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 :اقصملص

مصنفات، له أهميته التي ال تخفى على أحد، باعتباره وسيلة أساسية  ما يؤلفه المؤلف منال ريب أن اإلبداع الفكري ممثالً في

ة وإزاء هذه األهميلتبادل المعارف اإلنسانية والخبرات والتجارب في كافة مناحي الحياة، لترقى المجتمعات البشرية، وتزدهر. 

 على مصنفاته المبتكرة، وذلك ؤلفعلى وضع إطار قانوني لحماية حقوق الم والتشريعات الوطنية الدولية،حرصت المواثيق 

 تشجيعاً لإلبداع الفكري. 

وإذا كان وضع إطار قانوني لحماية حقوق المؤلف على مصنفاته أمر في غاية األهمية، فإن هذه األهمية تزداد في المصنفات 

شأنها، األمر وق المؤلفين وسلطاتهم بالمهيمنة عليها، وتتداخل حق األراداتالمشتركة، التي يتعدد فيها المؤلفين، وتتعدد تبعاً لذلك 

 الذي قد يثير التنازع بينهم حول حقوق كال منهم.

وال جرم أن هذا الموضوع يثير العديد من اإلشكاليات التي قمنا باإلجابة عنها من خالل هذا البحث، ومن أهم هذه اإلشكاليات، 

ما هو المقصود بالمصنف المشترك؟ وما الفارق بينه وبين المصنف الجماعي؟ وما هي شروط حماية هذا المصنف؟ وما هي 

يمكن لكل مؤلف االستفادة بشكل منفصل من مشاركته في العمل المشترك؟  واتبعنا حقوق المؤلف في المصنف المشترك؟ وهل 

ي ف على المنهج المقارن بين تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن حماية حقوق المؤلف اإلشكالياتفي اإلجابة على هذه 

 المصنف المشترك، 

نف المشترك. ثم شروط الحماية القانونية للمصنف المشترك، وأخيراً تناولنا في هذا البحث األمور اآلتية، ماهية المص

 وانتهينا إلى دراسة أحكام المصنف المشترك.

 المصنف المشترك، االبتكار، المصنف الجماعي، الجدة ،المصنف اقكمصر  اقصفررحجة:
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The legal framework for the joint work in the legislation of the countries of the 

Gulf Cooperation Council 

 

Abstract: 

There is no doubt that intellectual creativity, represented by what the author composes 

of the works, has an indisputable importance for anyone, as it is a basic means for the exchange of 

human knowledge, experiences, and experiences in all aspects of life, for the advancement of 

human societies and prosperity. Given this importance, international conventions and national 

legislations have been keen to establish a legal framework to protect the rights of the author on his 

innovative works, to encourage intellectual creativity. 

If setting up a legal framework to protect the rights of the author on his works is of the 

utmost importance, then this importance increases in joint works, in which there are many authors, 

and accordingly the wills dominating them are multiplied, and the rights of authors and their 

powers regarding them overlap. who are they? 

It is not guilty that this topic raises many of the problems that we have answered through 

this research, and among the most important of these problems, what is meant by the joint work? 

What is the difference between it and the collective work? What are the conditions for protecting 

this work? What is the copyright in the joint work? Can each author separately benefit from his 

participation in the joint work? In answering these problems, we followed the comparative 

approach between the legislations of the Gulf Cooperation Council states regarding the protection 

of copyright in the joint work, 

Finally, we dealt with in this research the following issues, what is a joint work. Then, 

the conditions for legal protection for the joint work, and we concluded by studying the provisions 

of the joint work. 

Keywords:  work, Joint work, Innovation, Teamwork, originality 

 

 



 
 
 
 

 

 

 :جادجة

 ه بهميزو سان،به على اإلنسبحانه وتعالي مّن هللا  الذي لعقلذلك اال ريب أن الفكر يرتبط باإلنسان ارتباطاً كبيراً، فهو نتاج العقل، 

فهو مخلوق ابتداء ليُستخلف في األرض، وينمي مواهبه تحقيقا للغاية التي خلق من أجلها ، (1) ويبتكريبُِدع لن غيره من الكائنات، ع

 .(2) ويعمروهو ُمستخلف فيها ليحقق منهج هللا في صورته الواقعية لينشئ 

م ، فترجوالرونق اإلحساس والذوق ليضفي على ابتكاره، وإبداعه الجمال -بجانب العقل  –إلنسان اجل وعال كما وهب هللا 

الل . ليعبر من خعمالالموسيقى والنحت وغير ذلك من األرسم والشعر وكالأفكاره وحولها إلى أعماٍل أدبية وفنيٍة لها قيمة جمالية، 

  .(3)األعمال عن مكنونات نفسه وما يجول في خياله أو خاطره من أفكار  تلك

له أهميته  ،علميةأو  فنية وأأدبية متنوعة سواء كانت  (4) مصنفات من يؤلفه المؤلفما وال ريب أن اإلبداع الفكري ممثالً في

 ،في كافة مناحي الحياةالتي ال تخفى على أحد، باعتباره وسيلة أساسية لتبادل المعارف اإلنسانية والخبرات والتجارب 

                                                           
لذا ذاع لدى الفالسفة الحديث عن العقل ودوره في حياة صاحبه إذ به يعز المرء أو يذل. وليس أدل على صدق ذلك من مقولة ديكارت (  1)

طبعة  –المرجع العلمي في الملكية األدبية والفنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء  -إذن أنا موجود". د. حسام لطفي الشهيرة " أنا أفكر 

أشياء صنعها هؤالء البشر، ومن ذلك الروبوتات "أو ولم يعد اإلبداع قاصراً على فعل البشر، بل ظهر إبداع جديد من  .5ص - 9111

لذين أصبحوا قادرين على إنتاج "أعمال" تنافس أعمال البشر من حيث الجودة الفنية واالبداع، حتى أننا باألحرى ذكاءهم االصطناعي"، ا

نجد منهم من هو قادر على كتابة قصائد أو عمل لوحات أو رسومات أو تأليف مقطوعات من الموسيقى، دون أن تستطيع أن تميز ما إذا 

صنع آالت مصطنعة  ومن أمثلة هذه الروبوتات الباحث الشاعر الروبوت ريموند  كانت هذه األعمال من صنع أشخاص طبيعيين أم من

 ،والمتخصص في تكوين الموسيقى الكالسيكية والسمفونية ،6192الملحن الظاهري الذي تم إنشاؤه في فبراير  ،AIVAكورزويل، وُيعد 

 دًرا على تسجيل العديد من اإلبداعات الموسيقية. حيث كان هذه الروبوت قا ،SACEMأول من يتم االعتراف به كمؤلف موسيقي مع 

Claudia Gestin-Vilion, La protection par le droit d’auteur des creations générées par intelligence 

artificielle, Université Laval Québec, Canada Maître en droit (LL.M.) et Université Paris-Saclay 

Sceaux, France, 2017, p.2. 

 . 61ـ ص  9111صالح عبد الغني محمد ـ موسوعة المرأة المسلمة ـ الحقوق العامة للمرأة ـ الجزء األول ـ الدار العربية للكتاب ـ طبعة (  2)

 –بيروت  –دول العربية جامعة ال –المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية  -حق المؤلف في القوانين العربية  –بالل عبد هللا ( د.  3)

  . 96ص – 6191طبعة 

ة القانونية الحماي -يقصد بالتصنيف لغة، تمييز األشياء بعضها عن بعض، وصنف الشيء أي ميز بعضه عن بعض. د. رقية عواشرية (  4)

السنة السابعة:  WWW.ULUM.NL مجلة علوم انسانية -لحق المترجم والمصنفات المترجمة في الوطن العربي والتحديات الراهنة 

. ويقصد بالمصنف كل نتاج ذهني مبتكر سواء كان مكتوباً أو مرسوماً أو محفوراً أو مخطوطاً، أو مذاعاً بواسطة 6111: خريف 34العدد 

الفن أو األدب أو العلوم.  وهناك من عرفه بأنه " هو ابتكار اإلذاعة أو التلفزيون، أو معبراً عنه بالحركة وسواء كان هذا اإلنتاج في مجال 

ص  – 6111طبعة  –دار الجامعة الجديدة  –الملكية الفكرية في القوانين العربية  –أو انتاج الذهن البشري". د. شحاته غريب شلقامى 

يته أو الغرض من ابتكاره". د. محمد محى الدين ، كما عرفه آخرون بأنه "كل عمل مبتكر أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهم41

عة الطب -مركز الدراسات والبحوث  –بحث مقدم إلى أكاديمية نايف للعلوم األمنية  –حقوق الملكية الفكرية وحمايتها قانوناً  –عوض 

 كان شفوياً أم كتابياً بشرط، ويعرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنه كل تعبير صادر عن المؤلف سواء 43ص  – 6113 –األولى 

ية والفنية المصنفات األدب –أن يكون هذا المبتكر متضمناً الشروط الموضوعية والشكلية التي تنطبق على المصنف. مشار إليه، محمد فواز 

. 1ص  – www.arablawinfo.com –بحث منشور بالدليل اإللكتروني للقانون العربي  –دراسة في التشريع األردني والمصري  –

  ( بإنه كل إنتاج في المجال األدبي والعلمي والفني، أياً كان شكل التعبير أو شكله. 9فقرة ) 2وتعرفه اتفاقية برن في المادة 

 L.T.C. Harms, A Casebook on the Enforcement of Intellectual Property Rights, 4
th 

Edition, 

Switzerland, WIPO, 2018. p.62. 

لسنة  66أما في مجال التشريع في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد عرفه المشرع البحريني في المادة األولى من القانون البحريني رقم 

بأنه " كل إنتاج مبتكر في مجال اآلداب أو الفنون أو العلوم" قريب من ذلك تعريف المشرع االماراتي للمصنف، حيث عرفه  6112

، بأنه " كل تأليف مبتكر في مجال اآلداب، أو الفنون، أو العلوم، أيا كان نوعه أو 6116لسنة  3من القانون رقم  9بمقتضى نص المادة 

http://www.ulum.nl/
http://www.arablawinfo.com/


 
 
 
 

 

 

لى إ رفةالحاجة إلى الثقافة والمعازدادت فيه وبصفة خاصة في العصر الحالي الذي  .(5) ، وتزدهرالبشرية مجتمعاتاللترقى  

رفيه. ومن ثّم زيادة الوصول إلى المعرفة والت حد كبير، كنتيجة منطقية لتقدم التكنولوجيا، وانتشار وسائل التواصل االجتماعي،

 . (6) لها ةمستهلكوبالتبعية زيادة القطاعات الجماهيرية ال

 مؤلفالحماية حقوق وضع إطار قانوني ل على (8) والتشريعات الوطنية، (7)المواثيق الدولية  تحرصوإزاء هذه األهمية 

  .فكريعلى مصنفاته المبتكرة، وذلك تشجيعاً لإلبداع ال

إذا كان وضع إطار قانوني لحماية حقوق المؤلف على مصنفاته أمر في غاية األهمية، فإن هذه األهمية تزداد في المصنفات و

، األمر شأنهاب المهيمنة عليها، وتتداخل حقوق المؤلفين وسلطاتهم األراداتالمشتركة، التي يتعدد فيها المؤلفين، وتتعدد تبعاً لذلك 

 .قد يثير التنازع بينهم حول حقوق كال منهم الذي

 

                                                           
طريقة التعبير عنه، أو اهميته أو الغرض منه". وهو ذات التعريف الذي عرفه المشرع الكويتي للمصنف في المادة األولى من القانون رقم 

 أو فني أو علمي مبتكر أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه".  عمل أدبي" كل  ، حيث عرفه بأنه6191لسنة  35

، وهو ذات التعريف 6116لسنة  3أما المشرع القطري فقد عرفه بأنه " كل عمل أدبي فني أو علمي مبتكر" المادة األولى من القانون رقم 

. في حين عرفه المشرع السعودي بأنه " أي 6111األولي من قانون حماية المؤلف الصادر عام الذي تبناه المشرع العماني في المادة 

 عمل أدبي أو علمي أو فني ".

 6113بعة ط –المحلة الكبرى  –دار الكتب القانونية  –الحماية القانونية للمصنفات في النشر اإللكتروني الحديث  –حمدي أحمد سعد ( د. 5)

 . 5ص –

)6 (Suhail HADDADIN, ESSAI SUR UNE THEORIE GENERALE EN DROIT D’AUTEUR, Thèse 

pour le doctorat en droit présentée et soutenue publiquement le 22 novembre 2008, 

UNIVERSITE DE POITIERS, FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES SOCIALES, p.2. 

 ، هي الصك الدولي األول واألهم الذي يتناول حق المؤلف.  9112سبتمبر  1األدبية والفنية المؤرخة  برن لحماية المصنفات ( تعد اتفاقية 7)

L.T.C. Harms, op. cit., p.60.  وقد تم تحديث هذه االتفاقية أكثر من مرة، ومن هذه المواثيق أيضا اتفاقية روما الصادرة في عام

لتسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة. واتفاقية حماية منتجي التسجيالت الصوتية من ، بشأن حماية حقوق فناني األداء ومنتجي ا9129

(، المعتمدة في WCT. واستحدثت معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف )9139النسخ غير المصرح به لتسجيالتهم الصوتية المعتمدة في عام 

دبية والفنية والعلمية الرقمية، وخاصة حقوق االتصال بالجمهور ، الفئات المستفيدة بالحماية، فضمت لها مؤلفي المصنفات األ9112عام 

، فئة فناني األداء ومنتجي 9112(، المعتمدة في عام WPPTعبر اإلنترنت. كما استحدثت معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي )

دف معاهدة بكين بشأن األداء السمعي البصري، تهو التسجيالت الصوتية الرقمية، ال سيما حق التواصل مع الجمهور عبر اإلنترنت.

)ولكنها لم تدخل حيز النفاذ بعد(، إلى تحديث وتوسيع نطاق حماية حقوق فناني األداء في المصنفات السمعية  6196المعتمدة في يونيو 

 البصرية الرقمية.

 CNIPA and WIPO, Intellectual Property Basics: A Q&A for Students China National Intellectual 

Property Administration (CNIPA), Switzerland, 2019, p.18. 

أول قانون يتعلق بحقوق النشر وقد تضمن هذا القانون النص على أنه وضع  9311الصادر عن المملكة المتحدة عام  Anne( يعد قانون  8)

ويالحظ  .لتعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة، من خالل ضمان الحق الحصري للمؤلفين والمبدعين في الكتابات واالبتكارات التي يتوصلوا إليها

ونية أنها تستخدم اصطالح حق النشر عند الحديث عن حقوق المؤلف، وذلك بخالف التشريعات الالتينية التي تستخدم على القوانين االنجلوسكس

أي أن هناك نظامان متميزان لحماية حقوق المؤلف في  .L.T.C. Harms, op. cit., p.61 اصطالح حق المؤلف بدال من حق النشر. 

ثالً بالمملكة المتحدة والواليات المتحدة، ويذهب إلى أن حماية حقوق الطبع والنشر يجب أن تأخذ في العالم. األول: النظام األنجلوسكسوني، مم

نسا راالعتبار المصلحة العامة للمجتمع التي تشجع اإلبداع األدبي والفني، مع التركيز على حماية حقوق ملكية المؤلف. أما الثاني، وتمثله ف

متداًدا لشخصية المؤلف وانعكاًسا لروحه، مع التركيز على حماية الحقوق الشخصية للمؤلف. إلى أنه وبالنظر وألمانيا، فيعتبر العمل االبداعي ا

 CNIPA andإلى أن الدول الرئيسية في النظامين هي من الدول األعضاء في اتفاقية برن، فإن الفارق بين النظامين بدأ يتراجع تدريجًيا. 

WIPO, Intellectual Property Basics, op. cit., p.38. 

 .Suhail HADDADIN, op. cit., p.3. p.32انظر أيضا تطور الحماية القانونية لحقوق النشر: 



 
 
 
 

 

 

 اقهدف جن اقبحث:

، عند (محل الدراسة)الخليجي  تشريعات دول مجلس التعاونبه بين اشتالومدي التماثل،  الوقوف علىيرمي هذا البحث إلى  

توحيد الفقه القانوني العربي ل، والمساهمة ولو بجزء يسير في المحاوالت المبذولة في للمصنفات المشتركةمعالجتها القانونية 

 . خليجيةفي الدول ال التشريع

  إشكرقجة اقبحث:

ال جرم أن هذا الموضوع يثير العديد من اإلشكاليات التي سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذا البحث، ومن أهم هذه 

وما هي شروط حماية هذا المصنف؟  اإلشكاليات، ما هو المقصود بالمصنف المشترك؟ وما الفارق بينه وبين المصنف الجماعي؟

وهل يمكن لكل مؤلف االستفادة بشكل منفصل من مشاركته في العمل المشترك؟ وما هي حقوق المؤلف في المصنف المشترك؟ 

 وكيف تدار عملية استغالل هذا المصنف؟ 

 جفهج اقبحث:

ي المصنف ف بشأن حماية حقوق المؤلف الخليجي التعاونتشريعات دول مجلس المنهج المقارن بين في هذا البحث ستتبع الدراسة  

 هي: تشريعات، وهذه الالمشترك

بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المعدل بموجب القانون رقم  2002لسنة  22قانون رقم في مملكة البحرين:  – 1 

 .2012( لسنة 5)

بالمرسوم الملكي رقم م/  ه والئحته التنفيذية الصادر 1222المؤلف الجديد نظام حماية حقوق في المملكة العربية السعودية:  – 2

 .1222رجب  2بتاريخ  21

 .حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في شأن 2002لسنة  7القانون االتحادي رقم في دولة اإلمارات العربية المتحدة:  – 3

 .ن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورةبإصدار قانو 2000/  25مرسوم سلطاني رقم في سلطنة عمان:  – 2

 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 2012لسنة  75قانون رقم الكويت: دولة في  – 5

 .بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة 2002( لسنة 7في دولة قطر: قانون رقم ) – 2

ومها، ومحدداً مبيناً مفهالخليجي بالتفصيل المصنفات المشتركة في دول مجلس التعاون ولقد تناول المشرع  هذا اقبحث:خطة 

لك مخصصين لذ ،المصنف المشتركاإلطار القانوني لحماية  بحثنستعرض في هذا العلى هدى ذلك وشروط حمايتها وأحكامها. 

ك ، نوجة قمصنف  اقصترشكلاط اقحصرعة اقارو عن اقثرو لورحدث ي   اقصنف  اقصترك . جرهجةاألل : ، نتناول في ثالثة مطالب

 أحكرم اقصنف  اقصترك .لولرم حدعثفر برفرل  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 اقصطمب األل 

 جرهجة اقصنف  اقصترك  

فتؤول إليه  ،دون أن يشاركه في ذلك أحد قد ينفرد بإبداعه وحده (9)بادئ ذي بدء تجدر اإلشارة إلى أن مؤلف المصنف 

ل بموجب اتفاق وبجهد أصي همالياً، كما قد يشترك مع غيره في تأليف المصنف، فيسهم معأيا كان الحق أدبياً أو ( 10)حقوق التأليف 

 .(12)، ويتمتعان بذات الحماية القانونية ومن ثّم يشتركان في حقوق التأليف ،(11) في ابتكار هذا المصنف

                                                           
 6112لسنة  66اهتمت التشريعات الخليجية بتحديد المقصود بالمؤلف، فعرفه المشرع البحريني في المادة األولى من القانون البحريني رقم (  9)

بشأن حماية حقوق المؤلف بأنه " الشخص الطبيعي الذي ابتكر المصنف"، وهو ذات التعريف الذي تبناه المشرع القطري في المادة األولي من 

حماية حق المؤلف القطري، وقريب من ذلك تعريف المشرع العماني له في المادة األولي من قانون حماية حق المؤلف والتي جاء فيها أنه قانون 

 يقصد بالمؤلف " الشخص الطبيعي الذي أبدع المصنف"، ويظهر من هذه التعريفات أن المؤلف البد وأن يكون شخصاً طبيعياً. 

المادة األولى من نظام حق المؤلف السعودي المؤلف بأنه " الشخص الذي ابتكر المصنف". في حين عرفته المادة األولى على الجانب اآلخر، عرفت 

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الكويتي بقولها " الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد من في شأن  6191لسنة  35القانون رقم ( من 4فقرة )

سب إليه عند نشره مؤلفه، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. كما يعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو يذكر اسمه على المصنف أو ين

 باسم مستعار بشرط أال يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً 

من ذلك تعريف المشرع اإلماراتي للمؤلف بأنه " الشخص  قه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف". قريبممثال للمؤلف في مباشرة حقو

. كما كالذي يبتكر المصنف. ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه، أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له، ما لم يقدم الدليل على غير ذل

ره بدون اسم أو باسم مستعار أو بأية طريقة اخرى بشرط اال يقوم شك في معرفة حقيقة شخصية المؤلف، فإذا قام يعتبر مؤلفا للمصنف من ينش

 ةالشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف، سواء أكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا، نائبا عن المؤلف في مباشرة حقوقه الى أن يتم التعرف على حقيق

 ي من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي(. شخصية المؤلف". )المادة األول

 بأنه الشخص الذي يقوم بابتكار العمل.  " 9111من قانون حقوق الملكية الفكرية والتصاميم وبراءات االختراع االنجليزية لعام  1وعّرفه القسم 

‘author’ as the person who creates the work " 

Patrick Ager, AUTHORSHIP AND JOINT, AUTHORSHIP OF MUSICAL WORKS: A QUEST FOR 

COMMON STANDARDS IN EU COPYRIGHT LAW, King’s College London, 2013, p.9.  

( حيث تسعى التشريعات إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤلف والمصلحة العامة للمجتمع في تشجيع ونشر أعمال الفنون والفكر، وفي ذلك  10)

 THEBERGE v. GALERIE D’ART DU PETIT CHAMPLAIN INC 2002 SCCحكمة العليا الكندية )دعوى قضت الم

 بإن الرقابة المفرطة من جانب حاملي حقوق التأليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية قد تحد دون مبرر من قدرة الملك العام على (.34

كم . كما أكدت المحكمة في حالطويلة األجل للمجتمع ككل أو خلق عقبات عملية أمام االستخدام السليمدمج وتنمية االبتكار اإلبداعي في المصالح 

بإن المقاصد الشاملة لقانون حقوق التأليف والنشر ذات  (.ROBERTSON v. THOMSON CORP 2006 SCC 43)دعوى آخر لها 

نية والفكرية، والثاني: مكافأة المبدع )حقوق المؤلف المالية(. نظًرا ألن هذه شقين: األول: تعزيز المصلحة العامة في تشجيع ونشر األعمال الف

 المقاصد غالباً ما تتعارض مع بعضها البعض، ومن ّثم يجب على المحاكم أن تسعى إلى الحفاظ على التوازن المناسب بين هذين الهدفين. 

L.T.C. Harms, op. cit., p.63.p64. 

 المؤلف حصول ضمان إلى كما يهدف باستخدامه، يتعلق وفيما بالمصنف والشخصية يتعلق بعالقته الفكرية فيما للمؤلف الحماية التأليف حق ويمنح

 6196 –الطبعة الثالثة  –الويبو  –كتاب قضايا  –إنفاذ حقوق الملكية الفكرية  –هارمس  هذا المصنف. لويس استخدام مقابل معقولة مكافأة على

 .949ص -

 . 41ص – 6113طبعة  –الطبعة األولى  –جامعة البحرين  –الملكية الفكرية دراسة مقارنة في القانون البحريني  –اطر صبري خ( د.  11)

في القضايا   01يوليو  03المؤلفين( بتاريخ جمعية ضد لوكازو فرانسوا األوروبية )القضية المرفوعة من العدل ذلك قررت محكمة( في  12)

 المؤلف المعترف حقوق أصحاب ، بأنه يحظىECR 9111، 6199تحت رقم  المنشور 11/636، 11/639، 11/991المجمعة رقم 

 على التعّدي ضد لمواطنيها تمنحها التي نفسها بالحماية األخرى الدول المتعاقدة من دولة كل في المتعاقدة، الدول أحد تشريع على بناء بها

 –مرجع سابق  –هارمس  المؤلف.  لويس بشأن حق الدولية االتفاقيات على بناء المذكور، التعّدي القانونية ضد الحلول وبنفس حق المؤلف،

 . 41ص



 
 
 
 

 

 

المبتكرة من عدة أشخاص قد يأخذ أحد شكلين: األول: يعمل فيه المؤلفين بالتزامن وبالتشاور فيما بينهم )وهو ما  والمصنف

طلق )وهو ما ي تحت إشراف وإدارة شخص طبيعي أو معنوي المؤلفين عملفيه يكون ف أما الثاني:يطلق عليه المصنف المشترك( 

ل بشأن التمييز بين المصنف المشترك والمصنف الجماعي، وقبل اإلجابة على هذا وهنا يثور التساؤ .(المصنفّات الجماعيةعليه 

 تحديد المقصود بالمصنف المشترك، باعتبار أنه محور دراستنا في هذا البحث.التساؤل يلزم 

مثل في التمييز تتف ة،المقصود بالمصنف المشترك، أما الثانيتحديد : ى، األولدراسة مسألتينسنتناول في هذا المطلب وعلى ذلك 

 -التالي: وذلك على النحو بين المصنف المشترك والمصنف الجماعي، 

 اقصاننو برقصنف  اقصترك ألالً: 

تمييز بين ومع ذلك يمكن ال، وهي وإن اختلفت في اللفظ فقد اتفقت في المعنى، تتنوعتعريفات المصنف المشترك و تعددت

بتكر عن طريق الم المصنف بإنهلمصنف المشترك اعرف ي االشلره األل اتجاهيين فقهيين فيما يتعلق بتعريف المصنف المشترك، 

االشلره أما  .(13) أم لم تكن كذلك مساهمة المؤلف متميزة عن مساهمة المؤلفين اآلخرين سواء كانتتعاون اثنين أو أكثر من المؤلفين، 

المصنف الذي يبتكره مؤلفان أو أكثر بالتعاون المباشر سويا، وبعد األخذ في الحسبان " بأنه ركت، فهو يعرف المصنف المشاقثرو 

  .(14)، والتي يصعب الفصل بينهما والنظر إليها باعتبارها ابتكارات مستقلة" المساهمات المتبادلة لكل واحد منهم

: وهو جفهصر األل إلى مذهبين،  التشريعات تانقسمحيث ، (15) دول مجلس التعاون الخليجيتشريعات  ذات األمر نجده في

ذلك المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف، سواء أمكن  بانهعرف المصنف المشترك يالغالب في التشريعات الخليجية، 

 فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن، والذي ال يندرج ضمن المصنفات الجماعية.  

 ك، حيث عرف المصنف المشترالمشرع البحريني في المادة األولي من قانون حماية حقوق المؤلفالذي تبناه هو التعريف  ذاوه

 الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن،"المصنف  بانه

                                                           
(13 ) Caroline G. Ouellet, Oeuvre créée ou non créée en collaboration? Là est la question, LEGER 

ROBIC RICHARD/ROBIC, 2004, p.877. 

-Deborah E. Bouchoux -ntellectual Property - The Law of Trademarks, Copyrights, Patents ،and 

Trade Secrets - Fourth Edition-Printed in the United States of America - p.661. 

قريب من ذلك تعريف البعض للمصنف المشترك بنه "المصنف الذي يحققه جماعة من المؤلفين بإبداعاتهم الخاصة تحت تأثير فكرة مشتركة 

. كذلك تعريف البعض اآلخر 943ص –مرجع سابق  –تجمع بينهم مع تداوله المستمر طول فترة إعداده" انظر هذه التعاريف، د. حمدي أحمد 

ف الذي يشترك في تأليفه أكثر من شخص لحسابهم الخاص، ودون توجيه من أحد سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، فهو ال له بانه " المصن

يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك في وضعه أكثر من مؤلف سواء أمكن فصل نصيب كل مؤلف أو لم يمكن ذلك". د. شحاته شلقامي 

آخرون بأنه " ذلك المصنف الذي يشترك في تأليفه شخصان أو أكثر كما يتم عادة في وضع الكتب العلمية .  وعرفه 962ص  –مرجع سابق  –

 يالمطولة والمصنفات الموسيقية واالستعراضات سواء الموسيقية أو المسرحية أو السينمائية والتليفزيونية حيث يظهر اكثر من جهد فردي يؤد

جامعة دار ال –دراسة مقارنة  –حقوق المؤلف في ضوء الثورة المعلوماتية الحديثة  –د. محمد النجار  إلى االبتكار المشترك لواضعي المصنف".

 . 441ص  – 6193طبعة  –الجديدة 

( قريب من ذلك تعريف المصنف المشترك بانه " المصنف الذي يتعاون في إبداعه شخصان أو أكثر بطريقة يمتزج من خالله إسهام كل منهم 14)

لوم كلية الحقوق والع –رسالة ماجستير  –الحماية القانونية للمصنف الجماعي  –ذر معه تميز أعمالهم".  بوشامة هاجر، عقون بشري إلى حد يتع

 .94ص - 6192سنة  – 9135ماي  1جامعة  –السياسية 

 بأنه:   L113-2في المادة  ( عرف المشرع الفرنسي المصنف المشترك15)

"Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes 

physiques." 

http://recherche.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1339426817659


 
 
 
 

 

 

والذي ال يندرج ضمن المصنفات الجماعية". وهو ذات التعريف تقريباً الذي تبناه المشرع االماراتي، في المادة األولي من  

قريب من ذلك تعريف ، ( 17)األولى من قانون حقوق المؤلف( من المادة 7والمشرع العماني في الفقرة ). (16)المؤلف قانون حقوق 

لهذا المصنف بأنه " مصنف ال يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشارك في  -( من المادة األولى 5في الفقرة ) -لمشرع الكويتي ا

 ".أمكـن فصـل مساهمة كـل منهم في أو لم يمكنتأليفه أكثر من مؤلف، سواء 

بأنه " المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر من األشخاص لمصنف المشترك افقد عرف المقنن السعودي  أما

 الطبيعيين أو المعنويين سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن ذلك".

أو  اثنان" المصنف الذي يساهم في إخراجه مؤلفان هو ذلك  المصنف المشترك من التشريعات إلى أن اقثرو  اقفكعق وذهب

األولي من قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق  المادةالتشريع القطري، )ى حده". أكثر ويمكن فصل عمل كل منهم وتمييزه عل

  .المجاورة(

 اآلش : لعظهك قفر جن اقراكعفر  اقسرباة

فكرة بالمعنى الموسع ل أخذتقد يؤيدها في ذلك بعض الفقه،  –فيما عدا التشريع القطري  -ن التشريعات الخليجية إ - 1

ثل ، ويتماالشركا  اقصطمقاألل : اقفنع المصنف، ابتكار في والتعاون االشتراك  بنوعين من تاعترف، ومن ثّم (18)االشتراك

في ذوبان شخصية جميع المؤلفين في المصنف على نحو ال يمكن الفصل فيه بين إساهم  ،في هذا النوع من المصنفات ،االشتراك

ففي هذا  ،(19) ، وتأليف قصة موسيقية من أكثر من فناننحت تمثالفي  نحاتوإبداع كل منهم، ومن أمثلة ذلك اشتراك أكثر من 

كثر من أاشتراك  فيتمثل في اقفسب ( )االشركا أجر اقفنع اقثرو :  المصنف ال يمكن فصل عمل كل واحد من المشاركين فيه.

مؤلف في تأليف المصنف على نحو ال يندمج مساهمة كل منهم بمساهمة اآلخر ويمكن تمييزه وفصله، ومن أمثلة ذلك المصنفات 

 . ..(.، مؤلف القصة، مؤلف السيناريو، مؤلف الموسيقى )المخرج السمعية البصرية، التي يشترك في إعدادها أكثر من مؤلف

 قد قصر المصنفات المشترك على النوع الثانييناصره البعض اآلخر في الفقه، المشرع القطري  على الجانب اآلخر نجد أن

  ،أو أكثر اثنانساهم في إخراجه مؤلفان  إذا اً عتبر المصنف مشتركا، حيث النسبي( )االشتراكفقط 

                                                           
المصنف الذي يساهم في وضعه عدة اشخاص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم ( حيث نصت المادة األولي من التشريع اإلماراتي على أن " 16)

 .فيه او لم يمكن، والذي ال يندرج ضمن المصنفات الجماعية"

( من المادة األولي من التشريع العماني على أن " المصنف الذي يساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف، سواء أكان فصل 3حيث نصت الفقرة ) (17)

 مساهمة كل منهم فيه ممكنا أم ال، وال يندرج ضمن المصنفات الجماعية ".

ضيق لالشتراك، بحيث ال يعتبر المصنف مشتركاً إال إذا كانت تذوب فيه ( فقد تنازع فكرة االشتراك في المصنف مذهبين، األول: أخذ بالمعني ال18)

شخصية جميع المؤلفين، فال يمكن مطلقاً الفصل بين نصيب كل منهم في المصنف، كما تختفي شخصية جميع المؤلفين، ووجه النقد إلى هذا 

د العديد من األعمال من نطاق األعمال المشتركة كالمسرحيات المذهب، بسبب النتائج الخطيرة التي قد تترتب عليه، حيث يترتب عليه استبعا

واألوبرا حيث يمكن بسهولة الفصل بين عمل األديب وعمل الموسيقى فيها، فكل منهما ينفذ عمله مستقالً عن اآلخر، والعبرة في المصنفات 

ف طلقة، وإنما يكفي أن يكون الشركاء الذين يقومون بعمل المصنالمشتركة ليست، كما يرى هذا المذهب، مرتبطة بعدم القابلية للقسم المادية بصفة م

نف صيؤدون أعمالهم تحت تأثير الفكرة المشتركة التي يقوم عليها المصنف. أما الثاني: فقد أخذ بالمعنى الموسع لالشتراك، والذي يرى أن الم

مصنفات المسرحية تعتبر من المصنفات المشتركة، على الرغم من يكون مشتركاً حتى ولو أمكن الفصل بين األنصبة المختلفة، وعلى هذا فإن ال

ن يأنه يمكن بسهولة الفصل بين األنصبة المختلفة في هذا المجال، يكفي لكي يعتبر المصنف من المصنفات المشتركة، أن تكون مجهودات المشترك

ى إعداد عمل مشترك. تفصيال هذين المذهبين، د. عبد الرشيد في العمل تخضع لفكرة مشتركة من أجل تحقيق المصنف وتتجه إرادة المشتركين إل

 .1، 3ص –الدليل االلكتروني للقانون العربي  –حماية حق المؤلف في إطار المصنفات المشتركة  -مأمون 

 .41ص –مرجع سابق  –( د. صبري خاطر 19)



 
 
 
 

 

 

وتمييزه على حده، فإذا اندمجت مساهمة المؤلفين على نحو ال يمكن فصل عمل  عن اآلخر ن فصل عمل كل منهمامكمع إ

كل منهم عن اآلخر ال يعتبر هذا المصنف من قبيل المصنفات المشتركة، وهو قول محل نظر لتعارضه مع نصوص التشريع 

ذا جن ه ي يخضع لها كل منهما.الذي ميز المصنف المشترك المطلق عن المصنف المشترك النسبي في األحكام التذاته القطري 

فصل عمل كل مؤلف عن  يمكنمع ذلك ال هناك مصنفات ال خالف على كونها مصنفات مشتركة وورحجة، لجن ورحجة أخكى 

وعلى ذلك يمكن القول إن المصنّف المشترك، قد يكون من أو رسم لوحة، نحت تمثال اشتراك أكثر من فنان في اآلخر، كحالة 

 .(20)أي من المؤلفين وقد ال يمكن ذلك  الممكن فصل مساهمة

الخليجي قد حرص على التأكيد على أن المصنفات المشتركة ال تدخل ضمن  في دول مجلس التعاون المشرع إن - 2

  .(21)نف المصالمصنفات الجماعية، وأراد بذلك استبعاد فكرة الشخص الموجه الذي يقوم بالتنسيق بين المؤلفين عند وضع 

قد اعتبر المصنف مشتركاً سواء كان قد تم بالتعاون  –على خالف باقي المشرعين الخليجيين  -المقنن السعودي إن  – 3

ف، كعنصر مميز للمصننرى أن هذا المنهج محل نظر، حيث أن االبتكار، بين أشخاص طبيعيين أو بين أشخاص اعتباريين، و

 .عمل إنساني ال يُمكن أن يكون إال من شخص طبيعي

كتاب مشترك بين عدة مؤلفين في القصة القصيرة أو الشعر أو النثر أو  تأليفأمثلة المصنفات المشتركة بنوعيها، ومن 

أيضا المصنفات  األنواعالدراسة الجامعية. ومن هذه  ألغراضبحث علمي أو بحث قانوني أكاديمي  إعدادالخرائط المعمارية أو 

أو  يلة،التمث كالمصنفات الموسيقية، أو األعدادأو  ،اإلخراجالتي تستوجب طبيعتها أن يشارك فيها عدد من المؤلفين لغرض 

 .(22) المسرحية

و يقوم أ إبداعيوفي جميع األحوال ال يعد شريكاً في المصنف من يسدي نصيحة أو يطرح فكرة مجردة ال تظهر في تعبير 

تناقض مع وهو ما يبتعديل المصنف بإضافة الحقة دون اتفاق، فاألول لم يعبر عن فكرته، فلم تخرج إلى حيز الوجود المحسوس، 

أن يساهم  يعني ذلك ضرورة، وال تقتضي أن يبذل كل مؤلف جهدا حقيقيا في إعداد المصنف بشكله النهائي ، التيفكرة االشتراك

زم يلالمصنف المشترك  حيث أنوالثاني يعتبر مؤلفاً لمصنف مشتق،  . (23) المشترك ئية من العملفي كل جز كل مؤلف شريك

 ، وهو غير متحقق في المصنف المشتق. (24)وجود نية االشتراك لدى المؤلفين فيه

                                                           
 .933ص  –مرجع سابق  –( ذات الرأي، د. بالل عبد هللا 20)

 – 6116لسنة  16الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في ظل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم  –سالم ( د. سعيد عبد ال21)

 .51ص  –6113طبعة  –دار النهضة العربية 

(22 ) -Deborah E. Bouchoux -ntellectual Property – op.cit - p.661. 

 .911ص - 6111طبعة  –الرياض  –دار المريخ للنشر  –للمؤلف في الفقه اإلسالمي والقانون المقارن الحق األدبي  –د. عبد هللا النجار (  23)

 اإن نية األطراف في وقت إنشاء العمل هي التي تحدد ما إذا كان العمل مشترًكا أم غير مشترك، فمثال، إذا جلس شخصان على البيانو وتعاون )24)

األغنية الناتجة هي عمل مشترك. ومع ذلك هناك بعض األعمال التي تثير بعض الصعوبات في تحديد ما إذا كانت في اللحن وكلمات األغاني، فإن 

عندما يقوم الملحن بتأليف  ،مشتركة من عدمه، كما في حالة إنشاء أجزاء من العمل في أوقات مختلفة عن األجزاء األخرى، على سبيل المثال

الملحن  داللحن دون اتفاق مع مؤلف الكلمات، ثم يتم إضافة كلمات األغاني الحًقا. ففي مثل هذه الحاالت يكون الفيصل نية المؤلفين، فإذا كان قص

قت ، فإذا قام الملحن  بتغيير رأيه في واألول أن يكون العمل كاماًل في الوقت الذي قام فيه بتأليفه، فإن حقوق المؤلف في اللحن مملوكة له فقط

الحق وسمح لشخص آخر بإضافة كلمات إلى عمله المكتمل، فإن هذا العمل ال يتحول إلى عمل مشترك. بحيث يمتلك المؤلف األول حقوق التأليف 

ًثا فقط. الحقوق في الكلمات التي تم إنشاؤها حديويعتبر عمل الشاعر، في هذه الحالة، عمالً مشتًقا يعتمد على األول ويمتلك  ،والنشر للتأليف اللحني

 Deborah E. Bouchoux- ما لم يعتزم الطرفان في الوقت الذي يقدمان فيه مساهماتهما أن يتم دمج األجزاء أو استيعابها في وحدة متكاملة.

-ntellectual Property – op.cit - p.230. 



 
 
 
 

 

 

 :اقرصججز بجن اقصنف  اقصترك  لاقصنف  اقلصرع ثروجرً: 

يتشابه إلى حد كبير المصنف المشترك مع المصنف الجماعي، حيث يلزم في كالهما اشتراك أكثر من شخص ومساهمته في ابتكار 

منهما، وكيفية إدارتهما، فضال عن تحديد من يكتسب صفة المؤلف في هذه  تميز كالمصنف معين، إال أنها يختلفان في الخصائص التي 

قاط السابقة بالتفصيل ال محل له في هذا البحث، فهو يحتاج إلى دراسة مستقلة، فسنكتفي هنا بالتعرف وحيث أن التعرض للنالمصنفات، 

 على مفهوم المصنف الجماعي وأهم ما يميزه عن المصنف المشترك.

بمبادرة من شخص طبيعي أو اعتباري  ابتكارهذلك المصنف الذي تم  المصنف الجماعيوفي هذا اإلطار يمكن القول أنه يقصد ب

 ذيال ف العامتحقيق الهدالمؤلفين المشاركين في  ات كافةمشارك وفيه تندمجبإصداره ونشره والكشف عنه تحت إشرافه وباسمه،  تكفلي

يف تبنته التشريعات وهذا التعر .(25)حقًا متميًزا على كامل ما تم تحقيقه م، دون أن يكون من الممكن أن ننسب لكل منهحدده هذا الشخص

 .(26)الخليجية مع اختالف الصياغة

دلوه وضعه، فيدلى كل منهم ب فيالمصنف الجماعي يفترض فيه أن يشترك جماعة من األشخاص الطبيعيين  ويستفاد من ذلك أن

 وفصل(، 27)تجزئتهإعداده، ويكون نصيب كل منهم مجهوال، بحيث يكون من المتعذر معه  يهذا العمل، فيندمج عمل المشتركين ف في

، (28)تحقيقاً لهدف معين معنويأو  طبيعي، ويكون هذا االشتراك بتوجيه من شخص عن عمل اآلخر عمل كل فرد من المساهمين فيه

، لجماعياعلى أن يتكفل هذا األخير بنشره، تحت إدارته وإشرافه، على أن ينسب هذا العمل له، بحيث يعتبر هذا الشخص مالكا للمصنف 

  .(29) وإدارتهوذلك على الرغم من كون دوره يقتصر على توجيه هذا االبتكار 

                                                           
(25 ) Distinction œuvre de collaboration/ œuvre collective -  

recherche.unicaen.fr/.../com.univ.collaboratif.utils.LectureFichierg. 

المصنننننف الجماعي بأنه "المصنننننف الذي يسنننناهم في ابتكاره أكثر من مؤلف بمبادرة وتوجيه  ( حيث عرفت المادة األولي من القانون البحريني 26)

شنخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشنره باسمه وبحيث تندمج مساهمة كل منهم في تحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص". في حين عرفته 

عه جماعة من المؤلفين بتوجيه شننننخص طبيعي أو اعتباري، يتكفل بنشننننره باسننننمه المادة األولي من القانون اإلماراتي بأنه "المصنننننف الذي تضنننن

وتحت ادارته. ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصنند اليه هذا الشننخص، بحيث يسننتحيل فصننل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة". 

بأنه " مصننننننف يضنننننعه أكثر من شنننننخص بتوجيه من شنننننخص طبيعي أو ( من المادة األولى من قانون حماية المؤلف الكويتي 3وعرفته الفقرة )

اعتباري يتكفل بإدارته ونشننره باسنننمه ولحسننابه، ويندمج عمل مؤلفيه في الهدف الذي قصننند إليه هذا الشنننخص، دون أن ُيحدد حق خاص ألي من 

( منه بأنه "المصننف الذي يشنترك في وضعه 9)المؤلفين على مجموع المصننف". ومن جانبه عرفه نظام حقوق المؤلف السنعودي في المادة رقم 

جماعة بتوجيه من شننخص طبيعي، أو معنوي يتكفل بنشننره تحت إدارته، أو باسننمه، ويندمج عمل المشننتركين فيه في الهدف العام الذي قصنند إليه 

انون القطري فقد عرفه بأنه " هنذا الشنننننننخص الطبيعي، أو المعنوي بحيث ال يمكن فصنننننننل عمل كل من المشنننننننتركين وتمييزه على حدة". أما الق

المصننف الذي يسناهم فيه عدة أشنخاص طبيعيين، بمبادرة شنخص طبيعي أو معنوي وتحت إشنرافه بحيث يستحيل فصل عمل كل مساهم وتمييزه 

 هو المصنننفعلى حده، ويتم نشننر المصنننف باسننم هذا الشننخص الطبيعي أو المعنوي " في حين نصننت المادة األولي من المرسننوم العماني بأنه "

الذي تشننترك في وضننعه جماعة بتوجيه من شننخص طبيعي أو معنوي بحيث يكون من غير الممكن فصننل عمل كل من المشننتركين وتمييزه على 

من قانون الملكية الفكرية الفرنسنني لهذا المصنننف بأنه المصنننف الذي ينشننأ نتيجة مبادرة شنننخص  L.113-2حده". قريب من ذلك تعريف المادة 

معنوي يقوم بنشنننر المصننننف تحت إدارته وباسنننمه وتمتزج فيه األنصنننبة التي يقدمها المؤلفون بحيث ال يمكن أن يخول لكل واحد منهم طبيعي أو 

 حقاً مميزاً على مجموع المصنف.

. بوشننننامة 935ص  – 6199 –الطبعة األولى  –عمان  –دراسننننة الثقافة  –الوجيز في حقوق الملكية الفكرية  –( د. أسننننامة نائل المحيسننننن  27)

 .3ص -مرجع سابق –هاجر وعقون بشرى 

 الفن. ( كأن تعهد الدولة إلى بعض المتخصصين في علم أو فن معين بالقيام بإعداد مصنف ما في هذا العلم أو 28)

( األصل أن ينسب المصنف الجماعي إلى واضعيه، إال أن المشرع رعاية منه للهدف الذي وضع هذا المصنف ألجله قد قرر نسبة هذا المصنف  29)

ج عن لما يمثله من خرو –وبحق  –للشخص الذي قام بالتوجيه إليه وتكفل بنشره، فأعطاه كافة حقوق المؤلف. إال أن هذا التوجه كان مثاراً للنقد 

لواقع، ومخالفة األوضاع القانونية السليمة، فقد كان ينبغي االعتراف لمؤلفي هذا المصنف بحقوق المؤلفين، بحيث يكون لهم على المصنف ا

http://recherche.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1339426817659
http://recherche.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1339426817659


 
 
 
 

 

 

 وعليه يشترط العتبار المصنف مصنفاً جماعياً الشروط اآلتية: 

ويعني ذلك أنه يشترط أن يضع المصنف جماعة من المؤلفين، ولم يحدد المشرع في التشريعات  لجنو جصرعة جن اقصؤقفجن: – 1

حد أقصى أو حد أدني، حيث تضمن النصوص لفظ " جماعة " أو "عدة أشخاص"، األمر الذي  -عدا التشريع البحريني  –محل المقارنة 

. على خالف ذلك نجد المشرع البحريني (30) جماعةحتى نكون أمام يستفاد منه أال يقل العدد عن ثالثة أشخاص )أي أكثر من شخصين( 

أو  انقام به مؤلف ذاقد اكتفى لتحقق الجماعة أن يشترك في وضع المصنف الجماعي أكثر من شخص، أي أنه يعتبر المصنف جماعي إ

 . (31) مصنفاً ، هذا والبد أن تتكون الجماعة من أشخاص طبيعيين ألن الشخص المعنوي ال يمكن أن يبتكر أكثر

أن تضع الجماعة المصنف بتوجيه من شخص، يستوي  -في الدول محل الدراسة  –لقد اشترط المشرع  لجنو شلص جنجه: – 2

، ويتعهد بنشر المصنف باسمه. (32) المؤلفينباإلشراف على عمل  أنه يقومكل ما هنالك طبيعياً أو معنوياً،  هذا الشخصأن يكون بعد ذلك 

، ومتابعة عملهم، المصنف إلنجازيتمثل في التنسيق والتنظيم بين المؤلفين، فيقوم بتجميعهم، ووضع خطة العمل الالزمة هنا دور الموجه ف

  .(33) يفثم نشر المصنف، كل ذلك دون أن يكون له دخل في عملية االبتكار والتأل

أن يندمج عمل كل مشارك في المصنف مع عمل اآلخر، بحيث ال  فيشترط اآلخك:اودجرج عصل كل جؤق  جع عصل  – 3

، وهذا الشرط من الشروط الواجب توافرها في أي عمل مشترك، فالجماعة (34) حدهيمكن تحديد عمله في المصنف وتمييزه على 

 . االشتراك لوال وجود الشخص الموجهشركاء في المصنف، وتسري عليهم أحكام 

، هو وجود الشخص الموجه من ومن استعراض هذه الشروط يتضح لنا أن أهم ما يميز العمل الجماعي عن العمل المشترك

تكفل ي)الشخص الموجه( المصنف الجماعي يكون من وضع جماعة من المؤلفين، وبتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري ف ،عدمه

 ،الموجهتحت إدارته. وأن عمل المشتركين فيه يندرج في الهدف العام الذي قصده هذا بنشره باسمه و

                                                           
النظرية العامة للحق ـ دار  –السلطات األدبية والمادية، وبحيث تظل لهم صفة المؤلف حتى ولو تنازلوا عن سلطاتهم المادية. د. شكري سرور 

فتتحدد ماهية المصنف الجماعي من خالل الشخص الموجه الذي يحدد الغرض من المصنف، وطريقة ، 31ص  – 9111طبعة  -ضة العربية النه

طباعته ونشره. وهو بذلك يختلف عن المصنف المجمع الذي تجمع فيه المصنفات السابقة لمؤلفين مختلفين في مجموعة كاملة، دون أن يشتركوا 

 .915ص -مرجع سابق  –تطفات والمختارات. د. عبد هللا النجار شخصياً فيه، كالمق

 .52ص  –مرجع سابق  –( د. سعيد عبد السالم  30)

لم تشنننننترط أن تتكون هذه  –عدا التشنننننريع القطري  –. مع مالحظة أن التشنننننريعات المقارنة 59ص  –مرجع سنننننابق  –( د. صنننننبري خاطر  31)

أن المؤلف البد وأن يكون شنخصاً طبيعياً، لذا يلزم أن تكون هذه الجماعة  –بحق  –يري البعض الجماعة من أشنخاص طبيعيين، ومع ذلك، وكما 

 من األشخاص الطبيعيين. 

عملون ي( وقد يرتبط الشنننننخص الموجه بالمؤلفين بعالقة عمل، كما لو كانوا موظفين لديه، كما قد يربط بينهم عقد مقاولة إذا كان هؤالء المؤلفين  32)

 .953ص  –9151طبعة  –مكتبة األنجلو المصرية  –الكتاب األول  –حق المؤلف –مختار القاضي مستقلين. د. 

 .55ص  –مرجع سابق  –( د. سعيد عبد السالم  33)

( ويجنب أن يكون المجهود منندمجناً بحينث ينسننننننني كنل فرد من أفراد الجماعة ذاته وال يفكر إال في إتمام العمل الذي كلف باالشنننننننتراك فيه. د.  34)

. وقد اختلف الرأي بشننأن الحالة التي فيها يكون عمل كل مؤلف من الممكن فصننله وتمييزه عن غيره، 951ص  –مرجع سننابق  –ختار القاضننيم

حيث يرى البعض أن المصننننننف في هذه الحالة يصنننننبح عمال مشنننننتركا، فيسنننننتطيع كل مؤلف إدارة الجزء الخاص به، في حين يرى آخرون أن 

، فيكون للشننخص الموجه الحق في إدارته، مع إعطاء الحق للمشننتركين في مباشننرة الحقوق المالية واألدبية للجزء المصنننف يظل مصنننفا جماعيا

الخاص بهم بشننننرط عدم منافسننننة المصنننننف الجماعي، حيث يعتبر المؤلفين وكأنهم تنازلوا عن الحق المالي للشننننخص الموجه، مقابل األجر الذين 

 .912ص -مرجع سابق  –د. عبد هللا النجار حصلوا عليه.  



 
 
 
 

 

 

وضع بابتكار " الموجهللشخص يكون  لذا فقد قرر المشرع أنوأنه ال يمكن فصل عمل كل المشتركين وتمييزه على حده،  

 .(35)االتفاق خالف ذلك  يقضأن يباشر وحده حقوق المؤلف األدبية والمالية عليه ما لم الحق في وتأليف" المصنف 

 

 و اقصطمب اقثر

 اقتكلاط اقناجب شنايكهر ي  اقصنف  اقصترك  قحصرعره

لقد حرص المشرع في القانون المقارن عند إسباغ الحماية القانونية على المصنفات األدبية والفنية والعلمية أن يحدد هذه 

مع أخذه في االعتبار تحديد الشروط الالزمة لحماية هذه المصنفات، والتي  -على سبيل المثال ال الحصر  –ياها إ المصنفات، معددً 

يمكن من خاللها التمييز بين المصنفات المحمية وغير المحمية، وتظهر هذه الشروط من التعريف الذي تبنته معظم التشريعات 

 يث عرفت المصنف بأنه كل إنتاج مبتكر في مجال اآلداب أو الفنون أو العلوم. الخليجية للمصنف المحمي، ح

ويظهر لنا من هذا التعريف أن المصنف ال يكون جديراً بالحماية إال إذا توافر فيه شرط االبتكار، إال أن حماية المصنف 

ف، وهذا عات الخليجية بشأن حماية حق المؤلتستلزم توافر شرط أخر مستفاد ضمناً من النصوص القانونية التي تضمنتها التشري

 الشرط هو التعبير عن المصنف.

يشترط لحماية المصنف شرطان، االبتكار والتعبير عن المصنف، وسنتعرض لهذين الشرطين  إنهوعليه يمكن القول 

 -التالي: فيما يلي بالتفصيل مخصصين لكل منها فرعاً مستقالً وذلك على النحو 

 .الشخصي( )الضابطالفرع األول: شرط االبتكار 

 .الموضوعي( )الضابطالفرع الثاني: شرط التعبير عن المصنف 

 

                                                           
في شننأن  6116( لسنننة 3( من القانون االتحادي رقم )9( وهو ما أكدته محكمة التمييز اإلماراتية في حكم لها بقولها "ما كان النص في المادة ) 35)

مؤلفين بتوجيه شنننخص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له على أن " المصننننف الجماعي: المصننننف الذي تضنننعه جماعة من ال

طبيعي أو اعتباري، يتكفل بنشنننره باسنننمه وتحت إدارته. ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصننند إليه هذا الشنننخص، بحيث يسنننتحيل 

ي وجه ( من ذات القانون على أن " يكون للشننننننخص الطبيعي أو االعتباري الذ62فصننننننل عمل كل مؤلف وتميزه على حده " والنص في المادة )

 بابتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف األدبية والمالية عليه ما لم يكن هناك اتفاق بخالف ذلك".

يدالن على أن مما يميز المصننننف الجماعي عن غيره من المصننننفات المتعددة المؤلفين كالمصننننفات المشنننتركة والمصننننفات المركبة والمصننننفات 

ف الجماعي يكون من وضنع جماعة من المؤلفين، وبتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت المشنتقة وغيرها، أن المصنن

إدارته. وأن من خصنننننائص هذا النوع من المصننننننفات، أن عمل المشنننننتركين فيه يندرج في الهدف العام الذي قصنننننده هذا الشنننننخص الطبيعي أو 

ن وتمييزه على حده، وأن األصنل أن للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي وجه بابتكار "وضع االعتباري، وأنه ال يمكن فصنل عمل كل المشنتركي

 وتأليف" المصنف أن يباشر وحده حقوق المؤلف األدبية والمالية عليه ما لم يقضي االتفاق خالف ذلك. 

في فهم وتحصنننننيل الواقع في الدعوى وفي  ولما كان من المسنننننتقر عليه في قضننننناء هذه المحكمة، أن لقاضننننني محكمة الموضنننننوع السنننننلطة التامة

اسننننتخالص صننننورتها الصننننحيحة من سننننائر األوراق والمحررات والمسننننتندات المطروحة فيها. وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن 

بوضننع )ابتكار( شننخصننيات الطاعنة أصنندرت قراراً أو أمراً أو نظاما بتشننكيل لجنة أو تسننمية أعضنناء معينين بصننفاتهم أو بذواتهم، توجههم فيه 

وزعت األدوار والمهام على كل واحد منهم، أو أنها أشنننننننرفت على  –الطاعنة  –كرتونينة بيئينة لغرض اسنننننننتخندامهنا في التوعية البيئية. أو أنها 

إتمام العمل، من  مراحل العمل الذي مر به ابتكار تلك الشنننخصنننيات. باعتبار أن إصننندار القرار وتوزيع األدوار والمهام واإلشنننراف على مراحل

ر صنننعناصنننر الوجيه التي تطلبتها المادة األولى من القانون سنننالف الذكر حتى يكون المصننننف جماعياً. وبالبناء على ما تقدم فإن عنصنننراً من عنا

 ."جماعيالتعريف القانوني للمصننننف الجماعي قد تخلف، مما يكون معه المصننننف محل النزاع خارج التعريف الذي سننناقه المشنننرع للمصننننف ال

 .15-12-6194قضائية بتاريخ  6194لسنة  59الطعن رقم 



 
 
 
 

 

 

 اقفكع األل 

   االبركر 

يكاد يجمع الفقه على ضرررورة توافر شرررط االبتكار كعنصررر مميز للمصررنف المحمي قانوناً عن غيره من المصررنفات 

، ( 36) ةالقانونيشرررررررط الوحيد الالزم توافره في المصررررررنف حتى يكون متمتعاً بالحماية حتى أن البعض يري أنه الغير المحميرة. 

