر عملية التوزيع على الحد من
معدﻻت البطالة والتضخم .تضمنت الدراسة أثر الزكاة على اﻻقتصاد الوطني ،مع اﻹشارة إلى اﻻقتصاد اﻷردني ومؤشراته،
ودور صندوق الزكاة اﻷردني في اﻻقتصاد اﻷردني .ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن صندوق الزكاة اﻷردني
يهتم بعملية تقييم أنشطته بصورة مستمرة ،باﻹضافة إلى اشتراكه في برامج التنمية الوطنية من خﻼل المشاريع التأهيلية،
والبرامج التدريبية والمتابعة اﻹدارية والفنية لهذه المشاريع ،باﻹضافة إلى دفع الزكاة لﻸصناف المستحقة كالفقراء والغارمين.
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تقييمها ﻷنشطة صندوق الزكاة اﻷردني المرتبطة باﻹيرادات
والنفقات مالياً خﻼل الفترة الزمنية ).(2016 -2006
إضافة الدراسة
تكمن إضافة الدراسة في اﻵتي:
 البعد الزمني :ستتم الدراسة خﻼل المدة الزمنية ).(2016-2006 التقييم المالي ﻷنشطة صندوق الزكاة اﻷردني المرتبطة بإيراداته ونفقاته. -توفير مجموعة من المقترحات لمعالجة المشكﻼت التي تواجه صندوق الزكاة اﻷردني؛ لتعزيز دوره والتوسع في أنشطته.
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تعريف عام بصندوق الزكاة اﻷردني
نشأة صندوق الزكاة اﻷردني
يعد صندوق الزكاة اﻷردني المؤسسة التي تُعنَى بإدارة أموال الزكاة جمعاُ وإنفاقاً نيابة عن ولي اﻷمر لتحقيق اﻷهداف
من فرض الزكاة .وقد صدر قانون فريضة الزكاة ،وهو القانون اﻷول للزكاة في المملكة عام  1944بموجب القانون رقم
) ،(35وأوكلت بموجبه إلى الصندوق مهمة جمع أموال الزكاة وإنفاقها إلى اﻷصناف المستحقة؛ إذ كان أداء الزكاة بموجب
هذا القانون إلزامياً ،وكانت الزكاة تستوفى بصورة نقدية ،باﻹضافة إلى أنه تم توقيت الزكاة ليتم أداؤها إلى الصندوق في
شهر نيسان من كل عام )الدغمي.(2006 ،
ثم جرت تعديﻼت على قانون فريضة الزكاة ،فصدر قانون ضريبة الخدمات اﻻجتماعية عام  ،1953الذي تميز باقتطاع
) (%10من دخل المواطن الخاضع للضريبة لحساب صندوق الزكاة اﻷردني ،ثم صدر قانون الزكاة المؤقت رقم ) (3لعام
 ،1978واكتسب صندوق الزكاة بموجبه شخصيته المعنوية واﻻعتبارية ،واستقﻼله المالي واﻹداري ،وحق الملك والتعاقد
والتراضي .ومما يميز هذا القانون أنه تضمن في المادة ) (7النص على إمكانية إنزال ما أداه الفرد المقيم في اﻷردن
للصندوق خﻼل السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع للضريبة ،بشرط عدم تجاوز المبلغ من ذلك الدخل )(%25
مما يدفعه الفرد المكلف لصندوق الزكاة .ثم صدر القانون رقم ) (8لعام  ،1988وهو القانون الذي يتم العمل بمقتضاه
حالياً .وتم طرح مشروع قانون ينص على إلزامية أداء الزكاة ضمن مسودته )أبو دبوس.(2018 ،
أهداف صندوق الزكاة اﻷردني
يهدف صندوق الزكاة اﻷردني إلى دراسة حاﻻت الفقر في المملكة ،والتعرف على واقع حال اﻷسر وتقديم المساعدات
لها ،باﻹضافة إلى السعي نحو توعية المواطنين حول أهمية أداء فريضة الزكاة ومساعدة المحتاجين من الفقراء والمرضى
والطلبة وغيرهم من اﻷصناف المستحقين ﻷموالهم ،باﻹضافة إلى بناء منازل الفقراء وصيانتها ،وإنشاء المشاريع التأهيلية
)ربابعة.(2009 ،
إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني ونفقاته
تشتمل إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني على :الزكاة الشرعية التي يرغب المسلم بأدائها ،والهبات والتبرعات ،والزكاة
المشروطة ،مع تنزيل المبلغ المدفوع لصندوق الزكاة اﻷردني كامﻼً خﻼل العام السابق لسنة التقدير من دخل الفرد الخاضع
للضريبة )التشريعات الخاصة بصندوق الزكاة اﻷردني ،د.ت(.
أما نفقاته فتشتمل على :الطالب الفقير ،واﻷيتام ،والعجزة ،والمريض الفقير ،وذوي اﻹعاقة الفقراء والمؤسسات التي
تقوم برعايتهم ،والغرباء المحتاجين ،والنفقات الﻼزمة ﻹدارة الصندوق بشرط عدم تجاوزها ) (%10من إيراداته سنوياً،
ونشر الدعوة اﻹسﻼمية ،والمنكوبين في غير معصية بسبب التعرض لﻺفﻼس أو الحريق أو السيل ،باﻹضافة إلى استثمار
أموال الزكاة من خﻼل إنشاء المشاريع التأهيلية للفقراء القادرين على العمل والكسب )التشريعات الخاصة بصندوق الزكاة
اﻷردني ،د.ت(.
تطور صندوق الزكاة اﻷردني
وبالنسبة ﻹنجازات صندوق الزكاة اﻷردني في تفعيل فريضة الزكاة في المملكة ،فقد قام الصندوق بربط الخدمات
التكنولوجية بين صندوق الزكاة اﻷردني ومديريات اﻷوقاف المنتشرة في اﻷردن ،ومؤسسة الضمان اﻻجتماعي ،وصندوق
المعونة الوطنية ،وتكية أم علي للعمل التطوعي والخيري ،وجمعية المركز اﻹسﻼمي الخيرية ،بهدف تسهيل الحصول على
المعلومات حول المنتفعين ومتابعة حاﻻتهم ،والتنسيق بين المؤسسات بهدف التحقق من بيانات المنتفعين ،ومنع اﻻزدواجية
في تقديم المساعدات ،والتأكد من وصول المساعدات إلى المستحقين .باﻹضافة إلى استخدام الخدمات التكنولوجية كالربط
مع شركات اﻻتصال من خﻼل إرسال الرسائل النصية إلى المشتركين لتعريفهم بصندوق الزكاة اﻷردني وتشجيعهم على أداء
الزكاة للصندوق ،والتواصل مع المنتفعين والمحسنين ).(http://www.zakatfund.org
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المبحث اﻷول :التقييم المالي  -مفهومه وأهميته
المطلب اﻷول :مفهوم التقييم المالي
يعرف التقييم المالي بأنه :عملية تحليل البيانات واﻷرقام المالية التاريخية للمؤسسة في القوائم المالية ،وتحويلها إلى كم
أقل من المعلومات من خﻼل اشتقاق مجموعة من المؤشرات التي تبين نشاط المؤسسة ،وخصائص هذا النشاط في
الجوانب اﻹدارية والتشغيلية والمالية )الزبيدي.(2000 ،
المطلب الثاني :أهمية التقييم المالي
يعد التقييم المالي مهماً لﻸسباب التالية:
)(7

 مقارنة الوضع الحالي للمؤسسة مع ما وضعته من أهداف وخطط استراتيجية ،وتقييم مدى تطبيق الخطط ببيان فعالية
وكفاءة) (8نشاط المؤسسة للوصول إلى اﻷهداف .وعادة يتم التعبير عن اﻷهداف بصورة كمية أو رقمية ،إﻻ أن التقييم
المالي في المؤسسات العامة يواجه صعوبة في تقدير هذه اﻷهداف ،ﻷنها أهداف عامة ،فيصعب التعبير عنها بصورة
كمية أو رقمية .كما يصعب تحديد المخرجات وقياسها ،وعادة يغيب اهتمام المؤسسات الحكومية بتطبيق ميزانيات
البرامج المتعلقة بنشاطها )قلعاوي.(1998 ،
 اﻹفصاح عن البيانات المالية لتحقيق الجودة ،وكسب الثقة ،وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة بما يضمن تحقيق
المصلحة العامة )الزبيدي.(2000 ،

 يرتبط اﻷداء المالي بتعظيم النتائج من خﻼل إيجاد الوسائل التي تحسن من اﻹيرادات ،وإيجاد الوسائل التي تحقق الكفاءة
في استغﻼل هذه اﻹيرادات بأقل تكلفة ،بما يضمن استمرارية تحقق العائد ،ويسهم في تراكم الثروة ،ويحقق اﻻستقرار
في مستوى اﻷداء )بن ساسي.(2011 ،
 المحافظة على مستوى من السيولة ،والهدف من توفير هذه السيولة هو الحفاظ على مقدار من اﻹيرادات لمواجهة
اﻻلتزامات تجاه اﻷطراف المتعاملة مع المؤسسة ،والحد من مخاطر التوقف عن الدفع ،ومواجهة أي حالة من حاﻻت
عدم اﻻستقرار ،فيعتبر هذا المقدار من السيولة هامشاً لﻸمان يضمن استمرارية أداء اﻻلتزامات ،واستمرار نشاط
المؤسسة )بن ساسي.(2011 ،
 التخطيط واتخاذ القرارات المستقبلية التي تتعلق بأنشطة المؤسسة وإدارتها ،وعملية الرقابة على اﻷنشطة المالية ،والتأكد
من تحصيل اﻷموال من مصادرها ،ودراسة المشكﻼت ونقاط الضعف التي تواجه المؤسسة ،واقتراح طرق عﻼجها
)الزبون.(2010 ،
 يهدف التقييم المالي لصندوق الزكاة اﻷردني في الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى فعالية وكفاءة أنشطته في تحقيق
الهدف من إنشائه .وسيتم بيان فعالية أداء الصندوق من خﻼل تتبع تطور هذه اﻹيرادات والنفقات ،وبيان حجم هذه
اﻹيرادات والنفقات بحسب بنودها في ميزانية صندوق الزكاة اﻷردني كما في نهاية  12/31خﻼل فترة الدراسة
) ،(2016 -2006وهي أحد المؤشرات المستخدمة في تقييم المؤسسات العامة )قلعاوي .(1998 ،وسيتم
استخدام التحليل اﻷفقي) ،(9والتحليل الرأسي) ،(10لتقييم كفاءة صندوق الزكاة اﻷردني .ويستخدم صندوق الزكاة
اﻷردني اﻷساس النقدي ﻹثبات عملياته وأنشطته المالية ،بحيث يتم إثبات اﻹيراد عند قبضه ،والمصروف عند
دفعه).(11
المبحث الثاني :التقييم المالي ﻷنشطة صندوق الزكاة اﻷردني المرتبطة بإيراداته
تبين الجداول التالية اﻹيرادات المتعلقة بأنشطة صندوق الزكاة اﻷردني خﻼل سنوات الدراسة ،والتحليل اﻷفقي ،والتحليل
الرأسي لها على التوالي:
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الجدول ) :(1اﻹيرادات المتعلقة بأنشطة صندوق الزكاة اﻷردني خﻼل المدة الزمنية )(2016-2006

)(12

السنة

2006

2008

2007

المقبوضات
1,958,574 1,699,764
مقبوضات صندوق
10
الزكاة
مقبوضات لجان الزكاة 12,762,747 13,532,382
مخصصات مقبوضة 1,870,449 1,741,310 11
13
8,770
2,125
سلف محصلة
مجموع المقبوضات 16,600,540 16,975,581
)

2,559,565

2010

2009
3,968,179

2011

5,677,803

2012
5,166,813

6,067,084

2013
2,663,368

2014

2015

5,712,341

2016

2,803,477

2,950,664

(

)

)

(

(

24,806,631 24,543,546 26,035,126 19,982,285 20,467,442 20,003,461 18,486,840 16,944,452 16,327,404
5,185,612 4,741,907 4,229,752 3,853,240 5,051,830 3,364,224 4,014,451 2,817,003 2,404,733
4,547
2,871
5,152
2,200
32,942,907 32,088,930 35,977,219 26,498,893 30,676,085 29,439,316 28,181,965 23,734,759 21,293,902

الجدول ) :(2التحليل اﻷفقي لﻺيرادات المتعلقة بأنشطة صندوق الزكاة اﻷردني خﻼل المدة الزمنية )(2016-2006

)(14

السنة
مقبوضات )بالدينار اﻷردني(
مقبوضات صندوق الزكاة
مقبوضات لجان الزكاة
مخصصات مقبوضة
سلف محصلة
مجموع المقبوضات

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

15.23%

30.69%

55.03%

43.08%

6.86%

5.25% -50.92% 114.48% -48.45% -14.84%

-5.69%

27.93%

3.78%

9.10%

8.20%

-2.37%

30.29%

-5.73%

1.07%

7.42%

28.56%

17.14%

-23.73% 50.16% -16.20% 42.51%

9.77%

12.11%

9.36%

-

-

-

-

-

4.20%

-13.62%

35.77%

58.38% -44.27% 134.18% -74.91% 312.71%
-2.21%

28.27%

11.46%

18.74%

4.46%

2012

2.32%

2013

2014

2015

2016

2.66% -10.81%
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الجدول ) :(3التحليل الرأسي لﻺيرادات المتعلقة بأنشطة صندوق الزكاة اﻷردني خﻼل المدة الزمنية )(2016-2006

)(15

السنة
مقبوضات )بالدينار اﻷردني(
مقبوضات صندوق الزكاة
مقبوضات لجان الزكاة
مخصصات مقبوضة
سلف محصلة
المجموع

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8.74% 15.88% 10.05% 16.84% 20.61% 20.15% 16.72% 12.02% 11.80% 10.01%

2016
8.96%

75.30% 76.49% 72.73% 75.41% 66.72% 67.95% 65.60% 71.39% 76.68% 76.88% 79.72%
15.74% 14.78% 11.76% 14.54% 16.47% 11.43% 14.24% 11.87% 11.29% 11.27% 10.26%
0.01%

0.05%

0.01%

0.02%

0.01%

0.02%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100%
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يﻼحظ من الجدول ) (1أن مجموع إيرادات اﻷنشطة المتعلقة بصندوق الزكاة اﻷردني متزايد في أغلب السنوات؛ فقد
بلغ مجموع اﻹيرادات عام 2006م ) (16,975,581ديناراً ،واستمر بالتزايد حتى عام 2012م؛ إذ بلغ مجموع اﻹيرادات
) (30,686,085ديناراً ،بتغير نسبي مقداره ) (%4.20مقارنة بعام 2011م ،ثم اتجه مجموع إيرادات اﻷنشطة المتعلقة
بالصندوق إلى اﻻنخفاض؛ إذ بلغ مجموع مقبوضات الصندوق عام 2103م ) (26,498,893ديناراً ،بتغير نسبي بلغ
) .(%13.62-وارتفع المجموع عام 2014م إلى ) (35,977,219ديناراً ،بتغير نسبي مقداره )(%35.77؛ إذ بلغت
الزيادة مقارنة بعام 2013م ) (9,498,326ديناراً .وبشكل عام ،فإن اﻻتجاه العام لبند مقبوضات صندوق الزكاة اﻷردني
متزايد .وﻻ بد من اﻹشارة إلى أن أداء الزكاة في اﻷردن يقوم على المبدأ التطوعي ﻻ اﻹلزامي في اﻷداء ،ولو تم تطبيق
اﻷداء اﻹلزامي للزكاة لتمت زيادة حصيلة صندوق الزكاة من إيرادات زكاة المال.
وبالرجوع إلى الجدول ) ،(1يتبين كذلك أن مقبوضات لجان الزكاة هي اﻷكثر تأثيراً في مجموع المقبوضات المتعلقة
بأنشطة صندوق الزكاة اﻷردني؛ فقد بلغت عام 2006م ) (13,532,382ديناراً ،واستمرت بالتزايد نسبياً في معظم
السنوات ،وفي عام 2014م ازدادت مقبوضات اللجان لتبلغ ) (26,035,126ديناراً ،بزيادة بلغت ) (6,052841ديناراً
مقارنة بعام 2013م ،وبتغير نسبي بلغ ) .(%30.29وبالرجوع إلى أعداد لجان الزكاة التابعة لصندوق الزكاة اﻷردني ،فعلى
الرغم من انخفاض عدد لجان الزكاة من ) (225لجنة عام 2015م إلى ) (209لجان) (16عام 2016م ،فإن مقبوضات لجان
الزكاة لم تنخفض بشكل كبير؛ إذ بلغت ) (24,806,631ديناراَ ،بتغير نسبي مقداره ) (%1.07مقارنة بعام 2015م.
وبحسب التحليل الرأسي الذي يبين نسبة مقبوضات لجان الزكاة إلى إجمالي اﻹيرادات ،تبين أنها تمثل ما بين )(%80-65
تقريباً من مجموع المقبوضات .وبالنظر إلى تطور عدد اللجان ،وتطور قيمة اﻹيرادات ،فإن ذلك يعد أحد المؤشرات التي
تدل على كفاءة سياسة تشكيل اللجان وفعاليتها في عملية جمع اﻹيرادات من مختلف مناطق المملكة .وتبين الجداول التالية
تفصيل بند مقبوضات صندوق الزكاة اﻷردني ،والتحليل اﻷفقي ،والتحليل الرأسي على التوالي:
أوﻻً :مقبوضات صندوق الزكاة اﻷردني
يبين الجدول ) (4هيكل إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني ،يليه التحليل اﻷفقي ثم التحليل الرأسي بناءً على بياناته في
الجدولين ) (5و).(6
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الجدول ) :(4هيكل إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني خﻼل المدة الزمنية ).(17)(2016 -2006
السنة
المقبوضات
زكاة المال
النسبة المقتطعة من الزكاة المشروطة
النسبة المقتطعة من لجان الزكاة
أرباح الودائع البنكية الشرعية
إيرادات صناديق التبرعات
تبرعات وصدقات
زكاة الفطر
مقبوضات أخرى
المجموع

2007

2006
179,817
369,986
1,002,893
80,751
8,505
54,820
2,271
721
1,699,764

2008

232,349
374,261
1,230,049
86,378
34,765
772
1,958,574

2009

431,041
492,634
1,512,225
92,383
28,557
2,725
2,559,565

2,079,740
590,120
1,176,673
93,112
27,039
1,495
3,968,179

2010
3,667,888
804,015
1,079,057
101,446
25,161
236
5,677,803

2011
4,131,585
570,136
1,232,488
100,099
25,387
7,389
6,067,084

2012
2,924,950
893,226
1,132,707
188,689
22,990
4,251
5,166,813

2014

2013
532,148
738,158
1,171,594
196,870
24,393
205
2,663,368

2015

4,162,657
764,383
675,676
67,978
26,144
12,225
3,278
5,712,341

2016
1,027,307
949,119
823,841
79,126
44,425
25,907
939
2,950,664

1,012,974
855,640
788,363
97,674
41,115
5,238
2,473
2,803,477

الجدول ) :(5التحليل اﻷفقي لهيكل إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني خﻼل المدة الزمنية ).(2016 -2006
السنة 2006

اﻹيرادات )بالدينار اﻷردني(
زكاة المال
النسبة المقتطعة من الزكاة المشروطة
النسبة المقتطعة من لجان الزكاة
أرباح الودائع البنكية الشرعية
إيرادات صناديق التبرعات
تبرعات وصدقات
زكاة الفطر
مقبوضات أخرى
المجموع

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

29.21%

85.51%

1.16%

31.63%

%55.03
19.79%

76.36%

12.64%

-29.21%

-81.81%

682.24%

-75.67%

1.41%

36.25%

-29.09%

56.67%

-17.36%

3.55%

11.94%

10.93%

22.65%

22.94%

-22.19%

-8.30%

14.22%

-8.10%

3.43%

-42.33%

16.68%

4.50%

6.97%

6.95%

0.79%

8.95%

-1.33%

88.50%

4.34%

-65.47%

43.68%

-18.99%

308.76%

-17.86%

-5.32%

-6.95%

0.90%

-9.44%

6.10%

7.18%

57.26%

8.05%

-

-

-

-

-

-

-

-

-57.15%

394.60%

-

-

7.07%

252.98%

-45.14%

-84.21%

3030.93%

-42.47%

-95.18%

1499.02%

-24.56%

-62.03%

15.23%

30.69%

55.03%

43.08%

6.86%

-14.84%

-48.45%

114.48%

-50.92%

5.25%
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الجدول ) :(6التحليل الرأسي لهيكل إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني خﻼل المدة الزمنية ).(2016 -2006
2010
2009
2008
2007
2006
السنة
اﻹيرادات )بالدينار اﻷردني(
10.58%
زكاة المال
النسبة المقتطعة من الزكاة المشروطة 21.77%
59.00%
النسبة المقتطعة من لجان الزكاة
4.75%
أرباح الودائع البنكية الشرعية
0.50%
إيرادات صناديق التبرعات
3.23%
تبرعات وصدقات
0.13%
زكاة الفطر
0.04%
مقبوضات أخرى
100.00%
المجموع

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11.86%

16.84%

52.41%

64.60%

68.10%

56.61%

19.98%

72.87%

36.13%

34.82%

19.11%

19.25%

14.87%

14.16%

9.40%

17.29%

27.72%

13.38%

30.52%

32.17%

62.80%

59.08%

29.65%

19.00%

20.31%

21.92%

43.99%

11.83%

28.12%

27.92%

4.41%

3.61%

2.35%

1.79%

1.65%

3.65%

7.39%

1.19%

3.48%

2.68%

1.78%

1.12%

0.68%

0.44%

0.42%

0.44%

0.92%

0.46%

1.47%

1.51%

-

-

-

-

-

-

-

0.21%

0.19%

0.88%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.04%

0.11%

0.04%

0.00%

0.12%

0.08%

0.01%

0.06%

0.09%

0.03%

100.00% 100.00% 100.00% 72.28% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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يمثل الجدول ) (4ما يقوم صندوق الزكاة بجمعه من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات ،وما يتم أداؤه إلى الصندوق
بشكل مباشر .ويﻼحظ من الجدول السابق أن إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني متزايدة في أغلب السنوات؛ فقد بلغت إيرادات
الصندوق عام 2006م ) (1,699,464ديناراَ ،واستمرت بالتزايد حتى بلغت حصيلة اﻹيرادات عام 2011م )(6,067,084
ديناراً ،بتغير نسبي بلغ ) .(%6.68وبالرجوع إلى الجدول ) ،(4يﻼحظ أن زكاة المال عام  2011هي المسبب الرئيس لهذه
الزيادة؛ إذ بلغت ) (4,131,585ديناراً ،بتغير نسبي قدره ) .(%12.64وتمثل زكاة المال بالنسبة إلى إجمالي المقبوضات
) (%68.10عام 2011م بحسب التحليل الرأسي ،ثم بدأت إيرادات الصندوق باﻻنخفاض إجماﻻً؛ إذ بلغت عام 2013م
) (2,663,368ديناراً ،بتغير نسبي قدره ) .(%48.45-وبالرجوع إلى الجدول ) ،(4يﻼحظ انخفاض إيرادات صندوق
الزكاة من زكاة المال بشكل ملموس؛ إذ بلغت زكاة المال ) (532,148ديناراً ،بتغير نسبي مقداره ) .(%81.81-وانخفضت
نسبة زكاة المال إلى إجمالي المقبوضات في التحليل الرأسي إلى ) .(%19.98ويمكن أن يرجع هذا اﻻنخفاض إلى انخفاض
المصاريف اﻹدارية والعمومية المتعلقة بالنفقات اﻹعﻼمية )علي عبابدة -المدير المالي لصندوق الزكاة اﻷردني ،مقابلة
شخصية 15 ،آذار  ،(2018فبالرجوع إلى بيان المقبوضات والمدفوعات لعام 2013م ،تبين أن النفقات اﻹعﻼمية بلغت
) (292ديناراً ،وانخفض اﻹنفاق اﻹعﻼمي بمقدار ) (2,290ديناراً مقارنة بعام 2012م ،بتغير نسبي بلغ )،(%88.69-
فيمكن القول إن اﻹيرادات المحصلة من قبل صندوق الزكاة اﻷردني تتأثر باﻹنفاق اﻹعﻼمي.
وفي عام 2014م ،بلغت اﻹيرادات ) (5,712,314ديناراً ،بتغير نسبي بلغ ) (%114.48مقارنة بعام 2103م ،وتجدر
اﻹشارة إلى أن أحد المحسنين أدى ) (3,660,000دينار إلى الصندوق عام 2014م )،(http://www.alghad.com
فساهم هذا المبلغ في التعزيز من إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني ،إﻻ أنه  -وﻷغراض الدراسة  -سيتم استثناؤه؛ فلو لم يتم
دعم الصندوق بهذا المبلغ ،لبلغت إيرادات زكاة المال ) (502,657ديناراً ،ولكان ذلك مؤشراً على انخفاض كفاءة الصندوق.
كما أن صندوق الزكاة أنفق ) (54,700دينار على النفقات اﻹعﻼمية عام 2014م ،و) (15,228ديناراً عام 2015م ،اﻷمر
الذي قد يكون مساهماً في عودة إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني إلى اﻻتجاه نحو الزيادة .وبالتالي ،فإن اﻹنفاق اﻹعﻼمي
يساهم في التعريف بصندوق الزكاة وأنشطته ،ويشجيع المواطنين لتوجيه زكاتهم وتبرعاتهم إليه .كما يﻼحظ وجود حالة من
التفاوت وعدم اﻻستقرار في أداء زكاة المال بشكل مباشر للصندوق .ولو أن أداء الزكاة كان إلزامياً في اﻷردن ،ﻷمكن
الحصول على المقدار المستقر نسبياً ،وﻷمكن تحديد اتجاهه ،وبالتالي فإن صندوق الزكاة اﻷردني ﻻ يحقق كفاءة في
تحصيل إيرادات زكاة المال لغياب اﻷداء اﻹلزامي ،وللحاجة إلى توفّر مبالغ أكبر لتمويل لﻺنفاق اﻹعﻼمي.
وبالرجوع إلى الجدول ) ،(4فإن النسبة المقتطعة من الزكاة المشروطة تمثل إيراد صندوق الزكاة اﻷردني من الزكاة
المشروطة بنسبة ) (%20من المبلغ الذي يدفعه المزكون .ويﻼحظ أن هذه النسبة متجهة نحو التزايد سنوياً؛ إذ إنها تمثل
) (%32.17من إجمالي المقبوضات عام 2016م .ويعد هذا البند من السياسات الفعالة والمعززة ﻹيرادات الصندوق التي
تنعكس إيجاباً على زيادة كفاءته.
وتساهم نسبة من مقبوضات لجان الزكاة في تعزيز مقبوضات الصندوق من خﻼل النسبة المقتطعة من لجان الزكاة
لحساب الصندوق في بند النسبة المقتطعة من لجان الزكاة ،التي تمثل ) (%20من مجموع إيراداتها .وانخفضت النسبة
المقتطعة من اللجان إلى ) (%10عام 2013م ،وهذا واضح من الجدول )(4؛ فقد بلغ المقدار المقتطع من اللجان
) (1,171,594ديناراً عام 2013م ،ثم انخفض مقدار المقتطع من لجان الزكاة عام 2014م ليصل إلى ) (657,676ديناراً،
بتغير نسبي بلغ ) .(%42.33-وبحسب التحليل الرأسي ،فإن النسبة المقتطعة من اللجان انخفضت من ) (43.99%عام
 2013لتمثل ) (%11.83من إجمالي المقبوضات ،وبلغت النسبة المقتطعة من اللجان ) (823,841ديناراً عام 2016م.
ويساهم اقتطاع نسبة من إيرادات اللجان في تعزيز الوفر المالي للصندوق وزيادة كفاءته.
وفيما يتعلق بأرباح الودائع البنكية الشرعية ،فإن صندوق الزكاة اﻷردني يودع اﻷرصدة في البنوك لغايات حفظها كأمانة
للسحب منها عند الطلب ،لكن ليس الغرض من إيداعها هو استثمارها ،إﻻ أن البنوك تستثمرها )عبد السميرات ،مدير عام
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صندوق الزكاة اﻷردني ،مقابلة شخصية 22 ،تشرين الثاني .(2017 ،وتعد اﻷرباح المتحققة محدودة جداً ،ويبين الجدول
التالي أرصدة هذه الحسابات:
الجدول ) :(7مجموع ودائع صندوق الزكاة اﻷردني في البنوك اﻹسﻼمية وأرباحها خﻼل المدة الزمنية ).(18)(2016-2006
السنة
مجموع الودائع
أرباح الودائع
السنة
مجموع الودائع
أرباح الودائع

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2,485,677

2,572,055

2,664,447

2,763,716

2,865,162

5,365,881

80,751
2012

86,378
2013

92,383
2014

93,112
2015

101,446
2016

100,099

3,375,406

3,757,406

3,609,412

3,734,788

3,781,951

188,689

196,870

67,978

97,674

79,126

يﻼحظ من الجدول ) (7أن أرباح الودائع مقارنة بمجموع المبالغ المودعة في البنوك منخفضة ،فيثبت أن صندوق الزكاة
اﻷردني ﻻ يودع اﻷموال في البنوك ﻻستثمارها ،وهو ما أكدته نتائج ربابعة ) (2009من أن صندوق الزكاة اﻷردني يلتزم
بالفتاوى الشرعية التي تصدر من دائرة اﻹفتاء في ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة على حساب مصلحة اﻷصناف المستحقة
للزكاة.
وبالنسبة ﻹيرادات صناديق التبرعات ،وهي اﻹيرادات التي يتم جمعها من خﻼل الصناديق الموزعة في المناطق العامة
كالمساجد ،والمستشفيات ،والمراكز واﻷسواق التجارية ،وغيرها ،فيﻼحظ أن اﻻتجاه العام لﻸموال التي تم جمعها من خﻼل
هذه الصناديق متزايد خﻼل فترة الدراسة .ويمثل بند التبرعات والصدقات ما يدفعه المحسنون من تبرعات وصدقات إلى
الصندوق بشكل مباشر .ويﻼحظ تزايد مقدار التبرعات والصدقات؛ إذ بلغت ) (25,907دنانير عام 2016م ،بتغير نسبي
بلغ ) ،(%94.60ويعكس ذلك حب المواطنين للعمل الخيري ،وثقة المؤدين للتبرعات بالصندوق كوجهة تؤدى إليه أموال
التبرعات والصدقات .إﻻ أن تأثير البنود المتعلقة بالتبرعات والصدقات على إجمالي المقبوضات يعد ضعيفاً؛ إذ لم تتجاوز
نسبة إيرادات صناديق التبرعات ،والتبرعات والصدقات ) (%2من إجمالي المقبوضات ،فيحد ذلك من كفاءة هذه البنود
كإحدى الوسائل المستخدمة في تعزيز إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني .وقد يكون أحد أسباب انخفاض هذه النسبة هو
انخفاض اﻹنفاق اﻹعﻼمي والترويجي لصندوق الزكاة اﻷردني.
وتمثل المخصصات المبالغ التي يؤديها المزكون والمحسنون إلى صندوق الزكاة اﻷردني .ليقوم الصندوق بإدارة
أموالهم وتوجيهها إلى المستحقين ،وبالتالي فإن المخصصات تعد التزاماً على الصندوق ﻻ بد من الوفاء به .وتشمل
المخصصات المقبوضة:
 مخصص الزكاة المشروطة :ويمثل ) (%80من الزكاة المشروطة التي يؤديها المزكون ويشترطون إلى أي مصرف توجهأموالهم ،وما يتبقى من المخصص يع د التزاماً على صندوق الزكاة.
 مخصص كفالة اليتيم :وهي المبالغ التي تم دفعها للصندوق وتخصص ليتم إنفاقها على اﻷيتام ،والصندوق ملزم بأدائها. مخصص البرامج الوقفية :ويعبر عن مبلغ تساهم به وزارة اﻷوقاف -مديرية البرامج الوقفية ،ويمثل مبلغ اﻷجرة لوقفمعين؛ إذ يقوم الواقف بتأجيره ودفع مقدار اﻷجرة لوزارة اﻷوقاف ليوجه للفقراء والمحتاجين ،فتقوم مديرية البرامج
الوقفية بتحويل المبلغ إلى صندوق الزكاة لصرفه ،وهو من المخصصات المستحدثة التي بدأ صندوق الزكاة بقبضها
عام 2015م ،وتساهم في تعزيز إيرادات الصندوق).(19
 المخصصات اﻷخرى :وتشمل مخصص جائزة الملك عبد الله للتنمية ،ومخصص أسر الشهداء ،ومخصص لجنة زكاة أبناءالشهداء -فلسطين ،ومخصص لجان الزكاة ،ومخصص الطالب الفقير ،والمريض الفقير ،ومخصصات أخرى )علي
عبابدة -المدير المالي لصندوق الزكاة اﻷردني ،مقابلة شخصية 15 ،آذار .(2018
وتبين الجداول التالية أنواع المخصصات المقبوضة خﻼل فترة الدراسة ،وقد تم حساب التحليل اﻷفقي ،والتحليل
الرأسي لها على التوالي ،باﻻعتماد على الجدول ).(8
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الجدول ) :(8المخصصات المقبوضة خﻼل المدة الزمنية ).(20)(2016 -2006
السنة
مخصص الزكاة المشروطة
مخصص كافل اليتيم
مخصص البرامج الوقفية
مخصصات أخرى
مجموع المخصصات المقبوضة

2006

2007

1,481,780

1,512,916

2008

2010

2009

2012

2011

2,362,584 3,238,537 2,360,901 1,967,104

2013

2014

2015

2016

3,814,664 3,451,981 3,072,154 2,955,621 3,599,474

254,198

279,307

422,018

446,304

764,058

990,248

1,421,124

1,194,915 1,288,462 1,155,232 867,838

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105,840

162,580

5,332

78,226

15,611

9,798

11,856

11,392

31,184

29,781

2,366

1,464

13,453

1,741,310

1,870,449

3,364,224 4,014,451 2,817,003 2,404,733

5,185,612 4,741,907 4,229,752 3,853,240 5,051,782

الجدول ) :(9التحليل اﻷفقي للمخصصات المقبوضة خﻼل المدة الزمنية ).(2016 -2006
السنة
مخصص الزكاة المشروطة
مخصص كافل اليتيم
مخصص البرامج الوقفية
مخصصات أخرى

2006
2.10%
9.88%
1367.10%
7.42%
2007

مجموع المخصصات المقبوضة

2012

2013

2014

2015

2016

2009

2008

2010

30.02%

-27.05% 37.17% 20.02%

52.35%

-17.89%

3.94%

12.36%

10.51%

51.09%

5.75%

29.60% 71.20%

43.51%

33.12% -38.93%

11.53%

-7.26%

-

-

-

53.61%

-

-

-

-

-3.91%

173.74%

-4.50%

-16.20% 42.51% 17.14%

50.16%

-23.73%

21.00% -37.24% -80.04%
28.56%

2011

-

818.92% -38.12% -92.06%
9.77%

12.11%

9.36%

الجدول ) :(10التحليل الرأسي للمخصصات المقبوضة خﻼل المدة الزمنية ).(2016 -2006
السنة
مخصص الزكاة المشروطة
مخصص كافل اليتيم
مخصص البرامج الوقفية
مخصصات أخرى
المجموع

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

85.10%

80.89%

81.80%

83.81%

80.67%

70.23%

71.25%

76.70%

72.63%

72.80%

73.56%

14.60%

14.93%

17.55%

15.84%

19.03%

29.43%

28.13%

22.52%

27.31%

27.17%

23.04%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23%

3.14%

0.31%

4.18%

0.65%

0.35%

0.30%

0.34%

0.62%

0.77%

0.06%

0.03%

0.26%

100.00% 102.23% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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يﻼحظ من الجدول ) (8تزايد مبالغ المخصصات المقبوضة في أغلب السنوات؛ فقد بلغت المخصصات عام 2006م
) (1,741,310دنانير ،واستمرت المخصصات بالتزايد لتبلغ ) (5,051,782ديناراً عام 2012م ،بتغير نسبي مقداره
) (%50.16مقارنة بعام 2011م .ويعكس ذلك فعالية بند المخصصات في زيادة إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني ،اﻷمر الذي
ينعكس إيجاباً على كفاءة الصندوق في حال تمكنه من استغﻼل هذه المخصصات بالشكل اﻷمثل .ويمكن أن تكون هذه
الزيادة في المخصصات المقبوضة دليﻼً على زيادة ثقة المزكين والمحسنين والمتعاملين مع الصندوق بالصندوق ،ﻷن هذه
المخصصات تتعلق باﻷموال التي يتم أداؤها بصورة مباشرة إلى الصندوق.
وبالرجوع إلى الجدول ) ،(8فإن مخصص الزكاة المشروطة هو السبب في زيادة المخصصات عام 2012م؛ إذ بلغ
مخصص الزكاة المشروطة ) (3,599,474ديناراً ،بتغير نسبي بلغ ) (%52.35مقارنة بعام 2011م ،وبلغت نسبته من
مجموع المخصصات ) .(%71.25وانخفض مجموع المخصصات نسبياً ،إﻻ أنه ارتفع عام 2016م إلى )(5,185,612
ديناراً ،بتغير نسبي بلغ ) .(%9.36وتدل هذه الزيادة في المخصصات المقبوضة على زيادة ثقة المزكين والمحسنين
والمتعاملين مع الصندوق بالصندوق ،ﻷن هذه المخصصات تتعلق باﻷموال التي يتم أداؤها بصورة مباشرة إلى الصندوق.
ويﻼحظ أن مخصص الزكاة المشروطة ومخصص كافل اليتيم متزايدان نسبياً؛ إذ إنهما متجهان نحو الزيادة بحسب التحليل
اﻷفقي لهما ،كما أنهما يمثﻼن النسبة اﻷكبر بالنسبة لمجموع المخصصات بحسب التحليل اﻷفقي لهما .والتناقص في معدل
الزكاة المشروطة بالنسبة لمجموع المقبوضات في التحليل الرأسي سببه زيادة نسبة مخصص كافل اليتيم إلى مجموع
المخصصات ،وبالتالي ،فإن الزكاة المشروطة ومخصص كافل اليتيم يزيدان من فعالية صندوق الزكاة ،ويساهمان في زيادة
كفاءة إدارة صندوق الزكاة لﻺيرادات ،من خﻼل تخصيص إنفاق هذه المخصصات لجهات محددة ،والمساهمة في التوسع في
أنشطته بشكل عام.
وبالنسبة لمخصص البرامج الوقفية ،فإن تحويل هذه المبالغ إلى صندوق الزكاة اﻷردني من خﻼل مديرية البرامج الوقفية
في وزارة اﻷوقاف يعكس كفاءة صندوق الزكاة اﻷردني في تحديد اﻷصناف المستحقة للزكاة وتوجيه اﻷموال إليها ،ويؤكد أن
صندوق الزكاة هو المسؤول عن إدارة أموال الزكاة والتبرعات وتوجيهها فيما يحقق المصلحة العامة .وقد بلغ مقدار
مخصص البرامج الوقفية عام 2015م ) (105,840ديناراً ،وازداد إلى ) (162,580ديناراً عام 2016م ،بتغير نسبي مقداره
) (%3.14مقارنة بعام 2015م .ويمكن توقع أن اتجاه هذا البند سيكون متزايداً ،ﻷنه يمثل مبلغ أجرة المباني الوقفية؛ ففي
حال استمرار اﻹجارة للمباني الوقفية وتوسعها ،فإن ذلك ينعكس إيجاباً على كفاءة مخصص البرامج الوقفية في تمويل
صندوق الزكاة اﻷردني.
المبحث الثالث :التقييم المالي ﻷنشطة صندوق الزكاة اﻷردني المرتبطة بنفقاته
يبين الجدول ) (11نفقات )مدفوعات( صندوق الزكاة اﻷردني خﻼل فترة الدراسة .وقد تم حساب التحليل اﻷفقي
والتحليل الرأسي لها كما في الجدولين ) (12و) (13باﻻعتماد على البيانات في الجدول.
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الجدول ) :(11المدفوعات المتعلقة بأنشطة صندوق الزكاة اﻷردني خﻼل المدة الزمنية ).(21) (2016-2006
السنة
مدفوعات صندوق الزكاة
مدفوعات لجان الزكاة
مخصصات مدفوعة
مصاريف إدارية وعمومية
سلف ممنوحة
مجموع مدفوعات الصندوق

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,195,507

1,765,942

2,644,565

2,323,052

5,785,361

5,080,974

4,282,562

4,160,849

5,306,576

3,028,572

1,841,449

11,433,021 10,390,063

9,924,836

27,822,862 22,012,514 24,945,166 21,541,780 20,832,568 21,936,335 13,337,727 20,794,601

1,760,811

1,797,032

2,378,516

2,865,733

3,882,537

3,416,945

4,788,517

4,439,595

4,419,733

4,665,238

4,728,131

86,497

68,387

67,206

80,421

63,539

69,017

54,357

51,155

111,963

103,139

179,224

2,625

8,570

5,580

2,761

2,100

5,400

170,820

-

-

-

-

34,571,666 29,809,463 34,783,438 30,193,379 30,128,824 30,508,671 23,071,264 26,066,568 15,020,703 15,072,286 13,435,503