الحماية القانونية على المصنف أن يكون مبتكراً، واالبتكار هو البصمة الشخصية للمؤلف، بحيث  إلسرباغويعني ذلك أنه يشرترط 

 . (37)الفكرة تستكشف شخصية المؤلف من مقومات الفكرة التي عرضها أو من الطريقة التي سلكها لعرض هذه 

 قد يكون نسررررربياً أي مجرد التجديد فيقد يكون مطلقاً بحيث يكون جديداً لم يسررررربق المؤلف إليه أحد غيره، و واالبتكار

 مطبوعا بشخصية المؤلف وطابعه المميز. مبتكراً إذا كان المصنف  عدي الحالتينطريقة العرض والتأصيل أو االسلوب. ففي 

ن مخصررصررين لذلك الغصررني أو صررورهوسررنتناول فيما يلي شرررط االبتكار بشرريء من التفصرريل سررواء من حيث ماهيته 

 التاليين:

 األل : جرهجة االبركر .اقغنن 

 االبركر .اقغنن اقثرو : صن  

 

 اقغنن األل 

 جفهنم االبركر 

 وهو ال يكون أصليًا إال إذا كان، يتسم باإلبداعمن المسرلم به أن المصنف ال يكون جدير بالحماية إال إذا كان أصلياً أو 

أن يكون جديداً أو ذلك ال يعني و(، 38العمرل )مؤلفره، وأن يكون المؤلف قرد مرارس قردًرا من اإلبرداع في ابتكرار  أبرداعالعمرل من 

دهما حماية طالما لم يتم نسخ أحالبجديراً كل منهم  ، ومع ذلك يكونالفكرة أو المفهوم األسراسي فقد يتشرابه عملين من حيثفريًدا. 

 .(39) من اآلخر

                                                           
 .  انظر أيضا:65ص -مرجع سابق  -د. حسام لطفي( 36)

 Chapitre préliminaire Présentation de la propriété littéraire et artistique – p. 13. https://www.editions-

ellipses.fr/PDF/9782340015739_extrait.pdf. 

 .966ص  - 6113 -الطبعة األولي  –حق الملكية األدبية والفنية  –الجزء األول  –الملكية الفكرية  -د. كمال سعدي( 37)

د جرى القضننننناء اإلنجليزي على رفض منح من يبتكر عناوين وأسنننننماء حقوق التأليف والنشنننننر، وذلك لقلة الجهد الذي بذله الشنننننخص في وق( 38)

( حيث رفضنننت المحكمة منح الحماية 9131) Francis Day and Hunter v Twentieth Century Foxابتكارها، ومن ذلك قضنننية 

 Tavener Rutledge vوكذلك في قضنننننننية  ،"The man who broke the bank at Monte Carloالقانونية السنننننننم أغنية " 

Trexpalm (9133 " والخاصة بمنح الحماية السم )KOJAK،تفصيال ." 

Catherine Colston, LLB, LLM- Principles of Intellectual Property Law- Cavendish Publishing Limited -

First published in Great Britain 1999 -P168. 

  )39( Deborah E. Bouchoux -ntellectual Property - op-cit - p.193. 

. وال يوجد ما يمنع أن يكون المؤلف قد اسننننتند في إعداده لمصنننننفه على أعمال مؤلفين 939ص –مرجع سننننابق  –د. عبد هللا النجار انظر أيضننننا، 

ي االبتكار تأصننننيل وثقافة سننناهم في تكوينها ابتكارات سننننابقة وتراث علمي، د. فتحي آخرين، فاالبتكار أمر نسنننبي وليس مطلق، فالبد أن يكون ف

 .91ص - 9119 –الطبعة الثانية  –مؤسسة الرسالة  –حق االبتكار في الفقه اإلسالمي المقارن  –الدريني 

https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340015739_extrait.pdf
https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340015739_extrait.pdf


 
 
 
 

 

 

 لةاألصرررراالذي يسرررربى على المصررررنف  اإلبداعيالطابع  -والعماني  ةاإلماراتيعرفه المشرررررع كما  –يقصرررد باالبتكارو

بأنه "اإلتيـرـران بعمـرـرل جديـرـرد يتـرـروفر معـرـره عنصـرـر من المادة األولى  2المشرع الكويتي في الفقرة  أو كما عرفه (40)والتميز 

كما عرفه المشرع  –أو هو األصـرـالة، أو تجديـد عمـل موجود أو تطويره بحيث يتميـز هـذا التجديـد أو التطوير بطابع خاص". 

 الثالث تالتشريعا تنالذي توفرت فيه عناصر الجدة أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل". وإذا كا اإلنشاء“ –السرعودي 

على تحديد المقصود باالبتكار، فعلى الجانب اآلخر نجد أن باقي التشريعات المقارنة قد جاءت خلوا من  تالمشار إليها قد حرص

 ثمة تعريف له.

 األل : اقصذهبويسرتفاد مما سربق أن التشرريعات الخليجية عند تحديدها لمفهوم االبتكار قد انقسمت إلى ثالثة مذاهب، 

 فات الجديرة بالحماية،نويأخذ بالجدة أو الحداثة كمعيار مميز للمص( 41) لاقصتكع اقكنعر  اقسانوي افناقصويتبناه 

                                                           
 وومن صنننننننور االسنننننننتناد على أعمال األخرين، قيام المؤلف بترجمة رواية من لغة إلى لغة أخرى، أو قيامه بتحويل رواية ما إلى فيلم سنننننننينمائي أ

و أ تليفزيوني. إال أنه إذا كان العمل األصنننننلي ال يزال في مدة الحماية القانونية، لزم الحصنننننول على إذن المؤلف األصننننننلي قبل إجراء الترجمات

 التعديالت. 

( من المرسنننوم العماني، قريب من 9من المادة ) 5(  المادة األولي من القانون االماراتي بشنننأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يقابلها الفقرة 40)

االصنننالة على من القانون المصنننري بخصنننوص حق المؤلف، والتي جاء فيها أنه " االبتكار: الطابع اإلبداعي الذي يسنننب   6فقرة  916ذلك نص 

 المصنف".

والقوانين السنابقة له يتبنى مفهوم أن االبتكار هو الطابع االبداعي الذي يسب  على  6192لسننة  66(  وقد كان المشنرع الكويتي في القانون رقم 41)

وها أن المصنننننفات التي يتمتع مؤلف وهو ما أكدته محكمة التمييز الكويتية في أحد أحكامها بقولها  "من المقرر قانوناً  ،المصنننننف االصننننالة والتمييز

على نحو ما حددته الفقرة األولى من المادة األولى منه "المصنننننفات  –في شننننأن حقوق الملكية الفكرية هي  9111لسنننننة  23بحماية القانون رقم 

ريقة التعبير عنها" ويقصننننننند باالبتكار المبتكرة في اآلداب والفنون والعلوم أيناً كناننت قيمنة هذه المصننننننننفات أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو ط

 كمعيار اشننترطه القانون إلسننباح الحماية القانونية على المصنننف ذلك الطابع الشننخصنني اإلبداعي الذي يعطيه المؤلف لمصنننفه والذي يسننب  عليه

كر دة سننننالفة البيان الشننننخص الذي يبتاألصننننالة ويسننننمح بتمييزه عن غيره من المصنننننفات المنتمية إلى ذات النوع واعتبرت الفقرة الثانية من الما

 المصنننف أو الذي ينسننب إليه عند نشننره مؤلفاً سننواء كان ذلك بذكر اسننمه على المصنننف أو بأي طريقة أخرى إال إذا أقام الدليل على خالف ذلك

ت المادة الرابعة من ذات أي أن المشنننرع وضنننع قرينة قانونية غير قاطعة على أن من ذكر اسنننمه على المصننننف عند نشنننره يعد هو مؤلفه وجاء

الحق في تقرير نشننننر مصنننننفه وفى تعيين طريقة هذا النشننننر والحق في اسننننتغالل  –وحده  –القانون ناصننننه على حقوق ذلك المؤلف فقررت له 

 ورد المشننرعالمصننف مالياً بأي طريقة من طرق االسننتغالل وحظرت على غيره مباشنرة هذا الحق إال بإذن كتابي مسننبق منه أو ممن يخلفه وقد أ

صننننفات مفي الفقرة األولى من المادة الثانية من القانون أمثلة للمصننننفات التي يحميها منها ما نصنننت عليه الفقرة "و" )المصننننفات السنننينمائية وال

داده غير إعاإلذاعية والبصنرية( وهذا النوع من المصننفات ُيعد في األصنل بحسنب طبيعته من المصنفات المشتركة إذ يساهم أكثر من شخص في 

عمال أ أنهم ال يعتبرون جميعاً، شنركاء في تأليف المصننف إذ ال يعتبر شريكاً منهم إال من اتسم عمله باالبتكار أما من اقتصرت مهمته على مجرد

اًء أن تقدير قرر قضننمادية ال صنلة لها بالنشنناط الفكري المبدع وال توصنف باالبتكار فال ُيعد شننريكاً وال تثبت له أية حقوق على المصننف ومن الم

االشنننتراك في المصننننف واسنننتخالص توافر الخطأ الموجب للمسنننئولية التقصنننيرية أو عدم توافره يعد من مسنننائل الواقع التي تسنننتقل بها محكمة 

 ا إلى أنالموضنوع متى أقامت قضناءها على أسنباب سنائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وسائر مستنداته

ة جتماعيالحوار التليفزيوني مثنار النزاع قند أجرتنه الطناعنة مع المحاور معه )الشنننننننيخ ................ وزير اإلعالم والنفط السنننننننابق( لمكانته اال

اور ص المحوالعتبارات خاصنة به وأن ذلك الطابع الشنخصني هو الذي أسنب  على المصنف الطابع اإلبداعي الذي يحميه القانون ومن ثم فإن شخ

يق رمعه ُيعد هو المؤلف المعنى بالحماية القانونية المنصننننوص عليها في المادة الرابعة المشننننار إليها وليسنننننت الطاعنة التي أجرت الحوار عن ط

ي طريقة، وإذ أالحق في تقرير نشننر مصنننفه وفي تعيين طريقة هذا النشننر وفي اسننتغالله مالياً ب -وحده  –تابعيها وبالتالي يكون للمؤلف المذكور 

اسننتخلص الحكم من قيام المطعون ضنندها ببث الحوار على قناتها المرئية بإذن من مؤلفه انتفاء الخطأ عن جانب المطعون ضنندها ورتب على ذلك 

ى يؤدي إلقضننننناءه بتأييد الحكم االبتدائي الصنننننادر برفض دعوى التعويض المقامة من الطاعنة وكان ما انتهى إليه الحكم سنننننائغاً ومن شنننننأنه أن 

ر فالنتيجة التي انتهى إليها بغير مخالفة للقانون أو للثابت باألوراق ويندرج في نطاق السننننننلطة التقديرية لمحكمة الموضننننننوع في اسننننننتخالص توا

حكمة م االشنتراك في المصننف المرئي أو عدم توافره واسنتخالص الخطأ الموجب للتعويض، فإن النعي عليه بسببي الطعن ينحل جدالً فيما تستقل

-15-6199قضائية بتاريخ  6191لسنة  9664الطعن رقم .الموضنوع سنلطة تقديره تنحسنر عنه رقابة هذه المحكمة ويضنحى على غير أسناس
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قد اعتبر العمل مبتكراً  هماإال أن. (42) مأخوذ به في مجال براءة االختراعذاته المعيار  ذاوه)وهو معيار موضرروعي(  

 .تجديـد العمـل الموجود أو تطويره يتميـز بطابع خاصأو كان  إذا كان قد تميز بطابع خاص غير معروف من قبل

 فاتصرررنالمأمر محل نقد، فاالبتكار في مجال االبتكار  إال أننا نرى أن االعتماد على الجدة )المعيار الموضررروعي( في

موضررروعي، ويقصرررد بالمعيار الشرررخصررري ذلك الطابع الذي يسرررمح بتمييز الشرررخصررري وليس المعيار اليعتمد على والفنية  األدبية

، بحيث ال يشترط أن يكون المصنف جديداً على نحو لم يصل إليه (43) النوعالمصرنف عن سواه من المصنفات المنتمية إلى نفس 

 أحد من قبل. 

ذي يسرربى ال اإلبداعيفي االبتكار ذلك الطابع  حيث يرى كليهمااصرو  لاق اإلجر اش اقصترركع فيتبناه  اقصذهب اقثرو أما 

بحيث يبرز شررررخصررررية المؤلف سررررواء في مقومات الفكرة التي عرضررررها أو في الطريقة أو  ،والتمييز األصررررالةعلى المصررررنف 

ميز مصنفه ت األسرلوب الذي اتبعه لعرض هذه الفكرة. وبمعني أخر البصرمة الشخصية للمؤلف التي يضفيها على المصنف والتي

أو الحداثة ألن األخيرة  الجدةعن غيره. وممرا ال شررررررك فيره أن قرانون حمراية حقوق المؤلف يحمي االبتكار بهذا المعنى ال يحمي 

 محمية بقانون براءة االختراع.

والذي تبناه باقي المشررررعون الخليجيون بموقف مختلف عن الموقفين السرررابقين، حيث لم  اقصذهب اقثرقثفي حين جاء 

ن م ممدوحيحدد هؤالء المشرررعون مفهوم االبتكار تاركاً المجال إلى الفقه ليدلوا بدلوه في هذا الخصرروص، وهو بال شررك مسررلكاً 

 دون التشريع.المشرع، فوضع التعريفات من المسائل التي يفضل تركها للفقه والقضاء 

 إلبداعاالفقه في غالبيته يري أن االبتكار هو البصررمة الشررخصررية للمؤلف أو  إنأما على الصررعيد الفقهي فيمكن القول 

 (. 44المصنف )والتمييز على  األصالةالعقلي الذي يسبى 

                                                           
ي براءة االختراع يتعين لحمننايننة حقوق (  الجنندة أو المعيننار الموضنننننننوعي لالبتكننار في مجننال براءات االختراع يتفق مع طبيعننة هننذا النظننام، فف42)

 دالمخترع أن يقوم بإنشنننننناء شننننننيء جديد لم يكن موجوًدا من قبل في أي مكان في العالم، فال يحصننننننل المخترع على براءة االختراع إال إذا كان ق

لة، أو إذا كان قد تم عرض منتج تم قد تم بالفعل نشننننر حل تقني في كتاب أو مقا -مثالً  –توصننننل إلى شننننيء جديد لم يصننننل إليه غيره. فإذا كان 

 الحصنول عليه من خالل حل تقني للبيع في السوق، أو إذا كان الحل التقني معروًفا للجمهور بطريقة أخرى، فكل هذه الحاالت ال يحصل الشخص

ختراع جديداً في جميع أنحاء العالم، على براءة اختراع.  وتعتمند معظم دول العنالم على معينار الجدة المطلقة وليس النسنننننننبية، بمعنى أن يكون اال

وقد تبنت هذا  .CNIPA and WIPO - Intellectual Property Basics- op. cit., p.26,27وليس في بلد المخترع فقط. 

ارد الوراثية والموالمعيار األمانة العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )ويبو( في مسنننننننرد بالمصنننننننطلحات الرئيسنننننننية المتعلقة بالملكية الفكرية 

، عند تحديدها للمقصنننود 6193يونيو  92إ الى  96الدورة الرابعة والثالثون، جنيف، من  -والمعارف التقليدية، وأشنننكال التعبير الثقافي التقليدي 

علق ماية بموجب البراءة، ويتبالنشنناط االبتكاري، وذلك بقولها "النشنناط االبتكاري )ويشننار إليه كذلك بمصننطلح "عدم البداهة"( هو أحد معايير الح

 .65بمسألة أن يكون االختراع بديهياً لشخص من أهل المهنة".  انظر تفصيال المرجع المشار إليه، ص

 .62ص  –مرجع السابق  –(  د. حسام لطفي 43)

واد رع فيما ضننمنه نصننوص الم(  وقد تبني القضنناء القطري الطابع الشننخصنني لالبتكار، حيث قضننت محكمة التمييز القطري بأنه "إذ كان المشنن44)

الصنننننادر بشنننننأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة أوضنننننح بجالء طبيعة  6116( لسننننننة 3من القانون رقم ) 93، 95، 91، 1، 3، 6، 9

صيته ومن شخالمصننف الذي شنملته الحماية فجعل االبتكار هو األسناس الذي تقوم عليه هذه الحماية بحيث يبين أن صناحبه قد خلع عليه شنيئاً من 

 .991رقم الصفحة  94-14-6196قضائية بتاريخ  6199لسنة  665غير أن يكون ترديداً لمصنف سابق". الطعن رقم 

 هوهو ذات مسنننلك القضننناء المصنننري هذا االتجاه فتوسنننع في معنى االبتكار حيث اعتبر كافياً لتحقق االبتكار أن يكون عمل واضنننعه حديثاً في نوع

ص، حتى أنه يعتبر من قبيل االبتكار الترتيب والتنسننننيق أو بأي مظهر آخر إذا كان من شننننأنه اسننننباح المؤلف طابعه ويتميز بطابع شننننخصنننني خا

مجموعة  9123يوليو  3الشننننخصنننني على المصنننننف، فقد اعتبر أن فهرس إحدى كتب األحاديث النبوية من قبيل العمل المبتكر )نقض مدني في 

بحث منشننننور بموقع  –حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال اإلنترنت  -يه د. حسننننام األهواني ( مشننننار إل16، ص 9123النقض المدني سنننننة 



 
 
 
 

 

 

حيث ذهب هذا الرأي الى أن االبتكار يستلزم أن يكون للمؤلف دور يبرز شخصيته سواء كان ذلك من حيث موضوع 

المصررررنف أم من حيث التعبير عن الفكرة والطريقة التي يعالج بها هذه الفكرة. ويظهر ذلك بوضرررروح من التعريفات التي أوردها 

بع فقررد اتفقررت في المعني ومن ذلررك، تعريفرره بررأنرره " الطررا األلفررا اختلفررت في  فقهرراء القررانون لالبتكررار، تلررك التعريفررات التي وإن

(. ومنها تعريفه بأنه " 45الشرخصري الذي يعطيه المؤلف لمصرنفه مما يسمح بتمييز المصنف عن غيره من المصنفات األخرى ")

فس اه من المصررنفات المنتمية لنالطابع الشررخصرري الذي يعطيه المؤلف لمصررنفه هذا الطابع الذي يسررمح بتمييز المصررنف عن سررو

 (. 47لذكرها )( وغير ذلك من التعريفات التي ال يتسع المقام 46النوع")

وعلى الخالف من ذلك هناك من الفقه من يقصرر االبتكار على الجدة، فيري أن االبتكار بشركل عام يقصرد به " وضع 

يكن موجوداً من قبل أو اكتشاف شيء كان موجوداً ولكنه إيجاد شيء جديد لم  هو "( أو 48شيء جديد لم يكن موضوعاً من قبل")

(. واالبتكار بهذا المعني يصرررررلح كعنصرررررر لحماية براءات االختراع، إال أنه ال يصرررررلح 49كان مجهوالً وغير ملحو  الوجود" )

ي يسبى نفات التكمعيار مميز للمصرنفات المحمية بموجب قانون حماية حق المؤلف، ذلك القانون الذي يضرفي الحماية على المص

 عليها المؤلف شخصيته وفكره.

 

 اقغنن اقثرو 

 صن  االبركر 

 يحظىشررررط ضرررروري لحماية المصرررنف، فالمصرررنف الذي ال يتصرررف بهذه الصرررفة ال  –كما سررربق القول  –االبتكار 

جديد لم يصرررل إليه أحد من قبل، وهو ما يطلق عليه " الجدة " وإنما  شررريء(، ولكن االبتكار ال يعني ابتداع 50) بالحماية القانونية

(. ويفهم من ذلك أن 51فيه )يكفي أن يقدم المصررنف شرريجاً جديداً يعبر من خالله المؤلف عن فكره وشررخصرريته، وما بذله من جهد 

 لالبتكار صورتان، األولي: االبتكار المطلق، والثانية: االبتكار النسبي، 
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 931ص 

 .34ص  –مرجع سابق  –ه شلقامي (  د. شحات45)

 62ص  –مرجع سابق  –(  د. حسام لطفي 46)

ي ف( ويندرج ضمن هذه المعاني والمفاهيم التي وضعها الفقه تعريفاً لالبتكار ما قال به البعض بأنه يقصد باالبتكار " بروز شخصية المؤلف 47)

مرجع  –لمصنف" د. وداد العيدوني  المؤلف يعطيه الذي لشخصيا أو هو" الطابع 53ص  –مرجع سابق  –المصنف " د. صبري حمد خاطر 

 في تصل التي و شخصيته، من تنبع التي المؤلف بصمة باالبتكار يقصد أخرى ، ومن هذه التعريفات، تعريفه بأنه " وبعبارة96ص  –سابق 

مقال منشور  –الجنائية لحقوق الملكية الفكرية الحماية  –مصنفه" مستشار على الصادق  على االطالع بمجرد المؤلف لمعرفة األحيان بعض

" االتيان بشيء مفيد من حقول المعرفة يرضي اناساً من ذوي الدراية بحقل االبتكار " د.  كما عرفه آخرون بأنه 913ص  -بمجلة معهد القضاء 

 .965ص  –مرجع سابق  –كمال سعدي 

 .963ص  -مرجع سابق  -مال سعدي(  رأى السيد سمير جميل حسين الفتالوي مشار إليه د. ك48)

بحث بعنوان " مقدمة في الملكية الفكرية والحماية القانونية لبراءات االختراع " منشنننور بموقع الدليل  –ود. سنننائد المحتسنننب (  د. حلو أبو حلو،49)

 .4ص  -www.arablawinfo.com –االلكتروني للقانون العربي 

 أو الذهني، المصنف باالبتكار تميز إذا إال الحماية حق مصنفه على للمؤلف تكون ال حيث قررت أنهالمصرية  النقض محكمة أكدته ما (  وهذا50)

مشار إليه د. وداد  3/3/9122وصف االبتكار. نقض مدني جلسة  عليه ويضفي الشخصي بالطابع يتسم آخر مجهود بأي أو التنسيق، في بالترتيب

  96ص  –مرجع سابق  –العيدوني 

 .  34ص  –مرجع سابق  –(  د. شحاته شلقامي 51)
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 -يلي: ا يلي هاتين الصورتين بإيجاز فيما ونستعرض فيم

(، والجدة تعني أن يضررع المؤلف مصررنفاً جديداً ال 52الجدة )االبتكار المطلق هو ما يطلق عليه  ألالً: االبركر  اقصطمق:

ريب أن  (، فالجدة ابتكار، ولكنها ابتكار مطلق، فال53األسلوب )صلة له بمصنف آخر سابق، سواء من حيث الشكل أم التعبير أم 

 (. 54) كل جديد مبتكر، وليس كل مبتكر جديد

الصرورة من االبتكار يكفي لتحققها إبراز المؤلف شخصيته على المصنف، حتى لو كان  وهذه اقفسرب :ثروجرً: االبركر  

يسررتفيد من الحماية صرراحب المصررنف الجديد وصرراحب من ثّم هذا المصررنف قد تأثر بمصررنف آخر سرربقه، أو كان مشررتق منه، و

 المصنف المبتكر، فمن يبتكر تمثاالً دون أن يسبقه إلى ذلك أحد يعد مؤلفاً، 

(. والفنان الذي يقوم برسررم لوحة لم يقم أحد قبله بالتعبير عنها، 55مؤلفاً )ومن يحاكي هذا التمثال بأسررلوبه الخاص يعد 

م أحد الفنانين بعد ذلك برسررم نفس اللوحة ولكنه عبر عنها بطريقة  هر فيها طابعه الشررخصرري، يعد مقدماً لمصررنف جديد، فإذا قا

. وكرذلرك المسرررررررحيرة المرأخوذة عن روايرة معينة يتمتع مؤلفها Originalفال تعتبر اللوحرة الثرانيرة جرديردة، ولكنهرا تعتبر مبتكرة 

 (.56شخصيته )بالحماية طالما أنها تعكس 

المصنف يتمتع بالحماية القانونية، حتى ولو كان المؤلف قد استوحاه من مصنف سابق، طالما  إنوعليه يمكن القول 

  .(57)عبر فيه عن شخصيته، وأفكاره

                                                           
 موالجدة هي المعيار األسنناسنني المميز للملكية الصننناعية، حيث ال تمنح براءة االختراع للمصنننف الصننناعي إال إذا كان جديداً.  د. طارق كاظ( 52)

مؤتمر الثامن عشنر بشأن عقود البناء والتشييد بحث مقدم لل –دراسنة مقارنة  –حماية حقوق المصنمم المعماري وفقاً لقانون حق المؤلف  –عجيل 

 451ص  –بين القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية المستحدثة 

 .53ص  –مرجع سابق  –د. صبري خاطر ( 53)

مؤلفاً لمصنننف جديد ومبتكر، أما من وضننع التانجو الثاني فقد  –وهي رقصننة ارجنتينية شننهيرة  –ومن أمثلة ذلك يعد مؤلف " التانجو" األول ( 54)

   63ص  –مرجع سابق  –ابتكر مصنف ولكن هذا المصنف ال يعتبر جديدا. د. حسام لطفي 

 .51ص  –مرجع سابق  –د. صبري خاطر ( 55)

 –بحث منشننننننور بموقع الدليل االلكتروني للقانون العربي  –حماية حق المؤلف في إطار المصنننننننفات المشننننننتركة  –مأمون د. عبد الرشننننننيد ( 56)

www.arablawinfo.com –  3ص. 

مسننتخدًما  ،صنننع المدعى عليه فيلًما عن محاكمات أوسننكار وايلد ،Warwick Films v Eisinger (9121)ومن تطبيقات ذلك في قضننية ( 57)

مصننادر حرفية لكلمات المحامي والقضنناة ووايلد نفسننه في المحاكمات. جادلوا بأن الكتب لم تكن أعمااًل أصننلية ألنها مأخوذة من محاضننر كتابين ك

كان قام المؤلف باختيار عدد  األول،" أن هناك حقوق طبع ونشننر في كال الكتابين. ففي Plowman Jالمحاكمة ومصننادر أخرى، وفي ذلك أكد "

ا تحر األول،وص، بما يكفي لمنح األصنننالةف وفي الثاني، على الرغم من نسنننخ المؤلف الكثير من الكتاب كبير من النصننن ير إال أنه كان هناك أيضنننً

وحذف بعضنننها، وأجرى تعديالت لفظية على مواد  المواد،حيث أضننناف بعض  الخاصننة،كما أدرج المؤلف مسننناهماته  النصننوص،لعدد كبير من 

ودة للمؤلف حتى في العمل مواد، وقام بنقل بعضننننننها مختصننننننرة. وخلص إلى أن حقوق الطبع والنشننننننر تكون موجأخرى، وأعاد ترتيب بعض ال

بشنننننننرط أن تكون "المهارة والعمل والحكم"  له،، على الرغم من أن المؤلف قد انتهك حق المؤلف الموجود في المصنننننننادر المسنننننننتخدمة الثنانوي
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 اقفكع اقثرو 

 اقرابجك عن اقصنف 

تناولنا فيما سربق الشررط األول من الشرروط الواجب توافرها في المصرنف لبسط الحماية القانونية عليه، وقد تمثل هذا 

يتمثل هذا العقلي للمؤلف، و اإلنتاجالحماية القانونية على  إلسررباغالشرررط في االبتكار، وسررنتناول في هذا المطلب الشرررط الثاني 

 الشرط في التعبير عن المصنف.

(، 58محسوس )الالى حيز الوجود بشكلها يقصد بالتعبير عن المصنف خروج الفكرة الكامنة في النفس  إنهن القول ويمك

هو اإلنتاج المعبر  -كما بينا سابقاً  –المشمول بالرعاية  الذهنياإلنتاج (. ف59مصنفاً ) ال تعتبرألن تلك األفكار غير المعبرة عنها 

 اإلنتاج، والمنفصل عن ذهن صاحبه، والذي يستطيع الغير أن يعلم به، أما الماديخرج إلى حيز الوجود  الذي أيعنه فقط، 

 ال يصلح محال للحماية ومن ثّمذهن صاحبها، فال يعد مصنفاً، أيا كان قيمته،  فيال يخرج عن كونه أفكاراً تدور  الذيالذهني 

 .القانونية

ي وسط )أي ثابت ف التعبير عنه بأحد الوسائل المحسوسة تمة القانونية إال إذا وعليه ال يكون المصنف جديراً بالحماي

  يقومالكالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة. أما الفكرة التي لم يتم التعبير عنها، فتبقى مجرد فكرة  .(60)ملموس(

(، وهو ما نصت عليه 61لصاحبها )، على أن ينسبها منفذايتناولها ويعبر عنها، مؤيداً أو  أنالقانون بحمايتها. ويجوز لكل شخص 

رد مج -أيلي: صراحة المادة الرابعة فقرة )أ( من قانون حماية حق المؤلف البحريني والتي جاء فيها أنه " ال تشمل الحماية ما 

لف اإلماراتي والتي نصت على أنه " ال تشمل الحماية األفكار ....... األفكار ... ". يقابلها المادة الثالثة من قانون حقوق المؤ

من المادة الرابعة من القانون القطري والتي جاء  3لكنها تنطبق على التعبير المبتكر عن أي منها". ويقابلها أيضا نص الفقرة 

واإلجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية،  راألفكا - 3   فيها أنه " ال تتمتع بالحماية المقررة بموجب هذا القانون ......

 والمبادئ والحقائق المجردة، ومع ذلك يعتبر المبتكر عن أي منها مشموالً بالحماية".  

 

 

                                                           
(  وتعني الصنورة المحسنوسنة للمصننف أن يسنتطيع الشنخص أن يحس بالمصنف عن طريق أحد الحواس المعروفة، النظر أو السمع أو اللمس. 58)

دار  – 6116لسنننة  16الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في ظل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم  –عيد عبد السننالم د. سنن

 Merchandising. ومن تطبيقات ذلك قضنننننية 934ص –مرجع سنننننابق  –د. عبد هللا النجار  .952ص  -6113طبعة  –النهضنننننة العربية 

Corp of America v Harpbond (9114)،  البوب والتي قررت فيها المحكمة أن مكياج الوجه الذي اسنننتخدمه نجم " Adam Ant لم "

ا لمبدأ أن الحماية ال تكون  يكن لوحنة ألن "اللوحة ليسنننننننت فكرة: إنها كائن. والطالء بدون سنننننننطح ةدائمع ليس لوحة. ويعتبر هذا القرار انعكاسنننننننً

 فكار.وإنما تكون للتعبير عن األ ،لألفكار
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  الخارجي.. وهناك من يعرف التعبير عن المصننننف بأنه انتقال الفكرة من ذهن المؤلف إلى العالم 956ص  -مرجع سنننابق  -(  د. كمال سنننعدي59)

وإنما حقوق التأليف والنشننننننر موجودة فقط  ،. وهو المبدأ القائل بأنه ال توجد حقوق طبع في فكرة ما453ص  –مرجع سننننننابق  –د. كاظم عجيل 

 there is no copyright in an idea, copyright only subsists in its expression ."’Catherine‘في تعبيرهننننا. " 
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  )60( Deborah E. Bouchoux -ntellectual Property – op-cit- p.194. 

 .954ص  -مرجع سابق  -لرزاق السنهوري مشار إليه د. كمال سعدي(  رأى د. عبد ا61)



 
 
 
 

 

 

وقد سرراوى المشرررع الخليجي بين وسررائل التعبير عن المصررنف فنص صررراحة على حماية المصررنفات أيا كان شرركل 

ي نجد المادة الثانية من قانون حماية المؤلف تنص على أن " تتمتع بالحماية المقررة بموجب التعبير عنها، ففي التشررررريع البحرين

أحكرام هرذا القرانون المصررررررنفرات األدبية والفنية والعلمية بمجرد ابتكارها، دون حاجة إلى أي إجراء شرررررركلي، أيا كانت قيمة هذه 

 .....".المصنفات أو نوعها أو غرضها أو طريقة أو شكل التعبير عنها .

من قانون حقوق الملكية الفكرية،  الثالثةفي المادة  –مع اختالف الصررررررياغة  –وهو ذات مرا قرره المشرررررررع الكويتي 

المصررررررنفات المبتكرة في اآلداب والفنون لحقوق المؤلفين على هذا القانون تسررررررري الحمرايرة التي يقررها والتي جراء فيهرا أنره " 

أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصرررررنيفها بمجرد ابتكارها دون هذه المصرررررنفات أو طريقة التعبير عنها نوع  والعلوم أيا كان

 تتمتع". قريب من ذلك نص المادة الثانية من قانون حق المؤلف العماني والتي نصررررررت على أن " الحاجة إلى أي إجراء شرررررركلي

والعلمية المبتكرة بصرف النظر عن قيمة تلك المصنفات أو نوعها  الفنيةبالحماية بموجب أحكام هذا القانون المصرنفات األدبية و

". والمادة الثانية من قانون حماية حقوق المؤلف القطري والتي تضررررررمنت النص أو طريقرة التعبير عنهرا أو الغرض من ترأليفهرا 

ات أو داب والفنون، أيا كانت قيمة هذه المصنفعلى أنه " يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في اآل

 نوعيتها، أو الغرض من تأليفها، أو طريقة التعبير عنها".

كرذلرك ورد ذات الحكم في نظرام حمرايرة حقوق المؤلف السررررررعودي، في المرادة الثرانية منه، والتي جاء فيها أنه " يتمتع 

داب والفنون أيا كان نوع هذه المصررررنفات أو طريقة التعبير عنها أو بحماية هذا النظام مؤلفو المصررررنفات المبتكرة في العلوم واآل

أهميتها أو الغرض من تأليفها ". ولم يكتف المشرع السعودي بالنص على ذلك بل أشار إلى وسائل التعبير عن المصنف المحمي 

لفي المصررررررنفات التي يكون مظهر وذلك في المادة الثالثة من ذات القانون والتي نصررررررت على أنه "تشررررررمل الحماية بوجه عام مؤ

 التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة". 

ولم يرد مثل هذا النص في القانون اإلماراتي، إال أن ذلك ال يعني اسررتلزام المشرررع شرركل معين للتعبير عن المصررنف 

ه، سرائل التعبير عن المصرنفات بتضمينها تعريف المصنف ذاتبين و المسراواةالمحمي، فقد اكتفى المشررع اإلماراتي للتأكيد على 

، أو كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أياحيث قرر أنه يقصد بالمصنف: كل تأليف مبتكر في مجال اآلداب، أو الفنون، أو العلوم، 

 أهميته أو الغرض منه.    

 يلي:( فيما 62المصنف )ويمكن اإلشارة بإيجاز ألهم وسائل التعبير عن 

: والكتابة بال شررررك من أهم وسررررائل التعبير عن المصررررنفات، ونشرررررها على نحو يتيح (63) اقنسررررجمة األلقل: اقكرربة

عليها، وهي تظهر في كافة أنواع المصرنفات سواء أكانت علمية أم أدبية أم فنية، وسواء تعلقت بمجال التاريخ  االطالعللجمهور 

 أو الفلسفة أو القانون أو السياسة أو الموسيقي وغير ذلك.

                                                           
 وما بعدها. 953ص  -مرجع سابق  -د. كمال سعدي( 62)

، بغض النظر عن الوسنيط الذي يتم فيه التسجيل أو عليه. التدوين أو الكود، سنواء أكان يدوًيا أم غير ذلك والكتابة تتضنمن أي شنكل من أشنكال( 63)

 ، ككتابة العمل وتخزينه على جهاز الكمبيوتر.باستخدام التقنيات الجديدة كتابةوبما في ذلك ال
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 فويعد الصرروت الوسرريلة الثانية للتعبير عن اإلبداع العقلي وطريقة من طرق نشررر المصررن اقنسررجمة اقثروجة: اقنررن :

الشرررررفهي. كالخطب والمحاضررررررات  األلقاءللجمهور ومن مظاهر اسررررتخدام الصررررروت كوسررررريلة للتعبير عن المصرررررنف،  وإتاحته

 الخاصة في المناقشات والندوات وما يماثلها. ومن ذلك أيضا عزف الموسيقي والتمثيل.  واآلراءوالمواعظ والدروس 

سائل للتعبير عن المصنفات، يستوي أن يتم ذلك عن طريق وهي أيضا و اقكسم لاقرننعك لاقفحت: اقنسرجمة اقثرقثة:

أو الحفر أو النحت أو النقش أو الزخرفة أو التصررررروير الفوتوغرافي أو السرررررينمائي. فنجد أن هناك الرسررررروم  األلوانالخطوط أو 

 يماثلها. والرسوم البيانية والخرائط والتصاميم والرسوم الزيتية والمائية والخشبية وما التخطيطية والخرائط

 يصررررالإلوتسررررتخدم هذه الوسرررريلة عادة للتعبير عن االبتكارات الفنية، فيلجأ اليها المؤلف  اقحككة: اقنسررررجمة اقكاباة:

 الكاراتيه وما يماثلها. كألعاب واأللعابمصنفه الى الجمهور، وهو ما نجده في فنون الرقص والباليه والتمثيل 

 

 قثاقثر طمبصاق

 أحكرم اقصنف  اقصترك 

لقد أثارت المصنفات المشتركة العديد من اإلشكاليات التي تتعلق بتحديد أحكام هذا النوع من المصنفات، ومن ذلك 

يقع عليه حق كل من المشتركين في المصنف المشترك؟ وهل يجوز لكل شريك أن يقوم باستغالل أدائه  الذياآلتي، ما هو القدر 

 عمل هذا المصنف؟  فيالمشتركين معه  باقيالمصنف منفصال عن  في

بين فرضين، الفرض األول: االشتراك المطلق، ويتمثل هذا الفرض  ةعالجت التشريعات الخليجية هذه اإلشكالية، مفرق

ض العمل المشترك، أما الفر فيإعداد المصنف على نحو يتعذر معه تحديد نصيب كل منهم  فيحالة اشتراك أكثر من مؤلف  في

نتناوله وهو ما سهذا المصنف عن نصيب غيره.  فيحالة إمكان فصل نصيب كل مشترك  فيفيتمثل  : االشتراك النسبيالثاني

 - :، ونختم هذا المطلب بالتعرض لألحكام المشتركة بين نوعي المصنف المشترك، لذا رأينا أن نتبع التقسيم التاليفيما يلي

 .أحكام االشتراك المطلقاألول:  فرعال

 الثاني: أحكام االشتراك النسبي. فرعال

 الفرع الثالث: األحكام المشتركة بين نوعي المصنف المشترك. 

 

 األل  فكعاق

 أحكرم االشركا  اقصطمق

ذوبان شخصية جميع المؤلفين في المصنف على نحو ال يمكن الفصل فيه بين إساهم وإبداع االشتراك المطلق يعني 

وفى هذا النوع من االشتراك، يقوم أكثر من مؤلف باالشتراك في تأليف مصنف، فيمتزج كل عمل باآلخر، كحالة  كل منهم،

 . (64) تمثالالمصمم المعماري الذي يشترك معه آخر في تصميم نموذج مصغر لمبني، والنحات الذي يشترك مع آخر في نحت 

                                                           
( ويدخل برنامج الحاسب اآللي في هذه النوعية من المصنفات فال يمكن فصل عمل أحد المؤلفين عن اآلخر فضال عن صعوبة التمييز بينهم، 64)

 يتفق كافة المؤلفين على طريقة استغالل البرنامج.ومن ثم فأنه يجب أن 



 
 
 
 

 

 

عرض نصوص التشريعات الخليجية بهذا الخصوص، ويمكن استظهار أحكام المصنف المشترك المطلق من خالل 

قد نصت على أن " إذا ساهم أكثر من شخص في تأليف مصنف مشترك، اعتبر  1فقرة  32ففي التشريع البحريني نجد أن المادة 

نف، صفيما بينهم، وال يجوز ألحدهم االنفراد بمباشرة حقوق المؤلف بشأن هذا الم بالتساويالجميع أصحاب الحق في المصنف 

كل من ساهم في تأليف مصنف مشترك على المشرع العماني بقوله "  وهو ذات ما قررهوذلك كله ما لم يتفق كتابة على خالفه"، 

نحو ال يمكن معه فصل مساهمته فيه عن مساهمة باقي الشركاء، يكون صاحب حق على المصنف بالتساوي مع باقي الشركاء، 

من  21" )المادة .بمباشرة حقوق المؤلف على هذا المصنف، ما لم يتفق كتابة على غير ذلكوال يجوز ألحد الشركاء االنفراد 

 قانون حق المؤلف العماني(.

، بقوله 2012من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسررنة  22قريب من ذلك ما قرره المشرررع الكويتي في المادة 

في الحقوق المالية ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة ال  "يعتبر كل مؤلف في المصررنف المشررترك شررريكاً بالتسرراوي

 .(65)يجوز ألي منهم االنفراد بمباشرة حقوق المؤلف إال باتفاق مكتوب"

في تأليف  أشخاص" اذا اشترك عدة  والتي جاء فيهامن التشريع اإلماراتي  1فقرة  25المادة في ذات الحكم كما تقرر 

ما لم يتفق  فيما بينهم، بالتساوياعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف  األخرمنهم عن  أيمصنف بحيث ال يمكن فصل نصيب 

 مكتوب مسبق بينهم"،  باتفاق إالكتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة ال يجوز ألحدهم االنفراد بمباشرة حقوق المؤلف 

على أنه" إذا اشترك عدة  1فقرة  33ي مع اختالف الصياغة حيث نص في المادة وهو ذات ما قرره المشرع القطر

أشخاص في تأليف مصنف، يكون المؤلفون المشاركون هم المالكون األصليون للحقوق المالية في ذلك المصنف. وال يجوز ألحد 

من  ابة. وإذا وقع خالف بينهم يكون الفصل فيهالشركاء منفرداً مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف، إال باتفاقهم جميعاً كت

اختصاص القضاء. ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف. كما ينتقل ذلك 

 الحق إلى ورثة أي منهم".

التي جاء فيها أنه "إذا اشترك و 1وهي ذات األحكام التي قررها نظام حقوق المؤلف السعودي في المادة التاسعة فقرة 

ملكية  في بالتسررراويعدة أشرررخاص في تأليف مصرررنف بحيث ال يمكن فصرررل دور أي منهم في المصرررنف يعتبرون جميعاً شرررركاء 

 المصنف، وال يجوز ألي منهم منفرداً مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا النظام ما لم يتلق كتابة على خالف ذلك".

 -اآلتي: أن األحكام التي يخضع لها هذا النوع من المصنفات تتلخص في ويتضح مما سبق 

أن يكون نصيب كل  ،هذا النوع من االشتراك في ،األصللحقوق المؤلف مملوكة لكافة المشاركين في العمل،  – 1

 لنصيب بقية الشركاء. جسرلعرمؤلف مشترك في ملكية المصنف 

 فمثالً، ال يجوز نشرالمصنف أن ينفرد بمباشرة الحقوق المترتبة عليه،  إعداد مشارك فيمؤلف ال يجوز ألي  - 2

العمل، إذا لم يكن قد نشر فعال، وال يجوز تعديله أو استخدامه بشكل مختلف عن النشر األول دون موافقة جميع المؤلفين المشاركين. 

 ،في حالة الرفض غير المبرر لواحد أو أكثر من المؤلفين المشاركين ومع ذلك

                                                           
تنص على أنه " إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث  6192لسنة  66من قانون حق المؤلف الكويتي رقم  91( وكانت المادة 65)

لى غير وي فيما بينهم إال إذا اتفق عال يمكن فصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب اآلخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتسا

بينهم  فذلك كتابة. وفي هذه الحالة ال يجوز ألحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إال باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خال

 فيكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الكلية".



 
 
 
 

 

 

اللجوء إلى المحكمة المختصة الستصدار  صاحب المصلحةز لاجوكان من شأن هذا الرفض اإلضرار باستغالل المصنف،  

، ومرجع ذلك أن هذا النوع من المصنفات يستلزم اإلدارة المشتركة من تصريح بالنشر أو التعديل أو االستخدام الجديد للمصنف

راء آقبل كافة المؤلفين، وليس اإلدارة المنفردة أو المنفصلة، ومن ثّم يلزم لمباشرة الحقوق المترتبة عليه أن يكون ذلك بإجماع 

 .(66)المؤلفين

المصنف المشترك االتفاق على خالفها، فيجوز مثال األحكام السابقة ليست من النظام العام فيجوز للمؤلفين في  – 3

االتفاق على أن يكون نصيب كل مؤلف مختلف عن نصيب اآلخر، كما يجوز االتفاق على أن تكون إدارة المصنف باألغلبية 

 ترط، قد اشتمحل المقارنة ،أغلب التشريعات، أو يتم تفويض أحدهما في إدارة المصنف واستغالله، على أن األجماعوليس 

 . (67)االتفاق كتابةهذا أن يتم متعلقة باستغالل المصنف المشترك، لالتفاق على خالف ما ورد من أحكام 

ان هناك ، إذا كمنفرداً بالتعويض عن الضرر الذي لحقه -وفقاً للقواعد العامة في القانون  –يجوز للمؤلف المطالبة  - 2

وإن نجم عن المساس بالمصنف  ،ألن الضرر الذي يصيبه ما هو إال ضرر شخصي .،(68) الخاصة بهأي مساس بالحقوق المعنوية 

 المشترك.  

: ويتمثل في عدم األل  جنضنع يجب استيفاء شرطين. المشتركة أن في مثل هذا النوع من المصنفات اقلالصة 

تهم، على اه إرادة المؤلفين، وموافق، يتمثل في اتجلاقتكاط اقثرو : شكاط شلن التمييز وعدم االنفصال بين مساهمات المؤلفين، 

 كيان إيجاد، أي أن إرادتهم قد اتجهت إلى شخصين تم تجميعهما مًعامساهمة هو شيء أكثر من الذي يجمعهم أن العمل المشترك 

 .(69)للمؤلفينجديد واحد يمثل شيجًا أكثر من مجرد مجموع المساهمات األولية 

 

 اقثرو  فكعاق

 أحكرم االشركا  اقفسب 

يقصد باالشتراك النسبي اشتراك أكثر من مؤلف في تأليف المصنف على نحو ال يندمج نصيب كل منهم باآلخر وبحيث 

 يمكن تمييز مساهمة كل منهم وفصله عن مساهمة اآلخر. 

                                                           
  ) 66(  Thomas Margoni & Mark Perry - OWNERSHIP IN COMPLEX AUTHORSHIP: A 

COMPARATIVE STUDY OF JOINT WORKS IN COPYRIGHT LAW-2011 - 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1992610- p.3. 

يع ذلك نجد أن التشر( وهو ما نص عليه القانون البحريني واإلماراتي والقطري والكويتي فضال عن نظام حقوق المؤلف السعودي، على خالف 67)

 العماني هو التشريع الوحيد الذي لم يستلزم الكتابة عند االتفاق على ما يخالف أحكام المصنف المشترك المطلق..

المرتبطة ارتباًطا وثيًقا بشنننرف وسنننمعة كل مؤلف مشنننارك )الحق في التأليف والحق  الحق في التعويض هنا مقصنننور على الحقوق المعنوية( و68)

ة ئة (، ومن ُذم ال يمكن للمؤلف الدفاع منفردا عن الحقوق المعنوية المتبقية إال بإجماع المؤلفين المشننننننناركين. ومرجع هذا التمييز أن الففي النزاه

 الثانية من الحقوق المعنوية )المتمثلة في الحق في االنسحاب والحق في النشر بداءة( مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بالعمل المشترك.

Thomas Margoni & Mark Perry – op.cit- p.5. 

  )69( Thomas Margoni & Mark Perry – op.cit- p.4. 



 
 
 
 

 

 

ومن أمثلة ذلك اشتراك أكثر من شخص في تأليف كتاب نسب كل جزء من أجزائه إلى من كتبه أو عندما يشترك عدد من 

 (70)، واألعمال الدراميةمصحوب بكلمات(الموسيقي العمل ال) شخاص في أغنية فيكون أحدهم كاتباً للكلمات واآلخر ملحناً األ

 . (71)وغيرها من األعمال المركبة 

ويمكن استظهار أحكام االشتراك النسبي من خالل استعراض نصوص التشريعات الخليجية في هذا الخصوص، حيث 

تضمن التشريع البحريني النص على أن "إذا كانت مساهمة كل من المؤلفين في المصنف المشترك تندرج تحت نوع مختلف من 

الل الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط أال يضر ذلك باستغالل الفن ومميزة بحيث يمكن فصلها، كان لكل منهم الحق في استغ

من التشريع البحريني بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق  2فقرة  32 )مادةالمصنف المشترك، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك". 

 . المجاورة(

" فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين ، والتي جاء فيها أنه اإلماراتيمن التشريع  2فقرة  25قريب من ذلك نص المادة 

يندرج تحت نوع مختلف من الفن داخل ذات المصنف، كان لكل منهم الحق في استغالل الجزء الذي ساهم به على حدة، بشرط 

 من النظام السعودي، 2اال يضر ذلك باستغالل المصنف بالنسبة للباقين ما لم يتفق كتابة على غير ذلك". والمادة التاسعة فقرة 

والتي نصت على أن "إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في المصنف المشترك، كان 

لكل منهم الحق في استغالل الجزء الخاص به على حدة بشرط أال يضر ذلك باستغالل المصنف المشترك ما لم يتفق على غير 

 ذلك".

من القانون القطري، والتي جاء فيها أنه " وإذا اشترك عدة أشخاص  2فقرة  33كذلك وردت ذات األحكام في المادة 

في تأليف مصنف مشترك، كان لكل منهم الحق في استغالل الجزء الخاص به على حدة، وبشرط أال يضر ذلك باستغالل المصنف، 

لقانون العماني والتي نصت على من ا (21)المادة  –مع اختالف الصياغة  –ما لم يتفقوا على غير ذلك". وهو ما تضمنته أيضا 

وفي الحالة التي تندرج فيها مساهمة كل من المؤلفين الشركاء تحت نوع مختلف من الفن على نحو يمكن معه فصل أنه " ..... 

مساهمة كل منهم عن مساهمة اآلخرين، يكون لكل منهم الحق في استغالل الجزء الذي ساهم به على حدة شريطة أال يكون ذلك 

  ". .نه اإلضرار باستغالل المصنف المشترك، ما لم يتفق كتابة على غير ذلكمن شأ

الخاص بحقوق المؤلف  2012لسنة  75للقانون الكويتي رقم  اإليضاحيةأيضا في المذكرة ووردت ذات األحكام 

  (72)والحقوق المجاورة

 

 

                                                           
  )70( Deborah E. Bouchoux -ntellectual Property – op-cit- p.195. 

على الرغم من عدم فصننلها عن بعضننها. كما في المصنننف الخاص  ،تتميز فئة المصنننفات المركبة بأن مسنناهمات المؤلفين فيها يمكن تمييزها ( و71)

كن تمييز كل يم ،بتأليف موسننيقي مع كلمات، أو في عمل سننينمائي، فاألجزاء المختلفة مثل الموسننيقى والكلمات والموسننيقى التصننويرية والصننور

 د.فقد تم إنشاؤها كعمل مشترك موح ،نوع منها عن غيره وله خصائصه الخاصة به. ومع ذلك

Thomas Margoni & Mark Perry – op.cit- p.4. 

)الملغي( تنص صراحة على أنه "إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث  6192من القانون الكويتي لسنة  91( وكانت المادة  72)

دة بشرط أال يضر ذلك باستغالل يمكن فصل الجزء الخاص بكل منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغالل الجزء الذي ساهم به على ح

  المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة".



 
 
 
 

 

 

 لبفرء عمل هذه اقفننص عرضح اآلش :

 ، وذلك ما دام هذا الجزء ال يندمج مع غيره،(73)في استغالل الجزء الذي ساهم بهأن ينفرد الحق في أن لكل شريك  – 1

فيكون له الحق في استخدامه، وإعداد أعمال مشتقة منه، وتنفيذه، وعرضه، وغير ذلك من صور االستغالل المالي، وذلك دون 

ال يجوز ألحدهما أن يستبعد ومن ثّم العمل، في هذا منفردة طلب إذن من المؤلف المشارك اآلخر. نظًرا ألن لكل منهما حقوق 

بالمصنف المشترك كما لو  اإلضراربشرط عدم ، (74)اآلخر من استخدام العمل أو ممارسة حقوق المؤلف على الجزء الخاص به

. وقد ورد هذا الحكم في كافة التشريعات محل المقارنة، مع مالحظة أن هذا الحكم (75) مشابهساهم المشترك بنصيبه في مؤلف 

 ليس من النظام العام، فيجوز االتفاق على خالفه. 

قد انقسمت إلى قسمين فيما يتعلق باشتراط الكتابة من عدمه، حيث  –محل المقارنة  –أن التشريعات الخليجية  – 2

أن يكون االتفاق بين المؤلفين على خالف هذه األحكام مكتوباً، على الخالف والعماني والكويتي  يواإلماراتالزم التشريع البحريني 

 من ذلك لم يشترط المشرع السعودي والقطري الكتابة في هذه الحالة.

 قثاقفكع اقثر

 أحكرم جترككة بجن ونع  اقصنف  اقصترك 

ذه األحكام سنتعرض لها نوعي المصنف المشترك وههناك أحكاما تسري على يجدر اإلشارة إلى أن  بادئ ذي بدء،

 بإيجاز في النقاط التالية:

 : اقحق ي   يع اقدعرلي قحصرعة حانق اقصؤق  ي  اقصنف  اقصترك  – أوالً 

من التشريع البحريني  32وهذا الحق مكفول لكافة المؤلفين فرادى أو جماعة، وهو ما قررته الفقرة الثانية من المادة 

كل من الشركاء في المصنف المشترك الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة التخاذ أية إجراءات تحفظية أو بقولها " ول

 لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف".

ولكل منهم الحق في رفع الدعاوى عند  بقولها " اإلماراتي( من التشريع 25) من المادة 3 ةالفقر وهو ذات ما قررته

ي تقرير ذلك الحق عن فوال يختلف التشريع القطري  وقوع اعتداء على اي حق من حقوق المؤلف المحمية بهذا القانون".

.. من التشريع القطري على أنه" ............... (1)فقرة  33إال في الصياغة، حيث نصت المادة  واإلماراتيالتشريعين البحريني 

ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف. كما ينتقل ذلك الحق إلى ورثة أي 

 منهم".

ونظام حقوق المؤلف السعودي لم يرد فيهما ثمة (، 76)والكويتي القانون العماني  ومن الجدير بالذكر في هذا اإلطار أن

 ذكر لمثل هذه األحكام.

                                                           
  )73( Thomas Margoni & Mark Perry – op.cit- p.3. 

  )74( Deborah E. Bouchoux -ntellectual Property – op-cit- p.230. 

 .932ص  –مرجع سابق  –. د. أسامة نائل 39ص  –مرجع سابق  –( د. صبري خاطر  75)

)الملغي( تنص على أن " ......... ولكل من المشتركين في التأليف الحق في  6192( من قانون حق المؤلف الكويتي لسنة 91( وكانت المادة ) 76)

لى حق المؤلف والحق في رفع الدعوى للمطالبة بنصيبه في التعويض عن الضرر اتخاذ اإلجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع أي اعتداء ع

 .. الذي لحقه بسبب هذا االعتداء"



 
 
 
 

 

 

وع االنفراد باتخاذ اإلجراءات المستعجلة عند وق -في بعض التشريعات الخليجية  –أنه يجوز للشريك  ويستفاد من ذلك

 (.واإلماراتيأي اعتداء على حق المؤلف، مثل اإلجراءات التحفظية أو منع التعدي. )القانون البحريني والقطري 

 اقصنف  اقصترك : عمل اقصرقجة اورار  حانق اقصؤق   – ثروجرً 

وفى أحد إذا تأما تنتقل حقوقه إلى ورثته،  –أيا كان نوع االشتراك  –في حالة وفاة أحد الشركاء في المصنف المشترك 

لجزء يؤول افقد اختلف حكم هذه الحالة بين التشريعات الخليجية فهناك من قرر أنه، المؤلفين الشركاء دون أن يترك ورثة، 

الوطني للثقافة والفنون  المجلسيؤول إلى  الشريك المتوفى أن نصيبوهناك من قرر ، (77)لشركاء أو خلفهمالخاص به إلى باقي ا

 (.79)من يستحقه حسب أحكام الشريعة اإلسالمية وهناك أخيرا من قرر أنها تؤول إلى (78)واآلداب

الحكم السابق، على أن يكون هذا قد أجازت االتفاق على خالف  -باستثناء النظام السعودي  –ولكن هذه التشريعات 

 االتفاق كتابة.

 عمل اقصنف  اقصترك : اقصرقجة جدة حصرعة حانق اقصؤق   –ثرقثرً 

حرصت التشريعات الخليجية على تحديد مدة حماية لحقوق المؤلف في المصنفات المشتركة، يستوى أن يكون 

مدة حياة المؤلفين المشتركين، وإنما امتدت أيضا إلى ورثتهم، وكانت مدة االشتراك مطلق أو نسبي، وهذه الحماية ال تقتصر على 

هذه الحماية في أغلب هذه التشريعات خمسين سنة تبدأ من أول السنة التالية لوفاة آخر المؤلفين، هذا فضال عن مدة حياة المؤلف 

 .(83)، والعماني(82)، والكويتي(81)، والقطري(80)ةاإلماراتيذاته، وهو ما تقرر صراحة في التشريع 

في حين نجد أن نظام حماية المؤلف السعودي قد اتفق مع التشريعات السابقة في المدة، واختلف معها في بداية حماية 

 (.84هذه الحقوق بعد وفاة المؤلف، حيث جعل بدايتها اعتبارا من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من مؤلفي المصنفات المشتركة)

                                                           
   من القانون االماراتي. 65من القانون العماني، يقابلها المادة  69( وقد ورد هذا الحكم في المادة  77)

مننه بقولنه  "وإذا توفى أحند المشنننننننتركين ولم يترك ورثنة تؤول حصنننننننته إلى  62( وهو منا قرره القنانون الكويتي لحقوق المؤلف، في  المنادة  78)

 المجلس ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك كتابة"..

بقوله  "إذا كان المصننننف عمالً مشنننتركاً وتوفي أحد المؤلفين بال  93من المادة  4( وهو ما قرره النظام السنننعودي لحقوق المؤلف، في  الفقرة  79)

( من قانون حماية المؤلف 6فقرة ) 61يبه يؤول إلى من يسننننتحقه حسننننب أحكام الشننننريعة اإلسننننالمية".. ذات الحكم قررته المادة وارث فإن نصنننن

فإن نصنننيبه يؤول على من يسنننتحقه وفقاً ألحكام  ،أو توفي أحد مؤلفي المصننننف المشنننترك بال وارث ،القطري بقولها "إذا توفي مؤلف المصننننف

 الشريعة اإلسالمية".

بقوله  "تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة  61من المادة  6( وهو ما قرره القانون االماراتي لحقوق المؤلف، في الفقرة  80)

 حياتهم جميعاً وخمسين سنة تبدأ من أول السنة الميالدية التالية لسنة وفاة آخر من بقي حياً منهم".

والخمسين سنة من أول السنة  ،بقوله  "تستمر الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته 95حقوق المؤلف، في المادة ( وهو ما قرره القانون القطري ل 81)

المصنفات المشتركة لمدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة التالية لوفاة آخر  -1 : وتستمر الحماية بالنسبة للمصنفات وفقاً للمدد التالية ،التالية لوفاته

 المؤلفين".

بقوله  "مدة حماية الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدى  64من المادة  6( وهو ما قرره القانون الكويتي لحقوق المؤلف، في الفقرة  82)

ن م حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاة آخر من بق حيا منهم، تحسب اعتبارا من األول من شهر يناير من السنة التي تلي وفاة آخر

 بقي منهم على قيد الحياة".

بقوله  " تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم وسبعين  63( وهو ما قرره القانون العماني لحقوق المؤلف، في المادة  83)

 سنة تبدأ من بداية السنة الميالدية التي تلي سنة وفاة آخر من بقي منهم حيا ".

تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة  - ١بقوله  " 91نظام السعودي لحقوق المؤلف، في المادة ( وهو ما قرره ال 84)

 تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من مؤلفيها". - ٢ .خمسين سنة بعد وفاته



 
 
 
 

 

 

مع  ئه،جعلها أطول من نظرافلحقوق مؤلفي المصنفات المشتركة،  ةالبحريني في مدة الحماية المقررواختلف التشريع 

الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة  أنبحريني  (30) حيث قرر في المادة اتفاقه معهم في بداية الحماية عقب وفاة المؤلف،

 .حيا منهم بقيوسبعين سنة تبدأ من أول السنة الميالدية التالية لسنة وفاة آخر من  ،مدة حياتهم جميعاتخضع لحماية 

 

 :اقلرشصة

 بعد هذا العرض ال يسعنا في الخاتمة إال أن نبرز أهم النتائج والتوصيات التي انتهينا إليها، وهي كاآلتي:

قد أخذت بالمعنى الموسع لفكرة االشتراك، ومن ثّم اعترفت  –فيما عدا التشريع القطري  -إن التشريعات الخليجية  – 1

بنوعين من االشتراك والتعاون في ابتكار المصنف، االشتراك المطلق، واالشتراك النسبي في حين اقتصر التشريع القطري على 

 على الرغم من تمييزه بين النوعين في األحكام.ك، االشتراك النسبي، عند تعريف المصنف المشتر

العمل المشترك عن العمل الجماعي، هو وجود نية االشتراك بين المؤلفين في العمل المشترك، فكال إن ما يميز  – 2

منهم إرادته متجه إلى إعداد عمل تعاوني أو االشتراك في المصنف، ووجود شخص موجه في المصنف الجماعي يتكفل بنشر 

 من المصنف.الهدف العام  ويحددالمصنف باسمه وتحت إدارته. 

إن المصنف المشترك ال يكون محمياً في نظر القانون إال إذا توافرت فيه ذات الشروط الواجب توافرها لحماية  - 3

المصنفات الفردية، وهي شرطان، األول: ويتمثل في شرط االبتكار أو اإلبداع الذي يقدمه المؤلف، والثاني: يتمثل في التعبير عن 

 . المصنف، وإخراجه إلى حيز الوجود المحسوس

ركاء. ولم لنصيب بقية الش جسرلعرتشريعات الخليجية قد جعلت نصيب كل مؤلف مشترك في ملكية المصنف إن ال – 2

إذا كان المصنف مما ال يمكن فصل عمل كل شريك فيه عن عمل اآلخر  تجز ألي منهم أن ينفرد بمباشرة الحقوق المترتبة عليه

ضل توفير أفى خالف تلك األحكام، ونرى ضرورة أن يكون هذا االتفاق كتابة، لاتفاق عل ما لم يكن هناك، )االشتراك المطلق(

وهو ما نص عليه القانون البحريني واإلماراتي والقطري والكويتي ونظام حقوق المؤلف السعودي، ولم ، حقوق المؤلفينلحماية 

 . ، ونتمنى منه النص على هذا الحكمينص عليه القانون العماني

ات الخليجية قد أجازت لكل شريك االنفراد في استغالل الجزء الذي ساهم به، ما دام هذا الجزء ال إن التشريع  - 5

بالمصنف المشترك  اإلضراريندمج مع غيره )االشتراك النسبي(، وذلك دون طلب إذن من المؤلف المشارك اآلخر. بشرط عدم 

م في كافة التشريعات محل المقارنة، إال أن هذه التشريعات قد كما لو ساهم المشترك بنصيبه في مؤلف مشابه. وقد ورد هذا الحك

ريع ، حيث الزم التشإلى قسمين فيما يتعلق باشتراط الكتابة من عدمههذه التشريعات أجازت االتفاق على خالفه. وانقسمت 

والكويتي والعماني أن يكون االتفاق بين المؤلفين على خالف هذه األحكام مكتوباً، على الخالف من ذلك لم  واإلماراتيالبحريني 

، ونرى ضرورة أن يكون أي اتفاق يخالف األحكام المتعلقة بالمصنف يشترط المشرع السعودي والقطري الكتابة في هذه الحالة

 .المشترك مكتوبا لحسم النزاع بين المؤلفين

ؤلف في مدة حماية حقوق المب فيما يتعلق -عدا التشريع البحريني  –اتفقت فيما بينها ن التشريعات الخليجية إ - 2

الحماية بدأ تبعد وفاة آخر مؤلف، مع اختالف بدايتها، من تشريع آلخر، ونرى أن خمسين سنة حيث جعلتها المصنفات المشتركة، 

 ، لتسهيل حساب المدة، هذا من ناحية، ؤلفينمن أول السنة التالية لوفاة آخر الماعتبارا 



 
 
 
 

 

 

ومن ناحية أخرى جعل المشرع البحريني مدة حماية حقوق المؤلفين في المصنف المشترك سبعين سنة بعد وفاة آخر 

مؤلف، وفي هذا االقتراح، نرى أن تكون المدة خمسين سنة فقط، بعدها يكون المصنف في الملك العام، على اعتبار أن هذه المدة 

 كافية الستفادة الورثة، وتوحيدا للتشريع في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بحقوق المؤلف.
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 :الملخص

 العسكري وأدبيات الصراع المسلح فيالتي يتناولها الفكر اإلستراتيجية أهم القضايا  أحدتعد موضوعات "اإلعالم والحروب" 

وال شك أن  .ظل التحوالت الراهنة التي يشهدها العالم على المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والتكنولوجية

الزمات، ا أثناءالمدني -ضمن إطار التعاون العسكريولعسكرية ا -سلبا أم إيجابا على العالقات اإلعالمية انعكاس تلك التحوالت

 .يؤثر على عمل المراسلين الحربيين في مناطق الصراع الحرب والسالم في نموذج "الحروب الجديدة" قضاياوفي سياق تداخل 

ادبيات الصراع المسلح على حرية عمل المراسلين الحربيين  الجديدة "فيالى دراسة تداعيات نموذج "الحروب  ويهدف هذا البحث

لى مناطق ا في تأمين وصول المراسلين الحربيين انتهجتها المؤسسة العسكرية وخاصة البريطانيةاليب التي األس تحليلل من خال

على الممارسات  ، وتأثيرهThe Embedded Systemفي الوحدات العسكرية  الصحفي المرابطالنزاع بما عرف بنظام 

المراسلين ن م مختارة عينةمع أداة المقابلة غير المقننة  باستخدام النوعي. وقد استخدم الباحث المنهج في مناطق النزاع الصحافية

، (BBCشبكة اإلذاعة البريطانية )كفي المملكة المتحدة كبريات المؤسسات اإلعالمية  ينتمون إلى ممنالمحترفين  الحربيين

م. 6102الى  6102وذلك في الفترة من  (The Herald)وصحيفة هيرالد األسكتلندية ، (The Guardian)وصحيفة الجارديان 

كما تم تحليل عدد من الوثائق العسكرية التي أصدرتها وزارة الدفاع البريطانية ذات الصلة بالتنظيم اإلعالمي في الحروب. 

قد نجح في  The Embedded Systemالى االجابة على السؤال البحثي عما إذا كان نظام الصحفي المرابط  ويسعى هذا البحث

ن انتشار عوقد كشفت النتائج  .تغطية الحروبتحقيق أهدافه آخذا في االعتبار القيود المهنية التي تؤثر على أداء الصحفي في 

 (2003)ق حرب العرا أثناء وبعد" الصحفي المرابط"النظام السياسات العسكرية في حول من جانب الصحفيين حالة من عدم الثقة 

حت اإلشراف تبالقيم الليبرالية في ممارسة الصحافة  التزامهمصعوبة والحربيين، على حرية عمل المراسلين  انعكست سلبا والتي

لعنف بالغ عن اواإل الحياد والموضوعية وحرية التعبيرالمحافظة على ما يتعلق بخاصة المباشر من قبل المؤسسة العسكرية 

 .المنظم ضد المدنيين

 العسكرية، النظام الصحفي المرابط، القيود األخالقية-الجديدة، تغطية الحروب، العالقات اإلعالميةالحرب : الكلمات المفتاحية
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War Journalism: The Impact of the Embedded System into the Journalistic Ethics 

Abstract 

      Topics of "Media and Wars" are among the most important strategic issues addressed by the 

military schools and armed conflict literature amid the current transformations taking place in the 

world at the political, economic, social, security and technological levels. There is no doubt that 

the implications of these transformations, either negative or positive, on the media-military 

relations within the framework of military-civil cooperation during crises affect the work of war 

correspondents in conflict zones, particularly under the interface of war and peace issues in the 

model of "new wars". 

      This paper aims at studying the implications of the "new wars" model on the correspondents’ 

freedom of work in armed conflict literature by analyzing the military approaches, especially in 

Britain, in securing access to conflict zones for war correspondents in what is known as embedded 

journalism and their impact on journalistic practices. The researcher adopted the qualitative 

approach, namely the unstructured interviews conducted between 2016 and 2018 with selected 

professional war correspondents from major media institutions in the UK including the BBC, the 

Herald, and the Guardian.  Additionally, the paper analyzed a number of military documents issued 

by the British Ministry of Defence related to media regulation in wartime. 

     This paper seeks to answer the research question whether the embedded journalism has 

succeeded in achieving its objectives or not, taking into account the professional restraints that 

affect the journalist’s performance. 

The findings revealed a widespread lack of confidence amongst journalists regarding the military 

policies in "embedded journalism" during and after the Iraq war (2003), which negatively affected 

war correspondents’ freedom of work. Findings also showed how difficult for war correspondents, 

under a direct supervision of a military institution, to commit to liberal values in practicing 

journalism such as maintaining neutrality, objectivity, freedom of expression and reporting of 

organized violence against civilians. 

Keywords: The new war, covering wars, media-military relations, the embedded system, 

journalistic ethics. 



 
 
 

 

 

 

 :مقدمةال

تحمل وكثيرا ما توصف تقارير الحروب بأنها صعبة دائًما سواء على الصحفي أو المتلقي، وخاصة عندما تكون األخبار سيئة 

يواجه المراسلون الحربيون تحديات عدة في سبيل اإلبالغ عن الحقيقة، والمحافظة على الحياد أثناء  والدمار حيثمظاهر العنف 

اجهة. تجادل هذا المقالة في أن مراسلي الحرب يواجهون مشاكل معقدة من أجل تأمين دخولهم لساحات تأدية عملهم في خطوط المو

القتال في أنماط الصراعات المعاصرة بسبب تغير طبيعة الصراع، واتساع الرقعة الجغرافية لمسرح العمليات، وتنوع أشكال 

لدخول والخروج من المنافذ الرسمية، وصعوبة اختراق المناطق الرقابة الصارمة لوحدات الجيش وحرس الحدود في تقييد حرية ا

 التي يسيطر عليها العدو أو الجماعات شبه العسكرية دون تنسيق مسبق مع السلطات الرسمية. 

الفرص والتحديات التي توفرها الحروب الجديدة للمراسل الحربي المحترف، والمراسلين المحليين،  مجموعة يناقش هذا البحث

ت جملة التشريعا خذ في االعتباراألمع العمل الصحفي  لممارسةي المحتوى، ومستخدمي وسائل التواصل االجتماعي وصانع

ة ثناء العمليات الفعلية والتي تنظم العالقة المهنية بين المؤسسأوالقوانين والضوابط التي تحددها السياسات العسكرية اإلعالمية 

قدم ي في المجهود الحربي للدولة. وسائل اإلعالمدمج المؤسسة العسكرية الى والتي تأمل من خاللها العسكرية ووسائل اإلعالم 

ب في عدد من الحروالمتعلقة بأسلوب عملهم وتجاربهم في تغطية الصراعات المسلحة عدد من الصحفيين  شهاداتالمبحث هذا 

 ، وحرب البلقان(0110حرب تحرير الكويت )و ،(0121 -0191) حرب المجاهدين في أفغانستان التقليدية وغير التقليدية مثل

زمات التي شهدتها عدد من الدول األسلسلة و(، 6112(، والحرب على العراق )6110والحرب على أفغانستان )، (0112)

 العربية واإلسالمية والتي عرفت بثورات "الربيع العربي". 

  :البحثمشكلة 

يتجاوز اإلبالغ عن الصراع الممارسات التقليدية للصحافة، حيث يتعامل الصحفيون في مناطق النزاع مع أطراف متعددة بعضها 

يمثل السلطات الرسمية كالجيوش واألجهزة األمنية ووكاالت اإلغاثة ووسائل اإلعالم ووكاالت االنباء والعالمية، وبعضها اآلخر 

شيات غير النظامية والمنظمات المحلية واإلقليمية والدولية التي تعنى بحقوق االنسان والرعاية غير حكومي كالتنظيمات والميل

نظرا لقلة الدراسات اإلعالمية والصحية ومراقبة انتهاكات القانون الدولي واإلنساني ومراكز الدراسات واستطالعات الرأي. 

أنه  عر الباحثشالحروب وتأثيرها على عمل المراسلين الحربيين، فقد واالجتماعية في مجتمعاتنا العربية المعنية بتحليل ظاهرة 

التجربة البريطانية بحكم عراقتها في  األهمية بمكان ملء الفراغ في مجال دراسات صحافة الحروب من خالل تحليل ونقدمن 

بالمخاطر التي يواجهها متعمقة  معرفة العربيوالباحث والصحفي  القارئتغطية الحروب والصراعات حتى يتكون لدى 

التي والدول العربية واالسالمية  ال سيما في النزاعات التي شهدتها عدد منفي الوصول الى مناطق النزاع  المراسلون الحربيون

 . ال زالت تعاني بعضها من أزمات داخلية وحروب طاحنة وعدم استقرار في أمنها الداخلي

 في اآلتي:لسؤال البحثي الرئيسي لهذه الدراسة على ا اإلجابةمشكلة البحث تتمحور في  إن

دمج الصحفيين في  م6112الذي مارسته القوات البريطانية منذ حرب العراق عام نظام الصحفي المرابط نجح ال إلى أي مدى -

 في المجهود الحربي للدولة؟



 
 
 

 

 

 

   المعاصرة؟ تغطية الصراعاتفي  المراسل الحربيالقيود المهنية التي تؤثر على أداء أبرز  ما -

 :البحثمنهجية 

د من المراسلين الحربيين المخضرمين في عد عينة مختارةمع غير المقننة استخدم الباحث المنهج النوعي باستخدام أداة المقابلة 

مع مجموعة مختارة من المراسلين الحربيين المحترفين ممن ينتمون إلى كبريات المؤسسات من وسائل اإلعالم البريطانية 

. وصحيفة هيرالد (The Guardian)(، وصحيفة الجارديان BBCكشبكة اإلذاعة البريطانية )اإلعالمية في المملكة المتحدة 

 م6102 في فترات زمنية مختلفة بينعبر الهاتف  أم بالمبحوثين إما بصفة شخصيةالباحث التقى وقد . (The Herald)األسكتلندية 

وبالرغم أن حجم العينة صغيرا نوعا ما باعتبار أن . لمرحلة الدكتوراة في جامعة جالسجو بإسكتلندا هأثناء دراست م6102الى 

ي فحجم المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون مقارنة باألقسام الصحافية األخرى بسبب المشتغلين في تغطية الحروب هم قلة 

تاح الحديث مع المبحوثين الى تلمس آراءهم حول التحديات التي تواجه الصحافة في حياتنا المعاصرة فيما إذا فقد أمناطق القتال، 

خصية في كانت مهنة الصحافة ال زالت قادرة على اعالم الجمهور بما يحدث بشكل واقعي وموضوعي وبتجرد من اآلراء الش

ساحات القتال دون أن تتعرض المجموعات الصحفية لمضايقات او ضغوط من جانب الفاعلين الرئيسيين في ساحة المعركة 

تم ة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع البريطاني الوثائقعدد من تحليل كما قام الباحث بخاصة من جانب الفاعلين غير الحكوميين. 

 . لعسكرية المتاحة في شبكة اإلنترنتالحصول عليها من المواقع ا

  :البحثأهداف 

هذه الورقة الى دراسة تداعيات الحروب الجديدة على حرية عمل المراسلين الحربيين من خلل انطالقا من مشكلة البحث فإن 

مقارنة األساليب التي اتبعها هؤالء المراسلين لتأمين وصولهم الى مناطق النزاع وارسال تقاريرهم اإلخبارية من مختلف المواقع 

لعسكرية في الجيوش النظامية للمشاركة في تغطية إخبارية بأحد الوحدات ا االلتحاق( 0على أرض المعركة، والتي شملت: 

بالتنسيق مع إدارة العمليات اإلعالمية العسكرية كما كان الحال في الحروب التقليدية التي خاضتها الواليات المتحدة والمملكة 

ادة من الخدمات التي تقدمها ( العمل بشكل مستقل مع االستف6المتحدة وحلف شمال األطلسي في أفغانستان وكوسوفو والعراق. 

الحكومات المحلية او المجموعات شبه العسكرية في المناطق التي تسيطر عليها مثل تلك العمليات العسكرية التي تستهدف مكافحة 

 التمرد كما حدث في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن طوال العقدين الماضيين.

 في اآلتي: البحثوتكمن أهمية  

ليل ونقد العالقات الهيكلية والمؤسساتية التي تربط القطاع العسكري بصحافي الحروب أثناء األزمات مع التركيز على تجربة تح -

 وزارة الدفاع البريطانية في إدارة اإلعالم اثناء بعض الحروب الحديثة.

 والتحديات التي تواجه الصحفيين في اإلبالغ عن الحقيقة وتقصي األخبار.  االتصالالحديثة في بيئة  االتجاهاتاستعراض  -

استشراف طبيعة عمل الصحفيين في بيئات الصراع وأنماط العالقة مع أطراف الحروب سواء مع الجيوش النظامية أم التنظيمات  -

 غير الحكومية.



 
 
 

 

 

 

ى مناطق النزاع ال سيما في النزاعات التي شهدتها عدد من توضيح المخاطر التي يواجهها المراسلون الحربيون في الوصول ال -

 .الدول العربية واالسالمية والتي ال زالت تعاني بعضها من أزمات داخلية وحروب طاحنة وعدم استقرار في أمنها الداخلي

  The Embedded Systemالنظام الصحفي المرابط 

المنا المعاصر، فاإلعالم لم يعد أحد أدوات العمل السياسي والعسكري في هناك ارتباط وثيق بين اإلعالم والسياسة والحرب في ع

عصر العولمة والرقميات وحسب بل أصبح مدمجا في العملية السياسية ومن الصعب فصله عن مشاهد الحياة اليومية بكل ما فيها 

كوارث طبيعية، وقضايا أخرى من عراك سياسي، واعمال عنف، وصراع قوى، وأزمات اقتصادية، وانتشار أوبئة معدية، و

 Galtung, 2002; Galtung, 2003; Lee & Maslog, 2005; Lynch) متعلقة بالبيئة والمناخ والتعليم والسكان والهجرة

& Galtung, 2010; Nohrstedt & Ottosen, 2014; Neumann & Fahmy, 2016)  .  ولذلك فإن المؤسسة العسكرية

تكافح من أجل ممارسة الهيمنة على قطاع اإلعالم أثناء الصراعات المسلحة يات المتحدة وحلفائها في أوروبا ال سيما في الوال

التحكم فيما يتم بثه ونشره بهدف التأثير في الراي العام الداخلي وضد الطرف اآلخر المعادي وهي ذريعة تستخدمها القوى و

ما كان حتى لو كان التهديد حقيقيا كعالمية على بنية النظام الدولي ومؤسساته واإلالكبرى لبسط هيمنها السياسية واالقتصادية 

ن الواليات المتحدة أصبحت بعد انهيار االتحاد شك أ (. وال6112الحال مع االتحاد السوفيتي من بعد الحرب العالمية الثانية )أمين، 

نة لم معلنة انتهاء نظام القطبين ومدشنة لمرحلة جديدة من الهيمبرز في العااأل السوفييتي القوة العسكرية واالقتصادية والثقافية

على مختلف المستويات بسبب االزدهار في الصناعة والتكنولوجيا والبحث العلمي، والتقدم الكبير في مجال الرقميات والنظم 

ا وثقافيا ظام رأسمالي متوحش اقتصاديالمعلوماتية. ولعل تكريس نظام التبعية والغزو الثقافي من خالل دمج الثقافات االخرى في ن

بسبب الفجوة بين الغرب المتقدم والدول النامية، واستخدام التفوق العسكري والتكنولوجي للتدخل بذرائع سياسية دون غطاء من 

ة محاسبمجلس االمن والمنظمات الدولية والمجتمع العالمي مرة بدواعي القضاء على خاليا اإلرهاب وحماية المدنيين، وأخرى ب

 (. 6112الدول المارقة التي تسعى إلنتاج أسلحة دمار شامل من اهم مالمح النظام العالمي الجديد )أمين، 

 تلك الهيمنة ما يتعلق بالتغطيات اإلعالمية للصراعات المسلحة بين: أشكالوقد تباينت 

لحماية  م6110بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام  (Pre-emptive Strike)أ. اعالن استراتيجية الضربة االستباقية 

 BBCوحلفائها في أوروبا مثل شبكة  CNNمصالح األمن القومي األمريكي وذلك باستغالل الشبكات اإلخبارية الدولية كشبكة 

ستهدافه جل تسويغ اووكاالت االنباء العالمية وفق حمالت ممنهجة بتشويه عدو إرهابي مصطنع حسب الطلب وتلفيق األدلة له من أ

. يعقب ذلك فرض قيود صارمة على النشر، وتقييد حركة الصحفيين في مناطق النزاع دون وضع (Kutz, 2013) عسكريا

اعتبار لسلطة القانون الدولي واإلنساني ومبادي حريات الصحافة وحماية المصادر كما أقرتها التشريعات والنظم الصحفية 

 العالمية.

 2911المتحدة على سوق اإلعالم واالعالن والتسويق وصناعة السينما ودور النشر. ويشار إلى أن هناك  ب. هيمنة الواليات

يومية ومئات الدوريات في الواليات المتحدة ما  صحيفة 0011ومحطة تلفزيونية،  911محطة إذاعية تجارية، وما يزيد على 

من استخدام قدراتها اإلعالمية والنفسية ذلك التفوق مكنها وقد . (6101)عطوف،  الستبداد السياسي والثقافييجعلها تمارس دور ا

ة، التدفق اإلعالمي والمعلوماتي من أجل تسويق القيم الغربيالسيطرة على حركة والسينمائية والترفيهية الضخمة في التحكم في 



 
 
 

 

 

 

التضليل اإلعالمي  وتشويه صورة اآلخر، وتعزيز اجندات محددة مما يجعل الرأي العام غير محصن ضد حمالت

Disinformation واالخبار المزيفة ،Fake News  ،ولذلك فإن قيم وأسس الديمقراطية تصبح مهددة في  (.6101)عطوف

عن أسباب نمو وانتشار األخبار المزيفة في منصة الكترونية مثل شبكة دراسة أكدت قد وونشر األخبار المزيفة.  االختراقاتظل 

 911مليون تغريدة من حوالي  01من  أكثرالتي رصدت فيها و م6102انتخابات الرئاسة األمريكية عام تويتر خالل وبعد حملة 

كثر من مليون بإرسال أمن تلك الحسابات نشطا وتقوم  %21منصة إخبارية مزيفة أنه ال يزال  211ألف حساب ترتبط بأكثر من 

 .(Hindman & Barash, 2018) تغريدة في اليوم الواحد

ارسة الهيمنة األيديولوجية وربطها بمفاهيم "صراع الحضارات" و "نهاية التاريخ" و "القوة الناعمة" والتي أعادت تشكيل ج.  مم

ثقافية في السياسة الكونية من أجل خلق أعداء جدد وفق عقائد قتالية تتناسب وطبيعة الصراعات المعاصرة.  العتباراتالعالم وفقاً 

تركيز وسائل اإلعالم على مفاهيم محورية في الحروب الجديدة مثل: التطرف الديني، واإلرهاب  وقد انبثق عن تلك التوجهات

  (.6109الفكري، ونشر الديمقراطية على متن الدبابات )قاعود، 

لصحفيين االسيطرة على الفضاء اإلعالمي والمعلوماتي أثناء العمليات العسكرية وتشمل منع محاولة صارمة في  أساليب انتهاجد. 

 ;Nohrstedt & Ottosen, 2014) من مرافقة الوحدات العسكرية واختيار من يكون معهم بناء على قاعدة "مع" و"ضد"

Neumann & Fahmy, 2016) مر الطابع السلمي ليتحول إلى استهداف بعض مقرات وسائل اإلعالم التي تجاوز األ. كما

قرا لها وهو ما أدى إلى انتشار الفوضى، واختالل النظام اإلعالمي العالمي مما شكل يعتقد ان القيادة العسكرية المعادية تتخذها م

 . (6112)جالوا،  عقبات جديدة للمراسلين الحربيين في نشر الحقائق، والحفاظ على المصداقية في النشر

حصول على ضمان حقوق الفرد في ال ولذلك لم تجد وسائل اإلعالم الغربية التي تدافع عن الحريات وتتمسك بالقيم الليبرالية في

المعلومات بدا من خوض معركة كبيرة ضد الهيمنة التي تمارسها القوات األمريكية والبريطانية خاصة بعد حرب أفغانستان عام 

ين دالسماح لها بااللتحاق بالوحدات العسكرية عندما كان كال البلها لتمكينها من ممارسة أعمالها وم، وممارسة الضغط علي6110

وهنا يظل الخيار الليبرالي ممكنا للمحافظة  .(Shanker & Sanger, 2002) م6112يحضران لعملية غزو العراق في عام 

على التجربة الديمقراطية الغربية ومحاولة ثني القوى المتحكمة في رأسمال البشري والعسكري واالقتصادي والتكنولوجي عن 

برعاية المصالح االجتماعية وحق الجمهور في معرفة الحقائق. ونظرا لصعوبة السيطرة ممارسة الهيمنة والتي ال تكترث كثيرا 

على قطاع المعلومات في أنماط الحروب الحديثة وتنوع مصادر االخبار في القنوات الفضائية وعلى شبكات االنترنت مع ظهور 

التلفزة العالمية كقناة الجزيرة مثال، فلم تجد شبكات إخبارية خارج نطاق الدائرة الغربية أصبح لها حضور قوي وسط محطات 

المؤسستان العسكريتان في كل من الواليات المتحدة وبريطانيا بدا من محاولة إعادة تنظيم عالقاتهما بالمؤسسات اإلعالمية من 

وبناء على دراسة  . (Shanker & Sanger, 2002)خالل برنامج يسمح بإلحاق الصحفيين بقواتهما في مسرح العمليات 

مستجدات البيئة اإلعالمية ولتفعيل سياسات العمليات العسكرية اإلعالمية التي ترمي إلى سد الفجوة بين الصحافة والقوات المسلحة 

في خطة  The Embedded Programmeفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة فقد تم تدشين مشروع دمج الصحفيين الغربيين 

وال يزال الكثير من النقاش  م. 6112والبريطانية أثناء التحضير لغزو العراق عام  األمريكيةللقوات المسلحة العمليات العسكرية 

في األدبيات الحالية المثيرة للجدل بشأن المسئوليات األخالقية والمهنية لمراسلي الحرب اللذين يتم اختيارهم لالنضمام للبرنامج، 



 
 
 

 

 

 

ر تغطية متوازنة للحرب ما بين نشر االخبار والحقائق واحترام سالمة القوات ال سيما عندما على سبيل المثال مسؤوليتهم عن توفي

. (Dodson, 2010; Lindner, 2009; Tønnessen & Kolstø, 2012)تشارك القوات المسلحة الغربية علنا في الحروب 

العسكرية ضمن هذا البرنامج مثل القيود على  غير أن استمرار القيود التي خضع لها مراسلو الحرب مع انتشارهم مع الوحدات

التنقل وفرض الرقابة على المحتوى، وااللتزام بقواعد االشتباك التي يفرضها الجيش ضمن خطط العمليات جعل الصحفيين أكثر 

  .(Cockburn, 2010)قلقا حول مستقبل عملهم في تغطية النزاعات 

ي " على المسئولية األخالقية والمهنية التالصحفي المرابط"نظام أثير فيما سيأتي، سأستعرض مخاوف صحفيي الحرب حول ت

 يحرص الصحفيون على احترامها وتؤثر على قيمهم المهنية والشخصية

  Ethical Dimension البعد األخالقي

الم، مصداقية اإلع بداية ال يمكن فصل البعد االخالقي عن الممارسة اإلعالمية اثناء الصراعات المسلحة عند الحديث عن تراجع

يعزو   .وانحسار التعددية الثقافية في ظل العولمة واالنفتاح االقتصادي والثورة في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والبيانات الرقمية

 ةدانيال كورنو أسباب تراجع مصداقية اإلعالم إلى "االستقاللية الهشة لإلعالميين في عالقتهم بباقي السلطات، والخلط بين حري

 التعبير التي يمتلكها كل منّا، وحرية اإلعالم المحتكرة من لدن البعض فقط، وفي التصرف السلبي في المعلومة، 

( مؤسس الشبكة 6109(. ويشير أيدن وايت )9، ص 6102بما يخدم السباق نحو نسب المتابعة عوض عكس الواقع" )اليحياوي، 

الصحف حول العالم لتعزيز األخالقيات  وأصحاب والمحررين صحافيينال مجموعة من ستين من أكثر األخالقية التي تضم

 الوقحة إلى االنتهاكات إضافة السياسية والمؤسسية والدعاية الّزائفة األخبار والحوكمة أن أسس الديمقراطية تصبح مهددة بفعل

-نوضمن دائرة تأثير شبكة العولمة التك. ويضع المفكر والناقد الفرنسي سيرج التوش اإلعالم المعاصر اإلنترنت المتداولة عبر

اقتصادية الثقافية التي تختزل فيها أدوات الصراع واالحتكار والمنافسة وتتسم بوجود قوى تمكنها من تفكيك منظومة القيم الثقافية 

(. وفي المقابل، 6112، وتوليد أزمات أخالقية على بنية النظام السياسي كالتأثير على التعددية والديمقراطية وحرية التعبير )حيدر

فإن التطورات الهائلة التي طالت ميدان اإلعالم والمعلومات واالتصال كظاهرة االندماج القوي بين قطاعات المعلوماتية 

واالتصاالت السلكية والالسلكية والمسموع والمرئي أدت إلى تقويض احتكار النخبة والشركات متعددة الجنسيات على قطاع 

من خالل تجسيد مبادئ التشاركية في  وسد الفجوة المعلوماتية في مجتمع اإلعالم بأبعاده الثقافية واالجتماعية ،ةاإلعالم والمعرف

المؤسسات  وتحرص(. 9، ص 6102)اليحياوي،  واسع واستهالك المعرفة وعلى نطاق دولي ،وترويج ،وتوزيع ،وتخزين ،انتاج

بكات التلفزيون ومحطات اإلذاعة على الحفاظ على سمعتها كمصادر موثوقة اإلعالمية الكبرى ذات السمعة العريقة كالصحف وش

وال تراهن على ذلك بنشر معلومات غير موثوقة، وتسعى إلى االلتزام بأخالقيات الممارسة الصحفية في النزاعات  ،ومعتمدة

 ,Operational Security Policies (Butler, 2005; JSP 580المسلحة حتى لو تعارضت مع سياسات أمن العمليات 

2013) .  

ثارت المسألة األخالقية للصحافة في اإلبالغ عن الحرب جدالً حول مسؤولية الصحفيين عندما يجدون أنفسهم تحت المسئولية أ

المباشرة للقيادة العسكرية في مناطق العمليات، وفي وضع يجب أن يكونوا مشاركين فيه كشاهد عيان، بدالً من مجرد اإلبالغ عن 

 ويشمل ذلك فهم مبادئ وحدود مسؤولياتهم في مسرح الحرب،  .(Olsson, 2017)العنف المنظم الذي يمارس أمام أعينهم 



 
 
 

 

 

 

من خالل النظر إلى مجموعة من القيود السياسية والهيكلية التي تشكل تحديا مهنيا ووطنيا في آن واحد للمراسلين الحربيين 

لقومي، وحماية مسار العمليات وخطط الحرب، والحفاظ على أمن الضباط والجنود كدورهم في حماية مصالح بلدانهم وأمنها ا

والحلفاء والمنظمات اإلنسانية غير الحكومية. كما تشمل ايضا االلتزام بالسياسة التحريرية للمؤسسة الصحفية التي يمثلونها، 

هم في المجتمع كمشاهير وكتاب وأكاديميين واالهتمام بمسارهم المهني، وحماية منجزاتهم وطموحاتهم، وبما يعكس شخصيات

ومدونين وهواة يمثلون احد أدوات صناعة الرأي العام وتشكيل الصورة الذهنية، ولهم قاعدة واسعة من المتابعين والمشاهدين 

الحروب  . يقول الصحفي الفلسطيني محمد أبو قمر الذي غطى(Rees, 2007)والقراء التي تم تكوينها على مراحل زمنية مختلفة 

تجربة العمل في أوقات (: ’6، ص 6161م)أبو قمر، 6102م وحتى 6112على قطاع غزة منذ العام رائيل الثالثة التي شنتها إس

الحروب تكشف أنه ال يمكن للصحفي أن يفكر كثيرا في ضوابط العمل وما المسموح له أن يفعله، وما المحظور عليه من ناحية 

اإلعالمية المتخصصة، فأمام المشاهد اإلنسانية ال يمكن تنحية المشاعر جانبا، وأال تذرف الدموع  نظرية كان قد درسها في الكتب

 ويعلق المصور الفوتوغرافي جيمس’. وأنت تشاهد امرأة مسنة تطوف كل أقسام المستشفى بحثا عن أبنائها الخمسة المفقودين

حول أمنيته أن تتحول أعماله  دولة 21المية في أكثر من غلب الصراعات الع( الذي وثق بعدسته الضوئية أ6119)ناشتوي 

أحد األشياء التي توجب علّي تعلمها كصحفي كان هو التحكم في غضبي. كان يتوجب  ’الضوئية شاهد عيان للحروب المعاصرة: 

 يقوم بتوضيح رؤيتي، بدالً عن تهميشه. في الصومال، شيءعلى القيام به، تمرير غضبي، وتحويله إلى 

الحرب العشائرية. غادر المزارعون أراضيهم، وُدمرت المحاصيل والماشية أو ُسرقت.  واندلعتالحكومة المركزية  هارتان 

بدائي لكنه فّعال بشدة. مئات اآلالف من الناس تم إبادتهم، ببطء وبكل ألم.. أنا شاهد،  -كان التجويع يُستخدم كسالح للدمار الشامل

وغير خاضعة للرقابة. وأيضاً أريدها أن تكون قوية وبليغة، ولتخدم أقصى ما يمكن العدالة لتجربة وأريد أن تكون شهادتي صادقة 

وال شك أن صور المآسي اإلنسانية التي قدمها جيمس في مسيرته الصحافية كانت استكماال لمسيرة ’. الناس الذين أقوم بتصويرهم

ف الزيف  وتعبئة الرأي العام الدولي بسبب التجاوزات واستهداف زمالئه في المهنة اللذين كان لهم  اسهامات مهمة في كش

فاس" الذي كان يعمل لصالح وكالة االسوشيتدبرس في حرب  المصور "ورستالمدنيين والنساء واألطفال كما هو الحال مع 

يصوب المسدس على  الذي التقط صورة الجنرال الجنوبي "نيغون نوغ" وهو إدي آدامز""فيتنام، والمصور األمريكي الشهير 

رأس السجين "نجوين فان ليم" الذي كان مقاتالً في الفيتونغ" التابعة لفيتنام الشمالية، إلى جانب المصور الفيتنامي االمريكي "نيك 

خالل حرب فيتنام  0196يونيو/حزيران  2الذي حصد شهرة عالية بعد صورته الشهيرة التي أطلق عليها "فتاة النابالم" يوم  أوت"

 (.6101الغزالى، )

وصعود وسائل  ،وحفظ البيانات والتطور في العقائد القتالية ،لقد أثرت التحديات الناشئة المتعلقة بالثورة التكنولوجية في االتصال

بحت لدى وأص "الصحفي المرابط"اإلعالم الجديدة على مهنة المراسلين الحربيين ممن يلتحقون بالوحدات العسكرية ضمن نظام 

ة التي ولذلك فإن سياسة العمليات اإلعالمي وسائل بديلة ومؤثرة للحصول على األخبار الفورية من غير القنوات الرسمية. المتلقي

القوات المسلحة البريطانية مثال تجبر الصحفيين ممن يمثلون وسائل اإلعالم البريطانية على توقيع وثيقة طلب االنضمام  تعتمدها

إلى الوحدات العسكرية في الجيش البريطاني قبل السماح لهم باالنتشار مع وحداتهم العسكرية لضمان السرية في النشر اإلعالمي 



 
 
 

 

 

 

 The Greenالكتاب األخضر( ) للجيش البريطاني التي يطلق عليها توفر الوثيقة العسكرية .ودعم خطط العمليات المعلوماتية

Book .جميع أحكام وشروط هذا االتفاق  

تتمحور ط" "الصحفي المرابحول برنامج اللذين تم مقابلتهم ويمكننا القول بأن مجمل االنتقادات التي وجهها الصحفيون الحربيون 

ل القيم في المجتمعات الليبرالية، مث تتعارض مع ظهور ممارساتحول تأثير هذا االتفاق على ممارسة الصحافة المهنية من حيث 

الً )اإلنصاف، والدقة، وحرية التعبير(، فض الصحفية أطر المرجعيةوتأثير ذلك على إلى مناطق القتال،  منع وصول الصحفيين

دان الحياد، وتضارب المصالح مع المؤسسة العسكرية وأطراف الصراع األخرى في ميدان وساحات عن التدخل التحريري، وفق

وهو مراسل هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( منذ عام  ،Jonathan Bealeفي هذا اإلطار يشير جوناثان بيلي الحرب.

التي تزامنت  6112تخابات النصفية االمريكية لعام ، وعمل لمدة عامين كمراسل للهيئة في بروكسل، فضال عن تغطية االن6109

 "الصحفي المرابط"، إلى تاثير برنامج 6111مع االنتخابات البلدية أو المحلية، وتغطية اتصاالت غوانتانامو العسكرية في عام 

تلتزم  االمريكية عليك أن سواء أكنت مع القوات البريطانية أو’ الحروب حيث قال: السياسية أو زمات األعلى حرية التعبير خالل 

 على سبيل المثال، سيطلبون رؤية المواد الصحفية ألسباب أمنية عملية للتأكد من أنك ال تعرض قواتهم للخطر. بقواعد صارمة.

 دا...هو، أن نكون صادقين، يسلب حريتك بعي والكتاب األخضر الكتاب األخضر(.) البريطانيون يجعلونك توقع على شيء يسمى

  م عليك امالء ما يمكنك وما ال يمكنك تصويره.وسوف يت

كما يشير "الصحفي المرابط" (. ان برنامج 6102 نوفمبر 2مقابلة، لندن، ) ’وسوف يرغبون في رؤية البنود التي تم تحريرها

الصحفيين عن  ةبيل في تعليقه على القيود التي يفرضها الكتاب األخضر تؤثر بشكل مباشر على حرية التعبير بسبب عدم قدرإليه 

 ،باريةالمعلومات االستخمصادر ودقة خاصة ما يتعلق بالعسكرية اإلفصاح عن القضايا الحساسة المحيطة بسرية وأمن العمليات 

 ، وألن سياسة اإلعالم العسكري البريطانيالعسكرية تحرك القواتتكتيكات و خاصة غير العسكرية، قصف األهدافمشروعية و

وبما أن بريطانيا كانت شريك رئيسي في حرب العراق عام  امة في نطاقها مقارنة بنظيرتها األمريكية.كانت أكثر تعقيداً وصر

فوكالند حروب ال، وقبل ذلك شاركت في العديد من الصراعات العالمية في مواقع وظروف جغرافية مختلفة، مثل 6112

مارست المؤسسة العسكرية ، (Badsey, 1996)م وأفغانستان وانشغالها في عدد من الحروب الصغيرة وعمليات حفظ السال

على الرغم و البريطانية عدة اشكال من الرقابة المباشرة على مضامين الصحافة وتقييد تحركات الصحفيين في مسرح العمليات.

من أن كالً من الواليات المتحدة وبريطانيا دافعتا بشدة عن سياساتهما المتمثلة في عدم دمج الصحفيين في أفغانستان لحماية سرية 

العمليات، اتخذ كالهما خطوات جادة قبل حرب العراق إلنشاء "معسكر إعالمي" لتدريب الصحفيين الذين سيغطون وحدات 

رئيسة  Lyse Doucetوفي هذا الصدد أشارت ليز دوسيت   . (Shanker & Sanger, 2002)لعراق الخطوط األمامية في ا

( إلى أن المؤسسة العسكرية الغربية فقدت السيطرة على حركة تدفق BBCقسم المراسلين الدوليين في هيئة اإلذاعة البريطانية )

وا من الصحفيين الذين يصنفون أنفسهم كصحفيين مستقلين تمكن المعلومات الواردة من ساحات القتال منذ حرب أفغانستان ألن عدد

وتحظى  والبريطانية. األمريكيةمن مصادر أخرى غير مصادر القوات  األخباروالحصول على مصادر  أفغانستانمن دخول 

على  كانتدوسيت بسمعة وخبرة واسعة في تغطية الصراعات المسلحة اذ غطت جميع الحروب الكبرى في الشرق األوسط كما 

 .(Doucet, 2014)عالقة وثيقة بعدد من الرؤساء وقادة الحروب من بينهم الرئيس األفغاني السابق حامد كرزاي 



 
 
 

 

 

 

وقالت دوسيت عن تجريتها عندما عملت بالقرب من مجموعات المجاهدين في بعض أجزاء أفغانستان في الحرب السوفيتية  

حقت بنظام شبيه بهذا ولكن في الغالب كان مع الجانب األفغاني، لذلك لم أعتمد حقاً في أفغانستان، الت(: ’ 0121-0191األفغانية )

انني  لفور.على ا السكان المحليينعلى الجيش أو الحكومة األفغانية للحصول على المعلومات ألنني أستطيع الذهاب والتحدث إلى 

 من خالل تواجدهم في لك لتجنب أي تهديد غير متوقعأدرك وجهات نظر الجيش وواجبهم الوطني في توفير الحماية للقوات وذ

(. وبالنظر إلى المخاوف التي ابدتها الصحفية الكندية ليز دوسيت من قلة الفرص 6102 نوفمبر 02مقابلة، لندن، ) ’خط المواجهة

يم وجهة نظر ي تقدالمتاحة للصحفيين الملتحقين بالوحدات العسكرية للتحدث إلى السكان المحليين، فإن غياب الموضوعية ف

في هذا الصدد، و محايدة تجاه النزاع وترسيخ فكرة التبعية اإلعالمية للسلطات كان له أثر كبير في أسلوب تقديم القصة الخبرية.

مراسل الشؤون العالمية لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( في القيادة المركزية األمريكية في  Paul Adamأشار بول آدم 

قطر في حرب العراق، إلى أن هذا اإلطار من العالقة بين المؤسسة العسكرية والصحافة، يوفر للصحفيين درجات معينة من 

لعسكرية للرأي العام في الداخل وللعالم أجمع، حيث قال: إنها نوع األمن، وفي الوقت نفسه يتيح للجيش الفرصة لتبرير أعمالهم ا

يشير جوناثان  (.6102 نوفمبر 2مقابلة، لندن، )من أشكال التفاوض، التي تتيح للطرفين كسب أشياء، والتنازل عن أشياء أخرى" 

عد أحد أعمدة المراسلين الدوليين في ، مؤلف العديد من الكتب في الشؤون الدولية، وهو مستقل وكان يJonathan Steeleستيلي 

إلى أن للصحفيين دور مشروًع يلعبونه في ساحة المعركة تماماً، مثل دور المؤسسات الحكومية،  الغارديان البريطانية، صحيفة

 وغير الحكومية األخرى، لذا يتعين على الجيش االعتراف بالدور المتطور لوسائل اإلعالم في النزاعات ودعم عملها، 

يث قال: "معظم الصحفيين المستقلين ال يقومون بأعمال دعائية أو أنشطة عالقات عامة ألية جماعة في منطقة الحرب، لذلك ح

يتعين على الجيش أو الحكومة، أو األطراف األخرى المشاِركة في النزاع، أن يثقوا في هؤالء الصحفيين، ويسهلوا مهمتهم، من 

(. لذلك، يتعين على مراسلي 6102نوفمبر  2 مقابلة، لندن،) أقل قدر ممكن من القيود األمنية"خالل السماح لهم بجمع معلوماتهم ب

الحرب خوض معركتهم الخاصة، من أجل الحفاظ على التوازن بين المستوى العام للصحافة في حالة حرب، وما تهدف 

 االستراتيجيات العسكرية إلى تحقيقه.

اظ على حيادهم في تقارير الحرب لكن ذلك ال يعني أن الصحفي يجب أن يكون محايداً ومع ذلك، يسعى بعض الصحفيين إلى الحف

( يكمن 6101ان االلتزام بالحياد كما يؤكد الصحفي البريطاني الشهير باتريك كوبرن ) في الحديث عن القوات أو ضحايا الحرب.

اية التي يقدمها الجيش، اذ أن عدم التنوع في تقديم في البحث عن أساليب متعددة لجمع المعلومات دون االقتصار فقط على الرو

في ولذلك، يجب على الصح الرؤى المتعددة حول الصراعات المتطورة يحول الموضوعات الصحفية إلى قصص ناقصة ومتحيزة.

نفس  فيومع ذلك، فإنه من غير العملي أن يغطي الصحفيون كافة أطراف الصراع  ان يقدم وجهات نظر متوازنة بشأن الصراع.

بالتغطية  0110( إلى انه عند مقارنة التغطية اإلعالمية لحرب الخليج األولى عام 6110الوقت وبنفس األهمية. يشير فوكس )

تحقون المل، يالحظ بأنه تم إضافة بعض اللمسات اإلنسانية على القصص اإلخبارية حيث قام الصحفيون 6112الثانية في عام 

بريطانيين وأمريكيين يعملون بجد ويخاطرون بحياتهم من أجل تحرير الشعب العراقي من  بعرض صور لجنود بوحدات الجيش

 صدام حسين ومساعدتهم.



 
 
 

 

 

 

كما أنه تم عرض صور التفجيرات من أجل تقديم التفوق المزعوم للقوات المتحالفة وما يسمى بـ "العمليات النفسية" ضد العدو  

ا جعل الحرب تتحول إلى حدث اعالمي كبير يحظى بمتابعة عالمية على مدار يتم شنها من خالل استخدام وسائل اإلعالم مم

  (.6110الساعة وتباع التغطية كسلعة ترفيه منزلية )فوكس، 

لقد أثرت التحديات الناشئة المتعلقة بالثورة التكنولوجية في االتصال وحفظ البيانات والتطور في العقائد القتالية وصعود وسائل 

بحت لدى وأص ،"الصحفي المرابط"اإلعالم الجديدة على مهنة المراسلين الحربيين ممن يلتحقون بالوحدات العسكرية ضمن نظام 

مية التي ن سياسة العمليات اإلعالولذلك فإ رة للحصول على األخبار الفورية من غير القنوات الرسمية.المتلقي وسائل بديلة ومؤث

القوات المسلحة البريطانية مثال تجبر الصحفيين ممن يمثلون وسائل اإلعالم البريطانية على توقيع وثيقة طلب االنضمام  تنتهجها

 ،السماح لهم باالنتشار مع وحداتهم العسكرية لضمان السرية في النشر اإلعالميالى الوحدات العسكرية في الجيش البريطاني قبل 

 The Greenالكتاب األخضر( ) للجيش البريطاني التي يطلق عليها توفر الوثيقة العسكرية ودعم خطط العمليات المعلوماتية.

Book .جميع أحكام وشروط هذا االتفاق  

لحظات  لصحيفة هيرالد األسكتلندية، ، المراسل الدوليDavid Prattجه ديفيد برات وعلى غرار معظم الصحفيين الحربيين، وا

حاسمة من عدم اليقين في تاريخ عالقته بصحافة الحروب عندما قرر ما إذا كان سيعمل بشكل مستقل أو ينضم إلى قوات التحالف، 

بالعالم العربي واإلسالمي، عمل سابقاً في رويترز له اهتمام خاص وبرات هو مؤلف ومذيع ديفيد  وخاصة القوات االمريكية.

 لىافي بداية الحرب، ُعرضت علّي في الواقع االنضمام ’ قال عن تجربته في حرب العراق: ،ومعهد تقارير الحرب والسالم

وذلك  كريةبأي وحدة عس بااللتحاقوفي الحقيقة رفضت ذلك ألنني لم أكن مؤمناً  الفرقة األسكتلندية "بالك ووتش" في البصرة.

 يتعارض مع الممارسة الصحفية الجيدة.العتقادي أنه 

لذا دخلت إلى العراق بطرق خاصة لكن في الواقع كان صعبا جدا ألنك ستكون منبوذا من قوات التحالف، ليس كثيرا من  

 (.6102 ديسمبر 2مقابلة، غالسكو، ) البريطانيين، ولكن من قبل القوات األمريكية الن وجهة نظرهم كانت إما أنك معنا أو ضدنا

 هل هناك فاصل بين مسئولية الصحافة من الناحية الوطنية وبين دورها األخالقي كباحث عن الحقيقة وشاهد ألحداث التاريخ؟

من محتوى والذي قد يعكس الواقع او يكون مصطنعا واستجابة الجمهور له يكشف عن  ان العالقة بين ما تقدمه ووسائل اإلعالم 

كناقل للخبر، ومهمته االخرى كمناضل يعبر عن موقفه تجاه المتغيرات في بيئته االجتماعية الحدود الوهمية بين مهمة الصحفي 

ولى ترى أن دور الصحفــي األ: ( أن هناك مدرستان صحفيتان في هذا الجانب6161)يشير بنصالح . والسياسية واالقتصادية

الموضوعيــة والنضـال ضـدان ال يلتقيـان. ان هذه المدرسة ينحصر فــي نقــل الوقائــع والتثبــت مــن صدقيــة األخبــار، وأن 

تعد البحث عن الحقيقة ومكابدة المتاعب والتعرض لألخطار واثارة الرأي العام هي في حد ذاتها نضاال بهدف فصل الصحافــة 

ي من سة الثانية فترى أن الصحفما المدرالفكرية. أ عن االجندات السياسية، واالختالفات الدينية، والنعرات الطائفية، والمعارك

خالل تعريته للواقع وكشفه الحقائق وبحكم موقعــه ال يمكن ان يفصل نفسه عن قضايا الشأن العام وينبغي عليه كنوع من االلتزام 

 االمهني أن يسجل موقفه بوضوح في ظل التحوالت التي تشهدها البيئة السياسية واالقتصادية والتكنولوجية من حوله خاصة م

يتعلق بقضايا الحروب واألزمات والتكنولوجيا وثورة االتصال والذي افرز ما يعرف بـ "المواطن الصحفي" انتعشت خاللها 

 (. 6161صحافة الناشطين ومدونات يوميات الحرب )الزيبق، 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=79c3cddc-8dfd-4195-a7af-26295f441138&usId=001910de-27ee-43cf-b7d5-1f45353d69e8&ac=true&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2020%2F6%2F8%203%3A52#_ftn1
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=79c3cddc-8dfd-4195-a7af-26295f441138&usId=001910de-27ee-43cf-b7d5-1f45353d69e8&ac=true&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2020%2F6%2F8%203%3A52#_ftn1


 
 
 

 

 

 

يطاني غريــن ( مثاال على التداخل في األدوار بين الصحفي والمناضل عندما أقدم الصحفـي البر6161ويسوق بنصالح )

إدوارد ســنودن عن  األمريكيةالبريطانيــة نشر تسريبات موظــف وكالــة االمن القومــي “ الجارديــان”غرينوالــد من جريـدة 

برامــج التجسـس فـي الواليات المتحـدة والذي حظي باهتمام العالم أجمع وشكل أضخم سبق صحفي في الصحافة المعاصرة 

وهنا  .دارة االمريكية في مسألة حريات االفراد والخصوصية لكن ذلك لم ينزع عنه صفــة الصحفــيكشف عن تجاوزات اإل

يتبادر إلى الذهن ماهية الحدود الفاصلة بين الصحفي الذي يختار لنفسه الحياد والموضوعية واالتزان في طرحه للقضايا الوطنية 

تناوله للقصص اإلخبارية واالصطفاف في خندق واحد مع أولئك الذي  واألمنية، وبين االخر الذي يمزج بين الخبر والرأي في

يشاطرهم الفكر فيما يرونه من قضايا شعبية مشروعة في خلق حالة من الصراع مع السلطة تسهم في التحول السياسي نحو 

واالخبار  ،تونشر الشائعا ،والتضليل ،الديمقراطية. لكن هناك أيضا طرف ثالث اختار لنفسه عبر مستويات مختلفة ممارسة الدجل

 الكاذبة كجزء من آلة الدعاية والعمليات النفسية. 

ال شك أن تضارب مصالح المراسلين في زمن الحرب عند التحاقهم بوحدات الجيش قد يؤثر على أدائهم كما أسلفنا سابقا إذا لم 

 Carolineوقد أكدت كارولين وايت  حترام المتبادل.تحاط العالقة التي تربط الصحفيين بالوحدات العسكرية بإطار من الثقة واال

Wyatt ( مراسلة هيئة اإلذاعة البريطانيةBBC التي كانت مع مجموعة الصحفيين التي تم تضمينهم لدى وحدات الجيش ،)

ى لالبريطاني في حرب العراق، أن العالقة الناجحة مع الجيش في المعسكرات والثكنات وساحات المعارك يجب أن تنطوي ع

درجة عالية من الثقة واالحترام من كال الجانبين لتحقيق المصالح المتبادلة، على الرغم من تعقد استراتيجيات التفاوض حيث 

من أجل أن نحصل على القصة الخبرية لنقلها للجمهور قدر اإلمكان، كنا نحاول دائما أن نتفق مع الوحدات العسكرية أين ’ قالت: 

 ع من؟ ونحن نحاول أن نكون مع الناس الذين يفعلون األشياء األكثر إثارة لالهتمام.سنكون؟ وفي أي وحدة؟ وم

(. وفي هذ الصدد 6102 نوفمبر2مقابلة، لندن، ) ’إنها صفقة.. إنها صفقة.. إنها صفقة ولكنها بالفعل مقايضة إذا قمت بتضمينها. 