الجدول ) :(12التحليل اﻷفقي للمدفوعات المتعلقة بأنشطة صندوق الزكاة اﻷردني خﻼل المدة الزمنية ).(2016-2006
السنة
مدفوعات صندوق الزكاة
مدفوعات لجان الزكاة
مخصصات مدفوعة
مصاريف إدارية وعمومية
سلف ممنوحة
مجموع مدفوعات الصندوق

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

47.71%

49.75%

-12.16%

149.04%

-12.18%

-15.71%

-2.84%

27.54%

-42.93%

-39.20%

-

10.04%

-13.19%

109.52%

-35.86%

64.47%

-5.03%

3.40%

15.80%

-11.76%

26.40%

-

2.06%

32.36%

20.48%

35.48%

-11.99%

40.14%

-7.29%

-0.45%

5.55%

1.35%

-

-20.94%

-1.73%

19.66%

-20.99%

8.62%

-21.24%

-5.89%

118.87%

-7.88%

73.77%

-

226.48%

-34.89%

-50.52%

-23.94%

157.14%

3063.33%

-

-

-

-

-

12.18%

-0.34%

73.54%

-11.49%

32.24%

-1.25%

0.21%

15.98% -14.30% 15.20%

الجدول ) (13التحليل الرأسي لمدفوعات صندوق الزكاة اﻷردني خﻼل المدة الزمنية ).(2016-2006
السنة
مدفوعات صندوق الزكاة
مدفوعات لجان الزكاة
مخصصات مدفوعة
مصاريف إدارية وعمومية
سلف ممنوحة
مجموع مدفوعات الصندوق

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8.90%

11.72%

17.61%

8.91%

25.08%

16.65%

14.21%

13.78%

15.26%

10.16%

5.33%

77.33%

75.85%

66.07%

79.77%

57.81%

71.90%

69.14%

71.35%

71.72%

73.84%

80.48%

13.11%

11.92%

15.83%

10.99%

16.83%

11.20%

15.89%

14.70%

12.71%

15.65%

13.68%

0.64%

0.45%

0.45%

0.31%

0.28%

0.23%

0.18%

0.17%

0.32%

0.35%

0.52%

0.02%

0.06%

0.04%

0.01%

0.01%

0.02%

0.57%

-

-

-

-

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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ويبين الجدول ) (14نسبة مدفوعات صندوق الزكاة اﻷردني إلى إيراداته خﻼل فترة الدراسة:
الجدول ) :(14نسبة المدفوعات إلى المقبوضات المتعلقة بأنشطة صندوق الزكاة اﻷردني).(22
السنة

2006

إجمالي مدفوعات صندوق الزكاة اﻷردني إلى مقبوضاته 70.33%

2007

2008

2009

58.54% 103.32% 90.16%

2011

2012

2010

83.75% 101.89%

82.89%

إجمالي مدفوعات اللجان إلى إجمالي مقبوضاتها

76.78%

60.79% 89.58%

72.15% 122.72%

المخصصات المدفوعة إلى المخصصات المقبوضة
نسبة المدفوعات إلى المقبوضات

2013

2014

92.90% 156.23%

95.81% 107.80% 101.78% 109.66%

2015

62.41% 108.03%
89.69%

98.91% 96.07% 101.12%

96.71% 101.73%

94.79% 101.57%

98.38% 104.49% 115.22%

70.54% 90.79%

81.87% 109.82%

98.18% 103.63%

92.90%

79.15%

96.68% 113.94%

2016

112.16%
91.18%
104.94%

الجدول ) :(15الوفر المتراكم من حساب صندوق الزكاة اﻷردني خﻼل المدة الزمنية ).(23)(2016 -2006
السنة
الوفر المتراكم )بالدينار اﻷردني(
2,950,664 2,803,477 5,712,341 2,663,368 5,166,813 6,067,084 5,677,803 3,968,179 2,559,565 1,958,574 1,699,764
مقبوضات الصندوق
)(1,841,449) (3,094,452) (5,306,576) (4,160,849) (4,282,562) (5,080,974) (5,785,361) (2,323,052) (2,644,565) (1,765,276) (1,195,507
مدفوعات الصندوق
)(179,224
)(103,139
)(111,963
)(51,155
)(54,357
)(69,017
)(63,539
)(80,421
)(67,206
)(68,387
)(86,497
المصاريف اﻹدارية والعمومية
929,991
)(394,114
293,802 (1,548,636) 829,894
917,093
)(171,097
)1,564,706 (152,206
124,245
417,760
وفر /عجز
5,190,887 5,959,007 5,665,205 7,213,841 6,383,947 5,466,854 5,638,115 4,073,409 4,225,615 4,101,370 3,683,610
الوفر المدور من السنوات السابقة
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

الوفر المتراكم

4,101,370

4,225,615

4,073,409

5,638,115

5,466,854

6,383,947

7,213,841

5,665,205

5,959,007

5,465,893

6,120,808

التحليل اﻷفقي

-

3.03%

-3.60%

38.41%

-3.04%

16.78%

13.00%

-21.47%

5.19%

-8.28%

11.98%
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بالرجوع إلى الجدول ) ،(11يﻼحظ أن المدفوعات المتعلقة بأنشطة صندوق الزكاة اﻷردني متزايدة في أغلب السنوات؛
فقد بلغت عام 2006م ) (13,435,503دنانير ،واستمر اتجاه هذه المدفوعات بالتزايد خﻼل فترة الدراسة ،وهو ما تبين
في التحليل اﻷفقي للمدفوعات في الجدول ) .(12ويعد التزايد في اﻹنفاق مؤشراً لفعالية صندوق الزكاة اﻷردني في زيادة
عدد المنتفعين من صندوق الزكاة ولجانه ،والتوسع في أنشطة الصندوق واللجان.
ومن خﻼل التحليل الرأسي للمدفوعات المتعلقة بأنشطة صندق الزكاة اﻷردني في الجدول ) ،(13يﻼحظ أن بند
مدفوعات لجان الزكاة يمثل النسبة اﻷكبر مقارنة بالبنود اﻷخرى؛ إذ إنها تمثل ما بين ) (%80 -%75من إجمالي
المدفوعات.
وبالرجوع إلى الجدول ) ،(14يﻼحظ أن نسبة إجمالي مدفوعات صندوق الزكاة اﻷردني إلى إجمالي مقبوضاته متجهة
نحو الزيادة .ويدلّ ذلك على أن زيادة المدفوعات مرتبطة بشكل مباشر بالزيادة المتحققة في اﻹيرادات؛ فقد بلغت مدفوعات
صندوق الزكاة عام 2006م ) (1,195,507دنانير ،وبلغت المقبوضات ) (1,169,764دينارا ،وبلغت نسبة مدفوعات
صندوق الزكاة إلى المقبوضات ) .(%70.33واتجهت هذه النسبة للزيادة؛ إذ بلغت النفقات ) (%103.3من إجمالي إيرادات
الصندوق عام 2008م ،وتدل هذه النسبة على تحقق عجز في المقبوضات؛ فقد بلغت المقبوضات ) (2,559,565ديناراً،
والمدفوعات ) (2,644,565ديناراً ،إﻻ أن هذا العجز تمت تغطيته من الوفر المتراكم من حساب صندوق الزكاة اﻷردني.
وقد ساهم وجود الوفر المدور من سنوات سابقة في تغطية هذا العجز؛ إذ بلغ الوفر المدور من سنوات سابقة
) (4,225,615ديناراً ،وساهم في تغطية العجز عام 2008م.
وفي عام 2013م ،كانت نسبة مدفوعات صندوق الزكاة إلى مقبوضاته مرتفعة؛ فقد بلغت المدفوعات ) (%156.23من
إجمالي المقبوضات ،وبلغت مقبوضات صندوق الزكاة ) (2,663,368ديناراً ،وكان المسبب الرئيس ﻻنخفاضها أن زكاة المال
قد بلغت ) (532,148ديناراً .وقد تمت تغطية العجز من الوفر المدور من السنوات السابقة ،الذي بلغ )(7,213,841
ديناراً عام 2012م .وبالتالي ،فإن تأخير إخراج الفائض من حصيلة إيرادات الصندوق يحقق المصلحة في الحفاظ على
استمرارية نشاط الصندوق ،وتغطية العجز في حال عدم تغطية المقبوضات لنفقات صندوق الزكاة خﻼل العام.
مما سبق ،يتبين أن الوفر المتراكم من إيرادات الزكاة يساهم في تمويل صندوق الزكاة اﻷردني في السنوات التالية،
وتغطية العجز في النفقات الذي يتحقق بسبب تفاوت حصيلة اﻹيرادات سنوياً .وبالتالي فإن سياسة صندوق الزكاة اﻷردني
في تأخير أداء كامل الوفر من حصيلة الزكاة تعد كفؤة ،وتساهم في استمرار نشاط الصندوق ،والحفاظ على استقرار المبالغ
التي تدفع للمنتفعين من الصندوق ،خصوصاً في ظل عدم تفعيل اﻷداء اﻹلزامي للزكاة في المملكة.
كما يﻼحظ من خﻼل نسبة مدفوعات لجان الزكاة إلى مقبوضاتها ،أن اللجان قد واجهت كذلك عجزاً في بعض السنوات؛
إذ تشير نسبة المدفوعات إلى المقبوضات المتعلقة باللجان في الوفر المتراكم من حساب لجان الزكاة في اﻷعوام )2009م،
،2011م2012 ،م2013 ،م2015 ،م( إلى تحقق العجز في حساب اللجان ،إﻻ أن وجود الوفر المتراكم من حساب لجان
الزكاة ساهم في تغطية هذا العجز .ويمثل الوفر المتراكم صافي النقد المتحصل من أنشطة لجان الزكاة في جانبي
المقبوضات والمدفوعات؛ فهو يبين اﻷرصدة النقدية لحسابات لجان الزكاة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بعد خصم
المدفوعات الخاصة بأنشطة اللجان وإضافة الوفر المدور من السنوات السابقة من حساب اللجان .وهو ما يمكن بيانه من
خﻼل الجدول ).(16
وتمثل المخصصات المدفوعة مدى التزام صندوق الزكاة بأداء المخصصات المقبوضة ،بحسب الجهة المخصص لﻺنفاق
عليها .ويبين الجدول ) (17المخصصات المدفوعة ،ونسبة المخصصات المدفوعة إلى المخصصات المقبوضة ،والتحليل
اﻷفقي والرأسي لها.
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الجدول ) :(16الوفر المتراكم من حساب لجان الزكاة خﻼل المدة الزمنية ). 24 (2016 -2006
2010
2009
2008
2007
2006
السنة
)

الوفر المتراكم
مقبوضات اللجان 12,762,747 13,532,382
مدفوعات اللجان )(11,433,021) (10,390,063
1,329,726
3,142,319
وفر /عجز
7,875,030
الوفر المدور من 4,732,711
السنوات السابقة
9,204,756
7,875,030
الوفر المتراكم
التحليل اﻷفقي

-

16.89%

16,327,404
)(9,924,836
6,402,568
9,204,756

16,944,452
)(20,794,601
)(3,850,149
15,607,324

11,757,175 15,607,324
69.56%

-24.67%

(

2011

2013

2012

2014

18,486,840
)(13,337,727
5,149,113
11,757,175

20,003,461
)(21,936,335
)(1,932,874
16,906,288

20,467,442
)(20,832,568
)(365,126
14,973,414

19,982,285
)(21,541,780
)(1,559,495
14,608,288

26,035,126
)(24,945,166
1,089,960
13,048,793

16,906,288

14,973,414

14,608,288

13,048,793

14,138,753

43.80%

-11.43%

-2.44%

-10.68%

8.35%

2015
24,543,546
)(22,012,514
2,531,032
14,138,753

2016
24,806,631
)(27,822,862
)(3,106,231
16,669,785

13,653,554 16,669,785
17.90%

-18.09%

جدول ) :(17المخصصات المدفوعة خﻼل المدة الزمنية ). 25 (2016- 2006
)

السنة
مخصص الزكاة المشروطة
التحليل اﻷفقي
التحليل الرأسي
مخصص كافل اليتيم
التحليل اﻷفقي
التحليل الرأسي
مخصص البرامج الوقفية
التحليل اﻷفقي
التحليل الرأسي
مخصصات أخرى
التحليل اﻷفقي
التحليل الرأسي

2006

2007

(

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3,389,453 3,390,420 3,164,101 3,041,973 3,619,471 2,364,509 3,250,636 2,393,637 1,886,155 1,401,205 1,421,653
-0.03%
7.15%
4.01%
-15.96% 53.07% -27.26% 35.80%
26.91%
34.61%
-1.44%
71.69%
73.72%
71.59%
68.52%
75.59%
69.20%
83.72%
83.53%
79.30%
77.97% 80.74%
1,170,513 1,200,627 1,252,772 1,351,370 1,121,869 934,356 613,961 455,756 471,230 321,314 276,946
-2.51%
-4.16%
-7.30%
20.46%
20.07%
52.18%
34.71%
-3.28%
46.66%
16.02%
24.76%
26.10%
28.34%
30.44%
23.43%
27.34%
15.81%
15.90%
19.81%
17.88% 15.73%
162,580 105,840
53.61%
3.44%
2.30%
5,585
8,311
2,860
46,252
47,177
118,080
17,940
16,340
21,131
74,513
62,212
-32.80% 190.59% -93.82%
-1.96%
-60.05% 558.19%
9.79%
-22.67% -71.64% 19.77%
0.12%
0.18%
0.06%
1.04%
0.99%
3.46%
0.46%
0.57%
0.89%
4.15%
3.53%
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السنة
المخصصات المدفوعة
التحليل اﻷفقي
التحليل الرأسي
نسبة المخصصات المدفوعة إلى
المخصصات المقبوضة

2006

2008

2007

2009

449

2011

2010

2013

2012

2014

2015

2016

4,728,131 4,599,358 4,419,733 4,439,595 4,788,517 3,416,945 3,882,537 2,865,733 2,378,516 1,797,032 1,760,811
2.06%
100.00% 100.00%

32.36%
100.00%

20.48%
100.00%

35.48%
100.00%

-11.99%
100.00%

40.14%
100.00%

-7.29%
100.00%

-0.45%
100.00%

4.06%
100.00%

2.80%
100.00%

96.07%

98.91%

101.73%

96.71%

101.57%

94.79%

115.22%

104.49%

98.38%

91.18%

101.12%

الجدول ) :(18مخصص الزكاة المشروطة خﻼل المدة الزمنية ).(25)(2016-2006
السنة
المخصص المقبوض
المخصص المدفوع
نسبة المدفوع إلى المخصص المقبوض
صافي المخصص
الوفر المرحل للعام القادم

2006
1,481,780
1,421,653
%95.94
60,127
161,664

2007
1,512,916
1,401,205
%92.62
111,711
273,375

2008
1,967,104
1,886,155
%95.88
80,949
354,327

2009
2,360,901
2,393,637
%101.39
)(32,736
321,591

2010
3,238,537
3,250,636
%100.37
)(12,099
309,492

2011
2,362,584
2,364,509
%100.08
)(1,925
307,567

2012
3,599,474
3,619,471
%100.56
)(19,997
287,570

2016
2015
2014
2013
3,814,664 3,451,981 3,072,154 2,955,621
3,389,453 3,390,420 3,164,101 3,041,973
%88.85
%98.22 %102.99 %102.92
425,211
)61,561 (91,947) (86,352
596,043 170,832 109,271 201,218

الجدول ) :(19مخصص كافل اليتيم خﻼل المدة الزمنية ).(26)(2016-2006
السنة
المخصص المقبوض

2006
254,198

2007
279,307

2008
422,018

2012
2011
2010
2009
1,421,124 990,248 764,058 446,304

2013
867,838

2016
2015
2014
1,194,915 1,288,462 1,155,232

المخصص المدفوع
1,170,513 1,200,627 1,252,772 1,351,370 1,121,869 934,356 613,961 455,756 471,230 321,314 276,946
97.96% 93.18% 108.44% 155.72%
نسبة المخصص المدفوع إلى المخصص المقبوض 78.94% 94.36% 80.36% 102.12% 111.66% 115.04% 108.95%
صافي المخصص
24,402
87,835
(97,540) (483,532) 299,255
)55,892 150,097 (9,452) (49,212) (42,007) (22,748
الوفر المرحل للعام القادم
432,784
34,366
)(53,469
44,071
527,603 228,348 172,456 22,358
31,810
81,022 123,432
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يﻼحظ من الجدول ) (17أن المبالغ المدفوعة للمخصصات متجهة نحو الزيادة سنوياً ،وهي تقابل التزايد في مبالغ
المخصصات المقبوضة؛ فقد بلغت المخصصات المدفوعة عام 2006م ) (1,760,811ديناراً ،والمخصصات المقبوضة
في العام نفسه ) (1,741,310دنانير ،وتمثل مدفوعات المخصصات ما نسبته ) (%101.12من مقبوضاتها ،واستمرت
بالتزايد حتى عام 2016م؛ إذ بلغت المخصصات المدفوعة ) (4,728,131ديناراً ،ويقابلها ) (5,185,612ديناراً من
المخصصات المقبوضة في الجدول ) ،(8بنسبة ) (%91من المخصصات المقبوضة .وتعكس مبالغ المخصصات المدفوعة
مدى التزام صندوق الزكاة بإنفاق معظم أموال المخصصات خﻼل العام؛ إذ يتم إنفاق أكثر من ) (%90من المخصصات
سنوياً .وبالتالي فإن بند المخصصات المدفوعة يساهم في زيادة كفاءة صندوق الزكاة اﻷردني ،من خﻼل زيادة اﻹقبال
على أداء المزكين للزكاة بصورة زكاة مشروطة ،أو مخصص كافل يتيم ،أو غيرها من المخصصات ،إلى صندوق الزكاة.
ويعد أداء المخصص خﻼل العام مؤشراً لفعالية صندوق الزكاة اﻷردني ،وقدرته على استيعاب أعداد أكبر من المنتفعين.
ويﻼحظ من الجدول ) (17أن المخصصات اﻷخرى متجهة نحو التناقص سنوياً ،ويدل ذلك على أن صندوق الزكاة
اﻷردني يقوم بإنفاق هذه المخصصات ويلتزم بأدائها.
وقد قام الباحثان بإعداد الجدولين ) (18و) (19لبيان الوفر المرحل من مخصص الزكاة المشروطة ،ومخصص
كافل اليتيم ،لبناء جدول الوفر المتراكم من المخصصات.
ويﻼحظ من الجدول ) (18أن صندوق الزكاة اﻷردني ملتزم بأداء مقدار المخصص كل عام؛ إذ إن ما يتبقى من
مخصص الزكاة المشروطة يع د محدوداً ويرحل لﻸعوام التالية ليتم اﻹنفاق من المخصص بحسب شرط المزكي.
ويبين الجدول ) (19مخصص كافل اليتيم ،ومقدار الوفر المرحل خﻼل فترة الدراسة .ويﻼحظ من الجدول )(19
أن صندوق الزكاة اﻷردني ملتزم بأداء مخصص كافل اليتيم في أغلب السنوات ،بحيث يتم إنفاق كامل مبلغ المخصص
خﻼل العام ،باﻹضافة إلى إنفاق نسبة من الوفر المرحل لﻺسهام في تغطية العجز في عدد من سنوات الدراسة.
وبالنسبة للوفر المرحل للعام القادم ،فهو يعد التزاماً على الصندوق في ما يخص الزكاة المشروطة ،وكافل اليتيم،
والمخصصات اﻷخرى ،كما في  12/31من نهاية كل عام ،والصندوق ملزم بأدائها .ويبين الجدول ) (20مجموع
اﻻلتزامات على صندوق الزكاة اﻷردني.
من الجدول ) ،(20يتبين أن نسبة اﻻلتزامات من المخصصات إلى المخصصات المقبوضة متجهة نحو التناقص،
ويدلّ ذلك على التزام الصندوق بإنفاق المخصصات خﻼل العام .ويساهم الوفر في المخصصات في تغطية العجز في
المدفوعات ﻻحقاً.
وتمثل السلف الممنوحة المبالغ التي يتم صرفها للمحاسب أو ﻷمين الصندوق ليقوم بتوزيعها بحسب المهمة الموكلة
إليه ،كتوزيعها في صورة مساعدات أو للطالب الفقير ،أو اليتيم ،أو غير ذلك مما ينفق عليه صندوق الزكاة اﻷردني،
فيقوم بإنفاقها ورد ما لم ينفقه إلى الصندوق )علي عبابدة -المدير المالي لصندوق الزكاة اﻷردني ،مقابلة شخصية15 ،
آذار.(2018 ،
ويبين الجدول ) (21المصاريف اﻹدارية والعمومية التي تمثل النفقات اﻹدارية والعمومية التي تعين الصندوق على
أداء مهامه ،وتشمل :النفقات اﻹعﻼمية ،والدراسات اﻻجتماعية ،وبدل العمل اﻹضافي ،والبريد ،والهاتف ،والقرطاسية،
والمطبوعات ،واللوازم ،واﻷجهزة ،واﻷتعاب المهنية ،والصيانة ،وغيرها من المصاريف اﻹدارية والعمومية .ويتم خصمها
من بند مقبوضات صندوق الزكاة اﻷردني.
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الجدول ) :(20الوفر المتراكم من المخصصات )اﻻلتزامات اﻷخرى( خﻼل المدة الزمنية ).(27)(2016 -2006
اﻻلتزامات اﻷخرى
مخصص الزكاة المشروطة
مخصص كافل اليتيم
مخصصات أخرى
المجموع
نسبة اﻻلتزامات إلى المخصصات المقبوضة

2006

2008

2007

2010

2009

2011

2012

2013

2015

2014

2016

596,043 170,832 109,271 201,218 287,570 307,567 309,492 321,591 354,327 273,375 161,664
123,432

81,022

31,810

22,358

34,366 (53,469) 44,071 527,603 228,348 172,456

432,784

13,275

16,143

160,383 166,468 173,010 178,530 174,726

53,694

37,701

18,330

15,702

1,044,970 218,473 71,504 263,619 852,874 589,609 642,331 510,417 559,147 532,930 459,822
26.41%

28.49%

23.25%

18.12%

16.00%

17.53%

16.88%

6.84%

1.69%

4.61%

20.15%

الجدول ) :(21نفقات المصاريف اﻹدارية والعمومية خﻼل المدة الزمنية ).(28)(2016-2006
السنة
المصاريف اﻹدارية والعمومية
التحليل اﻷفقي
التحليل الرأسي

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
179,224 103,139 111,963 51,155 54,357 69,017 63,539 80,421 67,206 68,387 86,497
73.77% -7.88% 118.87% -5.89% -21.24% 8.62% -20.99% 19.66% -1.73% -20.94%
6.07 % 3.68 % 1.96 % 1.92 % 1.05 % 1.14 % 1.12 % 2.03 % 2.63 % 3.49 % 5.09 %

الجدول ) :(22برنامج الطالب الفقير).(29
السنة
مدفوعات الطالب الفقير )بالدينار اﻷردني(
التحليل اﻷفقي
التحليل الرأسي

2016
2015
2014 2013
2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006
5,600
22,783 36,650 34,150 32,100 38,200
-75.42% -37.84% 7.32% 6.39% -15.97%
0.30 % 0.74 % 0.69 % 0.82 % 0.75 % 0.75 %
-

الجدول ) :(23برنامج كافل اليتيم).(30
السنة
برنامج كافل اليتيم /مشاري
عيديات اﻷيتام
المبالغ المدفوعة لبرنامج كافل اليتيم
مخصص كافل اليتيم المدفوع
المجموع
التحليل اﻷفقي
التحليل الرأسي

2009
2008
2007
2006
455,756 471,230 321,314 276,946
455,756 471,230 321,314 276,946
-3.28% 46.66% 16.02%
8.78 % 9.38 % 9.02 % 9.37 %

2010
613,961
613,961
34.71%
6.35 %

2011
934,356
934,356
52.18%
11.00 %

2012
1,121,869
1,121,869
20.07%
12.37 %

2013
28,550
28550
1,351,370
1,379,920
23.00%
16.04 %

2014
19,875
143,730
163,605
1,252,772
1,416,377
2.64%
14.56 %

2015
21,450
182,650
204,100
1,200,627
1,404,727
-0.82%
18.26 %

2016
8,150
190,530
198,680
1,170,513
1,369,193
-2.53%
20.84 %
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يﻼحظ أن نسبة المصاريف اﻹدارية إلى إجمالي المقبوضات بلغت ما بين ) ،(%6 -%1وهي نسبة لم تتجاوز الحد
الذي نص عليه قانون صندوق الزكاة اﻷردني ،وتثبت التزام الصندوق بالنصوص القانونية الواردة في تشريعاته .فبحسب
المادة ) (8من قانون الصندوق ،يجوز اﻹنفاق على اﻷعمال الﻼزمة ﻹدارة الصندوق بنسبة ) (%10من إيرادات
)مقبوضات( الصندوق )التشريعات الخاصة بصندوق الزكاة اﻷردني ،د.ت( .ويﻼحظ تزايد المصاريف اﻹدارية والعمومية؛
فقد بلغت ) (111,963ديناراً .وبالرجوع إلى بيان المقبوضات والمدفوعات ،بلغت النفقات اﻹعﻼمية ) (54,700ديناراً،
ويعد اﻹنفاق اﻹعﻼمي ضرورياً للتعريف بصندوق الزكاة واﻷنشطة المتعلقة به .كما بلغ اﻹنفاق اﻹعﻼمي عام 2015م
) (15,228دينار ،وقد قابل الزيادة في اﻹنفاق على اﻹعﻼم اتجاه إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني في العامين 2015م
و2016م نحو الزيادة ،وهو ما تبين سابقاً في التقييم المالي لﻸنشطة المرتبطة بإيرادات الصندوق.
وسيتم تالياً تفصيل لكل بند من بنود هيكل صرف صندوق الزكاة المرتبطة بنفقاته ،وتشمل :البرامج ،والمساعدات،
والمشاريع التأهيلية.
أوﻻً :برامج صندوق الزكاة اﻷردني
 -1برنامج الطالب الفقير
من الجدول ) ،(22يﻼحظ غياب تفعيل برنامج الطالب الفقير حتى عام 2011م .وتعد المبالغ المدفوعة لبرنامج
الطالب الفقير من خﻼل صندوق الزكاة اﻷردني محدودة ،بحسب اﻹيرادات المحصلة ،وبحسب عدد المتقدمين لطلب
اﻻنتفاع من البرنامج ،واستحقاقهم.
وبحسب التحليل اﻷفقي للمدفوعات ،يﻼحظ أن اﻻتجاه العام للمدفوعات على برنامج الطالب الفقير متناقص؛ فقد
بلغت مدفوعات البرنامج عام 2011م ) (38,200ديناراً ،وبنسبة ) (% 0.75من إجمالي المدفوعات ،وانخفضت عام
2016م لتصل إلى ) (5,600دينار ،بنسبة ) (% 0.30من إجمالي مدفوعات الصندوق .وبالرجوع إلى جدول مقبوضات
صندوق الزكاة اﻷردني ،فإن ارتفاع حصيلة اﻹيرادات عام 2011م التي بلغت ) (6,067,084ديناراً قد تكون من اﻷسباب
التي ساعدت صندوق الزكاة اﻷردني في التوسع في أنشطته ،بخﻼف حصيلة إيراداته عام 2016م ،التي بلغت
) (2,950,664ديناراً .وقد يعد ذلك سبباً لتفاوت المبلغ الُمنَفق على برنامج الطالب الفقير.
 .2برنامج كافل اليتيم
يمول صندوق الزكاة اﻷردني برنامج كافل اليتيم من بند كافل اليتيم في هيكل صرف صندوق الزكاة اﻷردني ،ومن
خﻼل مخصص كافل اليتيم ،وهو ما سيتم توضيحه في الجدول ).(23
يﻼحظ من الجدول ) (23أن مجموع المبالغ المدفوعة لبرنامج كافل اليتيم متزايدة خﻼل فترة الدراسة؛ فقد بلغ
مجموع ما تم دفعه لبرنامج كافل اليتيم بضم ما تم دفعه من خﻼل صندوق الزكاة ،وعيديات اﻷيتام ،ومخصص كافل
اليتيم ،عام 2006م ) (276,946ديناراً ،واستمر المقدار بالتزايد حتى بلغ ) (1,369,193ديناراً عام 2016م .كما أن
التحليل الرأسي الذي يمثل نسبة اﻹنفاق على برنامج كافل اليتيم إلى مجموع مدفوعات صندوق الزكاة اﻷردني
والمخصصات المدفوعة ،يشير إلى أن اتجاه اﻹنفاق متزايد .ويعد ذلك مؤشراً على كفاءة وفعالية صندوق الزكاة اﻷردني
في تفعيل برنامج كافل اليتيم ،ويمثل هذا المخصص النسبة اﻷكبر واﻷكثر تأثيراً على برنامج كافل اليتيم ،وبالتالي فإن
مخصص كافل اليتيم يحقق الكفاءة لصندوق الزكاة اﻷردني من خﻼل مساهمته في تفعيل برنامج كافل اليتيم.
وبحسب اﻹحصائيات المتعلقة بعدد اﻷيتام المكفولين من خﻼل صندوق الزكاة اﻷردني ،فإن عدد اﻷيتام المكفولين
عام 2014م قد بلغ ) (3004أيتام ،وتم توزيع عيديات لﻸيتام بمقدار ) (143,730ديناراً ،وبلغت العيدية ) (50ديناراً
تقريباً لليتيم الواحد .وفي عام 2015م ،بلغ عدد اﻷيتام ) (3242يتيماً ،وتم توزيع عيديات لﻸيتام بمقدار )(182,650
ديناراً ،وبلغت العيدية ) (55ديناراً تقريباً لليتيم الواحد .وفي عام 2016م ،بلغ عدد اﻷيتام ) (3211يتيماً ،وتم توزيع
عيديات لﻸيتام بمقدار ) (190,530ديناراً ،وبلغت العيدية ) (60ديناراً تقريباً لليتيم الواحد )صندوق الزكاة اﻷردني،
.(2017
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 .3المريض الفقير
يمثل هذا البند المبالغ المدفوعة على برنامج المريض الفقير ممن تقدم بطلب لﻼنتفاع من البرنامج من خﻼل
صندوق الزكاة .ويتم اﻹنفاق على الحالة بحسب مقدار حاجتها في حال ثبوت اﻻستحقاق.
يﻼحظ من الجدول ) (24تفاوت اﻹنفاق على برنامج المريض الفقير؛ فقد بلغ اﻹنفاق على البرنامج عام 2006م
مبلغ ) (960ديناراً ،ثم غاب تفعيل البرنامج عام 2007م وحتى عام 2012م ،ثم أعيد تفعيله عام 2013م .ويﻼحظ أن
اﻹنفاق على البرنامج كان أكبر عام 2014م؛ إذ بلغ اﻹنفاق ) (305,763ديناراً ،بنسبة ) (%5.76من إجمالي
المدفوعات .وبالرجوع إلى هيكل إيرادات صندوق الزكاة ،فإن اﻹيرادات قد بلغت في العام ذاته ) (5,712,341ديناراً،
اﻷمر الذي يشير إلى أن زيادة إيرادات )مقبوضات( صندوق الزكاة تنعكس إيجاباً على زيادة اﻹنفاق ،كما تزيد من قبول
عدد أكبر من طالبي اﻻنتفاع .ويمثل التحليل الرأسي نسبة اﻹنفاق على برنامج المريض الفقير إلى إجمالي المدفوعات،
وهو يعد محدوداً ،ويمثل نسبة ضئيلة من إجمالي مدفوعات صندوق الزكاة اﻷردني.
ثانياً :المساعدات التي يقدمها صندوق الزكاة
 .1المساعدات الشهرية
يبين الجدول ) (25المبالغ المالية التي تم دفعها من خﻼل صندوق الزكاة في صورة مساعدات شهرية ،وتشمل هذه
المبالغ زكاة الفطر التي يتم توزيعها في شهر رمضان).(32
بحسب التحليل اﻷفقي ،يﻼحظ أن اﻹنفاق على المساعدات الشهرية متزايد في أغلب السنوات ،إﻻ أنه اتجه نحو
اﻻنخفاض عام 2015م وعام 2016م ،وذلك بسبب المسح الميداني الذي قام به صندوق الزكاة اﻷردني على أرض الواقع
لﻸسر المنتفعة من المساعدات الشهرية؛ تبين وجود أسر ﻻ تنطبق عليها شروط اﻻستحقاق التي انطبقت عليها سابقاً.
وبالتالي ،فقد انخفض عدد اﻷسر المستحقة للمساعدات الشهرية من ) (3,578أسرة عام 2014م ،حتى بلغت )(1,490
أسرة عام 2016م )نضال موسى -رئيس قسم الرواتب الشهرية ،مقابلة شخصية 15 ،آذار2018 ،م( ،مما أدى إلى
انخفاض المبالغ المدفوعة على المساعدات الشهرية .ويدل ذلك على كفاءة صندوق الزكاة اﻷردني في اﻻستغﻼل اﻷمثل
ﻷموال الزكاة ،والتأكد من ثبوت اﻻستحقاق ،بما يضمن وصول اﻷموال إلى المستحقين.
وتمثل المساعدات الشهرية النسبة اﻷكبر من نفقات صندوق الزكاة اﻷردني بحسب التحليل الرأسي الذي يمثل نسبة
اﻹنفاق على المساعدات الشهرية إلى إجمالي مدفوعات الصندوق .وقد بلغ اﻹنفاق على المساعدات الشهرية
) (707,688ديناراً عام 2006م ،واستمر المبلغ بالتزايد حتى بلغ ) (1,933,430ديناراً عام 2011م ،بنسبة
) (%38.05من إجمالي المدفوعات ،وقابل ذلك تطور في إيرادات صندوق الزكاة التي بلغت ) (5,080,974ديناراً.
وبالتالي ،فإن الزيادة في اﻹنفاق على المساعدات الشهرية تتأثر بالزيادة في اﻹيرادات المحصلة.
 .2المساعدات الطارئة
يبين الجدول ) (26المبالغ المالية للمساعدات الطارئة التي تم صرفها مباشرة من خﻼل صندوق الزكاة اﻷردني.
وترتبط المبالغ المدفوعة للمساعدات الطارئة بتقدم الفرد بطلب لﻼنتفاع من هذه المساعدات لمعالجة حالة طارئة أو
استثنائية .ويتثبت صندوق الزكاة اﻷردني من حالته ،واستحقاقه للمساعدة ،ثم يتم تمويله بحسب مقدار الحاجة التي
تخرجه من أزمته .ويتبين من الجدول ) (26أن المساعدات الطارئة مفعلة خﻼل فترة الدراسة .وبحسب التحليل اﻷفقي،
فإن التغير النسبي متجه نحو التناقص خﻼل فترة الدراسة ،إﻻ أن وجود مبالغ مدفوعة من الزكاة في صورة مساعدات
طارئة دليل على توجه اﻷفراد نحو صندوق الزكاة اﻷردني في الحاﻻت اﻻستثنائية والطارئة التي يواجهونها ،كما أن
اﻹيرادات المحصلة تلعب دوراً كبيرًا في إمكانية التوسع في اﻹنفاق على المساعدات.
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الجدول ) :(24برنامج المريض الفقير).(31
السنة
المريض الفقير
التحليل اﻷفقي

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

960
-

-

-

-

-

-

-

8,065
-

305,763
3691.23%

4,023
-98.68%

2,259
-43.85%

التحليل الرأسي

0.08 %

-

-

-

-

-

-

0.19 %

5.76 %

0.13 %

0.12 %

الجدول ) :(25المساعدات الشهرية.
السنة
المساعدات الشهرية
التحليل اﻷفقي
التحليل الرأسي

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

707,688
59.20 %

1,125,030
58.97%
63.73 %

1,493,864
32.78%
56.49 %

1,532,620
2.59%
65.97 %

1,671,375
9.05%
28.89 %

1,933,430
15.68%
38.05 %

1,455,445
-24.72%
33.99 %

2,499,100
71.71%
60.06 %

2,759,408
10.42%
52.00 %

2,249,034
-18.50%
72.68 %

1,416,619
-37.01%
76.93 %

الجدول ) :(26المساعدات الطارئة).(33
السنة
المساعدات الطارئة
التحليل اﻷفقي
التحليل الرأسي

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

104,983
8.78 %

192,619
83.48%
10.91 %

189,620
-1.56%
7.17 %

193,100
1.84%
8.31 %

206,360
6.87%
3.57 %

184,244
-10.72%
3.63 %

65,871
-64.25%
1.54 %

78,509
19.19%
1.89 %

35,215
-55.15%
0.66 %

66,877
89.91%
2.16 %

39,850
-40.41%
2.16 %

الجدول ) :(27المساعدات الموسمية).(34
السنة
طرود غذائية ومواد عينية
الخبز الخيري
الحقيبة المدرسية
موائد الرحمن
مشروع الكسوة
عيديات اﻷيتام
صدقة الفطر
مجموع المساعدات الموسمية
التحليل اﻷفقي
التحليل الرأسي

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

52,802
63,537
21,392
33,000
2,126
172,857
14.45 %

72,148
63,643
24,900
33,350
75,230
269,271

154,596
64,080
46,462
43,500
186,360
494,998

70,983
66,652
57,030
47,640
77,800
320,105

3,337,400
68,128
63,690
45,355
141,560
3,656,133

2,370,199
84,296
52,162
198,406
2,705,063

2,232,423
62,154
51,562
93,403
30,355
2,469,897

1,183,370
95,756
99,832
10,187
1,389,145

1,813,340
1,095
143,730
1,958,165

457,309
182,650
639,959

41,235
190,530
231,765

55.78%
15.25 %

83.83%
18.72 %

-35.33%
13.78 %

1042.17%
63.20 %

-26.01%
53.24 %

-8.69%
57.67 %

-43.76%
33.39 %

40.96%
36.90 %

-67.32%
20.68 %

-63.78%
12.59 %
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 .3المساعدات الموسمية
يبين الجدول ) (27المبالغ المالية التي تم دفعها من خﻼل صندوق الزكاة في صورة مساعدات موسمية .ويﻼحظ أن
المبالغ المدفوعة للمساعدات الموسمية كانت متزايدة في بداية فترة الدراسة؛ فقد بلغت عام 2006م )(172,857
ديناراً ،واستمرت بالزيادة حتى بلغت ) (3,656,133ديناراً عام 2010م ،بتغير نسبي مقداره ) .(%1042.17وتركز
اﻹنفاق حينها على الطرود الغذائية والمواد العينية ،التي تمثل ) (91.28%بالنسبة إلى مجموع المساعدات الموسمية.
ويرجع اﻻرتفاع الكبير في هذا البند إلى قيام أحد المحسنين بالتبرع بمبلغ مقداره ) (3,260,00ديناراً تم توزيعها في
هذا البند خﻼل شهر رمضان بناءً على طلب المزكي ) ،(https://www.addustour.comثم اتجهت المساعدات
الموسمية نحو التناقص في السنوات التالية ،وبلغت ) (231,765ديناراً عام 2016م ،بتغير نسبي بلغ )،(%63.78-
ومثلت المساعدات الموسمية من إجمالي مدفوعات الصندوق ).(% 12.59
ويﻼحظ من الجدول ) (27أن الطرود الغذائية والمواد العينية هي أنواع المساعدة التي يتم اﻹنفاق عليها بشكل
أكبر من المساعدات الموسمية اﻷخرى ،وتركز على تأمين حاجات أساسية للفقراء والمحتاجين.
ثالثاً :المشاريع التأهيلية
يبين الجدول ) (28المبالغ المالية التي تم دفعها من خﻼل صندوق الزكاة ﻹقامة المشاريع التأهيلية ،والتحليل
اﻷفقي ،والتحليل الرأسي لها.
ويتبين أن نسبة المدفوعات على المشاريع التأهيلية بلغت ) (%17 -%3خﻼل فترة الدراسة ،ويجوز لصندوق
الزكاة توريد ما ﻻ يقل عن ) (%10من إيرادات صندوق الزكاة ﻹقامة المشاريع بحسب نص القانون )التشريعات الخاصة
بصندوق الزكاة اﻷردني ،د.ت(.
ويتبين أن اﻹنفاق على المشاريع التأهيلية متفاوت؛ فقط بلغ ) (108,519ديناراً عام 2006م .وبحسب التحليل
اﻷفقي ،بلغت نسبة اﻹنفاق على المشاريع التأهيلية إلى إجمالي المدفوعات ) ،(%9.08واستمر اﻹنفاق على المشاريع
التأهيلية بالتزايد حتى عام 2008م؛ إذ بلغ اﻹنفاق على المشاريع ) (461,619ديناراً ،بنسبة ) (%17.46من إجمالي
المدفوعات .وفي عام 2009م ،فإن اﻻتجاه العام لﻺنفاق على المشاريع التأهيلية تناقص إذ بلغ اﻹنفاق على المشاريع
التأهيلية ) (271,092ديناراً ،وبلغ التغير النسبي بحسب التحليل اﻷفقي ) .(%41.27-واستمر اﻹنفاق على المشاريع
التأهيلية بالتناقص ،حتى بلغ ) (135,844ديناراً عام 2016م ،وبلغت نسبة اﻹنفاق على المشاريع التأهيلية إلى إجمالي
المدفوعات ) .(%7.38وبالرجوع إلى إيرادات صندوق الزكاة ،فإن المبالغ المدفوعة للمشاريع التأهيلية ازدادت مع زيادة
اﻹيرادات ،وانخفضت مع انخفاضها ،وبالتالي فإن كفاءة المشاريع التأهيلية تتأثر بكفاءة تحصيل صندوق الزكاة اﻷردني
لﻺيرادات.
وﻻ يوجد سداد لقروض هذه المشاريع؛ فهي مشاريع تمول بصيغة قرض حسن ،وﻻ يطالب المنتفع بالسداد إﻻ في
حال التعدي على مستلزمات المشروع.
ويبين الجدول ) (29مجموع اﻷرصدة النقدية لصندوق الزكاة اﻷردني ،كما في نهاية المدة المالية لﻸعوام )-2006
 ،(2016التي يتم إيداعها في البنوك في صورة ودائع ،وحسابات جارية ،وحساب تبرعات ،وحساب برنامج كافل اليتيم،
وحسابات لجان الزكاة ،بغرض حفظ اﻷرصدة ،والسحب منها عند الطلب .ويتعامل صندوق الزكاة اﻷردني مع أربعة بنوك
بحسب فترة الدراسة الحالية ،وهي :البنك اﻹسﻼمي اﻷردني ،وبنك اﻷردن -دبي )صفوة( اﻹسﻼمي ،والبنك العربي
اﻹسﻼمي الدولي ،ومصرف الراجحي.
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الجدول ) :(28المشاريع التأهيلية).(35
السنة
المشاريع التأهيلية
التحليل اﻷفقي
التحليل الرأسي