أن "الغالبية العظمى من القصص  المرابطة( حول الصحافة 6112كشفت دراسة أعدها مشروع التميز في مركز أبحاث الصحافة )

كانت في األساس ذات طبيعة واقعية". أن التقارير كانت إلى حد كبير وفقًا للحقائق ال منها  ٪12الصحفية التي تمت دراستها، 

( حول مدى تمثيل تلك النتائج على الواقع 6110(. ويتساءل فوكس )6110يًعا تحدثت عن حقيقة الحرب )فوكس، يعني أنها جم

الموضوعي: ما الحقائق المعروضة؟ وما هي الحقائق التي لم يتم عرضها أو حذفها؟ ما هي اللغة والرموز المستخدمة لوصف 

ور المعروضة معروض بشكل كاٍف؟ ما هي المعاني الناشئة التي طرحتها القوات واألفراد األمريكيين والعراقيين؟ هل سياق الص

التقارير؟ هل توجد مؤشرات على أن التقارير يمكن أن تتالعب بالرأي العام أو تؤثر عليه في اتجاه معين؟ هل يتمتع الصحفيون 

من الحدث في تقاريرهم؟ إلى أي مدى  المدمجون بمساحة كافية من الحجج المؤيدة للحرب وهل يمكنهم الحفاظ على هذه المسافة

تم ؟ وما إذا كانت "الحقائق" المبلغ عنها تمثل الواقع أو تحرفه لم يالمرابطينتمثل التقارير اآلراء والتجارب الشخصية للصحفيين 

 بحثها؟ 

وأول صحفي  6112أول محرر في هيئة اإلذاعة البريطانية في الشرق األوسط في عام  Jeremy Bowenويعد جيرمي بوين 

 وكريستيان آمانبور باالشتراك مع ماري كولفين 6100بريطاني يجري مقابلة مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في عام 

 مقابلة مع الرئيس السوري بشار األسد.  أجرىكما  ABC Newsمن شبكة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1


 
 
 

 

 

 

وعندما التقيت بجيرمي بوين في مبنى هيئة اإلذاعة البريطانية كان على وشك السفر إلسرائيل ومن ثم الواليات المتحدة األمريكية 

مفاهيمه واعتقاداته الخاصة حول دور الصحفي في نقل أخبار الحروب  ولم يمنحني اال جزء قصير من وقته.  لدى جيرمي بوين

ض وجهات تلمسه ضمنيا في سياق عر يمكنثناء تغطية الصراعات بل يرى أن الحياد قد كثيرا بوجود الحياد اإليجابي أحيث ال يعت

ية هو ما تسميه هيئة اإلذاعة البريطانية ما أحاول أن أقدمه من تقارير اخبار’ النظر لكن بدون اإلشارة لذلك تصريحا، حيث قال: 

والحياد في نظري هو أن أكون عادالً في تفسير األشياء وأحاول إظهار جميع وجهات النظر المختلفة حسب  ب "الحياد".

وله يق بل تشير إلى ما االستطاعة، أو وجهات النظر الرئيسية، ولكنك في االخبار ال تقول، "اثنين زائد اثنين يساوي أربعة".

(. ومما ال شك فيه أن هوية 6109 فبراير 2مقابلة، لندن، ) ’الطرف األول وما يقوله الطرف اآلخر والحقيقة تكمن فيما بينهما

الصحفيين هي إحدى المفاهيم التي يحرص مراسلو الحرب على الحفاظ عليها في أوقات الصراع وذلك بحكم عملهم كوسطاء في 

. وال شك أن المراسلين (Tønnessen & Kolstø, 2012)ل المواقف السياسية للجمهور نقل المعلومات والبيانات وتحلي

الحربيين يسعون جاهدين أثناء مرافقتهم للقوات المسلحة، ال سيما في أوقات ما بعد الصراع، برصد آراء المدنيين فيما يتعلق 

عيد االزمات، وبناء الثقة للحفاظ على السالم، واستعادة بالجهود الدولية لمساعدتهم على التعافي من األعمال العدائية، ومنع تص

على سبيل المثال، عندما سلمت القوات البريطانية )البصرة( إلى القوات  .(Orgeret and Tayeebwa, 2016)الحكم الفعال 

 عة البريطانية تمكنت مناالمريكية بعد أن تم اعالن اإلطاحة بالنظام العراقي السابق، أشارت كارولين وايت إلى أن هيئة اإلذا

تكليف بعض الصحفيين المحليين بالعمل كمراسلين من البصرة، بينما كانت هي ترافق القوات البريطانية في مواقع أخرى لرصد 

ويتضح   أبعاد التغطية الصحفية المتكاملة من خالل الحصول على وجهات نظر متعددة. الستكمالتحركات القوات البريطانية وذك 

تتاح لهم في بعض الظروف فرصا نادرة ومفيدة للدخول بصفة قانونية وتحت غطاء القوات المسلحة إلى  المرابطيناسلين أن المر

 المناطق التي تسيطر عليها قواتهم المسلحة أو القوات الصديقة أكثر من نظرائهم من الصحفيين المستقلين. 

تتاح للصحفيين المحليين الفرصة اثبات قدراتهم في العمل الصحفي والتعاون مع كبار الصحفيين العالميين  أيضاوفي المقابل 

وهذا ما جعل جائزة الشـجاعة الصحفيـة التـي تقدمهـا منظمـة "مراســلون بــال حــدود" . واخذ الخبرة منهم وربما التفوق عليهم

ري هــادي العبــد هللا الــذي أصبــح مــن أبــرز مراسـلي الحـرب المسـتقلين فـي إلى الناشط السو 6102ســنويا، تذهب عــام 

  (.6161الزيبق، ) ســوريا

 :خالصةال

ي إدارة الثرية ف البريطانيةالتجربة  جانبا منتطور عالقة وسائل اإلعالم بالحروب مع اآلخذ في االعتبار لقد تناول هذا البحث 

ولقد تم مناقشة الهيكل الحالي لبنية العالقات بين المراسلين الحربيين وأطراف الصراع الفاعلين  العمليات اإلعالمية والمعلوماتية.

ما بب وقد تس وتكنولوجيا االتصاالت. ،في الحرب المعاصرة مع النظر في التغييرات في المذاهب العسكرية، ونموذج الحرب

حداث خلل في منظومة القيادة والسيطرة المعلوماتية مما جعل إفي أدبيات الصراع المسلح في ـنموذج "الحرب الجديدة" ُسّمي ب

القيادات العسكرية خاصة األمريكية والبريطانية تمارس ضغوطا على أهمية دمج وسائل اإلعالم في جهودها الحربية والتي 

 لتكتيكي.أضحت أكثر تعقيداً، ال سيما على المستوى ا



 
 
 

 

 

 

هو المساهمة في فهم المتغيرات التي طرأت على الممارسات الصحفية في الحروب والنظر في اآلثار  هذا البحثان الهدف من  

مع القوات المسلحة مما أدى إلى شكل جديد من العالقات بين الجيش ووسائل اإلعالم "الصحفي المرابط" المترتبة على نظام 

في تحقيقه  "الصحفي المرابط"وعلى الرغم من الفوائد االستراتيجية والتكتيكية للنظام  عات اليوم.التقليدية والجديدة في صرا

سكرية، فقد حان الوقت للتخلي عن النموذج القديم في المذاهب اإلعالمية الموجهة إلدارة استراتيجية العمليات العأهداف لبعض 

في قطاع االخبار ونقل المعلومات وتداول البيانات وتطور شبكات  صحافة الحروب ألننا اليوم نعيش في عالم سريع التغير

لتأمين سالمتهم في ظل حالة من االقتتال الداخلي الذي ال يرحم في بلدان ذات اليوم يناضل المراسلون الحربيون  االتصاالت.

ها خليط من الجماعات النظامية أوضاع أمنية هشة مثل سوريا وليبيا وأوكرانيا واليمن وشمال العراق، وهي مناطق تسيطر في

أثير كما تم التركيز أيضا في هذا البحث على ت وجماعات الميليشيات ذات المصالح السياسية واأليديولوجيات واألعراق المتقلبة.

قة لتكنولوجيا المعلومات على دور مراسلي الحرب فيما يتعلق بالوصول إلى منطقة الحرب، ومستوى االستقاللية والجوانب المتع

  .بالعمل الصحفي

"الصحفي المرابط" النظام  ( حول6112سادت بين الصحفيين عقب حرب العراق ) أظهر هذا البحث أن هناك حالة من عدم الثقة

" من حيث المنظورات األخالقية واألدوار الوظيفية والعالقات االنسانية. ويمكننا القول بان نقد المفهوم يقع ضمن منظورين داخل 

 الصحفي الحربي:العمل 

أوالً، أولئك الذين لديهم منظور عملي تجاه حل المشكالت الميدانية على خط المواجهة، ويدعون أنه من الصعب تحقيق عالقة  

 غير مشروطة مع الجيش في وضع غير مؤكد حيث أصبح الصحفيون أنفسهم هدفا عسكريا ماديا في المفهوم الجديد للحرب. 

نين توقيع اتفاقية مع الجيش تم تحديدها في الكتاب األخضر؛ تغطي هذه الوثيقة القضايا العملية والمتعلقة كان على المراسلين المضم

بالسياسة بما في ذلك المتطلبات األمنية لوزارة الدفاع وقضايا السالمة وتوفير اإلسناد اللوجستيكي والدعم اإلعالمي. الغرض من 

من اكتساب فهم أعمق لطبيعة المهمة التي يشاركون فيها وعالقتهم بالقيادات العسكرية هذه االتفاقية هو "تمكين وسائل اإلعالم 

على عمل المراسلين كبيرة. فقد أكد الصحفيون  "الكتاب األخضر"(. ان تداعيات اتفاقية 1ص  ،JSP 580، 6102والجنود " )

ألغراض الحماية الشخصية، وتأمين الوصول إلى ممن تم مقابلتهم إنهم حققوا بعض النجاح في االندماج مع القوات المسلحة 

السكان المحليين والتحدث إليهم ونقل معاناتهم، وبناء عالقة ثقة مع القادة في مناطق العمليات للحصول على أخبار حصرية، ال 

ن يون مدركيسيما المصنفة منها. هذا يوفر طريقة بديلة ألن يكون الصحفي شاهدا على أحداث القتال. ومع ذلك، كان الصحف

، حيث انهم يغطون مساحة صغيرة من ساحة المعركة بما يمكن القيادة العملياتية من قدرتها هم المهنيةلعواقب هذا االتفاق على قيم

  .المعلوماتي على فرض الرقابة على المواد اإلعالمية للحفاظ على المستوى المطلوب من األمن

الحرب إن االستقاللية أمر حيوي لممارسة "الصحافة الجيدة" ضمن المبادئ والقيم ثانياً، تشير مجموعة أخرى من مراسلي  

إن جودة  ب.وحرال تغطيةوالموضوعية في  ،والمصداقية ،اإلخبارية والمعايير التحريرية للثقافة الليبرالية لتحقيق الموثوقية

نقد األحكام عبير عن الحقيقة، وتجنب الذاتية فيما يتعلق بة هي مسألة تثير القلق عند محاولة تحديد أفضل نسخة للتيالصحافاألعمال 

 وإذا كان الصحفيون يؤيدون سرد بعض القصص بطريقة معينة،  المتعلقة باألعمال العسكرية.



 
 
 

 

 

 

ما حدث لتبرير الغزو العسكري ك إلى المصداقية عندما يناقشون قضايا مثيرة للجدل مثل االدعاءات الكاذبة افتقارهمفمن المحتمل 

واستخدام الطائرات بدون طيار، وهذا  ،الجنود ومقتل غير المقصودة، واألضرار الجانبية ،م6112ي الحرب على العراق عام ف

ويبدو أن الصحفيين المستقلين رفضوا االدعاء بأن عقد صفقة مع الجيش لمقايضة سالمتهم  يمكن أن يغذي أيضاً االتهامات بالتحيز.

  اثناء االزمات لضمان الوصول للمعلومات. بحرية التعبير أمر ال مفر منه

دي بين يوالتي تحول فيها شكل الصراع المسلح من الصراع التقل"الصحفي المرابط" ويعتقد الباحث ان دراسة ما بعد مرحلة 

حاث واألبضد عناصر وقوى غير حكومية سيفتح المجال لتقديم مزيدا من الرؤى  جيوش محترفة الى صراعات غير تقليدية

وقائع لظاهرة تراجع دور الصحافة الجادة في نقل امستقبل العالقة بين المؤسسة العسكرية ووسائل اإلعالم في ظل للوقوف على 

 .من مناطق العمليات بسبب صعود وسائل تقنية ومعلوماتية أخرى في مشهد األحداث

 المراجع

 المراجع باللغة العربية:

 لالعالم، الجزيرة معهد النار، تحت فلسطيني صحفي يوميات( 6161. )م قمر، أبو

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1068، 25 ،6161 أغسطس. 

هار، للنشر واالشسناء أبو شقرا، المؤسسة الوطنية ( ما بعد الرأسمالية المتهالكة، ترجمة: فهمية شرف الدين و6112أمين، س. )

 بيروت، لبنان.
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https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2003/3/31D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%
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Abstract  

The Kingdom of Saudi Arabia is growing into an economic power in the 

Middle East. However, small- and medium-sized business establishments continue 

to struggle to break the local market. The challenges faced by the businesses result 

from the lack of adequate information, poor technological infrastructure, untrained 

human resource personnel, and consumer behaviors. 

 Entrepreneurial marketing provides an adequate means through which 

business organizations in Saudi Arabia can build a competitive advantage and 

penetrate the market more efficiently and effectively. The approach enables value 

creation, resource manipulation/utilization, opportunity focus, innovation, risk-

taking, customer intensity, and proactive practices, allowing businesses to become 

competitive. The study evaluates the connection between competitive advantage 

and entrepreneurial marketing, informing business stakeholders and policymakers 

on the best marketing practices to ensure the success and sustainability of small- 

and medium-sized firms in Saudi Arabia.  
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The study employed the qualitative approach to facilitate data gathering. The study 

involved fourteen participants recruited from a WhatsApp group and interviewed 

over the phone. The study findings established differences from sector to sector in 

terms of marketing opinions and skill. The subjects identified value creation, 

resource manipulation/utilization, opportunity focus, innovation, customer 

intensity, and proactive practices to be critical to building a competitive 

advantage, with risk-taking considered insignificant. Given the source of 

challenges facing small and medium organizations in Saudi Arabia, there is a need 

to ensure education and access to information for SME stakeholders. Similarly, the 

Saudi government needs to put in place adequate technology infrastructure to 

facilitate the growth and development of the businesses. 

Keywords: small and medium enterprises, Competitive Advantage, 

Enterprises Entrepreneurial Marketing, Saudi Arabia. 

 

Introduction 

The business environment is increasingly becoming dynamic and fiercely 

competitive. Business organizations, particularly small and medium enterprises 

(SME), operate under a rapidly changing environment, where ambiguity, 

complexity, uncertainty, fragmentation, and chaos shape the market conditions. In 

regards, there is a need for the redefinition of business approaches and practices to 

ensure survival. Entrepreneurial marketing provides a paradigm shift from the 

traditional marketing practices, allowing business organizations to maneuver the 

turbulent business world more efficiently and effectively. The concept integrates 

entrepreneurship with vital marketing elements to transform marketing practices 

into entrepreneurial actions. The business environment in Saudi Arabia is 

increasingly becoming more turbulent, characterized by stiff competition and 

uncertainty, among other forms of chaos that characterize the business world. In 

response, business organizations are considering Entrepreneurial marketing to 

safeguard their business interests. Entrepreneurial marketing provides the 

opportunity for value development, 
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 Communication, and delivery to the target client and the tools for customer 

management with an orientation towards organizational and stakeholder gains. 

Entrepreneurial marketing provides an intersection between marketing and 

entrepreneurship that encourages the establishment and promotion of market 

concepts and value creation by developing new ideas. Morris et al. (2002) perceive 

entrepreneurial marketing as acquiring and retaining a valuable customer base 

through innovative value creation, resource leveraging, and risk management 

practices. Therefore, entrepreneurial marketing provides a better platform through 

which small and medium enterprises with limited resources can advance their 

marketing practices and profitability. Ordinarily, the concept is associated with 

small and medium-sized business organizations' marketing enterprises (Kraus et 

al., 2010). However, entrepreneurial marketing can apply to any firm irrespective 

of its size; the concept encompasses marketing activities based on entrepreneurial 

principles, but the processes and meaning may differ between large corporations 

and small enterprises.  

Study Problem Statement: 

According to Morris et al. (2002), the business environment worldwide is 

increasingly becoming turbulent. Similarly, Saudi Arabia is experiencing a 

business environment that is frequently fluctuating, owing to factors such as 

reduced forecasting abilities, increased risks, and heightening competition. 

Besides, traditional managerial principles remain deeply rooted in the Kingdom, 

thus the need to consider the structural form that allows and facilitates change 

creation.  

Small and medium enterprise owners need an understanding of the 

economic transformations and learn to adapt and forecast or predict future trends 

in the business environment and market demands to ensure continuity and success. 

The changing business environment is creating additional demands and putting 

more pressure on businesses to reinvent their marketing practices; small and 

medium enterprises should be more innovative in terms of marketing practices and 

tell the likely market changes beforehand (Morris et al., 2002).  
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The new demands present challenging conditions, hindering competitive 

advantage in a market that is increasingly becoming volatile.  

The intersection between entrepreneurship and marketing provides an 

opportunity for small- and medium-sized firms to maximize the leveraging of 

limited resources for improved benefits for both the organization and its 

stakeholders. However, various factors, including a lack of adequate information, 

poor technological infrastructure, untrained human resource personnel, and 

consumer behaviors, limit market penetration initiatives by the firms. As a result, 

many small and medium enterprises fail to focus on critical entrepreneurial 

marketing strategies, including value creation, leveraging resources, focusing on 

opportunities, innovation, calculated risk-taking, and proactive practices. The 

limitations that characterize small and medium business organizations render them 

incapable of establishing a competitive advantage in their respective industries. 

This study investigates the challenges that the enterprises encounter concerning 

entrepreneurial marketing and suggests possible solutions to the problem. 

Objectives of the Study: 

The study will seek to establish the relationship between competitive 

advantage and entrepreneurial marketing. It will involve evaluating how value 

creation, resource manipulation/utilization, opportunity focus, innovation, risk-

taking, customer intensity, and proactive practices affect the growth and 

profitability of small and medium firms in the country. The study seeks to realize 

its objective by responding to the question: 

What is the connection between competitive advantage and value creation, 

resource manipulation/utilization, opportunity focus, innovation, risk-taking, 

customer intensity, and proactive approaches in small and medium-sized business 

organizations in Saudi Arabia? 

Scope of the study: 

The primary focus of the study is the application of entrepreneurial 

marketing by small- and medium-sized firms in Saudi Arabia. 
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 The study variables considered in the research include the independent variable 

(entrepreneurial marketing)and the dependent variable(competitive advantage of 

small and medium firms. Serving as proxies to entrepreneurial marketing include 

value creation, resource manipulation/utilization, opportunity focus, innovation, 

risk-taking, customer intensity, and proactive practices. Considering the focus is 

on small- and medium-sized organizations, the research is limited to SMEs 

operating in the Saudi Arabian market, eliminating any business organization that 

does not meet the established criteria. The study will consider small and medium 

organizations across multiple industries. The struggle to penetrate the market by 

SMEs despite the country's advancement to an economic powerhouse in the 

Middle East made the Kingdom of Saudi Arabia an area of interest.   

Significance of the Study:  

The significance of the study lies in its attempt to establish the connection 

between competitive advantage in small and medium organizations and 

entrepreneurship marketing initiatives. The study's findings will lay down the 

foundation for further research in the area by providing researchers and scholars 

with the necessary reference. Also, it will provide vital information to small and 

medium business organizations in terms of understanding and applying 

entrepreneurial marketing strategies to improve their performance and market 

positions. As a result, the study will provide valuable insights, enabling small and 

medium organizations to compete more adequately, increasing their success rates 

and survival in a highly dynamic and competitive environment. Besides serving 

business establishment and researchers, policymakers are likely to find relevance 

in the study; it will inform policy-making decisions regarding the sustainability of 

small- and medium-sized businesses in the country. 

 Lastly, the study will illustrate the difference between entrepreneurial 

marketing and conventional marketing practices, demonstrating marketing 

practices deemed most effective to small and medium enterprises in the Kingdom 

and other parts of the world. 
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Research Methodology: 

The study employed a qualitative methodology approach for data 

collection. The qualitative approach involved interviewing entrepreneurs over the 

phone, a method decided upon due to time limitations and the current coronavirus 

situation that has resulted in limited interpersonal contact across the world in 

general and in Saudi Arabia in particular. Study subjects were identified through a 

WhatsApp group comprised of Saudi Arabian entrepreneurs in the small- and 

medium-sized categories. Fourteen study subjects, both male and female, were 

recruited to participate in the study. Phone interviews were scheduled for a later 

date after identifying interviewees to facilitate the data collection process.   

Sociodemographic characteristics of entrepreneurs within Saudi Arabia. 

The table below highlights the sociodemographic characteristics of entrepreneurs 

within Saudi Arabia. The report includes interviews with 14 males and females, 

considering the educational levels of the sample population. 

 Target group Table 1 

Gender of the entrepreneurs 

3 Female 

11 Male 

Level of education of the entrepreneurs 

2 High School 

9 University 

3 Postgraduate 

Location of the facility in the Kingdom 

1 Al-Baha 

2 Jeddah 

11 Mecca 

Sector to which the facility belongs 

1 Artificial intelligence 

4 Restaurants and cafes 
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2 Perfumes and clothes 

1 Human resources and social development 

3 Food and drinks 

2 Construction and reconstruction 

1 Retail sales 

Ownership of the facility  

7 Partners 

7 Owner 

 

Findings: 

The study findings revealed significant differences in terms of 

entrepreneurial marketing perspectives across different industries. The study 

established that restaurant and café workers recognize simplicity in product 

presentation, innovation, and knowledgeable customer behavior, whereas workers 

in artificial intelligence recognize negotiation and customer care. Subject in the 

clothing industry fell in between the restaurant and artificial intelligence sectors, 

sharing the marketing characteristic from the two. Further differences were 

realized in the construction and food and beverage sectors. The food and beverage 

sector entrepreneurs considered creating growth opportunities and a substantial 

supply of goods to be critical, while such characteristics were dependent on 

marketing through communication in the retail sales and the construction sector. 

The study also discovered the opinion differences in terms of marketing skills 

necessary for success across different sectors. The retail sales, construction, and 

food and beverage considered factors such as creativity, negotiation, action 

timeliness, and realistic analysis essential for survival and success. 

Conversely, public relation was necessary for restaurant and cafes. 

Entrepreneurial marketing perspectives varied further, with the clothing sector 

deeming the ability to deal with apps critical for continuity. Simultaneously, good 

knowledge and morals were imperative to human resourcing,  
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And artificial intelligence and perfume were inclined towards innovation, 

creativity, and new ideas. Also worth noting is that analytical skills varied from 

one industry to another, with entrepreneurs from the restaurant and café sector 

ranking below average and human resources and social development, and the food 

and beverage sectors ranking above average.  

 

Result Analysis:  

Despite being one of the largest markets, small and medium business 

organizations establishments in Saudi Arabia continue to struggle with building 

stable customer bases. The study explored a range of opinions from entrepreneurs 

across different sectors. The outcome indicates that small and medium 

entrepreneurs lack adequate information regarding proper marketing strategies, 

lack adequate resources to invest in technological infrastructure, lack sufficient 

training for human resource personnel, and experience unpredictable consumer 

behaviors, rendering them unable to perform adequately. Entrepreneurial 

marketing provides an adequate option through which small- and medium-sized 

organizations can improve organizational performance.  

The various characteristics of entrepreneurial marketing that include value 

creation, resource manipulation/utilization, opportunity focus, innovation, risk-

taking, customer intensity, and proactivity have varying effects on competitive 

advantage. The study reveals a strong connection between value creation and 

competitive advantage. Value creation supports exchange; a successful firm 

advocates for value creation that conform to its strategic objective within the scope 

of its competitive segment (Amit& Han, 2017). Small- and medium-sized business 

organizations improve their chances at better results by determining new means of 

value creation.  

Even though not directly linked to competitive advantage development, 

resource leveraging supports value creation, thus improving an organization's 

market participation and performance.    
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The study determined customer intensity to be essential to realizing 

competitive advantage. The retail and the construction sectors considered 

communication between the business and customers essential. Business 

organizations should be aware of consumer perceptions and the public image they 

convey (Sadiku-Dushi et al., 2019). It allows them to put in place appropriate 

strategies and work towards realizing customer needs. Another characteristic 

deemed critical to realizing a competitive advantage is innovation. While customer 

intensity enables an organization to realize the specific customer needs, innovation 

allows meeting those needs (Toghraee et al., 2017). Entrepreneurial marketing 

focuses on creating new ideas about market needs, hence establishing a 

competitive advantage for small and medium organizations that proactively pursue 

innovation (Hidayatullah et al., 2019). However, risk-taking did not prove 

significant to the establishment of competitive advantage. 

Therefore, there is a need for adequate information dissemination, business 

infrastructure, and training for small- and medium-sized enterprise stakeholders. 

Education and access to information should be made available to small and 

medium-sized enterprise stakeholders. Business managers and policymakers 

should have access to adequate information on best business practices to enable 

informed decisions, achievable through seminars and training sessions. The Saudi 

Arabian government should facilitate the growth of small and medium enterprises 

by putting in place the necessary technological infrastructure to enable efficient 

engagement in e-commerce and the interconnectedness between businesses and 

customers. Advancements in information dissemination and technology will create 

growth opportunities for small- and medium-sized business organizations.  

Conclusion: 

Similar to the rest of the world, the business environment in Saudi Arabia 

is rapidly changing. It is increasingly becoming complex due to unpredictability, 

increased risks, and stiff competition.  

The last few decades have seen the country undergo tremendous economic 

growth.  
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Nevertheless, most small- and medium-sized business organizations continue to 

struggle with market penetration. The study findings identified poor marketing 

strategies as a significant contributing factor concerning poor performance 

witnessed among SMEs in Saudi Arabia. Entrepreneurial marketing provides one 

of the powerful tools through which these enterprises can boost their competitive 

advantage. It advocates for proactive orientation and innovativeness, encouraging 

firms to continuously seek new ideas and creative ways of attaining and improving 

competitive advantage. Entrepreneurial marketing provides the tools through 

which SMEs can focus on the customer and realize value creation. Focus on the 

customer enables an organization to attract, retain, and develop and meet the 

customers' specific needs. Value creation is a necessity for improving business-

customer relationships and transactions. Besides, core to entrepreneurial marketing 

is opportunity utilization and risk management. Business ventures entail 

recognizing and pursuing opportunities characterized by the introduction of new 

goods, services, and raw materials and the application of new strategies. 

Entrepreneurial marketing also provides a competitive advantage by allowing the 

identification and mitigation of risk factors. 
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Perceived social support and its relationship to adolescent Internet addiction 

 

  هنادي بنت يحيى غالب جيالنالباحثة/  إعداد
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 hanadi107741@gmail.com Email:  

 ذكية أحمد عامر أحمد/ الدكتورة الفاضلة إشراف

 قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة جازان، المملكة العربية السعوديةأستاذ مساعد، 

 :صالملخ

 معالمجتتهدف هذه الدراسة إلى تناول واقع الدعم االجتماعي الُمدرك وعالقته بإدمان اإلنترنت لدى المراهقين في         

ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج السعودي، وذلك من خالل رصد طبيعة هذه العالقة كما هي في الواقع، 

الطالب والطالبات من سنة، وهم  31هقين الذين أعمارهم اكبر من عينة الدراسة من المرا توتكون الوصفي االرتباطي،

الذين يدرسون في المرحلة المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية السعودية وقامت الباحثة باستخدام مقياس الدعم 

ن خالل واستخدام مقياس مستوى إدمان استخدام اإلنترنت م ،(2009االجتماعي للمراهقين الذي طوره أبو غزال ) 

 ،( بتقنينه على عينة من المجتمع السعودي3131اسـتخدام المقيـاس التشـخيصي إلدمـان اإلنترنـت، والذي قام الراشد )

 نتاإلنتروجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين الدعم االجتماعي المدرك وإدمان  نتائج الدراسة وأظهرت

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية  لدى عينة من المراهقين )بنين وبنات( في المجتمع السعودي،

لدى عينة من المراهقين في المجتمع السعودي، على بُعد دعم الوالدين،  اإلنترنتبين الدعم االجتماعي المدرك وإدمان 

جاءت العالقة سلبية، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تأثير لمتغير نوع وبُعد دعم المعلمين، وبُعد دعم الزمالء و

لدى عينة من المراهقين في المجتمع  اإلنترنت) ذكور، إناث( في العالقة بين الدعم االجتماعي المدرك وإدمان   الجنس

، ارتباط بيرسونمعامل و ،(SPSS)برنامج استخدمت الباحثة  ،ولمعالجة البيانات إحصائي ًّا .السعودي

 .(zfesherواختبار)فيشر

وتوصي الباحثة إجراء المزيد من الدراسات حول اإلدمان على اإلنترنت لدى فئات مختلفة من المجتمع السعودي وربطها  

 بمتغيرات أخرى غير الدعم االجتماعي.

 الدعم االجتماعي، إدمان اإلنترنت، المراهقين الكلمات المفتاحية:
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Perceived social support and its relationship to adolescent Internet addiction 

 

Abstract: 

This study aims to address the reality of perceived social support and its relationship to 

Internet addiction among adolescents in Saudi society, by monitoring the nature of this 

relationship as it is in reality, and to achieve the goal of the study, the researcher used the 

relational descriptive approach, and the study sample consisted of adolescents aged over 

13 years. They are male and female students who study in middle and high school in the 

Kingdom of Saudi Arabia. The researcher used the Adolescent Social Support Scale 

developed by Abu Ghazal (2009), and the Internet Addiction Level Scale by using the 

Diagnostic Scale of Internet Addiction, which Al-Rashed (2013) codified On a sample 

from the Saudi society, and the results of the study showed a negative correlation 

relationship with statistical significance between perceived social support and Internet 

addiction among a sample of adolescents (boys and girls) in the Saudi society. The results 

of the study also showed a statistically significant relationship between perceived social 

support and Internet addiction among A sample of adolescents in Saudi society, on the 

dimension of parental support, the dimension of teacher support, and the dimension of 

peer support. The results of the study also showed that there was no effect of the gender 

variable (male, female) on the relationship between perceived social support and Internet 

addiction among a sample of adolescents in the Saudi society. To treat the data 

statistically, the researcher used the (SPSS) program, the Pearson correlation coefficient, 

and the (Fischer Zfesher) test. 

 The researcher recommends conducting more studies on Internet addiction among different 

groups of Saudi society and linking them to variables other than social support. 

Keywords: Social Support, Internet Addiction, Adolescents 

 

 



 
 
 

 

 

 

 العام للدراسة اإلطار

 المقدمة:

من المصادر الهامة و الفاعلة التي يحتاجها  perceived socil support يعد الدعم االجتماعي الُمدرك 

اإلنسان، حيث يُمكن أْن يرتبط مستوى الدعم االجتماعي بكيفية إدراك األفراد للمشكالت والضغوطات النفسية المختلفة، 

من  ،وأساليب مواجهتها والتعامل معها، وكنتيجة فالدعم االجتماعي ربما يرتبط أيضاًّ بالصحة والسعادة النفسية لألفراد

( . وتأتي هذه األهمية للدعم االجتماعي الذي يُدركه civitci,2015خالل مستوى العالقات االجتماعية المتبادلة بينهم )

التفاعالت االجتماعية التي توفر لألفراد المساعدة الحقيقية، التي ينظر إليها الفرد  مجموعة-االجتماعيالدعم -الفرد كونه 

(. وبالتالي فإن  الدعم االجتماعي يعكس تصورات الفرد المعرفية للجهات .(lmutiri, 3,2017محبة على أنها رعاية أو 

 ,Koc-Epli & Klknالداعمة له والموثوق بها من اآلخرين، التي أثرت بدورها في مختلف سلوكياته الحياتية ونشاطاته 

الجتماعي، كونه من المصادر األساسية ( إلى أن األفراد يحتاجون إلى الدعم ا3131)يشير عبد الهادي و(. (2011

 ادة الثقةوزيللمسؤولية المجتمعية، وذلك للتخفيف من العناء، والشعور بمزيد من السعادة، مما يولد المشاعر اإليجابية 

بالذات، ويقلل من التأثير السلبي لألحداث الخارجية، وكذلك تنمية جوانب السلوك االجتماعي البناء، والذي يمثل في 

ات . فعلى سبيل المثال أشارت بعض الدراسواألسرةيثار وتحمل المسؤولية وكفاءة التفاعل مع المحيطين داخل البيئة اإل

( إلى ارتباط الدعم االجتماعي باالكتئاب، حيث تم الكشف عن وجود عالقات 3132في البيئة العربية ) الزغبي، كري،

ماعي الُمدرك، واالكتئاب لدى الشباب المراهقين، إضافة إلى وجود ارتباطية سالبة ذات دالة إحصائية بين الدعم االجت

فروق بين الذكور و اإلناث في إدراك الدعم االجتماعي ومن ثم تأثير ذلك على مستوى االكتئاب، حيث كان إدراك اإلناث 

ا العصر لمراهقون في هذيتعرض ا المراهقات للدعم االجتماعي الذي يتحصلون عليه قليل، وكانوا أكثر شعوراًّ باالكتئاب.

 والمفاجآتللعديد من الضغوطات والصعوبات والمتاعب الناجمة عن التغيرات المتالحقة، والمواقف غير المألوفة، 

التي تظهر خالل سعيه إلى تحقيق ذاته وبلوغ أهدافه. وكلما كان المراهق فاعالًّ ومتحركاًّ في بيئته وكلما عال  المزعجة

ما ازدادت العقبات في طريقة، وازدادت الضغوط، مما قد يجعله عرضة لبعض المشكالت، سقف آماله وطموحاته، رب

والتي منها ربما إدمان اإلنترنت، حيث من الُمحتمل أن يجد المراهق من خالل الدخول إلى العوالم الحقيقية واالفتراضية 

 هُويته وقدراته. على الشبكة العنكبوتية معرفة ذاته ومحاولة استكشاف إمكانياته ومكانته و

رد ها الفهقد يتحول من جهة أخرى إلى مشكلة حقيقية يواج اإلنترنتعلى الرغم من ذلك، فإن الدخول إلى عالم 

متنقال بين المواقع والتطبيقات الذكية لالستمتاع بما هو  اإلنترنتحين يصل به األمر إلى قضاء جل وقته في استخدام 

فرة معرفية على صعيد تغذية العالقات االجتماعية وتكوين الصداقات والبحث مع ما موجود على الشبكة العنكبوتية من و

هذا و ،يتسق وثورة نموه في المجاالت المختلفة ومنها على سبيل المثال الديني واألخالقي والسياسي والجنسي والعلمي

 اإلى ظهور مشكالت أخرى تقف عائقالتواجد الُمفرط على اإلنترنت كما تُشير الدراسات قد يؤدي بدوره مع استمراره 

 ,Ron & Niels؛ 3131؛ عباس، 3132؛ الزيدي، 3132؛ حامدي، 3132الحضيف، أمام صحة الفرد النفسية )

2009). 



 
 
 

 

 

 

حيث يتجاوز األمر إلى عدم القدرة على ضبط عدد مرات أو أوقات الدخول إلى الشبكة والوقت الُمستغرق  

، إلنترنتافي هذا السلوك أو حتى يتفاقم إلى عدم القدرة على التوقف عن استخدام  الستخدامها، وعدم القدرة على التحكم

هو اضطراب أو اعتالل في  اإلنترنتأن إدمان ب  (Rodgers & Young, 1998) وهذا ما عبر عنه يونغ ورودجرز

جتماعية يمية ومهنية واالقدرة على ترك االستخدام المفرط لإلنترنت، ويتميز بأعراض انسحابيه ومشكالت نفسية وأكاد

 (. 3112) مقدادي، وسمور 

ة، ينعكس عليه من سلبيات تُعيق صحته النفسي وبما قداإلنترنت  هستخدامبالمراهق لالغير صحي التعامل في و

إلى ما قد يُساعده على تجاوز هذه الحاجات النمائية التي يجد في اإلنترنت مجاالًّ خصباًّ إلشباعها فيها يحتاج فأنه ربما 

ينعكس أثره على نموه االجتماعي والمعرفي والعقائدي الفكري والدراسي، وحتى  أوولكن بالشكل الذي ال يؤثر عليه 

واجهة على م مساعدة الفردجتماعية الصحية دوراًّ مهماًّ في في هذا السياق، ُربما يكون للبيئة اال مفهومه عن ذاته وهويته. 

هذه الحاجات واستكشاف ذاته وذلك من خالل البدائل والفرص الذي يُتيحها هذا المحيط االجتماعي للمراهق للتعرف على 

م مة القيذاته وتكوين خبراته في إطار اجتماعي يُساعد الفرد على االندماج االجتماعي والنمو بشكل متسق مع منظو

االجتماعية للمجتمع الذي يعيش فيه، وفي ذات الوقت ُمحققاًّ لهويته وذاته على الصعيد الفردي بما يوفر له تحقيق التوازن 

 وتجاوز هذه التحديات النمائية في هذه المرحلة بإيجابية. 

م له ولعل أهم ما قد يُساعد الفرد على الوصول إلى هذه النتيجة هو ما يُدركه الفرد من ال دعم االجتماعي الُمقد 

من األسرة والمدرسة وحتى األصدقاء، حيث تُشير بعض الدراسات إلى أن الدعم االجتماعي من المصادر الهامة والفاعلة 

التي يحتاجها اإلنسان، حيث يرتبط بالصحة والسعادة لألفراد، ويؤثر مستوى الدعم االجتماعي في كيفية إدراك األفراد 

 (  Gok, Leiert, & Lne, 2017; Virtue et l., 2015; You & Zho, 2012ط المختلفة ) للمشكالت والضغو

ومع ما توصلت إليه هذه الدراسات من أهمية للدعم االجتماعي الُمدرك في مساعدة األفراد للتعامل مع ضغوطات 

احل ى ما قد يواجه المراهقين خالل مرالحياة واالنتقال إلى اإليجابية ومواجهة المتغيرات بصالبة نفسية أكبر، وبالنظر إل

نموهم العديد من األزمات النفسية و االجتماعية و الضغوط الحياتية في الجوانب االجتماعية و األكاديمية و االقتصادية، 

والذي قد يكون إدمان اإلنترنت أحد اهم مظاهر هذه التحديات النمائية، فإنه يُمكن ربما االفتراض بأن  مستوى الدعم 

الجتماعي الذي يُدركه المراهق قد ينعكس ربما في تعامله مع استخدام اإلنترنت لتبقى في حدودها التي ال تؤثر على ا

مجتمعات مختلفة منها على سبيل المثال الصين إيجابية المراهق ونموه الصحي. هذا ما توصلت إليه بعض الدراسات في 

جتماعي لألفراد في توجيه استخدام اإلنترنت والمساعدة المؤثرة في والتي اقترحت أهمية الدعم اال ،وتركيا وأمريكا 

وبالتالي، عند النظر للدعم    ( ;Zhng et l., 2018; Gunuc, & Dogn, 2013) تجنب المراهق إلدمان اإلنترنت

لك الدراسات االجتماعي على أنه ربما يكون آلية وقائية ضد األزمات ومنها إدمان األنترنت عند المراهق كما أشارت ت

في الثقافة غير العربية، فإن  الدراسة الحالية ترى أنه ربما هناك حاجة لرصد هذه العالقة االفتراضية بين الدعم االجتماعي 

 الذي يُدركه المراهق وإدمان اإلنترنت لدى المراهقين في المجتمع السعودي. 

 



 
 
 

 

 

 

 الدراسة:مشكلة 

تُشير اإلحصائيات في المملكة العربية السعودية إلى تزايد معدالت استخدام اإلنترنت بين األفراد، فقد بلغ عدد 

م ( بينما 3132عن عام )  %32من السعوديين( بزيادة  %21مليون )  1323م ( 3132مستخدمي اإلنترنت في عام ) 

من إجمالي  %1,23ونظراًّ ألن  الشباب يُمثلون نسبة  مليون. 32وصل عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي إلى 

 مامبنية على ، فإن  مشكلة الدراسة الحالية 3132سكان المملكة العربية السعودية وفقاًّ لمسح الهيئة العامة لإلحصاء عام 

دى المراهقين نت للدراسات السابقة في ثقافات مختلفة من احتمالية ارتفاع معدالت إدمان اإلنترا أبحاثتشير إليه نتائج 

بشكل عام، حيث يواجهون عددا كبيرا ومتكررا من مصادر الضغوط النفسية و االجتماعية والمؤثرات الشديدة من 

يب الحياة، في أسال ةالكبير اتالتعقيد التي تتسبب فيها مصادر متعددة كالمنزل والمدرسة والبيئة المحيطة والمجتمع،

والمواقف األسرية الضاغطة، وطبيعة الحياة االجتماعية، مما قد يؤدي الى عدم التوافق النفسي، االجتماعي، االقتصادي. 

وعليه يُمكن القول أن  فئة الشباب في المجتمع السعودي ربما هم بحاجة إلى جعل استخدام اإلنترنت وسيلة معرفية 

ال تؤثر على نمو الفرد المراهق بطريقة غير صحية على الصعيد النفسي المعرفي واالجتماعي  وترفيهية في حدودها التي

 أهم أسبابه إدمان اإلنترنت. أحدواالنفعالي الذي يُمكن أْن يكون 

لكثير تعرض أيضاًّ ليالمراهق قد  فانضافةًّ إلى احتمالية االستخدام الُمفرط لإلنترنت من قبل المراهقين، وباإل

وطات التي تختلف في درجتها وقوتها باختالف قوة البناء النفسي للشخص، والمناعة النفسية التي قد تحول بينه من الضغ

التصور،  اًّ لهذاووفقبهم إلى اإلدمان على اإلنترنت.  ثابته تصلوبين تحول هذه الضغوط النفسية الحياتية، الى اضطرابات 

لشباب السعودي من محيطهم االجتماعي على صعيد األسرة والمدرسة فإن  الدعم االجتماعي الُمدرك الذي قد يجده ا

لعبه الدعم ي قد تجاوز هذه العقبات النمائية بشكل صحي على الصعيد النفسي، بما في ذلك ما قد يُساهم فيواألصدقاء 

دمان نزالق إلى إيجنب المراهقين االقد االجتماعي من دور في تقنين مسألة التعامل مع اإلنترنت بصور إيجابية وبما 

 ما قد يتبع ذلك من تأثير على مستوى الصحة النفسية للفرد. باإلنترنت و

عليه، فإن الدراسة الحالية تحاول التعرف إلى مدى ما يُمكن أن يلعبه الدعم االجتماعي من دور في استخدام و

 للدراسة: التالي ل الرئيسياإلجابة على التساؤ فيالمراهق لإلنترنت بصورة صحية، وذلك من خالل المحاولة 

ما طبيعة العالقة بين الدعم االجتماعي الُمدرك وإدمان اإلنترنت لدى عينة من المراهقين )بنين وبنات( في المجتمع 

 السعودي؟ 

 ويتفرع منه السؤالين التاليين:

لدى عينة من المراهقين في المجتمع  وإدمان اإلنترنتتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعم االجتماعي الُمدرك هل  -3

 ؟السعودي

يوجد تأثير لمتغير نوع الجنس )ذكور، إناث( في العالقة بين الدعم االجتماعي الُمدرك وإدمان اإلنترنت لدى عينة هل  -3

 ؟من المراهقين في المجتمع السعودي

 

 



 
 
 

 

 

 

 الدراسة:أهداف 

و إدمان اإلنترنت لدى المراهقين في الثقافة  تهدف هذه الدراسة إلى تناول واقع الدعم االجتماعي الُمدرك

السعودية، وذلك من خالل رصد طبيعة هذه العالقة كما هي في الواقع، ومن ثم تقديم بعض المقترحات والتوصيات 

لتطوير أو تحسين هذا الواقع وصياغة آليات فعالة من شأنها أن تجعل قوة الدعم االجتماعي من األسرة والمدرسة 

 هينجم عناألمر الذي قد  ،حد الروافد المهمة في تعامل األفراد مع اإلنترنت دون الوصول إلى مرحلة اإلدمانواألصدقاء أ

و اوال نفسهم من اجل  مساعدة هؤالء األفراد في تحقيق ذواتهم وإنجازاتهم وسالمة صحتهم النفسية و االجتماعية،

 لمجتمعهم في المستقبل .

 :أهمية الدراسة

 : الحالية في اآلتيتتبلور أهمية الدراسة 

 األهمية النظرية: 

لدى شريحة مهمة من المجتمع وهي فئة المراهقين التي ينبغي  اإلنترنت إدمانتكمن أهمية الدراسة في تحديد مستوى  -

 رعايتها لمواجهة الثورة المعلوماتية التي تغزو العالم.

للدعم االجتماعي الُمدرك في الوقاية من إدمان اإلنترنت لفئة المراهقين، إلقاء الضوء على طبيعة األهمية االفتراضية  -

وذلك بهدف التخفيف من الضغوط الحياتية والوصول الى مستوى اعلى من االندماج االجتماعي والقدرات الكامنة لمرحلة 

 المراهقة.

المساعدة في نشر ثقافة الوعي لدى المراهقين للتخفيف من االستخدام  في-غير مباشرة  بصورة- نتائج هذا البحث إسهام -

  التي يوفرها. معلوماتال باالستفادة منالمفرط لإلنترنت وتوجيههم نحو االستخدام الصحيح والفعال 

رى متغيرات أخ وارتباطه مع اإلنترنتتأثير استخدام  في موضوعفتح المجال أمام الباحثين الى هذه الدراسة  تسعى -

 محتملة لدى المراهقين.

 األهمية التطبيقية:

األسرة والمدارس في تفعيل  ةساعدمالتي من شأنها  وتصميم البرامجاعداد نتائج هذه الدراسة في توجيه  إن  تساهم -

 دورها فيما تقدمه من دعم لألفراد بشكل عام وللطالب المراهقين بشكل خاص.

في مساعدة ذوي االختصاص من المرشدين ومقدمي الرعاية في عائالت المراهقين إلى كيفية الدراسة نتائج تساهم  إن -

مع طبيعة العالقات االجتماعية في األسرة أو  وبما يتفقاإلنترنت واستخدامه بشكل مناسب،  في التعامل مع همتوجيه

 المدرسة.  

 الدراسة: مصطلحات    

 الُمدرك:الدعم االجتماعي  -1

إلى أن الدعم االجتماعي الُمدرك يتمثل بأساليب المساعدة المختلفة التي يتلقاها الفرد من  (3113)يُشير حنفي  

 أسرته وأصدقائه، والتي تتمثل في تقديم الرعاية واالهتمام والتوجيه والنصح والتشجيع في مواقف الحياة كافة، 



 
 
 

 

 

 

من كفاءته  ما يزيد ويدركها،ان، فتجعله يثق بنفسه والتي تشبع حاجاته المادية والروحية للقبول والحب والشعور باألم

 االجتماعية. 

وسوف يتم التعامل مع مفهوم الدعم االجتماعي الُمدرك إجرائياًّ من خالل المقياس الذي سوف تستخدمه الباحثة        

 لقياس الدعم االجتماعي.

 اإلنترنت:إدمان  .2

في اليوم وعدم قدرة  وأكثراالنترنت لمدة ستة ساعات ( بأنه االستخدام المطول لشبكة 3132عرفته الزيدي ) 

(. وسوف يتم تحديد ُمصطلح إدمان اإلنترنت إجرائياًّ من خالل المقياس الذي 2ص 3132الزيدي ،عنه( )الفرد االستغناء 

 سوف يُستخدم لغرض الدراسة.

 المراهقين: .1

سنة، من الجنسين. حيث تقابل الشباب  32-31المراهقين في المجتمع السعودي الذين تكون أعمارهم العمرية الممتدة من  

 المراهق الذين يدرسون في المرحلة المتوسطة والثانوية. 

 الدراسة: حدود

  تتحدد في الدعم االجتماعي الُمدرك وإدمان اإلنترنت لدى المراهقين. الحدود الموضوعية:

 هـ.3223يتم تطبيق هذه الدراسة في العام  نية:الحدود الزم    

 السعودي. المجتمع المكانية:الحدود 

 المراهقون في المجتمع السعودي.  البشرية:الحدود 

 

 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 النظري: اإلطار أوالً:

 الدعم االجتماعي الٌمدرك  -1

 مفهوم الدعم االجتماعي الٌمدرك:

مفهوم الدعم االجتماعي ينطلق من إدراك الفرد أن األخرين يحبونه ويرغبونه ويعتبرونه ذو قيمه )الصبان، 

 (. وربما يظهر ذلك التقييم لمستوى الدعم االجتماعي في أوقات المحن والتعرض للمشكالت ومواجهة الضغوطات،3111

ت أو مشاركته لمشكالته وظروفه التي يمر حيث ربما ينتظر الفرد في هذه الحاالت الحصول على المساعدا 

: 3131بها بقصد رفع روحه المعنوية وحمايته من األثار النفسية السيئة ألحداث الحياة الضاغطة ) الهلول و الميحسن، 

332 .) 

وعليه، فإنه يمكن القول أن الدعم االجتماعي يعكس قوة اتصاالت الفرد باألخرين في بيئته االجتماعية، بمعنى 

جة التكامل االجتماعي للفرد أو حجم وتركيب الشبكة االجتماعية للفرد، وهذا التكامل االجتماعي قد يرفع من مستوى در

 (.  3132الصحة )الرشيدي، 



 
 
 

 

 

 

اكه لقيمة الفرد إلدر ولكن تقديرفالدعم االجتماعي ليس هو شبكة العالقات االجتماعية التي يتفاعل معها الفرد، 

بارها األطر التي تشتمل على أولئك األشخاص الذين يثقون فيهم ويستندون على عالقاتهم بهم شبكته االجتماعية باعت

أصدقاء جهات مجتمعية ..الخ( وقد يكون  )أقارب(. ولهذا فالدعم االجتماعي يُمكن يأتي من عدة مصادر 3112)العتيبي، 

رام...الخ( وقد تكون مساعدة بالمعلومات ) هذا الدعـم على شكل مساندة انفعالية )رعاية، ثقة، تجارب، تقدير، احت

استشارات أو مهارات تعين على مواجهة مشاكل الحياة اليومية( وقد يتـم الدعـم من خالل التدعيم األدائي ) المساعدة في 

  ).3112العمل أو المساعدة المادية( )العتيبي، 

، وذلك يسهم في زيادة قدرة الفرد وأشكالهافإدراك تقديم هذه المساندة االجتماعية يتمثل في مختلف صورها 

على مواجهة المشكالت وضغوط الحياة المتنوعة، بما يحقق له االستقرار االجتماعي والتوافق النفسي. فالتأثير اإليجابي 

كه اللمساندة االجتماعية ال يرتبط بكم الدعم االجتماعية وإنما بمدى رضا الشخص عن تلك الدعم المقدم له، أي بمدى إدر

 (، 3112لعمق عالقاته باألخرين وكفاية ما يقدمونه له من دعم ومساندة )العتيبي، 

والرعاية والقبول حتى في تعزيز  االهتمامليس فقط في أوقات المحن فحسب، وإنما إدراك الفرد أنه يلقى 

رك اعي ال يتمركز فقط في أن يدسلوكياته والوقوف إليه في إنجازاته ومسراته. وعليه فإنه يُمكن القول أن الدعم االجتم

الفرد أن لديه عدد كاف من األشخاص في حياته يمكنه أن يرجع اليهم عند الحاجة، ولكن أْن يكون لدى الفرد أيضاًّ درجة 

 (.3111، األوقات )الصبانمن الرضا عن هذا الدعم المتاح له في كل 

 

الجتماعي ليس خاصية ثابته نسبة للفرد أو ( أن الدعم ا3112" المشار إليه في )علي، Vuxويشير فوكس " 

ديناميكية معقدة تتضمن التفاعل اإليجابي المشترك بين الفرد وبين شبكة العالقات  ولكنها عمليةالبيئة المحيطة به، 

حاجاته المختلفة، والتي يدركها بأنها  إشباعاالجتماعية النابعة من الدعم االجتماعي الذي يبحث دائماًّ في سلوكه عن 

العملية الديناميكية التي تمكنه من تخفيف األثار النفسية السلبية التي تحدثها أحداث الحياة اليومية الضاغطة، والتي تساهم 

 في إحساسه بالتوافق مع منظومة حياته.

تتنوع المصادر المختلفة للدعـم االجتماعي في أبعادها وفي مدى فعاليتها طبقاًّ للظروف المتاحة لها، وتشير 

في هذا الجانب، إلى أن  أبرز مصادر الدعـم االجتماعي تتمثل في الدعـم االجتماعي الذي يجده  المصادر السيكولوجية

العمل، وزمالء العمل، والمحيطين ببيئة العمل، والدعـم االجتماعي خارج العمل  في رؤساءالفرد داخل العمل وهو يتمثل 

ب واألصدقاء والجيران، باإلضافة إلى شبكة العالقات االجتماعية التي يتفاعل والذي يتثمل من خالل أفراد األسرة واألقار

( مصادر الدعم االجتماعي في ثمانية 3133. ويلخص )الربابعة،(Drolet & rcnd,2013)معها الفرد في حياته اليوم 

اسة، واألفراد الذين يوفرون ، الزوجة، األسرة، األقارب، الجيران، زمالء العمل، زمالء الدرهي: الزوجمصادر أساسية، 

 الرعاية الصحية والنفسية، واإلرشادية بمختلف مجاالتها.

التفاعل االجتماعي الذي يقوم به الفرد داخل شبكة عالقاته االجتماعية يتأثر بمدى التقدير الذي  أسلوبإن    

لكيفية التي يدرك فيها الفرد المقومات يجده من خالل الدعم االجتماعي الذي يقدمه المحيطين به، وهذا يبرز مدى أهمية ا

األساسية التي تدفعه إلى هذا التفاعل االجتماعي اإليجابي، وطبيعة دور الدعم االجتماعي في تكوينه وتقديره. ويشير 

(Lzrus  إلى )العالقات االجتماعية للفرد تقوم على مقوم انفعالي معرفي تدعمه أساليب مواجهة الفرد وأنشطة  إن



 
 
 

 

 

 

اآلخرين، وتقدير هذا النوع يساعد الفرد على تحديد الوقت والظروف التي يحتاج إليها في تقديم مصادر الدعم االجتماعي 

 (.3113المطلوبة له )صقر،

 

 وظائف الدعم االجتماعي وأهميته: 

ؤدي الدعم االجتماعي الُمدرك دوراًّ أساسياًّ في حياة األفراد وعالقته الشخصية باألخرين ويتمثل الدور النمائي ي

في أن األفراد الذين لديهم عالقات اجتماعية متبادلة مع األخرين يدركون أن هذه العالقات تسير بهم في اتجاه السواء، 

لذين يفتقدون هذه العالقات، أما الدور الثاني فهو دور وقائي ويتمثل في ويكونون أفضل في الصحة النفسية مع األخرين ا

أن المساعدة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من خالل الجماعات التي ينتمي اليها كاألسرة واألصدقاء والزمالء تقوم بدور 

(. على هذا، فإنه تظهر أهمية 3112كبير في خفض األثار السلبية للمشكالت واالضطرابات النفسية والسلوكية)السلطان، 

كبيرة للدعم االجتماعي في حياة الفرد، حيث يؤثر حجم الدعم االجتماعي ومستوى الرضا عنه في كيفية إدراك الفرد 

 ألحداث الحياة الضاغطة المختلفة وأساليب مواجهتها، 

 

 :وظيفة الدعم وأهميتها فيما يلي وكيفية تعامله مع هذه األحداث، وقد تتمثل

( إلى أن الدعم االجتماعي يقوم بمهمة حماية الشخص لذاته وزيادة 3113حماية الذات: ويشير حنفي ) -3

اإلحساس بفعاليته، بل إن احتماالت إصابة الفرد باالضطرابات النفسية والعقلية تقل عندما يدرك الشخص أنه يتلقى الدعم 

ال شك أن هذا الدعم يؤدي دوراًّ مهما في تجاوز أي أزمة قد االجتماعي من شبكة العالقات االجتماعية المحيطة به و

( أن للدعم االجتماعي تأثيراًّ فورياًّ على نظام الذات حيث يؤدي 3133تواجه الشخص. ويذكر )ايت وفاضلي ومسلي، 

تي تجعل والإلى زيادة تقدير الذات والثقة بها والشعور بالسيطرة على المواقف، كذلك يولد درجة من المشاعر اإليجابية 

للدعم االجتماعي دوراًّ إيجابياًّ في تخفيف  إن( 3112الفرد يدرك األحداث الخارجية على أنها أقل مشقة. ويشير بطرس )

حدة التأثيرات السلبية للمعاناة التي يتلقاها الفرد، وأن انخفاض مستوى الدعم االجتماعي في األسرة والعمل له تأثير سلبي 

وأن للدعم االجتماعي تأثيراًّ قوياًّ على مواجهة اإلحباط، كما أنها ذات أثر كبير وعامل مهم يمنع  على التوافق لدى الفرد،

 الوقوع في العزلة االجتماعية. 

آثار عامة على الصحة البدنية والنفسية،  من لدعم االجتماعيلوقاية من األمراض و االضطرابات: لما لا -3

حيث إن الشبكات االجتماعية الكبيرة يمكن أن تزود الفرد بخبرات إيجابية منتظمة، ومجموعة من األدوار التي تتلقى 

(. وأظهرت الدراسات أيضاًّ 3222مكافأة من المجتمع، وهذا النوع يمكن أن يرتبط مع السعادة )الشناوي وعبدالرحمن، 

شاركة في األنشطة االجتماعية يساعد على خفض الضغوط النفسية، كما أن للدعم من جانب األسرة واألصدقاء أن الم

دوراًّ كبيراًّ في توافق الفرد، حيث إن األفراد يتمتعون بقدر كبير من الدعم هم أقل عرضة لالضطرابات والضغوط 

 والمشكالت النفسية.

( أن الدعم االجتماعي أثر مخففا لألحداث Downye,1991 & Coyneمواجهة ضغوط الحياة: يرى ) -1

الضاغطة، فاألشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق واالكتئاب يحتاجون لعالقات مساندة وودودة لهم، إذ كلما أنخفض 

 .مقدار الدعم االجتماعي تزداد احتمالية التعرض الضطرابات نفسية



 
 
 

 

 

 

 شروط تقديم الدعم االجتماعي: 

شروط التي يجب أن تتوافر في عملية المساندة النفسية واالجتماعية عند تقديمها ومن هنالك بعض ال

 (.3111أهمها:)ملكوش،

  يكون معدل الدعم االجتماعي والنفسي معتدل عند تقديمه للفرد حتى ال يجعله أكثر اعتمادية،  إن الدعم: البدكمية

 وينخفض بالتالي تقديره لذاته.

 هذا البعد الى الكثير من المهارات االجتماعية لدى مقدم الدعم حتى  الدعم: ويحتاجتقديم اختيار التوقيت المناسب ل

 يؤدي الى نتائج جيدة لدى المتلقي.

  مصدر الدعم: البد أن تتوافر بعض الخصائص لدى مقدمي الدعم، والتي تتمثل في المرونة، النضج، الفهم الكامل

 يساهم بقدر فعال في تقديم الدعم.لطبيعة المشكلة التي يمر بها المتلقي حتى 

  كثافة الدعم: إن مصادر الدعم االجتماعي والنفسي لدى المتلقي تؤدي سريعاًّ إلى حل المشكالت التي يمر بها

 المتلقي، وتساعده سريعاًّ على تخطي األزمات التي يمر بها في حياته.

 مي الدعم في تقديمها بما يتناسب مع ما يدركه نوع الدعم: ويتمثل هذا البعد في القدرة والمهارة والفهم لدى مقد

 ويرغبه المتلقي من تصرفات وسلوكيات تتناسب مع نوع وطبيعة الدعم الذي يقدم إليه.

  التشابه والفهم والتعاطف: ويقصد به الدعم االجتماعي يمكن تقبله في حالة التشابه النفسي واالجتماعي للمقدم

 والمتلقي، ويكون فاعالًّ لدى المتلقي إذا كانت الظروف التي يمر بها المقدم والمتلقي متشابهة. 

 أشكال الدعم االجتماعي الُمدرك:

 (:Rchel,2007ت حسب الوظيفية التي تؤديها ) يقسم الدعم االجتماعي إلى أربع فئا

  :الدعم العاطفي 

يمكن وصفها بأنها السلوك الذي يؤكد للفرد بأنه محبوب ومقدر كإنسان بغض النظر عن أخطائه أو إنجازاته، ويمكن  

دعم أهمية ال تعريفها أيضاًّ بأنها الشعور بالتعاطف والتعبير عن االهتمام والحب والقبول وابداء فهما خاصا، وتبدو

 العاطفية في أنها تزيد من تقدير الفرد لذته، وتقليل حدة االكتئاب والقلق، وزيادة الدافعية للتعايش مع الضغوط.

 :الدعم المعلوماتي 

وتشمل المساعدة على الفهم والتعايش مع الظروف المتنوعة، وتأخذ شكل النصيحة أو التوجيه أو المساعدة في حل 

لدعم المعلوماتية هي أنها تساعد الفرد على الحصول على الخدمات الالزمة وذلك عن طريق زيادة المشكالت. وفائدة ا

 كم المعلومات النافعة للفرد.

 



 
 
 

 

 

 

  :الرفقة االجتماعية 

يشكل هذا النوع من  ولالنتماء مماهي الوقت الذي يقضيه الفرد مع األخرين في بيئة ترفيهية وفرص للمعاشرة 

وفائدة هذا النوع أنه ينتج تأثيرات إيجابية ويسمح بتحرر الفرد من التفكير في المتطلبات الحياتية المساعدة االجتماعية، 

 وبصرف انتباهه عن التأمل كثيراًّ في مشكالته.

 :الدعم األدائي 

تنطوي على المساعدة في العمل والمال، وفائدة الدعم األدائية تظهر في حل مشكالت عملية وتسمح بزيادة الوقت 

( شكل آخر هو الدعم التقويمي: وهي التي تنطوي على التغذية الراجعة Kren. وتضييف )واالسترخاءاح للراحة المت

 (.3111المتعلقة بآراء الفرد أو سلوكه )الصبان، 

 إن المساندة االجتماعية تبدو بصورة أفضل على أنها بناء متغير يتضمن ثالثة مكونات رئيسة هي:

 االجتماعية.موارد شبكة المساندة 

o السلوك المساند: 

التقديرات الذاتية للمساندة وهذا يشير إلى أن المساندة االجتماعية من هذا المفهوم يعني أنها عملية ديناميكية ذات تأثير 

 (.3113متبادل بين الفرد وشبكة العالقات االجتماعية التي تمده بالدعم في المواقف االجتماعية. )حداد والزيتاوي، 

( 3112( المشار إليهما في )علي، Cohen nd willsخالل نتائج األبحاث التي قام بها كل من كوهين وويلز)ومن 

لمعرفة الدور الذي تقوم به مصادر الدعم االجتماعي، قدما نموذجين أساسيين يؤديان إلى تمتع الفرد بصحته الجسمية، 

 والنفسية، والعقلية وهما:

  The Min Effect Modeرئيس النموذج األول: نموذج األثر ال

يصور هذا النموذج الدعم االجتماعي على أنه تفاعل اجتماعي منظم أو االندماج في األدوار االجتماعية المختلفة داخل 

المجتمع الذي يعيش فيه الفرد. ويفترض هذا النموذج أن الزيادة في حجم وكمية الدعم االجتماعي تولد لدى الفرد 

لحياة، والتوافق مع البيئة المحيطة. ويقوم بالتخفيف أو حماية األفراد الذين يتعرضون إلى كثير اإلحساس بالرضا عن ا

ة الفرد وتزويد الفرد بخبرات إيجابي والنفسية علىمن أنماط أحداث الحياة الضاغطة لتقليل األثار السلبية الجسمية 

وتفعيل دوره في توفير إحساس الفرد باالستقرار في متعددة وبمجموعة من األدوار االجتماعية المقبولة من المجتمع، 

مواقف حياته المختلفة، وتقدير الذات والشعور بالكفاءة الشخصية والتوافق مع شبكة العالقات االجتماعية، ومساعدته 

 في تجنب الخبرات المؤلمة ومحاولة إبعاده عن آية اضطرابات أو مشكالته نفسية سلبية. 

مصادر الدعم االجتماعي له تأثير على الصحة الجسمية للفرد يتمثل ذلك في: زيادة  وهذا النموذج المشتق من

 الهورمونات العصبية نتيجة مواجهة الفرد لبعض المواقف االنفعالية في البيئة المحيطة،



 
 
 

 

 

 

الل: من خ والتي تؤدي إلى انخفاض كفاءة جهاز المناعة لدية، وهذا أيضاًّ له تأثير على أنماط السلوك اإلنساني ويظهر 

 زيادة تدخين الفرد، أو تعاطيه الخمور، أو إدمانه للمخدرات، أو البحث عن المساعدات الطبية األخرى.

ويؤثر هذا النموذج أيضاًّ سلبياًّ على الجوانب االجتماعية للفرد، والتي تتمثل في: انخفاض مستوى المشاركة االجتماعية 

بالعزلة، والوحدة النفسية، واالغتراب، وانخفاض مستوى التفاعل االجتماعي مع البيئة  واإلحساسمع األخرين، 

 المحيطة بالفرد.

  The uffering Modelالنفسية النموذج الثاني: نموذج األثر الواقي أو المختلف للضغوط 

إلى موقف ما يحس أنه أن أحداث الحياة الضاغطة تنشأ عندما يتعرض الفرد   Cohen nd Willsيرى كوهين وويلز 

مهدد له حياته، ويفتقد االستجابة اإليجابية لمواجهته أو التعامل مع هذه األحداث. وأنه من الضروري للفرد أن يدرك 

أحداث الحياة الضاغطة، ويحاول مواجهتها ولكنه يفتقد أساليب المواجهة اإليجابية لتلك األحداث ويتعرض بالتالي إلى 

 ية والنفسية.األثار السلبية الجسم

ويشير هذا النموذج كذلك إلى أن الدعم االجتماعي سواء أكان دعماًّ عاطفياًّ أم مساعدة عملية في المواقف الضاغطة 

الصعبة تمنحنا الوقاية من التعرض إلى األثار النفسية السلبية، وأن أحداث الحياة الضاغطة المرتفعة تؤدي إلى أحداث 

واألمراض النفسية لدى الفرد إذا ما انخفض مستوى الدعم االجتماعي الذي يتلقاه  الكثير من االضطرابات السلوكية

الفرد من األخرين، وأن ارتفاع مستوى الدعم االجتماعي يقي الفرد من الوقوع بهذه األفراد من األخرين، أن ارتفاع 

 حياته وعن عمله.مستوى الدعم االجتماعي يقي الفرد من الوقوع بهذه األمراض، ويؤدي إلى الرضا عن 

( إلى أن الدور الرئيس الذي يقوم به الدعم االجتماعي كنموذج يخفف 3222) وعبد الرحمنويشير الشناوي             

 من األثار السلبية ألحداث الحياة الضاغطة يمكن أن يظهر في ثالثة محاور أساسية هي:

يظهر في أن الدعم يمكن أن يتدخل بين الحدث الضاغط أو توقعه، وبين رد فعل هذا الحدث حيث يقوم  المحور األول:

 بتخفيف أو منع استجابة تقدير الموقف الضاغط، 

التي تجعله يعيد تقدير إمكانية  واإلمكانات الالزمةبمعنى أن إدراك الفرد بأن األخرين يمكنهم أن يقدموا له المصادر 

جه من الموقف الضاغط، أو تقوي لديه القدرة على التعامل مع المطالب التي يفترضها عليه الموقف وجود ضرر يوا

 الضاغط، ومن ثم فإن الضرر ال يقدر الموقف الضاغط على أنه شديد التأثير.

لضاغط حتى ايتمثل المحور الثاني في تقديم الدعم في الوقت المناسب لتقليل أو استبعاد رد فعل الحدث  المحور الثاني:

تنعكس نتائجه السلبية على العمليات الفسيولوجية للفرد، أو من خالل تقديم حل للمشكلة إلزالة أية أثار سلبية يمكن أن 

 يحدثها هذا الحدث الضاغط، أو بالتخفيف من األهمية التي يدركها الفرد لهذه المشكلة.



 
 
 

 

 

 

اخلة بين مظاهر الدعم االجتماعي، وأساليب المواجهة وأن يمثل المحور الثالث نموذج العالقات المتد المحور الثالث:

أسلوب التفاعل االجتماعي الذي يقوم به الفرد داخل شبكة عالقاته االجتماعية التي يقدمها المحيطون به، وهذا يبرز 

 دور الدعم مدى أهمية كيف يدرك الفرد المقومات األساسية التي تدفعه إلى هذا التفاعل االجتماعي اإليجابي، وما هو

 .تكوينه وتقديرهاالجتماعي في 

  هي:الدعم االجتماعي يقوم بعدة وظائف  إن( على 3112وقد ركز باريرا واينالوي المشار إليهما في السلطان )

 والعينية. واألشياء الماديةالمساعدة المادية: وتتمثل في تقديم النقود  -

 مام. واالهت عن التقديرومشاركتهم في مشاعرهم والتعبير المساندة السلوكية: وتشير إلى التفاعل مع األخرين  -

 التوجيه: ويتمثل في تقديم النصيحة وإعطاء المعلومات والتعليمات. -

 التغذية الراجعة: وتعني إعطاء الفرد فكرة سلوكه ومشاعره وتوضيح أفكاره وتبريرها.  -

االجتماعية بهدف المتعة والترفيه والتسلية التفاعل االجتماعي اإليجابي: ويشير إلى المشاركة في التفاعالت  -

 والمشاركة اإليجابية الهادفة.

 إدمان اإلنترنت : -2

 مفهوم اإلدمان وإدمان اإلنترنت  

إن القضية المركزية بالنسبة لإلدمان هي أنه يتضمن االعتماد على مادة أو فعالية )نشاط(، ويتصف االعتماد 

ول كان مادة مثل الكح )سواءبمجموعة خصائصها منها: اإلفراط في االستمتاع، االنسحاب، الرغبة القوية فيما أدمن عليه 

وعلى الرغم من أن االعتماد أصالًّ يرتبط مع إساءة استخدام المواد والمخدرات أو كان نشاطاًّ، وأخيراًّ فقدان السيطرة. 

هناك اعترافاًّ متنامياًّ باإلدمانات السلوكية مثل: اإلفراط في تناول الطعام، اإلدمانات الجنسية، إدمان العمل،  إنفقط، إال 

في األماكن الخطرة، وغيرها،  إدمان التسوق، إدمان المخاطرة باأللعاب الرياضية الخطرة، مثل التزحلق على الجليد

في استخدام الحواسيب. فاإلدمان في هذه الحالة هو  األفراطاإلفراط في مشاهدة التلفزيون، اإلدمان على العاب الفيديو، 

سلوك تدفع اليه رغبة عارمة وملحة، وحاجة غالبة لالستمرار، والتعود على شيء ما، حتى تشبع حاجاته، بحيث لو حرم 

 (.3112اض معينة. )العمر، منه تظهر أعر

  

فهو حالة عقلية تتميز باالستخدام المفرط لإلنترنت، وعادة ما يضر المستخدم،  اإلنترنتأما اإلدمان على  

وعموما يُفهم هذا اإلدمان على أنه اضطراب عقلي ينطوي على السلوك القهري، عندما يكون شخص ما متصل باإلنترنت 

(. وقد ذكرت بعض المصادر إنه يُمكن Zhng, 2007,p.244 مدمن. )بأنه شخص باستمرار، يمكن وصفه على ذلك 

تخدام ، حيث يكون هناك اسأسبوعياالقول أن إدمان اإلنترنت يتمثل في استخدام اإلنترنت أكثر من ثمان وثالثين ساعة 

 األفرادياة مكثف لإلنترنت، وعدم القدرة على التحكم في هذا االستخدام الذي يؤدي الى ضرر جدي على ح

 (.3113)العباجي،



 
 
 

 

 

 

 

 mericn Psychologiclوالتشخيصي األمريكي الرابع لالضطرابات النفسية  ) اإلحصائيوأشار الدليل  

ssocition,2000  الصادر عن الجمعية النفسية األمريكية إلى معايير إدمان اإلنترنت، والتي تتمثل في: توق شديد أو )

االنسحاب  وأعراضنوع من القسر الستخدام اإلنترنت، وانخفاض السيطرة على الوقت الذي يستخدم فيه الفرد اإلنترنت، 

ة عند الخاص األعراضه الفرد اإلنترنت، وتختفي هذه اذا لم يستخدم الفرد اإلنترنت، أو ما انخفض الذي يستخدم في

الفرد  نإفي استخدام اإلنترنت، ومن ثم زيادة الجرعة، أي  اإلشباعاستخدام اإلنترنت ثانية، ونمو القدرة على التحمل تجاه 

دام اإلنترنت، على استخال يعود راضياًّ أو ال يشعر باإلشباع من استخدام اإلنترنت، ويتوق دائماًّ إلى المزيد، وتضيق الحياة 

وبشكل خاص إهمال مظاهري أخرى، مثل: الشريك، واألسرة، والمهنة، والمتع األخرى أو مجاالت االهتمام األخرى. 

" واستخدامه، وينقص الوقت الذي يستريح فيه الفرد اإلنترنتويتزايد استهالك الوقت المستخدم في "الجلوس على 

ان ك إنرغم من العواقب الشديدة المضرة، وإدراك الفرد لهذه العواقب واألضرار أو واستمرار استخدام اإلنترنت على ال

 يعرفها مسبقاًّ.  إنعليه 

 عوامل ُمساعدة لإلدمان على اإلنترنت:  

 :هناك ثالثة عوامل رئيسية ربما تُساهم في أن يكون استخدام اإلنترنت ممارسة قابلة لإلدمان، وهي

 :السرية 

إن اإلمكانية التي يوفرها اإلنترنت في الحصول على المعلومات، طرح األمثلة، والتعرف على األشخاص دون  

الحاجة إلى تعريف النفس بالتفاصيل الحقيقية توفر شعورا لطيفا بالسيطرة، إلى جانب ذلك فإن القدرة على الظهور كل 

 ألكثر من الناس مما يقوم البعض إلى إدمان اإلنترنت.يوم بشكل أخر حسب اختيارنا تعتبر تحقيقا لحلم بالنسبة 

  :الراحة 

اإلنترنت هي وسيلة مريحة للغاية وال يتطلب الخروج من البيت والسفر أو استعمال المبررات من اجل 

 استعماله، هذا التيسير يوفر حضورا عاليا وبسهولة فيما يتعلق بتحصيل المعلومات.

 الهروب: 

يوفر اإلنترنت الهروب من الواقع إلى الواقع البديل، ويجد اإلنسان االنطوائي لنفسه أصدقاء ويستطيع كل  

إنسان أن يبني لنفسه هوية مختلفة، وأن يحصل من خاللها على كل ما ينقصه في الواقع اليومي، والحقيقي مما يؤدي 

 (.,21، ص 3112نت. )جالل، ومحمد، إلدمان اإلنتر

ت بعض الدراسات أن من أهم األسباب التي يُمكن أن تقود إلى الوقوع في إدمان اإلنترنت هي: ضعف ولقد أشار

في كيفية التعامل مع الضغوط الحياتية اليومية، وضعف مواجهة المشكالت، كذلك ضعف شغل وقت الفراغ بهوايات 

على النفس. والشعور بالخواء النفسي، متنوعة، وأيضا ضعف إقامة عالقات اجتماعية جيدة بسبب الخجل أو االنطواء 

 والوحدة.



 
 
 

 

 

 

وربما الهروب من الواقع بضرب من الخيال في عالقات تفتقد فيها الحميمية مع األخرين، وتجنب مواجهة 

أو الزوجة. والمعاناة من بعض االضطرابات النفسية المتمثلة باالكتئاب،  األسرةاألخر، وجهاًّ لوجه سواء كان األخر 

النفسية والهروب من  واألمراضبات النوم، التلعثم، الرهاب االجتماعي... وغيرها من االضطرابات القلق، اضطرا

 مداوتها على يد متخصصين.

واالفتقاد الى الحب، العاطفة، والبحث عنه من خالل النت. واالغتراب النفسي، وما يحيط به من أعراف وتقاليد 

فعال، والكالم مما يدفع الشخص الى االنفصال عن حياته، ونفسه، وقوانين منظمة تفرض ضروباًّ من القيود على األ

والدخول في شخصية أخرى من ضرب خياله )تناقض وجداني( يعمل على عدم نضج الشخص، ويعوق نموه النفسي، 

 (.3133وغيرها من المسببات التي تدفع بالفرد الى اإلدمان على شبكة اإلنترنت. )هاني،

 آثار إدمان األنترنت:

دمان األنترنت آثار كثيرة يعاني منها المدمن كما يعاني منها المقربون إليه. إن المدمن يقع فريسة لقهر اإلنترنت السيما إل

إن كانت الظروف المحيطة به ال تساعده على اإلقالع عن اإلدمان بل تزيد من انغماسه فيه، ومن آثار إدمان األنترنت 

 نجد: 

 األضرار الجسدية: 

لي" أن األخطار الجسدية التي ينطوي عليها اإلدمان على اإلنترنت والتي تمت مالحظتها لحد اآلن ضئيلة تعتبر "كمبر

نسبياًّ، وفي نفس الوقت المستغرق ليس عامالًّ مباشراًّ في تعريف إدمان األنترنت. وعموماًّ فإن المستخدمين المدمنين 

ساعة،  31مع جلسة واحدة يمكن أن تستمر حتى  األسبوعساعة في  21-21يستخدمون اإلنترنت في أي مكان من 

والستيعاب هذا االستخدام المفرط فإن طريقة النوم عادة ما تتعطل بسبب ولوج اإلنترنت في وقت متأخر من الليل، ويبقى 

ع م المريض عادة حتى تمضي ساعات النوم، وقد يقرر البقاء على الخط حتى الساعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة صباحاًّ 

االضطرار إلى االستيقاظ للعمل أو المدرسة في السادسة صباحاًّ في الحاالت القصوى. ويستخدم الكافيين لتسهيل جلسات 

اإلنترنت األطول، هذا النقص في النوم يسبب التعب المفرط وفي كثير من األحيان يجعل األداء االكاديمي والمهني 

فيصبح المريض عرضة للمرض كما أن االستقرار أمام الكمبيوتر لفترات  ضعيفاًّ، ويقلل من قدرة جهاز المناعة أيضاًّ،

طول  إنطويلة قد يمنع ممارسة التمارين السليمة، ويؤدي الى خطر متالزمة النفق الرسغي وإجهاد العين وسالمة الظهر. 

مدة الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر يسبب ركود الدورة الدموية ما قد يسبب أيضاًّ جلطات دماغية وقلبية وضعف أداء 

األجهزة الحيوية بالجسم، ويؤدي التعرض لإلشعاعات المنبعثة من الجهاز الى زيادة توتر القشرة المخية مما يضعف 

 االنتباه وينقص القدرة على التمييز.

لعائلية:المشاكل ا  

أن تزايد استخدام اإلنترنت في المنزل زاد من الشعور بالغربة والتجاهل بين  األمريكيةأشارت بعض الدراسات 

أفراد األسرة الذين أصبحوا يقضون مع بعضهم البعض وقتاًّ أقل بعد توافر اإلنترنت، وهو يقل باستمرار مع النمو السريع 

 بها. األفرادهتمام والمتزايد لمواقع التواصل االجتماعي وا



 
 
 

 

 

 

من مدمني اإلنترنت الذين شملهم االستطالع أبلغوا عن  %21م أن ,322وقد وجدت كمبرلي يونغ في دراسة سنة  

واألبناء قد تعطلت بشكل كبير بسبب االستخدام  اإلباءمشاكل جدية تعرضوا لها، فالزواج والعالقات القديمة وعالقات 

سيقضون في حياتهم الطبيعية وقتا أقل مع الناس في مقابل الوقت الذي يقضونه بشكل ( والمرضى Net ingesالمفرط )

انفرادي أمام الكمبيوتر. ويبدو أن الزواج هو األكثر تضرراًّ نظراًّ الن استخدام اإلنترنت يتعارض مع المسؤوليات 

مدمني  إن". Cyer ffirsمزاج سيبراني "وااللتزامات المنزلية. فعادة ما يأخذ الزوج على عاتقه األعمال الملهمة ويشعر ب

 اإلنترنت يميلون الى استخدام اإلنترنت لتجنب مختلف متطلبات الحياة،

الذين يحاولون سلب  األخرينكما أن االستخدام المدمن يتجلى من خالل ردود الفعل الغاضبة واالستياء من  

وقت يدافعون عن استخدامهم له أمام أزواجهن أو المدمنين هذا الوقت الذي يستخدمون فيه اإلنترنت، وفي غالب ال

ردود المدمن عندما  إنهازوجاتهن بقولهم على سبيل المثال" ليست لدى مشكلة" أو "أنا استمتع" أو "اتركني لوحدي" 

محامو الزواج قد الحظوا ارتفاعا في حاالت الطالق الناجمة عن  إنيشك في استخداماته أو يسأل عنها. وترى كيمبرلي 

" فاألفراد يمكن أن يكونوا على الخط وعالقات تؤدي مع مرور Cyer ffirsكوين ما يسمى باألعمال السيبرانية  "ت

الوقت إلى تضاؤل الوقت الذي يقضونه من الناس في الحياة الحقيقية، ويعزل الزوج المدمن أو الزوجة المدمنة نفسها 

األزواج كالخروج لتناول وجبات خارج البيت وحضور النوادي  اجتماعياًّ، ويرفضان االنخراط في األمور المفضلة لدى

 الرياضية والمجتمعية أو السفر ويمكن أن يفضل المرافق على الخط على المرافق الحقيقي. 

هي المواقع اإلباحية ويتجلى ذلك في التحميل القهري للمواد اإلباحية أو االتجار  إدماناإن أكثر مواقع اإلنترنت 

تها، ويتضمن هذا مختلف أشكال التفاعل مع المحتويات الجنسية في غرف الدردشة والخطوط الساخنة على فيها أو مشاهد

 اإلنترنت والتواصل مع الغرباء الذين يدعونهم الى االتصال الجنسي. 

القدرة على ممارسة العالقة العاطفية والجنسية على الخط يضعف استقرار حياة األزواج الحقيقية، فالمريض  إن

يستمر في االنسحاب عاطفيا واجتماعيا من الزواج ويبذل الجهد للحفاظ على العشاق الذين تم اكتشافهم على الخط. وهكذا 

صية للحياة الحقيقية ألولئك الذين هم على مقربة من مدمن اإلنترنت فان استخدام اإلنترنت يؤدي الى تداخل العالقات الشخ

 وكذلك بغيرة إزاء الحاسوب.  وإحباطويستجيبون بارتباك 

المستمر  ألسرااالستخدام المتزايد لإلنترنت السيما أسلوب التفاعل فيها وانشداد  إنويعتقد بعض علماء االجتماع 

عن بعضها البعض، ثم الى انقطاعها  األسربين أفرادها، وكذلك إلى عزلة  حد اإلدمان سيؤدي الى قطع عرى التواصل

 .Riesmnعن الحياة االجتماعية والمشاركة في الحياة العامة، بحسب الدراسة التي أجراها ريسمان  

 المشاكل األكاديمية:

 مهنة وما شابه ذلك، يقوم ببحثقد يجد الباحث والتلميذ أو الطالب نفسه تحت تأثير حب االطالع أو إجراء بحث أو فهم 

لتخزينها ومعالجتها مستقبالًّ. وعلى  أومكثف عن معارف ومعلومات في قواعد البيانات على اإلنترنت الستغاللها 

من  %,2 إندراسة واحدة كشفت  إناإلنترنت أداة تعليمية رائدة السيما في المدارس تؤكد "كيمبرلي"  إنالرغم من 

 وأمناء المكتبات، المجيبين من المعلمين، 



 
 
 

 

 

 

ومنسقي الكمبيوتر يعتقدون أن استخدام اإلنترنت من قبل األطفال ال يحسن األداء مبررين ذلك بكون المعلومات على 

من  %22اإلنترنت غير منظمة للغاية وقد ال تكون لها عالقة بالمناهج الدراسية أو الكتب، كما كشفت الباحثة أن 

الدراسية وهبوط كبير في درجاتهم وتخليهم عن حصصهم وكذلك وضعهم تحت  الطالب أشاروا الى تدني عاداتهم

واستخدام اإلنترنت المفرط، فالطالب يتصفحون مواقع غير ذات صلة على شبكة اإلنترنت  إدمانالمراقبة حسب 

 ، ويمارسون العابا تفاعلية على حسب نشاطهم المفيد.األخرينوينخرطون في غرف الدردشة ويتحدثون مع 

 النظريات المفسرة لإلدمان:

 أوالً: االتجاه السيكودينامي: 

يعتمد على خبرات مرحلة الطفولة وارتباط ذلك بسمات الشخصية واالضطرابات والميول والنزعات الموروثة 

حداث أتوافرت ظروف و إذالدى الفرد، فقد يكون لدى الفرد استعداد نظري إلدمان اإلنترنت، ولكنه ال يقع في اإلدمان إال 

ضاغطة في حياته تدفعه إلى إدمان اإلنترنت، ومن ثم يصبح الفرد عرضة لإلدمان، ويرى هذا االتجاه أن إدمان اإلنترنت 

لسلطان، االنسيان. )هو استجابة هروبيه من اإلحباطات والرغبة في الحصول على لذة بديلة تحقق اإلشباع والرغبة في 

3132.) 

  السلوكي:ثانياً: االتجاه 

، األشراطواإلنترنت هو سلوك متعلم يخضع لمبدأ المثير واالستجابة والتعزيز  إدمان إند هذا االتجاه على يعتم

حيث يقوم الفرد بمجموعة من السلوكيات واألنشطة للحصول على المكافأة أو التعزيز وهذا ما ينطبق على إدمان اإلنترنت 

ب أنها طريقة سهلة وبسيطة للهروب من الواقع للحصول على وما تقدمه تلك الشبكة له من راحة ومتعة نفسية، بجان

 (.,313بو بعاية، ) معززات السلوك

 ثالثاً: االتجاه الطبي: 

يعتمد االتجاه الطبي تفسيراًّ قائماًّ على أساس سلوكيات األفراد تحكمها مجموعة من العوامل الوراثية الجينية 

 وتغيرات كيميائية في المخ والناقالت العصبية، 

وما يتعلق بها من تغيرات في الكروموسومات والهرمونات والمواد الكيميائية الضرورية لتنظيم نشاط المخ 

والجهاز العصبي، حيث أظهرت بعض الدراسات في هذا المجال أنه توجد عقاقير قد تحدث خلل في التواصل العصبي، 

باعتدال المزاج لممارسة نشاط معين، مثل تناول  مما يترتب عليه إرسال المخ لمعلومات غير صحيحة كأن يتوهم الفرد

العقاقير أو المخاطرة أو المقامرة وينطبق مثل هذا التفسير على حالة االعتماد على اإلنترنت، حيث يتيح للفرد الشعور 

 (.,313بالمتعة واإلثارة )السلطان، 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 مراحل اإلدمان على اإلنترنت:

: وهي تحدث عندما يكون الشخص وافدا جديدا ومجربا جديدا لإلنترنت أو مستخدما لنشاط جديد ويطلق المرحلة األولى

 االفتتان. أوعلى هذه المرحلة مرحلة االستحواذ 

: المرحلة األولى هي مرحلة اإلدمان حتى يصل الشخص الى المرحلة الثانية هي مرحلة التحرر من المرحلة الثانية

 لة يقل اهتمام الشخص بالنشاط على اإلنترنت ويتحقق هذا بشكل كامل في المرحلة الثالثة.الوهم وفي هذه المرح

: وهي مرحلة التوازن وهي ترمز الى االستخدام الطبيعي لإلنترنت ويتحقق هذا عندما يجد الشخص المرحلة الثالثة

 (. Gross, 2004نشاطا جديدا مثيرا لالهتمام، جروس )

( هي عالمة النفس األمريكية كيمبرلي   Internet ddictionمصطلح "إدمان اإلنترنت" )ويذكر أن أول من وضع 

( التي تعد من أولى أطباء النفس الذين عكفوا على دراسة هذه الظاهرة في الواليات المتحدة Kimerly Youngيونغ )

 م. 3222منذ عام 

قامت عام  إنها، كما أسبوعياساعة  12ثر من ( إدمان اإلنترنت بأنه استخدام اإلنترنت أكYoungوتعرف يونغ )

( لبحث وعالج هذه Center for Online ddictionم( بتأسيس إدارة مركز اإلدمان على اإلنترنت )3222)

(، والتورط في Cught in Netالظاهرة، وقد أصدرت كتابين حول هذه الظاهرة هما الوقوع في قبضة اإلنترنت )

 (.Tngled in the Weالشبكة )

( بأنه اضطراب السيطرة على االندفاع في استخدام اإلنترنت والذي ال يتضمن السكر ,Young,1996وعرفته يونغ )

 أو فقد الوعي.

( بأنه ذلك المصطلح الذي يصف هؤالء الذين يقضون على اإلنترنت وقتاًّ طويالًّ Orzck,1998وعرفته أورزاك )

 يبالون بأعمالهم وأخيراًّ يغيرون إدراكهم عن العالم من حولهم.جداًّ، ويصبحون معزولين عن أصدقائهم وأسرهم وال 

وفي تعريف أخر هو استخدام اإلنترنت لفترات طويلة دون وجود سبب وظيفي أو أكاديمي يدفع إلى ذلك، مع وجود 

الة، أبو غز. )اربع سمات أو مظاهر هي: الرغبة الملحة، واألعراض االنسحابية، عدم السيطرة أو التحكم، والتحمل

 (3,، ص 3131

بحسب منظمة الصحة العالمية تم توسيع نطاق مصطلح اإلدمان المرضي ليتضمن جميع أشكال اإلدمان التي يقبل عليها 

الشخص بشكل غير طبيعي، بحيث تؤثر على حياته ليشمل أي أمر يرافقه استمرار في الرغبة والسلوك بشكل يستحوذ 

 م(.3131ئيسية، مثل نشاطات الحياة والعمل والعالقات االجتماعية. )القبس، على اإلنسان، فيعطي على احتياجاته الر

الذين  اداألفرشبكة اإلنترنت، هم  إدمانتعرضاًّ لخطر اإلصابة بمرض  األفرادأكثر  إنهذا وقد بينت الدراسات النفسية 

 يعانون من العزلة االجتماعية، 



 
 
 

 

 

 

والذين يعانون من مخاوف غامضة أو قلة احترام الذات، الذين  ناألخريوالفشل في إقامة عالقات إنسانية طبيعية مع 

الناس تعرضاًّ لإلصابة بهذا  أكثرالسخرية من قبل األخرين، هؤالء هم  أويكونوا عرضة لالستهزاء  إنيخافون من 

قدم لهم مجاالًّ واسعا لتفريغ مخاوفهم وقلقهم وإقامة عالقات غامضة مع األخرين  اإللكترونيالمرض، وذلك الن العالم 

تخلق لهم نوعا من األلفة المزيفة فيصبح العالم الجديد المالذ األمن من خشونة وقسوة عالم الحقيقة، كما يعتقدون حتى 

 (.3133ي، هانللخطر. )يتحول عالمهم هذا الى كابوس يهدد حياتهم االجتماعية، والشخصية 

 إلى خمسة أنواع رئيسية تتمثل بما يلي:  اإلنترنت( إدمان 3222)  Youngكما صنفت 

 المواقع اإلباحية(، إدمان العالقات عبر الفضاء المعلوماتي )عالقات قاعات الدردشة(.الجنسي )الفضاء  إدمان

ي كالبحث عن المعلومات الزائدة عن الحد المغامرة والشراء عبر اإلنترنت(. اإلفراط المعلومات )مثل اإلنترنتإلزام 

 عبر اإلنترنت، اإلدمان على العاب اإلنترنت بشكل زائد عن الحد الطبيعي.

تتميز بفقدان السيطرة لزائرها، وهو مؤشر على السلوك القهري ال يقاوم النشاط  اإللكترونيةأن المواقع  TORI أكدوقد 

تسمح لهم بإقامة عالقات اجتماعية بديلة عن العالقات االجتماعية  هاإنالسيكو دينامي نحو الشبكة، باإلضافة الى 

 (.Tori, 2000الحقيقية التي تحمل المشاكل والمسؤوليات الواجبات والتحديات. )

 اإلنترنتوتؤكد أن واحدا من كل خمسة مدمنين على  اإلنترنتلقد سلطت الضوء كمبرلي يونغ على اإلدمان على 

 (. 3113. ) العباجي، اإلنترنتى في نشاط جنسي أثناء قضائهم الوقت على يشتركون بطريقة أو أخر

وفي الدراسة التي قدمتها كمبرلي يونغ حول اإلدمان على اإلنترنت وجدت هنالك خالل جوانب مهيمنة على المدمن 

يات إلى و اعتماد شخصتتمثل في: فكرة المجتمع: تجمع األصدقاء على الخدمة أو الشبكة. التخيالت: التخيالت الجنسية أ

 األشخاص. السلطة والقدرة على التحكم للوصول الفوري إلى المعلومات أو األشخاص.

هذا ما يفسره حالة الفرد عندما يتوقف عن إدمانه فنجده يعاني من اختالل ما يدور بها من أعراض مرضية يختلف 

 (.3112باختالف طبيعية اإلدمان. )مصباح، 

 ( بين االستخدام المكثف لإلنترنت واآلثار الفيزلوجية حيث توصلت إلى: Lynne Roertsوكذلك ربطت روبرت )

وجود استجابات شرطية )ارتفاع في ضغط الدم(، شدة التركيز المبالغ بعالم الشاشة، عدم االنتباه أو االستجابة 

   (.Jsuler,2002للمؤثرات الخارجية أثناء ارتباطه بالحياة الرقمية، أحالم اليقظة. )

 أعراض إدمان اإلنترنت

 إلدمان شبكة اإلنترنت وهي كاآلتي:  أعراضهناك عدة 



 
 
 

 

 

 

  ،من  وأكثرقضاء ساعات طويلة على شبكة اإلنترنت بشكل يتعارض مع أداء المهام اليومية، واتخاذ القرارات

إلنترنت، الوقت المعتزم، اإلحساس بالعجز عند خفض عدد ساعات االستخدام، االنهماك الكامل في شبكة ا

 (.3131اإلحساس بالقلق، والكآبة عند التوقف أليام عن استخدام شبكة اإلنترنت. )القبس،

  الشعور بالفزع أو الضجر أو االكتئاب عندما يكون غير قادر علي استخدام الكمبيوتر واالتصال بشبكة

 (.,311اإلنترنت أو عندما يعطل من استخدامه. )جاد،

  ر أكثر عرضة من اإلناث لهذا الخطر، وان كل من يتجاوز استخدام شبكة الذكو إنوقد الحظ الباحثون

 (.3131( ساعة اسبوعياًّ، تتزايد لدية احتماالت اإلدمان. )القبس، 31اإلنترنت )
 

 اإلنترنت:طرق الوقاية من إدمان 

 والتحرر منه من خالل:هناك بعض من المهارات المعرفية السلوكية التي تمكن الفرد من كسر قيود السلوك اإلدماني 

من النمطية في حياته، وكذلك أن يدرب نفسه على أسلوب حياة صحي، في مواعيد النوم،  نفسهيحرر  إنعلى الفرد 

 بعض الوجبات. أسقاطواالستيقاظ، ومواعيد لتناول الوجبات دون 

 لاألعمااالشتراك في  أورف، وتعلم المزيد من المهارات المختلفة: رسم، عزف على الة موسيقية، تعلم حرفة من الح

 األنشطة االجتماعية من خالل منظمات وجمعيات المجتمع األهلي. أوالخيرية أو التطوعية، 

أفراد األسرة، وربما يسعى لتكوين نسيج  أويخطط لممارسة مجموعة من األنشطة المشتركة مع األصدقاء  إنوأيضا 

 قة، بشكل يؤثر على الفرد ويخرجه من عزلته.، ويدعم هذه العالاألخريناجتماعي من العالقات مع 

السلوكي،  اإللهاءيقاوم فكرة الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر بكل عزم، وقوة بإرادة قوية واعية من خالل  إنمحاوال 

 ، واألنشطة اليدوية.األعمالوالذهني فعندما يشعر الفرد بحاجة ملحة للجلوس أمام شاشة الكمبيوتر يقوم ببعض من 

على مهارات االسترخاء البدني، والذهني، وممارسة رياضة التأمل لراحة الجهاز العصبي،  ويدرب نفسهتعلم وان ي

 وتجديد الطاقة البدنية، والذهنية. 

ويفضل في النهاية أن يستعين مريض اإلدمان على اإلنترنت طلب المساعدة من االختصاصي النفسي المدرب على 

منه من خالل البرامج العالجية المتنوعة، وبرامج العالج الجمعي، ومنع االنتكاسة  عالج اإلدمان، والعودة للتعافي

 (. 3112والتأهيل للعودة مرة أخرى معافى من السلوك السلبي. )فخري، 

 السلوكية منها: االستراتيجياتوهناك حلول عالجية لحاالت اإلدمان على شبكة اإلنترنت، اقترحت يونغ عدداًّ من 

: ويتطلب تحديد نمط استخدام الفرد لشبكة اإلنترنت ثم محاولة كسر هذا   Prctice the oppositeممارسة العكس 

 الروتين أو العادة عن طريق تقديم أنشطة محايدة ومعتدلة.



 
 
 

 

 

 

: فمن المفيد جداًّ وضع مخطط مسبق لجميع أيام األسبوع بحيث يحدد بوضوح كم   Setting golsضع أهداف مسبقة 

خصصة الستخدام شبكة اإلنترنت فعلى المدى البعيد يولد هذا السلوك لدى الفرد شعوراًّ بقدرته على عدد الساعات الم

 التحكم في استخدام شبكة اإلنترنت.

: ينصح الفرد بكتابة اآلثار السلبية لالستخدام المفرط لشبكة اإلنترنت على بطاقات  Reminder crdsبطاقات التذكير 

ك كتابة فوائد الحد من استخدام شبكة اإلنترنت فحمل هذه البطاقات بشكل مستمر بهدف كمشاكل في العمل مثالًّ وكذل

 التذكرة يساعد الفرد على تجنب سوء استخدام اإلنترنت.

: إذ تساعد هذه المنبهات في تذكير الفرد بموعد انتهاء وقت استخدام شبكة  Stop-wtchesاستخدام ساعات التوقف 

 اإلنترنت.

: عادة ما يهمل مدمنو شبكة اإلنترنت جوانب كثيرة من حياتهم نظراًّ  Personl inventoryعمل قائمة شخصية 

 مرة أحيائهالقضاء أوقات طويلة على شبكة اإلنترنت فوضع قائمة بهذه األنشطة واالهتمامات المهملة يساعد على 

 أخرى.

خرى في العالج كعامل الثقافة والدين والقيم االجتماعية وجدير بالذكر في هذا اإلشارة إلى دور عوامل إيجابية أ

واألخالقية المتعارف عليها وااللتزام بها لكي يتجنب الفرد مخاطر إدمان شبكة اإلنترنت االجتماعية والنفسية 

 (.3131والجسمية. )أحمد، نهلة آمين، 

 الدراسات السابقة:ثانيا: 

 دركالدعم االجتماعي المُ  التي تناولتالدراسات 

( هدفت الى اختبار تأثير المختلف لمصادر الدعم lsuie et l..2019أجرى دراسة السبيعي وآخرين )            

منها إناث بمتوسط عمري   %82 ( طالباًّ )461تكونت عينة الدراسة من ) الجامعي،االجتماعي على رفاهية الطالب 

لنتائج بينت ا ،مقياس جودة الحياة ،األبعادمقياس الدعم االجتماعي متعدد  ،( طبق عليهم استبيان صحة المريض 20-62

 وارتبط بشكل سلبي دال بهذه بأعراض االكتئاب .  ،الدعم من العائلة واألصدقاء تنبأ بأعراض االكتئاب إن

 

ي والوقاية من ( الى التعرف على مصادر الدعم المعرفي واالجتماع 2017،وهدفت دراسة ) الربابعة              

ولتحقق هدف الدراسة اعتمد الباحث المنهج  ،( طالباًّ وطالبة في المدارس الثانوية في األردن20المخدرات بين عينة من )

هناك تسعة مصادر لدعم االجتماعي  إنوأشارت نتائج الدراسة الى  ،النوعي من خالل المقابالت المنظمة مع العينة

 االجتماعي واألقران اإلعالمووسائل  اإلعالملنحو التالي ؛ اآلباء و المعلمين ووسائل والمعرفي مرتبة تنازلياًّ على ا

 المدرسية والمناهج الدراسية والمستشار النفسي والندوات والمؤتمرات والقراءة.  اإلعالمووسائل 

 



 
 
 

 

 

 

( هدفت الى معرفة العالقة بين المساندة االجتماعية واالكتئاب وانخفاض تقدير الذات 2015دراسة )العتيبي            

 سنة،( 50-15( مطلقة تراوحت أعمارهن ما بين )500تكونت عينة الدراسة من ) ،األخرىوبعض المتغيرات 

باطية ئج وجود عالقة ارتبينت النتا الذات،ومقياس تقدير  االكتئاب،ومقياس  االجتماعية،طبق عليهن مقياس المساندة  

ووجود عالقة موجبة بين المساندة االجتماعية وتقدير  المطلقات،عكسية سلبية بين المساندة االجتماعية واالكتئاب لدى 

  الذات.

 

 ،تعرف العالقة بين المساندة االجتماعية والتحصيل الدراسي إن( الى 2014وهدفت دراسة )حسين، وعباس 

( طالبة من طالبات المرحلة الرابعة 27ريقة العشوائية من مجتمع البحث األصلي والبالغ عددهن )وتم اختيار العينة بالط

واستخدمت الباحثتان المنهج  ،( طالبة من المجتمع األصلي20قسم التربية الرياضية تم استجابة ) ،في كلية التربية للبنات

 إنوأشارت نتائج الدراسة الى  ،( فقرة27بعدد فقرات ) وكذلك مقياس المساندة االجتماعية  ،الوصفي باألسلوب المسحي

وهناك عالقة ارتباط معنوي بين  ،منها تمتع الطلبة بمقدار من المساندة االجتماعية ،هناك مجموعة من االستجابات

 المساندة االجتماعي والتحصيل الدراسي . 

 

تعرف مستوى الدعم االجتماعي وعالقته بالسعادة لدى طلبة الصف  إن( اال  2012) النصاصرة هدفت دراسة 

( طالباًّ وطالبة وتم استخدام  المنهج المسحي من خالل 644وتكونت عينة الدراسة من ) ،التاسع في منطقة بئر السبع

 دعم االجتماعي جاءمستوى ال إنوقد أشارت نتائج هذه الدراسة الى  ،استخدام أدوات الدعم االجتماعي والسعادة  النفسية

في المرتبة األخيرة وأظهرت النتائج  األخرينومجال تشجيع  ،وجاء مجال الدعم االجتماعي بالمركز األول ،متوسطاًّ 

ووجود  ،الدعم المادي وجاءت الفروق لمصلحة الذكور للجنس باستثناءأيضاًّ انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

 الدعم االجتماعي وجاءت الفروق لمصلحة التحصيل المرتفع . فروق تعزى للتحصيل في مستوى

حيث تكونت عينة  المراهقين.( دراسة هدفت إلى معرفة مستوى الدعم االجتماعي لدى 2008أجرى الخالدي )

اس وتم تطبيق مقي العراق.( طالبا وطالبة من المرحلة األولى من كلية المعلمين في جامعة الموصل في 164الدراسة من )

 رتفعة،موقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اإلسناد االجتماعي جاء بدرجة  النفسية.اإلسناد االجتماعي ومقياس الصحة 

ووجود فروق في الصحة النفسية  االجتماعي،مع وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في مستوى اإلسناد 

 االجتماعي.تعزى إلى اإلسناد 

 

هدفت الى معرفة طبيعة العالقة القائمة بين بعض المتغيرات النفسية االجتماعية  (2006دراسة )خميسة 

والجانب البيولوجي الذي يتمثل ببعض مكونات الجهاز المناعي )  ،والمتمثلة في الدعم االجتماعي المدرك واالكتئاب

 ،إناث28ذكور و  32" منهم Cكبد"( مصاباًّ بالتهاب ال60الغلوبيلينات والخاليا المناعية (، تكونت عينة البحث من )

طبق عليهم مقياس الدعم االجتماعي المدرك اختبار بيك  ،سنة 47سنة بمتوسط عمر     68و21تتراوح أعمارهم بين 

  ،لالكتئاب، واالختبارات الخاصة بالجهاز المناعي



 
 
 

 

 

 

االجتماعي المدرك ودرجة االكتئاب لدى وكان من أهم النتائج وجود عالقة ارتباطية سلبية دالة إحصائياًّ بين درجة الدعم 

، وعدم وجود فروق بين الجنسين ذات داللة إحصائية في درجة الدعم  االجتماعي المدرك "C"المصابين بالتهاب الكبد

 و االكتئاب .

 

الدول  فولقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الدعم االجتماعي لدى الطلبة الجامعيين في مختل          

االجتماعي الذين يتلقونه من  األفراد( إلى تحليل ما إذا كان دعم  sezer & isgor 2017وهدفت دراسة سيزر ايسجور )

( من طلبة 303وتكونت عينة الدراسة من ) ،يؤثر في الوقت يقضونه ،األفرادوأسلوب الحياة الذي يتبناه   ،البيئة المحيطة

و اشارات نتائج الدراسة  ،وأساليب الحياة األبعادم مقياس الدعم االجتماعي متعدد وتم استخدا ،الجامعات والمحاضرين

 نترنت . في بيئة اإل األفرادو أنماط الحياة تؤثر حسب الوقت الذي يقضيه  األفرادالدعم االجتماعي الذي يتصوره  إنالى 

 

( إلى تعرف أثر الحياة االنتقالية في Lne: Leiert & Gok 2017وهدفت دراسة الني وليبيرت وجوكا )             

( 378وتكونت عينة الدراسة من ) المجموعة،مقارنة متعددة  والسعادة؛والرفاه  االجتماعي،بالدعم  البالغين،ظهور ارتباط 

 الحياة، ناالنتقالية أظهر مستويات أقل من الرضا ع الحياةنموذج  إنطالباًّ من البالغين وقد أشارت نتائج هذه الدراسة الى 

 االجتماعي. وأضعف للدعمكما أظهرت آثار توسط أقل 

 

(  دراسة هدفت الى تعرف تأثير الدعم االجتماعي في السلوك االجتماعي اإليجابي (Guo 2017وأجرى                  

قواننغتشو )  ( طالباًّ وطالبة من طلبة عشر جامعات مختلفة في مركز (270وتكونت عينة الدراسة من  ،لطلبة الجامعة

Gungzhoن ومقياس الثقة بي ،ومقياس السلوك اإليجابي ،تم استخدام مقياس الدعم االجتماعي ،( في جمهورية الصين

الدعم الذاتي واستغالل دعم طلبة الجامعة يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في السلوك  إنوأشارت النتائج الى  ،األشخاص

 وكذلك فأن الثقة بين األشخاص تلعب دوراًّ متوسطاًّ  ،لثقة العاطفية والثقة النوعيةاالجتماعي اإليجابي من خالل تأثير ا

 في تأثير الدعم االجتماعي في السلوك االجتماعي اإليجابي .

والدعم  ،( الى تعرف مدى إسهام أساليب التكيفRht &Ihn 2017وهدفت دراسة راهات وايهان )                 

وتكونت  ،في قدرة الطلبة على تنظيم حياتهم الجامعية في السنة األولى ،وسمات المرونة ،االجتماعي وبناء التبادل الذاتي

تخدام وتم اس ،( طالباًّ وطالبة من الطلبة المعرضين للخطر والملتحقين بجامعة حكومية في تركيا527عينة الدراسة من )

 للترابط الذاتي والدعم إنوقد أشارت نتائج الدراسة الى  ،ياس إدراك الدعم االجتماعيومق ،نموذج المعلومات الشخصية

يم دوراًّ كبيراًّ في تنظ ،وأساليب التكيف والمرونة بين طلبة الجامعة مع بعض سمات الخطر المحدد ،االجتماعي المدرك

 حياتهم الجامعية . 

 

( الى تعرف مستوى دعم المعلمين األقران في سلوكيات Virtue et l..2015وهدفت دراسة فارتو وآخرين )             

أظهرت نتائج المقابالت  ،( مشاركاًّ 24وتكونت عينة الدراسة من ) ،وتدعيم دافعيتهم ضمن السياقات المدرسية ،المراهقين

االجتماعي المقدم المنظمة مع أفراد الدراسة وجود دور مؤثر لكل من المعلمين واألقران في مستوى الدعم االكاديمي و 

ركة في األنشطة وزيادة فرص المشا ،دعم المعلمين يؤثر بشكل مباشر في تحفيز دافعية الطلبة إنكما بينت النتائج  ،للطلبة

 وللجماعة. وتعزيز روح االنتماء للمدرسة  ،المدرسية واالجتماعية



 
 
 

 

 

 

 

ي والسلبية ف اإليجابيةفقد هدفت الى تعرف األدوار الوسيطة لآلثار  (Civitci 2015أما دراسة سيفتك )                    

( طالباًّ وطالبة من طالب 479وتكونت عينة الدراسة من ) ،العالقة بين الدعم االجتماعي المدرك وتوتر طلبة الجامعة

الدعم  ات باستخدام مقياسكما تم جمع البيان ،األمريكيةكلية التربية في إحدى الجامعات الحكومية في الواليات المتحدة 

 إن وقد أشارت نتائج الدراسة الى ،واإليجابيةومقياس اآلثار السلبية  ،ومقياس التوتر المدرك ،االجتماعي متعدد األبعاد

 .فس المنهجاآلثار اإليجابية بن بينما ال تعمل ،اآلثار السلبية دوراًّ وسيطاًّ في العالقة بين الدعم االجتماعي المدرك والتوتر

 

هدفت الى اختبار األثر الوسيط للدعم االجتماعي على العالقة  (Wng et l..2014وآخرين ) ودراسة وانغ                

طبق عليهم مقياس الدعم  جامعياًّ،( طالباًّ 632تكونت عينة البحث من ) الجامعة،بين اإلجهاد واالكتئاب لدى طلبة 

المرتفع عن درجات اعلى من االكتئاب  اإلجهادالغ طلبة الجامعة ذوي بينت النتائج إب واالكتئاب،االجتماعي المدرك 

ة في مجموع أصغرعلى االكتئاب  اإلجهادكان تأثير  المنخفض، وعموماًّ والدعم االجتماعي  اإلجهادمن الطلبة ذوي  أكثر

 المنخفض.الدعم االجتماعي المرتفع مقارنة بمجموعة الدعم االجتماعي 

 

( الى تعرف تأثير الوساطة في الدعم االجتماعي واحترام Zho You 2012 ..Kongوهدفت دراسة كونج زاهو يو )    

( طالباًّ 489وتكونت عينة الدراسة من )المتأخرة. الذات للعالقة بين الذكاء العاطفي ورضا الحياة في مرحلة المراهقة 

الدعم االجتماعي واحترام الذات  إنوقد أشارت نتائج الدراسة الى  سنة،( 17-23جامعياًّ صينياًّ تتراوح أعمارهم بين )

أشار تحليل متعدد المجموعات  ،وعالوة على ذلك ،في آواخر المراهقة الحياةتوسط تماماًّ العالقة بين سمة الوساطة ورضا 

رات من الحياة النظي التكور الذين يحصلون على دعم اجتماعي مرتفع هم أكثر احتماال للحصول على رضا أكبر إنالى 

 اإلناث.من 

 

( دراسة Kimhi , Eshel , Zyserg , nd 2010) Hntmnزايزبيرج وهانتمان  ،ايشيل ،وأجرى كيمهى                

هدفت إلى الكشف عن اإلحساس بالخوف والدعم االجتماعي عوامل توسط للضغوط والمحن النفسية لدى المراهقين . 

( طالبا وطالبة من طالب المرحلة الثانوية تم اختيارهم عشوائية من مجموعة من 820ن )وقد تكونت عينة الدراسة م

واستخدمت الدراسة مقاييس القلق واالكتئاب واستبانة خاصة بالدعم  المحتلة.المدارس الثانوية في منطقة شمال فلسطين 

سك األسري بين أفراد األسرة يؤدي دورا هاما وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التما البيانات.االجتماعي في عملية جمع 

 وأن هناك فروقة تعزى إلى متغيرات نفسية.في مستوى تأثير الدعم االجتماعي المقدم إلى الطالب الذي يعاني من محنة 

ة يالجنس والعمر في أثر الدعم االجتماعي على التعافي من المحنة التي يعاني منها الطالب لصالح اإلناث و الفئة العمر

 .( سنة19-10من )

 

( دراسة هدفت إلى  Shrf , Thompson , nd Wlsh، 2009وولش ) ،وثومبسون ،وأجرى شرف                     

الكشف عن اآلثار الوقائية لتقدير الذات والدعم االجتماعي ضد سلوكيات وأفكار االنتحار لدى المراهقين المعرضين إلى 

( طالبا وطالبة من الطالب المتسربين من المدرسة تم اختيارهم عشوائية من 849الخطر . وقد تكونت عينة الدراسة من )

 ،في مدينة شيكاغو في الواليات المتحدة األمريكية أحد مراكز رعاية الشباب



 
 
 

 

 

 

ائج الدراسة وقد أشارت نت البيانات.واستخدمت الدراسة االستبانة الخاصة بجمع البيانات والمقابلة المقننة في عملية جمع  

ارية لدى النتحبأن الدعم االجتماعي األسري يلعب دورا توسطية في أثر تقدير الذات على مخاطرة السلوكيات واألفكار ا

وأن هناك فروقا تعزى إلى مستوى األسرة االجتماعي في مستوى الدعم االجتماعي المقدم إلى هذه الفئة من  ،المراهقين

 األفضل.لصالح المراهقين من األسر ذات المستوى االجتماعي  ،المراهقين

 

دراسة  ( Yeh , Okuo , Mrte , She nd Pituc 2008وأجرى ييه، الكوبو، مارتيا، شيا، وبتوسك ) ،               

واستخدام اللغة والدعم االجتماعي لدى الطالب  ،وااللتزامات األسرية ،هدفت إلى الكشف عن التفاعالت االجتماعية

( طالبة وطالبة من الطالب الصينيين المهاجرين إلى الواليات 289وقد تكونت عينة الدراسة من ) ،المهاجرين من الصين

م وقد أشارت نتائج الدراسة أن الدع البيانات.مريكية . واستخدمت في هذه الدراسة استبانة خاصة بعملية جمع المتحدة األ

خدام واست ،االجتماعي األسري والدعم االجتماعي المقدم من األصدقاء كانا عاملين مهمين في مستوى التفاعل االجتماعي

 الطالب.اللغة اإلنجليزية لدى هذه الفئة من 

 

والدعم المقدم من  ،( دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر النزاعات األسرية Siyez، 2008أجرى سايز )و 

( 10734الوالدين واألصدقاء على تقدير الذات واالكتئاب والسلوك المشكل لدى المراهقين . وقد تكونت عينة الدراسة من )

في الدراسة مقاييس تقدير الذات واالكتئاب واستبانة واستخدمت  التركية.من طالب المرحلة الثانوية في مدينة أنقرة 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين ارتفاع  األصدقاء.خاصة بالدعم االجتماعي المدرك المقدم من 

كما أشارت نتائج الدراسة أن  ،مستوى النزاع األسري وبين انخفاض مستوى تقدير الذات واالكتئاب لدى الطالب

 النزاعات األسرية تؤثر سلبا على مستوى الدعم االجتماعي المدرك المقدم من األسرة واألصدقاء.