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2014

2016

135,844 90,026 191,027 123,073 249,705 210,683 241,615 271,092 461,619 178,356 108,519
50.89% -52.87% 55.21% -50.71% 18.52% -12.80% -10.87% -41.27% 158.82% 64.35%
7.38 % 2.91 % 3.60 % 2.96 % 5.83 % 4.15 % 4.18 % 11.67 % 17.46 % 10.10 % 9.08 %

الجدول ) :(29النقد وما في حكمه كما في نهاية المدة الزمنية المالية لﻸعوام ).(36)(2016-2006
النقد وما في حكمه

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

)بالدينار اﻷردني(
19,774,422 22,234,678 20,168,684 18,713,998 21,822,129 21,357,361 22,373,306 17,395,290 19,680,733 13,430,371 3,560,079
الوفر المرحل كما
في نهاية العام
1,044,970
218,473
71,504
263,619
852,874
589,609
642,331
510,417
559,147
532,930
459,822
التزامات أخرى
)(5,000
)(580
)(2,714
)(5,614
)(5,662
)(4,810
)(5,581
)(7,945
)(4,565
)(4,765
موجودات أخرى
النقد وما في حكمه 20,819,392 22,448,151 20,168,684 18,974,903 22,669,389 21,941,308 23,010,827 17,900,126 20,231,935 13,958,736 12,431,148
نهاية العام
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457

يشمل الوفر المرحل كما في نهاية العام مجموع الوفر المتراكم لحساب صندوق الزكاة اﻷردني ولحساب لجان الزكاة،
وهو ما تم بيانه في الجدولين ) ،(15و) .(16وتمثل اﻻلتزامات اﻷخرى الوفر المرحل للمخصصات ،وهو ما تم بيانه في
الجدول ) .(20ويشمل الوفر المرحل كذلك الموجودات اﻷخرى التي تمثل مبالغ مقدمة للغير في صورة سلفة ،ويﻼحظ أن
الوفر المرحل متجه نحو الزيادة ،ويساهم هذا الوفر في الحفاظ على استمرارية أنشطة صندوق الزكاة اﻷردني ،في ظل غياب
اﻷداء اﻹلزامي للزكاة.
النتائج
 -1انخفاض كفاءة صندوق الزكاة اﻷردني في جمع إيرادات زكاة المال ،وعدم استقرارها نسبياً ،بسب غياب اﻷداء اﻹلزامي
للزكاة ،والحاجة إلى تخصيص مبالغ أكبر لﻺنفاق اﻹعﻼمي.
 -2فعالية التوسع في مصادر إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني؛ إذ إن حاجة صندوق الزكاة لتوفير السيولة يعد أمرا ضروري ًا
في ظل مبدأ اﻷداء التطوعي للزكاة ،كاقتطاع نسبة من الزكاة المشروطة ،واقتطاع نسبة من إيرادات لجان الزكاة،
لحساب صندوق الزكاة اﻷردني ،والتوسع في مصادر اﻹيرادات ،من خﻼل قبول التبرعات والصدقات ،ونشر صناديق
التبرعات والصدقات في اﻷماكن العامة ،والمراكز التجارية ،وغيرها من الوسائل المشروعة التي توفر هذه السيولة
للصندوق.
 -3كفاءة بند النسبة المقتطعة من الزكاة المشروطة ،وبند النسبة المقتطعة من لجان الزكاة ،وانخفاض كفاءة بند التبرعات
والصدقات ،وصناديق التبرعات.
 -4فعالية وكفاءة تشكيل لجان الزكاة كإحدى السياسات المتبعة لتعزيز حصيلة صندوق الزكاة اﻷردني.
 -5فعالية بند المخصصات في زيادة إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني ،مما ينعكس إيجاباً على تحقيق مستوى أكبر من الكفاءة
في إدارة أموال الزكاة .كما تعكس زيادة بند المخصصات زيادة ثقة المواطنين بالصندوق.
 -6تنعكس زيادة إيرادات صندوق الزكاة اﻷردني على زيادة ثقة المواطنين بالصندوق من خﻼل زيادة المبالغ المقبوضة في
بنود المخصصات.
 -7تأثر فعالية وكفاءة اﻹنفاق على برامج وأنشطة صندوق الزكاة اﻷردني بشكل مباشر بحصيلة اﻹيرادات ،ويحد اﻷداء
التطوعي للزكاة من حصيلة اﻹيرادات ومن استقرارها نسبياً.
 -8فعالية وكفاءة صندوق الزكاة اﻷردني في إنفاق المخصصات؛ إذ تعكس المخصصات المدفوعة التزام صندوق الزكاة
اﻷردني بإنفاق المخصصات خﻼل العام ،وتجاوز اﻹنفاق من المخصصات أكثر من ) (%90منها خﻼل فترة الدراسة.
 -9إن تأخير إخراج حصيلة إيرادات الزكاة وتحقيق الوفر المتراكم يساهم في تغطية العجز في المدفوعات الذي يتحقق
بسبب تفاوت حصيلة إيرادات الصندوق واللجان سنوياً.
التوصيات
 -1ضرورة تطبيق اﻷداء اﻹلزامي للزكاة ،وضرورة التوسع في الحمﻼت اﻹعﻼمية.
 -2ضرورة إعداد المحاضرات والندوات في المدارس والجامعات ﻹحياء فريضة الزكاة ،والتعريف بصندوق الزكاة اﻻردني
ولجانه على نطاق أوسع.
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Zakat Fund of Jordan: A Financial Evaluation
Ebaa M. Abo Daboos and Adnan Al Rababah
Department of Islamic Economics and Banking, Yarmouk University, Irbid, Jordan.

Abstract
The purpose of this study was to evaluate the financial activities of the Jordanian Zakat Fund
related to its revenues and expenses. The financial assessment states that it is difficult to determine the
direction of the revenues due to the impact of the application of voluntary performance in performing
the obligation of Zakat. The financial assessment of the expenses shows that the expenses have been
affected by the revenues and the delay in the issuance of Zakat proceeds in full contributes to the
financial savings to cover the deficit in payments. The study presented a number of recommendations,
the most important of which is: the necessity of applying compulsory performance of Zakat.
Keywords: Zakat, Zakat fund of Jordan, Financial evaluation, Revenues, Expenses.
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الكويتي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،إربد ،اﻷردن.
) (4فرحان ،محمد عبد الحميد .(2008) .مؤسسات الزكاة وتقييم دورها اﻻقتصادي :دراسة تطبيقية للفترة ).(2006 -2000
رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة اليرموك ،إربد ،اﻷردن.
) (5ربابعة ،عبدالله محمد .توظيف الزكاة في تنمية الموارد البشرية :تجربة صندوق الزكاة اﻷردني أنموذجاً .مجلة جامعة الملك عبد
العزيز ،اﻻقتصاد اﻹسﻼمي.111-81 ،(1)22 ،
) (6سمارة ،محمد عبدالله .(2016) .أثر الزكاة في إعادة توزيع الدخل والثروة :حالة صندوق الزكاة اﻷردني .رسالة ماجستير ،جامعة
آل البيت ،المفرق ،اﻷردن.
) (7الفعالية :مدى تحقيق المؤسسة لﻸهداف ،من خﻼل قياس نتائج النشاط المؤسسي ،والتأكد من مدى تلبيتها ﻻحتياجات عمﻼئها.
ويتم تقدير فعالية المؤسسة من خﻼل اﻷنشطة اﻹيجابية أو السلبية في تحقيق اﻷهداف ،التي تنعكس إيجاباً أو سلباً على السلوك
الذي تقوم به المؤسسة لتحقيق اﻷهداف )حمادنة.(2003 ،
) (8الكفاءة :تحقيق اﻷهداف من خﻼل اﻻستخدام اﻷمثل للموارد المتاحة ،وهو مفهوم نسبي يعتمد على إيجاد مؤشرات لقياسه ،تعتمد
على تشكيل النسب ،وبناء العﻼقات التي تعبر عن قدرة المؤسسة على استغﻼل الموارد المتاحة ،وتوظيفها في نشاطها ،خﻼل
فترة من الزمن )قلعاوي.(1998،
) (9يستخدم التحليل اﻷفقي لدراسة العﻼقة بين بنود القوائم المالية المتماثلة خﻼل المدة المالية ،والتعرف على مدى وجود تغيرات،
وتحديد اتجاه هذه البنود .ويساعد هذا التحليل على معرفة التغير المتحقق لكل بند ،وتفسير اتجاهه .وسيتم تحليل البيانات
بشكل أفقي متسلسل ،بحيث تعد كل سنةٍ سنةَ مقارنة للسنة السابقة ،وسنةَ أساس للسنةِ التالية ،وذلك من خﻼل إيجاد التغير
النسبي الذي يعبر عن الفرق بين قيمة البند في السنة الحالية وسنة اﻷساس ،مقسوماً على قيمة البند في سنة اﻷساس )النعيمي،
.(2008
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) (10يتم من خﻼل التحليل الرأسي قياس نسبة كل عنصر من عناصر القائمة المالية إلى قيمة أساسية في تلك القائمة ،يتم استخدامها
كأساس لقياس التوزيع النسبي للبنود في القوائم المالية ) .(http://accountinggate.comوسيتم قياس نسبة كل عنصر من
عناصر الميزانية يرتبط باﻹيرادات إلى إجمالي اﻹيرادات ،ونسبة كل عنصر من عناصر الميزانية يرتبط بالنفقات إلى إجمالي
النفقات.
) (11بيان المقبوضات والمدفوعات المجمع وتقرير مدققي الحسابات المستقلين )المهنيون العرب( ،وزارة اﻷوقاف والشؤون
والمقدسات اﻹسﻼمية -اﻷردن ،صندوق الزكاة اﻷردني ).(2016-2006
) (12إعداد الباحثين بالرجوع إلى بيان المقبوضات والمدفوعات المجمع وتقرير مدققي الحسابات المستقلين )المهنيون العرب( ،وزارة
اﻷوقاف والشؤون والمقدسات اﻹسﻼمية ،صندوق الزكاة اﻷردني ).(2016-2006
) (13تشير السلف المحصلة إلى القروض الحسنة التي قام صندوق الزكاة بإقراضها ﻷشخاص أصيبوا بضائقة مالية مؤقتة ،على أن
يقوموا بردها للصندوق.
) (14إعداد الباحثين باﻻعتماد على بيانات الجدول ).(1
) (15إعداد الباحثين باﻻعتماد على بيانات الجدول ).(1
) (16يعزى السبب في هذا اﻻنخفاض إلى انسحاب عدد من اﻷعضاء من اللجان .فبحسب تعليمات لجان الزكاة رقم ) (3لسنة 1996م
وتعديﻼتها ،فإن اللجنة تلغى لعدم اكتمال عدد المتطوعين فيها ،باﻹضافة إلى أن تشكيل اللجان المركزية قد ساهم في دمج عدد
من اللجان ضمن لجنة مركزية واحدة ،وانخفاض عدد اللجان )محمد عياصرة -رئيس قسم مشاريع اللجان ،مقابلة شخصية15 ،
آذار.(2018 ،
) (17إعداد الباحثين بالرجوع إلى بيان المقبوضات والمدفوعات المجمع وتقرير مدققي الحسابات المستقلين )المهنيون العرب( ،وزارة
اﻷوقاف والشؤون والمقدسات اﻹسﻼمية -اﻷردن ،صندوق الزكاة اﻷردني ).(2016-2006
) (18يمثل الجدول مجموع ودائع صندوق الزكاة اﻷردني في البنوك التالية :البنك اﻹسﻼمي اﻷردني ،وبنك اﻷردن  -دبي )صفوة(
اﻹسﻼمي ،والبنك العربي اﻹسﻼمي الدولي ،ومصرف الراجحي .انظر :بيان المقبوضات والمدفوعات المجمع وتقرير مدققي
الحسابات المستقلين )المهنيون العرب( ،وزارة اﻷوقاف والشؤون والمقدسات اﻹسﻼمية -اﻷردن ،صندوق الزكاة اﻷردني )-2006
.(2016
) (19بيان المقبوضات والمدفوعات المجمع وتقرير مدققي الحسابات المستقلين )المهنيون العرب( ،وزارة اﻷوقاف والشؤون
والمقدسات اﻹسﻼمية ،صندوق الزكاة اﻷردني ).(2016-2006
) (20إعداد الباحثين بالرجوع إلى بيان المقبوضات والمدفوعات المجمع وتقرير مدققي الحسابات المستقلين )المهنيون العرب( ،وزارة
اﻷوقاف والشؤون والمقدسات اﻹسﻼمية -صندوق الزكاة ،خﻼل المدة الزمنية ).(2016-2006
) (21إعداد الباحثين بالرجوع إلى المصدر السابق.
) (22إعداد الباحثين بالرجوع إلى المصدر السابق.
) (23إعداد الباحثين بالرجوع إلى المصدر السابق.
) (24إعداد الباحثين بالرجوع إلى المصدر السابق.
) (25إعداد الباحثين باﻻعتماد على الجدول ) (8والجدول ).(17
) (26إعداد الباحثين باﻻعتماد على بيان المقبوضات والمدفوعات المجمع وتقرير مدققي الحسابات المستقلين )المهنيون العرب(،
وزارة اﻷوقاف والشؤون والمقدسات اﻹسﻼمية ،صندوق الزكاة اﻷردني ).(2016-2006
) (27إعداد الباحثين بالرجوع إلى بيان المقبوضات والمدفوعات المجمع وتقرير مدققي الحسابات المستقلين )المهنيون العرب( ،وزارة
اﻷوقاف والشؤون والمقدسات اﻹسﻼمية ،صندوق الزكاة اﻷردني ) ،(2016-2006وباﻻعتماد على بيانات الجدول )،(18
والجدول ).(19
) (28إعداد الباحثين بالرجوع إلى بيان المقبوضات والمدفوعات المجمع وتقرير مدققي الحسابات المستقلين )المهنيون العرب( ،وزارة
اﻷوقاف والشؤون والمقدسات اﻹسﻼمية ،صندوق الزكاة اﻷردني ).(2016-2006
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) (29إعداد الباحثين بالرجوع إلى المصدر السابق.
) (30إعداد الباحثين بالرجوع إلى بيان المقبوضات والمدفوعات المجمع وتقرير مدققي الحسابات المستقلين )المهنيون العرب( ،وزارة
اﻷوقاف والشؤون والمقدسات اﻹسﻼمية ،صندوق الزكاة )(2016-2006؛ وبالرجوع إلى إحصائيات عدد اﻷيتام المكفولين خﻼل
المدة الزمنية ) – (2016-2006صندوق الزكاة اﻷردني ،وزارة اﻷوقاف والشؤون والمقدسات اﻹسﻼمية.
) (31إعداد الباحثين بالرجوع إلى بيان المقبوضات والمدفوعات المجمع وتقرير مدققي الحسابات المستقلين )المهنيون العرب( ،وزارة
اﻷوقاف والشؤون والمقدسات اﻹسﻼمية ،صندوق الزكاة اﻷردني ).(2016-2006
)) (32نضال موسى -رئيس قسم الرواتب الشهرية ،مقابلة شخصية 13 ،آذار 2018م(؛ إحصائيات المبالغ المدفوعة خﻼل المدة الزمنية
) -(2016 -2006المساعدات الشهرية ،صندوق الزكاة اﻷردني ،وزارة اﻷوقاف والشؤون والمقدسات اﻹسﻼمية.
) (33إعداد الباحثين بالرجوع إلى بيان المقبوضات والمدفوعات المجمع وتقرير مدققي الحسابات المستقلين )المهنيون العرب( ،وزارة
اﻷوقاف والشؤون والمقدسات اﻹسﻼمية ،صندوق الزكاة اﻷردني ).(2016-2006
) (34إعداد الباحثين بالرجوع إلى بيان المقبوضات والمدفوعات المجمع وتقرير مدققي الحسابات المستقلين )المهنيون العرب( ،وزارة
اﻷوقاف والشؤون والمقدسات اﻹسﻼمية ،صندوق الزكاة اﻷردني ).(2016-2006
) (35إعداد الباحثين بالرجوع إلى المصدر السابق.
) (36إعداد الباحثين بالرجوع إلى المصدر السابق.
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الملخص
تبحث هذه الدراسة أحد المبادرات اﻹقليمية الجديدة التي طرحتها السعودية في نهاية عام  2018لتشكيل كيان إقليمي جديد
للدول المطلة على البحر اﻷحمر وخليج عدن ،بهدف الوصول إلى تعاون إقليمي في المجاﻻت السياسية واﻻقتصادية واﻷمنية .وقد
هدفت الدراسة إلى توضيح المكانة الجيو-استراتيجية للبحر اﻷحمر ،وعﻼقة ذلك بدوافع ومصالح الدول المتحمسة ﻹنشاء هذا الكيان.
وقد استندت الدراسة إلى فرضية مفادها :وجود عﻼقة ارتباطية بين اﻷهمية الجيو-استراتيجية واﻻقتصادية لمنطقة البحر اﻷحمر وبين
المساعي السعودية لبناء تكتل إقليمي توظفه في استراتيجيتها اﻷمنية اﻹقليمية .ولدراسة هذه الفرضية ،تجيب الدراسة عن جملة
اﻷسئلة البحثية التي تطرحها .وتقوم الدراسة على استخدام كل من منهج النظم ،والمنهج التاريخي ،والمنهج الوصفي التحليلي؛ للوصول
إلى نتائج تفسيرية لهذه الظاهرة اﻹقليمية الجديدة ،كان أهمها :أن اﻷهمية الجيو-استراتجية واﻻقتصادية للبحر اﻷحمر لعبت دورا
جوهريا في تشكيل هذا الكيان ،وأن اﻻعتبارات اﻷمنية –خاصة السعودية منها -تفوقت على اﻻعتبارات السياسية واﻻقتصادية في تبرير
وجود هذا الكيان ،الذي مثل تحوﻻً جوهريا في تقييم مصادر التهديد ﻷمن البحر اﻷحمر ،التي أصبحت إيرانية في العقدين اﻷخيرين،
بعد أن كانت إسرائيلية لعقود طويلة.
الكلمات المفتاحية" :كيان دول البحر اﻷحمر وخليج عدن" ،سياسة خارجية ،تكتل إقليمي.

المقدمة
في خضم تسارع وتيرة التفاعﻼت اﻹقليمية في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا منذ اندﻻع أحداث الربيع العربي
في نهاية عام  ،2010شهدت المنطقة تنافسا محموما بين العديد من الفواعل اﻹقليمية والدولية التي شرعت باتخاذ العديد
من اﻹجراءات بهدف تحقيق أجندة سياساتها الخارجية .ومن بين هذه التفاعﻼت اﻹقليمية الجديدة ،التي تزامنت مع انشغال
القوى اﻹقليمية )السعودية ومصر وإيران وتركيا وإسرائيل( في ترتيب أوراقها الدولية واﻹقليمية ،جاءت الدعوة السعودية
في الثاني عشر من كانون اﻷول من عام  2018ﻹقامة تكتل إقليمي جديد يضم الدول العربية واﻹفريقية المشاطئة للبحر
اﻷحمر )السعودية ومصر واﻷردن واليمن والسودان والصومال وجيبوتي( ويحمل اسم "كيان دول البحر اﻷحمر وخليج
عدن" " ،"Entity for the Red Sea and Gulf of Adanفي محاولة لتوثيق التعاون السياسي واﻻقتصادي واﻷمني
بين هذه الدول .من هنا ،جاءت هذه الدراسة؛ لتبحث في طبيعة هذا التكتل ،ولتكشف عن العوامل التي أفضت للدعوة
لتشكيل هذا الكيان ،ولتحلل المصالح الجيو-استراتيجية التي يمكن أن تحققها الدول جراء انضمامها لهذا التكتل اﻹقليمي
الجديد.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
أصبحت اﻷهمية الجيو-استراتيجية للبحر اﻷحمر بؤرة خصبة للتنافس اﻹقليمي في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال
إفريقيا ،مما دفع بعض القوى اﻹقليمية )مصر والسعودية( ﻷن تطرح مبادرة تشكيل تكتل إقليمي جديد للدول المطلة على
البحر اﻷحمر تحت مسمى "كيان دول البحر اﻷحمر وخليج عدن" ،أعلنت السعودية عن قيامه في نهاية عام  .2018من
هنا ،تتلخص المشكلة البحثية لهذه الدراسة في اﻹجابة عن السؤال البحثي الرئيسي اﻵتي :كيف أثرت اﻷهمية الجيو-
استراتيجية للبحر اﻷحمر على قيام "كيان دول البحر اﻷحمر وخليج عدن"؟
 جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية" ،جامعة اليرموك.2019 ،
٭ قسم العلوم السياسية ،جامعة اليرموك ،إربد ،اﻷردن.
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كما تسعى الدراسة إلى اﻹجابة عن اﻷسئلة اﻵتية:
 .1ما اﻷهمية الجيو-استراتيجية للبحر اﻷحمر؟
 .2ما العوامل التي ساهمت في نشأة "كيان دول البحر اﻷحمر وخليج العرب"؟
 .3ما المصالح التي تنشدها الدول اﻷعضاء في هذا التكتل؟
 .4ما الموقف اﻹسرائيلي من هذا التكتل؟
أهمية الدراسة
في ضوء حداثة الموضوع الذي تعالجه الدراسة ،فإن هذا الموضوع يحظى بأهمية علمية وعملية على حد سواء .فمن
الزاوية العلمية ،تقدم هذه الدراسة تحليﻼً علميا للعﻼقة بين الموقع الجيو-استراتيجي للبحر اﻷحمر وبين تفاعﻼت إقليمية
فرضتها طبيعة مصالح الدول المطلة على البحر اﻷحمر ،كانت سببا في قيام "كيان دول البحر اﻷحمر وخليج عدن".
وبالتالي ،فإن هذه الدراسة تضيف للمهتمين في مجال العﻼقات الدولية موضوعا علميا لم يستنزف بحثيا .أما من الناحية
العملية ،فالدراسة تقدم بتحليﻼتها تفسيرا لفهم بعض التفاعﻼت اﻹقليمية التي من شأنها أن تنعكس على سلوك دول حوض
البحر اﻷحمر ،مما يقدم لصانعي القرار في هذه المنطقة معلومات مهمة يمكن أن تسهم في رفد قراراتهم المتعلقة بموضوع
هذه الدراسة.
أهداف الدراسة
بشكل عام ،تحاول هذه الدراسة إثبات فرضيتها واﻹجابة عن اﻷسئلة التي طرحتها .من هنا ،تهدف هذه الدراسة إلى
توضيح اﻷهمية الجيو-استراتيجية للبحر اﻷحمر وتأثيرها على ظروف نشأة تكتل البحر اﻷحمر الذي طرحته السعودية في
شهر كانون اﻷول من عام  .2018كما تهدف إلى تحليل أهم المصالح التي تسعى دول هذا التكتل لتحقيقها ،وتوقع ردة
الفعل اﻹسرائيلية تجاه طرح إنشاء هذا التكتل.
فرضية الدراسة
إن الفرضية التي تسعى الدراسة إلى إثباتها هي وجود عﻼقة ارتباطية بين اﻷهمية الجيو-استراتيجية لمنطقة البحر
اﻷحمر وبين المساعي السعودية لبناء تكتل إقليمي توظفه في استراتيجيتها اﻷمنية اﻹقليمية في درء التهديدات المتنامية في
منطقة حوض البحر اﻷحمر.
منهج الدراسة
تقوم منهجية الدراسة على استخدام منهج تحليل النظم القائم على معرفة مدخﻼت البيئة الداخلية والخارجية التي
تفاعلت بصورة ما وأفضت إلى قيام السعودية باﻹعﻼن عن تشكيل "كيان دول البحر اﻷحمر وخليج عدن" .و في الوقت
نفسه استخدمت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي لمتابعة التطورات التاريخية ووصفها وتحليلها التي
شكلت عوامل مهمة في تشكيل هذا الكيان.
الدراسات السابقة
لعل أهم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع:
 دراسة Alex de Waal. (2019).Pax Africana or Middle East Security Alliance in the Horn of ،Africa and the Red Seaوقد تناول الباحث في هذه الدراسة اﻷهمية التاريخية للبحر اﻷحمر ولقناة السويس
من وجهة نظر اقتصادية وأخرى جيو-ستراتيجية .كما عرض الباحث في هذه الدراسة ﻷهم التحديات التي تواجه أمن
البحر اﻷحمر ،خاصة فيما يتعلق بالحرب اليمنية واﻹرهاب والقرصنة البحرية ،مؤكدا أن بعض القوى اﻹقليمية )مصر
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والدول الخليجية( وبعض القوى الدولية )الوﻻيات المتحدة والصين( أخذت تهتم بأمن هذه المنطقة في سبيل الحفاظ
على مصالحها التجارية والنفطية العابرة لهذا الممر المائي الهام.
 دراسة جميل عفيفي :(2018) .باب المندب والحوثيون واﻷمن القومي الخليجي .وقد تناولت الدراسة أهمية البحراﻷحمر في حفظ أمن الدول الخليجية واﻷمن القومي المصري جراء وجود العديد من التهديدات الداخلية والخارجية
التي تشهدها منطقة الشرق اﻷوسط ،خاصة تلك التهديدات التي تأتي من جماعة الحوثيين المدعومة إيرانيا التي باتت
تشكل تهديدا متناميا ﻷمن البحر اﻷحمر بهدف ضرب المصالح الخليجية والعمل على إضعافها بغية إثارة الفوضى
اﻹقليمية.
 دراسة أحمد عسكر :(2018) .نحو منظومة إقليمية للبحر اﻷحمر .وقد تناولت هذه الدراسة أهمية البحر اﻷحمر منمنظور جيو-استراتيجي واقتصادي .كما عرضت الدراسة ﻷهم القوى اﻹقليمية والدولية الفاعلة في البحر اﻷحمر،
مستعرضة أهم التحديات التي تعيق إقامة منظومة أمنية في هذا الممر الدولي المهم .وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه
المعيقات ستكون حجر عثرة في وجه أي محاولة لبناء منظومة تعاونية.
 دراسة مسفر الغامدي :(2017) .النفوذ اﻹيراني في حوض البحر اﻷحمر :أهداف ومعوقات البقاء في إقليم حيوي .وقدتناول الباحث في هذه الدراسة أهمية البحر اﻷحمر في خدمة السياسة الخارجية اﻹيرانية في إطار سعي إيران للتواجد
في المناطق اﻻستراتيجية وبهدف إدارة صراعها مع الغرب وإيجاد موطئ قدم لها لدى بعض الدول المطلة على هذا
البحر .ولعل ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة أنها من الدراسات العلمية القليلة التي تناقش
موضوع "كيان دول البحر اﻷحمر وخليج عدن" الذي تم طرح فكرته في نهاية عام  ،2018مما يجعلها من الدراسات
العلمية السباقة في تناول ظاهرة إقليمية مستجدة في منطقة الشرق اﻷوسط .وبذلك يمكن أن تكون هذه الدراسة
مرجعا للعديد من المهتمين في الشأن الدولي واﻹقليمي ،وحتى لصانعي القرار في دول المنطقة الذين يسعون لفهم
علمي لظروف نشأة هذا الكيان ،ولطبيعة المصالح التي تجمع أطرافه.
المبحث اﻷول :اﻷهمية الجيو-استراتيجية للبحر اﻷحمر
ينظر للبحر اﻷحمر كبحر متفرع من المحيط الهندي ،و يشكل مسطحا مائيا فاصﻼً القارة اﻵسيوية عن قارة إفريقيا.
وتقدر مساحته بـ  438ألف كيلو متر مربع ،بطول يصل إلى ما يقارب  2250كيلومتراً ،وعرض يصل إلى ما يقارب 355
كيلومتراً .وهو محاط بالعديد من الدول التي يصل عددها إلى ثمانية ،منها ست دول عربية هي :المملكة العربية السعودية
ومصر والسودان واﻷردن واليمن وجيبوتي ودولتان غير عربيتين هما إسرائيل وإريتريا .كما تقع أربع دول منها في قارة
آسيا هي :السعودية ،واﻷردن ،واليمن ،وإسرائيل ،بينما تقع الدول اﻷربع اﻷخرى في القارة اﻹفريقية هي :مصر ،والسودان،
وجيبوتي ،وإريتريا .وتتقاسم جميع هذه الدول اﻹطﻼلة على شواطئ البحر اﻷحمر بنسب مختلفة على النحو اﻵتي )رستم،
:(2013
السعودية :تمتلك  1890كيلومترا من شواطئه الشرقية بنسبة تصل إلى  %34من طول شواطئه الكلية.
مصر :تمتلك ما يقارب ـ 1425كيلومترا من شواطئه من الجهة الشمالية والجهة الغربية ،مشكلة بذلك ما نسبته  %25.5من
شواطئه الكلية .
إرتيريا :تمتلك ما يقارب  1012كيلومترا من شواطئه في الجهة الغربية بنسبة تصل إلى  %18.16من كامل شواطئه.
السودان :تمتلك ما يقارب  717كيلومترا من شواطئه الغربية بنسبة .%12.8
اليمن :تمتلك ما يقارب  442كيلومترا من شواطئه الشرقية بنسبة .% 8.11
جيبوتي :تمتلك  49كيلومترا من شواطئه الغربية بنسبة .%0.7
اﻷردن :يمتلك  17كيلو مترا من شواطئه الشمالية بنسبة .%0.5
إسرائيل :تمتلك  11.2كيلومتر من شواطئه الشمالية بنسبة .%0.2
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رسم توضيحي  :1الدول المطلة على البحر اﻷحمر

وبسبب موقعه الجغرافي واﻻستراتيجي المميز كحلقة اتصال بين قارات العالم القديم )آسيا وإفريقيا وأوروبا( ،اكتسب
البحر اﻷحمر أهمية خاصة في اﻻستراتيجية الدولية واﻹقليمية ،خاصة وأنه يشكل نقطة اتصال مهمة بين المحيط الهندي
والمحيط اﻷطلسي ،إلى جانب أنه يمثل نقطة تقاطع لثﻼث مناطق إقليمية حيوية هي منطقة الشرق اﻷوسط ومنطقة الخليج
ومنطقة القرن اﻹفريقي.
وتتمثل اﻷهمية اﻻستراتيجية للبحر اﻷحمر في اﻷبعاد اﻵتية:
 يعتبر البحر اﻷحمر الجسر الرابط للبحار المفتوحة في الجهة الشمالية لمنطقة الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا )البحر
المتوسط( والبحار المفتوحة في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية لمنطقة الجزيرة العربية والقرن اﻹفريقي ،مما يجعل
موقعه الجغرافي ركيزة أساسية في اختصار عاملي الوقت والمسافة لحركة المﻼحة الدولية التي ستتأثر بشكل كبير حال
إغﻼق حركة المﻼحة البحرية فيه في أوقات الحروب واﻷزمات الدولية في النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة .وﻻ
ننسى في هذا اﻹطار أن السيطرة على البحر اﻷحمر شكلت بؤرة صراع بين الدول الكبرى منذ القرن التاسع عشر
)بريطانيا وفرنسا وإيطاليا( ،وبين الوﻻيات المتحدة واﻻتحاد السوفييتي خﻼل فترة الحرب الباردة في القرن العشرين
)رستم.(2013 ،
 يمثل البحر اﻷحمر ثقﻼً استراتيج يا مهما ﻷمن الدول المحيطة به ،وبشكل خاص لمنظومة اﻷمن العربية ،خاصة وأن
غالبية الدول المطلة عليه هي دول عربية )ست دول من أصل ثماني دول( .فهو يشكل عمقًا استراتيجيا ﻷمنها ،وخاصة
لكل من السعودية ومصر ،باعتبارهما الدولتين اللتين تمتلكان النسبة الكبرى من طول شواطئه .وتزداد هذه اﻷهمية
بإدخال اﻻعتبارات اﻻقتصادية والعسكرية لهذه المعادلة بحسب المنطق الجيو-استراتيجي )عسكر.(2018 ،
 يمثل البحر اﻷحمر الطريق اﻷهم لنقل أهم سلعة استراتيجية شرق أوسطية وهي النفط العربي واﻹيراني لﻸسواق العالمية،
خاصة في أوروبا والوﻻيات المتحدة .فبعض التقديرات تشير إلى أن  %60من واردات أوروبا النفطية تمر من خﻼله،
في حين تبلغ حصة الوﻻيات المتحدة النفطية المارة من خﻼله  %25من واردات الوﻻيات المتحدة النفطية .ومن هنا
تبرز أهمية البحر اﻷحمر اﻻقتصادية لطرفي المعادلة النفطية :الدول المصدرة من جهة ،والدول المستوردة من جهة
أخرى .وقد زادت هذه اﻷهمية مع تحول بعض الدول المصدرة للبترول إلى إيجاد بدائل أخرى لطريق الخليج العربي:
فالتوجه السعودي باﻻعتماد على خط "جبيل-ينبع" لتنويع مناطق تصدير النفط يدعم هذا اﻻفتراض .كما أن التوجه
العراقي –حال اﻻتفاق مع السعودية -لتصدير جزء من نفط بعض حقوله الشمالية والجنوبية عبر ميناء "ينبع" السعودي
يؤكد هذا التحول )رستم.(2013 ،
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 يلعب البحر اﻷحمر بمنافذه البحرية )باب المندب من الجنوب وقناة السويس وخليج العقبة من الشمال( دورا مهما في
حركة التجارة الدولية؛ إذ يقدر عدد السفن التجارية التي تمر من خﻼله سنويا بـ  20ألف سفينة تجارية ) De Waal,
2019).
 وجود العديد من الموارد الطبيعية في البحر اﻷحمر يضفي عليه المزيد من اﻷهمية اﻻقتصادية؛ فوجود ثروات اقتصادية
كالنفط الموجود بكثرة في خليج السويس ،وفي المياه اﻹقليمية اليمنية واﻹرتيرية ،إلى جانب احتوائه على العديد من
المعادن كالزنك ،والرصاص ،والنحاس ،والفضة ،والحديد ،والمنغنيز ،كل ذلك يمكن استغﻼله اقتصاديا وتجاريا ،ومن
ثم توظيفه اقتصاديا وعسكريا وحتى سياسيا في استراتيجيات الدول المطلة على البحر اﻷحمر  ،خاصة الكبرى منه
)عسكر.(2018 ،
المبحث الثاني :عوامل التأسيس والدول اﻷعضاء
يبدو أن المقترح السعودي بإنشاء كيان إقليمي لدول البحر اﻷحمر الذي طرح في كانون اﻷول من عام  2018استند
إلى جذور تاريخية تجمع التفاعﻼت البشرية والتجارية والدينية والحضارية التي جمعت شعوب ضفتي البحر اﻷحمر قديما
)حسن .(2013 ،وعلى الرغم من كثافة هذه التبادﻻت والتفاعﻼت الشعبية ،فإن فكرة ترجمتها للمستوى الرسمي بدأت فقط
منذ سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين ،حينما اقترحت كل من السعودية ومصر إنشاء "منتدى البحر اﻷحمر" للدول
المطلة على البحر اﻷحمر بهدف تعزيز التعاون المشترك فيما بينها .إﻻ أن إرهاصات الحرب الباردة آنذاك والخﻼف على
المشاركة اﻹسرائيلية في هذا المنتدى أجهضت هذا اﻻقتراح )عبد الرحمن.(2018 ،
ويبدو أن مخرجات البيئة اﻹقليمية والدولية قد دعت مصر في كانون اﻷول من عام  2017إلى إعادة إحياء هذه الفكرة
من خﻼل استضافتها لﻼجتماع اﻷول للدول العربية واﻹفريقية المشاطئة للبحر اﻷحمر كنتاج لتفعيل الحوار العربي-اﻹفريقي
كما أشار البيان الختامي لهذا اﻻجتماع )وزارة الخارجية المصرية .(2017 ،وبحسب البيان الختامي لهذا اﻻجتماع الذي
حمل عنوان "السﻼم واﻷمن والرخاء في منطقة البحر اﻷحمر :نحو إطار إقليمي عربي وإفريقي للتعاون" ،فقد اتفقت الدول
الست المجتمعة )مصر والسعودية واﻷردن والسودان واليمن وجيبوتي( على تنظيم التعاون في المجاﻻت السياسية
واﻻقتصادية واﻷمنية المرتبطة بالبحر اﻷحمر من خﻼل تعاون سياسي وأمني واقتصادي بين الدول المجتمعة )وزارة
الخارجية المصرية.(2017 ،
ويبدو أن صانع القرار السعودي أدرك أهمية هذه الفكرة ،مما دفعه إلى دعوة الدول العربية واﻹفريقية المشاطئة للبحر
اﻷحمر لﻼجتماع في الحادي عشر والثاني عشر من كانون اﻷول لعام 2018؛ بهدف تعزيز سبل التعاون في المجاﻻت
السياسية ،واﻻقتصادية ،واﻷمنية لمنطقة البحر اﻷحمر من خﻼل إنشاء كيان خاص بالدول اﻷعضاء ،يعمل على ضمان حالة
اﻷمن واﻻستقرار اﻹقليمية والدولية لمنطقة البحر اﻷحمر ،كما أشار البيان الختامي ﻻجتماع وزراء خارجية الدول اﻷعضاء
)وزارة الخارجية السعودية.(2018 ،
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وفي نظر الباحث ،فإن ما يبرر اﻻقتراح السعودي بإنشاء "كيان دول البحر اﻷحمر وخليج عدن" هو وجود العديد
من التهديدات اﻷمنية الخاصة بحوض البحر اﻷحمر بشكل عام ،وباﻷمن السعودي بشكل خاص .ومن أهم هذه التهديدات:
 تعاظم الحضور اﻹيراني في البحر اﻷحمر :فإيران الطامحة بدور إقليمي في منطقة الشرق اﻷوسط ،والتي تعاني من عزل
إقليمي ودولي متصاعد بسبب طموحاتها النووية ،باتت تبحث عن بدائل أخرى خارج أراضيها .وهذا ما وجدته في
منطقة البحر اﻷحمر؛ فقد أخذت الدبلوماسية اﻹيرانية ببناء عﻼقات تقارب مع بعض الدول التي تعاني على شاكلتها من
حالة العزل الدولي )السودان واليمن وإريتيريا( بهدف تحسين بدائلها اﻻستراتيجية ،وأوراقها التفاوضية حول بعض
القضايا اﻹقليمية والدولية )الغامدي .(2017 ،فقد استطاعت إيران عقد اتفاقية للتعاون العسكري مع السودان عام
 ،2008يتم بموجبها تزويد السودان ببعض الصواريخ واﻷسلحة اﻹيرانية )حسن .(2013 ،بعد ذلك ،وسعت إيران من
وجودها في البحر اﻷحمر من خﻼل اتفاقها مع اليمن عام  ،2009الذي يمنح السفن اﻹيرانية حق الرسو في ميناء عدن
بهدف التصدي للقرصنة البحرية قبالة الشواطئ الصومالية .وقد عززت إيران وجودها في البحر اﻷحمر باتفاق مماثل
مع إريتريا يمنح إيران بعض التسهيﻼت العسكرية عبر وجود غواصاتها في ميناء "عصب" اﻹريتري مقابل تزويد
إريتريا ببعض الخبراء العسكريين ،وإقامة مصنع لتصنيع السفن في مدينة "عصب" )حسن .(2013 ،وبالنظر إلى هذه
اﻻتفاقات ،يمكن القول إن إيران تحاول اﻻستفادة من شواطئ كل من السودان وإريتريا الطويلة على الجهة الغربية
للبحر اﻷحمر وحتى باب المندب جنوبا ،مما يمنحها بعض المزايا الجيو-استراتيجية واﻷمنية في أي مواجهة محتملة
مع خصومها اﻹقليميين )السعودية وإسرائيل( أو الدوليين )الوﻻيات المتحدة(.
 تصاعد التهديد الحوثي في اليمن :ففي خضم اﻷحداث التي تجري في اليمن ،استطاعت جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا
السيطرة على أجزاء واسعة من اﻹقليم اليمني ،وبدأت بشن هجمات ضد أهداف سعودية .ولم تكتف الجماعة بالحرب
البرية ،بل أخذت بممارسة بعض النشاطات البحرية في البحر اﻷحمر بهدف تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في
حربها ضد السعودية وحلفائها في الحرب اليمنية )عفيفي .(2018 ،ففي تشرين اﻷول من عام  ،2016وجهت جماعة
الحوثي ضربات صاروخية بشكل متكرر باتجاه البوارج اﻷمريكية في البحر اﻷحمر وأهمها البارجة اﻷمريكية "يو إس
ماسون" في ميناء المخا اليمني .ثم تكرر اﻷمر عام  2017من خﻼل هجوم بعض الزوارق الحوثية المفخخة ضد
فرقاطة سعودية في ميناء الحديدة اليمني .وجاء تهديد جماعة الحوثي بقطع المﻼحة البحرية في البحر اﻷحمر في
كانون الثاني من عام  .2018وقد استطاع الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية غربي ميناء الحديدة في نيسان من
عام  ،2018ثم تكرر اﻷمر من خﻼل استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في تموز من العام نفسه )عسكر.(2018 ،
 تنامي الوجود التركي في البحر اﻷحمر :ففي ظل التنافس اﻹقليمي الذي تشهده منطقة الشرق اﻷوسط ،وفي ظل
التوجهات التركية للرئيس أردوغان باتجاه استعادة دور تركيا في المنطقة ،بدأت الدبلوماسية التركية تبحث لنفسها عن
حلفاء جدد في المنطقة لتعزيز نفوذها وحضورها اﻹقليمي ،خاصة بعد حالة التباعد السياسي التي شابت العﻼقات
التركية-السعودية بسبب أزمة قطر وقضية الصحفي جمال خاشقجي من جهة ،والعﻼقات التركية-المصرية بسبب موقف
تركيا من حركة اﻹخوان المسلمين في مصر والتقارب المصري -القبرصي من جهة أخرى .وقد وجدت تركيا ضالتها في
بعض الدول المشاطئة للبحر اﻷحمر )السودان ،والصومال( ،اللتين منحتا تركيا حق إقامة بعض القواعد العسكرية على
أراضيهما .ففي عام  ،2017افتتحت تركيا أول قاعدة عسكرية لها في مقديشو الصومالية ،وجاء افتتاحها ترجمة
ﻻتفاق مسبق تم إعداده عام ) 2012محمد عرب .(2017 ،كما قامت في العام نفسه بتوثيق عﻼقاتها مع السودان من
خﻼل إعادة تأهيل جزيرة سواكن السودانية التي ينظر إليها على أنها قاعدة عسكرية مستقبلية لتركيا على اﻷراضي
السودانية )البحيري.(2017 ،
 انتقال نشاط بعض المنظمات اﻹرهابية إلى اليمن ومنطقة القرن اﻹفريقي :ففي ظل الخسائر التي لحقت بالمنظمات
اﻹرهابية )القاعدة وتنظيم "الدولة اﻹسﻼمية"( على الساحة العراقية والسورية والليبية جراء ضربات التحالف الدولي
بقيادة الوﻻيات المتحدة بالتعاون مع بعض الدول اﻷوروبية والعربية ،أخذت بعض التنظيمات اﻹرهابية بالبحث عن
حاضنة خصبة لنشاطاتها اﻹرهابية ،وقد وجدتها في اﻹقليم اليمني ومنطقة القرن اﻹفريقي؛ إذ تعيش المنطقة حالة من
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اﻻنفﻼت اﻷمني بسبب عدم قدرة النظامين اليمني والصومالي على بسط سيطرتهما على هذين اﻹقليمين ،مما وفر
لبعض التنظيمات اﻹرهابية أرضية خصبة في إعادة لملمة صفوفها ،وبالتالي انتقال محور نشاطاتها من العراق وسوريا
وليبيا إلى الساحتين اليمنية والصومالية بهدف إعادة إنتاج نفسها ،ومن ثم معاودة مزاولة نشاطاتها اﻹرهابية ضد
العديد من دول المنطقة كالسعودية ومصر ،خاصة وأن العﻼقة التفاعلية بين هذه التنظيمات وهذه الدول تتسم بإرث
تاريخي زاخر بالمواجهة والعداء.
 تزايد نشاطات القرصنة البحرية في منطقة القرن اﻹفريقي وخليج عدن :وتشمل ما يقوم به بعض اﻷفراد أو الجماعات من
أعمال عنف غير مشروعة ضد أشخاص أو أموال بهدف تحقيق منفعة خاصة للقائمين على هذه اﻷفعال .فالمنطقة
المحاذية للسواحل الصومالية وصوﻻً إلى مضيق باب المندب قبالة السواحل اليمنية باتت تشكل تهديدا مباشرا لحركة
المﻼحة العالمية بسبب أعمال القرصنة التي تقوم بها بعض الجماعات الحوثية والصومالية ضد بعض السفن العابرة
للبحر اﻷحمر ،مما كان له كبير اﻷثر على أمن هذه السفن وعلى أسعار رسوم التأمين في البحر اﻷحمر وقناة السويس،
وقد انعكس كل ذلك على مصالح الدول المطلة على البحر اﻷحمر )رستم.(2013 ،
 استمرار الصراع العربي -اﻹسرائيلي :فعلى الرغم من الوتيرة الهادئة للعﻼقات العربية-اﻹسرائيلية وغياب الصدام العسكري
المسلح بين الطرفين كما هو الحال خﻼل الحرب الباردة ،فإن الحضور اﻹسرائيلي المتنامي في البحر اﻷحمر ﻻ يزال
يشكل تهديدا محتمﻼ لﻸمن العربي بشكل عام ،ولﻸمن السعودي بشكل خاص .ويظهر هذا التهديد من خﻼل سياسة
إسرائيل البحرية التي تقوم على الركائز اﻵتية )سعيد:(2016 ،
 .1وجود قوة بحرية إسرائيلية قادرة على تنفيذ مهام دفاعية وهجومية ضد العديد من اﻷهداف في حوض البحر
اﻷحمر.
 .2الحفاظ على عﻼقات التعاون البحري مع اﻷساطيل اﻷمريكية واﻷوروبية الموجودة في الخليج العربي والبحر اﻷحمر
والمحيط الهندي.
 .3استثمار النجاح السياسي والدبلوماسي اﻹسرائيلي مع بعض الدول )إثيوبيا( في القارة اﻹفريقية في عقد تحالفات
سياسية واقتصادية مع هذه الدول ضد الدول العربية.
المبحث الثالث :مجاﻻت التعاون ومصالح الدول اﻷعضاء
يمكن القول إن البيان الختامي لﻼجتماع اﻷول للدول العربية واﻹفريقية المشاطئة للبحر اﻷحمر في الحادي عشر من
كانون اﻷول عام  2017كان قد حدد أهداف التعاون بين الدول اﻷعضاء ومجاﻻته بصورة واضحة ،التي أكدها البيان
الختامي الثاني في السعودية في الثاني عشر من كانون اﻷول عام  2018بصورة ضمنية .ويمكن تقسيم أبعاد التعاون إلى
اﻷبعاد اﻵتية )وزارة الخارجية المصرية:(2017 ،
 البعد السياسي :ويتضمن تحركًا جماعيا للدول اﻷعضاء إزاء أية تحديات سياسية أو أمنية أو اقتصادية في منطقة حوض
البحر اﻷحمر ،والدعوة إلى اعتماد الطرق السلمية والحوار لحل الخﻼفات بين الدول أعضاء التكتل ،أو مع بعض الدول
المجاورة ،إلى جانب التعاون مع الدول الصديقة من خارج دول الكيان تحت مظلة الحوار والتفاهم والمواثيق الدولية.
 البعد اﻷمني :ويتضمن التعاون في عدة مجاﻻت أمنية مثل :التبادل المعلوماتي لمكافحة التهديدات البحرية )إرهاب منظم،
تلغيم ،تهريب أسلحة ومخدرات ،هجرة غير شرعية ،قرصنة بحرية( ،وتبادل خبرات وتدريبات في مجال اﻷمن البحري،
ومكافحة التلوث البحري ،والتعاون في مجال البحث واﻹنقاذ البحري للدول اﻷعضاء.
 البعد اﻻقتصادي :ويتضمن التعاون في استغﻼل الفرص اﻻقتصادية التي يقدمها البحر اﻷحمر للدول اﻷعضاء في خدمة
التجارة البينية للدول اﻷعضاء ،والعمل على تنشيط المشروعات اﻻقتصادية المشتركة واﻻستثمارات التعاونية في
مجاﻻت المناطق اﻻقتصادية والسياحية والنقل البري والبحري والجوي ،وتعظيم اﻻستفادة اﻻقتصادية في خدمة
الحركة اﻻقتصادية اﻹقليمية والعالمية.