 

دراسة هدفت إلى  Hurre , Eerol , Rohlconen ,&ro ,2007)ونيونين وارو) ،وأجرت هوربي ايروال

عينة من المراهقين الكشف عن الدعم االجتماعي والعالقة بين الوضع االجتماعي لألسرة وأعراض االكتئاب لدى 

( طالبة من طالب المرحلة الثانوية تم اختيارهم 2194ومتابعتهم حتى مرحلة الرشد . وقد تكونت عينة الدراسة من )

مقياس بيك و ،واستخدمت في الدراسة استبانة خاصة لعملية جمع البيانات فنلندة.عشوائية من إحدى المدارس الثانوية في 

ت نتائج هذه الدراسة أن الطالب الذين لم يتوفر لهم الدعم االجتماعي الكافي في مرحلة وقد أشار ،ألعراض االكتئاب

 ،سنة 32المراهقة كانوا أكثر عرضة إلى تطوير أعراض االكتئاب في عمر 

وأن هناك أثرا توسطية للوضع االقتصادي لألسرة في العالقة بين مستوى الدعم االجتماعي المقدم وبين  

 والجنس.والعمر  ،ا األثر يعتمد على مجال الدعم االجتماعي المقدموأن هذ ،االكتئاب

     

 اإلنترنت:إدمان التي تناولت الدراسات 

( إلى بحث عالقة الشعور بالوحدة النفسية وإدمان اإلنترنت لدى عينة من 3132هدفت دراسة سامية ابراهيم )            

 ،طلبة جامعة أم البواقي بالجزائر، والتعرف على الفروق بين الجنسين في إدمان اإلنترنت والشعور بالوحدة النفسية



 
 
 

 

 

 

 ،طالبة( من معظم كليات جامعة أم البواقي 321 طالبا، 311كان منهم )  ،( طالبا وطالبة321تكونت عينة الدراسة من ) 

ن وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط موجبة بي ،ومقياس الشعور بالوحدة النفسية اإلنترنتوتم تطبيق مقياس إدمان 

ح لصال اإلنترنتجة إدمان ووجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في در ،اإلنترنتالشعور بالوحدة النفسية وإدمان 

 وفي مستوي الشعور بالوحدة النفسية لصالح الذكور. ،الذكور

 

 بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة،بعنوان اإلدمان على اإلنترنت وعالقة ب ( 3133وهدفت دراسة )معيجل،             

لجنس رنت وفقا لمتغيرات االتعرف على مستوى اإلدمان على اإلنترنت لدى طلبة الجامعة والمقارنة في اإلدمان على اإلنت

وقد جرى استعمال  من كال التخصصين في جامعة بغداد، ( طالبا وطالبة311وقد تألفت عينة البحث من ) والتخصص،

( وتوصلت الدراسة إلى ,322) (Young)لنفس كيمبرلي يونغ الذي وضعته عالمة ا اإلنترنتاختبار اإلدمان على 

 النتائج التالية:

  إيجابيةهو بمستوى متوسط لدى عينة البحث الحالي وتلك نتيجة  اإلنترنتإن مستوى اإلدمان على  -

  (إناث )ذكور،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اإلدمان على اإلنترنت لدى طلبة الجامعة وفق لمتغير الجنس  -

 ساني(إن )علمي،توجد فروق ذات داللة إحصائية في اإلدمان على اإلنترنت لدى طلبة الجامعة وفق متغير التخصص  -

 ولصالح ذوي التخصص اإلنساني.

 

( بعنوان االتصال عبر اإلنترنت وعالقته ببعض المهارات االجتماعية لدى ,311دراسة عبدالمجيد )                    

مع واتخذت الباحثة مجت الوصفية واستخدمت المنهج المسحي، طالب المرحلة الثانوية وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات

( 3222( مدرسة تضم )333رقية حيث تبلغ عدد مدارس المرحلة الثانوية )الدراسة لطالب المرحلة الثانوية بمحافظة الش

( طالبا 321وبلغت عينة الدراسة ) ة،وتم تحديد عينة الدراسة بالطريقة العشوائي ( إدارة تعليمية،33ال موزعة على )فص

وجود  نتائج الدراسة عدموأظهرت  وتر ويتعاملون مع شبكات اإلنترنت،طالب المرحلة الثانوية الذين يستخدمون الكمبي

كذلك عدم وجود فروق  انية والنوع، وجاءت لصالح اإلناث،فروق ذات داللة إحصائية دالة بين مهارة المشاركة الوجد

 نترنت ومهارة التعبير االجتماعي،ذات داللة إحصائية بين استخدام طالب المرحلة الثانوية عينة الدراسة لإل

 يد،أة بالتفاعل، والتعاون، والتقلوالمباد النوع وكل من مهارة االستقاللية، إحصائية بينكذلك ال توجد فروق ذات داللة  

 والتعبير االجتماعي.

 

( إلى معرفة أثر استخدام اإلنترنت على العالقات األسرية بين أفراد 3112ولقد هدفت دراسة العويضي )              

. واستخدمت الباحثة االستبيان كأداة للتحقق أسرة( 311عرضية عددها )األسرة السعودية. وقامت الباحثة باختيار عينة 

نصف و وبسيط،من هدف الدراسة. وتوصلت النتائج بان تأثير استخدام اإلنترنت على العالقات السرية تأثير محدود 

ت النتائج بان لكما د متوسطة،وكذلك يخضعون لرقابة  متوسط،المبحوثين تقريبا ينظمون استخدامهم لإلنترنت بمستوى 

ه توجد فروق ذات وأن وخلقيا،العينة يرون بأن اإلنترنت له تأثير سلبي على المجتمع السعودي دينيا  أفرادنسبة كبيرة من 

بين كما يرى اآلباء بأن العالقة بينهم و الزوجية،وبين تأثير ذلك على العالقات  اإلنترنت،داللة معنوية بين مدة استخدام 

  ام،عا زادت مدة استخدام أبنائهم لإلنترنت. وأوصت الدراسة بضرورة توعية أفراد المجتمع بشكل أبنائهم تقل كلم



 
 
 

 

 

 

وكيفية التعامل األمثل معها وضرورة الرقابة من قبل األسرة الستخدام آمن من  الشبكة،والشباب بشكل خاص بمخاطر 

 قبل أبنائهم لإلنترنت.

 

 وبلغ أفراد عينة عية النتشار اإلنترنت على الشباب،( دراسة بعنوان اآلثار االجتما3111وأجرى الخواجا )             

ة المنهج ( سنه واتخذت الدراس12-32( طالبا وتقع أعمارهم من )22( طالبا و)31( مفحوصا منهم )313الدراسة )

هناك  ،(12من خالل اإلنترنت )% األصدقاءنسبة التعارف على   وأظهرت نتائج االستبانة: الوصفي والتحليل الناقد،

 –( تعتبر اإلنترنت ضرورة 3,ظهرت نسبة )% ،( قامت بتطوير عالقات اجتماعية عبر شبكة اإلنترنت22نسبة )%

 لبي.( ولم يظهر أي اثر س23( وعدم وجود تأثير )%22كانت أثر اإلنترنت على سير النشاطات اليومية إيجابيا بنسبة )%

 

(، بعنوان أثر االستخدام المنزلي لإلنترنت في التحصيل الدراسي لمستخدميه 3111وأيضا دراسة الحيلة )

  لمستخدميه،وهدفت الدراسة للكشف عن أثر االستخدام المنزلي لإلنترنت في التحصيل الدراسي 

تكونت عينة الدراسة من و نظرهم،ارتياد الطلبة المراهقين لمقاهي اإلنترنت من وجهة  أسبابواستقصاء 

( طالبا تراوحت 21وتكونت العينة الثانية من ) األساسي،( طالبا من طلبة الصف العاشر ,1)مجموعتين األولى من 

وأظهرت نتائج  دراسية،( سنه ممن يرتادون مقاهي اإلنترنت واستغرقت الدراسة ثالثة فصول 33-32أعمارهم )

 الدراسة: 

ية بين متوسطات المعدالت العامة للطلبة في نهاية الفصل الثالث تعزى إلى طريقة تنظيم وجود فروق ذات داللة إحصائ 

( من الطلبة المستجيبين بينوا أن سبب ارتيادهم مقاهي اإلنترنت هو التسلية والترفيه ,3)% ،االستخدام المنزلي لإلنترنت

( من الطلبة المستجيبين بينوا أن أثره سلبي في 2,)% ،ومشاهدة األفالم والتعارف، المحادثة،وغرفة  األلعاب،من خالل 

 التحصيل الدراسي.

 

إلى فحص كمية انتشار اإلدمان على  (Min - Pei Line et l، .3133هدفت دراسة مني بلين وآخرون )              

س اإلدمان . طبقت مقايياإلنترنت في عينه ممثله من طلبة جامعيين والتعرف على المخاطر االجتماعية الناتجة عن هذا 

( اختيروا من الكليات بمدينة تايون، وأظهرت النتائج أن انتشار اإلدمان على  ,1,3الدراسة على عينة عشوائية ) 

( إلى )  3223وتراوحت النسبة ما بين  ) % %22كانت نسبة التأكد فيها  %  3221استعمال اإلنترنت بالنسب التالية 

يرات اإلنترنت على طلبة عالمات إحباط كبيرة، مخرجات إيجابية عالية لفترات أطول ( حيث كانت أبرز تأث 3,22%

كل هذه العالمات كانت نتائج اإلدمان على اإلنترنت، الخالصة  ،الستعمال اإلنترنت، عدم الرضا من العالمات المحصلة

 متغيرات المذكورة أعاله دلت بطريقة أون كان عاليا جدا، وكذلك الاإن انتشار اإلنترنت بين الطلبة الجامعيين في تايو

 بأخرى على استعمال اإلنترنت بشكل مستقل فيما بينها.

 

واحترام الذات  ،العزلة ،إلى التحليل لآلثار المتصلة باالكتئاب ( Tuncy،  3131هدفت دراسة تونکي )                  

ضة أجريت الدراسة حسب نموذج الطريقة المستعر ،لثانويةفي التنبؤ بمستويات اإلدمان على اإلنترنت في طلبة المرحلة ا

 ،( في ترابزون3131( طالبا عام )323طبقت الدراسة على عينة قوامها ) ،وهي إحدى نماذج البحث 33



 
 
 

 

 

 

ومعيار روزمبيرغ الخاص باحترام الذات .  ،ومعيار يوكال الخاص بالعزلة ،واستخدمت الدراسة مقياس بيك لالكتئاب 

ذات مستوى متوسط وكذلك عالقة مهمة لإلدمان على اإلنترنت عندما  إيجابيةالبحث أن هنالك عالقة  وأظهرت نتائج

(  %32وهذه المتغيرات توضح بأن )  البعض.واحترام الذات مع بعضها  ،والعزلة ،أخذت المتغيرات المتعلقة باالكتئاب

 من المتغيرات تعود إلى اإلدمان على اإلنترنت. 

 

( طرق التحكم في مستوى التفاعالت  Mdell & Nuncer، 3113أوضحت دراسة مادل ومونسير )                   

وقد أظهرت  ،من استخدامي اإلنترنت والهواتف النقالة ،( مستخدم31-32االجتماعية لدى عينة من الشباب مكونة من )

ائل التواصل لدى عينة الدراسة األمر الذي جعلها بديال نتائج الدراسة : سيطرة اإلنترنت والهواتف النقالة على وس

الذي سمح لهم باالحتفاظ بالطبيعة التحادثية التفاعالت االجتماعية عبر  األمرللتفاعالت االجتماعية المتعارف عليها ، 

 تلك األجهزة،  وليس وجها لوجه مع األخرين.

 

 :التعقيب على الدراسات السابقة

 التي تناولت الدعم االجتماعي: التعقيب على الدراسات .1

ار اختب : تعددت أهداف الدراسات السابقة التي تناولت الدعم االجتماعي، فقد هدف بعضها إلىمن حيث الهدف -

تأثير مصادر الدعم االجتماعي على رفاهية الطالب الجامعي، وهدف بعضها إلى التعرف على مصادر الدعم 

المعرفي واالجتماعي والوقاية من المخدرات، ومعرفة العالقة بين المساندة االجتماعية واالكتئاب وانخفاض 

وى الدعم االجتماعي وعالقته بالسعادة تقدير الذات وبعض المتغيرات األخرى، ومنها هدف إلى تعرف مست

  ،لدى عينة من طالب المدارس، وتعرف تأثير الدعم االجتماعي في السلوك االجتماعي اإليجابي لطلبة الجامعة

والكشف عن اآلثار الوقائية لتقدير الذات والدعم االجتماعي ضد سلوكيات وأفكار االنتحار لدى المراهقين 

والدعم المقدم من الوالدين واألصدقاء على تقدير  ،شف عن أثر النزاعات األسريةالمعرضين إلى الخطر، والك

 الذات واالكتئاب والسلوك المشكل لدى المراهقين.

 من حيث المنهج المستخدم: -

 اعتمدت الدراسات والبحوث السابقة على المنهج الوصفي. 

 :من حيث العينة -

تعددت أنواع العينات في الدراسات السابقة، حيث شملت عينة من طلبة المدارس، وعينة من طلبة الجامعات، وعينة  

 من المراهقين، وعينة من النساء المطلقات.

 من حيث األدوات: -

 معظم الدراسات السابقة استخدمت مقياس الدعم االجتماعي، وبعضها استخدم مع المقياس المقابلة المقننة. 

 من حيث النتائج: ضمنت النتائج اآلتي: -

 .بينت النتائج أن الدعم من العائلة واألصدقاء تنبأ بأعراض االكتئاب 



 
 
 

 

 

 

  اإلعالم ووسائل اإلعالم االجتماعي  والمعلمين ووسائلأن مصادر لدعم االجتماعي والمعرفي هي: اآلباء

 النفسي والندوات والمؤتمرات والقراءة. واألقران ووسائل اإلعالم المدرسية والمناهج الدراسية والمستشار 

  وجود عالقة ارتباطية عكسية سلبية بين المساندة االجتماعية واالكتئاب لدى المطلقات، ووجود عالقة موجبة

  الذات.بين المساندة االجتماعية وتقدير 

  الدراسي.وجود عالقة ارتباط معنوي بين المساندة االجتماعي والتحصيل  

 يجابي.اإل االجتماعيواستغالل دعم طلبة الجامعة يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في السلوك  أن الدعم الذاتي 

 وزيادة فرص المشاركة في األنشطة المدرسية  ،أن دعم المعلمين يؤثر بشكل مباشر في تحفيز دافعية الطلبة

  وللجماعة.وتعزيز روح االنتماء للمدرسة  ،واالجتماعية

 

 :اإلنترنتالتي تناولت اإلدمان على  التعقيب على الدراسات .2

كشف عالقة الشعور بالوحدة النفسية وإدمان اإلنترنت، من حيث الهدف: تعددت أهداف الدراسات السابقة لتشمل:  -

والتعرف على مستوى اإلدمان على اإلنترنت لدى طلبة الجامعة، وأثر استخدام اإلنترنت على العالقات األسرية، 

ن واستقصاء أسباب ارتياد الطلبة المراهقي لمستخدميه،لي لإلنترنت في التحصيل الدراسي وأثر االستخدام المنز

 لمقاهي اإلنترنت، وفحص كمية انتشار اإلدمان على اإلنترنت في عينه ممثله من طلبة جامعيين. 

 اعتمدت الدراسات والبحوث السابقة على المنهج الوصفي. من حيث المنهج المستخدم: -

 تنوعت عينة الدراسة حسب الفئة المطبق عليها حيث شملت الطلبة الجامعيين، وطلبة المدارس. : من حيث العينة -

، وبعضها اإلنترنتتنوعت األدوات في الدراسات، ولعل أغلبها استخدم مقياس اإلدمان على من حيث األدوات:  -

 استخدم االستبيان، وبعضها استخدم المقابلة.

وجود عالقة ارتباط موجبة بين الشعور بالوحدة من حيث النتائج: بينت الدراسات السابقة عددا من النتائج أهمها:  -

هو بمستوى متوسط، وأن سبب ارتياد مقاهي اإلنترنت  اإلنترنت، وإن مستوى اإلدمان على اإلنترنتالنفسية وإدمان 

ثة، والتعارف، ومشاهدة األفالم، وسيطرة اإلنترنت والهواتف هو التسلية والترفيه من خالل األلعاب، وغرفة المحاد

 النقالة على وسائل التواصل لدى عينة الدراسة األمر الذي جعلها بديال للتفاعالت االجتماعية المتعارف عليها.

 

 أوجه الشبه واالختالف بين الدراسات والبحوث السابقة والدراسة الحالية: .3

 اسات السابقة في الدعم االجتماعي.تتفق الدراسة الحالية مع الدر -

 .اإلنترنتتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التي تناولت اإلدمان على  -

 تتفق الدراسة الحالية في اتباع المنهج الوصفي. -

 .اإلنترنتتختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الربط بين الدعم االجتماعي واإلدمان على  -

 الية في الفئة المستهدفة وهي المراهقين.تختلف الدراسة الح -



 
 
 

 

 

 

 

 أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات والبحوث السابقة: .4

 إثراء محاور الدراسة في اإلطار النظري. -

 تحديد أداة الدراسة وأبعادها وفقراتها. -

 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة. -

 بناء فروض الدراسة.  -

 النتائج.  الدراسة والدراسات السابقة وتفسير المقارنة العلمية بين نتائج -

 

 فروض الدراسة:

 يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو التالي:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعم االجتماعي الُمدرك و إدمان اإلنترنت لدى عينة من المراهقين في المجتمع  -3

 السعودي.

)ذكور، إناث( في العالقة بين الدعم االجتماعي الُمدرك وإدمان اإلنترنت لدى عينة يوجد تأثير لمتغير نوع الجنس  -3

 من المراهقين في المجتمع السعودي.

 

 وإجراءاته: منهج الدراسة

صلي األ الدراسةومجتمع  الدراسةواإلجراءات التي يتم استخدامها، حيث يعرض منهج  الدراسةيتناول هذا الفصل منهجية 

ات من حيث بنائها وتقنينها، وكذلك الخطو الدراسة، كما يتم تناول أدوات للدراسةللعينة، والعينة االستطالعية والعينة النهائية 

 اإلجرائية واألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات. 

 : سوف تقوم الباحثة باستخدام المنهج الوصفي. منهج الدراسة -١

 : يتمثل مجتمع الدراسة من المراهقين في المجتمع السعودي من البنين والبنات.مجتمع الدراسة  -٢

سنة. وهم الطالب  31من اكبر : سوف تكون عينة الدراسة من المراهقين الذين تكون أعمارهم  الدراسة عينة -٣

كة السعودية. حيث سيتم إرسال دعوة للمشاروالطالبات الذين يدرسون في المرحلة المتوسطة والثانوية بالمملكة العربية 

في االستجابة على أدوات الدراسة للعينة من خالل رابط الكتروني، وسوف يتم تقييد المشاركة فيه بالنطاق العمري 

 الُمحدد.

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 والجدول التالي يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها:

 ( توزيع العينة على المتغيرات1الجدول )

 النسبة المئوية العدد المتغير أبعاد المتغير

النوع 

 االجتماعي

 %27.4 86 ذكر

 %72.6 228 انثى

الى  31من  العمر

32 

44 14% 

الى  ,3من 

32 

65 20.7% 

سنة  32

 فأكثر

205 65.3% 

 %100 314 المجموع 

 

 أدوات الدراسة: -٤

 الُمدرك:الدعم االجتماعي  : مقياسأوال

لقياس الدعم االجتماعي الُمدرك، سوف تقوم الباحثة باستخدام مقياس الدعم االجتماعي للمراهقين الذي طوره أبو غزال  

( خماسي التدريج )كبيرة Likert ( فقرة بحيث يجيب عنها الطلبة في ضوء مقياس ليكرت )25والمكون من )( 2009) 

توزعت الفقرات على ثالثة أبعاد هي ) دعم الوالدين، دعم المعلمين، دعم جداًّ، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداًّ( وقد 

( البعد الثاني: دعم 10-1الزمالء( وتمثل هذه األبعاد الفقرات الثالثة: البعد األول: دعم الوالدين، وتمثله الفقرات )

 ( البعد الثالث : دعم الزمالء، 18-11المعلمين، وتمثله )

 لدي أصدقاء حميمون يتفهموني فعالًّ  -ومن األمثلة على فقرات المقياس: "يحبني والدي كما أنا(. 25-19وتمثله الفقرات )

 فعالًّ.  قاء حميمون يتفهمونيدلدي أص -يعاملني معلمي كإنسان له أهمية واعتبار –

  االجتماعي:الدعم  لمقياس ةالسيكو متريالخصائص 

 صدق البناء

مع الدراسة مجت من أفرادالدراسة الحالية من تطبيق المقياس على  االجتماعي فيتم التحقق من صدق البناء لمقياس الدعم 

ومن خارج عينتها، ثم تم إيجاد معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد، وكذلك بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس. والجدول 

 ( يبين هذه النتائج:3رقم )

 

 



 
 
 

 

 

 

 (2الجدول )

 والدرجة الكلية للبعد المنتمية له والدرجة الكلية لمقياس الدعم االجتماعيمعامالت االرتباط بين الفقرات 

 االبعاد
 رقم

 الفقرة

االرتباط 

مع 

 البعد

االرتباط مع 

الدرجة 

 الكلية

الدعم 

 الوالدي

1 .696 .633 

5 .838 .701 

8 .390 .432 

11 .677 .582 

15 .544 .465 

18 .770 .674 

21 .732 .684 

23 .503 .643 

24 .697 .525 

25 .710 .555 

دعم 

 الزمالء

2 .490 .344 

7 .698 .380 

10 .656 .308 

12 .449 .348 

14 .707 .313 

17 .791 .242 

20 .331 .446 

دعم 

 المعلمين

3 .624 .616 

4 .759 .602 

6 .597 .601 

9 .729 .583 



 
 
 

 

 

 

 االبعاد
 رقم

 الفقرة

االرتباط 

مع 

 البعد

االرتباط مع 

الدرجة 

 الكلية

13 .316 .382 

16 .592 .559 

19 .737 .647 

22 .708 .548 

 

( 1.212و  1.121( أن معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد المنتمية له لبعد الدعم الوالدي تراوحت بين )3يبين الجدول )

(، و معامالت االرتباط 1.313و  1.213، وبين درجة الفقرة لبعد الدعم الوالدي و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) 

( ، وبين درجة الفقرة لبعد دعم الزمالء 1.323و  1.113الفقرة والبعد المنتمية له لبعد دعم الزمالء تراوحت بين )بين 

(، و معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد المنتمية له لبعد دعم 1.313و  1.323و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) 

بين درجة الفقرة لبعد دعم المعلمين و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ( ، و1.322و  ,1.13المعلمين تراوحت بين )

 ء لمقياس الدعم االجتماعي.(، وهي قيم مناسبة و تدل على صدق البنا23,.1و  1.123) 

 ثبات مقياس الدعم االجتماعي

 من خراج عينتها ،و تم و للتحقق من ثبات مقياس الدعم االجتماعي تم تطبيق المقياس على إفراد من مجتمع الدراسة

التحقق من الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا، و الجدول التالي بين معامالت الثبات لمقياس 

 الدعم االجتماعي:

 (3الجدول )

 معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا لمقياس الدعم االجتماعي

ثبات  األبعاد مالرق

 كرونباخ الفا

 0.902 دعم والدي 1

 0.833 دعم زمالء 2

 0.870 دعم معلمين 3

 0.906 المقياس ككل 



 
 
 

 

 

 

( أن معامل الثبات المستخرج بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا لمقياس الدعم 1يبين الجدول )  

الزمالء (، ولبعد دعم 1.213(، في حين بلغ معامل الثبات لبعد الدعم الوالدي ),1.21االجتماعي بلغ للمقياس ككل )

الداخلي لمقياس الدعم وتدل على الثبات بطريقة االتساق  ،م مناسبة(، وهي قي1.231(، ولبعد دعم المعلمين )1.211)

 االجتماعي.

  اإلنترنت:إدمان مقياس  ثانيا:

اسـتخدام المقيـاس التشـخيصي إلدمـان سوف تقوم الباحثة باستخدام مقياس مستوى إدمان استخدام اإلنترنت من خالل 

بتقنينه على عينة من المجتمع السعودي، وهو مأخوذ في صورته األولية من مقياس ( 3131الراشد )اإلنترنـت، والذي قام 

يتضمن بنـودا تقيـس المشـكالت التـي تحـدث نتيجـة االسـتخدام المفـرط لإلنترنـت، ويتكــون  يونــج حيــثكيمبيرلـي 

ة، التحمل، النفي واإلنكار. وللتأكـد مـن بند، موزع على أربعة أبعاد هي: المشاكل الناتج (31) المقيــاس الراهــن مــن

( بحساب معامـالت الثبـات للمقيـاس وذلك باسـتخراج معامـل ألفـا 3131مـدي الكفـاءة القياسـية لألداة، قام الراشد )

الت معامـ لـكل بعـد مـن األبعـاد األربعـة، وكذلـك للدرجـة الكليـة لألبعـاد مجتمعـة علـى المقيـاس وكانـت lphكرونبـاخ 

لبنـود  split hlf  (  كمـا حسب الثبـات بطريقـة التجزئة النصفيـة .33.1الـى  31.1الثبـات مقبولـة حيـث تراوحـت مـن )

 ممـا يؤكـد أنـه أداة مقبولة لقيـاس إدمـان اإلنترنـت. 32.1المقيـاس وكانـت قيمـة معامـل الثبـات 

 

  :اإلنترنت إدمان لمقياس ةالسيكو متريالخصائص 

 صدق البناء

ع الدراسة مجتم من أفرادالدراسة الحالية من تطبيق المقياس على  في اإلنترنت إدمانتم التحقق من صدق البناء لمقياس 

جدول لومن خارج عينتها، ثم تم إيجاد معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد، وكذلك بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس. وا

 يبين هذه النتائج:( 2رقم )

 (4الجدول )

 اإلنترنت إدمانمعامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للبعد المنتمية له والدرجة الكلية لمقياس 

 االبعاد

 رقم

 الفقرة

االرتباط 

مع 

 البعد

االرتباط 

مع 

الدرجة 

 الكلية

 489. 434. 7 القهرية

13 .638 .742 

14 .609 .594 



 
 
 

 

 

 

 االبعاد

 رقم

 الفقرة

االرتباط 

مع 

 البعد

االرتباط 

مع 

الدرجة 

 الكلية

16 .436 .543 

17 .545 .507 

18 .520 .399 

20 .509 .663 

المشاكل المرتبطة 

 باستخدام الحاسوب

2 .759 .719 

3 .745 .729 

6 .682 .605 

8 .724 .683 

12 .596 .669 

 623. 624. 1 التحمل

5 .378 .555 

11 .569 .753 

19 .608 .641 

 609. 552. 4 النفي أو األنكار

9 .602 .535 

10 .630 .665 

15 .545 .586 

 

( ، 12,.1و  1.212( أن معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد المنتمية له لبعد القهرية تراوحت بين )2يبين الجدول )

(، و معامالت االرتباط بين 1.323و  1.122وبين درجة الفقرة لبعد القهرية و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) 

( ، وبين درجة الفقرة 1.322و  ,1.22الفقرة والبعد المنتمية له لبعد المشاكل المرتبطة باستخدام الحاسوب تراوحت بين )

 (،1.332و  12,.1لبعد المشاكل المرتبطة باستخدام الحاسوب و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) 

( ، وبين درجة الفقرة 32,.1و  1.132د التحمل تراوحت بين )و معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد المنتمية له لبع 

 (،1.321و  1.222لبعد التحمل و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) 



 
 
 

 

 

 

( ، وبين درجة 11,.1و  1.222النفي تراوحت بين ) أو األنكارو معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد المنتمية له لبعد  

(،وهي قيم مناسبة و تدل على 2,,.1و  1.212نفي و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) ال أو األنكارالفقرة لبعد 

 .اإلنترنت إدمانصدق البناء لمقياس 

 اإلنترنت إدمانثبات مقياس 

التحقق  رج عينتها ،و تماو من خ تم تطبيق المقياس على إفراد من مجتمع الدراسة اإلنترنت إدمانللتحقق من ثبات مقياس 

 إدمانس االثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا، و الجدول التالي بين معامالت الثبات لمقيمن 

 :اإلنترنت

 (5الجدول )

 اإلنترنت إدمانمعامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا لمقياس 

ثبات  األبعاد الرقم

 كرونباخ الفا

 0.797 القهرية 1

 0.871 المشاكل المرتبطة باستخدام الحاسوب 2

 0.746 التحمل 3

 0.776 النفي أو األنكار 4

 0.932 المقياس ككل 

 دمانإ( أن معامل الثبات المستخرج بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا لمقياس 2يبين الجدول )  

(، ولبعد المشاكل المرتبطة باستخدام 1.323(، في حين بلغ معامل الثبات لبعد القهرية )1.213بلغ للمقياس ككل ) اإلنترنت

وتدل على الثبات  ،( وهي قيم مناسبة,1.33النفي )  أو األنكار(، ولبعد ,1.32(، ولبعد التحمل )1.233الحاسوب )

 .اإلنترنت إدمانالداخلي لمقياس  بطريقة االتساق

 :ومناقشتها نتائج الدراسة

   يتناول هذا الفصل نتائج البحث التي تم الحصول عليها باستخدام أدوات البحث بناء على التحليل اإلحصائي، ووفقا   

كما يتضمن الفصل أبرز التوصيات التي قدمتها الباحثة في ضوء  ،لفرضيات البحث، وسيتم عرض النتائج ومناقشتها 

 . ونتائج الدراسةأهداف 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

  :الرئيسي بالسؤال المتعلقة النتائج: عرض وتفسيرأوال

 المجتمع في وبنات( )بنين المراهقين من عينة لدى اإلنترنت وإدمان المدرك االجتماعي الدعم بين العالقة طبيعة ام   

 ؟السعودي

 دىل اإلنترنت وإدمان المدرك االجتماعي الدعم بين ارتباط بيرسونلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل 

 الجدول التالي يبين هذه النتائج:و السعودي المجتمع في وبنات( )بنين المراهقين من عينة

 (6الجدول )

 المجتمع في وبنات( )بنين المراهقين من عينة لدى اإلنترنت وإدمان المدرك االجتماعي الدعممعامل ارتباط بيرسون بين 

 السعودي

  
 إدمان

 اإلنترنت

 االجتماعيالدعم 
معامل 

 االرتباط

-0.292 

مستوى 

 الداللة

0 

 314 العدد

 1.13**دال إحصائيا عند مستوى 

لدى عينة من المراهقين  اإلنترنت وإدمانطبيعة العالقة بين الدعم االجتماعي المدرك  إن( ,يبين الجدول )

)بنين وبنات( في المجتمع السعودي جاءت عالقة سلبية. حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين الدعم االجتماعي 

 قيمة سالبةوهي  (،1.323-ت( في المجتمع السعودي ) لدى عينة من المراهقين )بنين وبنا اإلنترنت وإدمانالمدرك 

 اإلنترنت وإدمانأي انه يوجد عالقة ارتباطية بين الدعم االجتماعي المدرك  ،1.13داللة عند مستوى ال ودالة إحصائيا

ماعي الزيادة في الدعم االجت إنويدل االرتباط السالب على  السعودي،لدى عينة من المراهقين )بنين وبنات( في المجتمع 

دى ل اإلنترنت إدمانالجتماعي يؤدي إلى زيادة والنقصان في الدعم ا المراهقين،لدى  اإلنترنت إدمانيؤدي إلى نقصان 

 المراهقين.

 إدمانوبين الدعم االجتماعي المدرك  إحصائيةالنتائج المتعلقة بالفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة  ثانيا:

 لدى عينة من المراهقين في المجتمع السعودي. اإلنترنت

 دمانإوأبعاد بين أبعاد الدعم االجتماعي المدرك  بيرسونارتباط عن هذه الفرضية تم استخراج معامل  لإلجابة

 لدى عينة من المراهقين )بنين وبنات( في المجتمع السعودي والجدول التالي يبين هذه النتائج: اإلنترنت

 



 
 
 

 

 

 

 (7الجدول )

لدى عينة من المراهقين )بنين  اإلنترنت إدمانوأبعاد معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد الدعم االجتماعي المدرك 

 وبنات( في المجتمع السعودي

 اإلنترنت إدمان  

الدعم 

  االجتماعي

 القهرية

المشاكل 

المرتبطة 

باستخدام 

 التحمل الحاسوب

 أو األنكار

 النفي

المتوسط 

 إلدمانالكلي 

 اإلنترنت

دعم 

 والدي

معامل 

االرتب

 اط

.173

- 

.344

- 

.254

- 

.240

- 

.290

- 

مستوى 

 الداللة

.002 .000 .000 .000 .000 

دعم 

 زمالء

معامل 

االرتب

 اط

-

.066 

.153

- 

-

.082 

.122

- 

.121

- 

مستوى 

 الداللة

.245 .007 .145 .031 .032 

دعم 

 معلمين

معامل 

االرتب

 اط

.163

- 

.314

- 

.256

- 

.198

- 

.267

- 

مستوى 

 الداللة

.004 .000 .000 .000 .000 

المتوس

ط الكلي 

 للدعم

معامل 

االرتب

 اط

.174

- 

.348

- 

.257

- 

.239

- 

.292

- 

مستوى 

 الداللة

.002 .000 .000 .000 .000 

 1.13**دال إحصائيا عند مستوى 



 
 
 

 

 

 

قيمة معامل ارتباط بيرسون بين  بعد الدعم الوالدي من مقياس الدعم االجتماعي المدرك   إن( 3يبين الجدول )

 و النفي و المتوسط الكلي األنكار)  القهرية ، المشاكل المرتبطة باستخدام الحاسوب، التحمل،  اإلنترنت إدمانو أبعد 

( وهي قيم  سالبة و دالة 1.321-، 1.321-، 1.322-، 1.122-،  1.331-( بلغت على الترتيب ) اإلنترنتإلدمان 

لدعم الوالدي من مقياس الدعم االجتماعي ، أي انه يوجد عالقة ارتباطية بين بعد ا1.13إحصائيا عند مستوى الداللة 

والدرجة الكلية للمقياس لدى عينة من المراهقين )بنين وبنات( في المجتمع  اإلنترنت إدمانالمدرك وجميع أبعاد مقياس 

 إدمانوبين الدعم االجتماعي المدرك  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة نقبل الفرضية التي تنص على "  إنناالسعودي، أي 

اط ويدل االرتب لدى عينة من المراهقين في المجتمع السعودي, لبعد الدعم الوالدي" و جاءت العالقة سلبية. إلنترنتا

ي والنقصان في الدعم الوالد المراهقين،لدى  اإلنترنت إدمانالزيادة في الدعم الوالدي يؤدي إلى نقصان  إنالسالب على 

 لدى المراهقين لجميع األبعاد. اإلنترنت إدمانيؤدي إلى زيادة 

المدرك دعم الزمالء من مقياس الدعم االجتماعي  بين بعدقيمة معامل ارتباط بيرسون  إن( 3ويبين الجدول )

دمان إل والنفي والمتوسط الكلي األنكار التحمل، الحاسوب،المشاكل المرتبطة باستخدام  )القهرية، اإلنترنت إدمانوأبعد 

عند  ودالة إحصائيا قيم سالبة( وهي 1.333- ،1.333- ،1.123- ،1.321- ،,,1.1-الترتيب )  ( بلغت علىاإلنترنت

.( دماناإللمقياس  والمتوسط الكليوالنفي  واإلنكارالحاسوب المرتبطة باستخدام  )المشاكلألبعاد  1.13مستوى الداللة 

أي انه يوجد عالقة ارتباطية بين بعد دعم المعلمين من مقياس الدعم االجتماعي المدرك أبعاد )المشاكل المرتبطة باستخدام 

والنفي والدرجة الكلية للمقياس( وعدم وجود عالقة ارتباطية بين بعدي ) القهرية و التحمل( لدى  واإلنكارالحاسوب  

ذات داللة  توجد عالقةنقبل الفرضية التي تنص على "  إنناالمجتمع السعودي، أي  عينة من المراهقين )بنين وبنات( في

لدى عينة من المراهقين في المجتمع السعودي, لبعد دعم  اإلنترنت وإدمانبين الدعم االجتماعي المدرك  إحصائية

و  " اإلدمانط الكلي لمقياس والنفي و المتوس واإلنكارالمشاكل المرتبطة باستخدام الحاسوب   أبعادالمعلمين وبين 

  جاءت العالقة سلبية.

اكل المش أبعادفي  اإلنترنت إدمانالزيادة في دعم المعلمين يؤدي إلى نقصان  إنويدل االرتباط السالب على 

 والنقصان في دعم المراهقين،لدى  اإلدمانلمقياس  والمتوسط الكليوالنفي  واإلنكارالحاسوب المرتبطة باستخدام 

 لدى المراهقين لجميع األبعاد.  اإلنترنت إدمانالمعلمين يؤدي إلى زيادة 

المدرك دعم المعلمين من مقياس الدعم االجتماعي  بين بعدقيمة معامل ارتباط بيرسون  إن( 3ويبين الجدول )

دمان إل والنفي والمتوسط الكلي األنكار ،التحمل الحاسوب،المشاكل المرتبطة باستخدام  )القهرية، اإلنترنت إدمانوأبعد 

عند  ودالة إحصائيا قيم سالبة( وهي 1.3,3- ،1.322- ،,1.32- ،1.132- ،1.3,1-( بلغت على الترتيب ) اإلنترنت

 ،1.13مستوى الداللة 

أي انه يوجد عالقة ارتباطية بين بعد دعم المعلمين من مقياس الدعم االجتماعي المدرك وجميع أبعاد مقياس  

قبل ن إنناأي  السعودي،والدرجة الكلية للمقياس لدى عينة من المراهقين )بنين وبنات( في المجتمع  اإلنترنت إدمان

نة لدى عي اإلنترنت وإدمانبين الدعم االجتماعي المدرك  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة الفرضية التي تنص على " 

  سلبية. وجاءت العالقةلبعد دعم المعلمين"  السعودي,من المراهقين في المجتمع 



 
 
 

 

 

 

ان في والنقص المراهقين،لدى  اإلنترنت إدمانالزيادة في دعم المعلمين يؤدي إلى نقصان  إنويدل االرتباط السالب على 

 لدى المراهقين لجميع األبعاد.  اإلنترنت إدماندعم المعلمين يؤدي إلى زيادة 

قيمة معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لمقياس الدعم االجتماعي المدرك  و أبعد  إن( 3ويبين الجدول )

و النفي و المتوسط الكلي إلدمان  األنكار)  القهرية ، المشاكل المرتبطة باستخدام الحاسوب، التحمل،  اإلنترنت إدمان

( وهي قيم  سالبة و دالة إحصائيا عند 1.323-، 1.312-، 1.323-، 1.122-،  1.332-( بلغت على الترتيب ) اإلنترنت

ة الكلية لمقياس الدعم االجتماعي المدرك وجميع أبعاد ، أي انه يوجد عالقة ارتباطية بين الدرج1.13مستوى الداللة 

نقبل  نناإوالدرجة الكلية للمقياس لدى عينة من المراهقين )بنين وبنات( في المجتمع السعودي، أي  اإلنترنت إدمانمقياس 

نة لدى عي تاإلنترن وإدمانبين الدعم االجتماعي المدرك  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة الفرضية التي تنص على " 

الزيادة في الدعم  إنويدل االرتباط السالب على  من المراهقين في المجتمع السعودي, " و جاءت العالقة سلبية.

والنقصان في الدعم االجتماعي المدرك يؤدي إلى  المراهقين،لدى  اإلنترنت إدماناالجتماعي المدرك يؤدي إلى نقصان 

 لدى المراهقين لجميع األبعاد.  اإلنترنت إدمانزيادة 

الجتماعي اناث( في العالقة بين الدعم ا الجنس )ذكور,النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: يوجد تأثير لمتغير نوع  ثالثا:

 لدى عينة من المراهقين في المجتمع السعودي. اإلنترنت وإدمانالمدرك 

 تاإلنترن وإدمانبين الدعم االجتماعي المدرك  بيرسون ارتباطعن هذه الفرضية تم استخراج معامل  لإلجابة

 لدى عينة من المراهقين )بنين وبنات( في المجتمع السعودي والجدول التالي يبين هذه النتائج:

 (8الجدول )

 واالناث الذكور بين اإلنترنت وإدمان المدرك االجتماعي الدعممعامل ارتباط بيرسون بين 

 اإلنترنت إدمان  

 اناث ذكور  

 الدعم االجتماعي
معامل 

 االرتباط

-.337 -.279 

مستوى 

 الداللة

0.002 0 

 228 86 العدد

 1...**دال إحصائيا عند مستوى 

مع المجت لدى الذكور في اإلنترنت وإدمانقيمة معامل ارتباط بيرسون بين الدعم االجتماعي المدرك  إن( 2يبين الجدول )

 ،1.13الداللة عند مستوى  إحصائيا( وهي قيم دالة 1.332-بلغت )  اإلناثولدى  (،1.113-)  السعودي بلغت



 
 
 

 

 

 

باط نستخدم مربع معامل االرت اإلنترنت وإدمانعلى العالقة بين الدعم االجتماعي المدرك  واإلناثولمعرفة تأثير الذكور  

 التأثير )التباين(. وبلغ %33.2ر بلغت )أي أن تأثير عينة الذكو (،1.332) لعينة الذكورالمفسر(  التأثير )التباينحيث بلغ 

(. ولمعرفة حجم األثر للعالقة بين عينة الذكور %3.2بلغت ) اإلناثأي أن تأثير عينة  (،1.132) اإلناثلعينة المفسر( 

وهي قيم تدل  Cohen's q (1.1,2،)حيث بلغت قيمة  ،األثرلحجم  Cohen's qاختبار كوهين  إجراءتم  اإلناثوعينة 

 .واإلناثعلى عدم وجود أثر بين معامل االرتباط بين الذكور 

لدى عينة من المراهقين في المجتمع  اإلنترنت وإدمانولمعرفة داللة الفروق في العالقة بين الدعم االجتماعي المدرك 

 ي يبين هذه النتائج:( والجدول التالZ fesher اختبار ) ز فيشر تم استخدام ،اإلناثالسعودي بين الذكور و 

 (9الجدول )

 واالناث الذكور بين اإلنترنت وإدمان المدرك االجتماعي الدعم ( بين  fesherZفيشر اختبار )ز

قيمة  الجنس

معامل 

 االرتباط

 zقيمة  العدد

 الفشرية

p-

value 

- ذكر

1.113 

2, 

- انثى 1.112 -1.222

1.332 

332 
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أي انه ال توجد  ،1.12عند مستوى الداللة  غير دالةوهي قيمة  (،1.222-قيمة "ز" فيشر بلغت ) إن( 2يبين الجدول )

 .واإلناثبين الذكور  اإلنترنت وإدمانالدعم االجتماعي المدرك فروق في العالقة االرتباطية بين 

مناقشة وتفسير نتائج الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين الدعم االجتماعي المدرك، وإدمان هدفت            

 ن المراهقين في المجتمع السعودي ويتمثل ذلك من خالل التالي:لدى عينة م اإلنترنت

لدى عينة من المراهقين  اإلنترنتطبيعة العالقة بين الدعم االجتماعي المدرك وإدمان  عن ماهيةمناقشة نتائج السؤال 

 )بنين وبنات( في المجتمع السعودي؟

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين الدعم االجتماعي المدرك وإدمان لقد 

ويدل االرتباط السالب على أن الزيادة في الدعم  السعودي،لدى عينة من المراهقين )بنين وبنات( في المجتمع  اإلنترنت

والنقصان في الدعم االجتماعي يؤدي إلى زيادة إدمان  المراهقين،لدى  اإلنترنتاالجتماعي يؤدي إلى نقصان إدمان 

 لدى المراهقين. اإلنترنت

ماعية للطالب والطالبات وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية، ويمكن تبريرها من خالل أن الدعم والمساندة االجت

 تسهم في بناء عالقات اجتماعية، ومهارات اجتماعية تقلل من مستوى االنعزال والوحدة، التي المراهقين



 
 
 

 

 

 

؛ حيث أن اإلدمان هو نوع من الهروب من اإلنترنتيساعد في التقليل من اإلدمان على  مماوالشعور بالقلق واالكتئاب  

ن نوع م وهو، الذي ال يتطلب الخروج من البيت األمرإلى واقع آخر افتراضي  واقع فيه الضغوط والقلق واالكتئاب

من البيت بطريقة انطوائية، وهو وسيلة ورغبة في الخروج من الواقع والحصول على أمور تشعره بنوع من الهروب 

 الرضا والسعادة، حيث فيه إشغال لوقته، وهروب من عدم المقدرة على مواجهة ضغوطات الحياة. 

كما أن الدعم االجتماعي الُمدرك يؤدي دوراًّ أساسياًّ في حياة األفراد وعالقته الشخصية باآلخرين. ويتمثل الدور 

النمائي في أن األفراد الذين لديهم عالقات اجتماعية متبادلة مع اآلخرين يدركون أن هذه العالقات تسير بهم في اتجاه 

  .هذه العالقاتلمثل اآلخرين الذين يفتقدون السواء، ويكونون أفضل في الصحة النفسية مع 

فهو دور وقائي يتمثل في المساعدة االجتماعية التي يتلقاها الفرد من خالل الجماعات التي  األخر األساسيأما الدور 

تقوم بدور كبير في خفض اآلثار السلبية للمشكالت واالضطرابات  التي ينتمي إليها كاألسرة، واألصدقاء، والزمالء

 نفسية والسلوكية.ال

( التي بينت وجود أثر للدعم االجتماعي لدى طالب المرحلة 3132وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الحطاب والعتوم)

يقل مستوى اإلدمان على اإلنترنت وأنه كلما زاد الدعم االجتماعي  اإلنترنت؛األساسية العليا على مستوى اإلدمان على 

( التي بينت وجود عالقة عكسية بين الدعم االجتماعي للعائلة، 3132سة إبراهيم)تفق مع نتيجة دراي وهو ما

 واألصدقاء، والمؤسسات االجتماعية وبين مستوى اإلدمان على الفيسبوك.

( التي بينت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المساندة 3133مع نتيجة دراسة عامر)هذه الدراسة تتفق كما 

 لدى طلبة المرحلة األساسية، والثانوية، والجامعية. اإلنترنتعلى  االجتماعية واإلدمان

التي بينت وجود عالقة ارتباطية بين مستوى الدعم االجتماعي،   (Craig,2002)وتتفق أيضا مع نتيجة دراسة كريج

 (.33 -2لدى طالب وطالبات الصفوف من ) اإلنترنتوعالقته باإلدمان على 

 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعم االجتماعي المدرك  المتعلقة بالفرضية األولى:مناقشة وتفسير النتائج 

 لدى عينة من المراهقين في المجتمع السعودي. اإلنترنتوإدمان 

لدى عينة من  اإلنترنتأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعم االجتماعي المدرك وإدمان 

 بُعد دعم الوالدين، وبُعد دعم المعلمين، وبُعد دعم الزمالء وجاءت العالقة سلبية. في السعودي،المجتمع  المراهقين في

وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية؛ فالدعم والمساندة االجتماعية التي يتلقاها المراهقون من الوالدين: كالحب، 

دتهم في اإلجابة عن األسئلة التي تحيرهم، والحديث عنهم والتقدير، واالفتخار بهم، والتعامل معهم بلطف، ومساع

إدمان ألن  واستخدامه دون، اإلنترنتتقلل من مستوى اإلدمان على عناصر مهمة تعد ، جميعها بإعجاب أمام اآلخرين

يساعد في زيادة مستوى ثقتهم  الذي األمرالوالدان  لهم وغيرها؛ يوفرهمن العاطفة والحب  المراهقون هما يبحث عن

 بأنفسهم وزيادة دافعيتهم للتعايش مع الضغوط.

  (Kimhi , Eshel , Zyserg &Hntmn, 2010وهذا يتفق مع نتيجة دراسة كيمهى، وايشيل، وزايزبيرج وهانتمان  

 االجتماعي المقدم إلى التي أشارت إلى أن التماسك األسري بين أفراد األسرة يؤدي دوراًّ مهماًّ في مستوى تأثير الدعم

 الطالب الذي يعاني من مشكالت نفسية.



 
 
 

 

 

 

كما أن المعلمين يساهمون في الدعم االجتماعي للمراهقين الطالب والطالبات بأساليب عديدة تعزز المساندة والدعم 

ي ل التاالجتماعي من الوالدين، من خالل التعرف على األسباب التي تجعلهم متضايقين، والمساعدة في حل المشاك

اعد في يس هو ماو تواجههم، وتقديم العديد من النصائح التعليمية واالجتماعية المفيدة فضالًّ عن معاملة الطالب بعدالة

التي بينت أن الدعم  (Virtue etal, 2015)وهذا التفسير يتفق مع دراسة لتخفيف من اإلدمان على اإلنترنت. ا

توى دافعية الطلبة، وزيادة فرص المشاركة في األنشطة المدرسية االجتماعي الذي يقدمه المعلمون يؤثر في مس

 واالجتماعية، وروح االنتماء للجماعة.

يقل عن دور الوالدين، والمعلمين في التخفيف أو منع اإلدمان  كبيرا ال ادور يلعبونالزمالء  إننجد إلى ذلك  باإلضافة

ما يقوله الطالب، ومبادلة الطالب لبعضهم بالحب، واالهتمام، من خالل اهتمام الطالب بكل ذلك ويكون على اإلنترنت، 

تتميز بخصائص نفسية، واجتماعية تحتاج بصورة كبيرة إلى  للمراهقين أن هذه المرحلةفيه ب ال شكمما والتقدير. و

 بهم، من األسرة، والمدرسة، واألصدقاء.  المحيطينالمساندة والدعم االجتماعي من كل 

(  Yeh , Okuo , Mrte , She & Pituc 2008ة دراسة ييه، الكوبو، مارتيا، شيا، وبتوسك )وهذا يتفق مع نتيج

كانا عاملين مهمين في مستوى التفاعل االجتماعي لدى  والمدرسةصدقاء األالتي بينت أن الدعم االجتماعي المقدم 

 الطلبة.

 ضعف فيالالوقوع في إدمان اإلنترنت هي:  ولقد أشارت بعض الدراسات أن من أهم األسباب التي يُمكن أن تقود إلى

راغ شغل وقت الففي ضعف الكذلك ومواجهة المشكالت، في ضعف الكيفية التعامل مع الضغوط الحياتية اليومية، و

 والشعور، إقامة عالقات اجتماعية جيدة بسبب الخجل أو االنطواء على النفسفي ضعف البهوايات متنوعة، وأيضا 

 (.3133هاني، والوحدة )بالخواء النفسي، 

وهذا ما توصلت إليه بعض الدراسات في الصين وأمريكا وتركيا، التي اقترحت أهمية الدعم االجتماعي لألفراد في 

 & ,Zhng et l., 2018; Gunuc)اإلنترنت توجيه استخدام اإلنترنت والمساعدة المؤثرة في تجنب المراهق إلدمان 

Dogn, 2013) وبين  اإلنترنت( بوجود عالقة ارتباطية بين اإلدمان على 3112إبراهيم )اسة أشارت إليه در وهوما

التي بينت أن الدعم االجتماعي له دور كبير  (Guo, 2017)الشعور بالوحدة النفسية. كما تتفق مع نتائج دراسة جو

 ومهم في السلوك اإليجابي لدى الطلبة، وفي مستوى الثقة بين األشخاص.

القة بين الدعم إناث( في الع الجنس )ذكور،: يوجد تأثير لمتغير نوع النتائج المتعلقة بالفرضية الثانيةمناقشة وتفسير 

 لدى عينة من المراهقين في المجتمع السعودي. اإلنترنتاالجتماعي المدرك وإدمان 

 الدعم االجتماعي المدركإناث( في العالقة بين  الجنس )ذكور،أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تأثير لمتغير نوع وقد 

لدى عينة من المراهقين في المجتمع السعودي. وهذا يعني أن الدعم االجتماعي المقدم للمراهقين  اإلنترنتوإدمان 

الذكور أو اإلناث يسهم في الحد والتخفيف من اإلدمان على اإلنترنت على حد سواء. وترى الباحثة أن هذه النتيجة 

 - الدراسة عينة -خالل أن البيئة التي يعيش فيها المراهقين بالمدارس المتوسطة والثانوية منطقية، ويمكن تبريرها من 

هي بيئة اجتماعية واحدة تقريبا من حيث الثقافة االجتماعية، والبيئة المحافظة، وعدم االنفتاح الثقافي الواسع. فالعالقة 

 اث وبالتالي لم تظهر فروق تعزى لمتغير الجنس.بين المراهقين وآبائهم متقاربة وال يفرقون بين الذكور واإلن



 
 
 

 

 

 

ثم إن الدعم االجتماعي في أصله يراعي الفروق بين الذكور واإلناث ويتناسب مع طبيعتهم النفسية واالجتماعية 

والدينية. حيث يسهم الدعم االجتماعي في البناء النفسي والعاطفي لدى المراهق ويزيد من ثقته بنفسه وفي أسرته، 

مما  نتاإلنتر، وزمالئه ويزيد من مستوى الدافعية لديهم. وهذا كله يعمل على التقليل من الرغبة في استخدام ومدرسته

دراسة سابقة تناولت هذه العالقة لمقارنتها مع الدراسة  ةجد الباحثدمان أو الوقوع فيه. ولم تيعني التخلص من اإل

 الحالية.

 التوصيات:

 الباحثة باآلتي:في ضوء نتائج الدراسة توصي 

  إجراء المزيد من الدراسات حول اإلدمان على اإلنترنت لدى فئات مختلفة من المجتمع السعودي وربطها بمتغيرات

 أخرى غير الدعم االجتماعي.

  عمل دورات تدريبية متخصصة لمعلمي المدارس حول كيفية تقديم الدعم االجتماعي لدى مدمني اإلنترنت ومواقع

 االجتماعي بالمملكة العربية السعودية.التواصل 

  ،عمل ندوات متخصصة ألولياء أمور الطلبة حول أهمية الدعم االجتماعي في الحد من اإلدمان لدى الطلبة بشكل عام

 بشكل خاص. اإلنترنتواإلدمان على 

  ت.لدى طلبة المدارس أو الجامعا اإلنترنتإجراء دراسة حول األسباب المؤدية إلى اإلدمان على 

  تنمية مهارات الدعم االجتماعي لدى الطلبة المراهقين بما يسهم في تنمية الثقة بالنفس لديهم، والتخفيف من اإلدمان على

 اإلنترنت.

 

 :لمراجعا

 المراجع العربية:

(. فاعلية برنامج لإلرشاد بالواقع في خفض حدة إدمان اإلنترنت ورفع تقدير 3131أبو غزالة، سميرة علي جعفر. ) -

( 32االت لدى طالب الجامعة. مجلة اإلرشاد النفسي، مركز االرشاد النفسي، كلية التربية، جامعة عين شمس، مصر )

 (.3,ص )

(، مسترجع من 2وآثاره الجسدية والنفسية. مجلة الحرية النفسية.) اإلنترنت(. إدمان 3131أحمد، نهلة أمين. ) -

www.efttody.com   م.3131/ 32/1بتاريخ 

، دار الشروق للنشر والتوزيع، ١(. التعامل مع الضغوط النفسية. ط ٢٠٠٢، أحمد. )اللطيف والغريرأسعد، أحمد عبد  -

 رام هلل. فلسطين.

 ة،أنطوني غيدنز : علم االجتماع، ترجمة فايز الصباغ، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربي

 .,23، ص 3112، سنة 12بيروت، ط

http://www.efttody.com/


 
 
 

 

 

 

(: المساندة االجتماعية وأثرها في خفض حدة الضغوط النفسية لألطفال المتفوقين عقلياًّ 3112بطرس، حافظ بطرس) -

المؤتمر السنوي الثاني عشر لإلرشاد النفسي، االرشاد النفسي من اجل التنمية في عصر  -ذوي صعوبات القراءة.

 )جامعة عين شمس(. المعلومات، المجلد األول

( أثر االستخدام المنزلي لإلنترنت في التحصيل الدراسي لمستخدميه. المجلة العربية ، 3111محمد محمود ) ،الحيلة -

 . 3,2 – 321(، ص 3) 31تونس، 

 وعالقته ببعض االضطرابات النفسية لدى تالميذ التعليم الثانوي،  اإلنترنتإدمان  ،3132الحضيف،  -

الصالبة النفسية لدى طلبة  واألصدقاء في( دور الدعم االجتماعي المدرك من األسرة 3133الخروف، االء داود، ) -

 جامعة اليرموك.

(. دور اإلسناد االجتماعي في تدعيم الصحة النفسية للمراهقين. مجلة اآلداب، جامعة الموصل. 3112الخالدي، جاجان) -

31(3 ،)32-11. 

 (: دار الفكر وائل للنشر. عمان.3الجديد والصحافة اإللكترونية.)ط اإلعالم( 3133مد)الدليمي، عبدالرزاق مح -

(، مصادر الدعم المعرفي االجتماعي والوقاية من المخدرات، مجلة الدراسات التربوية 3133الربابعة، حمزة) -

 .,3,-222( 1)33والنفسية، جامعة السلطان قابوس، 

 (323|  3132/  3( العدد ) ،2ة الجامعة العربية األمريكية للبحوث، مجلد ) مجل ،( 3132الرشيدي، فاطمة سحاب،  ) -

( الدعم االجتماعي المدرك لدى طلبة كلية التربية في جامعة القصيم في ضوء بعض  3132الرشيدي، فاطمة سحاب، )  -

 المتغيرات الديمغرافية.