470

البعد الجيو-استراتيجي في تأسيس "كيان دول البحر اﻷحمر وخليج عدن"

ويبدو جليا -بحسب الدراسة -أن البعد اﻷمني احتل أولوية التعاون المشترك بين الدول اﻷعضاء ،خاصة بعد أن قامت
كل من السعودية ،ومصر ،واﻷردن ،واليمن ،والسودان ،وجيبوتي ،والصومال بتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة في البحر
اﻷحمر في نهاية كانون اﻷول  ،2018حملت اسم "الموج اﻷحمر "1بهدف رفع القدرة القتالية للدول المشاركة من خﻼل
تدريبات بحرية لسفن وزوارق وقوات خاصة وغواصين ،مدعومة بطائرات قتالية ،ضد أهداف بحرية وجوية محتملة )جريدة
الغد اﻷردنية.(2018/12/30 ،
ويرى الباحث أن الهدف الرئيسي لقيام هذا التكتل يكمن في تحقيق العديد من المصالح التي تنشدها الدول اﻷعضاء،
وبشكل خاص السعودية ومصر ،باعتبارهما رائدتي فكرة التكتل ،والدولتين اﻷهم واﻷقوى لهذا الكيان .فمن خﻼل هذا
الكيان ،يمكن تحقيق المصالح السعودية اﻵتية:
 زيادة القوة السعودية من خﻼل توسيع مجالها الجيو-استراتيجي في المنطقة من خﻼل استغﻼل العمق اﻻستراتيجي الذي
يوفره الموقع الجغرافي للبحر اﻷحمر ،مما يسهم في تعزيز قوتها السياسية واﻻقتصادية والعسكرية بقوة جغرافية .فكما
هو معروف ،فإن الدول العربية الموجودة في الجناح اﻵسيوي والمحيطة بالمملكة العربية السعودية صغيرة المساحة
)جاد الرب ،(2005 ،وبالتالي فإن تعزيز العﻼقات السعودية بدول البحر اﻷحمر الغربية )مصر والسودان وإريتريا
وجيبوتي والصومال( سيوفر للسعودية إمكانية توسعة عمقها اﻻستراتيجي الغربي.
 تعزيز الهيمنة على الدول اﻷعضاء والعمل على تقييدها :فاستنادا إلى عوامل القوة السعودية المختلفة ،وبخاصة قوتها
اﻻقتصادية والسياسية مقارنة ببقية أعضاء التكتل المقترح ،فإن السعودية يمكن أن تفرض هيمنتها على أعضاء هذا
التكتل ،وبالتالي توجه دفة التكتل فيما يخدم السياسة السعودية إقليميا ودوليا ،خاصة في المسائل التي قد تمس أمنها
الوطني .وهنا يمكن القول إن السياسة السعودية تسعى لتعزيز عﻼقاتها مع بعض حلفائها التقليديين كمصر واﻷردن،
وفي الوقت ذاته تسعى إلى إبعاد بعض دول البحر اﻷحمر كالسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا عن خصومها في
المنطقة ،خاصة وأن هذه الدول بدأت ببناء عﻼقات جيدة مع إيران.
 مواجهة النفوذ اﻹيراني في المنطقة ،خاصة بعد تزايد اﻻهتمام اﻹيراني في حوض البحر اﻷحمر من خﻼل تنامي عﻼقاتها
مع كل من إريتريا والسودان والحوثيين في اليمن ،على اعتبار أن الوجود اﻹيراني في حوض البحر اﻷحمر قد يعمل
على عرقلة أية توجهات عسكرية مستقبلية من جانب الوﻻيات المتحدة أو إسرائيل حال تصاعد أزمة البرنامج النووي
اﻹيراني .كما يمكن لهذه العﻼقات أن تمهد لخلق تحالفات إيرانية مع هذه الدول يمكن توظيفها في تنافس إيران مع
بعض الدول اﻹقليمية ،وبشكل خاص مع المملكة العربية السعودية .ولعل استهداف الحوثيين المدعومين إيرانيا لناقلة
نفط سعودية في تموز  ،2017ورصد مواقع رادار للحوثيين في كل من المخا والحديدة ،ونجاح إيران في إقامة قواعد
عسكرية في جزيرة عصب وجزيرة دهلك اﻹريترية ،قد عمل على توسيع دائرة النفوذ اﻹيراني على مضيق باب المندب،
وعلى ضفتي البحر اﻷحمر شرقًا في اليمن وغربا في إريتريا ).(Toumi, 2018
 لجم الطموحات التركية في المنطقة ،خاصة بعد زيارة وزير الدفاع التركي لكل من السودان والصومال في تشرين الثاني
عام  ،2018التي بحثت مسألة إقامة قاعدة عسكرية في جزيرة سواكن السودانية ،في محاولة لتوسيع دائرة القواعد
العسكرية التركية المطلة على البحر اﻷحمر ،خاصة وأن تركيا تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال وتسعى ﻹقامة قاعدة
أخرى في جيبوتي ).(Al- Tamimi, 2018
 زيادة هامش المناورة السعودي مع القوى الدولية واﻹقليمية ،خاصة في ظل اﻷهمية اﻻقتصادية والعسكرية للبحر اﻷحمر؛
فبسط النفوذ السعودي على شواطئ البحر اﻷحمر )1850كم مقارنة بـ  650كم على الخليج( من خﻼلها أو من خﻼل
حلفائها على شواطئ دول الكيان الغربية قد يعطي السعودية إمكانية زيادة أوراقها التفاوضية مع القوى الدولية
واﻹقليمية التي تعتمد بشكل كبير على البحر اﻷحمر في مرور حركة تجارتها النفطية أو العسكرية بين المثلث القاري
في آسيا وأوروبا وإفريقيا.
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أما بالنسبة للمصالح المصرية ،فتكمن في اﻵتي كما تراها الدراسة:
 استعادة مصر لدورها العربي واﻹقليمي الذي بدأت تفقده بسبب أحداث الربيع العربي منذ عام ) 2010السيد،(2017 ،
خاصة وأن مصر شهدت انكفاءً نحو الداخل المصري بسبب الثورة المصرية في كانون الثاني عام  ،2011التي أطاحت
بنظام الرئيس السابق حسني مبارك ،مما أدخلها في حالة من عدم اﻻستقرار السياسي استمرت رغم تولي المجلس
العسكري ومن بعده اﻹخوان المسلمين الحكم في مصر حتى تموز  ،2013ثم ما لبثت أن تجددت بعد عزل الرئيس
المصري محمد مرسي من جانب وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي ،الذي أحكم سيطرته على السلطة منذ ذلك
الحين .من هنا ،يبدو أن النظام المصري يحاول من خﻼل هذا الكيان تدعيم شرعيته الداخلية من خﻼل الدخول في
تفاعﻼت إقليمية من شأنها استعادة الدور التاريخي والمهم لمصر في المنطقة ،بوصفها من الفواعل اﻹقليمية
 Regional Actorبعد فترة من الغياب عن الساحة اﻹقليمية.
 توثيق التعاون المصري مع السعودية في المجاﻻت السياسية واﻻقتصادية والعسكرية واﻷمنية ،وذلك بعد التقارب
السعودي-المصري الواضح منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في مصر ) ،(Nugali, 2018الذي تمثل في الموقف
المشترك من بعض القضايا اﻹقليمية )اﻷزمة السورية ،وحركة اﻹخوان المسلمين ،والحوثيين ،وإيران( ،ووضع جزيرتي
صنافير وتيران تحت السيادة السعودية ،ومشاركة مصر في التحالفات التي تقودها السعودية )تحالف دعم الشرعية في
اليمن ،والتحالف اﻹسﻼمي(.
 مواجهة التمدد التركي في البحر اﻷحمر ،خاصة بعد نجاح تركيا في التقارب مع السودان في جزيرة سواكن ،مما يثير
القلق المصري تجاه تقارب عسكري محتمل بين خصوم مصر في المنطقة :الخصم التركي تحت قيادة الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان الداعم الرئيسي لحكم اﻹخوان المسلمين ضد حكم الرئيس السيسي ،والخصم السوداني الذي
تجمعه مع مصر خصومة تاريخية حول الحدود المصرية-السودانية حول منطقة حﻼيب .لذلك فإن المصلحة المصرية
في اﻻنضمام لكيان البحر اﻷحمر تنطوي على تحقيق هدفين :الحيلولة دون تحالف تركي-سوداني مقلق ضد مصر،
ومحاولة التقارب مع السودان بهدف إيجاد تسوية مقبولة ﻷزمة حﻼيب ،على اعتبار أن تحالف الدولتين تحت مظلة كيان
البحر اﻷحمر قد يعمل على تهيئة أجواء التسوية.
 حفظ اﻷمن المصري فيما يخص قناة السويس التي تمنح مصر العديد من المزايا السياسية واﻻقتصادية واﻷمنية .وﻻ
ننسى بهذا الشأن أن مصر تسعى كذلك إلى حفظ شواطئها على البحر اﻷحمر من بعض التهديدات المحتملة المتعلقة
باﻹرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب اﻷسلحة والمخدرات ،التي تستدعي تظافر جهود الدول المشاطئة للبحر
اﻷحمر كافة )عسكر.(2018 ،
وأخيرا فإن بقية دول الكيان )اﻷردن واليمن والسودان وجيبوتي والصومال( تشترك في مصالح هامشية ﻻ تخرج عن
الحصول على بعض المكاسب اﻻقتصادية )مناطق تجارية حرة ،استثمارات ،تنشيط حركة السياحة( ،خاصة من الجانب
السعودي صاحب اﻻقتصاد اﻷقوى في هذا الكيان باعتباره الممول اﻷكبر لهذه المشاريع .أضف إلى ذلك أن تعزيز العﻼقات
العسكرية واﻷمنية لهذه الدول مع قطبين عسكريين عربيين ،السعودية ومصر ،سينعكس إيجابا على أمن هذه الدول في
مواجهة بعض التهديدات اﻷمنية التي قد تمس أمنها ،مثل اﻹرهاب وتهريب المخدرات.
ولعل معظم الدول العربية من غير أعضاء هذا الكيان تنظر لهذا الكيان على أنه محاولة أولية لتنسيق العمل العربي
المشترك ،بهدف تحقيق مزيد من التكامل السياسي واﻻقتصادي العربي ،انطﻼقًا من التصور العربي ﻷهمية البحر اﻷحمر
كعامل أساسي لﻸمن القومي العربي ،خاصة وأنه كان منطقة للصراع العربي -اﻹسرائيلي في حرب عام  ،1967إلى جانب
أهميته كإحدى البؤر الحساسة في المحيط الهندي والخليج العربي )عسكر .(2018 ،من هنا ،يمكن رصد مواقف الدول
العربية تجاه هذا الكيان من خﻼل اﻵتي :الدول المؤيدة ،وتضم الدول العربية التي حضرت اﻻجتماعات الخاصة بتأسيس هذا
الكيان )السعودية ومصر واﻷردن واليمن والسودان والصومال( ،والدول العربية الداعمة لفكرة الكيان ،مثل الدول الخليجية
باستثناء قطر )بسبب أزمتها مع السعودية منذ عام  ،(2017والدول العربية التي أبدت حيادا تجاه نشأة هذا الكيان ،مثل
دول المغرب العربي والعراق وسوريا.
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المبحث الرابع :الموقف اﻹسرائيلي من الكيان
على الرغم من أن السيادة اﻹسرائيلية على شواطئ البحر اﻷحمر ﻻ تتعدى نسبتها  11.2) %0.2كم( من مجموع
شاطئه ،فإن صانع القرار اﻹسرائيلي أكد دائما على اﻷهمية الجيو-استراتيجية للبحر اﻷحمر في تطبيق نظرية اﻷمن
اﻹسرائيلي ،خاصة وأن إسرائيل تدرك تماما أن الدول العربية المطلة على البحر اﻷحمر كانت في محاوﻻت دائمة )خاصة
خﻼل الحروب العربية-اﻹسرائيلية في اﻷعوام  1948و 1967و (1973ﻹحكام عزل إسرائيل جغرافيا ،وتضييق مجالها
الحيوي واﻻستراتيجي من جهة الجنوب .لذلك سعت الدبلوماسية اﻹسرائيلية في وقت مبكر إلى تأمين مجالها الجنوبي من
جهة البحر اﻷحمر .وقد تنوعت الطرق اﻹسرائيلية في تأمين هذا المجال؛ فهي تؤكد أن البحر اﻷحمر هو ممر مائي دولي
مفتوح لجميع الدول بما فيها إسرائيل ،وأنه ليس للدول العربية حق السيطرة عليه .ولم تكتفِ إسرائيل باﻻستناد إلى المبرر
القانوني الدولي في هذا اﻹطار ،بل قامت باحتﻼل مرفأ أم الرشراش المصري )مرفأ إيﻼت حاليا( عام  1949بعد توقيع
اتفاقية رودس مع الجانب العربي؛ في محاولة لكسر عزلتها اﻹقليمية من جهة الجنوب .إلى جانب ذلك ،نشطت إسرائيل في
تعاونها مع الدول الغربية ،وخاصة الوﻻيات المتحدة ،في شؤون مكافحة التوسع في نشاطات اﻹرهاب والقرصنة البحرية التي
بدأت تتنامى في القرن اﻹفريقي بعد انتهاء الحرب الباردة .وﻻ ننسى أن إسرائيل نجحت في اختراق القارة اﻹفريقية بعد أن
قامت بتحسين عﻼقاتها مع العديد من الدول اﻹفريقية المطلة على البحر اﻷحمر أو القريبة منه كإريتريا وجيبوتي
وإثيوبيا)رستم.(2013 ،
من هنا ،ندرك أن السياسة اﻹسرائيلية في البحر اﻷحمر تسعى لتدارك أي خطر محتمل قد يمس منظومة أمنها أو
مصالحها اﻻستراتيجية واﻻقتصادية في البحر اﻷحمر .ويظهر هذا التوجه في تحذيرات سفير إسرائيل لﻸمم المتحدة
) (1999-1997والمستشار السابق لرئيسي الوزراء اﻹسرائيليين شارون ونتنياهو للشؤون الخارجية ،التي دعت إسرائيل
ﻷخذ الحيطة والحذر جراء النفوذ المتنامي لكل من إيران وتركيا في البحر اﻷحمر ) .(Gold, 2018وبالتالي فإن التكتل
المقترح من جانب السعودية سوف ينظر إليه إسرائيليا على أنه مصدر تهديد مباشر ﻷمنها ولوجودها .ويعتقد الباحث أن
إسرائيل لن تتوانى عن الدخول في سياسات وعﻼقات تحالفية مع بعض الدول اﻹفريقية بهدف إفشال هذا الكيان.
استنتاجات الدراسة وتوصياتها

من خﻼل التحليﻼت السابقة ،توصلت الدراسة إلى النتائج اﻵتية:
 بينت الدراسة وجود عﻼقة ارتباطية قوية بين اﻷهمية الجيو-استراتيجية للبحر اﻷحمر وبين تشكيل "كيان دول البحر
اﻷحمر وخليج عدن" .وقد ظهر ذلك من خﻼل وجود العديد من المصالح التي يمكن تحقيقها للدول اﻷعضاء من
خﻼل تفعيل هذا الكيان .وبذلك تكون الدراسة قد قامت بإثبات فرضيتها.
 كشفت الدراسة عن تحول جوهري في تقييم مصادر التهديد ﻷمن الدول العربية المطلة على البحر اﻷحمر؛ فبينما كانت
الدول العربية متفقة لعقود مضت على أن مصدر التهديد الرئيسي ﻷمنها من جهة البحر اﻷحمر من الجانب اﻹسرائيلي،
باتت هذه الدول ترى في إيران المصدر الرئيسي لهذا التهديد.
 لعبت السعودية دورا مهما في تشكيل المنظور اﻷمني لحوض البحر اﻷحمر؛ فالسعودية التي تتصارع على النفوذ مع إيران
في المنطقة هي من طرحت مبادرة تشكيل هذا الكيان في ظل استراتيجيتها اﻹقليمية لمحاصرة النفوذ اﻹيراني في
اليمن ،وهي أكثر دولة مستفيدة من قيام هذا الكيان .وبالتالي ﻻ يعبر هذا الكيان عن إرادة سياسية واقتصادية لجميع
الدول العربية واﻹفريقية المطلة على البحر اﻷحمر ،بل كان استجابة لرغبة سعودية في لجم التحركات اﻹيرانية في
حوض البحر اﻷحمر وفي اليمن.
 يبدو أن اﻻعتبارات اﻷمنية في قيام هذا الكيان تتفوق على اﻻعتبارات السياسية واﻻقتصادية ،خاصة وأن عوامل تشكيل
هذا الكيان كانت أمنية في معظمها )تنامي نفوذ إيران ،والحضور التركي ،واﻹسرائيلي ،وتصاعد خطر الحوثيين،
والقرصنة البحرية ،واﻹرهاب( .وقد ترجمت ﻻحقًا إلى حيز التنفيذ من خﻼل مناورات بحرية وجوية مشتركة بين الدول
اﻷعضاء.
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 بينت الدراسة وجود تأييد عام لقيام هذا الكيان من جانب الدول العربية ،التي رأت فيه محاولة جديدة لتحقيق مزيد من
التكامل السياسي واﻻقتصادي العربي ،انطﻼقًا من التصور العربي ﻷهمية البحر اﻷحمر كعامل أساسي لﻸمن القومي
العربي ،خاصة تجاه الخصمين التقليديين للعرب :إسرائيل وإيران.
 توصلت الدراسة إلى أن إقصاء إسرائيل من عضوية هذا الكيان سوف ينظر له بعين الشك والريبة من وجهة نظر صانع
القرار اﻹسرائيلي ،وبالتالي سوف ينظر له على أنه تحالف عربي جديد يمكن أن يهدد أمن إسرائيل ووجودها في
المستقبل.
وفي نهاية هذه الدراسة ،يوصي الباحث باﻻهتمام بموضوع هذه الدراسة من خﻼل إجراء المزيد من هذه الدراسات
حول الموضوع ،خاصة وأن هذا الموضوع على صلة وثيقة بأمن الدول العربية في ظل سعي القوى اﻹقليمية اﻷخرى )إيران
وتركيا وإسرائيل( ﻹيجاد موطئ قدم لها في حوض البحر اﻷحمر .كما يوصي الباحث بأن يلتفت صانعو القرار في الدول
العربية إلى ضرورة وضع فكرة "كيان دول البحر اﻷحمر وخليج عدن" موضع التنفيذ ،والعمل على استثمار اﻷهمية الجيو-
استراتيجية للبحر اﻷحمر خدمة للقضايا العربية.
خاتمة الدراسة

عملت هذه الدراسة على توضيح البعد الجيو-اسراتيجي للبحر اﻷحمر في توجهات السياسة الخارجية السعودية
الجديدة المتعلقة بمحاولة تأسيس "كيان دول البحر اﻷحمر وخليج عدن" ،وقد بينت الدراسة أوجه أهمية البحر اﻷحمر من
المنظور الجيو-استراتيجي .بعد ذلك ،عملت الدراسة على تحليل عوامل تأسيس هذا الكيان ،موضحة أهم المصالح التي
تنشدها الدول اﻷعضاء من خﻼل إنشاء هذا الكيان .ثم وضحت أهم مجاﻻت التعاون المطروحة على أجندة هذا الكيان في
مجاﻻته السياسية واﻻقتصادية واﻷمنية .وفي النهاية ،كان ﻻ بد من توضيح طبيعة الموقف اﻹسرائيلي من إنشاء هذا الكيان،
خاصة وأن إسرائيل تمتلك شواطئ على البحر اﻷحمر.
وفي نهاية هذه الدراسة ،استطاعت الدراسة إثبات فرضيتها القائلة بوجود عﻼقة ارتباطية بين البعد الجيو-استراتيجي
للبحر اﻷحمر وبين تأسيس "كيان دول البحر اﻷحمر وخليج عدن" ،مما يؤشر على توجد سعودي-مصري جديد لمواجهة
تنامي تأثير القوى اﻹقليمية اﻷخرى في المنطقة )إيران وتركيا وإسرائيل(.
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The Geostrategic Dimension in the Establishment of "The Entity for
Red Sea and Gulf of Adan" Countries
Khair Salem Diabat
Political Science department, Yarmouk University, Irbid, Jordan.
Abstract
This study examines one of the new regional initiatives proposed by Saudi Arabia at the end of
2018 to form a new regional "Entity for the Red Sea and Gulf of Adan" countries, with the aim of
achieving regional cooperation in the political, economic and security fields. The study aims to
explore the geostrategic status of the Red Sea and its relationship with the motives and interests of the
countries that are enthusiastic to establish this entity. The study sets out from the premise that there is
a correlation between the geostrategic and economic importance of the Red Sea region and the Saudi
efforts to build a regional bloc that it employs in its regional security strategy. To examine this
hypothesis, the study responds to a set of research questions. The study is based on the use of both the
systems approach the historical approach and the descriptive analytical approach to reach explanatory
results for this new regional phenomenon. Finally, the study concludes that the geostrategic and
economic importance of the Red Sea played a fundamental role in the formation of this entity, beside
that security considerations - particularly from Saudi Arabia's side - have outweighed political and
economic considerations in justifying the establishment of this entity, which represented a
fundamental shift in the assessment of sources of threat to the security of the Red Sea, which has
become Iranian in the last two decades after having been Israeli for long decades.
Keywords: "The Entity for Red Sea and Gulf of Adan", Foreign policy, Regional Coalition.
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تاريخ القبول 2019/5/8

الملخص
يتناول هذا البحث اﻷوضاع اﻻقتصادية واﻻجتماعية التي عانت منها المخيمات الفلسطينية في اﻷردن؛ إذ تعتبر المخيمات
الفلسطينية مناطق محدودة المساحة ،أنشئت دون تخطيط ﻻستيعاب أعداد كبيرة من الﻼّجئين بعد الحربين العربيتين -اﻹسرائيليتين
عام 1948وعام  ،1967اﻷمر الذي أدى إلى خلق صعوبات اجتماعية واقتصادية عانت منها المخيمات الفلسطينية ،وتحديدا مخيما
إربد والحصن "عزمي المفتي" لﻼجئين والنﱠازحين الفلسطينيين .ويمكن القول إن هذه الصعوبات تتمثل بالدرجة اﻷولى في اﻷوضاع
اﻻجتماعية؛ إذ تتسم حياة الﻼﱠجئين في المخيمات بالعزلة اﻻجتماعية ،المتمثلة في الفقر والبطالة ومشاعر القهر اﻻجتماعي ،وهذا
انعكس على حياتهم اﻻجتماعية وعﻼقاتهم باﻵخرين من المحيط المجاور .أما من حيث اﻷوضاع اﻻقتصادية؛ فتعمل الغالبية العظمى في
المخيمات عماﻻً ومهنيين في مجال البناء والصناعة والخدمات ،واﻷقلية في الزراعة ،والكثير منهم عاطلون عن العمل؛ مما زاد من سوء
اﻷوضاع اﻻقتصادية لﻼﱠجئين في المخيمات .وتزداد حاﻻت الفقر الشديد بين أوساط الﻼﱠجئين المسجلين في المخيمات؛ بسبب تردي
اﻷوضاع اﻻقتصادية بشكل كبير .وبالتالي ،أثرت هذه العوامل اﻻقتصادية واﻻجتماعية في جذب الﻼﱠجئ للبقاء في المخيم .وقد أدى
الحراك اﻻجتماعي إلى وضع جديد تمثل في تحويل المخيمات إلى مراكز وتجمعات لﻼﱠجئين الفلسطينيين اﻷكثر فقرا .ومن هنا ،كان
وسيظل الوجه اﻵخر لمشكلة الﻼﱠجئين الفلسطينيين هو تحسين أوضاعهم الحياتية واﻻقتصادية واﻻجتماعية نظرا لتدهور حالتهم بشكل
خاص في المخيمات.
الكلمات المفتاحية :اﻻوضاع اﻻقتصادية واﻻجتماعية ،المخيمات الفلسطينية في اﻻردن ،مخيم اربد ،مخيم الحصن )عزمي المفتي(.

المقدمة
تُمثﱢل مخيمات الﻼﱠجئين الفلسطينيين المنتشرة في كل من فلسطين واﻷردن وسوريا ولبنان نتاجاً للحربين العربيتين-
اﻹسرائيليتين عام  1948وعام  ،1967دليﻼ بارزا على الجريمة التاريخية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وشعوب
المنطقة عموماً ،والتي تقوم على طرد السكان اﻷصليين وإحﻼل مهاجرين يهود من مختلف دول العالم محلهم.
لقد نشأت المخيمات الفلسطينية -بعكس ما تحاول الصهيونية أن تثبته -من أن الشتات الفلسطيني في الخارج نتاج
رغبة ذاتية لدى الفلسطينيين في ترك قراهم ومدنهم استجابة لدعوات الدول العربية المجاورة؛ إذ كان عليهم أن يختاروا بين
البقاء في أراضيهم وقراهم ليسقطوا قتلى وجرحى على أيدي العصابات الصهيونية؛ أو أن يتجهوا إلى مناطق قريبة تمكنهم
من اﻹقامة فيها مؤقتًا بحثًا عن اﻷمن واﻷمان لهم وﻷسرهم لحين إيجاد حل عادلّ لقضيتهم.
تُعد دراسة اﻷوضاع اﻻقتصادية واﻻجتماعية في المخيمات عامﻼ هاما في فهم الجوهر الحقيقي للقضية الفلسطينية.
كما تساعد دراسة هذه اﻷوضاع صنﱠاع القرار في فهم الظروف التي يعيشها سكان المخيمات ،ومساعدة هؤﻻء الﻼﱠجئين على
العيش بكرامة وفي ظروف أكثر إنسانية .وتُساهم الدراسة أيضا في طرح القضية الفلسطينية بقوة على أجندة صناع القرار
الدولي ،وتحميل الكيان الصهيوني مسؤولية الجريمة التاريخية التي أوقعها بالشعب الفلسطيني.
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اﻷوضاع اﻻجتماعية واﻻقتصادية للمخيمات الفلسطينية في اﻷردن...