في المملكة العربية السعودية دراسة اختبارية  اإلنترنت لدى طالب الجامعة إدمان( 3131الراشد، سعد بن عبدهللا) -

 لالستبيان التشخيصي لـ كيمبيرلي يونج، مجلة جامعة الشارقة.

 (. إدمان اإلنترنت وعالقته بالتواصل االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة نزوى.3132الزيدي، أمل علي) -

باإلكتئاب، مجلة جامعة تشرين. اآلداب والعلوم اإلنسانية ( الدعم االجتماعي الُمدرك وعالقته 3132الزغبي، كري، ) -

 (.2(العدد)23المجلد)

 (. المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.3112السلطان، ابتسام ) -

لدى طالب المرحلة  (، إدمان شبكات التواصل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي,313صالح) عبد هللاالسلطان،  -

 .3132الثانوية بمحافظة اإلحساء، رسالة ماجستير، المملكة العربية السعودية، جامعة الملك عبدالعزيز،

لدى طلبة المرحلة  والتوافق الدراسيوعالقته بإدارة الوقت  اإلنترنت( اإلدمان على 3132السعيدين، فريال سالم. ) -

 الثانوية بمحافظة العقبة، جامعة مؤته.

(: المساندة االجتماعية والصحة النفسية، مراجعة نظرية 3222)عبد الرحمنلشناوي، محمد محروس، ومحمد السيد ا -

 ودراسات تطبيقية، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.

 (. العالج السلوكي. القاهرة: دار قباء للنشر.3222، محمد السيد )وعبد الرحمنالشناوي، محمد  -



 
 
 

 

 

 

المساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط النفسية واالضطرابات السيكوسوماتية لدى عينة من (. 3111الصبان، عبير ) -

النساء السعوديات المتزوجات العامالت في مدينتي مكة المكرمة وجدة. رسالة دكتوراة )غير منشورة(. كلية التربية 

 للبنات، جدة: قسم الفلسفة في علم النفس.

 .21يونيو، ص  31( 31133، )12 السنةيزيد فرص إيذاء النفس،  (. إدمان اإلنترنت3131القبس. ) -

(. اتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلية الذات والمساندة االجتماعية لدى عينة من المرشدين 3112العتيبي، بندر ) -

 .بمحافظة الطائف، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة أم القرى، السعودية

المساندة االجتماعية وعالقتها باالكتئاب وتقدير الذات وبعض المتغيرات لدى المطلقات في (. 3132رسمية. )العتيبي،  -

 .,33-322(، ص2)33مدينة الرياض. المجلة التربوية الدولية المتخصصة، 

 ( دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان.3( علم االجتماع االنحراف.)ط3112العمر، خليل) -

رسالة  السعودية،ر استخدام اإلنترنت على العالقات األسرية بين أفراد األسرة ( أث3112العويضي، الهام فريج. ) -

 جدة الفنية،كلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية  منشورة،ماجستير غير 

(، مستويات إدمان اإلنترنت وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طالب وطالبات الدراسات 3131الغامدي، صالح يحيى ) -

 معة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية. مجلة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية.العليا في جا

م مسح الخصائص ,313( مبنية من واقع نتائج المسح الديموغرافي  3132المصدر تقديرات أولية في منتصف العام ) -

 الهيئة العامة لإلحصاء. - 3132السكانية 

دمان اإلنترنت وعالقته ببعض المتغيرات لدى طالب التعليم الثانوي، مجلة كلية (، إ3132المقروض، زين العابدين. ) -

 التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابل.

 (: دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان.3( تكنولوجيا وسائل االتصال الجماهيري. )ط3112الهاشمي، محمد الهاشم) -

( المساندة االجتماعية وعالقتها بالرضا عن الحياة والصالبة النفسية لدى 3131عون)الهلول، إسماعيل والمحيسن،  -

 (.33)33المرأة الفلسطينية فاقدة الزوج، مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، المجلد 

ماجستير( جامعة  (. مصادر الدعم االجتماعي وعالقتها باسلوك التنمري لدى المراهقين. )رسالة3133بدرانه، ليلى) -

 عمان، كلية العلوم التربوية والنفسية.

(. )اإلدمان على اإلنترنت وعالقته بظهور اضطراب النوم لدى عينة من الشباب الجامعي: ,313بو بعاية، سمية ) -

 دراسة ميدانية بجامعة محمد بو ضياف بالمسلية(، رسالة ماجستير، الجزائر، جامعة محمد بوضياف بالمسلية.

، أكتوبر( تأثير استخدام المفرط لإلنترنت على بعض 3112) خالد أحمد، ومحمد، السعيد عبد الصالحينجالل،  -

 .,21(، 32) 32المتغيرات الشخصية لدى طالب جامعة المينا، المجلة المصرية للدراسات النفسية،

دراسة تفاعلية على عينة من طالب  اإلنترنت(. بعض األساليب المعرفية لدى مدمني ,311المطلب، ) جاد، محمد عبد -

 . 2-2(ص 31، )31كلية التربية النوعية. مجلة التربية المعاصرة، السنة 

(. العالقة بين الدعم االجتماعي واالكتئاب لدى طلبة جامعة اليرموك في ضوء 3112)عبد هللاحداد، عفاف والزيتاوي،  -

 .12-2(. 1) 2بعض المتغيرات. المنارة. 



 
 
 

 

 

 

(، المساندة االجتماعية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الرابعة، 3132اس، ماجدة )عبسين، عليا وح -

 .332-332(، ,)3مجلة العلوم الرياضية، 

بن ا-(، إدمان األطفال والمراهقين على اإلنترنت وعالقته باالنحراف، جامعة بغداد/كلية التربية3132حمد، أمل كاظم) -

 (.32وعلم النفس. العدد )الهيثم، قسم التربية 

حمودة سليمة: اإلدمان على اإلنترنت: اضطراب العصر، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعي، جامعة قاصدي مرباح،  -

 .333، ص 33العدد

معة جا (. التعبير االنفعالي والدعم االجتماعي الُمدرك وعالقتهما باإلدمان على الفيسبوك.3132حواشين، مفيد نجيب ) -

 .عمان-األردن-ألهليةعمان ا

ة كلي عبد العزيز،جامعة الملك  الشباب،( اآلثار االجتماعية النتشار اإلنترنت على 3111. )عبد العزيزخواجا، ماجد  -

 المملكة العربية السعودية  جدة،المعلمين بحافظة 

اإلنتانية، رسالة  ( الدعم االجتماعي المدرك وعالقته باالكتئاب لدى المصابين باألمراض,311) خميسه، قتون. -

 ماجستير غير منشورة، الجزائر.

 وعالقته بالعزلة االجتماعية لدى طلبة الجامعة، وزارة التعليم العالي اإلنترنت إدمان( اضطراب 3131) راضي، -

 والبحث العلمي/ مركز البحوث النفسية. مجلة كلية التربية. جامعة واسط.

سية وعالقتها بإدمان اإلنترنت لدى طلبة جامعة أم البواقي في الجزائر. (. الشعور بالوحدة النف3132سامية ابراهيم ) -

 .3121-3112(، ص 31)  32 المجلد االنسانية(،مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم 

(. النموذج السلبي للعالقة بين ضغوط احداث الحياة والمساندة االجتماعية وأساليب مواجهة 3113ايمانة)صقر،  -

 منشورة(. جامعة الزقازيق، كلية التربية. )غيرطالب الجامعة، رسالة ماجستير  واالكتئاب لدىالضغوط 

(. المساندة االجتماعية وتطبيقاتها العملية في حياتنا اليومية. القاهرة: مكتبة النهضة 3112علي، علي عبدالسالم) -

 اء الشرق.المصرية ومكتبة النهضة العربية، ومكتبة األنجلو المصرية ومكتبة زهر

(. الضغط النفسي وعالقته بالدعم االجتماعي لدى مرضى سرطان الثدي. ) رسالة ماجستير( 3132إخالص ) ،عطون -

 فلسطين. -جامعة القدس

(. االتصال عبر اإلنترنت وعالقته ببعض المهارات االجتماعية لدى طالب المرحلة ,311همت حسن. ) عبد المجيد،  -

 ر، جامعة الزقازيق الناثوية، دراسات طفولة يناي

  www.hythfs.com.. مالحظات. جامعة عين شمس، مسترجع من اإلنترنت( اإلدمان على 3112فخري، أحمد، ) -

 م. 3/31/3131بتاريخ 

ة العربي بن مهيدي*ام ( اإلدمان على اإلنترنت وعالقته بالعزلة االجتماعية لدى المراهق. جامع,313فياللي، كنزة) -

 البواقي* كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية.

 .3132. العدد السادس جوان 2(. إدمان اإلنترنت: بعض العوامل والنتائج. جامعة سطيف3132) عبد الرشيدكياس،  -

(. اإلدمان على اإلنترنت وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة. مجلة جامعة 3133سهام مطشر. ) عيجل،م -

 (، كانون األول، جامعة بغداد: مركز الدراسات التربوية واألبحاث النفسية .2) النفسية،اآلنبار للعلوم 

http://www.hayathafs.com/
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ها. جمهورية مصر العربية، المنصورة: (. االستخدامات التربوية لإلنترنت وأهم معوقات3112هاني، أحمد فخري. ) -

 المكتبة العصرية.
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 بين التشدد العنصري والمغالطات المغرضة ترجمة معاني القرآن

Translation of the meaning of the Qoran between racial segregation and fallacious 

inaccuracies 

 اجديرة ٓيس /الباحث عدادإ

المغربية المملكة الرباط، الخامس، محمد جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية الدكتوراه، سلك في باحث طالب   

E-mail : gyassine@hotmail.com 

Tel. 0032 493165659 

 :ملخص

 ز وجلع بزغت شمسه في جزيرة العرب وتنزلت كلمات هللالقد دخلت اإلنسانية بحمد هللا في اإلسالم بالماليين منذ أن 

برسالة سمحة، فياضة بكل المكارم والخيرات على كل األقوام والشعوب في كل أرجاء  عليه الصالة والسالمعلى رسوله الكريم 

 األرض مهما اختلفت أشكالهم وألوانهم وحضاراتهم وثقافاتهم وكذلك لغاتهم.

 أن كل بني البشار ساواساية، فال فضل ور فروق بينهم المبنية على أدق التقنيات العلمية الحديثةلقد أظهرت كل الدراساات 

قُوا َربَُّكُم يَاأَيُّهَا النَّاُس اتَّ  : "في كتابه الحكيم ساابحانه وتعالىوأن أصاالهم واحد يعود ىلى أبوينا مدم وحواء، كما ركر هللا ار بالتقوى 

اَءلُونَ الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَفْ  َ الَِّذي تَساااَ اءا َواتَّقُوا هللاَّ ا َونِساااَ َ َكاَن  ٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنهَا َزْوَجهَا َوبَثَّ ِمْنهَُما ِرَجارا َكثِيرا بِِه َواأْلَْرَحاَم ىِنَّ هللاَّ

بعدم تسااااوي األعراق وبلفضااالية بعضاااها . فُكذِّبت بالتالي كل النظريات واألفكار التي كانت تقر 1" ساااورة النسااااء،  َعلَْيُكْم َرقِيباا

قُْل يَا أَْهَل  : "46في سورة مب عمران، اآلية  جل جاللهعلى بعض وصادق هللا العظيم ورساوله عليه أفضال الصلوات. قاب ربنا 

َ َوَر  َواٍء بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أَرَّ نَْعبَُد ىِرَّ هللاَّ َِ  فَِْْن تَ اْلِكتَاِب تََعالَْوا ىِلَٰى َكلَِمٍة ساَ ا أَْربَاباا ِمْن ُدوِن هللاَّ نَا بَْعضا ْيااا َوَر يَتَِّخَذ بَْعضاُ ََ بِِه شاَ ِر َولَّْوا نُشاْ

لُِمونَ  هَُدوا بِلَنَّا ُمسااااْ ودعوة البشاااارية برمتها، باختالي أديانها، السااااماوية منها  عز وجل"، فمن أجل تبليغ رسااااالة هللا فَقُولُوا اشااااْ

ل وعال، اتفق علماء اإلسااااااالم على جواز ترجمة معاني القرمن، بل وبوجوبها حتى تعم منافعه على كل وغيرها، الى هدى هللا ج

من الترجمااات  تبااارَ وتعااالىروي البصااااااااير النَّيِّرة ويحق القوب على روي القلوب العمياااء، وكااذلااك من أجاال حمااايااة كتاااب هللا 

. لهذا أصااااابحنا ملزمين بالتدقيق في ترجماتنا وبتوحيد جهودنا في الُمغرضاااااة ألعداء الدين الحنيي الذين يتربصاااااون بنا الدواير

 ترجمة معاني القرمن الكريم. 

  ترجمة، معاني القرمن، العنصرية، التمييز اللغوي، ارستشراق. الكلمات المفتاحية:
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Translation of the meaning of the Qoran between racial segregation and fallacious 

inaccuracies 

Abstract 

Humanity has entered Islam in millions since its sun began on the island of Arabia. Allah's 

words have come down on his Holy Messenger with a message of indulgence. All recent studies 

have shown that all human beings are equal. 

 There are no differences between them and that they have one origin in Adam and Eve's 

parents, as Allah stated in his wise book:” O humanity! Be mindful of your Lord Who created you 

from a single soul, and from it He created its mate,1 and through both He spread countless men 

and women. And be mindful of Allah—in Whose Name you appeal to one another—and ˹honour˺ 

family ties. Surely Allah is ever Watchful over you”. Women (An-Nissa’)1. So all the theories and 

ideas that recognized the inequality of races and the preference for each other fell, and the truth 

came from Allah and his messenger. “ Say, ˹O Prophet,˺ “O People of the Book! Let us come to 

common terms: that we will worship none but Allah, associate none with Him, nor take one another 

as lords instead of Allah.” But if they turn away, then say, “Bear witness that we have submitted 

˹to Allah alone˺.” ” Family of Imran (Ali ‘ Imran) 64. In order to convey God's message and to 

call upon all mankind, in all its religions, divine and other religions, to the right path, Islamic 

scholars have agreed that the meaning of the Koran may and must be translated for the benefits of 

the Koran. That is why we are obliged to scrutinize our translations and to unite our efforts in 

translating the meaning of the Holy Koran. 

Keywords:  Translation, meaning of the Koran, racism, linguistic discrimination, 

orientalism 

 

 

 



 
 

 

 

 مقدمة: -

َر أُولُو اأْلَْلبَابِ ": في كتابه الكريم  قاب هللا بَُّروا مَيَاتِِه َولِيَتََذكَّ ٌَ لِيَدَّ اإلسالم  .92سورة ص، اآلية  "ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ ىِلَْيَك ُمبَاَر

لة اانتشر بمشياة هللا بانتشار رسالته السمحة في كل ربوع العالم حيث يختلي الناس عن أهل جزيرة العرب، مكان نزوب الرس

استقبل المسلمون الجدد اإلسالم والقرمن ووالثقافة واللغة.  والحضارة، واللون،، في الشكل اإللهية على محمد ابن عبد هللا 

طاعة  الظلمات الى نور هللا  الجاهلية وعتمة للخروج من ويالت األوحدالسبيل  موالحكمة النبوية بصدر رحب ألنهم وجدوا فيه

أرهاننا  تبادر الىتس له وطمعا في الفوز العظيم والخلد في جنات النعيم. لكن لو رجعنا الى اآلية ارفتتاحية و"تدبرنا" قوب هللا 

: كيي دخلت اإلنسانية في اإلسالم ولكن بالتدبر والتفكر سنجيب عليها بْرن هللا  ،تلقايية أسالة قد تحير البعضبطريقة و

كانت تتم  عن لغة القرمن؟ هل الدعوة الى هللا  هاواختالف لغاتها التاريخ ومنذ بزوغ شمس اإلسالم، على تنوع بالماليين، عبر

منذ بدايات انتشار  هاته اللغاتمن العربية الى  جمت بالتالي معاني القرمن وأحاديث رسوب هللا رفتُ  ،ىبلغات الشعوب األخر

ا فلصبح بذلك تعلمها واجب ،كان يتعلم العربية ، أو حتى مجرد التعري عليه،الرسالة أم أن كل من أراد اعتناق الدين الحنيي

 وجوب الشهادة أو الصالة؟ كيي للمسلمين الجدد أن يتدبروا القرمن في لغة أجنبية عن لغتهم األم؟

خدم عدة يست المحيطة بنا،وتصنيفات لألشياء  معلومات وتفسيراتحتوي على عدة العقل اإلنساني هو عبارة عن وعاء ي

ذا هوفّر لنا المخزون الفكري الذي نحتاجه للتعامل مع ي تكون لدينايي ذال الفرزا رق تفكيرنا وىدراكنا لألمور. وهذأساليب توجه طُ 

لتلكيد نرى اآلخر نحن باف حياتنا. كل فترات تستقبلها أدمغتنا عبرمكننا من تحليل كل المعلومات التي ي، والوسط الذي نعيش فيه

للمعلومات التي نستقيها عنه وتتم مقاسمتها من طري األفراد المكونين  ةمن خالب ىطار مرهون بتجاربنا الملموسة باإلضاف

 كل هذا يعطيناو جامعات،وال المدارسفي  نتعلمهونسمعه أو ما  ، أو من خالب ما نقرأهالغرباء عنه أو هي ننتمي ىليذال تمعللمج

 عاملبدأ في التنمسار سيء حين  سلكوتبدأ األفكار التي تتكون لدينا في   .يحتوي عليهوما بنا  المحيط مختلفة عن الوسط نظريات

تقسيم  طبيعتهاب عقولنابها  ريدتالكيفية التي  ، حسبسلبية بصورة بثقافته ولغته وموروثه الحضاري مع اآلخر أو المجتمع اآلخر

 الجزم بلن نافباستطاعت ىرن. أو "أنا" ضد "اآلخر" " و"اآلخر"أنا: "جليا في لغتناتتمثل  وهذه الثناييات ،عات ثناييةالى تفرعالمنا 

ا في اللغةعلى عميق للتفرقة العنصرية أثر  ا حاسما ولكن  تلفينمخقطبين  عالقتهما هي عالقة، أْي أّن بثها، كما أّن اللغة تلعب دورا

ها النظر في اللغة ودورب األفكار المسبقة ر تكتمل ىرو مييز والتفرقةيعني أّن دراسة الت وهذا .تجمعهما مساحة من التشارَ

 رادسبقة عند األفن األفكار المُ وُّ ، ىر ر يمكن ألحد فهم ثقافة أو مجتمع ما دون المرور بدور اللغة فيهما وبالتالي في تكَ ومثارها

هي ليست فقط وسيلة لنقل ف، الفردية أو الجماعية الشخصية، سواءالهوية  في طرفا كونها. ألن اللغة، فضال عن والجماعات

ا جزء ر يتجزأ من نظام المعلومات الذي يجعل المعطيات تتكون   لدينا.األفكار اإلنسانية فحسب، بل هي أيضا

يها قهم في ساير نواحرُّ فَ عدد بني البشر على وجه الكرة األرضية وتَ لقد تطورت العنصرية واألفكار العرقية مع ازدياد 

حارتهم الفيزيولوجية في اللون والشكل وخصوصا في اختالفهم في كل ما يتعلق بالثقافات واللغات واآلثار الحضارية.  تحوبو

وجب على اإلنسانية ىيجاد الحل لكل أنواع التمييز  ىرن فلمواجهتهاهي نابعة من العقل البشري،  ،كفكرة فقط ،والعنصرية

اريخ بني ت والتفرقة بين أعضايها في المعالجة النفسية لتلك األوهام الناتجة عن مجموعة من النظريات الواهية، التي تكونت عبر

ْعُروٌي َوَمْغفَِرةٌ  : ". قاب تعالىق عرق على عرق أو أعراق على أخرىوُّ فَ ، المتحدثة عن اختالي العناصر البشرية وتَ مدم قَْوٌب مَّ

ُ َغنِيٌّ َحلِيمٌ  ن َصَدقٍَة يَْتبَُعهَا أَراى ۗ َوهللاَّ  ، 942"، سورة البقرة، اآلية،  َخْيٌر مِّ



 
 

 

 

ةٌ  ِمْنُكمْ َوْلتَُكْن قاب رب العزة أيضا: " و اَِك هُُم  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَْنهَْونَ  بِاْلَمْعُرويِ  َويَلُْمُرونَ  اْلَخْيرِ  ىِلَى يَْدُعونَ  أُمَّ
َۚ َوأُولَٰ

لعري والعارفة والمعروي "ا قد أتى في لسان العرب ربن منظور أن:، و106"، سورة مب عمران، اآلية ﴾٤٠١﴿ اْلُمْفلُِحونَ 

ناتجة باألساس .  فالعنصرية (1221)ابن منظور،  ما تعرفه النفس من الخير وتبسل به وتطمان ىليه"واحد: ضد النكر، وهو كل 

تجاه ا فتتكون بذلك لدى اإلنسان ردة فعل سلبية ،فال تطمان ىليه قلوبنا جهلهنالذي الشخص  رلك النكر، عن الخوي من الغريب

يَا  " : بالدعوة الى الخير واألمر بالمعروي. ألم يقل هللا كل من نجهله بدب طلب معرفته بطريقة سلمية ىيجابية

َ  َۚ ىِنَّ  أَْتقَاُكمْ  هللاَِّ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  َۚ ىِنَّ  لِتََعاَرفُوا َوقَبَايِلَ  ُشُعوباا َوَجَعْلنَاُكمْ  َوأُْنثَىٰ  َرَكرٍ  ِمنْ  َخلَْقنَاُكمْ  ىِنَّا النَّاسُ  أَيُّهَا " .ࣱَخبِيرٌ  َعلِيمٌ  هللاَّ

ي افالثق في التحيز هي تتجلىمحصورة على العرق أو اللون أو الدين، بل  ليستالعنصرية ف لهذا .12اآلية ، رة الحجراتسو

ا هيمكننا القوب أنّ  محور هذه الدراسة، هي ، بما أن اللغة. حيثهمافي مختلي مجارتوا متعبيراتهمن خالب كل  وي أيضااللغو

ا في  ا حاسما  .العالقات السلمية بين بني اإلنسانجميع أشكاب بالتلثير على التعامل العنصري تلعب دورا

 أهمية البحث: -

ِحيِم  قاب هللا  - ْحَمِن الرَّ ِحيِم )1حم )في ُمحكم كتابه: "ِبْسِم هللا الرَّ ْحمِن الرَّ لَْت مياتُهُ 9( تَْنِزيٌل ِمَن الرَّ ( ِكتاٌب فُصِّ

ا فَلَْعَرَض أَْكثَُرهُْم فَهُْم ر يَْسَمُعوَن )2يَْعلَُموَن )قُْرمناا َعَربِيّاا لِقَْوٍم  ا َونَِذيرا ا تَْدُعونا ىِلَْيِه 6( بَِشيرا ( َوقالُوا قُلُوبُنا فِي أَِكنٍَّة ِممَّ

. قد يتحدث البعض عن 5-1" سورة فصلت، اآليات (5) َوفِي مرانِنا َوْقٌر َوِمْن بَْينِنا َوبَْينَِك ِحجاٌب فَاْعَمْل ىِنَّنا عاِملُون

عربية القرمن فيضعها موضع الخطاب اإللهي جاعال منها لغة مقدسة غير قابلة للترجمة الى لغات العالم حيث ر 

ؤ على  يمكن |أن يتم فهم القرمن ىر بها ومنها وأن كل ترجمة، ولو كانت لمعاني القرمن فقط، ىنما هي تطاوب وتجرُّ

معلال تلويله بهذه اآليات الكريمة. رغم أننا نعلم أن الُمخاطبين فيها هم كفار قريش، حيث جاء في تفسير   ميات هللا

ا تَْدُعونا ىِلَْيِه" ... قِيَل: ىِنَّ أَبَا َجْهٍل اْستَ  َوقَاَب: يَا  اْغَشى َعلَى َرْأِسِه ثَْوبا القرطبي: "قَْولُهُ تََعالَى: "َوقالُوا قُلُوبُنا فِي أَِكنٍَّة ِممَّ

. فالحجاب هنا الثَّ  ُد بَْينَنَا َوبَْينََك ِحَجاٌب. اْستِْهَزاٌء ِمْنهُ. َحَكاهُ النَّقَّاُش َوَرَكَرهُ اْلقَُشْيِريُّ ْوُب. "فَاْعَمْل ىِنَّنا عاِملُوَن" أَِي ُمَحمَّ

لَِهَك الَِّذي أَْرَسلََك، فَِْنَّا نَْعَمُل آِللِهَِتنَا الَّتِي اْعَمْل فِي هاََلِكنَا فَِْنَّا َعاِملُوَن ِفي هاََلِكَك، قَالَهُ اْلَكْلبِ  . َوقَاَب ُمقَاتٌِل: اْعَمْل إِلِ يُّ

ا نَْعَمُل لُِدْنيَانَا، نَّ ا: فَاْعَمْل آِلِخَرتَِك فَِْ نَْعبُُدهَا. َوقِيَل: اْعَمْل بَِما يَْقتَِضيِه ِدينَُك، فَِْنَّا َعاِملُوَن بَِما يَْقتَِضيهِ ِدينُنَا. َويَْحتَِمُل َخاِمسا 

 : "1ركره الماوردي." ويمكن كذلك أن نقرأ في سورة الشورى، اآلية 

لِكَ  فِي  َوفَِريقٌ  اْلَجنَّةِ  فِي فَِريقٌ  َۚ  فِيهِ  َرْيبَ  َر  اْلَجْمعِ  يَْومَ  َوتُْنِذرَ  َحْولَهَا َوَمنْ  اْلقَُرىٰ  أُمَّ  لِتُْنِذرَ  َعَربِيّاا قُْرمناا ىِلَْيكَ  أَْوَحْينَا َوَكَذٰ

ِعيرِ  ب فقط من أجل العرب الذين يحسنون العربية، بل الى كل من هم حوب أم القرى من السَّ " أي أن القرمن لم يُنَزَّ

أعاجم في كل أنحاء األرض. وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة، حيث سنحاوب اإلجابة على كل التساؤرت التي بْمكانها 

رو أسلوب ونظم معجز، أي نعم، ولكن من الواجب ترجمة معانيه من أجل  للغة،أن تبرهن على أن القرمن عربي ا

"، َعِن اْلُمْشرِكِينَ  َوَأْعرِضْ  ُتْؤمَرُ  َفاْصَدْع بِمَا تبليغ الرسالة ألكبر عدد من الناس في مشارق األرض ومغاربها: "

فاجهر بدعوة الحق التي أمرَ هللا  د:"مجمع الملك فه —، جاء تفسير هذه اآلية في الميسر 26سورة الحجر، اآلية 

أَ هللا مّما يقولون."   بها، ور تباب بالمشركين، فقد برَّ

 

 



 
 

 

 

 هداف البحث:أ -

من المؤكد أن ما يهمنا من خالب كتابة هذا البحث هو تقديم منظور علمي في ميدان الترجمة وخصوصا الترجمة الدينية  -1

 والتركيز على مجهود ترجمة معاني القرمن الكريم. 

 لحيث، في البداية وبما أن ميدان الترجمة مرتبط بشكل وطيد بالعالقات ارجتماعية اإلنسانية، سنحاوب تقديم تحلي -9

للمشاكل المتصلة بالتعامل البشري على مستوى الثقافات واللغات، وكيي أن رفض اآلخر والتعامل السلبي الناجم عنه 

 يمكن أن يؤدي باإلنسانية الى عواقب غير محمودة.

عنها،  المنبثقة وسنركز على أهم الجوانب التاريخية التي أثرت على ارنغالق الذي عرفته الثقافة العربية واإلسالمية  -2

بتخصيص الجزء األكبر واألهم للغة العربية، لغة القرمن. وسيتم رلك بطريقة تدريجية لربطه بعد رلك بمشاكل ترجمة 

 المعاني القرمنية في حد راتها والحلوب المقترحة لها من أجل الباحثين والمترجمين. 

مة كل مشاريع ترج يخ وتوحيدترسبتوصيات في الموضوع، مؤكدين على وجوب  البحث سنحاوب ربط كلية عرض -6

علمية محضة مع احترامها للمعايير اإلسالمية في ترجمة الخطاب اإللهي  ىرسايها على قواعد وأسسالقرمن الكريم و

 . المحفوظ بْرن هللا 

جية اإلنجازات العلمية والتكنولوانفتاح كل مجهود في الترجمة القرمنية على دعم سبل ضرورة  ثم سنسلط الضوء على -5

التي يعرفها ميدان الترجمة بشكل خاص في ظل كل وسايل المعرفة الحديثة التي أتت بها ظروي العولمة وانكماش 

 العالم الى قرية صغيرة.

ْلنَا َعلَٰى َعْبِدنَا فَلْتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َواْدُعو "في القرمن الكريم:  اب هللا ق ا نَزَّ ِ ىِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب ِممَّ  ا ُشهََداَءُكْم ِمْن ُدوِن هللاَّ

قريشا، وهم أهل فصاحة وبالغة وبراعة في العربية، فيقوب لهم  وهنا يخاطب هللا  92" سورة البقرة، اآلية ،ىِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

ب على محمد رسوب هللا  فليلتوا ولو بسورة مثله، لكنهم عجزوا  أنهم على علمهم بلغتهم ىن ارتابوا في معجزة القرمن الذي تَنَزَّ

والذي لم يتقوله ولم يختلقه  وبرهانا على معجزة القرمن، الذي هو كالم هللا  عن رلك األمر، فكان رلك حجة على نبوة محمد 

تتوارى  هللا  ، لقريش ولكل الناس أجمعين في كل األزمنة واألماكن. ولكن وراء هذا الريب الُمبدد بْعجاز كالمرسوله الكريم 

ضاا للخط  لمشكلة هذه الدراسة: أنَّى لنا أن نترجم الخطاب اإللهي ىرا قبلنا بُمَسلَّمة أن الترجمة هي ليست ىر مجهودا بشريا، ُمَعرَّ

ما نحن نبطبيعته، يعتمد على ىعادة صياغة النص المترجم في لغة القارئ الُمستَْقبِل؟ ىرن فهذا المجهود يتطلب نوعا من اإلبداع، بي

ب من هللا  ه من كل  نتكلم عن نص ُمنَزَّ أنه قاب في حديث  ، ر يقبل أي تبديل أو تغيير. هذا وقد صح عن رسوب هللا لخطوُمنَزَّ

، وشر األمور محدثاتها، ࣱخير الحديث كتاب هللا، وخير الهدي هدي محمد صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، في خطبة الجمعة: "

"، وقاب أيضا عليه الصالة والسالم في الحديث الصحيح: وكل ضاللة في النارأسند النسايي بْسناد حسن: "". ووكل بدعة ضاللة

من أحدث في أمرنا هذا ما "، وقاب أيضاا عليه الصالة والسالم: "ىياكم ومحدثات األمور، فْن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة"

 " أخرجه مسلم في صحيحه.عمل عمالا ليس عليه أمرنا فهو ردمن " وقاب عليه الصالة والسالم: "ليس منه فهو رد

ا ُقْرمناا َأْنَزْلنَاهُ  ىِنَّا : "9في سورة يوسي، اآلية  قاب هللا  ُكْم تَْعقُِلونَ  َعَربِيّا الملك  مجمع —" وقد أتى في تفسير الميسر َلَعلَّ

لغة ب ىرن فالقرمن نزبتعقلون معانيه وتفهمونها، وتعملون بهديه."  -أيها العرب-فهد: "ىنا أنزلنا هذا القرمن بلغة العرب؛ لعلكم 

 العرب على العرب ليعقلوه ويتدبروه، 



 
 

 

 

" وهذه اآلية ىن دلت على شيء فهي بالتلكيد تدب على أن هذا القرمن لَهَا لِّتُنِذَر أُمَّ ٱۡلقَُرٰى َوَمۡن َحوۡ ولكن ألم يلت فيه أيضا؟ "

 لكيال يبقى حصرا على العرب وأن يُنشر كالمه ورسالته في كل بقاع العالم.  نزب على الرسوب الكريم 

  

 :البشريةالكلية  دةالوحو العنصرية -1

الحديثة وخصوصا علم الجينات، مفهوما متجاوزا مجردا من في منظور العلوم ق رْ نصر البشري والعِ لقد أصبح مفهوم العُ 

م الجينات ومن خالب قراءة الجينوم البشري أن لاستنادا الى أحدث اركتشافات في عحيث أمكن اليوم  .علمية أي ثوابت أو أسس

 أنه ر وجود ىر لعنصر بشري واحد يجمع كافة البشر وأن النقاشت ببراهين وحجج ر تقبل بَ ثْ ل مبدأ التقسيم العرقي وأن يُ طَ بْ يُ 

يَا  " :قاب هللا  ،تفوق بعضها على البعض هي واهيةبدد األعراق بل والنظريات التي كانت تقر بتع

ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  َۚ ىِنَّ  لِتََعاَرفُوا َوقَبَايِلَ  ُشُعوباا َوَجَعْلنَاُكمْ  َوأُْنثَىٰ  َرَكرٍ  ِمنْ  َخلَْقنَاُكمْ  ىِنَّا النَّاسُ  أَيُّهَا َ  َۚ ىِنَّ  أَْتقَاُكمْ  هللاَّ "، سورة َخبِيرٌ  َعلِيمٌ  هللاَّ

  .12مية  ،الحجرات

العنصرية والعرقية المسخرة أساسا من طري ىيديولوجيات قومية تعزز ثقافة الهوية لقد تعايش اإلنسان منذ القدم مع مفاهيم 

عن قرب كل هذه التجاوزات الدرامية التي  درسنايم وىبادات. لكن ىرا وارنتماء عند األفراد والجماعات لتبرير ارنتهاكات من جرا

ن ألعرفها تاريخ البشرية لوجدنا أن هدفها الرييس كان )ولم يزب( هو استعباد الجماعات المغلوبة وارستيالء على الثروات، 

 كما يقوب المثل. 1"الماب عصب الحرب"

 الذي يرتكز على مبدأ انتساب جنس البشريمن وجهة نظر الدين، فالديانات السماوية كلها لم تختلي حوب تعريي الأما 

 ":. قاب الى مدم وحواء البشرية جمعاء

ِذي َربَُّكمُ  اتَُّقوا النَّاسُ  يُّهَاا َيَ  ا رَِجارا  ِمْنهُمَا َوبَثَّ  َزْوَجهَا ِمْنهَا َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نَْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَّ َ  َواتَُّقوا َۚ  َونَِساءا  َكثِيرا اَءُلوتَسَ  الَِّذي هللاَّ

ْرَحامَ  بِهِ  نَ  َ  َۚ ىِنَّ  َواأْلَ دم مله إلوجبل الرب ا 1 العهد القديم: " ،المقدسكتاب ال. وفي 1مية  ،سورة النساء "،اَكاَن َعَلْيُكْم َرقِيبا  هللاَّ

أخذ  وفيما هو نايم ،في نوم عميق فلوقع الرب اإلله مدم 91 .دم نفسا حية..مفه نسمة حياة. فصار أنرض، ونفخ في ترابا من األ

"، سفر التكوين الى مدم. فجاء بها الضلع التي أخذها من مدم امرأة من وبنى الرب اإلله 99لحم. بمكانها  سدأضالعه و ىحدى

  .99-91-1 :9ىصحاح 

لتي الذي يجب على البشرية أن ت تؤكد األصل اإلنساني الواحدو ،وهذه الفكرة بحكم تعريفها تؤيد المنظور العلمي الحديث

فهذه ، أخرجه الترمذي، "مدَم، ومدُم ُخلِق من ترابٍ النَّاُس بنو  " :قاب رسوب هللا  عن في حديث صحيح . روى أبو هريرةحوله

ن تستبعد كل الفروقات المبنية على ارنتماء اإلثني، الشكلي أو حتى الثقافي واللساني، ألالنقطة المشتركة بين العلم الحديث والدين 

ا على أرجح كفة لغة أو ثقافة مأن  تبقى متساوية، فمن غير المعقوب في أركان األرض الثقافات واللغات على اختالفها وتوزيعها

 .علميا ىثباتها ، بل يستحيل،عملية راتية يصعب حصيلةألنها  ق أخرى مستذرعا برؤية ما أو رو

 

                                         
، يعني أن الماب هو الدافع األساس للحروب. قياسا، نسيسيرو يعود للخطيب الروماني" Pecunia est nervus belli: مثل رتيني ""الماب عصب الحياة" 1 

 ن.يَّاأصله وحله ماليستعمل هذا المثل للتعليق على كل مشكل 

 



 
 

 

 

 التفوق العرقي:  1-1

كمبدأ  ،وبيمع مطلع عصر النهضة األور تنتشر نادي بعدم التساوي بين الجماعات البشريةتي تال ةالفلسفيئ داالمب تألقد بد

تبنى فكرة وجود أصوب متعددة لإلنسان ومن تم زعم بلن واحد وزوج جنس البشري من أصل لا انحدارالذي نفى  2تعدد األصوب

  .بل وفوارق بين الجماعات البشرية تنوع،تعدد األجداد تولد عنه 

وضع تصوره لمفهوم  حيث 3"أصل األنواع" عالم الطبيعة اإلنجليزي تشارلز داروين كتابه الشهير نشر 1552في سنة 

التغييرات العشوايية التي تطرأ من جيل آلخر من |أجل التالؤم مع المحيط الطبيعي. ولم يكتي داروين  الحية حسب تطور الكاينات

الحيوان قبل  أساسا لجنسانتسابه  بتطبيق نظريته على الحيوانات غير الناطقة بل أكد أن منظوره ينطبق على اإلنسان كذلك بحكم

ذي المع الفكر الديني  عظيم هذه الدراسة أحدثت ثورة علمية بعد نشرها ونتجت عنها بطبيعة الحاب مقاطعة وشرخ كل شيء.

 .  بشرللكلوب أسالي عقيدة مدم وحواء  يداوب ويؤيد

أخذ بعض علماء الطبيعة والبيولوجيا وكذلك بعض علماء النفس على عاتقهم مهمة تصنيي وترتيب  وفي نفس القرن

وحجم الجمجمة، الذي يعطي فكرة، على حد زعمهم، على  حسب معطيات لون البشرة، ملمس الشعر هرميا البشرية "األعراق"

 ،وطبعا تم وضع اإلنسان األبيض البشرة . ومن هنا تم اإلقرار بدونية أعراق مقارنة بلخرىدرجة الذكاء عند الجنس المدروس

إلنسانية وأن كل األعراق األخرى باختالي ألوانها وأشكالها لر عرقه كلصل ااعتبتم و في قمة هذا الترتيب الهرمي الجنس اآلري،

 . عبر أنحاء األرض الزمن والتنقالت البشريةعوامل فعل ل جاءت نتيجةت فيزيولوجية حورتما هي ىر 

 

لبشري بتطهيره الجنس ا جويدتمن فكرة التفوق العنصري انبثقت في بعض األوساط العلمية فكرة أفظع تنبني على ضرورة 

 تحت عنوان 1552سنة ونشره تابا في هذا السياق جوبينو ألي كدو مرتور  من العناصر التي تعتبر دونية ومتخلفة. الفرنسي

الخضوع لمفهوم  وضرورة أوروبي(-أكد فيه على تفوق الجنس اآلري )الهند 4 "مقاب حوب عدم المساواة بين األجناس البشرية"

. هذه الدراسة ودراسات أخرى تلتها كان لها تلثير كبير أضعي يأقوى على حساب من ه لمجموعات بشريةارنتقاء الطبيعي 

-القومية وزعماء مذهب يرِ ظِّ نَ مُ  با عامة وفي ألمانيا بشكل خاص حيث ألهمتوعلى أنصار النظريات العنصرية في أور

 النازي.الفاشي و ارشتراكية والفكر

في الوهلة األولى تطورت التلويالت والتعليالت ليبدأ  هينةودراسات قد تبدو  أفكاره انطالقا من بالتالي فالمالحظ هو أن

 البعض في المطالبة بنقاء وصفاء عرق ما على حساب اآلخرين،

                                         
كمقدمة لنظرية تراتبية الفصايل البشرية لتبرير بمعنى أن البشر ر ينحدرون من نفس األصل. استخدمت هذه النظرية  )polygénisme)تعدد األصوب:  2

  اإلساءات التي كان يقترفها المستعمرون األوروبيون ضد السكان المحليين.

مجدي محمود المليجي. أصل األنواع، نشلة األنواع الحية عن طريق ارنتقاء الطبيعي أو ارحتفاظ باألعراق المفضلة في  (. ترجمة9006داروين، تشارلز.، ) 3

 أثناء الكفاح من أجل الحياة. القاهرة، مصر: المجلس األعلى للثقافة، 
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Comte de Gobineau J.-A., 9015, Essai sur l'inégalité des races humaines, Crissier, Suisse : FB Editions 



 
 

 

 

لتتملسس وتظهر للعالم في صورة درامية، صورة  الجهل المقنعمن وراء ستار البحث العلمي الى تلك المطالبة  خرجفت 

نظام مبني على ارنتماء العرقي  ر يلتام في جسد مخرين: يرجرح غاووصمة ر زالت تلطخ تاريخ بعض األفراد والجماعات 

 وحكم العنصرية. 

 ز اللغوي:ميال -2

 القومية العربية: 2-1

كجماعة مختلفة عن غيرها، قبل ظهور اإلسالم. حيث ظهر هذا  لقد ابتدأ وعي العرب بانتمايهم لما يشبه كتلة واحدة، أي

الوعي بضرورة الوحدة ردا على محاورت الغزو التي كانت تلتي من الجيران المباشرين لجزيرة العرب: الروم البيزنطيون في 

ين محل أي فكرة أخرى حلت وحدة الدلكن مع بزوغ شمس اإلسالم  .اواألحباش جنوب الفرس الساسانيون شرقا الشماب والغرب،

ََ َفِْنَّ  في كتابه الكريم:" لتنجح في لم شمل العرب والعجم باختالي ألوانهم وألسنتهم وثقافاتهم، قاب هللا  َوىِن يُرِيُدوا َأن يَْخَدُعو

ََ بِنَْصرِهِ َوبِاْلُمْؤِمنِيَن ) ِذي َأيََّد ُ َ هَُو الَّ َي بَْيَن 49َحْسبََك هللاَّ َ ( َوَألَّ كِنَّ هللاَّ ْفَت بَْيَن ُقُلوبِهِْم َوَلٰ ا مَّا َألَّ ُقُلوبِهِْم َ َلْو َأنَفْقَت مَا فِي اأْلَْرضِ َجِميعا

َي بَْينَهُْم َ ىِنَّهُ َعزِيٌز َحِكيٌم ) حدثنا أبو كريب قاب، حدثنا ابن  " . وقد جاء في تفسير الطبري:42-49"، سورة األنفاب، اآليات (42َألَّ

براهيم الخوزّي، عن الوليد بن أبي مغيث، عن مجاهد قاب: ىرا التقى المسلمان فتصافحا ُغفِر لهما. قاب قلت لمجاهد: يمان، عن ى

ا ما ألفت بين قلوبهم(؟ فقاب الوليد لمجاهد: أنت بمصافحةٍ يُ  غفر لهما؟ فقاب مجاهد: أما سمعته يقوب: )لو أنفقت ما في األرض جميعا

 ."أعلم مني

العربية بالمعنى الحديث لالصطالح، أي الشعور بارنتماء للعنصر العربي المبني أساسا على الوحدة اللغوية لكن "القومية" 

وضرورة جعله رابطا أساسا بين الشعوب العربية لم تولد ار في القرن التاسع عشر. حيث جاءت هذه الوردة كردة فعل على 

َ وأحواب بالد اإل اإلمبراطورية العثمانية حاب تدهور الخاضعة لحكم السلطان،  ،"ألمة اإلسالميةا"سالم، أو ما كان يطلق عليه أندا

المقياس األساس في التقسيم السياسي والمحدد الرييس لالنتماء كان هو  ، بشكل عام،أمير المؤمنين. بحيث أن الدين اإلسالمي

 الجماعي.

اداة نكونات الدولة العثمانية، والمُ اإلصالح داخل مُ  قتصرة على بالد الشام ومحصورة فيبداية كانت مطالب القوميين مُ 

لطان السقوة باعتماد اللغة العربية في التعليم واإلدارات المحلية. ثم تكاثرت بعد رلك المشاعر القومية تزامنا مع انهيار 

يران الكره ن بتلجيجقة العربية اإلمبراطورية العثمانية في بدايات القرن العشرين وازدياد أطماع الدوب العظمى في احتالب المنطو

مية وبدأوا للقو رين الغربيينظِّ نَ المُ تبنوا نظرة  الذين وقد ظهر العديد من المفكرين والكتاب العرب .لألتراَ في أنفس العرب

 يقظة" ه. نجيب عازوري كان من بين هؤرء الرواد في كتابالعالم العربيقومات األولى للقومية العربية في المُ يبشرون بميالد 

تحدث عنها المفكرون القوميون الغربيون مثل أرنست ىلى فيه دعا كتبه لسبب ما باللغة الفرنسية، والذي الذي ، 5األمة العربية"

عربية خاصة بهم،  دولة تلسيسو سلطة العثمانيينانفصاب العرب عن الذي وجد أنداَ  6رينان في كتابه الشهير "ما هي األمة؟"

                                         
 يقظة األمة العربية: 5

Azoury Negib, Le réveil de la nation arabe, Kessinger Publishing, 2009. 

 ماهي األمة: 6

Renan Ernest, Qu’est-ce qu’une nation ? République des Lettres, 2012.   



 
 

 

 

اصة خوأثر على أفكارهم بالغ التلثير،  صدى كبيرا لدى الطالب والمفكرين العربمقومات األمة التي  كل اعتبر أن للعرب ألنه

 .لقوميةلمفهوم ا هما المكونتين الرييستيناللغة والثقافة  أن أن رينان، اعتبر

يث ح لكسر شوكة الدولة اإلسالمية وتكريس فكرة "فرق تسد"، القومية العربية بدايات وقد كان لإلنجليز دور مهم في دعم 

لورنس " بلقبانخراطه في حياة العرب وُعري باشتهر  الذي بريطانيالالجاسوس  ،توماس ىدوارد لورنس خالب منوا قام

  .بن الشريي حسينا فتم النصر للقبايل الموالية لفيصل. ضد العثمانيين ثورة عربيةب القيام بتحريض الشريي حسين على"، العرب

وحلفايها ريطانيا ، وفي المقابل تم لببقيادة الملك فيصل األوبالمبتغاة ىقامة المملكة العربية  فيالقومية العربية  فشلتلكن رغم رلك 

رد فتمزيق أمة اإلسالم الى دويالت تعتبر محيطها الجغرافي وطنا وتزعم بلن لها خصايصها الثقافية التي تنفي  واونجح ممراده

 .عنها تذودبها و

 الصحوة اإلسالمية: 2-2

هذا المقاب هو عبارة عن محاولة لكشي "النقاب"، ىن صح القوب ودون اللعب على الكلمات، عن نوع من أنواع العنصرية 

بالمقدس ، ثانيا، ألنه يقرن في كثير من األحيان زمن طويلالذي ر يقل خطورة عن األنواع األخرى، ألنه، أور، موجود منذ 

والعقيدة، مما يضفي عليه نوعا من التلصيل الديني الذي ر يقبل النقد والمناقشة عند المتدينين، المتشددين منهم على وجه 

الخصوص. فالدين له خصوصية تجعل أنه يجذبنا الى المركز فيفقدنا هويتنا اإلنسانية ارجتماعية التي تجعلنا نشع الى الخارج، 

رفة السببية ومن تم نفقد قدرتنا في الحكم على األشياء بطريقة عقالنية. ألن الدين أو الديانات باختالفها واختالفاتها فنفقد بالتالي المع

 جاءت حصريا من أجل اإلنسان القابل للمعرفة، معرفة هللا من خالب معرفة خلقه. هللا سبحانه وتعالى في حكمته العظيمة،

أراد من اإلنسان أن يتفكر وأن يطلب المعرفة من أجل الوصوب الى  ية بصفة عامة،وهنا أختص بالذكر أهل الكتب السماو 

َماَواتِ  َخْلقُ  ميَاتِهِ  َوِمنْ  الحقيقة. واللغة بحكم تعريفها هي الوسيلة الوحيدة لنقل المعرفة، " َۚ  َوأَْلَوانُِكمْ  ُكمْ أَْلِسنَتِ  َواْختاَِليُ  َواأْلَْرضِ  السَّ

لِكَ ىِنَّ فِي 
التي تتطلب التدبر والتفكر  ىرن فاختالفات بني البشر هي مية من ميات هللا  .99مية  ،"، سورة الروملِْلَعالِِمينَ  آَليَاتٍ  َرٰ

 ".ىن في رلك آليات للعالمينمن أجل المعرفة وهي موجهة للناس أجمعين باختالي انتماءاتهم "

، اإلسالمية" ب "األمةالفراغ الوحدوي الذي أنتجه سقوط الدولة الدينية والشتات الذي أصاية في سد بعد فشل القومية العرب

المتولدة عن الحرب الباردة جيوستراتيجية ، نظرا للتجاربات الفي سياسة أمور الناس جليات الغياب الدينيظهرت في مجتمعاتنا ت

جيوش العربية ت بالالتي لحقهزايم المتوالية أيضا كنتيجة حتمية للو الغربي بين المعسكر الشيوعي السوفيتي والمعسكر الرأسمالي

  ِش الكيان الصهيوني.يْ ُجوَ  على يد

ط مصطلح "الصحوة اإلسالمية" بكل أنواع "ىعادة ارتب ، وبشكل أقوى عن ما مضى،من سبعينيات القرن الماضي ابتداء

سواء تلك التي  ،التي تمارس اإلسالم السياسيرات المرجعية اإلسالمية و منظماتأسلمة" المجتمع العربي من طري األحزاب وال

م أنه ؛ رغما فتات تشتغل في ظالم الالشرعيةالتي المحظورة وتزاوب نشاطاتها علنا والمصرح لها من طري السلطات أو تلك 

انت كتتبنى الفكر القومي العلماني العربي )البعثية والناصرية، والقذافية(  الممثلة غالبا في حكوماتالجزم بلن السلطات يمكن 

 األولى وكانت تشن حربا شعواء على الثانية، اتجاهدايما حذرة 

                                         
 



 
 

 

 

تلك التنظيمات، حيث أنه في غياب مرجعية ىسالمية حكومية رات  مااللذان كانت تعتمده والنهج السياسيين نظرا للخطاب 

الماضي اإلسالمي، أصبح المجتمع في أغلبية خطيرة لمجاد ك ما كان ينظر ىليه الحكومات في تقديم بديل عنمصداقية وفشل 

 مارستهالم ،"ةيَّ وِ اإلسالمَ "ب نا تسميتهافالحظنا الظهور المكثي لحركات يمكن حدث.يشعر رويدا رويدا بارنتماء لهذا الفكر المُ 

ة لعمل السياسي بطريقة غير واضحلمانية. وقد جاء رلك من خالب البديل للقومية العَ على الجماهير المتعطشة  ىغراء ىيديولوجيا

ن يستوضح كما يمكن أ ،والهدي األوب لهذه التنظيمات المعالم أي بدون برنامج سياسي يبين نواياها المستقبلية العملية اتجاه األمة. 

خذ تعني الشعبوية التي تت "اإلسالموية"ن أجل خدمة مصالحها. هو تعباة الجماهير مالسياسي العربي،  عنه أي باحث في الشلن

ة الشعوب، معانابطريقة تضليلية خاطب لت"اإلسالم هو الحل"  :زيء وترفع شعارالنَّ  من الدين اإلسالمي رريعة لخطابها السياسي

بل  ،السياسي الحل من ساحةمن ر يناصر أفكارها كل  لمواجهة خصومها واستبعادحجة فهي تتخذ من الدين  وفي نفس الوقت

 فيضع المنافس والمناهض و المناوئ في سلة واحدة -ليسوا بقلة داخل هذا التوجه لألسي وهم –هناَ من يمضي أبعد من رلك 

قُوا ىِنَّ الَِّذينَ  : " قاب هللا . بتكفير كل من يرفض أفكارهم ا َوَكانُوا ِدينَهُمْ  فَرَّ َۚ  َشْيءٍ  فِيلَْسَت ِمْنهُْم  ِشيَعا

ىن مجمع الملك فهد: " —، وقد جاء تفسيرها في الميسر 152" سورة األنعام، اآلية: يَْفَعلُونَ  َكانُوا بَِما يُنَبِّاُهُمْ  ثُمَّ  هللاَِّ  ىِلَى أَْمُرهُمْ  ىِنََّما

قوا دينهم بعد ما كانوا مجتمعين على توحيد هللا والعمل بشرعه، فلصبحوا فَِرقاا و ريء منهم، ب -أيها الرسوب-أحزاباا، ىنك الذين َفرَّ

 "ىنما حكمهم ىلى هللا تعالى، ثم يخبرهم بلعمالهم، فيجازي من تاب منهم وأحسن بْحسانه، ويعاقب المسيء بْساءته.

فالمالحظ أن واقع الحاب منذ ظهور هذه "الصحوة" مليء في الحقيقة بما يناقض هذا المصطلح، ألن تعدد المذاهب 

 ة شاملةىلخ.. جعل منها مرادفا لفتن ين،وداعشيوىخوان وقاعديين  وسلفية وتكفيرية صوفيةفرق بين شيعة وسنة ووالطوايي وال

  أبطلت مبادئ الوحدة التي تدعو لها، في ظاهر األمر.

 والعرقية،ه الصحوة نظرة ر تقل دونية وتحقيرا لآلخر عن مثاليهم الموالين ألفكار القومية هذ مناصري عندلمسنا لقد 

نحاء في أ رغم أن أغلب من يدينون باإلسالم بشكل خاص، "عجمية"األواللغات  ة بشكل عام وللثقافاتنظرة استعالء للثقاف

ه، اد أن يعتنق، من رفعوا راية هذا الدين في عنان السماء ودافعوا عنها بلموالهم وأنفسهم وأعطوا المثل الحسن لكل من أراألرض

عقلية اإلقصاء وارنفراد بالرأي ورفض اآلخر ل في تكريسهاية وِ حَ ن هذه الحركة الصَّ ىبل يمكن القوب  العجم. كانوا ور يزالون من

وب لغة تكلم أبدون علة جايزة واعتبارها  اعتباطا تقديس اللغة العربيةمن خالب  بقراءة جديدة للدين وىن كان من نفس العقيدة، أتت

روى الطبراني في األوسط عن أبي هريرة رضي هللا عنه قاب:  الجنة.ي لغة الحساب ولغة أهل أنها لغة اآلخرة، أو بها سيدنا مدم

ة رقم ". قاب األلباني في السلسلة الضعيفأنا عربي، والقرمن عربي، ولسان أهل الجنة عربيقاب رسوب هللا صلى هللا عليه وسلم: "

 : موضوع. 141

بمارا يخاطب الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم هللا تعالى بلسان العرب؟ وهل صح ال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: وسُ 

 أن لسان أهل النار الفارسية وأن لسان أهل الجنة العربية؟

الحمد هلل رب العالمين ر يُعلم بلي لغة يتكلم الناس يوماذ، ور بلي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعال؛ ألن هللا فلجاب: " 

بشيء من رلك ور رسوله عليه الصالة والسالم، ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين، ور أن العربية لغة أهل  تعالى لم يخبرنا

النعيم األبدي، ور نعلم نزاعا في رلك بين الصحابة رضي هللا عنهم، بل كلهم يكفون عن رلك ألن الكالم في مثل هذا من فضوب 

خرين، فقاب ناس: يتخاطبون بالعربية، وقاب مخرون: ىر أهل النار فْنهم يجيبون القوب... ولكن حدث في رلك خالي بين المتل

 لغتهم في النار. وقاب مخرون: يتخاطبون بالسريانية ألنها لغة مدم وعنها تفرعت اللغات.  وهيبالفارسية، 



 
 

 

 

من طريق عقٍل ور نقل بل هي وقاب مخرون: ىر أهل الجنة فْنهم يتكلمون بالعربية. وكل هذه األقواب ر حجة ألربابها ر 

 (1225، 6/922، مجموع الفتاوى)ابن تيمية، "،  دعاوى عارية عن األدلة وهللا سبحانه وتعالى أعلم وأحكم

 وتبليغ الرسالة: اللغويالميز  9-2

لنوع جسد هذا االذي تي الخطاب الديني التورا ، وخير مثاب على رلكهو ظاهرة تجلت منذ القدم اللغةالميز بين الناس في   

 لوصي،، والعيار باهلل من هذا اهممنهم لخوفه منمن خالب رواية البلبلة التي تصور تنوع ألسنة البشر كانتقام ىلهي  من العنصرية

 :موحدةوتضفي نوعا من القدسية على اللغة ال

عةا في سهل ِشْنعار، فلقاموا ( فلّما رحلوا من المشرق وجدوا بق9( وكان ألهل األرض كلّها لغةٌ واحدة وكالم واحد.1" 

( وقالوا: 6( وقاب بعضهم لبعض: تعالوا نصنع لِْبناا ونشويه شيّا، فكان لهم اللِّْبن بدب الحجارة والتراب األحمر بدب الطين. 2هناَ.

ا فال نتشتُّت على وجه األرض كلِّها.  ا رأُسه في السماء. ونُقِْم لنا اسما ونزب الرّب لينظَر المدينة والبرج ( 5تعالوا نَْبِن لنا مدينة وبرجا

ا لغةٌ واحدة! ما هذا الذي عِملوه ىر بدايةا، ولن يصُعَب 4اللذين كان بنو مدَم يبنونهما.  ( فقاب الرّب: ها هم شعب واحد، ولهم جميعا

( فشتّتهُم الربُّ من هناَ على 5( فلننزْب ونُبلبْل هناَ لغتَهم، حتى ر يفهَم بعُضهم لغةَ بعض. 1عليهم شيء مّما يْنوون أن يعملوه! 