يهدف البحث إلى الوقوف على اﻷوضاع اﻻقتصادية واﻻجتماعية التي يعيشها الﻼﱠجئون والنﱠازحون الفلسطينيون،
والتعرف إلى سياسات وكالة الغوث والدولة المضيفة تجاه الﻼﱠجئين الفلسطينيين في مخيمي إربد والحصن "الشهيد عزمي
المفتي" ،ومقارنة أوضاعهم -الﻼﱠجئين والنﱠازحين -في مناطق الدراسة ،ومدى اقترابها أو ابتعادها عن أوضاع التجمعات
السكنية في اﻷردن.
وقد تم اختيار مخيم إربد للدراسة على اعتبار أنه من المخيمات التي أنشئت في أعقاب الحرب العربية – اﻹسرائيلية
عام  ،1948ومخيم الحصن"عزمي المفتي" الذي تأسس نتيجة الحرب العربية  -اﻹسرائيلية عام  .1967وبدأت الدراسة
من عام  1948وتوقفت عند عام 1970؛ إذ إن عام  1948وعام 1967هما أكثر اﻷعوام التي شهدت تدفق الﻼﱠجئين
الفلسطينيين إلى اﻷردن ونشوء مشكلة الﻼﱠجئين والنﱠازحين.
مشكلة الدراسة
تُشكﱢل المخيمات الفلسطينية جوهر المأساة والمعاناة للفلسطينيين ،وذلك ﻷنها تُجسد مشهدا إنسانيا يجعل من
القضية الفلسطينية قضية عادلة وفق معايير القانون الدولي ،ناهيك عن المعايير اﻷخﻼقية والدينية السائدة .فقد قامت
السياسة الصهيونية بصورة ممنهجة على محاولة إنكار المخيم الفلسطيني وتجاهل وجوده ،وقدمت السياسة الصهيونية
وأذرعها اﻹعﻼمية القضية الفلسطينية باعتبارها إرهابا وسﻼحا وتطرفًا ،وقدمت الفلسطينيين باعتبارهم إرهابيين ومسلﱠحين
ومتطرفين ،وغاب "المخيم" عن الرواية الصهيونية ،بل تم تغييبه.
وفي حين قامت السياسة الصهيونية بتقديم القضية الفلسطينية باعتبارها سﻼحاً وتطرفاً وإرهاباً ،فإنها قدمت اليهود
باعتبارهم ضحايا تاريخيين للهولوكوست .بل إن الدعاية الصهيونية تقوم على تكريس احتكار اليهود و"الشعب اليهودي"
لصفة الضحية الوحيدة عبر التاريخ .فالسياسة الصهيونية وأذرعها اﻹعﻼمية واﻷكاديمية تستند على خطة عمل مزدوجة؛ فهي
تُقدم الفلسطيني باعتباره إرهابيا ومجرما وليس ساكناً لمخيم وبائسا يعيش ظروفًا مأساوية ،في حين تقدم اليهودي باعتباره
الضحية الوحيدة التي وقع عليها الظﱡلم التاريخي .إن نزع صفة "الضحية" عن الفلسطيني وتجريمه تجعل من الواجب على
السياسة الصهيونية إنكار وجود" المخيم" وإنكار الشتات الفلسطيني ،وهو ما تتطلبه في النهاية استراتيجية احتكار "الشعب
اليهودي" لصفة الضحية التاريخية للهولوكوست.
لقد حظيت القضية الفلسطينية باهتمام الكثير من الدراسات واﻷبحاث العلمية التي تنتمي إلى علوم التاريخ والجغرافيا
والقانون والسياسة .إﻻ أن الباحث العلمي يمكن أن يرصد نوعا من التﱠهميش أو التﱠجاهل النﱠسبي لظاهرة المخيمات
الفلسطينية التي لم تحظَ بالقدر الكافي من الدراسة والتحليل .صحيح أن هناك بعض الدراسات حول المخيمات الفلسطينية،
ولكنها في كثير منها دراسات إحصائية وكمية تكتفي بتحويل المخيمات وسكانها إلى مجرد أرقام وإحصائيات .وهو ما يخفي
الواقع اﻹنساني واﻻجتماعي الحقيقي الذي يعيشه الشتات الفلسطيني في المخيمات.
يتخذ هذا البحث من المخيمات الفلسطينية موضوعا للدراسة التﱠاريخية التﱠحليلية؛ إذ يقدم المخيم من خﻼل مجموع
الظروف اﻻقتصادية واﻻجتماعية السائدة فيه التي تجعل منه ظاهرة انسانية تستحق اﻻهتمام من الدارسين ومن صناع القرار
على المستوى المحلي واﻹقليمي والدولي .كما تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم جوانب الحياة اﻻجتماعية
واﻻقتصادية السائدة في المخيمات من خﻼل استخدام المنهج التﱠاريخي التﱠحليلي .وتركز الدراسة على نموذجين إمبريقيين
معاشين هما مخيم إربد ومخيم عزمي المفتي في شمال المملكة اﻷردنية الهاشمية ،وعلى الفترة التﱠاريخية الممتدة منذ عام
 ،1948وهو تاريخ بدء تشكﱡل الشتات الفلسطيني حتى عام  ،1970وهو التﱠاريخ الذي يمثﱢل عمليا ذروة الشتات وحركة
التهجير الفلسطيني المرتبطة بحرب اﻷيام الستة في عام .1967

طبيشات

479

تحاول الدراسة اﻹجابة عن مجموعة من اﻷسئلة ،وأهمها:
-

ما هي الصعوبات اﻻجتماعية واﻻقتصادية التي واجهها مجتمع المخيم؟

-

هل يعيش الفلسطينيون في مخيمي عزمي المفتي وإربد ظروفًا اقتصادية واجتماعية طبيعية؟

-

إلى أي مدى ساهمت عملية التﱠهميش والعزلة التي تعرضت لها المخيمات الفلسطينية على مدى عشرات السنين في
عدم تحقيق الدمج اﻻقتصادي واﻻجتماعي وفي بقاء المخيمات على وضعها المأساوي وحرمان ساكنيها من التﱠفاعل
مع البيئة المجاورة؟

-

هل توجد فروق في اﻷحوال المعيشية اﻻقتصادية واﻻجتماعية بين المخيمين ،وما أسباب تلك الفروق إن وجدت؟

-

ما هي آثار المتغيرات اﻻقتصادية واﻻجتماعية على مستويات البطالة وأعباء اﻹعالة في المخيمين؟

مخيم إربد :سمي مخيم إربد نسبة إلى مدينة إربد .ويقع المخيم إلى الجهة الشمالية من مدينة إربد ،على بعد خمسة
وتسعين كيلومترا من مدينة عمان .ويشكل في الوقت الراهن جزءًا من كتلتها السكانية .وقد أنشئ هذا المخيم عام 1951؛
ﻹيواء الﻼﱠجئين الفلسطينيين الذين قدموا من أنحاء مختلفة من فلسطين بعد حرب عام .11948
أقيم المخيم على قطعة أرض مساحتها مئتان وأربعة وأربعون دونماً تتبع إداريا لمحافظة إربد ،وقُدر عدد سكانه عند
التأسيس بحوالي أربعة آﻻف نسمة ،ووصل إلى ما يقارب اﻷربعة عشر ألف نسمة عام  .1970وكان عدد العائﻼت فيه نحو
ستمئة وثﻼثين عائلة عام  ،1952ارتفع إلى ألفين ومئتين وإحدى وثﻼثين عائلة عام  ،1970ويتكون المخيم من ألف
وستمئة وستين وحدة سكنية تحتوي على ألفين ومئة وسبعين منزﻻً سكنيا ).2(1970-1952 ،UNRWA
يؤكﱢد سكان المخيمات ملكية وحدة سكنية على الرغم من عدم حيازتهم صكوك ملكية لﻸرض التي أقيم عليها هذا
السكن ،وﻻ يمكنهم من الناحية القانونية امتﻼكها .فمع أن سكان المخيمات يمتلكون فعليا مساكنهم نفسها ،فهم في الواقع ﻻ
يملكون سوى حق استخدام قطعة اﻷرض التي أقيم عليها المسكن الذي تقدمه الحكومة اﻷردنية مجانًا ،بعد الحصول على
ترخيص خطي من الوكالة .وهي إما مملوكة للدولة أو مستأجرة بعقود إيجار طويلة اﻷجل أبرمتها مع مالك اﻷرض
)بوكو ،2010،ص .3(159فوكالة الغوث ﻻ تملك أراضي ،ومن ثم فقد تم استئجار اﻷرض ﻹقامة مخيم إربد من عائلة التّل
)الدراوشة.4(2017 ،
يسكن هذه المخيمات الفلسطينيون من مختلف مناطق فلسطين؛ فعلى سبيل المثال ﻻ الحصر؛ فإن مخيم إربد يشكل
توزيع سكانه حسب اﻹحصائيات الرسمية خمسة وعشرين بالمئة من شمال فلسطين ،وخمسة وعشرين بالمئة من جنوب
فلسطين ،وخمسة وأربعين بالمئة من وسط فلسطين ،وخمسة بالمئة من الضفة الغربية .وتنحدر غالبية أهالي المخيم من
مدن وبلدات عكا ،وبيسان ،وبئر السبع ،وغزة ،وحيفا ،والخليل ،ويافا ،وجنين ،والقدس ،ونابلس ،والناصرة ،والرملة،
وصفد ،و طبريا ) .5(1952 ,UNRWAوهم يتوزعون على عشائر الدراوشة وكلش وحوامدة وشتات والمﻼح والسبايبة
والحسن والطيطي وأبو الهيجاء وعباهرة وأبو لبدة ودرباس وأبو حسان والجمرة وأبو مسامح .كما تضم عشائر المخيم
عشائر أبو سردانة ورمضان والهيصماوي والمناصرة والحايك وصوالحة وحبوش والصبيح والدلكي ،إضافة إلى عشائر
القواسمة وكتكت وأبو فارس وعقيﻼن وأبو باسل )صقر ،2012 ،ص.6(90-89 ،
مخيم الحصن "عزمي المفتي" :سمي مخيم الحصن المعروف بمخيم الشهيد عزمي المفتي في محافظة إربد نسبة
للدبلوماسي اﻷردني عزمي المفتي ،وهو ابن سعيد المفتي رئيس وزراء اﻷردن سابقًا )الموسى ،1996 ،ص .7(526وهو
واحد من المخيمات الستة للطوارئ التي تم إنشاؤها عام  1968ﻹيواء الﻼﱠجئين والنﱠازحين الفلسطينيين الذين غادروا
الضفﱠة الغربية وقطاع غزة نتيجة الحرب العربية  -اﻹسرائيلية عام .81967
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يقع مخيم الشهيد عزمي المفتي في محافظة إربد شمال اﻷردن ،وهو يتبع إداريا لمتصرفية لواء بني عبيد التي تتبع
بدورها لمحافظة إربد ،وهو مقام على أراضي بلدة الحصن على بعد كيلو مترين جنوب مدينة الحصن وثمانين كيلومتراً
شمال مدينة عمان في منطقة ريفية على يسار الطريق من إربد إلى عمان وخمسة عشر كيلو مترا جنوب إربد
).9(UNRWA. Org
أُقيم المخيم على سبعمئة وأربعة وستين دونما .و ُقدر عدد سكان المخيم عند تأسيسه باثني عشر ألفًا وخمسمئة
نسمة ،وارتفع إلى نحو خمسة عشر ألف نسمة عام  ،1970وما يقارب خمسمئة وست وسبعين عائلة عام  ،1968ووصل

عددها عام  1970إلى ألف وخمسمئة وأربع وثمانين عائلة .ويتألف المخيم من ألفين وخمسمئة وحدة سكنية ،وثﻼثة آﻻف
وسبعة منازل ) .10(1968 ،UNRWAواستؤجرت أرض مخيم الحصن لمدة محدودة من أصحابها اﻷصليين؛ فاﻷرض
التي يقوم عليها ملك لعائﻼت من الحتاملة والشرع )الصقور.11(2016 ،

يتشكﱢل سكﱠان مخيم الشهيد عزمي المفتي من تسعة عشر بالمئة من منطقة بيسان ،وستة عشر بالمئة من طوباس ،و
ثﻼثة عشر بالمئة من بئر السبع ،وأربعين بالمئة من الخليل وجنين وطولكرم وطبريا ويافا ،وخمسة عشر بالمئة من حيفا.
وتنحدر غالبية أهالي المخيم من مدن ومناطق بيسان وطوباس وتياسير وجنين ومرج ابن عامر وبئر السبع وحيفا .فيما
تتوزع غالبية القاطنين على عشائر الصقور وأهالي طوباس والتركمان ،أما العائﻼت التي جاءوا منها فهي :البشتاوي
والسبعاوي وأبو زيد وأبو شندي وأبو ملوح والضميري وأبو الرب والمصري والمسحاوي والدﻻهمة وغيرهم
)الطوباسي ،2002،ص.12(118
اﻷوضاع اﻻجتماعية في المخيمين :تتشابه اﻷوضاع اﻻجتماعية في المخيمات بصفة عامة ،سواء تلك التي أقيمت بعد
عام  1948أو بعد عام  .1967حيث تأثرت بشكل عام بالمناخ السياسي السائد في البلد الذي لجأوا إليه ،ومواقف النﱠظام
فيه من القضية الفلسطينية ،مما أدى إلى أن يكون التأثر كبيرا إلى حد ما بسبب كبر حجم الﻼﱠجئين الفلسطينيين في اﻷردن
قياسا إلى السكان اﻷردنيين ،وسهولة التعامل ضمن وحدة الضفﱠتين ،ومنح الجنسية )جرار وآخرون ،2002،ص.13(216
وإذ يعتبر اﻷردن أكثر الدول استيعابا لﻼّجئين والنّازحين الفلسطينيين ،فقد تم اﻻعتماد على فرضية أن الفلسطينيين يمثﱢلون
نصف عدد السكان في اﻷردن ،وبالتالي جاءت أوضاعهم اﻻجتماعية والصحية والتعليمية ومن حث العمالة والظروف السكنية
متجانسة مع أوضاع المجتمع اﻷردني المحلي ).14(1952 ،UNRWA
كذلك ساعدت عوامل أخرى جغرافية و ديموغرافية في تعزيز هذا التأثر ،منها القرب الجغرافي بين فلسطين واﻷردن،
ووجود أنماط متشابهة بين شمال كل من اﻷردن وفلسطين ووسطهما وجنوبهما ،ووجود عﻼقات أسرية تربط الكثير من
العائﻼت اﻷردنية والفلسطينية مما جعل يتمتع الﻼّجئ بأوضاع اجتماعية مشابهة تقريبا لتلك التي يتمتع بها مواطنو شرق
اﻷردن )عزايزة.15(2017 :
وساعد على تحقيق هذه الدرجة من التفاعل عدم وجود قوانين أو تشريعات أو معيقات اجتماعية تحد من الحركة
والتﱠنقل والعمل لﻼﱠجئين في المجتمع اﻷردني ،باﻹضافة إلى المهارات الفنية والزراعية التي يتمتع بها الﻼجئون الفلسطينيون
في اﻷردن ،مما ميزهم عن بقية الﻼّجئين في الدول المضيفة اﻷخرى ،ومكنهم من إعادة تثبيت أنفسهم اقتصاديا واجتماعيا
في المدن والقرى اﻷردنية ،إضافة للسياسة التي انتهجتها السلطات اﻷردنية التي تستند أساسا على التركيز على البعد
اﻹنساني بضرورة توفير متطلبات الحياة الكريمة لهم ،سواء كانوا داخل المخيمات أو خارجها ،مع أن الخدمات التي يقدمها
اﻷردن لﻼﱠجئين الفلسطينيين ليست بأي حال من اﻷحوال بديﻼً عن خدمات الوكالة )خزاعلة ،2001،ص.16(252
ضفﱠة الغربية بداية عهد جديد بتركيبة ديموغرافية حديثة .وكان تأثير هؤﻻء ملموساً في
لقد أصبح اﻷردن مضافًا إليه ال 
واقع الحياة لعدم وجود فوارق في العادات والقيم والمرجعيات وفي اﻷنماط اﻻستهﻼكية نظرا للشبه الكبير بين المجتمعين
الشقيقين ،حيث تضم المخيمات مجموعات سكنية من نفس القرى والمدن الفلسطينية وتعيش نمط حياتها السابقة؛ فمن
الطبيعي أن تكون القيم اﻻجتماعية السائدة في المجتمع هي قيم تلك القرى والمدن نفسها ).17(1952 ،UNRWA

طبيشات

481

وقد اتﱠسمت المرحلة اﻷولى للحياة في المخيمات في أعقاب النﱠكبة بالصدمة واﻻستسﻼم حين وجد الفلسطينيون
أنفسهم فجأة خارج أرضهم ووطنهم وقد اقتلعوا من نمط حياتهم العادي مجردين من كل ما يملكون فقد مزق نسيجهم
اﻻجتماعي وتجمعوا كﻼجئين في البﻼد المجاورة ،وتركزت قضايا حياتهم اليومية على تأمين العمل والغذاء والمأوى،
وتركزت تطلعات الفلسطينيين للمستقبل على هدف وحيد هو العودة .وقد عبر اﻷدب الفلسطيني في تلك المرحلة عن
مشاعر اﻷلوف من الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم فجأة يعيشون تحت وطأة ظروف بالغة القسوة وأحسوا باغترابهم
وتولﱠد لديهم شعور عميق "بالفردوس المفقود" .فالصورة الباهتة وغير الواضحة عن مستقبل حياتهم أضعفت إمكانية
اﻻنتقال السريع إلى فترة ما بعد الصدمة اﻷولى واستيعاب ما حدث )جرار وآخرون ،2002،ص ،216قاسمية،1978 ،
ص.18(471
وﻻ يزال عدد كبير من الﻼﱠجئين يرفضون الخروج من المخيم .ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ،أهمها أن الﻼﱠجئين يعتبرون
المخيم جزءًا من البلد اﻷصلي أو القرية التي هجروا منها ،وأنهم يخضعون لنفس الضغوطات اﻻجتماعية واﻻقتصادية
والسياسية ويعتمدون على بعضهم في تفاصيل حياتهم اليومية .ومنهم من يرفض السكن خارج المخيم ،وخاصة كبار السن،
على الرغم من أن بعضهم قادرين على ذلك ماليا ،لكنهم غير قادرين على الحياة خارج نسيجهم اﻻجتماعي ،كما أن المخيم
يمثل لهم رمزا للطبيعة المؤقتة للمنفى ،ورمزا لحق العودة باﻹضافة لصعوبة الظروف المادية التي ﻻتسمح لهم بالتوسع
والخروج من المخيم )سرحان ،1974 ،ص.19(66
وتجدر اﻹشارة إلى أن خروج بعض الﻼﱠجئين من المخيمات والعيش في المدن والقرى المجاورة إنما كان نتيجة ظروف
اجتماعية واقتصادية منها ضيق ومحدودية مساحة المخيمات ،وعدم قدرتها على اﻻستيعاب ،مما دفع بالعديد من الﻼّجئين
إلى الهجرة خارج حدود المخيم .وقد تمكﱠنت نسبة من الﻼّجئين والنّازحين ،وعلى وجه الخصوص اﻷغنياء منهم ،من الخروج
من المخيمات خﻼل السنوات اﻷولى من النﱠكبة والنّكسة ،ونجحوا في إيجاد مساكن بديلة لهم خارج نطاق المخيمات ،حيث
امتلك غالبيتهم البيوت أو الشقق السكنية ،بجانب المخيم أو في القرى واﻷحياء المختلفة المجاورة لعمان ومناطقها المختلفة
وفي إربد والزرقاء وجرش وغيرها .وأصبح جزء منهم يعمل في التجارة وآخرون يعملون في المؤسسات الحكومية .إﻻ أن
معظم الﻼﱠجئين داخل المخيمات وخارجها ليست لديهم القدرة المالية ﻻستئجار أو امتﻼك المنازل ،أو حتى شراء اﻷراضي
خارج نطاق المخيم في الدول المستضيفة المختلفة ،مما أدى إلى تفاقم حدة اﻻزدحام السكاني في المخيمات نظرا للتوسع
الداخلي ضمن مساحة المخيم المحدودة )سرحان ،1987 ،ص.20(94
لقد عبر أحد الﻼّجئين من مخيم عزمي المفتي عن رغبته في الهجرة خارج المخيم بقوله":إن الذين يستطيعون ترك
المخيم والذين لديهم النقود يتركون المخيم ،وأي فرد يستطيع ترك المخيم لن يتردد في تركه .إن تاركي المخيم حاليا هم
القادرون ماليا ،والذين يستطيعون شراء أو استئجار بيوت خارج المخيم لتحسين ظروف حياتهم" .وأضاف" :لو تفتح
أبواب الهجرة إلى الخليج أو الدول الغربية ،فإن أغلب السكان في المخيمات سيهاجرون" )خواجا ،وتلتنز،2005 ،
ص.21(59
وتشير اﻹحصائيات إلى أن نسبة الﻼﱠجئين المسجلين في المخيمات ظلّت قريبة من نسبتها في السنوات اﻷولى من
النّكبة ،بل قلّت ،مع أن عدد الﻼّجئين تضاعف عدة مرات .وهذا يدل على خروج متواصل لﻼّجئين من المخيمات بالهجرة إلى
الخارج أو باﻻنتقال للسكن في المدن والقرى المحيطة بالمخيم بعد أن تحسنت أحوالهم اﻻقتصادية ) (1952,UNRWA
.22
وبالرغم من التﱠدابير التي اتخذت من جانب الدول العربية التي فتحت أبوابها لهؤﻻء الﻼﱠجئين وبذلت في سبيل ايوائهم
وإعاشتهم الكثير من إمكانياتها ،وبالرغم من مساعدة هيئة اﻷمم المتحدة والمنظﱠمات المتفرعة منها ،فإن نسبة القاطنين منهم
في المخيمات لم تتجاوز الثماني عشرة بالمئة ،وعليه ،فإن الكتلة الرئيسية من الﻼﱠجئين تتوزع ضمن مناطق السكن العشوائي
في اﻷردن ،كما نجح قسم منهم في اختراق التجمعات المدنية في المملكة كما جاء في تقرير مدير وكالة اﻹغاثة )ﻻجئون
فلسطينيون ،د.ت ،ص.23(30
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وقد يسر هذا اﻻنتقال السكني إلى خارج المخيم إقامة عﻼقات اجتماعية ،واكتساب طريقة حياة المجتمعات المضيفة
وثقافتها .كما يسر ذلك الزواج الخارجي ،أي الزواج والمصاهرة بين الفلسطينيين في الشتات ومع فئات المجتمعات المضيفة
وجماعاتها .فهناك دراسات ميدانية تؤكد انتشار النمط الفلسطيني في فئات المجتمعات المضيفة .فمع مرور الزمن واختﻼط
العائﻼت التي تقيم في المخيمات أو في القرى والبلدات اﻷردنية مع المجتمع المحلي ،سواء بالعمل أو بعﻼقات النسب عبر
عشرات السنين ،تداخلت أنماط الحياة والعادات والتقاليد في العديد من الجوانب ،كما أعطى التزاوج والمصاهرة نتائج
إيجابية .ولذلك ﻻ يمكن وصف المخيم بالمجتمع المغلق؛ إذ إن حرية التنقل واﻻنتقال مسموحة ،والكثير بعد تحسن حالتهم
المادية يتركون المخيم إلى المدن بينما بقيت المخيمات مكانًا للفﻼحين والقرويين والعائﻼت الفلسطينية الفقيرة
)خمش ،2002،ص .24(217-216وقد أسهمت هذه الحالة إلى عدم تطور المخيمات وبقائها على حالها.
ويتسم مجتمع المخيم بعدة صفات أهمها ما يلي:
سمة المجتمع السلطوي :يؤكﱢد باسم سرحان في دراسته حول أوضاع المخيمات الفلسطينية أن" المخيم بني على
أساس عشائري .وقد تشكﱠلت اللﱢجان في المخيمات من مخاتير القرى والوجهاء -رؤوس المجتمع العشائري -وكان هدفهم
تمثيل مصالح الﻼﱠجئين أمام السلطات اﻷردنية واﻷمم المتحدة ووكاﻻت الغوث والصليب اﻷحمر في قضايا المساعدات
وغيرها )سرحان ،1975 ،ص.25(66
إلى جانب ذلك ،تتﱠسم ثقافة المخيم في اﻷردن بأنها مجتمعات محافظة في عﻼقاتها اﻷسرية التي تعد امتدادا لثقافة
البلدات والقرى الفلسطينية ،وما زال مجتمع المخيم يشدد على مساعدة اﻵخرين ،وتبادل التضحيات من أجل الجماعة.
ويقوم مجتمع المخيم بالسيطرة على الخﻼفات العائلية أو الفردية ،أو يحتويها بسرعة قبل أن تتفاقم .وأي انحراف يعاقب
عليه اجتماعيا أو على اﻷقل يستنكر من الجميع .وفيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع ،فهو ما يزال هامشيا إلى حد كبير،
لكن هذا ﻻ يلغي وجود بعض التﱠحوﻻت في بعض الجوانب التي أملتها حاجات التطور المجتمعي ،مثل التحاق المرأة
بالمدارس ،وخروجها إلى سوق العمل )سرحان ،1975 ،ص.26(66
سمة اﻻتﱢكالية واليأس :يؤكد باسم سرحان أن الروح اﻻتﱢكالية والشعور باليأس سائدان عند سكان المخيمات
الفلسطينية .وكانت خدمات وكالة الغوث عامﻼ هاما من عوامل خلق النفسية أو الروح اﻻتﱢكالية عند جماهير المخيمات .وقد
نتج عن هذه النفسية شعور عام تمثل في اعتقاد أهالي المخيم بالعجز عن تحقيق أي عمل أو إنجاز أي أمر مهم وبعدم
جدوى الجهود الجماعية أو الفردية في محاولة تغيير واقعهم ،ﻷنهم يدركون أن مصيرهم الشخصي والسياسي بيد غيرهم.
وقد وصف أحد سكان المخيم هذه الحالة بقوله :كنت عندما تلفظ كلمة مخيم أو ﻻجئ تتبادر إلى ذهني كلمة إعاشة وكلمة
أناس عاجزين مساكين )بركات ،ضود ،1968 ،ص.27(59-58
حالة العزلة اﻻجتماعية :يمكننا أن نلخص العوامل التي ساهمت في عزلة الﻼﱠجئين الفلسطينيين وعدم اندماجهم في
البيئة المجاورة ،خاصة في السنوات اﻷولى من النﱠكبة ،في :إحساسهم بالخسارة والعار ،والصدمة النفسية الناجمة عن فقدان
اﻷرض وفصلهم عن بيوتهم وممتلكاتهم ،باﻹضافة إلى النﱠظرة السلبية والدونية تجاه ابن المخيم من سكان البيئة المجاورة،
ووجود إشكالية كبيرة ﻷنه ﻻجئ وابن مخيم ،وعدم اﻻستعداد للتعاطي والتكيف أو التخوف من إقامة عﻼقات اجتماعية معه.
فمع إقامة المخيمات ،تجسد الشعور باختﻼف الفلسطينيين عن غيرهم بطريقة مذلﱠة للغاية ودفعهم لﻼنطواء على أنفسهم،
مما أدى إلى تدعيم العزلة والتﱠهميش )فرسون ،2004 ،ص ،265كامبرلنغ ،يوئيل ،1999،صDaniel , ،294
 ،1984 ،Knudsenص.28(168
وبينما أدت النﱠكبة والنﱠكسة إلى "اقتﻼع" قسم كبير من الشعب الفلسطيني في العامين  1948و1967من أرضهم،
وتفكيك طبقات المجتمع الفلسطيني ،أصبح مالك اﻷرض والفﻼح الذي يعمل في أرضه ومختار القرية وشيخ العشيرة يقيمون
في المكان ذاته ،ويعيشون في ظروف معيشية متشابهة .وبالرغم من حالة العزلة اﻻجتماعية والفقر والبطالة في مرحلة ما بعد
النﱠكبة مباشرة التي استمرت لسنوات؛ فإن ذلك لم يؤد إلى زوال القيم اﻻجتماعية التي كانت تُميز المجتمع قبل النﱠكبة عام
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 ،1948بل شكلت المخيمات الفلسطينية في دول اللﱡجوء طوال السنوات التالية للنﱠكبة حركية اجتماعية للفلسطينيين ،وطُور
الحراك اﻻجتماعي القيم اﻻجتماعية القديمة والعادات والتقاليد وأنماط المعيشة السابقة للنﱠكبة بقيم وعادات وأنماط معيشية
جديدة ،حلّ بعضها محلّ القديم ،وعمق بعضها اﻵخر أو هذﱠب جانبا منها ،وأعاد صياغتها ،وتعايشت جملة اﻷنماط هذه معا
في حالة حركة متواصلة ،وفي سياق هدم وبناء مستمرين تبعا لما يصير عليه الحراك اﻻجتماعي للفلسطينيين خارج
فلسطين ،باﻹضافة للدور الذي لعبته ظروف المجتمعات المضيفة ،وأنظمتها السياسية ،وقوانينها ونظرتها للقضية
الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل مرحلة مفسحة المجال لمرحلة هي مرحلة التفاعل مع المجتمع المضيف" اﻷردن".
التﱠنازع والتﱠضامن اﻻجتماعي :يحمل هذا الوضع في طياته جانبين في آن واحد :اﻷول :التﱠنازع اﻻجتماعي ،واﻵخر
التﱠضامن اﻻجتماعي .ويتمثل التﱠنازع اﻻجتماعي على مستوى المجتمع بعدة عوامل؛ أهمها الخﻼفات القديمة بين القرى
والعائﻼت ،التي نقلها السكان معهم من فلسطين )الكيالي ،1990 ،ص245-244؛ الموسوعة السياسية ،د.ت ،.ص-225
،29(226والخﻼفات "الثﱠورية" مثل التﱠنازع حول المياه أو حول اﻷرض المخصصة للبناء .أما التﱠنازع على المستوى العائلي؛
فسببه صعوبة الوضع المالي للعائلة ،حيث يقوم فرد واحد -غالبا ما يكون اﻷب -بالعمل من أجل إعالة عائلته بما فيها أوﻻده
الذين ﻻ يعملون .وبالتالي يشعر اﻷب أن دوره الرئيس هذا يعطيه الحق في تسيير عائلته كيفما يشاء .إلى جانب الظروف
اﻻقتصادية المتمثلة بالفقر والبطالة والظروف المعيشية والسكنية السيئة بسبب ضيق مساحة المخيم ،وعدم تناسبها مع
التزايد والضغط السكاني المستمر ،إضافة إلى الظروف البيئية والصحية غير المﻼئمة .كل هذه العوامل زادت الضغوطات
النفسية واﻻجتماعية وأدت لحدوث نزاعات عائلية ضمن العائلة الواحدة ،وعدم القدرة على التكيف والشعور باﻷمان
اﻻجتماعي اﻷمر الذي أوجد فجوة كبيرة ،وتصدعا في العﻼقات والبنية المجتمعية جاوز أفراد اﻷسرة الواحدة إلى اﻷسر
اﻷخرى الموجودة في المخيم الواحد.
لقد انهمك الﻼﱠجئون في حِراك اجتماعي ومادي على نطاق واسع في داخل البلد المضيف .وكانت بعض التﱠحركات
طوعية وفردية بحثًا عن العمل وبعضها اﻵخر قسريا وجماعيا أربك حياة اﻷفراد وبنيتهم اﻻجتماعية .إﻻ أن موضوع العزلة
اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية أصبح كبيرا ومتزايدا ،وموضوع التﱠفاعل والحِراك اﻻجتماعي والجغرافي أصبح مطلبا ملحا،
وتشكلت هناك فجوة كبيرة وواضحة بين سكان المخيم والبيئة المجاورة .وﻻ نستطيع أن ننسى العزلة الحقيقية داخل المخيم
نفسه ،ونقصد بذلك ،أهل المخيمات أنفسهم .ونتج عن ذلك نوع من اﻻغتراب ،يمكننا أن نصنفه إلى نوعين :اغتراب داخلي
في عﻼقات اﻷفراد أنفسهم داخل المخيم أنفسهم ،واغتراب خارجي في عﻼقات اﻷفراد داخل المخيم مع سكان البيئة
المجاورة.
أما التضامن اﻻجتماعي ،فهو في المخيمات -على مستوى المجتمع وعلى مستوى العائلة -أقوى من التنازع اﻻجتماعي،
والسبب هو أن:
 -1معظم سكان المخيمات أتوا من نفس المنطقة في فلسطين ،وقد كانت هناك روابط شخصية وجماعية بين القرى.
 -2المجتمع كلﱡه يشعر بأنه مجتمع مقتلع ومضطهد وﻻجئ.
 -3المجتمع ككلّ يواجه المشاكل العامة واليومية ذاتها.
 -4المجتمع كله يعيش على أمل واحد هو العودة إلى الوطن )سرحان ،1974 ،ص.30(58
لقد أصبح المخيم الفلسطيني الوحدة اﻻجتماعية الجديدة المغلقة التي تشكلت بعد عام  ،1948وكانت العﻼقات بين
السكان والجيران مترابطة ،وهذه الحقيقة في الواقع تفرض نفسها على الناس بسبب التﱠقارب الحسي والمادي الشديد
للبيوت .وبالتالي فمن أراد أن يصغي إلى حديث جيرانه أو لم يرد ،هو غالباً ما يسمعهم يتباحثون في مشاكلهم الخاصة
وخصوصاً في ساعات اللﱠيل ،ومما يزيد من حدة هذا الوضع أن معظم السكان في حي أو منطقة من المخيم يمتون إلى
بعضهم بصلة القرابة أو المصاهرة أو الصداقة أو الجيرة القديمة في فلسطين )غزال ،1996 ،ص.31(75
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وأصبحت العائلة الكبيرة )الحمولة( والقرية تمثﻼن المؤسستين اﻻجتماعيتين البارزتين في المخيمات ،وهو ما يؤكده
باسم سرحان في دراسته لمخيمات الفلسطينيين )نظرة سوسيولوجية(؛ إذ يرى أن "المخيمات منظمة في الواقع على أساس
وحدتين هما :القرية الفلسطينية ،والعائلة الكبيرة )الحمولة( ،وأن التركيب اﻻجتماعي للمخيمات أثﱠر تأثيرا كبيرا في جوانب
أخرى من الحياة الفلسطينية ،ومنها الحياة اﻻجتماعية ،والتماسك اﻻجتماعي ،والعادات والتقاليد".
ويضيف باسم سرحان أن الطريقة التي تم بها تركيب المخيمات اجتماعيا لعبت دورا كبيرا في المحافظة على الشخصية
الفلسطينية من الناحيتين العاطفية والنفسية .وقد نشأت المخيمات بشكل طبيعي عندما هجر سكان منطقة ما فاضطروا
للتوجه إلى مكان واحد والنزول في خيم متجاورة تجمعهم الحاجة الماسة لذلك ،وقد تحولت هذه الكيفية فيما بعد إلى وحدة
اجتماعية؛ فالمخيمات الفلسطينية ليست تجمعا عشوائيا عفويا لﻸفراد والعائﻼت ،بل هي أقرب إلى القرى في تركيبها
اﻻجتماعي .وقد تمت إعادة تجميع القرى سكانيا في مخيمات الشتات الفلسطينية .ويمكن تشبيه هذه القرى بالمناطق التي
خرجوا منها في موطنهم اﻷصلي ،وعند تحرير فلسطين سيكون من الممكن إعادة تركيبها اﻻجتماعي على أرض فلسطين في
فترة قصيرة جدا )سرحان ،1974 ،ص.32(65
كما أن الروايات الشخصية لﻼﱠجئين ليست خزانًا للتﱠاريخ الشفوي فحسب ،بل هي وسيلة أيضا لتعقﱡب التغيير اﻻجتماعي
وتحليل تصورات الﻼّجئين .ففي الوقت الذي نتحدث فيه عن الشتات ،تحكمنا فورا منظومة فكرية تنتمي إلى سوسيولوجيا
اﻻستمرار اﻻجتماعي والذﱠاكرة؛ إذ ينقل الﻼﱠجئ المهاجر عاداته وتقاليده ،وحتى طبقته اﻻجتماعية ،إلى بﻼد اللﱡجوء وتتحول
معها المخيمات الفلسطينية إلى قرى فلسطينية خارج حدود الوطن .وتعمل الذﱠاكرة عملها في هذه اﻻستمرارية عبر الزمن،
ولكن اﻹنسان أيضا يتأثر في حياته اليومية بمجمل العﻼقات اﻻجتماعية والمهنية والصداقة الجديدة التي ينسجها في بلد
اللﱡجوء )حنفي ،2000،ص.33(37
وكان للحكومة اﻷردنية دور كبير في الحفاظ على أنماط العﻼقات اﻻجتماعية التي كانت سائدة قبل عام  1948ولم يكن
ذلك بفضل جهود وكالة الغوث ،ولو كان لها الخيار لقامت حتما بتفكيك التركيب اﻻجتماعي الحالي للمخيمات وأعادت تركيبها
بشكل هدام بالنسبة للوحدة اﻻجتماعية .ولكن بالمقابل ،خدمت وكالة الغوث الﻼﱠجئين من البداية فشعر الﻼﱠجئ أو النﱠازح أنه
يحصل بسهولة على مسكن أو على ملجأ داخل المخيم وعلى كامل خدمات الوكالة ،كما عززت الوكالة بدورها بروز القيادات
المحلية التقليدية وجمع شمل اﻷقرباء ،حيث انتقل الﻼﱠجئ إلى مكان تجمع أبناء حمولته وقريته ،وأوكل تصريف أمورها إلى
القيادات العائلية والعشائرية )فرسون ،2004 ،ص .34 (225ومن هنا نﻼحظ أن تركيب المخيم قام على أساس الوحدة
والتماسك والمحافظة على الشخصية الفلسطينية الممثلة في شخصية البلدة التي قدم منها والتي تمثل جزءًا من فلسطين.
أما التضامن على مستوى العائلة :فهو متحقق إلى حد كبير؛ إذ يساعد أفراد اﻷسرة بعضهم بعضا ،ويهتمون بأحوال
بعضهم ،ويبقون معا برضاهم التام ،فالوﻻء لﻸسرة يحتل المرتبة اﻷولى في سلم وﻻءات الفرد .ويشعر الفرد بأن حياته جزء
من حياة أسرته ،وبأنه فرد ضائع ومحروم عاطفيا خارج إطار أسرته ،وما زال مدخول أفراد اﻷسرة يمكن أن يساهم فيه أكثر
من شخص ،وغالبا يجري استيعاب اﻷسر الجديدة )رجل وزوجته وطفله أو أطفاله( في منزل اﻷسرة اﻷم أو في منزل مجاور
لمنزلها.
ويﻼحظ أنه في الكثير من اﻷسر الﻼﱠجئة ،يعيش اﻷبناء واﻷحفاد في اﻷماكن التي يسكن فيها أجدادهم )في المخيمات(،
مما يؤدي إلى التماسك اﻻجتماعي لﻸسرة داخل المخيم .ومثل هذه اﻷسرة تعتبر امتدادا لما يعرف بنمط اﻷسر الممتدة.
كما أن ثمة روابط بين ﻻجئي المخيمات ومحيطهم المباشر ،نظرا إلى إمكانية تخطﱢي حدود المخيم لﻼحتكاك بمحيطه
)زهران ،2002 ،ص.35(64
ومن النﱠاحية التﱠاريخية :ﻻ يتطابق موقع المخيمات أو طبوغرافيتها الحالية بالضرورة مع ما كان سابقًا .ففي الواقع.
فقد هجر الكثير من المخيمات التي كانت قد أقيمت بشكل غير رسمي بعد عام  ،1948وأنشئ عدد آخر .ونتيجة لحرب
 ،1967هجرت مخيمات وشيدت مخيمات طوارئ )بوكو ،2010 ،ص.36(159-158
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ومن الناحية السوسيولوجية :يعيش معظم أفراد المخيم بمختلف فئاتهم وأصولهم التي قدموا بها من مواقع هجرتهم
في تجمعات محددة .وعليه ،ظهرت لدينا التجمعات في حارة واحدة معروفة باسمها نسبة إلى قريتهم المهجرة ،وعادة ما
يكون سكانها من البلدة نفسها التي هاجروا منها ،وذلك من أجل الحفاظ على اﻻمتداد للحالة السابقة التي أرادوا المحافظة
عليها كشكل موحد للتضامن والتكافل والحماية واﻷمن ،وامتدادا للتواصل في عﻼقات النسب والجوار )خوري،2000 ،
ص140؛ غزال ،1996 ،ص.37(75
وبالرغم من اﻷحداث المأساوية والحروب التي واجهها اﻷردن خﻼل السنوات  ،1970-1948فقد سارت الحياة
اﻻجتماعية في اﻷردن باعتدال وثبات ،واستطاع أهل اﻷردن أن يستوعبوا مع التطورات ويتأقلموا معها ،وأن يتجاوزوا
اﻷحداث والمحن .وتبين من معطيات هذه المرحلة أنه مع مرور الزمن واختﻼط العائﻼت التي تقيم في المخيمات أو في
القرى والبلدات اﻷردنية عبر عشرات السنين ،تداخلت أنماط الحياة والعادات والتقاليد والقيم والمرجعية والسلوك
اﻻستهﻼكي ،ونمط اﻷسرة الممتدة في العديد من الجوانب ،كما أخذ التزاوج والمصاهرة يعطي نتائج إيجابية ،وهذا كان
الحال بالنسبة لمخيم إربد )الموسى ،2003 ،ص.38(349
إن مخيم إربد قريب من أحياء مدينة إربد المتﻼصقة ،مما جعله امتدادا لها ،أدى هذا القرب إلى سهولة التعامل
والتبادل التجاري نظرا لعدم الحاجة للمواصﻼت ،كما كان ﻷصول سكان المخيمين؛ سكان مخيم إربد أصولهم قروية من
منطقتي حيفا ويافا ،وسكان مخيم الحصن أصولهم بدوية من بيسان وبئر السبع ،أثر كبير في نمط حياة الﻼﱠجئين.
اﻷوضاع اﻻقتصادية لﻼّجئين الفلسطينيين :تعتمد دراسة اﻷوضاع اﻻقتصادية للسكان على معدﻻت تغير النم و
السكاني وخصائصهم اﻻجتماعية .وهذه العوامل تُمكﱢن الدولة من رسم سياساتها اﻻقتصادية المستقبلية ،ووضع الخطط
التنموية التي تتناسب مع الخصائص اﻻقتصادية للسكان فيها .ويعد الﻼﱠجئون جزءًا أساسيا من السكان اﻷردنيين ،وبالتالي
فهم يشكلون عنصرا حاسما في النظام اﻻقتصادي للبﻼد.
أظهرت دراسة أجراها معهد فافو ) 39(Fafoالنﱠرويجي للدراسات أن نسب الفقر ترتفع في المخيمات بين الﻼﱠجئين
الفلسطينيين في اﻷردن ،بل إن أغلب سكان المخيمات تحت مستوى الفقر ،وكذلك بالنسبة إلى مجمل الﻼﱠجئين والنﱠازحين؛ إذ
إن تكلفة الحد اﻷدنى من الحاجات الغذائية وغيرها من تكاليف الكساء والنقل دون المستوى )مندس ،1976 ،ص-189
 .40(199وبذلك أصبح الفقر هو السمة المميزة لمخيمات الﻼﱠجئين بوجه عام ،ولقاطني هذه اﻷماكن في الدول المضيفة
بشكل خاص.
وأكﱠدت الكثير من الدراسات سوء اﻷوضاع اﻻقتصادية واﻻجتماعية وتدهورها داخل مخيمات الﻼﱠجئين الفلسطينيين.
ففي دراسة أجراها ناجح جرار ،وجد أن الوضع اﻻقتصادي في المخيمات سيئ سواء تمت مقارنتهم بالسكان الذين يحيطون
بهم ،أو بالنسبة لملكيتهم أو لدخلهم )جرار ،1994 :ص .41(84ومما ﻻ شك فيه أن مشكلة الﻼﱠجئين الفلسطينيين أثﱠرت
بشكل كبير في شتى مستويات الحياة ،وهذا ﻻ بد أن يكون له أثر في عدم اﻻستقرار ،سواء لدى الﻼﱠجئين أو في المنطقة
بشكل عام.
ويقرر )لوري براند( أن طريقة تعامل الحكومة المضيفة تتوقف على اعتبارات منها حجم "الجالية الفلسطينية" النﱢسبي
ودرجة اندماجها اﻻقتصادي أو هامشيتها في اقتصاد الدولة المضيفة ،وهي ذاتها تتوقف على اقتصاد القطر المضيف ودرجة
تنظيمها للسياسات ،علما بأن اﻷوضاع اﻻقتصادية في البلدان الثﻼثة -اﻷردن وسوريا ولبنان -ليست جيدة ،وتعاني كل منها
أزمة اقتصادية ،ومن ثم فإن قدرة الدول العربية المعنية بتقديم دعم كافٍ لﻼرتقاء بمستويات المعيشة في المخيمات
الفلسطينية تعد قدرة محدودة .ويعوض ذلك في العادة من خﻼل معونات الوكالة والمساعدات الحكومية المباشرة وتبرعات
بعض الجهات المعنية )براند ،1991 ،ص.42(22
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أما بالنسبة إلى المجتمع اﻷردني والحكومة اﻷردنية ،فإن هجرة الفلسطينيين جاءت بصورة مفاجئة ،وبﻼ تخطيط ،وخﻼل
فترة بسيطةن وترافق ذلك مع محدودية الموارد اﻻقتصادية ،وضعف البنية الصناعية إن لم يكن انعدامها ،والطابع الزراعي
السائد آنذاك الذي يتميز بمرونته القليلة ،وعدم الثﱠبات وتذبذب اﻹنتاج الزراعي -ﻻعتماده على مياه اﻷمطار القليلة
والنادرة ،-مع اعتماد أساليب الزراعة البدائية ،وقد شكل ذلك كله عبئا ثقيﻼ على الحكومة والسكان وعلى الموارد المتاحة،
وخصوصا القطاع الزراعي الذي يشكل المصدر الرئيسي ﻹطعام هذا العدد الكبير ،كما أن اﻹنفاق الحكومي على المجموعات
الكبيرة المهجرة وصل إلى حد كبير جدا .هذا مع العلم بأنه لم يكن متبلورا حينها مصير الفلسطينيين واتحادهم ضمن
المملكة اﻷردنية )الزغل،2001 ،ص419؛ القاضي ،1998،ص.43(252
وتعكس الصورة التي قدمتها حياة ياغي في نهاية الستينيات معاناة الﻼﱠجئين في اﻷردن من الفقر والعوز والهامشية،
واﻻعتماد الكبير على بطاقة التموين للحصول على الحد اﻷدنى من الحاجات المعيشية .وقد حالت اﻹعانات التي تقدمها
الوكالة دون حدوث مجاعة للفلسطينيين ،ولكنها خلقت في الوقت نفسه تصورا خاطئًا مفاده أن الفلسطينيين يعتمدون بصورة
كُلية على الصدقات الدولية )ملحس ،1973 ،ص.44(119-118
وكان أبرز أثر للنﱠكبة إحداث قطع بنيوي في عﻼقة الﻼّجئين باﻷرض وتطور قواهم اﻹنتاجية ،وذلك بسبب تجريدهم من
مواردهم اﻻقتصادية ،ومن نمط حياتهم اﻻقتصادي .فقد أصبح الﻼّجئون الفلسطينيون في المخيم -خاصة في البداية -كأنهم
طبقة واحدة بﻼ عمل وموارد وبﻼ أمﻼك ،يكادون ﻻ يتمايزون عن بعضهم ،فتساوى صاحب العمل والعامل ،وصاحب اﻷرض
والفﻼح ،والمتعلﱢم واﻷمي ،والغني والفقير .وصارت الخيام بيت جميع الﻼﱠجئين ،وهذا أنهى تناقضا مهما كان فاعﻼ في
المجتمع الجديد القائم على اللجوء ).45(UNRWA, 1953
وتُفيد التﱠقارير الصحفية والحقوقية الواردة بشأن المخيمات عمل بعض الﻼﱠجئين في مجال الزراعة في بادئ اﻷمر حتى
يستطيعوا تأمين لقمة العيش ،وذلك يرجع إلى أن غالبية سكان المخيمات من الفﻼحين الفلسطينيين ،فعملوا على استئجار
المساحات الزراعية من اﻷراضي القريبة من مناطق المخيمات لزراعتها في مخيمي إربد والحصن .وفي هذا المجال ،وقفت
المرأة إلى جانب الرجل تساعده في فﻼحة اﻷرض وزراعتها ،وبشكل أكثر تحديدا في مخيم الشهيد عزمي المفتي بسبب
توافر المساحات الزراعية حولها) .غزال ،1996 ،ص72؛ المنسي ،1991 ،ص.46(91
وتكشف اﻹقامة في المخيمات الحدود الطبقية القائمة بين الﻼﱠجئين الفلسطينيين وسكان المجتمع المضيف .فقد تبدلت
الطبقات اﻻجتماعية ،وأثﱠرت النﱠكبة تأثيرا كبيرا على الحراك الطبقي من جهتين؛ إذ خلقت المخيمات طبقة دنيا جديدة في
اﻷردن ،ووجدت القلة من سكان المخيمات رزقها في الزراعة كعمال ،وأصبح الوضع السائد بين سكان المخيمات يتميز بنمط
معين مؤداه تحول الفﻼحين إلى عمال من الطبقة البروليتارية تمارس أعماﻻ تحتاج مهارة ،ومهنا ثانوية ،وأعماﻻ مؤقتة
لساعات فقط ،مما حول المخيم إلى مصدر لقوة عاملة غير ماهرة ولكن رخيصة ،وكان هذا شأن معظم سكان المخيمات
)كامبرلنغ ،ومجدال ،2001 ،ص292؛ فرسون ،2000 ،ص.47(223-222
وتحول الفلسطينيون في الشتات أعقاب حربي  1948و1967من مجرد كونهم متلقي معونات في الغالب بارتباط
ضئيل بسوق العمل المحلي ،ومن كونهم شعبا يتكون إلى حد كبير من الفﻼحين إلى طبقة من العاملين .ولكن معدل الزيادة
استمر باﻻرتفاع بين الفلسطينيين في معظم مخيمات الﻼﱠجئين وخصوصا من الطبقات العمالية؛ مما يعني أنه كان يلغي الطبقة
البرجوازية .فم يعد البرجوازي بالضرورة قادرا على الحفاظ على وضعه اﻻجتماعي؛ إذ ضيعت النﱠكبة ماله وأرضه ،مما أعاد
تشكيلهم إلى ما يمكن وصفه بطبقة واحدة معدمة من حيث وسائل اﻹنتاج والموارد ،وطبقة متوسطة .أما الطبقة الوسطى
الصغيرة قبل النﱠكبة ،فإنها ازدهرت في الشتات وطورت لنفسها هياكل مهنية واجتماعية في الخمسينيات والستينيات من القرن
الماضي )فرسون ،2000،ص222؛ صايغ ،1980 ،ص.48(229-228
وأصبح هناك نوعان من الﻼﱠجئين منذ أيام النﱠكبة؛ أبناء الطبقتين الوسطى والعليا من الفلسطينيين الذين اتخذوا ملجأ
لهم في المدن العربية القريبة ،مثل عمان وبيروت ودمشق بعد أن باعوا أمﻼكهم من يافا والقدس وحيفا ،وكانوا قد غادروا

طبيشات
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مناطق الصراع المسلﱠح قبل عام  ،1947فاستأجروا شققًا لسكناهم في تلك المدن لمدة قصيرة على أمل عودتهم بعد
انتهاء اﻷعمال العدائية إلى المراكز السكنية باتجاه الشرق اﻷكثر أمنًا ،أما المجموعة الثانية اﻷكبر عددا فتتألف من الفقراء
والفﻼﱠحين المعدمين الذين بقوا في المخيمات )شريح ،2005 ،ص.49(45
وتوضح دراسة المؤسسة النرويجية )فافو( أن سكان المخيمات في اﻷردن -على اﻷغلب -يحصلون على مداخيلهم
المالية من التحويﻼت المالية من أبنائهم الذين يعملون في دول الخليج العربي ،ومن اﻻستثمارات في اﻷراضي .أما الفقراء
جدا من الﻼﱠجئين فﻼ يزالون يعتمدون على مساعدات الوكالة )خواجا ،وتلتنز ،2005 ،ص60؛ براند،1991 ،
ص .50(155وليست مخيمات اﻷردن مجتمعات مغلقة بالمعنى الدقيق؛ فالحركة إلى المخيم ومن المخيم هي عملية انتقائية
بشكل عال ،و يميل القسم الفقير من السكان بصورة بسيطة عملية إلى العيش في المخيم ،بينما يهاجر القسم اﻷحسن حاﻻً
إلى خارج المخيم )شريح ،2005 ،ص .51(45وهذه الهجرة اﻹنتقائية تقود إلى تركيز الفقر والبطالة في المخيمات.
شبه المخيم في بداية إنشائه بالتﱠجمع التﱠراكمي الذي ﻻ يشكﱢل جسماً اجتماعياً وﻻ مجتمعا له مكونات ومقومات
وقد 
المجتمعات اﻹنسانية .ولم يكن المكان يهدف إلى غاية اجتماعية أو إنسانية؛ فقد فرض هذا المخيم فرضاً على أفراده ،دون
أن يكون لهم في ذلك حق اﻻختيار ،وهو مكان غير مهيأ لنشاط زراعي أو صناعي إﻻﱠ في أضيق الحدود .ولم يكن المكان في
معظم الحاﻻت يهيئ حتى فرصة اﻻتصال بمراكز الحياة التي تقع بالقرب منه ،ويكاد يخلق إحساسا لدى من يسكنه بأنه مهمل
ﻻ يجذب إليه أحدا ،وﻻ يمكن أيضا أن ينجذب إليه أحد بالرغم من الجهود التي بذلت ليكون مكانًا مقبوﻻً .ونظرا ﻷنه ﻻ
تتاح لهم أية فرصة للتﱠطور والسير إلى هدف مستقبلي ،فإنهم يجدون أنفسهم يدورون في حلقة مفرغة ﻻ فكاك منها )ملحس،
 ،1973ص.52(64
لقد أصبحت للمخيم على مر السنين حدود مادية واجتماعية واقتصادية ،ونشأ داخل كل مخيم اقتصاد محلي لتأمين
الحاجات اﻷساسية لسكانه ،وكان الشكل الوحيد للتﱠبادل بين المخيمات هو الهجرة من المخيم بدوافع اقتصادية أو
اجتماعية .كما أن سكان المخيم يمدون أقرب المراكز إليهم باﻷيدي العاملة ويبيعون إليهم البضائع )،UNRWA
.53(1952
وتشكلت منذ بدايات اللﱡجوء والنﱡزوح إلى اﻷردن ،ومع وﻻدة الجيل الثاني والجيل الثالث من الﻼﱠجئين والنﱠازحين
سلوكيات لﻺنتاج واﻻستهﻼك وصورة جديدة لكيفية استغﻼل الموارد المتاحة بصورة مثلى بمفهوم جديد ،بل إن هناك ما
يكفي من اﻷدلة الميدانية التي تثبت ذلك حين عمل الﻼﱠجئون بما توافر لهم من مدخرات بسيطة ،ورؤوس أموال ،على إنشاء
ورش ومحﻼت ومشاريع صغيرة لخدمة فئات المجتمع المضيف ،وتأمين دخل مالي مستمر لهم وﻷسرهم من خﻼل الحصول
على مهن وأعمال خارج المخيمات ،تﻼ ذلك قيام فئات منهم بشراء أراض وعقارات وبناء مساكن خاصة بهم )عثامنة،
 ،2001ص.54(254-252
فلم تكن حياة الفلسطينيين في المخيمات منذ عام  1948وﻻ حياتهم بعد اﻻحتﻼل عام  1967حياة آمنة مستقرة.
ومع ذلك ،فبعد جيلين من تدمير مجتمعهم ،وبعد صدمة التﱠشرد والتﱠشتت عام  ،1948أصبح هؤﻻء الفلسطينيون شعبا
منتجا اقتصاديا ،.وهذا كان مﻼحظاً في مخيم إربد .ويشار إلى أنه بالنظر لقرب مخيم إربد من منطقة وسط المدينة
التجاري ،وبسبب وجود سوق الخضار وانخفاض أسعار السلع والخدمات والمواد اﻻستهﻼكية نسبيا مقارنة بالمدن
المجاورة ،وﻷنها كانت مخيمات طوارئ مؤقتة ﻻ تدفع ضريبة دخل أو مبيعات -مع أنه ﻻ يوجد في المخيم الكثير من
المحﻼﱠت التجارية -فقد جعلها ذلك تجذب الكثير من المتسوقين من المناطق المحيطة بالمخيمات .و أدى إلى تشكل شبه
اقتصاد قائم بذاته ،يتفاعل مع أقرب مركز اقتصادي إليه في البلد المضيف -مدينة إربد) -العﻼونة ،2000 ،ص.55(35
اﻷمر الذي أدى بالتالي إلى التوسع الدراماتيكي لمخيم إربد.
وبينما ساعد وجود السوق التﱢجاري "سوق الخضار"على انتعاش مخيم إربد من خﻼل قدوم الناس إلى المخيم لشراء
حاجياتهم وللتجارة ،فإن وجوده شكل ضغطًا كبيرا على مختلف أنواع الخدمات ،من مياه وتعبيد وكهرباء ،وعلى المرافق
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المختلفة للمخيم ،بسبب تضاعف أعداد المستخدمين بحيث اتسمت الشوارع باﻻزدحام الشديد طوال النهار ،كما تم التﱠعدي
و"اﻻستيﻼء" على بعض الساحات التي تستعمل كمجالس ﻷهالي المخيم ،مثلما حصل للساحة الرئيسية التي استعملت
كسوق للخضار ،باﻹضافة إلى تمدد المتاجر وتشكﱡل البسطات التجارية بحيث تحولت اﻷزقﱠة من أماكن لجلوس السكان
والتظلﱡل إلى ممرات مزدحمة بالمتسوقين )الرجوب ،2012 ،ص.56(81-78
وحسب موقع صحيفة الشاهد ،فإن مخيم الحصن كان كغيره من المخيمات يعاني من نقص الخدمات بجميع أشكالها،
وتردي اﻷوضاع اﻻقتصادية في المخيم ،وصعوبة تأمين احتياجات السكان اﻷساسية ،فضﻼً عن الثانوية؛ إذ إن منطقة المخيم
منطقة جغرافية مغلقة ،بعيدة كيلومترين عن مدينة الحصن ،وعن مدينة إربد خمسة عشر كيلومترا .وبسبب الحاجة
للمواصﻼت فقد أدى إلى صعوبة العمل وتعطﱡل الكثير من التفاعل اﻻقتصادي ،ودفع بسكان مخيم الحصن للتسوق من مدينة
إربد أو الحصن .وقد تطرق أحد الﻼﱠجئين من مخيم الشهيد عزمي المفتي إلى الظروف المعيشية التي يعانيها أبناء
المخيمات في اﻷردن ،مؤكدا سوء اﻷوضاع اﻻقتصادية لدى أبناء المخيم وما يصاحب ذلك من بطالة ،معوجود غالبية أبناء
المخيم تحت خط الفقر )شاهد.57 (2007 ،
الغذاء :لم يطرأ أي تغيير على مخصصات اﻹعاشة اﻷساسية التي توفﱢرها الوكالة ،على الرغم من ارتفاع عدد الﻼﱠجئين
المنتفعين بخدمات الوكالة .ومن المسلﱠم به بوجه عام أن هذه المخصصات الغذائية الشهرية غير كافية في تقدير خبراء
التﱠغذية .58فيتلقى الﻼﱠجئ كيلوغرام طحين ،وستمئة غرام من الحبوب كالفول والعدس والفاصوليا ،وستمئة غرام سكر،
وخمسمئة غرام أرز ،وثﻼثمئة وخمسة وسبعين غرام زيت وسمنة .وفي الشتاء توزع الوكالة لترا ونصف لتر من الكاز
لﻼﱠجئ ،سواء كان في المخيم أو خارجه .وقد أمكن الحصول على رأي الﻼﱠجئين في مخيم إربد في تلك الفترة فيما
يوزع عليهم من مقررات غذائية .فقد أفادت بعض اﻷسر أن الدقيق الذي توزعه الوكالة ﻻ يكفي لصنع الخبز الذي
تستهلكه اﻷسر ،وأن أسرا تبيع صنفًا من أصناف التموين لكي تتمكن من شراء بعض حاجياتها ،مثل اﻷدوية .يضاف
إلى ذلك أن الكثير من المؤن الذي تقدم هي من النوع الرديء ).59(1954-1953 ،UNRWA
الكساء :يقتصر دور الوكالة على دفع ثمن ما تقدمه لﻼﱠجئين من الكساء ،وذلك مما يصل إليها من تبرعات بعض الحكومات
أو اللﱢجان الخيرية .وتصف تقارير الوكالة أ ن الذين يدرسون في مدارس الوكالة مﻼبسهم رثﱠة ودون المستوى
).60(1955 ،UNRWA
الدخل :تُعد دراسة الدخل من اﻷمور الهامة عند دراسة النﱠواحي اﻻقتصادية للسكان ،ويتأثر الدخل بطبيعة النشاط
اﻻقتصادي ونوع المهن التي تمارس في مجتمع ما ،إضافة إلى تأثره باﻷوضاع السياسية ،وتعتبر أجور العمل المصدر
الرئيسي للدخل لمعظم عائﻼت الﻼﱠجئين الفلسطينيين ،في حين تشكل المعونات مصدر الدخل الثاني)تيلتنيس ،تشانغ،
 ،2014ص.61(6
ويتصف الدخل في مخيمات الفلسطينيين بما يلي:
-

عدم توفر العمل الدائم والثﱠابت سوى لعدد صغير من سكان المخيمات.

-

تعتبر "مداخيل" السكان منخفضة بشكل عام.

-

ينفق الدخل البسيط عادة للشخص الواحد ،وفي بعض الحاﻻت لشخصين ،مما يشكل عبئا اقتصاديا ثقيﻼ في ظل
إعالة عائلة كبيرة -سبعة أشخاص أو أكثر ،-وهذا العبء اﻻقتصادي ﻻ يتﱠفق مع الدخل المتدنﱢي مما يجعل سكان
المخيمات في ضيق بحيث ﻻ يتمكنون من تدبير أمورهم المعيشية إﻻ بصعوبة )سرحان ،1974،ص.62(60

يعد معدل الدخل العام لسكان المخيمات متدنﱢياً ،ويرجع السبب إلى طبيعة اللﱡجوء ونقص الموارد والممتلكات المادية
داخل المخيم )تيلتنيس ،تشانغ ،2014 ،ص .63(6وعلى الرغم من أن اﻷفراد ﻻ يميلون إلى إعطاء أرقام دقيقة وصحيحة
في الغالب ،فإن تلك اﻷرقام تعبر عن صدق فعلي إذا ما نظرنا إلى أن نسبة كبيرة هم عاطلون عن العمل ،والنسبة اﻷكبر
تعمل في القطاع الخاص .ويعتبر متوسط الدخل الشهري متدنﱢيا بالنسبة لﻺنفاق الشهري في مخيمي إربد والحصن ،وقد
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قُدر مدخول العائلة الفلسطينية في مخيم إربد بما يتراوح بين مئتين ومئتين وخمسة وعشرين دوﻻرا شهريا
65
) ،64(UNRWA, 1952أما في مخيم الحصن فقدر بثﻼثمئة دوﻻر شهريا لﻸسرة الواحدة ) (1970,UNRWA
المهن الرئيسية لﻼّجئين :يعرف تصنيف المهن بالتﱠصنيف اﻻجتماعي المهني الذي يهتم بالحرفة؛ أي نوع العمل الذي
يمارسه الفرد ،ويتأثر التﱠركيب المهني بعدد من العوامل اﻻجتماعية واﻻقتصادية والديموغرافية ،وقد سببت موجات التﱠهجير
القسرية عامي  1948و 1967تحوﻻ من اقتصاديات تعتمد على الزراعة إلى اقتصاديات تعتمد على دخل العمل المأجور.
ويعمل غالبية سكان المخيم في أعمال مهنية وحرفية ذات أجور رخيصة نسبيا ،وتتﱠسم بصعوبتها ،وببعدها عن المدن
والمرافق والخدمات المختلفة )عثامنة ،2004 ،ص ،66(148والبعض يعمل في اﻷعمال الزراعية التي تستند إلى العمل
الموسمي ذي اﻷجر اليومي مما يحرم تلك اﻷغلبية الدخل الثﱠابت .ومنهم من يعملون في القطاع الحكومي أو العسكري
"الجيش" أو الخاص ،ومنهم موظفون في وكالة الغوث .وبالتالي مستوى الحياة المعيشية لسكان المخيمات دون المتوسط
)الطوباسي ،2002 ،ص.67(117
و يؤكﱢد المنسي في دراسته "مخيمات الﻼﱠجئين الفلسطينيين في اﻷردن" أن نسبة من النساء الﻼﱠجئات يعملن ضمن
نطاق المخيم؛ فجزء منهن يعملن في المجال الحرفي كالصناعة والخياطة ،إﻻ أن نسبة مشاركتهن في قوة العمل الفلسطينية
تبقى متدنﱢية في الدول المضيفة ،وهذا ما أكدته إحدى الﻼﱠجئات في مخيم إربد .أما في مخيم الحصن فتقبل النساء على
العمل في الزراعة )المنسي،1991،ص ،68(91وهذا يعود إلى طبيعة المنطقة الزراعية المحيطة بالمخيم ،وإلى عمل أرباب
اﻷسر في مهنة الزراعة ،وإلى طبيعتهم كفﻼّحين في اﻷصل.
وقد أدى هذا الوضع إلى تفسخ المنظومة المجتمعية في المخيمات وهشاشتها أمام الﻼجئين من الشباب ،ودعاهم إما
إلى التوجه في عمر مبكر إلى سوق العمل وترك مقاعد الدراسة ،أو اﻻنضمام إلى قائمة العاطلين عن العمل ،أو التفكير في
الهجرة؛ ﻷن المخيم لم يوفر العمل إﻻ للقلﱠة القليلة؛ إذ افتتحت بعض الدكاكين الصغيرة ومورست اﻷعمال الحرفية البسيطة
)محافظة ،1983 ،ص.69(282
البطالة :يفيد تقرير فافو الصادر عن اﻷمم المتحدة أن نسبة البطالة مرتفعة بين الﻼﱠجئين الفلسطينيين في مخيمات
اﻷردن .ويعزى ارتفاع البطالة في المخيمين موضوع الدراسة إلى :انخفاض مستوى التعليم لﻸفراد في سن العمل ،وبالتالي
محدودية فرص حصولهم على عمل من جهة ،والظروف اﻻقتصادية السيئة في اﻷردن من جهة أخرى .وتصل نسبة البطالة
في مخيم إربد للذكور إلى ثﻼثة عشر بالمئة ،وتسعة عشر بالمئة لﻺناث .والنسبة أعلى في مخيم الحصن ،فيصل معدل
البطالة سبعة عشر بالمئة للذكور وخمسة وعشرين بالمئة لﻺناث ،وهي النسبة اﻷعلى بين المخيمات )تلتنز ،وهافنج،
 ،2014ص .70(41والمرأة تعاني البطالة أكثر من سواها ،ليس بسبب قلة فرص العمل أو انعدامها فحسب؛ بل بسبب
القيود اﻻجتماعية المفروضة على المرأة واضطرارها لرعاية أوﻻدها وإنجازها اﻷعمال المنزلية )تيلتنيس ،وتشانغ،2014،
ص.71(82
اﻷوضاع الديموغرافية في المخيمين :لم تول وكالة الغوث اﻹحصاءات الديموغرافية لﻼﱠجئين في المخيمات اهتماما
كبيرا .كما لم تميز المسوحات اﻷردنية بين سكان المخيمات وسكان المناطق المجاورة لها ،واعتبر سكان المخيمات تابعين
لتلك المناطق  ،إﻻ أنه يمكن اﻹشارة إلى هذه المتغيرات بصورة عامة؛ إذ إن الﻼﱠجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها
هم جزء من التحول الديموغرافي العام في اﻷردن.
يعرض هذا القسم المﻼمح الديموغرافية الرئيسية لﻼﱠجئين الفلسطينيين في مخيمي إربد والحصن ،ويصف التركيبة
السكانية باستخدام عدد من المؤشرات ،منها :حجم اﻷسرة ونوعها ونسبة اﻹعالة والحالة اﻻجتماعية .ويلعب سلوك الناس
بالنسبة لﻺنجاب ،دورا حاسما في تقرير الشكل المستقبلي لتركيب السكان في المخيمات.
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وقد صدر عن وكالة الغوث أن معدل الوﻻدات الخام لﻼﱠجئين الفلسطينيين مرتفع؛ فبينما كان عدد المواليد في مخيم
إربد عام  1952يقارب ألفا ومئة وسبعة وأربعين كان عدد الوفيات مئة واثنتي عشرة ) .72(1952 ،UNRWAوفي مخيم
الحصن كان عدد المواليد عام  1968ألفين ومئتين واثنين وتسعين ،وبلغت الوفيات مئة وإحدى وسبعين ،وهذا يؤكد
ارتفاع عدد المواليد مقارنة بالوفيات .ولكننا نلمس انخفاضا في معدﻻت وفيات اﻷطفال الرضع؛ حيث تقل عن خمسين حالة
وفاة لكل ألف مولود ).73(1968 ،UNRWA
التركيب العمري في المخيمين :يعتبر مجتمع المخيم في اﻷردن مجتمعا فتيا ،ووفق ما ورد في التﱠقارير الصادرة عن
الوكالة يظهر الهرم السكاني سكانًا أصغر سنا ،وتتﱠسع قاعدة الهرم السكاني الممثل لﻼﱠجئين في اﻷردن بسبب ارتفاع نسبة
اﻷطفال )تيلتنيس ،وتشانغ ،2014 ،ص .74(36ويعود السبب في انخفاض نسبة اﻷطفال دون الخمس سنوات إلى عدم
الدقة في تسجيلهم من ضمن الﻼﱠجئين الفلسطينيين في اﻷردن لدى الوكالة بسبب عدم تقديم الوكالة أية خدمات أو منافع
لهؤﻻء اﻷطفال تشجع الﻼﱠجئين على تسجيلهم )المنسي ،1991 ،ص.75(84
التﱠركيب النﱠوعي :يطلق مصطلح التركيب النوعي على نسبة الذكور واﻹناث في المخيمات .ففي مخيمي إربد والحصن
ترتفع نسبة الذكور على اﻹناث ،وهذا تؤكده الجداول اﻹحصائية لوكالة الغوث ).76(1952 ،UNRWA
الخصوبة :يرجع السبب في ارتفاع نسبة اﻷطفال الفلسطينيين إلى ارتفاع معدﻻت الخصوبة للمرأة الفلسطينية .وعلى
أي حال ،فإ ن المجتمع الفلسطيني ﻻ يعتبر إنجاب اﻷطفال عبئًا اقتصاديا .فمنهم من يجد في العائلة الكبيرة دعامة للمستقبل،
وآخرون يرون في اﻷوﻻد عمالة ضرورية في المزرعة والمتجر والورشة .ويتراوح معدل اﻹنجاب من خمسة إلى سبعة أطفال
في المخيمين )خواجا ،وتلتنز ،2005 ،ص.77(38-37
الحالة اﻻجتماعية والتﱠركيب اﻷسري :يميل الﻼﱠجئون الفلسطينيون المقيمون داخل المخيمات إلى الزواج في عمر
صغير.وتنطبق هذه المﻼحظة على الذكور واﻹناث في المخيمين )تيلتنيس ،وتشانغ ،2014 ،ص.78(15-14
حجم اﻷسرة :يعتبر متوسط حجم اﻷسرة في مخيمات الﻼﱠجئين في اﻷردن كبيرا .ويبلغ متوسط حجم اﻷسرة في
المخيمين من خمسة إلى سبعة أفراد داخل المخيم )تيلتنيس ،وتشانغ ،2014 ،ص.79 (307
نسبة اﻹعالة :تُحتسب نسبة اﻹعالة بتقسيم مجموع عدد اﻷطفال الذين تقلّ أعمارهم عن خمسة عشر عاما وكبار
السن الذين تزيد أعمارهم على خمسة وستين عاما على عدد البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر وأربعة
وستين عاما .ويشير ارتفاع نسبة اﻹعالة السكانية إلى عبء اقتصادي في مختلف متطلبات الحياة اﻻقتصادية واﻻجتماعية
والصحية والتعليمية وغيرها .ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة إعالة اﻷطفال ،وشيوع تقاسم اﻵباء واﻷشقاء واﻷطفال واﻷجداد
واﻷحفاد مكان العيش في المخيمات؛ بمعنى أن اﻷسر الممتدة أكثر شيوعا .و ُقدرت نسبة اﻹعالة في مخيم إربد بـ  5.3وفي
مخيم الحصن بـ ) 5.2الزغل ،2001 ،ص401؛ الزغل ،عثامنة ،2004 ،ص .80(49ومثل هذا الوضع السيء كفيل بخلق
العديد من المشاكل سواء كانت صحية أو اجتماعية أو أخﻼقية.
الخاتمة
يمكن الخروج بالخﻼصات واﻻستنتاجات العامة التالية فيما يتعلق بسمات الحياة اﻻقتصادية واﻻجتماعية في مخيمي إربد
والحصن ،وهما المخيمان اللّذان تم اتخاذهما كحالتين دراسيتين لفهم المخيمات الفلسطينية في اﻷردن:
-

يتميز المخيم بنظام اجتماعي قوي ساعدت على تكوينه العادات اﻻجتماعية للسكان والتي كسبوها من قراهم في
فلسطين.
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-

كان من الضروري البحث في قضايا العزلة اﻻقتصادية واﻻجتماعية؛ فقد انعكس تدنﱢي المستوى الخدماتي والمعيشي
واﻻقتصادي المتمثل في الفقر والبطالة ومشاعر القهر اﻻجتماعي على أنماط الحياة والسلوك الفردي والجماعي ،وهذا
ما أضفى بعداً نفسياً على الحياة اﻻجتماعية لسكان المخيمين وعﻼقاتهم باﻵخرين من المحيط المجاور.

-

تتعمد وكالة الغوث عدم إظهار الحقائق وإخفاء المعلومات واﻹحصائيات واﻷرقام التي تتعلق بالمخيمات وبالﻼﱠجئين
حرصا على مصالحها وحتى تظلّ الوكالة قائمة ومستمرة في رعاية شؤون الﻼﱠجئين الفلسطينيين.

-

يتميز سكان المخيمات بصورة واضحة بدخل أدنى وأسر أكبر حجما والعيش في مساكن دون المستوى ،واعتماد أكبر
على الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث .وبالرغم من جميع المحاوﻻت ،فاﻷوضاع المعيشية ما زالت سيئة سواء
بالمفهوم النسبي أو بالمفهوم المطلق.

-

تُعاني المخيمات بشكل عام ومخيما إربد والحصن بشكل خاص من اﻹهمال وعدم اﻻهتمام من المسؤولين .ومن هنا
تنبع أهمية العمل على تحسين اﻷوضاع الحياتية واﻻقتصادية واﻻجتماعية في المخيمات بما يتناسب مع الكثافة
السكانية والطلب المتزايد على الخدمات.

-

يتميز مخيم إربد بقربه من مدينة إربد وبوجود السوق التجاري فيه اﻷمر الذي أثر بشكل كبير في جميع نواحي الحياة
فيه وساعد على تحسن الوضع اﻻقتصادي لسكان المخيم وإقامة عﻼقات اقتصادية اجتماعية داخل المخيم وخارجه.
بالمقابل ،أثر بعد مخيم الحصن "عزمي المفتي" عن مدينة إربد والحصن مع ضعف الحياة اﻻقتصادية فيه على تطور
المخيم وعلى تفاعله مع المجتمعات المحيطة.

-

يجب الحرص على بقاء وكالة الغوث المسؤولة عن تقديم الخدمات للمخيمات ،وعقد شراكة بين وكالة الغوث
والسلطات الموجودة في المجتمع المحلﱢي ،وذلك من أجل التفاهم على المسؤوليات واﻷهداف المراد تحقيقها ،مع
التأكيد على ضرورة إشراك الﻼﱠجئين أنفسهم في بناء المخيم وتطويره وتقدير احتياجاته ،مما يعطينا خيارات واسعة
للتطوير والتنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سكانية.

-

انعكست الحالة السياسية على اﻷوضاع اﻻقتصادية واﻻجتماعية في المخيمات ،فﻼ يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية
أو تغير في في اﻷوضاع اﻻجتماعية بمعزل عن تغير الحالة السياسي؛ فاستمرار اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي لﻸراضي
الفلسطينية ﻻ يزال يترك بصمات واضحة على المخيمات.

-

يؤكﱢد الﻼﱠجئون تمسكهم بوكالة الغوث وأهمية دورها في تقديم الخدمات اﻹنسانية لهم ،التي تتمثل فيما يلي:

-

العمل على تحسين الواقع اﻻقتصادي لﻼﱠجئين في المخيمات ،ومحاولة تقليل نسب البطالة بينهم ،وذلك من خﻼل:
 .1إقامة مشاريع تنموية هادفة.
 .2خلق فرص عمل في المخيمات تحت إشراف وكالة الغوث.
 .3سن القوانين التي من شأنها تنظيم عمل السوق وإلزام الناس بها.
 .4عمل توزيع جديد للمخيم من حيث عﻼقة السوق بالمناطق السكنية وعﻼقته بالمرافق العامة مثل المدارس؛ إذ
يشكل السوق مصدر ازعاج لها.
 .5اﻻهتمام بالمرأة ،وبدورها كرديف اقتصادي للرجل في التﱠخفيف من المعاناة اﻻقتصادية التي تعاني منها اﻷسر
الفلسطينية في المخيمات.
 .6إقامة مراكز للشباب ،وإطﻼق دورات للتّثقيف والتﱠوعية المجتمعية في مجال التربية السكانية ،ومخاطر الزواج
المبكر ،وضرورة تنظيم النﱠسل في المخيمات ،والتعاون مع الجهات المختصة لمحاربة المشاكل اﻻجتماعية المتمثلة
في الفساد والسرقة واﻻعتداء على اﻵخرين وغير ذلك.

...مات الفلسطينية في اﻷردنخياﻷوضاع اﻻجتماعية واﻻقتصادية للم

492

Socio-economic Conditions in Palastinian Refugee Camps In Jordan: Irbid
Camp and Al-Huson (Azmi Al-Mufti) Camp (1948-1970)
Mai Tbaishat
History Department, The University of Jordan, Amman, Jordan.
Abstract
This research aims at studying the socio-economic conditions Palestinian refugee camps in Jordan
which are characterized by small and crowded spaces. The study focuses on two Palestinian camps in
the north of Jordan: Irbid refugee Camp and Azmi Al- Mufti refugee camp. These two camps had to
cope with large numbers of refugees who had fleed the Arab-Israeli wars of 1948 and 1967.The
sudden flow of refugees after the wars of 1948 and 1967 has led to the creation of these two camps
without any planning and without taking into consideration the social, economic and humanitarian
needs of these huge numbers of refugees. As a result, the Palestinian refugees living in these two
camps are living in difficult and miserable humanitarian conditions, economically and socially.
- Social conditions: The life of refugees in the camps is characterized by social, economic and
cultural isolation caused by poverty, unemployment and the feelings of social minority, which has
negatively affected their social life and their relations with others from the neighboring surroundings.
- Economic conditions: The vast majority of the refugees in the two camps are workers and
professionals in construction, industry and services. A minority of them work in agriculture. The
percentage of extreme poverty among refugee populations registered in the camps has greatly
increased due to the deteriorating economic situation.
In addition, the social restrictions imposed on females have led to a high illiteracy rate. Hence, the
other aspect of the Palestinian refugee problem has been and will continue to be to improve their
living, economic and social conditions, especially in the camps.
Keywoords: Socio-economic conditionsm Palestinian refugeecamps in jordanm Irbid refugee campsm
al-Huson (Azmi Al-Mufti) refugee camps.
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تلتينز ،أجا ،وزهانج ،هافنج ،اﻷوضاع المعيشية لﻼجئين الفلسطينيين في اﻷردن ،ترجمة أكرم عطا الله وآخرين ،تقرير
فافو ،د.م ،د.ن. 2014 ،

طبيشات
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تيلتنيس إيج إيه ،وتشانغ ،هوافينج ،التقدم والتحديات والتنوع :نظرة متعمقة في اﻷوضاع اﻻجتماعية واﻻقتصادية
لﻼّجئين الفلسطينيين في اﻷردن ،تقرير فافو ،د.م ،د.ن.2014 ،

جرار ،ناجح ،الﻼﱠجئون الفلسطينيون :مدخل للمراجعة واستقراء للمستقبل ،القدس ،الجمعية الفلسطينية اﻷكاديمية
للشؤون الدولية.1994 ،
جرار ،ناجح وآخرون ،مستقبل الﻼﱠجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات ،تحرير علي محافظة وآخرين ،ندوات ،عمان،
مركز دراسات الشرق اﻷوسط.2002 ،
حنفي ،ساري،هنا وهناك :نحو تحليل للعﻼقة بين الشتات الفلسطيني والمركز ،رام الله ،مؤسسة الدراسات المقدسية،
.2000
خزاعلة ،عبد العزيز ،الﻼﱠجئون الفلسطينيون في المجتمع اﻷردني ،في :اللّجوء ومستقبل اﻷمن الشامل في الشرق
اﻷوسط ،تحرير علي الزغل ،عبد الباسط عثامنة ،إربد ،جامعة اليرموك. 2001 ،
خمش ،مجد الدين ،فلسطينيو الشتات في اﻷردن ،في مستقبل الﻼّجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات ،تحرير علي
محافظة وآخرين ،ندوات ،عمان ،مركز دراسات الشرق اﻷوسط.2002 .
خواجا ،مروان ،وأجا ،تلتنز ،الهجرة واﻷوضاع المعيشية لﻼجئي المخيمات الفلسطينية في اﻷردن ،ترجمة علي الزغل،
تقرير فافو ،إربد ،جامعة اليرموك.2005 ،

الزغل ،علي ،عبد الباسط عثامنة ،الواقع اﻻجتماعي واﻻقتصادي للقوى العاملة في مخيمي إربد والشهيد عزمي المفتي،
د.م ،منشورات جامعة اليرموك.2004 ،

صايغ ،روز ماري ،الفﻼّحون الفلسطينيون من اﻻقتﻼع إلى الثورة ،ترجمة خالد عايد ،بيروت :مؤسسة اﻷبحاث العربية،
. 1980
صقر ،عوض ،المخيمات في العهد الهاشمي الرابع ،عمان ،المكتبة الوطنية.2012 ،
عثامنة ،عبد الباسط ،اﻵثارالمختلفة للجوء والهجرات القسرية مع التركيز على الحالة اﻷردنية ،في تطور اللﱠجوء
والنّزوح :التشريع والحماية والممارسة ،تحرير علي الزغل ،عبد الباسط عثامنة ،إربد ،منشورات مركز دراسات
الﻼّجئين والنّازحين والهجرة القسرية.2004،
عثامنة ،عبد الباسط ،في اللﱡجوء ومستقبل اﻷمن الشامل في الشرق اﻷوسط ،تحرير علي الزغل ،عبد الباسط عثامنة،
إربد ،جامعة اليرموك.2001 ،
كامبرلنغ ،باروخ ،يوئيل مجدال ،الفلسطينيون :صيرورة شعب ،ترجمة محمد غنايم  ،بيروت ،د.ن.1999 ،
الكيالي،عبد الوهاب ،تاريخ فلسطين الحديث،بيروت،المؤسسةالعربية للدراسات والنشر.1990،
محافظة ،محمد ،العﻼقات اﻷردنية – الفلسطينية السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية ،1951-1939 ،عمان ،دار
الفرقان؛ دار عمار.1983 ،
الموسى ،سليمان ،تاريخ اﻷردن في القرن العشرين ،ج ،2عمان ،مكتبة المحتسب ،د.ت.
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الملخص
تناولت هذه الدراسة الكشف عن التغير في الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻷراضي في لواء الرمثا عن طريق نظم
المعلومات الجغرافية )  ( Geographic Information Systemsواﻻستشعار عن بعد ) .(Remote Sensingفقد تمت
دراسة ثﻼثة تصنيفات فقط هي :اﻷراضي الحضرية ،واﻷراضي الزراعية ،واﻷراضي الجرداء .وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف
عن مدى التغير في هذه التصنيفات من خﻼل اعتمادها على مرئيات فضائية من نوع ) (Landsatلمنطقة الدراسة لﻸعوام
 ،2010 ،2002 ،1995 ،1985وإجراء التصنيف الموجه لها .كما تم التنبؤ بمدى التغير في هذه التصنيفات حتى عام
 ،2030وذلك من خﻼل استخدام سﻼسل ماركوف الزمنية .وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تغيراً ملحوظاً في مساحة
استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي في منطقة الدراسة؛ إذا زادت مساحة اﻷراضي الزراعية في الفترة )(2014-1985
بنسبة بلغت  .%5.96وشهدت مساحة اﻷراضي الحضرية زيادة بنسبة  .%9.68أما مساحة اﻷراضي الجرداء فقد شهدت
تناقصاً بنسبة  .%15.64وأوصت هذه الدراسة بأهمية التخطيط المناسب ﻻستعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي بما يتناسب
مع خصائص المنطقة .واﻻهتمام بالغطاء النباتي والحد من توسع اﻷراضي الحضرية على حساب اﻷراضي الزراعية.
الكلمات المفتاحية :الغطاء اﻷراضي ،اﻻستشعار عن بعد ،نظم المعلومات الجغرافية ،نموذج ماركوف ،استعماﻻت اﻷراضي.

المقدمة
زاد اهتمام اﻹنسان بتخطيط استعماﻻت اﻷرض والغطاء اﻷرضي من أجل الحفاظ على اﻷرض وتحقيق رفاهية اﻹنسان
وتلبية حاجاته المستقبلية .فقد أدى الزحف العمراني على اﻷراضي الزراعية إلى ظهور العديد من المشاكل التنظيمية الناتجة
عن سوء اﻻستخدام المناسب لﻸرض )أبو حجير .(2001،كما حظيت دراسة استعماﻻت اﻷراضي باهتمام الكثير من دارسي
المدن باختﻼف تخصصاتهم؛ جغرافيين كانوا أو مخططين ،ﻷن هذا الموضوع يعد مظهرا توزيعياً من جهة ،وهو أحد أشكال
اﻻختﻼف المكاني لﻸنشطة داخل المدينة من جهة أخرى .وتعتبر اﻷنماط المكانية ﻻستعماﻻت اﻷرض نتاج تفاعل مجموعة
كبيرة من القوى اﻻجتماعية واﻻقتصادية المؤثرة وانعكاسا منطقيا ﻷهمية الوظائف التي تمارسها )الزاملي.(1997 ،
باﻹضافة لما سلف ذكره ،فقد اثبت الجغرافيون قدرتهم على إجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بمسوح استعماﻻت
اﻷراضي وتحليلها وإعداد الخرائط التفصيلية الﻼزمة لها ،إلى جانب المساهمة في التخطيط المستقبلي ﻻستعماﻻت اﻷراضي
في المدن والريف على حد سواء .وتجدر اﻹشارة إلى أن دراسة استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي في المدن والريف معا
تعتبر من أهم العوامل التي دفعت بعلم الجغرافيا ليصبح في مقدمة العلوم التطبيقية؛ ذلك أن الخرائط الناجمة عن دراسة
 جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية" ،جامعة اليرموك.2019 ،


البحث مستل من رسالة ماجستير للطالب عدنان نويران.

٭ قسم الجغرافيا ،جامعة اليرموك ،إربد ،اﻷردن.
٭٭ وزارة التربية والتعليم ،عمان ،اﻷردن.
٭٭٭ قسم الجغرافيا ،الجامعة اﻷردنية ،عمان ،اﻷردن.
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الكشف عن مدى التغير في الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻷراضي في لواء الرمثا باستخدام...

استعماﻻت اﻷراضي أصبحت ضرورية ﻻ غنى عنها في عمليات التخطيط للنمو الحضري )الديب .(1982 ،وتعد دراسة
الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻷراضي من أهم الدراسات التي يمكن من خﻼلها إدارة الموارد الطبيعية المختلفة ،خاصة في
ظل الزيادة الكبيرة التي يشهدها العالم في أعداد السكان وما نتج عن هذه الزيادة من مشاكل عديدة مثل التلوث ،لذلك
تسعى دول العالم إلى تنظيم وإدارة مواردها من خﻼل العديد من الوسائل ومنها الدراسات المتعلقة بالغطاء اﻷرضي
واستعماﻻت اﻷراضي )زريقات .(2003 ،وأدى اﻻهتمام بعلم اﻻستشعار عن بعد إلى التطور في دراسة استعماﻻت اﻷراضي
والغطاء اﻷرضي ،وذلك ﻹسهامه في تزويد الباحثين بمعلومات مهمة عن حجم المدينة ،وطرقها ،ووظائفها المتعددة استنادا
إلى تفسير الصور الجوية والفضائية باﻹضافة إلى المخططات التفصيلية وخرائط المسح الميداني ،كما يوفر اﻻستشعار عن
بعد ميزة التتبع في تغير استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي بصورة منظمة )العنقري.(1986 ،
قام الباحثون باستخدام نظم المعلومات الجغرافية عن طريق برنامج ) (ArcGisﻹنتاج خرائط رقمية للغطاء اﻷرضي
واستعماﻻت اﻷراضي في لواء الرمثا لفترات زمنية متباينة .وهي من الركائز اﻷساسية التي اعتمدت عليها هذه الدراسة في
إنتاج الخرائط الرقمية التي تم من خﻼلها حساب التغيرات التي وقعت على الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻷراضي في لواء
الرمثا.
مشكلة الدراسة
شهد لواء الرمثا زيادة سكانية كبيرة في اﻵونة اﻷخيرة ناتجة عن زيادة معدﻻت المواليد والهجرة القسرية التي شهدها
لواء الرمثا من سوريا؛ فقد بلغت أعداد المهاجرين السوريين في لواء الرمثا عام 306،68) 2015مهاجرين( ،وهذه اﻷعداد
ربما أن تزداد وتؤثر على أنماط الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻷراضي مستقبﻼً من خﻼل التوسع العمراني ،كما بلغ عدد
سكان اللواء في عام  (000،163) 2004نسمة .أما في عام  2015فقد بلغ عدد سكان لواء الرمثا دون المهاجرين
السوريين ) (196،170نسمة ،ليصل عدد سكان لواء الرمثا مع المهاجرين السوريين إلى ) .(502،238قد نتج عن تلك
التغيرات في استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي إلى جانب بروز العديد من المشكﻼت مثل اﻻعتداء على اﻷراضي وتناقص
مساحتها.
أهــداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة ﻹنتاج قاعدة معلومات وخرائط رقمية ﻻستعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي في لواء الرمثا،
ومعرفة انواع الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻻرض ،ومعرفة مدى التغير فيها خﻼل الفترة ) ،(2014 – 1985وذلك من أجل
اﻻستفادة منها في أغراض التخطيط والتنمية المستدامة وتحقيق اﻹدارة المثالية للموارد اﻷرضية .كما تهدف الدراسة للتنبؤ
المستقبلي فيما يتعلق باستعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي في لواء الرمثا من خﻼل استخدام نموذج ماركوف.
ويمكن صياغة اﻻسئلة التي ستجيب عنها هذه الدراسة على النحو اﻵتي:
 -1ما أنواع الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻷراضي في لواء الرمثا؟
 -2ما مدى التغير المساحي في الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻷراضي في لواء الرمثا في الفترة )(2014-1985؟ وما
نسبة التغير؟
 -3ما مستقبل الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻻراضي في لواء الرمثا في الفترة من عام  2016إلى عام 2030؟
مبررات الدراسة
تعاني منطقة الدراسة من ندرة الدراسات السابقة في مجال استماﻻت اﻻراضي والغطاء اﻷرضي .وهذه الدراسة تعمل
على تتبع التغير في استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي ،نظرا ﻷن منطقة الدراسة تشكل نقطة حدودية مع الجمهورية
العربية السورية ،وقد شهدت نموا متسارعا في الزيادة السكانية والتوسع العمراني ،و نجم عن ذلك العديد من المشكﻼت
التي تنعكس على البيئة ﻻ سيما التوسع العمراني على حساب اﻷإراضي الزراعية .وسوف تساعد هذه الدراسة صانعي القرار
في عملية التخطيط اﻷمثل ﻻستعماﻻت اﻷراضي.
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الخاروف ونويران وزريقات

منهجية الدراسة
تم في هذه الدراسة استخدام المنهج التاريخي في تتبع التطور المساحي ﻻستعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي في لواء
الرمثا خﻼل فترة الدراسة ) ،(2014-1985ووصف أنواع استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي باستخدام المنهج الوصفي،
وتحليل التغيرات الحاصلة فيها باستخدام المنهج التحليلي ،والتوسع المستقبلي باستخدام البيانات المتوافرة من المرئيات
الفضائية بعد إجراء عملية التصنيف الموجه .كما تم استخدام اﻷسلوب الكمي من أجل معرفة النسب المئوية للتغير في
استخدامات اﻷراضي والغطاء اﻷرضي ،واستخدام الطريقة الكارتوغرافية من خﻼل برنامج ) (ArcGISمن أجل تمثيل
استعماﻻت اﻷراضي وأنواع الغطاء اﻷرضي على خرائط مشتقة من قاعدة بيانات رقمية .وتم استخدام تقنية اﻻستشعار عن
بعد ) (Remote Sensingفي تنزيل المرئيات الفضائية الخاصة بمنطقة الدراسة من خﻼل موقع وكالة المسح الجيولوجي
اﻷمريكي  ،(www.usgs.gov) USGSوقد كانت هذه المرئيات بدقة تمييزية بلغت 30م ،وهي كافية ،ﻷن هذه الدراسة
تتناول المستوى اﻷول فقط ﻻستعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي )زراعي ،حضري ،جرداء( .واستخدمت برمجية نظم
المعلومات الجغرافية ) (Arc GIS 10.2في استخراج الخرائط وإعداد رسوم بيانية تبين نسب التغير في الغطاء اﻷرضي
واستعماﻻت اﻷراضي بين عامي  ،2014،1985كما تم عمل التصنيف الموجه وتقييم دقة التصنيف والتعرف على مقدار
الخطأ .أنظر الجدول ).(1
الجدول ) :(1أنواع القمر  Landsatللمرئيات المستخدمة في هذه الدراسة.
المرئيات دقتها
30٭30م
1
30٭30م
2
30٭30م
3
30٭30م
4
30٭30م
5
30٭30م
6

زمن الحصول عليها
1985/3/16
1990/3/19
1995/3/7
2002/3/19
2010/3/6
2014/3/20

نوع المستشعر
Landsat 5
Landsat 4
Landsat 5
Landsat 7
Landsat 7
Landsat 8

الصف/العمود
37/174
37/174
37/174
37/174
37/174
37/174

المصدر :عمل الباحثين.

للتأكد من نتائج التحليل الموجه وتفسير المرئيات الفضائية ،تم القيام بالعمل الميداني ،وذلك بأخذ نقاط تدريب عددها
 90بواقع  30نقطة لكل استعمال من مناطق مختلفة تمثل أصناف الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻷراضي في منطقة الدراسة
باستخدام جهاز نظام التوقيع العالمي  ،(Global Positioning System) GPSبدقة تمييزية بلغت  5أمتار وهو من نوع
 .(Garmin) Etrexوتعرف هذه العينات بما بمناطق التدريب ) ،(Training Areasوتميزت هذه المناطق بالوضوح؛ إذ
يوجد فيها غطاء أرضي أو استعمال أرضي واحد من أجل تﻼفي التشويه وضمان دقة النتائج ،ومن أجل الخروج بدقة
تصنيف عالية .بلغ العدد الكلي للعينات العشوائية لمناطق التدريب سواء تم تحديدها على المرئية أو قام الباحثون بزيارتها
ميدانيا  150نقطة .انظر الشكل ).(1
كما تم استخراج نتائج التغير في أنماط الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻷراضي في لواء الرمثا لﻸعوام ،1990 ،1985
 2014 ،2010 ،2002 ،1995واختبار دقة التصنيف وفقًا للمعايير العالمية المستخدمة من خﻼل استخراج دقة المنتج
ودقة المستخدم بحيث أن ﻻ تقل الدقة عن  .%85هذا باﻹضافة إلى بناء قاعدة بيانات رقمية لمنطقة الدراسة وخﻼل فترة
الدراسة احتوت على كل نمط من أنماط الغطاء اﻷرضي واﻻستعمال اﻷرضي ومساحته ونسبته المئوية موضحة في جداول
خاصة لكل عام .كما تم اشتقاق خرائط موضوعية خاصة بأنماط الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻷراضي لﻸعوام ،1985
 2014 ،2010 ،2002 ،1995 ،1990تبين اﻻنتشار المساحي لكل تصنيف من التصنيفات الثﻼثة وتغيرها عبر فترة
الدراسة.
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الشكل ) (1توزيع مناطق التدريب الكلية في لواء الرمثا .المصدر :عمل الباحثون
وأخيرأ تم التنبؤ المستقبلي ﻷنماط الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻷراضي حتى عام  ،2030وذلك من خﻼل استخدام
السﻼسل الزمنية )نموذج ماركوف( ،وهو عبارة عن سلسلة من العمليات العشوائية تصف تغير ظاهرة معينة مع الزمن .وتم
استخدامه في هذه الدراسة من أجل تحليل الحركة الحالية ﻻستعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي في لواء الرمثا والتنبؤ
بسلوكها واتجاهاتها في المستقبل .وتحسب كما يلي) :مصفوفة النسب اﻻبتدائية ٭ مصفوفة اﻻنتقال(.
أدى تطبيق نموذج ماركوف إلى التنبؤ بنسب استعمال اﻷراضي والغطاء اﻻرضي في المستقبل لفترات زمنية مختلفة.
باستخدام برمجية ) - (Program Packageويتغير توزيع استعمال اﻷراضي والغطاء اﻷرضي بشكل متصل مع الزمن.
والسنة التي تبدأ فيها الفترة التي نريد حساب التغير في استعمال اﻷراضي لها تسمى سنة اﻷساس ،وتتغير غالبا بتغير
الفترة .فعلى سبيل المثال ،ومن أجل حساب التغيرات في فترة خمس سنوات ،استخدم تحليل الصور الفضائية لعام 1985
كسنة أساس للفترة من  1985إلى  ،1990واستخدم تحليل الصور الفضائية لعام  1990كسنة أساس للفترة من  1990إلى
...،1995وهكذا.
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قام الباحثون في أثناء دراستهم باستخدام النظام الذي وضعته مصلحة المساحة الجيولوجية في الوﻻيات المتحدة
اﻷمريكية  ،(USGS) United States Geological Surveysويتميز هذا النظام بقابليته للتعديل وشموليته في إنتاج
الخرائط .وقد تم تعديله إلى ثﻼثة أصناف هي:
 -1اﻷراضي الحضرية ) :(Urban Landsويحتوي هذا النمط على جميع المناطق الحضرية المبنية ،مثل المساكن
والمدارس والتجمعات الصناعية والتجارية.
 -2اﻷراضي الزراعية ) :(Agricultural Landsوتضم اﻷراضي التي تزرع بالمحاصيل الزراعية ،سواء كانت محاصيل
مروية أو محاصيل بعلية.
 -3اﻷراضي الجرداء ) :(Barren Landsوتشمل مناطق اﻻنكشاف الصخري والتي تكون مغطاة بالحصى.
الدراسات السابقة
-

دراسة الشخانبة ) (2015بعنوان ":استعماﻻت اﻷراضي في لواء ذيبان خﻼل الفترة ) (2014-1989باستخدام
المرئيات الفضائية" .هدفت الدراسة إلى معرفة استعماﻻت اﻷراضي ومساحتها في لواء ذيبان ورصد التغير فيها عن
طريق استخدام المرئيات الفضائية واﻻعتماد على تقنيات اﻻستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وحساب نسبة
التغير في كل استعمال .وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تغيرا ملحوظًا في استعماﻻت اﻷرض ومساحتها خﻼل فترة
الدراسة ،وبينت أن مساحة اﻷراضي الجرداء أظهرت تزايدا بنسبة بلغت ) ،(%17.2وكان هناك تناقص في مساحة
المراعي الطبيعية خﻼل فترة الدراسة بنسبته ) .(%10.5وأشارت الدراسة إلى ضرورة التخطيط السليم ﻻستعماﻻت
اﻷرض بما يتناسب مع خصائص المنطقة المناخية والطبوغرافية وخصائص التربة.

-

دراسة )محمد اسماعيل ) (2015بعنوان" :التحليل المكاني ﻻستخدامات اﻷراضي وتغير الغطاء اﻷرضي في مدينة
ويدل في نيجيريا" هدفت هذه الدراسة إلى فهم أنماط التغير في استخدامات اﻷراضي والغطاء اﻷرضي عن طريق
اﻻستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ،وبأستخدام صور ﻻندسات للمدينة لعامي  2000و .2014وأظهرت
نتائج الدراسة أن المساحة المبنية توسعت من  %15في عام  2000إلى حوالي  %21في عام  ،2014كما انخفضت
المساحات المزروعة بنسبة تزيد على  %20والغطاء النباتي بنسبة  %2خﻼل فترة الدراسة.

-

دراسة الزريقات وآخروين ) (2014بعنوان" :تغير الغطاء الغابي في حوض وادي كفرنجة للفترة 2010-1978
باستخدام اﻻستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيـة" .هدفت الدراسة إلى كشف التّـغير ومﻼحظته وتحليله في
الغطاء الغابي في حوض وادي كفرنجة في محافظة عجلون .وتم استخدام غطاٍء من الصور الجوية لعام  ،1978كما
استخدمت مرئيات فضائية من الشبكة العنكبوتيـة لعام  2010من خﻼل رابط  .Google Earthوتوصلت الدراسة إلى
تغير مساحة الغطاء الغابي ،فقد كانت مساحة الغابات نحو  16.9كم 2عام  ،1978واتّسعت لتصل إلى  23.4كم 2عام
 ،2010وبلغ نسبة التغير  6.5كم ،2أي ما يعادل %5.15

-

دراسة البكري وآخرين ) (2013بعنوانApplication of Remote Sensing and GIS for Modeling and " :

 ."Assessment of Land Use/Cover Change in Amman/Jordanهدفت الدراسة إلى تقييم الغطاء اﻷرضي من
أجل استعماﻻت اﻷرض المناسبة ،واستخدمت بيانات اﻻستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتعيين التغيرات
الواقعة على الغطاء اﻷرضي في عمان .كما استخدمت الدراسة صور اﻷقمار الصناعية ﻻندسات  ETM،TMالتي تم
وتجهيزها وتفسيرها بصريا ﻻستخﻼص النتائج التي طرأت على تغير الغطاء اﻷرضي في عمان لﻸعوام  1983و1989
و 1994و 1998و 2003و .2013وأظهرت النتائج أن المناطق الحضرية سوف تتوسع على حساب اﻷراضي الزراعية
وستشكل  %33من منطقة الدراسة ) 50كم ٭  60كم( بحلول عام  .2043كما بين أن أثر هذه التغيرات من الممكن
أن يزيد نسبة الطلب على المياه ويتطلب تكرير كميات اكبر من المياه العادمة.
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-

Spatial and Temporal Land Cover Changes in the Simen

دراسة  (2001،) Wondieبعنوان" :
 . a World Heritage Site in Northwestern Ethiopia"،Mountains National Parkهدفت الدراسة إلى إنتاج
المعلومات الكمية زمانيا ومكانيا المتعلقة بديناميكية الغطاء اﻷرضي ،وتوفير معلومات أساسية لصانعي القرار من أجل
الحفاظ على التنوع البيولوجي .تم الحصول على صورتين لمنطقة الدراسة من القمر الصناعي )ﻻندسات  TMلعام
 1984وﻻندسات  ETMلسنة  ،(2003وتم إجراء عملية التصنيف لهذه المرئيات والحصول على نقاط التحكم اﻷرضي
لربطها بإحداثيات جغرافية وتقييم دقة التصنيف للمرئيات .وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك زيادة في مناطق الغابات
النقية وانخفاضا في مساحة اﻷراضي الزراعية على مدى  20عاما .وكانت الدقة الكلية لعملية التصنيف .%88

-

دراسة الشولي ،منار ) (2008بعنوان ":دراسة غطاءات اﻷراضي في منطقة نابلس باستخدام تقنية اﻻستشعار عن
بعد" .هدفت الدراسة إلى تحليل أنماط التباين في الغطاء النباتي لمحافظة نابلس وجوارها باستخدام تقنيتي
اﻻستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية .واعتمدت الدراسة على صورة فضائية رقمية للقمر الصناعي سبوت
) (SPOTمتعددة اﻷطياف بميز مكاني يصل إلى  20م وبثﻼث حزم ضوئية هي اﻷخضر Gواﻷحمر Rوتحت اﻷحمر
القريب  .NIRوتم تصنيف الصورة الفضائية لمنطقة الدراسة باستخدام اﻻستشعار عن بعد .وتوصلت الدراسة إلى بيان
قدرة اﻻستشعار عن بعد في إنتاج خرائط دقيقة لغطاءات اﻷراضي ،إضافة إلى إظهار الدور الحيوي لهذه التقنية في
بيئات ذات تنوع طبوغرافي معقد كالمناطق الجبلية التي يصعب إجراء العمل الميداني فيها لصعوبة الوصول إليها.

-

دراسة الخاروف ،ريم ) (2003بعنوان" :أنماط استعماﻻت اﻷراضي وأثرها على الموارد الطبيعية في حوض وادي
القسطل" .هدفت الدراسة إلى تحديد المتغيرات المتسارعة في الغطاء الطبيعي والبشري لحوض وادي القسطل خﻼل
السنوات الثﻼثين اﻷخيرة من القرن العشرين ،وتحديد التغيرات التي طرأت على الغطاء الطبيعي ،ودراسة تغيرات
استخدامات اﻷرض المختلفة .وكان أبرز ما توصلت إليه الدراسة هو تميز منطقة حوض وادي القسطل بتنوع
استخدامات اﻷراضي التي يقدمها لتلبية احتياجات سكانه .كما تم التوصل إلى نسبة كل نوع من هذه اﻻستخدامات،
وكشفت الدراسة عن تعرض منطقة حوض وادي القسطل لعدة مشاكل بيئية مثل التصحر.

-

دراسة سيد يونس وأحمد عمار) (2017المعنونةQuantification of Impact of Changes in Landuse / " :

 . Pakistan"،Landcover on Hydrology in Upper Indus Basinو أوضحت الدراسة أن تمتلك النماذج
الهيدرولوجية المقطوعة تجريبيا تمتلك سجﻼً حافﻼً من اﻻستخدامات لمستجمعات المياه المختلفة ،وقد تبنتها
اﻹدارات والدراسات المتعلقة بالفيضانات .ركزت هذه الدراسة على تأثيرات تغير غطاء استخدام اﻷراضي لمدة 10
سنوات ) (2010-2000على تصريف الدفق في مستجمعات المياه الفرعية لنهر  Indusباستخدام نموذج مقطوع
 .HEC-HMSتم حساب متغيرات اﻹدخال لبناء النموذج في  HEC-HMSعلى أساس بيانات  DEMوLULC
والتربة وهطول اﻷمطار التي تم جمعها ومعالجتها مسبقًا في  .HEC-GeoHMSتحت معاينة النموذج لعام  2000و
التحقق من صحته لعام  .2010وقد أوضحت اﻹحصاءات أن تمعامل العﻼقة =  ،0.96والتحيز النسبي = ،٪9
ومعامل ناش  -ساتكليف للكفاءة  .(NSCE) = 0.87للتحقق من صحته النموذج ،فقد استخدمت الدراسة معامل
اﻻرتباط =  ،0.95والتحيز =  ٪ 14و .NSCE = 0.91وأظهرت نتائج تحليل  LULCتغير استخدام صور
ﻻندسات في  10سنوات للتنبؤ الكلي ،وكان التغير في التفريغ ضئيﻼً في منطقة الدراسة ،وذلك بسبب انخفاض في
مساحة الغابات زاد من تعرية التربة ومن المساحة المبنية .وتم تأييد هذا اﻻستنتاج من خﻼل تحليل  LULCالذي
أجرى على منطقة العاصمة المحلية مانسيرا ) 16كم .(2وأدت التربة والمساحة المبنية إلى ارتفاع مستجمعات المياه
الفرعية من  ٪ 8.2 ،٪ 69في عام  2000إلى  ٪ 13.76 ،٪ 78في عام  ،2010على التوالي ،في حين زاد تصريف
النهر المتراكم بنسبة  ٪ 33.61بين عامي .2010-2000
لقد استفاد الباحثون من الدراسات المذكورة من حيث المنهجية المستخدمة وكيفية معالجتها لموضوع استعماﻻت
اﻷراضي والغطاء اﻷرضي ،وتشترك هذه الدراسة مع الدراسات السابقه من حيث استخدامها لتقنية نظم المعلومات الجغرافية
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واﻻستشعار عن بعد .واهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقه أنها تناولت التنبؤ المستقبلي ﻻستخدامات اﻷراضي
والغطاء اﻷرضي في لواء الرمثا من خﻼل السﻼسل الزمنية )نموذج ماركوف( حتى عام .2030
منطقة الدراسة

الشكل ) :(2منطقة الدراسة .المصدر :عمل الباحثين باﻻعتماد على خرائط رقمية لمنطقة الدراسة.
يقع لواء الرمثا في الزاوية الشمالية الشرقية من محافظة إربد في سهل حوران الخصب ،ويتبع إداريا لمحافظة إربد،
يحد لواء الرمثا من الشمال وادي أبو قنطرة أحد روافد نهر اليرموك .ويقع لواء الرمثا بين دائرتي العرض )ً32ْ 39َ 37
وً (32ْ 23َ 26شمال خط اﻻستواء ،وبين خطي الطول )ً 35ْ 56َ 31وً (36ْ 4َ 29شرق خط جرينتش .وتبلغ مساحة اللواء
حوالي ) 249.6كم ،(2وعدد سكان اللواء  .238502كما تقسم منطقة الدراسة إلى ست مناطق إدارية كما يظهر في
الشكل ) .(2وتعد مدينة الرمثا مركز لواء الرمثا ،ويضم اللواء التجمعات السكانية التالية :الطرة والشجرة وعمراوة والذنيبة
والبويضة.
تم تحليل المرئيات الفضائية لمنطقة الدراسة لﻸعوام  .2014 ،2010 ،2002 ،1995 ،1990 ،1985و أظهرت
نتائج التصنيف التي قام بها الباحثون للمرئيات الفضائية التوزع المكاني ﻷنماط الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻷراضي في لواء
الرمثا ،باﻹضافة إلى اﻻنتشار المساحي لهذه اﻷنماط الثﻼثة وهي )اﻷراضي الحضرية واﻷراضي الزراعية واﻷراضي الجرداء(.
ويظهر التوزع المكاني لهذه اﻷنماط في الشكل ) ،(3كما تم استخراج مساحات ونسب هذه اﻷنماط وهي موضحة في
الجدول ) ،(2باﻹضافة إلى إيجاد معدل التغير بين كل فترة زمنية وأخرى.
الجدول ) :(2مساحة ونسبة أنماط استعماﻻت اﻻراضي والغطاء اﻷرضي
المساحة /كم

2

النسبة المئوية %

النوع/السنة 2010 2002 1995 1990 1985 2014 2010 2002 1995 1990 1985
زراعي
15.43 15.82 11.28 8.24 6.83 31.93 38.52 39.5 28.16 20.6 17.1
حضري
10.58 7.92 7.15 6.54
5.4 37.65 26.4 19.8 17.85 16.3 13.5
جرداء
73.99 76.25 18.57 85.22 87.76 180 184.7 190 203.6 213 219
المجموع 100 100 100 100 100 249.6 249.6 250 249.6 250 250
المصدر :عمل الباحثين

2014
12.79
15.08
72.12
100
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الغطاء اﻻرضي واستعماﻻت اﻷراضي في لواء الرمثا )(2014-1985

الشكل ) :(3أنماط استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي في لواء الرمثا من عام  .2014-1985المصدر :عمل الباحثين
باﻻعتماد على المرئيات الفضائية.
يظهر الشكل  3والجدول  2امتداد اﻷراضي الحضرية عام 1985بمساحة صغيره نسبيا ومتركزة في مناطق معينة،
خاصة في وسط لواء الرمثا ،وذلك بسبب انخفاض أعداد السكان في تلك الفترة ،باﻹضافة إلى انخفاض اﻷنشطة البشرية.
وكانت اﻷراضي الحضرية تمثل أقل نسبة؛ فقد بلغت  13.48كم 2أي ما نسبته  %5.40من مساحة لواء الرمثا .ثم تليها
اﻷراضي الزراعية بمساحة بلغت  17.06كم 2أي ما نسبته  %6.83من مساحة لواء الرمثا .وأخيراً احتلّت اﻷراضي الجرداء
أعلى نسبة؛ إذ بلغت مساحتها  219.07كم 2أي ما نسبته  %87.76من مساحة لواء الرمثا ويعود ذلك إلى ضعف
اﻻستثمار في القطاع الزراعي في هذه الفترة .وبعد مرور خمس سنوات حتى عام  1990حدث تغير في مساحة اﻷنماط
الثﻼثة؛ فقد زادت مساحة اﻷراضي الزراعية من  17.06كم 2إلى20.56كم ،2وزادت مساحة اﻷراضي الحضرية من
13.48كم 2إلى  16.33كم ،2وانخفضت مساحة اﻷراضي الجرداء إلى  212.73كم.2
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أما بالنسبة الى عام  ،1995فقد سجلت اﻷراضي الزراعية زيادة بنسبة مئوية مقدارها  %3.04عن عام 1990
وبنسبة مئوية بلغت  %11.28من مساحة لواء الرمثا .وقد بلغ تعداد سكان لواء الرمثا عام  ،(79304) 1994وانعكست
هذه الزيادة السكانية على زيادة اﻻستثمار في القطاع الزراعي في هذه الفترة .كما سجلت اﻷراضي الحضرية زيادة بنسبة
 %0.61أي ما نسبته  %7.15من مساحة لواء الرمثا ،وانخفضت مساحة اﻷراضي الجرداء مقارنة مع عام  1990بنسبة
 %3.65أي ما نسبته  % 81.57من أراضي اللواء ،وذلك بسبب التوسع الكبير في اﻷراضي الحضرية والزراعية على
حساب اﻷراضي الجرداء.
في عام  ،2002سجلت اﻷراضي الزراعية زيادة بنسبة  %4.54مقارنة بعام  1995أي ما نسبته  %15.82من مساحة
لواء الرمثا ،وسجلت اﻷراضي الحضرية زيادة بنسبة %0.77أي ما نسبته  %7.92من مساحة لواء الرمثا ،وذلك بسبب
زيادة أعداد السكان .كما انخفضت مساحة اﻷراضي الجرداء بنسبة %5.32أي ما نسبته  %76.25من مساحة لواء الرمثا.
أما في عام  ،2010فقد سجلت اﻷراضي الزراعية تناقصاً طفيفاً بنسبة  %0.39مقارنة بعام  2002أي ما نسبته
 %15.43من مساحة لواء الرمثا ،وكان التوسع اﻷكبر من نصيب اﻷراضي الحضرية التي سجلت زيادة بنسبة  %2.66أي
ما نسبته  %10.58من مساحة لواء الرمثا ،وهذا من أسباب تناقص مساحة اﻷراضي الزراعية؛ إذ عملت الزيادة السكانية
على توسع اﻷراضي الحضرية على حساب اﻷراضي الزراعية في هذه الفترة ،وبالتالي انخفضت مساحة اﻷراضي الجرداء بنسبة
 %2.26وأصبحت تشكل ما نسبته  %73.99من مساحة لواء الرمثا.
أما بخصوص التصنيف المتعلق بسنة  ،2014فقد سجلت اﻷراضي الزراعية تناقصاً بنسبة  %2.64مقارنة بعام 2010
أي ما نسبته  %12.79من مساحة لواء الرمثا ،وذلك بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التي انعكست على توسع اﻷراضي
الحضرية على حساب اﻷراضي الزراعية واﻷراضي الجرداء في تلك الفترة .وقد بلغ تعداد سكان اللواء عام 2015
) ،(238502وسجلت اﻷراضي الحضرية زيادة بنسبة  %4.5أي ما نسبته  %15.08من مساحة لواء الرمثا ،وكان ذلك
بسبب التوسع في اﻷنشطة البشرية .كما أدى ذلك إلى انخفاض مساحة اﻷراضي الجرداء بنسبة  %1.87لتشكل ما نسبته
 %72.12من مساحة لواء الرمثا.
ونستطيع إيجاد معدل التغير في استعماﻻت اﻻراضي والغطاء اﻻرضي بين كل فتره زمنية وأخرى عن طريق استخدام
المعادلة التالية:
معدل التغير

=

المساحة الﻼحقة – المساحة السابقة

٭ %100

المساحة السابقة

الجدول ) :(3معدل التغير المئوي في استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي
النوع/السنوات

-1985
1990

2014-2010 2010-2002 2002-1995 1995-1990

زراعي

%20.5

%36.9

%40.2

%2.4 -

%17.1 -

حضري

%21.1

%9.3

%10.8

%33.4

%42.6

%2.8جرداء
المصدر :عمل الباحثين

%4.2

%6.5 -

%2.9 -

%2.5 -
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وفي هذه الدراسة تم تطبيق عدة طرق من اجل تقييم دقة تصنيف المرئيات الفضائية ،وهي:
 دقة المنتج من أجل التأكد من دقة تصنيف المرئيات،وتم حسابها من خﻼل معرفة نسبة العينات التي صنفت بشكل صحيحلكل استعمال أرضي من مجموع العينات في ذلك اﻻستعمال )اﻷعمدة( .وتم ذلك عن طريق قسمة عدد العينات التي
صنفت بشكل صحيح لﻼستعمال على مجموع العينات في عامود ذلك اﻻستعمال.
 دقة المستخدم ،وتم حسابها من خﻼل معرفة نسبة العينات )نقاط التحقق المرجعية( التي صنفت بشكل صحيح لكلاستعمال أرضي من مجموع العينات في ذلك اﻻستعمال )الصفوف( .وتم ذلك بقسمة عدد العينات التي صنفت بشكل
صحيح لﻼستعمال على مجموع العينات في صف ذلك اﻻستعمال.
ومن أجل استخراج دقة التصنيف لخرائط استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي في لواء الرمثا لمرئيات ﻻندسات لعام
 ،2014فقد اختيرت  150عينة عشوائية تمثل اﻷغطية اﻷرضية واستعماﻻت اﻷراضي وتم تحديدها على المرئية الفضائية
التي غطت منطقة الدراسة عام  ،2014باﻹضافة إلى الفحص الميداني باستخدام نظام التوقيع العالمي ) .(GPSويعرض
الجدول ) :(4نتائج تقييم دقة المنتج ودقة المستخدم للبيانات المستخدمة في هذه الدراسة.
الجدول ) :(4دقة المنتج ودقة المستخدم لمرئية ﻻندسات 2014
دقة المنتج Producer Accuracy

تصنيف الغطاء النباتي رقم الخلية القطرية العدد الكلي للعمود الواحد
50
41
اﻻراضي الزراعية
50
45
اﻻراضي الحضرية
50
48
اﻻراضي الجرداء

دقة المنتج
0.82
0.90
0.96
89.33

دقة المستخدم User Accuracy

تصنيف الغطاء النباتي رقم الخلية القطرية العدد الكلي للصف الواحد
42
41
اﻻراضي الزراعية
47
45
اﻻراضي الحضرية
61
48
اﻻراضي الجرداء

دقة المستخدم
0.98
0.96
0.79
90.68

وبعد إجراء اختبار الدقة ،أظهرت نتائج الجداول السابقة أن دقة المنتج لجميع أصناف الغطاء النباتي لعام  2014بلغت
 ،%89.33بينما بلغت دقة المستخدم  ،%90.68وهي نسب مقبولة بحيث يجب أن ﻻ تقل عن  ،%85مما يدل على أن
منهجية استخدام المرئيات الفضائية كانت فعالة في كشف التغير في استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي.
كما تم اختيار عينة عشوائية مكونة من  150نقطة ميدانياً ومن المرئية الفضائية لعام  2014لتمثل استعماﻻت اﻷراضي
والغطاء اﻷرضي للتأكد من مصفوفة الخطأ .وقد بلغ عدد العينات العشوائية التي صنفت بشكل صحيح لﻸراضي الزراعية
 ،50/41وعدد العينات العشوائية التي صنفت بشكل صحيح لﻸراضي الحضرية  ،50/45وعدد العينات العشوائية التي صنفت
بشكل صحيح لﻸراضي الجرداء  50/48كما في الجدول.
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الجدول ) :(5مصفوفة الخطأ وتقييم الدقة للتصنيف الموجه لمرئية ﻻندسات .2014

من الجدول ) ،(5يظهر لنا أن:
الدقة في اﻷراضي الزراعية = 0.82 = 50/41؛
الدقة في اﻷراضي الحضرية = 0.9 = 50/45؛
الدقة في اﻷراضي الجرداء = 0.96 = 50/48؛
ومن أجل استخراج الدقة الكلية نقوم بجمع نتائج الدقة السابقة لكل تصنيف وقسمتها على  3كما هو مبين في الخطوة
التالية.0.89 = 3/ (0.96+0.9 +0.82) :
التنبؤ المستقبلي ﻻستعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي في لواء الرمثا باستخدام نموذج ماركوف
نستطيع معرفة توزيع استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي من تحليل الصور الفضائية لمنطقة الدراسة لسنة معينة
ومﻼحظة التغير في نسب استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي في فترة من الزمن ،مثﻼً في عام  ،1985كانت نسبة اﻷراضي
الزراعية  ،6.83%واﻷراضي الحضرية  ،5.40%واﻷراضي الجرداء  ،87.76%وفي عام  ،1990كانت نسبة اﻷراضي الزراعية
 ،8.24%واﻷراضي الحضرية  ،6.54%واﻷراضي الجرداء  .85.22%نﻼحظ أن نسبة اﻷراضي الزراعية واﻷراضي الحضرية
قد زادت في الفترة من عام  1985إلى عام  1990بينما قلت نسبة اﻷراضي الجرداء .ظاهرياً ،قد نقول إن نسبة اﻷراضي
الزراعية زادت بمقدار  1.41%على حساب اﻷراضي الجرداء ونسبة اﻷراضي الحضرية زادت بمقدار  1.14%على حساب
اﻷراضي الجرداء أيضاً .لكن هذا ليس صحيحاً دائماً ،لذلك فإن جدولة التقاطعات للصور الفضائية لعام  1985وعام 1990
تبين مقدار التغير في كل اتجاه ممكن ﻻستعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي.
إن أهم نتائج جدولة تقاطع الصور الفضائية هو إيجاد مصفوفة اﻻنتقال ،وهي مصفوفة تشرح التغيرات في استعماﻻت
اﻷراضي والغطاء اﻷرضي لمنطقة الدراسة خﻼل فترة زمنية معينة ،ومن أجل بناء مصفوفة اﻻنتقال ،تم إتباع الخطوات
التالية:
 .1استخدام برمجية نظم المعلومات الجغرافية لحساب المساحة اﻹجمالية لكل استعمال من استعماﻻت اﻷراضي والغطاء
اﻷرضي لسنة اﻷساس وجدولة التقاطعات بين كل استعمال في نهاية الفترة .في هذه الدراسة ،تم إنشاء لست جداول لستة
فترات من الزمن على النحو التالي:
 استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي في سنة  1985تمت جدولة التقاطعات بينها وبين كل استعماﻻت اﻷراضي والغطاء
اﻷرضي لسنة .1990
 استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي في سنة  1990تمت جدولة التقاطعات بينها وبين كل استعماﻻت اﻷراضي والغطاء
اﻷرضي لسنة .1995
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 استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻻرضي في سنة  1990تمت جدولة التقاطعات بينها وبين كل استعماﻻت اﻷراضي والغطاء
اﻷرضي لسنة .2002
 استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻻرضي في سنة  1995تمت جدولة التقاطعات بينها وبين كل استعماﻻت اﻷراضي والغطاء
اﻷرضي لسنة .2002
 استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻻرضي في سنة  2002تمت جدولة التقاطعات بينها وبين كل استعماﻻت اﻷراضي والغطاء
اﻷرضي لسنة .2010
 استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻻرضي في سنة  2010تمت جدولة التقاطعات بينها وبين كل استعماﻻت اﻷراضي والغطاء
اﻷرضي لسنة .2014
قمنا بترتيب نسب استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي لسنة معينة في مصفوفة من عمود وثﻼثة صفوف تسمى
مصفوفة النسب ،ويرمز لها بالرمز
=  (1990على النحو التالي:

؛إذ إن

تمثل السنة .على سبيل المثال ،تم ترتيب مصفوفة النسب لعام t) 1990

 .2حساب مصفوفة اﻻنتقال خﻼل فترة طولها من السنوات بين استعماﻻت اﻷراضي المختلفة من خﻼل قسمة كل قيمة من
كل عمود نتجت من الخطوة اﻷولى على مجموع العامود الذي يحتوي القيمة .تم إنتاج ست مصفوفات انتقال من ثﻼثة
 ،وهي تحتوي على احتمال اﻻنتقال من
صفوف وثﻼثة أعمدة أنتجت في هذه الخطوة ،وأخذت الرمز
في سنة اﻷساس إلى الفئة
الفئة
و 2تمثل اﻷراضي الحضرية و 3تمثل اﻷراضي الجرداء .أنظر الجدول ).(6

في نهاية الفترة إذ إن  1يمثل اﻷراضي الزراعية

الجدول ) :(6التقاطعات بين استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي للفترة .1999-1985
العام

1985

أصناف الغطاء اﻷرضي اﻷراضي الزراعية اﻷراضي الحضرية
اﻷراضي الزراعية

14.96

0.00

5.60

20.56

اﻷراضي الحضرية

2.10

13.48

0.75

16.33

اﻷراضي الجرداء

0.00

0.00

212.72

212.72

المجموع

17.06

13.48

219.07

249.6

1990

اﻷراضي الجرداء

المجموع

إن الجدول) (6يمثل جدولة التقاطعات ﻻستعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي لمنطقة الدراسة في فترة  5سنوات من
عام  1985إلى عام  ،1990فمثﻼً :نسبة اﻷراضي الزراعية التي تحولت إلى أراض جرداء هي  ،0ونسبة اﻷراضي الجرداء
التي تحولت إلى أراض حضرية هي  .0.75نقوم أوﻻً بقسمة كل قيمة من كل عمود على مجموع العمود الذي يحتويها كما
في الجدول ).(7
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الجدول ) :(7كيفية استخراج مصفوفة اﻻنتقال.
العام

1985

أصناف الغطاء اﻷرضي

اﻷراضي الحضرية

اﻷراضي الزراعية

اﻷراضي الجرداء

اﻷراضي الزراعية
1990

اﻷراضي الحضرية
اﻷراضي الجرداء
المجموع

1

1

1

وبالتالي نكون قد حصلنا على مصفوفة اﻻنتقال لفترة خمس سنوات من عام  1985إلى عام .1990أنظر الجدول ).(8
الجدول ) :(8مصفوفة اﻻنتقال من عام  1985إلى عام .1990
العام

1985

اﻷراضي الزراعية

0.026

0

0.877

اﻷراضي الحضرية

0.003

1

0.123

اﻷراضي الجرداء

0.971

0

0

المجموع

1

1

1

1990

أصناف الغطاء اﻷرضي

اﻷراضي الجرداء

اﻷراضي الحضرية

اﻷراضي الزراعية

تنفيذ نموذج التنبؤ بالتغيرات في الغطاء اﻷرضي واستعمال اﻷراضي
استخدم نموذج ماركوف لتوقع التغيرات في استعمال اﻷراضي والغطاء اﻷرضي؛ إذ إن نماذج ماركوف تتنبأ بالمستقبل
باﻻعتماد على الحاضر فقط .ولعل من أهم أسباب استخدام نموذج ماركوف في التنبؤ بالتغير في استعمال اﻷراضي والغطاء
اﻷرضي هو أن التغير في استعمال اﻷراضي والغطاء اﻷرضي ليس أحادي اﻻتجاه؛ بمعنى أنه من الناحية النظرية ،يمكن أن
يتغير استعمال أي قطعة من أراضي منطقة الدراسة خﻼل فترة من الزمن من استعمال معين إلى أي استخدام آخر .يتم تنفيذ
نموذج ماركوف على استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي من خﻼل ضرب مصفوفة النسب ﻻستعماﻻت اﻷراضي والغطاء
عند السنة

اﻻرضي
زمنية طولها

التي تسمى هنا مصفوفة النسب اﻹبتدائية في مصفوفة اﻻنتقال

للحصول على مصفوفة النسب لكل الفئات

عند السنة

خﻼل فترة

كالتالي:

مثال على ذلك :في الفترة من  1985إلى  ،1990باعتبار

؛ أي إن مصفوفة النسب اﻻبتدائية هي

 ،وباستخدام مصفوفة اﻻنتقال لفترة خمس سنوات )

( التي أوجدناها سابقاً ،نستطيع تنفيذ نموذج

ماركوف للتنبؤ بنسب استعمال اﻷراضي والغطاء اﻷرضي لعام ) 1990

( كالتالي:

الكشف عن مدى التغير في الغطاء اﻷرضي واستعماﻻت اﻷراضي في لواء الرمثا باستخدام...

512

في هذه الدراسة ،تم توقع هذه التغيرات للفترات )  8 ،7 ،12 ،5و ( 4سنوات باﻻعتماد على مصفوفات اﻻنتقال التي
تم اشتقاقها من جدولة التقاطعات ﻻستعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي للفترات -1990 ،1995-1990 ،1990-1985
 2010-2002 ،2002-1995 ،2002و ،2014-2010على التوالي.
إن التغير في استعمال اﻷراضي والغطاء اﻷرضي مع الزمن ليس تغيراً )أحادي اﻻتجاه(؛ بمعنى أن إي غطاء أو استعمال
أرضي قد يتغير مع الزمن ليأخذ شكﻼً آخر ،وذلك استناداً إلى الظروف الطبيعية والبشرية .وفي ما يلي مصفوفة اﻻنتقال التي
توضح احتمال تغير استعمال اﻷراضي والغطاء اﻷرضي في لواء الرمثا من فئة إلى أي فئة أخرى للفترة الزمنية -1985
.1990
الجدول) :(9مصفوفة اﻻنتقال بين مختلف الفئات للفترة من  1985إلى )1990فترة 5سنوات(.
1985

أراض جرداء

أراض حضرية

أراض زراعية

أصناف الغطاء اﻷرضي

0.026

0

0.877

0.003

1

0.123

0.971

0

0

أراض زراعية
أراض حضرية
أراض جرداء

1990

المصدر :عمل الباحثين.

الشكل ) :(4مصفوفة اﻻنتقال من عام  1985إلى .1990
الشكل ) (4يشرح مصفوفة اﻻنتقال بين عام  1985وعام  .1990إن احتمال حدوث تغير على اﻷراضي الزراعية
) (Agriculturalإلى أراض حضرية يساوي  0.123واحتمال تغيرها إلى أراض جرداء يساوي صفراً ،أما احتمال بقائها
كأراض زراعية فيساوي  .0.877أما اﻷراضي الحضرية ) (Urban Landsفاحتمال بقائها كأراض حضرية يساوي واحداً،
مما يعني أنها يحتمل أن تتغير إلى استعمال آخر .واﻷراضي الجرداء ) (Barrenتبقى جرداء باحتمال يساوي 0.971
ويتغير استخدامها إلى أراض زراعية باحتمال يساوي  0.026وتتغير إلى أراض حضرية باحتمال  .0.003يوضح الجدول
) (10نسب استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي من عام 1990إلى عام  2014والنسب المتوقعة من عامي 2018و2030
التي تم التنبؤ بها من خﻼل نموذج ماركوف .ويظهر من الجدول أن نسبة اﻷراضي الزراعية تتناقص بعد عام  2010حتى
تصل إلى نسبة  %65.17في عام  ،2030وذلك بسبب التوسع العمراني الناتج عن الزيادة السكانية ،وأن اﻷراضي الحضرية
تبقى في إطار متزايد مع الزمن بحيث يرتفع معدل التزايد في نسب اﻷراضي الحضرية إلى  %28.68عام  .2030أما
اﻷراضي الجرداء فتبقى تتناقص مع الزمن حتى تصل إلى  %65.17عام .2030
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الجدول ) :(10النسب المتوقعة ﻻستعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي من عام  2018إلى عام .2030
نتائج تحليل الصور الفضائية
السنة

1990

1995

2002

2010

نتائج نموذج ماركوف للتوقع
2014

2018

2022

2026

2030

الفئة
أراض زراعية

0.0614 0.0736 0.0884 0.1062 0.1279 0.1543 0.1582 0.1128 0.0824

أراض حضرية

0.2868 0.2579 0.2226 0.1905 0.1508 0.1058 0.0792 0.0715 0.0654

أراض جرداء

0.6517 0.6685 0.6856 0.7032 0.7212 0.7399 0.7625 0.8157 0.8522

إن سبب تناقص اﻷراضي الزراعية بعد عام  2010هو أن اﻷراضي الزراعية قبل عام  2010كانت تزداد على حساب
اﻷراضي الجرداء .أما بعد عام  2010وحتى عام  ،2030فإن اﻷراضي الحضرية تزداد على حساب اﻷراضي الزراعية ،وذلك
بسبب الزيادة السكانية الكبيرة.
النتائج
 -1توصلت الدراسة إلى أن مساحة اﻷراضي الزراعية قد شهدت تغيراً ملموساً خﻼل الفترة )(2014-1985؛ إذ أظهرت
تزايداً ملحوظاً بنسبة بلغت  %5.96وبزيادة بلغت 14.87كم.2
 -2شهدت مساحة اﻷراضي الجرداء تغيراً ملحوظاً حيث أظهرت تناقصاً خﻼل الفترة ) (2014-1985بلغت نسبته
.%15.64
 -3أوضحت نتائج الدراسة أن التوسع العمراني تزايد خﻼل الفترة ) (2014-1985بنسبة  %9.68أي بمساحة
24.17كم.2
 -4أظهرت نتائج تحليل ماركوف أن اﻷراضي الزراعية ستتناقص ابتداءً من عام  2018عما كانت عليه في عام  ،2014إذ
ستصل نسبة اﻷراضي الزراعية في عام إلى  (0.1062) 2018وفي عام  2022إلى ) (0.0884وفي عام  2026إلى
) (0.0736وفي عام  2030إلى ).(0.0614
 -5أظهرت نتائج تحليل ماركوف أن اﻷراضي الحضرية ستزداد ابتداءً من عام  2018عما كانت عليه في عام 2014؛ إذ
ستصل نسبة اﻷراضي الحضرية في عام  2018إلى ) (0.1905وفي عام  2022إلى ) (0.2226وفي عام إلى2026
) (0.2579وفي عام  2030إلى ).(0.2868
 -6أظهرت نتائج تحليل ماركوف أن اﻷراضي الجرداء ستتناقص ابتداءً من عام  2018عما كانت عليه في عام 2014؛ إذ
2026
ستصل نسبة اﻷراضي الجرداء في عام  2018إلى ) (0.7032وفي عام  2022إلى ) (0.6856وفي عام
إلى ) (0.6685وفي عام  2030إلى ).(0.6517
التوصيات
 -1الحد من التوسع العمراني على حساب اﻷراضي الزراعية ،وتشجيع التوسع العمراني باتجاه اﻷراضي الجرداء في ضوء
التوقعات المستقبلية التي بينت ان مساحة اﻷراضي الزراعية سوف تتناقص لتصل إلى ) (0.0614في عام .2030
 -2ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة باستعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي في منطقة الدراسة لمستويات أبعد
من المستوى اﻷول.
 -3سن القوانين والتشريعات والمراقبة المستمرة من جانب المؤسسات الحكومية على استعماﻻت اﻷراضي والغطاء اﻷرضي
من أجل المحافظة على التوازن البيئي.
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Revealing the Extent of Change in the Land Cover and Land Uses in AlRamtha District, North Jordan Using Remote Sensing and Geographic
Information Systems ،for the Period (1985-2014) and Future Prediction of
Land Uses and Land Cover
Reem Al-Kharouf
Geography Department, Yarmouk University, Irbid, Jordan.
Adnan AL-Nouran
Ministry of Education, Amman, Jordan.
Dlal Zoraiqat
Geography Department, The University of Jordan, Amman, Jordan.
Abstract
This study deals with discovering the alteration in land cover and land uses in Al-Ramtha district،

north Jordan using Geographic Information Systems and Remote Sensing، where only three categories

are tested as follows: urban lands، agricultural lands and barren lands. This study aims at revealing the
extent of change among these categories through relying on Landsat Satellite images within that
particular area through the years 1985، 1995، 2002 and 2010 with conducting a classification for the
studied land categories. The extent of change in these ratings has been predicted until 2030 through
the use of time series (Markov) analysis. The results show that there is a remarkable change within the
space for uses of land and land cover in into the study area، where agricultural lands increased in the

period (1985-2014) by 5.96% and urban lands increased by 9.68%، while barren lands decreased by

15.64%. Moreover، this study suggests using appropriate planning for land uses and land cover taking
into consideration the characteristics of the region. In addition، it recommends taking care of
vegetation and reducing the expansion of urban land at the expense of agricultural land.
Keywords: Land cover، Remote sensing، Geographic Information Systems، Markov model، Land Use.
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Appendix (B)
A Students' Questionnaire on the TBI program
Item
1- I prefer to improve my English speaking skill with this TBI program.
2- I think this TBI program can be a useful teaching tool.
3- I think the speaking tasks of this TBI program helped me improve my speaking
skill.
4- I became more fluent and accurate speaker than before I used this TBI program.
5- I felt that English speaking skill becomes easier with doing speaking tasks.
6- The speaking tasks introduced in this TBI program brings learning closer to real
life.
7- The instructions given before, while and after task were clear and easy to
follow.
8- This TBI program makes me feel more confident.
9- This TBI program helps me interact with my teacher and friends more fluently
and smoothly.
10- The teacher of this TBI program encouraged me to speak and do many
preparatory rehearsals.
11- The teacher of this TBI program monitors, facilitates, models and never stops
encouraging me.
12- I think this TBI program motivated me to speak and improve my oral
proficiency and accuracy.
13- I would like to continue using more TBI programs to improve my speaking
skill.
14- The time of this program was enough for me- not too long , not too short.

Yes

No
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Appendices
Appendix (A)
Student : male □
female □
Educational Level : 1st year □ 2nd year □ 3rd year□ 4th year □
How often do you speak English? : rarely □
sometimes □
usually □
Aspects of my English
never
Components of the aspect
speaking skill
Vocabulary
I can use some advanced words
I can use a variety of words
I can use some idioms, phrasal verbs
Grammar
I can use short responses, not just yes- no answers
I can form simple sentences in the correct word order
I can use a variety of verb tenses where appropriate
I can use a variety of sentence structures
I can connect ideas with coordinate conjunctions
I can connect ideas using adverb clauses
I can connect ideas using relative pronouns
I can use transition words so others can follow ideas
content
I can exchange personal information
I can give directions
I can talk about the future
I can give advice and make suggestions
I can describe people, houses, and pictures
I can make requests and ask for permission
Interactive
I can start a conversation
communication
I can introduce new ideas into the conversation
I can keep a conversation going by asking questions
I can make sure the other speaker has understood me
I can listen and respond to the speaker appropriately
Fluency
I can use pauses effectively
I say "um" and "ah"
I can speak loud enough; the other speaker can hear
me
I can speak at good rate of speed

sometimes always
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تحليل اﻻحتياجات لطلبة جامعة آل البيت فيما يتعلق بأدائهم لمهارات المحادثة بعد خضوعهم
لبرنامج تعليمي قائم على المهاَم

سمير محمد الهرش
. المفرق – اﻷردن، جامعة آل البيت،مركز اللغات
عبد الله أحمد بني عبد الرحمن
. اربد – اﻷردن، جامعة اليرموك،قسم مناهج وطرق تدريس اللغة اﻹنجليزية
الملخص
.تتناول هذه الدراسة اهتمامات طلبة جامعة آل البيت واحتياجاتهم حول مهارة المحادثة باللغة اﻹنجليزية لديهم
40  تم استخدام قائمة قدرات للمحادثة باللغة اﻹنجليزية لدى عينة مكونة من،وللتعرف الى هذه اﻻهتمامات واﻻحتياجات
 أسابيع باستخدام برنامج تعليمي مقترح قائم على6  طالباً لمدة20  كما تم تدريس عينة أخرى مكونة من.من الطلبة
 تم توزيع استبانة ﻻستطﻼع آراء، ومن أجل الوقوف على آراء الطلبة واتجاهاتهم نحو البرنامج التعليمي المقترح.المهام
 أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية الطلبة يدركون حاجتهم لتحسين مهارات المحادثة باللغة اﻹنجليزية.الطلبة واتجاهاتهم
 كما أظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات إيجابية عند الطلبة نحو البرنامج التعليمي المقترح لتحسين أدائهم.لديهم
.الشفوي باللغة اﻹنجليزية
، اتجاهات الطلبة، التعليم القائم على المهام، مهارات المحادثة باللغة اﻹنجليزية، تحليل اﻻحتياجات:الكلمات المفتاحية
.ميول الطلبة واحتياجاتهم
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Std.
Deviation Mean N
.308

.90

20

.308

.90

20

.224

.95

20

.308

.90

20

.444

.75

20

.513

.50

20

1.881

11.80

20
20

9-This TBI program helps me interact with my teacher and friends more
fluently and smoothly.
10-The teacher of this TBI program encouraged me to speak and do many
preparatory rehearsals.
11-The teacher of this TBI program monitors, facilitates, models and never
stops encouraging me.
12-I think that this TBI program motivated me to speak and improve my
oral proficiency and accuracy.
13-I would like to continue using more TBI programs to improve my
speaking skill.
14-The time of this program was enough for me; not too long, not too
short.
all
Valid N (listwise)

The most important figure in table 14 is the mean of all the items which is 11.80. This means that
11.8 of the 14 items (84.28%) of the questionnaire show that TBI as an approach in general and the
suggested TBI program in particular improve students' English language speaking skills with reference
to both fluency and accuracy.
5. Conclusions
Many students at Al al-Bayt University rarely use English for spoken communication (57.5% of the
sample). They are mainly in their sophomore year and are aware that they suffer a lot when they use English
orally. They fill in a need-analysis checklist about their speaking skill capabilities. Their attitudes toward the
present status of their English speaking skills show that they have a problem with the ability to use idioms and
phrasal verbs. They struggle with sentence structures and word order. They have a problem with connecting
ideas in their speech in a way that deprives others from following them. Although they can exchange some
personal information, they can neither start a conversation, nor keep it going on. They suffer from hesitation in
speech with lots of 'um' and 'ah' or even avoidance of speaking on some topics. This means they pay lots of effort
while speaking in English. They feel that they need to improve their speaking skills and strengthen their English
speaking skill capabilities.
The students who participated in the TBI program think that it can be useful for them to improve their
English speaking skills. Their attitudes towards TBI and the program they attended were very positive. The only
concern they have is that they need to be given more time to practice spoken tasks in English. They believe that
TBI helps them improve their English speaking skills, facilitates becoming more fluent and accurate, brings
learning closer to real life, makes them feel more confident and helps them interact with both their teachers and
colleagues very smoothly and easily.
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Table 5: The frequencies of the students' attitudes towards using a TBI program for learning English
speaking skills
1
%
100.0
100.0

0
Count %
.0
20
.0
20

Count
0
0

85.0

17

15.0

3

70.0

14

30.0

6

80.0

16

20.0

4

90.0

18

10.0

2

85.0

17

15.0

3

80.0

16

20.0

4

90.0

18

10.0

2

90.0

18

10.0

2

95.0

19

5.0

1

90.0

18

10.0

2

75.0

15

25.0

5

50.0

10

50.0

10

items
1- I prefer to improve my English speaking skill with this TBI program.
2-I think that this TBI program can be a useful teaching tool.
3-I think that the speaking tasks of this TBI program helped me improve my
speaking skill.
4-I became a more fluent and accurate speaker than before I used this TBI
program.
5-I felt that English speaking skill becomes easier with doing speaking tasks.
6-The speaking tasks introduced in this TBI program bring learning closer to
real life.
7-The instructions given before, while and after task were clear and easy to
follow.
8-This TBI program makes me feel more confident.
9-This TBI program helps me interact with my teacher and friends more
fluently and smoothly.
10-The teacher of this TBI program encouraged me to speak and do many
preparatory rehearsals.
11-The teacher of this TBI program monitors, facilitates, models and never
stops encouraging me.
12-I think that this TBI program motivated me to speak and improve my oral
proficiency and accuracy.
13-I would like to continue using more TBI programs to improve my speaking
skill.
14-The time of this program was enough for me; not too long, not too short.

The most frequent items were the first two which were about students' preference to improve their English
speaking skills and about considering TBI as a useful instructional tool, representing 100% of the whole sample.
This means that all 20 students prefer to improve their English speaking skill with this TBI program. It also
means that all 20 students think that this TBI program can be a useful teaching tool. The least frequent item was
14. It was about the time of the TBI program; it represents 50% of the whole sample. This means that for 10
students the time of the TBI program was enough and for the other 10 students the time of the TBI program
could be too short or too long. Table 6 presents the means and standard deviations of the students'' attitudes
towards using the TBI program for learning English speaking skills.

Table 6: The means and standard deviations of the students' attitudes towards using the TBI program
for learning English speaking skills
Std.
Deviation Mean N
.000
1.00
20 1- I prefer to improve my English speaking skill with this TBI program.
.000
1.00
20 2-I think that this TBI program can be a useful teaching tool.
3-I think that the speaking tasks of this TBI program helped me improve
.366
.85
20
my speaking skill.
4-I became a more fluent and accurate speaker than before I used this TBI
.470
.70
20
program.
5-I felt that English speaking skill becomes easier with doing speaking
.410
.80
20
tasks.
6-The speaking tasks introduced in this TBI program bring learning closer
.308
.90
20
to real life.
7-The instructions given before, while and after task were clear and easy to
.366
.85
20
follow.
.410
.80
20 8-This TBI program makes me feel more confident.
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Students claimed that they are more fluent (a mean of 2.02 out of 3) than they are accurate (a
mean of 1.70 out of 3 for vocabulary and a mean of 1.83 out of 3 for grammar). However, these means
show that students suffer in their English speaking skills of both accuracy and fluency. The
frequencies of students' responses to their English speaking skills' present status are presented in Table
4.
Table 4: The frequencies of students' responses to their English speaking skills' present status
Items
1- I can use some advanced words.
2- I can use a variety of words.
3- I can use some idioms, phrasal verbs.
4- I can use short responses, not just yes- no answers .
5- I can form simple sentences in the correct word order.
6- I can use a variety of verb tenses where appropriate.
7- I can use a variety of sentence structures.
8- I can connect ideas with coordinate conjunctions.
9- I can connect ideas using adverb clauses.
10-I can connect ideas using relative pronouns.
11- I can use transition words so others can follow ideas.
12- I can exchange personal information.
13- I can give directions.
14- I can talk about the future.
15- I can give advice and make suggestions.
16- I can describe people, houses, and pictures.
17- I can make requests and ask for permission.
18- I can start a conversation.
19- I can introduce new ideas into the conversation.
20- I can keep a conversation going by asking questions.
21- I can make sure the other speaker has understood me.
22- I can listen and respond to the speaker appropriately.
23--I can use pauses effectively.
24- I say "um" and "ah".
25-I can speak loud enough; the other speaker can hear me.
26-I can speak at good rate of speed.

Never
Count
24
7
16
5
4
9
14
17
22
16
25
2
5
8
17
2
12
26
26
26
17
16
12
1
9
22

%
60.0
17.5
40.0
12.5
10.0
22.5
35.0
42.5
55.0
40.0
62.5
5.0
12.5
20.0
42.5
5.0
30.0
65.0
65.0
65.0
42.5
40.0
30.0
2.5
22.5
55.0

Sometimes
Count %
14
35.0
28
70.0
20
50.0
25
62.5
20
50.0
20
50.0
20
50.0
16
40.0
17
42.5
17
42.5
14
35.0
30
75.0
28
70.0
22
55.0
17
42.5
31
77.5
16
40.0
11
27.5
12
30.0
12
30.0
15
37.5
20
50.0
24
60.0
9
22.5
19
47.5
17
42.5

Always
Count
2
5
4
10
16
11
6
7
1
7
1
8
7
10
6
7
12
3
2
2
8
4
4
30
12
1

%
5.0
12.5
10.0
25.0
40.0
27.5
15.0
17.5
2.5
17.5
2.5
20.0
17.5
25.0
15.0
17.5
30.0
7.5
5.0
5.0
20.0
10.0
10.0
75.0
30.0
2.5

The most frequent 'never' takes 65 % with items18,19 and 20. These three items are related to the
interactive communication aspect. The least frequent 'never' takes 2.5% with item 24. This item is
related to fluency; it has to do with being hesitant or not. The most frequent 'sometimes' takes 77.5%
with item 16. This item is related to the content aspect which is about describing something. The least
frequent 'sometimes' takes 22.5% with item 24. This item is related to fluency; it has to do with being
hesitant or not. The most frequent 'always' takes 75% with item 24. This item is related to fluency; it
has to do with being hesitant or not. The least frequent 'always' takes 2.5 % with items 9,11, and 26.
The first two items 9 and 11 are related to grammar; item 26 is related to fluency.
Second, the researcher adapted a questionnaire from Bataineh and Bani Hani (2011), in order to
answer the third question of the study: What are the attitudes of the students who were instructed using
the suggested TBI program towards this method of instruction? For this purpose, the 20 students of the
experimental group were asked to fill in the adapted questionnaire. Table 5 presents the frequencies of
the students' responses to the 14 items of the questionnaire.
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Table2: The frequencies of the students' gender, academic year and the use of their English speaking
skills
Gender
Male
Female
Total
Academic Year
Ist
2nd
3rd
4th
Total
Use (How often?)
Rarely
Sometimes
Always
Total

frequency
13
27
40
frequency
2
28
6
4
40
frequency
23
17
0
40

percent
32.5
67.5
100.0
percent
5.0
70.0
15.0
10.0
100.0
percent
57.5
42.5
0.0
100.0

Table 3: The means and standard deviations of the students' responses on their English speaking skills'
present status
items
1 - I can use some advanced words.
2- I can use a variety of words.
3- I can use some idioms and phrasal verbs.
4- I can use short responses, not just yes- no answers.
5- I can form simple sentences in the correct word order.
6- I can use a variety of verb tenses where appropriate.
7- I can use a variety of sentence structures.
8- I can connect ideas with coordinate conjunctions.
9- I can connect ideas using adverb clauses.
10-I can connect ideas using relative pronouns.
11- I can use transition words so others can follow ideas.
12- I can exchange personal information.
13- I can give directions.
14- I can talk about the future .
15- I can give advice and make suggestions.
16- I can describe people, houses, and pictures.
17- I can make requests and ask for permission.
18- I can start a conversation.
19- I can introduce new ideas into the conversation.
20- I can keep a conversation going by asking questions.
21- I can make sure that the other speaker has understood me.
22- I can listen and respond to the speaker appropriately.
23--I can use pauses effectively.
24- I say "um" and "ah".
25-I can speak loud enough so that the other speaker can hear me.
26-I can speak at good rate of speed.
Vocabulary (items 1-3)
Grammar (items 4-11)
Content (items 12-17)
Interactive communication (items 18-22)
Fluency (23-26)
Total
Valid N (listwise)

N
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Mean
1.45
1.95
1.70
2.12
2.30
2.05
1.80
1.75
1.48
1.78
1.40
2.15
2.05
2.05
1.73
2.13
2.00
1.43
1.40
1.40
1.78
1.70
1.80
2.72
2.08
1.47
1.70
1.83
2.02
1.54
2.02
1.83

Std. Deviation
.597
.552
.648
.607
.648
.714
.687
.742
.554
.733
.545
.483
.552
.677
.716
.463
.784
.636
.591
.591
.768
.648
.608
.506
.730
.554
.445
.441
.445
.531
.332
.369
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3.2 Instruments of the Study
3.2.1 A Speaking Skill Checklist
This instrument was designed to identify speaking skill status for students under study. It is
student-oriented, based on needs analysis and focused on five main aspects: vocabulary, grammar,
content, interactive communication and fluency. This checklist was made by the researchers neither
adopted nor adapted. It was distributed among the students of both the control and experimental
groups. There were 26 items in the checklist to let students inform about their speaking skills (See
Appendix A).
3.2.2 A Students' Questionnaire on the TBI Program
This instrument was designed to survey the experimental group students under study. It is
student-oriented, adapted from a research paper by Bataineh and Bani Hani (2011). There were 14
items in the questionnaire to investigate students' attitudes toward the TBI program (See Appendix B).
The main objectives of this TBI program are to improve students' speaking skills with reference to
accuracy and fluency. First, there are two levels of the targeted speaking accuracy skills which are
addressed in this study; vocabulary and grammar. Vocabulary varies from using idioms and advanced
words, using simple words to even failing to use a suitable word. Grammar includes using correct
word order and pronunciation. There is only one level of the speaking fluency skill which is how
effortless and natural the flow of speech is.
The instructional program was administrated to the target participants over a two-month period
distributed on 12 sessions (2 sessions per week), where each session lasted 30 minutes. One revision
week followed the sixth session (week four) and another revision week followed the twelfth session
(week eight).
3.3 Validity and Reliability of the Instruments
To judge the content validity and linguistic suitability of the instruments, they were given to a jury
consisting of nine TEFL and linguistics university professors, to look into their contents and provide
their feedback. The jury was asked to read the test and check the ambiguity, time and relevance of the
test. Their comments and suggestions, such as deleting ambiguous questions replacing them with clear
questions, and checking all questions for clarity and simplicity, were taken into consideration in
designing the instruments. To establish reliability, the researchers carried out an intra-rater revision of
the checklist and the questionnaire items three times a month before distributing them among students.
4. Findings and Discussion
First, the researchers designed a speaking checklist in order to facilitate answering the third
question of the study that surveys the attitudes of the students who were instructed using the suggested
TBI program towards this method of instruction. The checklist serves as a need analysis of students'
interests and their present status of English speaking skills from their own point of view. Table 2
presents the frequencies of the need-analysis group’s 40 students taking into account their gender,
academic year and the frequency of their use of the English speaking skills.
The majority of students were females, representing 67.5% of the whole sample. Most of the
students (70% of the whole sample) were in their second academic year. The majority of the students
(57.5% of the whole sample) claimed that they rarely speak in English. None of the students (0% of
the whole sample) always speak in English. The checklist consisted of 26 items showing students'
speaking abilities within five aspects of vocabulary, grammar, content, interactive communication and
fluency. Table 3 presents the means and standard deviations of the students' responses on their
speaking skills' present status. The vocabulary aspect takes items 1,2 and 3. The grammar aspect takes
items 4,5,6,7,8,9,10 and 11. The content aspect takes items 12,13,14,15,16 and 17. The interactive
communication aspect takes items18,19,20,21 and 22. The fluency aspect takes items 23,24,25 and 26.
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purposes and to exchange information. Students agreed that voice tool-based speaking tasks can be
educational, personally meaningful, enjoyable and reinforcing for their oral skills. The study
concluded that voice tool-based speaking tasks offered anxiety-free nature both at collaborative and
individual levels.
Fukuta (2017) explored longitudinal changes of Japanese EFL learners' psychological attributes
of unwillingness to speak English in a task-based classroom. the participants of the study were 33
unversity students. They engaged in a task-based communicative lesson once a week for two
semesters. One of the results of the study showed that overall task-based communicative lessons were
effective in reducing unwillingness-related psychological attributes. A second result showed that
learners became aware of the gap between their perceived and actual skills, which reduced their
confidence. A third result showed that learner's personality, introversion and lack of sociability
affected unwillingness-related attributes. The study concluded that positive effects of task-based
lessons reduced Japanese EFL learners' unwillingness to speak English.
Pham and Nguyen (2018) examined teachers' attitudes about Task-based Language Teaching
(TBLT) and its implementations in EFL classrooms. A questionnaire and interviews were used to
investigate the attitudes of 68 university teachers in the Mekong Delta, Vietnam. The findings of the
study revealed positive attitudes and understanding of teachers towards task-based language teaching.
The study concluded that teachers believe that their roles in TBLT were a selector and a sequencer of
tasks, a preparer of tasks, a pre-task consciousness raiser, a guide and a feedback counselor.
To sum up, some studies investigated learners' attitudes about different communicative teaching
methods related to their speaking skills and found that learners had positive attitudes towards them;
Mahfouz and Ihmeideh (2009), Ihmeideh, Al-Omari and Al-Dababneh, (2010) and Fukuta (2017).
More studies found that EFL learners had very positive attitudes towards using TBI in speaking
classes; Douglas and Kim (2014), Mihye (2014), Wilches (2014) and Safitri, Nurkamto and Nurkamto
(2016). Also, teachers’ attitudes about TBI in speaking classes and their roles were very positive;
Pham and Nguyen (2018).
3. Method
3.1 Participants of the Study
The participants of the study were 60 students randomly selected from four English 101 course
classes of the researchers’ teaching schedule at the Language Center of Al al-Bayt University, Jordan.
That was in the first semester of the academic year 2018/2019. The 60-student sample was from two
intact classes of the researchers’ four classes. The sample was equally and randomly assigned and
divided into a need-analysis group of 40 students and an experimental group of other 20 students. This
sample was convenient for the researchers on that semester. The participants were informed about
their participation in this study and signed a consent form for that purpose. Table (1) shows the
distribution of the sample of the study according to the two independent groups: the need-analysis
group and the experimental group.
Table 1: Distribution of the participants of the study according to their groups
Group

Students given IDs

Number

Need- analysis

1-40

40

Experimental

41-60

20

Total

60
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TBI approach towards speaking instruction needs to be evaluated from different aspects and by a
variety of tools. Teachers' and learners' appraisal sheets and attitudes may cover an important
evaluation aspect. Some research studies referred to positive attitudes towards TBI. Since EFL
learners participate in decision-making on what to learn in a language and how to learn it, their
attitudes need to be appreciated based on a learner-centered instructional perspective.
Mahfouz and Ihmeideh (2009) investigated Jordanian university students' attitudes towards using
video and text chat with native speakers to improve their English proficiency. The participants of the
study were 320 students enrolled in two Jordanian universities. The results of the study revealed that
students' attitudes towards using video and text chat with native speakers of English were the highest
concerning their speaking skill. The results also indicated that students' gender, the faculty they join,
the chat messenger mode they use and their seniority of study at the university were all reasons for the
significant differences among students' attitudes.
2.2 Empirical Studies
Torky (2006) aimed at identifying the speaking skills necessary for first-year secondary school
students, designing a task-based program in light of the cognitive approach, constructing a proposed
program to develop first-year secondary school students' speaking skills and measuring the
effectiveness of the proposed program. The sample of the study consisted of 76 female students ( 38
students as a control group and 38 students as an experimental group) from a Cairo governmental
school. The findings of the study showed that the proposed task-based program had the proof to be
effective in developing first-year secondary students' overall speaking performance.
Murad (2009) investigated the effect of a task-based language teaching program on developing
the speaking skills of Palestinian secondary students and their attitudes towards English. The
participants were 91 eleventh grade students (37 boys and 54 girls) from Bueina-Nujidat and Tamra
high schools. The findings of the study showed that the proposed task-based language teaching
program enhanced significantly the speaking skill of the experimental group students.
Putri (2018) tried to find out whether (TBI) Task-based Instruction can enhance students'
speaking skill. The method used in this study was classroom action research. There were two cycles;
each one was conducted in three meetings. The participants of the study were 29 students. The results
of the research showed that TBI can enhance students' speaking skill. The results of the study also
showed that TBI provided a positive classroom environment.
Mihye (2014) investigated Korean university English learners' task preferences. The comparison
in such EFL setting was between three different speaking tasks. The participants of the study were 88
survey respondents and 50 interviewed students. A pre-post questionnaire was used before and after
the semester in which the study took place. The results of the study showed that discussion task was
the most preferred task type compared to the other two types of information-exchange task and
summary task. The learners reported that information-exchange task was the most difficult and had the
lowest topic preference. Moderate levels of positive correlations were shown between topic preference
and speaking performance. The findings of the study suggested that TBLT should be widely utilized in
university-level EFL classrooms.
Wilches (2014) investigated learners' attitudes toward the benefits of voice tool-based tasks on
their spoken performance. The study also sought to determine what aspects of task design affected
students' attitudes. Beginner learners aged from 18-36 years with little or no experience in using
technological tools for speaking practice were selected for participating in the study. Classroom
observation and two surveys were used to collect data. The findings of the study showed that tasks
using voice tools were beneficial for students' oral performance. This was due to that such tools raise
self-awareness and self-correction of speech patterns and provide extra practice of different language
features: pronunciation, fluency, intonation and accuracy. The aspects of task design that affected
students' attitudes were the opportunity to work on self-awareness, to interact for comprehension
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1.4 Significance of the Study
Up to the researchers’ knowledge, this study is the first to utilize a public Jordanian university
students to survey their attitudes on their speaking sub-skills of accuracy and fluency. The study may
contribute to modifying some teaching methods relevant to speaking. Identifying students’ needs and
interests could be fostering learners' overall speaking proficiency. This study could encourage teachers
to help learners plan for speaking improvement, monitor their performance and present their ideas and
views in the form of personal attitudes.
1.5 Limitations of the Study
As it is difficult for an empirical study to cover a very large population, this study will be
restricted to the students of the Language Center at Al al-Bayt University, Jordan. The results and
findings of this study may be limited only within this population of students. A limited duration for
implementing the proposed program may be another restriction. The period of the study is limited to
eight weeks in the first semester of the academic year 2018/2019.
2. Review of Related Literature
2.1 Theoretical Framework

Nunan (2004) defined task-based language teaching and clarified the concept of a task. Focus
was on experiential learning and the role of the learner. In the second chapter, a framework for taskbased instruction was proposed. Seven principles for task-based language teaching were suggested. In
the third chapter, tasks components and types were presented. In the fourth chapter, an empirical
evidence was drawn in favor of task-based language teaching. In the fifth chapter, focused and
unfocused tasks were discussed. The importance of conscious-raising tasks was highlighted. In the last
three chapters, grading, sequencing and integrating tasks were explained. Teachers' roles and the
criteria for assessing task-based language teaching and self-assessment were all theoretically
discussed.
Sanchez (2004) attempted to describe (TBA) Task-based Approach critically. Positive aspects of
this approach were presented along with the inadequacy of some of its assumptions. It was argued that
tasks could help in motivating students and in focusing the attention of teachers and learners on
meaning and communicative language use. However; the debate on TBA reached the conclusion that
it shouldn't be considered the method that language teachers and learners had been waiting for.
While talking about important tasks of English education in Asia, Nunan (2005:6) suggested the
following six attractive features of TBI:
1- TBI is a replacement to or a supportive infusion of more student-centered learning.
2- TBI utilizes more authentic experience and materials as well as principles of constructivism
compared to top down teaching.
3- TBI creates more of a sense of personal and active accomplishment, including developing a greater
sense of language ownership.
4- TBI increases students participation when task-based teaching is well planned and implemented to
be sensitive to learners' learning styles.
5- TBI makes specific lesson goals more evident through movement towards success of task
completion.
6- TBI is an important, ongoing assessment and "wash-back" to both teacher and learner.
Bao and Du (2015) focused on the effects of Task-based Language Teaching (TBLT) on beginner
learners of a foreign language. The participants of this study were 18 students. Having analyzed the
data qualitatively, the researchers reached the conclusion that TBLT benefits learners in terms of
increasing participation, creating more opportunities for speaking, easing learner's anxiety and
enhancing enjoyment. This study provides an evidence that TBLT is not a one-size-fits-all method.
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India) introduced what has been referred to as task-based teaching. In this teaching methodology,
language is not predetermined. Task completion is essential; it is the learners' responsibility under
teacher's monitoring to complete that task. This is done to support their confidence in using the
language. Such methodology takes individualized instruction as a priority. What could be encouraging
for the learners is not whether that they 'failed' or 'passed'; rather where were they before instruction
and where are they now after instruction? Any slight improvement would be a great success.
Research on students' attitudes towards TBI has shown that task-based communicative lessons
have been effective in reducing their unwillingness to speak in English (Fukuta, 2017). It is through
TBI that students became aware of their oral skill levels. Such awareness may support their selfconfidence. Students can easily accomplish their oral tasks if they are given the chance to complete
them on their own. This could be evaluated under the teacher's supervision later on. Jordanian senior
students believe that they have high positive attitudes towards communicative skills or tasks
(Ihmeideh, Al-Omari and Al-Dababneh, 2010). Students' attitudes towards TBI could be part of
students' appraisal and course-evaluation. This could be a step towards enabling students to be
teachers' partners in the process of teaching and learning. It could be very helpful to survey students'
present status (before) being taught and then let them reflect on their own experience (after) being
taught.
Discussion tasks, information-exchange tasks and description tasks were reported 'beneficial' for
some students in doing their speaking tasks (Mihye, 2014). Other students reflect that using oral tasks
help them communicate effectively in English. According to some students using oral communicative
tasks in learning English can raise self-awareness and self-correction of their speech. Consequently; as
TBI needs more practice time, it would provide students with enough time to practice using the
language. Pronunciation, fluency, intonation and accuracy would be improved due to that students
believe that TBI is meaningful, enjoyable and reinforcing for their oral skills.
A main concern for both teachers and learners has to do with the issue of fluency and accuracy.
Speakers may gain more confidence with little or even no corrections; thus, fluency can be developed
even if speakers' language remains inaccurate. Consequently, a balance between fluency and accuracy
has to be maintained. Fluency and accuracy are two speaking sub-skills that need more investigation.
The researchers propose using a program based on the use of tasks as the unit of planning and
instruction to improve the English speaking sub-skills of the target group of learners. Based on TBI
methodology, the proposed program puts tasks at the center of focus. A set of communicative tasks in
light of the instructional goals are oriented towards achieving both accuracy and fluency
1.1 Statement of the Problem
Poor speaking performance makes up the problem of this study. Some previous research results
share this problem; Murad (2009), Al-Jamal and Al-Jamal (2014) and Al-Hamlan and
Baniabdelrahman (2015). The current study attempts to survey EFL students’ attitudes on their
speaking performance with reference to accuracy and fluency. Here, TBI is evaluated by the students
themselves to overcome speaking problems by training them to become more confident while
speaking in English.
1.2 Purpose of the Study
First, this study is carried out to check EFL students' attitudes about the status of their present
speaking skills. Second, it puts students' attitudes towards TBI under investigation.
1.3 Questions of the Study
This study addresses the following two questions:
(a)- How do EFL students perceive their present speaking skill status?
(b)- What are the attitudes of the students who were instructed using the suggested TBI program
towards this method of instruction?
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Abstract
This study examines the interests and needs of Al al-Bayt University students on their English speaking
skills. To identify the English speaking needs and interests for 40 students under study, an English speaking
checklist was utilized. A sample of 20 students (set as an experimental group) was taught for six weeks using a
suggested Task-based Instructional (TBI) speaking program. To survey the students' attitudes after attending the
suggested TBI program, a questionnaire was distributed among them. The findings of the study reveal that the
majority of students are aware iof their need to improve their English speaking skills. In addition, the findings
show that the students have positive attitudes towards the suggested TBI program in improving their English oral
performance.
Keywords: Need-analysis, Speaking skills, Task-based instruction, Students’ attitudes, Needs and Interests.

1.Intrduction
Teaching English as a Foreign Language (TEFL) focuses on four main language skills: reading,
listening, writing and speaking. Speaking in a TEFL context helps learners communicate with each
other to achieve certain goals. They express their attitudes, plans, wishes and views. Furthermore, they
may exchange their expressions with native speakers of the target language. In this sense,
communicating in the target language may be a sign of language proficiency. Hadley (2001) referred
to this as helping students become proficient language users beyond the limits of the classroom.
If proficiency-oriented instruction guides teachers in their planning and organizing of oral tasks
for learners, there will be a focus on the second and third hypotheses or principles presented in Hadley
(2001). Hypothesis two would inspire teachers to allow learners to practice lots of functions or tasks
while interacting with others in the target language. Hypothesis three urges teachers to develop
learners' accuracy along with encouraging them to produce language with constructive and positive
feedback. This would facilitate practicing language more easily and smoothly. It must be the teachers'
responsibility for giving such opportunities to learners.
Improving the learners' speaking skills of the foreign language urges them to communicate in an
extra language other than their first language. In a classroom setting, interpersonal and presentational
communications are main areas that need a lot of care and interest. These forms of communication
may help learners become confident in speaking that foreign language as they need to interact with
others orally. Two aspects of communication need to be developed and improved for learners:
(a)- their abilities to respond and keep a conversation going on (interpersonal communication).
(b)- their confidence and abilities to face audience and talk in front of others (presentational
communication).
Task-based Instruction (TBI) approach emerged as a development process to the Present,
Practice, Produce (PPP) approach. It was back in 1987 when Prabhu's five-year project (Bangalore,
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