 5-1: 11."* سفر التكوين وجه األرض كلِّها، فكفّوا عن بناء المدينة

فالقرمن جعل من اختالي ألسنة البشر وتنوعها مية من ميات هللا تعالى، أي معجزة من  أما بخصوص الدين اإلسالمي

ِبهَا  يَْعقِلُونَ  بٌ قُلُو لَهُمْ  فَتَُكونَ  اأْلَْرضِ  فِي يَِسيُروا أَفَلَمْ  صنعه تعالى: "التلمل فيها كباقي والتي يجب التوقي عندها   معجزات هللا

ِكنْ  اأْلَْبَصارُ  تَْعَمى بِهَا ۖ فَِْنَّهَا َر  يَْسَمُعونَ  مَرانٌ  أَوْ  ُدورِ  اْلقُلُوبُ  تَْعَمى َولَٰ    .64مية، ، سورة الحج "الَّتِي فِي الصُّ

ه تتشابأنه على كثرة الناس وتباينهم، رغم أن األصل واحد ومخارج الحروي واحدة ر التنوع وفي ارختالي المعنى و

 .بين خلقهيقع التشابه فيحصل ارضطراب كيال ر رلك ارختالي لدَّ قَ   وهللا  ،األصوات ور طرق الكالم

المبنية  العنصرية ويالتليزيل عنهم ويزيح الظلم والبغي لعث فيهم ظهر لهم أنه بُ ىلى كافة البشر ليُ   لقد بُعث الرسوب  

َوىِنَّهُ لَتَنزيُل َربِّ  : "أرسله هللا بلسان عربي مبين، قاب  نبي عربي أي نعم هو .اللسانو اللونو الوطنوالدين  اتعلى اختالف

وُح األِمينُ  -129" سورة الشعراء، اآليات ْلُمْنِذِريَن  بِلَِساٍن َعَربِيٍّ ُمبِينٍ َعلَى قَْلبَِك لِتَُكوَن ِمَن ا  اْلَعالَِميَن  نََزَب بِِه الرُّ

يا أيها الناس أر ىن " :يهديها أوَب ميثاٍق متكامٍل لحقوق اإلنسانلكي  للبشرية جمعاء  محمدا  ولكن هللا أرسل. 122-126-125

على عربي، ور ألحمر على أسود ور أسود على ربكم واحد، وىن أباكم واحد، أر ر فضل لعربي على أعجمي، ور لعجمي 

يث صحيح ، حد"، "ىن أكرمكم عند هللا أتقاكم"، أر هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسوب هللا قاب: فيبلغ الشاهد الغايبأحمر ىر بالتقوى

 سالة.على أهمية تبليغ الرث الشريي يمكن مالحظة التوكيد ن خالب خاتمة هذا الحديمووهنا  حدثنا به األلباني في شرح الطحاوية،

تميل الى التحيز للغة  ،فعت الى رسوب هللا وألحاديث ضعيفة رُ  لكن المؤسي هو أن قراءة البعض للخطاب القرمني

  .  هللا ابن عبد الرسالة التي أتى بها محمد عالمية يصغر من حجممانحة ىياها طابعا قوميا  ،العربية

يتباهون وكان العرب ومنذ القدم يتفاخرون بلغتهم ويتحيزون لها ، حيث هفرْ ألسباب عرقية صِ التحيز اللغوي كان دايما نتيجة 

الجامع: المعاني الى درجة أنهم أطلقوا على كل الشعوب األخرى ىسم "العجم"؛ أتى في معجم بها بينهم وأمام غيرهم من األقوام 

، نََطَق  " ، ويقاب لشخص في َكالَِمِه ُعْجَمةٌ أي فيه ىِْبهَاٌم وَعَدُم اإِلْفَصاِح بالعربية أو لم ينِطق"الَعَجُم: خالُي الَعَرِب، الواحد: َعَجِميٌّ

  .فِي اْلَكالَم



 
 

 

 

د عن وأن األعجم هو األخرس العجماء هي البهيمةأن  نه أتى في نفس المعجموفي هذا نوع من ارحتقار للشعوب األخرى أل

 : "العرب. أما اإلسالم لما نزب في جزيرة العرب فقد استنكر هذه النزعة العنصرية وحرمها لقوله 

على  . فاإلسالم جاء سمحا يحترم كل بني البشر94الفتح، اآلية  "، سورةاْلَجاِهلِيَّةِ  َحِميَّةَ  اْلَحِميَّةَ  قُلُوبِِهمُ  فِي َكفَُروا الَِّذينَ  َجَعلَ  ىِرْ 

. ىن هذا "قاكمىن أكرمكم عند هللا أت" :بينهم بالعرق أو باللون أو بالثقافة أو اللغة ولكن بالتقوى فقط ولم يجعل التفاضلاختالفهم 

األعجمي   األسود البشرة الحبشي بسادة قريش ولم يفرق بينهم، وهو من مخى بين صهيب الرومي  الدين هو الذي ساوى بالب

فهو خارج عن دين هللا  أيا كان نوعهاأن كل من يدعو للعصبية   مع المسلمين العرب دون تمييز ور تفضيل. وقد اعتبر النبي 

  صلى هللا عليه وسلم قَابَ  عن جبير بن مطعم في كتاب األدب، باب في العصبية،فيما أخرجه أبوداود  انهحيث ِ   أَنَّ َرُسوَب هللاَّ

 ."ةٍ ِمنَّا َمْن َدَعا ىِلَى َعَصبِيٍَّة َولَْيَس ِمنَّا َمْن قَاتََل َعلَى َعَصبِيٍَّة َولَْيَس ِمنَّا َمْن َماَت َعلَى َعَصِبيَّ  لَْيسَ "

 

خار بالعربية ته ارفتاغايأقصى  ،تقوقعالنغالق وروا للغلو فقه اللغة أداةومن  للغة فقها الةبعض الغُ  جعل لقد لكن، ولألسي،

 واعتبارها معجزة ىلهية على الرغم من تواجدها قبل نزوب القرمن الكريم شعراءها وأدباءهابْجالب السلي من  ،بطريقة مبالغ فيها

ا  :وعلى الرغم من كونها في حقيقة األمر واسطة شكلية لنقل الخطاب اإللهي "ىِْعجاُز القُْرمِن: َمعانيِه البَليَغةُ بِلَْبلَِغ األساليِب ِممَّ

ي ف الكريم يكمنىرا استندنا الى هذا التعريي اللغوي فْعجاز القرمن  ىرن ، كما جاء في معجم المعاني الجامع.يَْعِجُز َعْنهُ النَّاُس"

خاطب بها  ةلغوي واتأيضا أد نصفة اإلعجاز لكونهوالسريانية منح العبرية واألرمية فلم ر نفي أداته وىر  الخطاب نفسه وليس

 في كتابه الحكيم: " ، ألم يقل هللا المؤمنين السابقين من الديانات التي سبقت نزوب اإلسالم هللا 

ُ  فَيُِضلُّ  ۚۖ  لَهُمْ  لِيُبَيِّنَ  قَْوِمهِ  بِلَِسانِ  ىِرَّ  َرُسوبٍ  ِمنْ  أَْرَسْلنَا َوَما ورة ىبراهيم، "، س اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  َوهُوَ  َۚ  يََشاءُ  َمنْ  َويَْهِدي يََشاءُ  َمنْ  هللاَّ

 ࣱىِۡن هَُو ىِرَّ ِرۡكرقاب في محكم كالمه: " ألن رب العزة هي متطفلة على رسالة القرمن فهذه الشوفينية اللغوية  .6اآلية 

لَِمينَ  ـٰ ىن الذي أُرسلَت به من القرمن والهدى "مجمع الملك فهد:  —، وقد جاء تفسيرها في الميسر 106"، سورة يوسي، اآلية لِّۡلَع

 "للناس أجمعين يتذكرون به ويهتدون. عظة

 الدعوة الى هللا وكونية الرسالة: 2-4

اَِك يَ  ۙىِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْلهَُدٰى ِمن بَْعِد َما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِس فِي اْلِكتَابِ قاب رب العزة جل وعال: "
ْلَعنُهُُم  أُولَٰ

 ُ ِعنُونَ هللاَّ هذه اآلية وىن كانت نازلة وقد جاء تفسير هذه اآلية في تفسير السعدي كاآلتي: " .152"، سورة البقرة، اآلية َويَْلَعنُهُُم الالَّ

تمان ما أنزب هللا ﴿ِمَن اْلبَيِّنَاِت﴾ الدارت كِ وصفاته، فْن حكمها عام لكل من اتصي بِ  ࣱفي أهل الكتاب، وما كتموا من شلن الرسوب 

لى الحق المظهرات له، ﴿َواْلهَُدى﴾ وهو العلم الذي تحصل به الهداية ىلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل النعيم، من ع

لناس ما مّن هللا به عليهم من علم الكتاب ور يكتموه، فمن نبذ لطريق أهل الجحيم، فْن هللا أخذ الميثاق على أهل العلم، بلن يبينوا 

ُ﴾ أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته.رلك وجمع بين ال  مفسدتين، كتم ما أنزب هللا، والغش لعباد هللا، فلولاك ﴿يَْلَعنُهُُم هللاَّ

ِعنُوَن﴾ وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة، لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم، وىبعاده  م﴿َويَْلَعنُهُُم الالَّ

ا من جنس عملهم، كما أن معلم الناس الخير، يصلي هللا عليه وماليكته، حتى الحوت في جوي الماء، لسعيه من رحمة هللا، فجوزو

في مصلحة الخلق، وىصالح أديانهم، وقربهم من رحمة هللا، فجوزي من جنس عمله، فالكاتم لما أنزب هللا، مضاد ألمر هللا، مشاق 

 ."مسها فهذا عليه هذا الوعيد الشديدهلل، يبين هللا اآليات للناس ويوضحها، وهذا يط



 
 

 

 

رفع من شلن اللغة العربية   ه على نبي هللا محمد نفي أن نزوليأن  أحد بْمكانه رو القرمن الكريم هو كتاب هللا  

 الذي بلغ رسالة ربه على أحسن وجه  الى نبيه محمد  ألنها أضحت الواسطة التي تحمل كالم هللا  عاليةمرتبة  ووضعها في

 .سىسيدنا عيعلى لسان جيل انألا مرامية وعبرانيةالتي تنزلت على سيدنا موسى وان الحاب بالنسبة لعبرية التوراة ككما 

 

بل  تبليغ الرسالة لم يقي عند رسوب اإلسالم ؟ ر شك أن  هل وقفت الدعوة الى هللا تعالى عند الرسوب الكريم لكن

فقد جاءت األدلة متعددة في ، على اختالي ألسنتهم أمته من بعده لكي يعم خيرها على الناس جميعا أصحابه وعلى وجب على

ةٌ يَْدُعوَن ىِلَى اْلَخْيِر : "الكتاب كما في السنة على وجوب تبليغ الرسالة المحمدية والدعوة ىلى هللا، منها قوله  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

اْدُع ىِلَى َسبِيِل َربَِّك ": وقوله ؛ 106 ، اآلية" سورة مب عمرانَويَْنهَْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَاَِك هُُم اْلُمْفلُِحونَ  َويَلُْمُروَن بِاْلَمْعُرويِ 

ىِلَى َربَِّك َور تَُكونَنَّ ِمَن َواْدُع :" ؛ وقوله أيضا 195، اآلية النحل"، سورة بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلهُْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ 

ِ َعلَى بَِصيَرٍة : "105رب العزة في سورة يوسي، اآلية  و قوب؛ 51 ، اآليةالقصص" سورة اْلُمْشِرِكينَ  قُْل هَِذِه َسبِيلِي أَْدُعو ىِلَى هللاَّ

وطاعته باإلنذار من هوب عذاب هللا لمن عصاه  الرسل وكذلك من اتبعهم بدعوة الناس ىلى توحيد هللا . فقد أمر"أَنَا َوَمِن اتَّبََعنِي

كما امرنا للقيام بها    من هداه هللا  كللشري كبير و مهمة جسيمة وعظيمةوأشرَ به وبالتبشير بنعيم الجنة للمؤمنين. والدعوة 

ِ َوَعِمَل ":  هللا قابهللا بها، حيث  ْن َدَعا ىِلَى هللاَّ ا َوقَاَب ىِنَّنِي ِمَن اْلُمْسلِِمينَ َوَمْن أَْحَسُن قَْورا ِممَّ  .22 ، اآليةفصلتسورة  "،َصالِحا

َمْن َدَعا ىِلَى هُداى َكاَن لَهُ ِمْن اأْلَْجِر ِمْثُل أُُجوِر  قَاَب: " ࣱَعن أبي هريرة رضي هللا عنه، أنَّ َرُسوب هللاَّ  وقد جاء في حديث 

ْثِم ِمْثُل مثَاِم َمْن تَِبَعهُ َر يَْنقُُص َرلَِك ِمْن مَمْن تَبَِعهُ َر يَْنقُُص َرلَِك ِمْن أُُجوِرهِ  "  َشْياااثَاِمِهمْ ْم َشْيااا، َوَمْن َدَعا ىِلَى َضاَللٍَة َكاَن َعلَْيِه ِمْن اإْلِ

على ضرورة التبليغ للناس كافة  رواهُ مسلٌم في صحيحه. فهذا الحديث ىن دب على شيء فْنما هو يدب على حث رسوب هللا 

وجاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي مسعود هتدى بدعوته. ا، فالداعي ىلى هللا يجري له ثواب من الدعوة هلل وأجر

. ل أجر من هداهمث له ىرن كل مؤمن أرشد ىلى خير يكونف ،"َمْن َدبَّ َعلَى َخْيٍر فَلَهُ ِمْثُل أَْجِر فَاِعلِهِ : "األنصاري قاب رسوب هللا 

ألعطين الراية أن رسوب هللا صلى هللا عليه وسلم قاب يوم خيبر: " وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما|: عن سهل بن سعد 

عطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسوب هللا صلى هللا ، قاب: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يُ "غداا رجالا يفتح هللا على يديه

، فقالوا: يشتكي من عينيه يا رسوب "؟ أين علي بن أبي طالب"عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقاب صلى هللا عليه وسلم: 

 قاب: عليع، فلعطاه الراية، ف، فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كلن لم يكن به وج"فلرسلوا ىليه فلتوني به"هللا، قاب: 

  :انفذ على رسلك حتى تنزب بساحتهم ثم ادعهم ىلى اإلسالم وأخبرهم بما يجب "يا رسوب هللا أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقاب

لعلي   ، هذه الوصية من النبي "عليهم من حق هللا فيه فوهللا لان يهدي هللا بك رجالا واحداا خير لك من أن يكون لك حمر النعم

بن أبي طالب رضي هللا عنه تبين لنا بجالء حرص النبي عليه الصالة والسالم على تحقيق الرحمة بين الناس جميعا على اختالفهم 

أن  ابه حيث أراد الرسوب الكريم يضرب بها المثل في نفاسة الشيء،  وكان واختالي انتماءاتهم. وحمر النّعم هي اإلبل الحمر

 .الدنيا من كل متاعأعظم وأنه   ر الدعوة هلل بلجلناس ار كِّ ذَ يُ 

ل هذه هنا وبعد تالوة كمن  ."ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي اآلخر"قاب شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا في الفتاوى: 

نفي صحة نظرتنا وإلثبات  بمنهجية واضحة نهااإلجابة عر يسعنا ىر  الى األرهان أخرى أسالةتبادر منطقيا تواألحاديث اآليات 

 ىرا وجبت دعوة شعوب العالمين لرسالة اإلسالم فكيي السبيل الى رلك وقد اختلفت ثقافات ولغات بني مدم؟ضدها: 



 
 

 

 

 شتىهل العلم بنفكر في خلق هللا أي أنه يدعو الى اتباع سبيل المعرفة وتبصريح العبارة الى التدبر وال ىرا كان اإلسالم يدعو 

قُْل هَْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ر يَْعلَُموَن : "، و قاب 116"، سورة طـه، اآلية قُْل َربِّ ِزْدنِي ِعْلماا و": ، قاب هللا أنواعه

ُر أُولُو اأْلَْلبَاب  ،2"، سورة الزمر، اآلية ىِنََّما يَتََذكَّ

وماليكته وأهل السموات واألرضين، حتى النملة في ىن هللا قاب: "  عن النبي  وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة  

م لغات األقوام واجب على لُّ عَ ي؛ فهل تَ . وصححه الترمذ"جحرها، وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير

 تحرم هذا العمل؟ع والمسلمين حتى يتمكنوا من نقل كالم هللا وحديث رسوله الى لغاتهم أم أن قدسية العربية، كما يعتقد البعض، تمن

أن  فيدتالتي ي اللغات ويِّ صولِ عند بعض أُ  من هذه المسلمةربما، لتبرير هذا السؤاب وجب علينا قبل كل شيء أن ننطلق 

ة ر يمكن للجواب ىر أن يلتينا بسهول لجملة،هذا ا : منطقيا وانطالقا من"نص األصليللالنص المترجم ر يمثل ىر بديال ردياا "

 قدمتفي نظرة متطرفة عقيمة  بارنزواءريبة موضع الدايما في  ضع ضرورة الترجمةان ن أنه سيتعذر علينار شك ووضوح: 

 ،لير مثاغيقيل عنه أنه   لمجهود أو لهدي كْقصاء  لإلسالم، و ربما الالحقة أيضا، السابقةوالديانات جنبية األ الجهل بالثقافات

أن المجهود الترجمي  ألنه يجب أن نعتري يوما ما. تافهة" ضرورة"فكري: الترجمة ال تناقضالمقارنة بقدسية األصل، فنقع في 

  .لكل التوجهات العلمية الدينية منها والدنيوية نان حقال فكريا خصباوِّ كَ ه يُ ة لترجمات كنتيجوال

 با لهتباعدا عن األصل وتقريهي تمثل في نفس الوقت فحاوب من خاللها الربط بين البعيد والقريب نالترجمة هي عملية 

وجب ىرخايها وىرا أرخيت وجب مدها. واإلنسان عادة ر ينقل ىر الفكرة  ىرا مدتوهنا يكمن سر مزاولتها، فهي كشعرة معاوية 

 . ىرن فهذا الجهد يجعلنا نندرج في فكرة العطاء ونبتعد عن أفكارالتي هو مقتنع بها ليضع نفسه في حيز ثقافي مشترَ مع اآلخر

ة ؛ خصوصا ىرا تعلق األمر بترجمعضو جديدتظل أبوابه مفتوحة على مصراعيها لكل واحدا  بيتاداخل ما يمكن أن نسميه  ،العداء

ة البعيد في هذا الغموض الذي يميز عالق والتدبر ، حيث يتولد لدينا سلوَ يشجع على التفكرنص مقدس أو لغة تنسب لها القدسية

   الجهد الترجمي.متواجد في صلب بالقريب وال

كما يقوب المثل اإليطالي الشهير  خيانة للنص وللغة المنبع، قبل أن تكون ،لألسي كثيرهم من يظنون أن عملية الترجمة

"Traduttore, traditore"أكثر ترجمة لمعنى المثل، حتى يكون النص الهدي )وهنا اعتمدت عن قصد  " أي "الترجمة خيانة

ي في مصدره والثقاففكري المجهود على ال |استيالء هي أيضا عبارة عن، ومناسبا في تركيبه للغة الهدي(بيانا للمتلقي العربي 

نوايا مسبقة  راتبقرصنة فكرية خرون مبينما يصفها  ،في أفضل األحواب باللبقة بطريقة قد يعتبرها البعض للغة الهدي ونقله

  ومغرضة.

 ن العربيةم الترجمات الدينية والقرمنيةلمارا احتقر العرب  هناَ سؤاب يبقى محيرا أكثر بالنسبة لمؤيدي الترجمة، ولكن

لغات  الى اهي العوامل األساسية التي أثرت في الرأي المتطري الذي يستصغر ويحرم ترجمة القرمنمو الى اللغات األجنبية؟

 ؟ العجم

 ة:بياالستشراق والترجمة من العر 2-5

ِ  هَُدى ىِنَّ  قُلْ  ۚۗ  ِملَّتَهُمْ  تَتَّبِعَ  َحتَّىٰ  النََّصاَرىٰ  َوَر  اْليَهُودُ  َعْنكَ  تَْرَضىٰ  َولَنْ في كتابه العزيز:" قاب هللا  ۚۗ  اْلهَُدىٰ  هُوَ  هللاَّ

ََ  بَْعَد الَِّذي أَْهَواَءهُمْ  اتَّبَْعتَ  َولَاِنِ  ِ  ۚۙ َما لََك ِمنَ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَء  .190"، سورة البقرة، اآلية َوَر نَِصيرٍ  َولِيٍّ  ِمنْ  هللاَّ



 
 

 

 

ومعناه لغة: طلب الشرق. ىرن فكلمة "ارستشراق" تدب  أي "مطلع الشمس" ىن ارستشراق هو مشتق من كلمة "شرق"

فهو العالم الذي وهب  "المستشرق"على علم يهتم بما يحتوي عليه الشرق من علوم ومعاري وثقافات وميزات حضارية. أما 

 نفسه للبحث وارهتمام بما يتعلق بالشرق وما يضمه من علوم ومعاري في مجارت عديدة ومختلفة.

 ومفهوم ارستشراق يختلي عند العلماء والباحثين، حيث أبدى العلماء مراء متنوعة حوب مفهوم ارستشراق اصطالحا:

س صري، والمستشرق هو من يدري ىن لفظ ارستشراق لفظ أكاديماق": "كتابه "ارستشر يقاب الدكتور ىدوارد سعيد ف- 1

أسلوب غربي للسيطرة على  بْيجازوهو  هذا المستشرق يسمى استشراقاا... أو يكتب عن الشرق أو يبحث فيه، وكل ما يعمله

 (66، ص9004 ،.ى .)سعيد ".الشرق واستبنايه وامتالَ السيادة عليه

هو دراسة الشرق عموما ودراسة اإلسالم والمسلمين خصوصا بقصد ": زياديال هللاور محمد فتح كتوفي رأي الد-9  

 (41، ص1225زيادي. م. ي.، ال) ".التشويه والتشكيك

عليه، ومحاولة ىعادة توجيهه  ىن ارستشراق هو أسلوب غربي لفهم الشرق والسيطرةوقاب الدكتور شكري النجار: "- 2

 ص(11ع/21، 1252النجار. ش. ) ."والتحكم فيه

بالمعنى  "مستشرق"لمة كو ارستشراق هو علم الشرق أو علم العالم الشرقي،"تور محمود حمدي زقزوق: كقاب الد -6

نا ومدابه وحضارته وأديانه. ولكننا ه لغاته، يأقصاه ووسطه وأدناه، ف ه؛كلل عالم غربي يشتغل بدراسة الشرق كالعام تطلق على 

علقة الدراسات الغربية المت" شراق الذي يعنىتل ما يعنينا هنا هو المعنى الخاص لمفهوم ارسكالواسع، وىنما  ر نقصد هذا المفهوم

ذهن ينصري ىليه ال يبالشرق اإلسالمي في لغاته ومدابه وتاريخه وعقايده وتشريعاته وحضارته بوجه عام. وهذا المعنى هو الذ

 (95-96، ص 1252)زقزوق. م. ح.،  "العربي اإلسالمي عندما يطلق لفظ استشراق أو مستشرق. في عالمنا

جمع م كما عرفناه ونعرفه حاليا، رغم أنه ابتداء من ر شك في أنه من الصعب جدا تحديد تاريخ معين لبداية ارستشراق،

لكن مع رلك وىنشاء عدٍد من الكراسي المخصصة للغة العربية في عدد من الجامعات في أوربا.  ررِّ م قُ 1219فيينا الكنسي في عام 

سبب اختلي الباحثون في نشلته وبدايته. ربما رلك بحيث  ،ليس هناَ دليل قاطع يدب على البداية الحقيقية والمنظمة لالستشراقف

 ؟ستشراقلالاختالفهم حوب مفهوم ارستشراق أو بيان األسباب والدوافع 

 ثة ومنظمةبطريقة حدي كلمتي "اإلستشراق" و"المستشرق" اللتين تحيالن على دراسة اللغات والحضارات الشرقية ربما أن

 رغم أن .فقط الى القرن التاسع عشر. حيث يمكن اعتبار أن في هذه الحقبة تكونت العلوم المختصة عن الشرق تاريخيا ترجعان

ألخرى ثم اللغات الشرقية ا دراسة اللغة العبريةل ظهرت أولى الميوب مثال، فترة عصر النهضةففي  عميقةوأصوب هذا العلم  جذور

، كانت البحوث المجراة من طري الغرب عن أيضا في القرن السابع عشروإلنجيلية. ا أصوب النصوصالضرورية للوصوب الى 

دي. في التعري على أصولهم الدينية في ىطار جو تنافسي عق يينتمثل رغبة األوروبالشرق ر تتعلق بمسللة الهيمنة بقدر ما كانت 

طرة ومشروعية ىرساء سيفتكونت بذلك ثقافة عن المشرق تجمع بين الرغبة في معرفة األصوب الدينية والثقافية األوروبية وىرادة 

قوى الهة واإلصالح من جالمنشقين داخل الحركات التي تلتت من  أي بينداخل الصراعات المندلعة بين الكاثوليك والبروتستانت 

   خرى داخل الكنيسة الكاثوليكية من جهة أخرى.األمنافسة ال

ن ُدونُِكْم َر يَلْلُونَُكْم َخبَارا وَ  صدق هللا  واحين قاب في كتابه الحكيم: "يا أَيُّهَا الَِّذيَن مَمنُوا َر تَتَِّخُذوا ِبطَانَةا مِّ ْم قَْد َما َعنِتُّ  دُّ

 . 115قِلُوَن" سورة مب عمران، اآلية بََدِت اْلبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخفِي ُصُدوُرهُْم أَْكبَُر َ قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اآْليَاِت ۖ ىِن ُكنتُْم تَعْ 



 
 

 

 

ُكْم َكْيُدهُْم َشْيااا ۗ ىِنَّ : "ىِن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْؤهُْم َوىِن تُِصْبُكْم َسيِّاَ  وقاب أيضا  ةٌ يَْفَرُحوا بِهَا ۖ َوىِن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا َر يَُضرُّ

َ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ" سورة مب عمران، اآلية   . 190هللاَّ

ارهتمام الكبير الذي أولته الدوب األوروبية للشرق عامة بكل مكوناته الثقافية والجغرافية وموارده  أنفيما بعد  لقد تبين

، اآلن ناكما هي معروفة لدي الطبيعية وللمناطق رات األغلبية المسلمة منه بصفة خاصة كان هو نقطة البداية للحركة ارستشراقية

انتشرت بعد رلك الحركة في كل أنحاء و .مصر فيحملة نابليون  ، مع انطالقءالعلما لذلك أرخحيث تزامنت هذه البداية، كما 

بسط لأولوية كبرى في ىطار التوسع األوروبي وتطلعات الدوب األوروبية  كل جوانبها فيدراسة الثقافة الشرقية جاعلة من الغرب 

 يةارسالم ثقافةفهم العنى بيُ الذي  فكريال تياررلك ال هوالذي يهمنا ويعنينا  ارستشراقىرن ف نفورها على الشرق من أدناه الى أقصاه.

  .اإلسالمي، ىلخ عقيدة والسنة والشريعة والتاريخبال الغربية التي تهتم دراساتيضم كل الوخاصة والمسلمين 

لقد زود المستشرقون بلدان الغرب بمعلومات كثيرة عن اإلسالم وحضارته، وعن عادات المسلمين، ولغاتهم، خصوصا 

ك في ور مجاب للش .لينقضوا عليها ويمزقوا جسدها األمة قوة وضعي كامناللغة العربية، حتى تيسرت لهم كل السبل لمعرفة م

هو ىعطاء تصور للعربي وللمسلم الشرقي )علما أن المشرق  المستشرق . فهديبالترجمة أن مهمة المستشرقين كانت دايما مرتبطة

رض هذا تعحقيقة،  يمتد من بالد المغرب الى تخوم المشرق األقصى( وتقديمه في قالب اإلسالمي في نظرة الغرب المستشرق

لى هذا وهنا نرجع مرة أخرى ى .األم أي اللغة الهدي بالنسبة للمترجملغته في  المتلقي الغربيعلى أو التلويل الثقافي  التصور

م تورد المترجم المستشرق نصوصا غريبة عن ثقافته ث، حيث يسالرابط الذي يجمع بين البعيد والقريب بفعل الجهد الترجمي

 لهذا فْن التصور الغربي للثقافة والحضارة ، مغرضا كان أو نزيها، لينقلها الى اللغة المستقبلة.يعالجها حسب منظوره الخاص

 ألحيانفي أغلب ا تصور مبني في ىطار اإلسالميللموروث المستشرقين  من خالب ترجماتأكثر تجلى بشكل ملحوظ  اإلسالمية

تزامنت  ، خصوصا أن بدايات ارستشراقباإلسالم والمسلمينوالمثالية في كل ما هو أوروبي والدونية فيما يتعلق  التميزعلى رؤية 

يظهر و .التي كنا قد ركرناها سابقا والتي طبعت القرن التاسع عشر في أوروبامع تطور مفاهيم ارنتقاء الطبيعي واآلراء العنصرية 

قتضي منهج العلمي يىخضاع ترجمته لاإلسالم وعدم  لثوابتو لضوابط اللغة العربية المترجم المستشرقجهل  لك جليا من خالبر

تشكيك في البإلسالم عن ا نظرياتهموالحديث. فقد أسس المستشرقون  علوم القرمنفي اللغة واإلسالمية  أهم المؤلفاتعلى  هاطالع

الكتب  وتلليي معانيه ةترجم من خالب القرمن الكريمب الشديداهتمامهم  فلولوا ،شنيعة عنهصورة  ىعطاء من أجلحقايقه وثوابته، 

  .المتعلقة بعلومه

م لقرمن الكريا ،متحيزا ألصوله ومتحامال على كتاب المسلمينالذي يرى في المستشرق ناقال  انطالقا من هذا المنظور

العداء الغربي الذي أحس به العرب  كذلك انطالقا منمن أهل الغرب، و رويه ةلغالى  ومترجما مغرضا دين اإلسالميعلى الو

حب و ترفعالالحضارة الغربية القايمة على بوالمسلمون في قراءة المستشرقين لحضارتهم، لدينهم وللغتهم بتحقيرهم مقارنة 

ت الحركة استمرا منذ بدايا والمستشرقينحقد وضغينة اتجاه ارستشراق ، نشل في صدور العرب والمسلمين بصفة عامة السيطرة

على الدوب اإلسالمية التي سقط فيها حكم الخالفة اإلسالمية وتفشت  الهيمنة ارستعمارية األوروبيةىرادة  معزامنها بت ،ارستشراقية

ة تحريمهم للترجمىعراض المسلمين ووربما هنا يكمن سر  .الى يومنا هذا فيها المشاكل السياسية وارقتصادية وارجتماعية،

القرمنية، ألن باطن عقولهم ونفوسهم ربط بين ويالت ارستعمار التي عانوا منها من جهة ورلك المجهود ارستشراقي الذي ابتذب 

ولألسي ر يمكننا ىنكار أن كل هذه العوامل حاضرة الى يومنا دينهم وثقافتهم وحضارتهم ولغتهم ومهد لدخوب المستعمر لبالدهم. 

 الذاكرة الجماعية العربية واإلسالمية ولها تلثير غير محمود على عالقاتنا مع الغرب.هذا في 



 
 

 

 

 مال رانظ مهمااكتسبت مع مرور الوقت تلثيرا  بمكان، العالقة بين العرب والمسلمين والغرب مسللة حضارية من األهمية 

 مهمة ضحىأ ارستشراق وعلم كل ما يتعلق بحركة البحث في لهذا فْن .جذرية في كينونته يشهده العالم من تحورتما شهده و

 لرؤىاولكن يجب األخذ بارعتبار أن الثقافات. المعاري ووتداخل  بين الشعوب في ظل تقلص الفواصل بالنسبة لنا جسيمة

احد، ونرى الغرب من جانب  أروجب علينا أيضا من ناحيتنا لذلك ، تعددت وتفرعت والمسلمين العربفي دراسة  ارستشراقية

ومن خالب هذه الدراسة سوي نعيد رسالتنا التي تنفر من كل أنواع العصبية والعنصرية بلفت ارنتباه الى أنه كما . الجانب السلبي

في  اينةشالاء األخط تعددالجوانب السلبية لالستشراق تتمثل في  صحيح أناألعماب.  هيكانت المقاصد مختلفة ومتباينة، فكذلك 

 التي رو ، المتعمدة منها أو النابعة من الجهل باآلخر،والثقافة العربية بلغتها لت سمات الدين اإلسالمي البارزةالبحوث التي تناو

شرقين المست بعض كقيام ،جلى في العديد من األمثلةاإليجابية تت النواحيف لكن من جهة أخرى،ري عقل راجح،  كل تخفى على

قاموا  ثحيبالمخطوطات العربية التي أولوها العناية من الدراسات اللغوية النافعة والموسوعات المفيدة وكذا  غير هينة مجموعةب

 منها.  عدد كبيرفهرستها وتحقيق ب

 الكريم: ترجمة القرآن -3

 أو ترجمة معانيه؟ ترجمة ألفاظه 3-1

تهتم أكثر  بين الترجمة التيوتطرقت العديد من األبحاث في علم الترجمة لمشكلة الترجمة الحرفية المتساوية والفرق بينها 

غة معاني النص األصلي أو النص المنبع ونقلها الى الللفهم  فيها المترجم ىعطاء األولوية حاوبيبحيث  ،النص في لغة المستقبلب

 فهم المتلقي للمعلومة. الهدي في الصورة األقرب الى

 : رييسيننزب لهدفين  بالنسبة للترجمة الحرفية للقرمن، من المهم أن نعلم أن كتاب هللا 

على  تدب  وهو معجزة من معجزات هللا  الذي تنزب على رسوله محمد  الهدي األوب: القرمن الكريم هو كالم هللا 

ون أن يلتوا ر يستطيعالذي  معِجز للبشرهللا ال كالم أي ،العزة بن رم الرسالة التي بلغته صدق النبي صلى هللا عليه وسلم في

نقلها  البالغية التي ر يمكنالنحوية واللغوية وويكمن ىعجاز كتاب هللا تعالى في خواصه  الجن على رلك.مع  واولو اجتمع بمثله

السبب استحالت الترجمة الحرفية، ألنه لو تُرجم القرمن حرفيا ستضيع  . لهذاخواصها هي أيضا ىلى اللغات األخرى مهما كانت لها

 . نزع عنه صفة اإلعجاز ودرلته على صدق نبينا ، وستُ هذه الخواص الفريدة المقصورة عليهبكل تلكيد 

 في كتابه الكريم:" قاب هللا : الهدي الثاني 

ۚۖ َوَمْن  فَْليَُصْمهُ  الشَّْهرَ  ِمْنُكمُ  َشِهدَ  َۚ فََمنْ  َواْلفُْرقَانِ  اْلهَُدىٰ  ِمنَ  َوبَيِّنَاتٍ  لِلنَّاسِ  هُداى اْلقُْرمنُ  فِيهِ  أُْنِزبَ  الَِّذي َرَمَضانَ  ْهرُ شَ 

ا َكانَ  ةٌ  َسفَرٍ  أَْوَعلَىٰ  َمِريضا ُ  يُِريدُ  ۚۗ  أَُخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  فَِعدَّ ةَ  َولِتُْكِملُوا اْلُعْسرَ  بُِكمُ  يُِريدُ  َوَر  اْليُْسرَ  بُِكمُ  هللاَّ َ  َولِتَُكبُِّروا اْلِعدَّ لَٰى عَ  هللاَّ

من أجل هداية البشر لما فيه نفعهم  . ىرن فالقرمن تنزب على رسوب هللا 155"، سورة البقرة، اآلية َولََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ  هََداُكمْ  َما

كانت المعاني األصلية للقرمن سهلة الترجمة وىمكانية في الدنيا واآلخرة من خالب استنباط األحكام والعظات منه. لكن ىرا 

يمة توجب اجتهادات العلماء واأل في كتاب هللا  استنباط األحكام منها حتى في اللغات األخرى، فْن هناَ معان أخرى ثانوية

  في هذه الحالة أن تتمكن الترجمة الحرفية من ىعطاء المعنى المبتغى.    منطقيا ، ويستحيلجهد استنباط األحكام والمواعظ من أجل



 
 

 

 

بالنظم  ل دون اركتراثستقبِ لمعاني اآليات بلغة المُ  نقل: فهي عبارة عن عنى بمعاني القرمن الكريمأما عن الترجمة التي تُ 

، بحيث توجب على المترجم أن يفهم المعنى القرمني جيدا ثم يحاوب نقله الى لغة المتلقي وفق العربية الكلماتالعربي وترتيب 

 قواعدها وتركيبها.

من خالب هذا التقديم لقسمي الترجمة األساسين ومدى قابلية النص القرمني للتوافق مع أحدهما، أضحى بْمكاننا اإلقرار 

 القرمن الكريم على التي نزب بها عربيةلل مغايرةبلغة  كتاب هللا  تبليغ معاني مياتتحاوب جمة تر ها، ألنترجمة معانيهبجواز 

 .محمد ابن عبد هللا 

ن ترجمة أ فقد تكونت لدينا قناعة بالعربية، الكريم القرمن معاني على جواز تفسير علماء المسلمين انعقد ىجماععلما أنه و

بيان معانيه، شرح  ،تدبره، فهمه شرح نص الكالم اإللهي من أجل هو القرمن ىرا كان تفسيرألنه  .هذا اإلجماعب جايزة معانيه

للنص  رمعنى ترجمة لل بما أنها النطاقتدخل في نفس هذا  التي تعنى بالمعنىالترجمة ف ،منه هدى هللا ، واستنباط فيه الغامض

هذه المعاني المترجمة ليست كالم هللا وىنما هي فقط  نعري أنوعلى أحد تلتاث األمور ر حتى ، نزب باللغة العربيةكما أُ  القرمني

مجبر على تعلم بعض السور من القرمن باللغة  وبالتالي فالصالة ر تجوز بها وكل مسلم حديث الدخوب لإلسالم كالم المترجم.

 العربية كي تصح بذلك صالته.

 من أجل إدراك معانيه واتباع هدى هللا: القرآن ترجمة  3-2

ىن الترجمة القرمنية وحدها هي القادرة على ىظهار ثوابت اإلسالم لغير المسلمين لطرح سبل الحوار معهم وتوضيح موقي 

الناس  مشوهاا ىلى كثير منكان ألن وصوب اإلسالم  ديننا الحنيي من كل ما يتعلق بالدنيا واآلخرة بصراحة وىيجابية في التعامل.

ألنهم لألسي، وهنا أخص بالذكر أهل الغرب، لم  .التوترات مع أهل الديانات األخرى على مر الزمنكان عامال مهما في خلق و

يعرفوا اإلسالم ىر عن طريق المستشرقين وتصوراتهم المغلوطة عن اإلسالم، التي حجبت عن معظم أهل هذه الديانات رفعة 

الصارمة التدقيق والصادقة في  لتالي فْن الترجمة الصحيحةوبا .وأتباعه كارم أخالق الرسوب وم الحنيي ئ دين هللا مباد

 هماجبوفي  الدعاة ، وهي التي بْمكانها ىعانةجل وعالهي الكفيلة بفتح قلوبهم وبصايرهم أمام دعوة هللا لمعاني القرمن النوايا 

  .اشبوا عليهلغاتهم التي في القرمني  على الهدي العالموىطالع شعوب  على أحسن وجه رسالة اإلسالم أجل تبليغ من يالدعو

د أيد الكاتب محمتحت عنوان "األدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرمن ىلى اللغات األجنبية" الذي جاء وفي كتابه 

بكل  بلسره للعالم بتبليغه ناأمر فاهلل بلسان عربي مبين،  رغم تنزله هنأل ضرورة ترجمة القرمن الكريم ةفكر فريد وجدي

حين قاب دفاعا عن مشروع ترجمة القرمن ىلى اللغات اتا لم يخطئ بتاللغات األخرى. وىلى ىمكانياتنا بما في رلك من نقل لمعانيه 

نحن نعتقد ان القرمن كتاب ر تنقضي عجايبه ور يدرَ "قايال:  محمد مصطفى الشاطرستار األ رضةامععلى  رداجنبية واأل

في هذا المعنى ىلى درجة التعطيل، واعتباره طلسما تضل العقوب في  ﴿الشاطر﴾ ولكنا ر نذهب بالغلوغوره، كما يعتقد ارستار 

نه منزب لات، وبنه ميات بينلفي غير مية ب هللا ن هذا الفهم يصطدم بالقرمن نفسه، فقد وصفهْفهمه، ور تصل منه ىلى حقيقة ثابتة ف

ع مرات ربأية ، اي سهلناه لالتعاظ وكررت هذه اآل"*فهل من مدكر يسرنا القرمن للذكرولقد "يات، حتى قاب: ليتدبر الناس هذه اآل

وهنا يسوغ لنا أن نقوب: ىرا جرينا على مذهب األستار الشاطر في تفسير اآليات وترجمتها، ثم "، وقاب أيضا: "...في سورة واحدة

 رجع العلم عن رأيه األوب، أنعيد ىر راَ ترجمة القرمن،



 
 

 

 

الترجمة على خطايها ولكن الترجمة على األسلوب الذي ركرناه فال تجعل محال لمثل هذا الندم، ألن الكلمة قد أم نترَ  

تبدلت ىلى ما يرادفها في اإلفادة، من دون التعرض للشرح والبيان، تاركين رلك ىلى فهم القراء، كما هو الحاب بالنسبة ىلى الكلمة 

 (. 92-95، ص1224)وجدي. م. ي.،  "في موضعها من القرمن

َب ىِلَْيِهْم َولََعلَّهُْم يَتَفَكَُّرونَ قاب هللا تعالى: " ْكَر لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس ما نُزِّ . لقد جعل الُعلماء 66" سورة ألنحل، اآلية َوأَْنَزْلنا ىِلَْيَك الذِّ

تنتاجنا فنحن نبني اس ىرن .تعلمهعلم وجب  أنهوالتفسير من فروض الكفاية، ألن وجود المفسرين في األمة هو من واجبات الدين، 

 من األمور الواجبة فهيىرن ، وشرح لها بلغة أخرىللقرمن فقط  نقل لمعانيه هي معاني القرمنترجمة بما أن  :على هذا األساس

تبليغ ب ةيالعرب لغةمن ر يفهم ال لكل هدى هللا جل جاللهمعاني القرمن وىيصاب  عرييكت منافع،من  عنها ينشللما  على المسلمين

 ، وأيضاا ا وروحيامادي هحيات متطلبات وتجيب على العيش الكريم الكريمة التي تضمن لإلنسان سبل هعيالصحيحة وشرا ة دينناعقيد

ة تبعد سلبيفي صورة  لكل من جهل لغته هليُظهر تهترجمتدليس من تعمد اإلخطاء في  تبيانب  كتاب هللا عن هي السبيل للدفاع 

 .ىالهدالرشاد ومن يريد اعتناق اإلسالم عن سبيل 

 )األمير. أ.، بدون( :شروطهاترجمة معاني القرآن و مشاكل  3-3

 :أقسام ثالث فيالتي تصادي المترجم في الترجمة القرمنية شاكل الم نصني يمكننا أنأور 

 والخلفيات التي قد تؤثر على فهمه للنص المترجم. تخص المتلقي في لغته المغايرة للعربية مشاكلوهي  خاصة: شاكلم- 1

 الخلفية التاريخية:   1-1

لتي ا المترجم أن المتلقي غير العربي ر يتوفر على خلفية تاريخية عن األحداث التي وردت في كتاب هللاعري يجب أن ي

وربما قد تتكون لديه أحكام مغلوطة عن هذه األحداث ىرا لم ينتبه المترجم  تخوب له وضع النص في سياقه التاريخي من أجل فهمه

 بطريقة توضح ظروفها التاريخية.ىلى رلك، لهذا فيجب عليه تناوب اآليات 

 الخلفية الدينية:  1-2

ل من أج كل مترجم للقرمن ملزم بلن يعلم أن المتلقي األجنبي عن لغة القرمن هو أيضا أجنبي عن أحكامه وىرشاداته. ىرن

وجب على المترجم لكالم هللا أن  المجيدفي كتابه  أر يقع المتلقي في حكم خاطئ على اإلرشادات واألحكام التي نزلها هللا 

 .ته حتى وىن اضطر الى اإلسهاب في ترجمتهفي ترجم ىيضاحا جليا يوضح كل غموض قد يلفها

 الخلفية اللغوية:  1-3

اللفظ العربي القرمني جامع لعدة معاني، أما القارئ األجنبي عن لغتنا فهو ر يتوفر على أي خلفية لغوية عربية، لهذا فْنه 

بللفاظ  ربيغير الع المتلقي ىدراَىلى  العربي المتلقي ىدراَموجب على المترجم أن ينقل المعنى الذي يصوره اللفظ القرمني في 

 ومفاهيمها. أللفاظ القرمن مدرَعلى أنه  اللغة الهديوتجنب التعامل مع المتلقي في  ،تحافظ على المعنى السليم ،مناسبة في لغته

 

 

 



 
 

 

 

 الخلفية الثقافية: 1-4

رجمت ىلى لغة أخرى دون فهم بل وتصبح كلمات مبهمة ىرا تُ ، ولها مصطلحاتها التي قد ر تُ دررتهالكل ثقافة مدابها و

 هل الفهمسلسا سمراعاة ارختالي الحضاري والثقافي. لهذا فيجب على المترجم القرمني أن يحترم هذه الفروق حتى يعطي نصا 

 بالنسبة للمتلقي. 

 :متلقيعند ال النقدياحترام الحس  1-5

بما أن اللفظ العربي القرمني جامع لعدة معاني فْن الترجمة موجبة بلن تراعي الحس النقدي لدى المتلقي باختيار الترجمة 

الصحيحة لآليات التي قد توحي بلبس بعد ترجمتها، علما بلن المتلقي قد تكون له أحكام مسبقة عن ديننا والتي تكونت لديه من 

 ة.طَ لِ غْ ى مُ أخرومؤلفات خالب تراجم 

 

 وفقا.حتى يكون مجهوده م القرمني التي يجب أن تتوفر في المترجموالميزات  تتعلق بالصفات :عامة شاكلم - 9

 تخصص المترجم في الترجمة الدينية:  2-1

من م المترجم أن يكون من المستحبواربتداه، لذلك فر تحتمل اررتجاب والترجمة القرمنية هي عمل من األهمية بمكان  

 .أللفاظا العبارات وأصحبلدق  ىليها صوبويستطيع الو المتلقيعقلية  الدعوة لغير المسلمين حتى يتمكن من فهم مجابعمل في 

مطلعا على أهم  علوم القرمن وعلوم التفسيروومن جهة أخرى يجب أن يكون المترجم متخصصا في مجارت الفقه اإلسالمي 

 ترجمته من األخطاء الناتجة عن جهل بهذه العلوم.المؤلفات التي نشرت في هذه التخصصات حتى تخلو 

 :الهدفلغة الثقافة بالمترجم  إلمامالمهارة األدبية و 2-2

ىن لم يكن المترجم متقنا لفن الكتابة والصياغة فسوي يصل الكتاب للقارئ بصورة مشوهة المعنى والدرلة. من جهة أخرى 

أن يكون مطلعا على حضارة وثقافة اللغة الهدي حتى تكون ترجمته واضحة فعلى المترجم، ناهيك عن ىتقانه للغة القرمن الكريم، 

 سلسة األسلوب بالنسبة للقارئ األجنبي ألن اختالي الثقافات يغير معنى الكلمات عند نقلها من لغة ألخرى.

 اإللمام بعلم الترجمة:  2-3

ن على دراية أن يكويجب لمامه بالعلوم الدينية وبحضارة المتلقي وثقافته ولغته إلمن البديهي أن المترجم باإلضافة 

 تامة بخبايا فن الترجمة وتقنياته وطريقة نقل المعاني القرمنية من لغة الضاد ىلى اللغة المستقبلة للمعلومة.

 

 مشكلة التأهيل في تخصص الترجمة الدينية والقرآنية:  2-4

رس الترجمة وكليات الدراسات اإلسالمية شعبة خاصة بالترجمة الدينية والقرمنية، حيث أن ؤسي له أن تغيب في مدامما يُ 

لم يتلقوا تعليما أكاديميا علميا مختصا في  ألُناسأغلب التراجم المنجزة من طري مترجمين مسلمين هي ناتج مجهود شخصي ل

ن أ في بالد العرب واإلسالم ميدان الترجمةمن القايمين على ، استوجب جلليم بذاته والبالغ األهمية. لهذا، واألمر هذا العلم القا

 في جامعاتنا ومدارسنا العليا، هذا ارختصاص وايخلق



 
 

 

 

وطرق ترجمة النص الديني بصفة عامة وترجمة معاني الذي سيخوب لمترجمينا أن يكتسبوا الخبرة الفنية الالزمة في هذا العلم  

 :ةالترجم جهدلالجانب التنفيذي : وهي المشاكل التي تتعلق بعمليةلالمشاكل ا -2القرمن بشكل خاص.

 .معاييرهاوعدم احترام  عن متطلبات الترجمة اربتعاد 2-1

 .صليالنص األ عن بتعاد النص المترجما 2-9

 .المنقوب ىلى اللغة المستقبلةفي النص  أن تتواجد التي يجبالشروط  احترامعدم 2-2

 خاتمة: - 4

 والتوصيات:لنتائج ا  4-1

ليبلغها للناس كافة، فاللغة العربية هي لغة  رسالة القرمن الكريم كونية تنزلت على رسولنا محمد ابن عبد هللا  تىرا كان-

بهدي الدخوب في دينه الحنيي،  غير العرب ليسوا بملزمين بتعلمها وفهم خاصيات ثقافتها من أجل فهم كتاب هللا العرب فقط، و

 .ألن التعريي باإلسالم وعقيدته وأحكامه وقرمنه دور منوط بلهل العربية ومن أحسن فهمها والتكلم بها من المسلمين

 واتسمت، ترجمات اعتراها القصور منتشرة بكثرة وفي كل مكان ة في يومنا هذاطَ لِ غْ مغلوطة والمُ الترجمات ال بما أن -

وهي بتواجدها وتعددها تزيد من اإلساءة لدين هللا تعالى وللمسلمين، وجب على كل  ،عيوبها واتصفت بتعدد، أصحابها غراضبْ

حتى تعم خيراته  كل لغات العالمب مجيدةترجمته ونشر تعاليمه النقله و  ، لكتاب هللا خدمةا  ،من أنيطت له مهمة نشر اإلسالم

 . هرِ ذُ للخير ونُ   ى من رفض دعوة هللاويحق القوب عل على كل األمم والشعوب

ن م كذلك أمانة جليلة بالنسبة للمترجمين ألنها العلماء واأليمة فهي عظيمة في أعناقأمانة  مهمة نشر الدينىن كانت  -

 دقيقة وصحيحة ترجمات ألن ديننا الحنيي في حاجة اليوم وأكثر مما مضى ىلى ىنجازو دعوة ىلى هللا لل المتطلبات الجوهرية

 : "قايال في كتابه الكريم أهل العلم عليها حث رب العزة  لمعاني القران الكريم في كل اللغات، حيث

ا َوَعِملَ  هللاَِّ  ىِلَى َدَعا ِممَّنْ  قَْورا  أَْحَسنُ  َوَمنْ  نا ول، وقبل رلك أوصى رس22 ، اآليةفصلت، سورة "ىِنَّنِي ِمَن اْلُمْسلِِمينَ  َوقَابَ  َصالِحا

 .26"، سورة الحجر، اآلية  َعِن اْلُمْشِرِكينَ  َوأَْعِرضْ  تُْؤَمرُ  فَاْصَدْع بَِما المجيدة: "بتبليغ الرسالة   ومثالنا األعلى

ط تختل ر في مجهودهم حتى شاملة لنظرة موحدة الخضوعالعمل على ترجمة القرمن يوجب على كل من يمتهن الترجمة  - 

المعاني المترجمة بالنسبة للمتلقيين األجانب عن لغة  فهمكذا في التراجم المعروضة وفي األمور على الناس وتشيع الفوضى 

 .ألصلاالتي جاء بها الصورة  تبدببسيطة ر  مورفي أ ىر الترجمات عن النص القرمني األصلي تختلي أروبذلك يجب  العرب.

لقد أجريت محاورت كثيرة لترجمة معاني القرمن الكريم لمختلي اللغات التي يتكلم بها المسلمون وغيرهم، وأظهرت هذه  -

 ظنا تباينفالح المترجم ىليها.غات للالمعاني مفردات القرمن العربية ب وفيةدقيقة  كلماتىيجاد مهمة المترجم في صعوبة األعماب 

لجهد من اسنوات طويلة  استدعت من أصحابهامحاورت فردية ، وهذا نظرا لكونها اللغوية تهاحصافو جودتهاتلك الترجمات في 

 تفي غياب نظرة موحدة لجميع الدوب اإلسالمية تستغل التقدم العلمي والتكنولوجي في ميدان المعلومياهذا  .الشاق والمضني

 ، عبر األنترنت،أنحاء العالمين في كل للمترجم خلق قواعد للبيانات متاحة ات من خالبوالترجمي



 
 

 

 

 سيمكننا ىن شاء هللا تخوب لهم ارستفادة من ترجمات موحدة أللفاظ القرمن الكريم بجميع اللغات في ىطار عمل جماعي  

ومكارم األخالق التي صدق عقيدتنا  من ىنتاج ونشر ترجمات لمعاني القرمن بدون اختالفات مريبة تشكك المتلقي األجنبي في

  ليها ديننا الحنيي. يدعونا ى

 قائمة المصادر والمراجع: - 5

 القرمن الكريم -

 التفاسير: -

 www.tafsir.appتم ارسترجاع من الرابط  .الباحث القرمني .ومخرون، الطبري، محمد بن جرير -

 :الصحاح -

 www.dorar.netط تم ارسترجاع من الراب .الدرر السنية ،ومخرون البخاري، محمد بن ىسماعيل، -

  .دار الكتاب المقدس القاهرة، مصر: .الترجمة العربية المشتركة(. 1250، )الكتاب المقّدس  -

 المعاجم: -

 www.lesanarab.comالرابط تم ارسترجاع من .لسان العرب .بن منظور، جماب الدين محمد بن مكرما -

  www.almaany.comتم ارسترجاع من الرابط .الجامعالمعاني عجم م -

 الكتب: -

ن ببد الرحمن ع تحقيق بن قاسم، .مجموع الفتاوى (.1225)تقي الدين، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني. ابن تيمية،  -

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحي الشريي. . المدينة المنورة، العربية السعودية:حمدم

 .ن قبل المستشرقين ودوافعها وخطرهاتاريخ حركة ترجمة معاني القرمن الكريم م (.9001)التمسماني، محمد حمادي الفقير.  -

 .المدينة المنورة، العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحي الشريي

المختار  القاهرة، مصر: محمد.، ، ترجمة وتعليق مختارالحل اإلسالمي للمشكلة العنصرية .(بدون تاريخ)حمد. أ ،ديدات -

 اإلسالمي،

المركز األوروبي للدراسات  :أثينا، اليونان .ومعايير في ترجمات معاني القرمن الكريم ضوابط .)بدون تاريخ( حمد.أ ،األمير -

 اإلسالمية.

 .العربية للعلوم ناشرون بيروت، لبنان: الدار  .حسين، ، ترجمة خمريعن الترجمة(. 9005) .وبب ،ريكور -

 دار المنار القاهرة، مصر: .ارستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري (.1210) محمود حمدي.زقزوق  -

 : المنشلة العامة للنشر، ليبياطرابلس .ظاهرة انتشار اإلسالم وموقي المستشرقين منه(. 1256)محمد فتح هللا.  ،الزيادي -

 .والتوزيع واإلعالن

 .مكتبة النافذة لقليوبية، مصر:ا .المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث اإلسالمي(. 9004) طارق. ،سرى -

 دار رؤية. القاهرة، مصر: .المفاهيم الغربية عن الشرق -ارستشراق  (.9004) ىدوارد.سعيد  -

 .نهضة مصر القاهرة، مصر، ،ىشكاليات ترجمة معاني القرمن الكريم (.9004. )محمود ،العزب -



 
 

 

 

دار جدة، العربية السعودية:  .األلوان اإلسالم والعنصرية وتفاضل القبايل وروي(. 1225) عبد العزيز عبد الرحمن.، قارة -

 .البشير

مجد المؤسسة  بيروت، لبنان: .اللغة العربية والخط وأماكن العلم والمكتبات الترجمة وأثارها (.9004) .حنان ،قرقوتي -

 الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

 ، مكة المكرمة:116دعوة الحق  .عند الغرب ترجمات معاني القرمن الكريم وتطور فهمه(. 1224) .عبد هللا عباس ،الندوي -

 .يرابطة العالم اإلسالمدعوة الحق، 

مطبعة مصر:  مجلة األزهر، .األدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرمن الى اللغات األجنبية (.1224. )محمد فريدوجدي  -

 .المعاهد الدينية

 الكتب باللغة الفرنسية: -

- Calvet Louis-Jean. (2005). La guerre des langues - Et les politiques linguistiques. Paris, 

France : Hachette Littératures. 

 :والمقاالت الدراسات -

 .طرابلس، ليبيا .21الفكر العربي  .لم ارهتمام بارستشراق (.1252. )شكري ،النجار -

تم ارسترجاع من الرابط   .2512 .المتمدن رالحوا .جذور العنصرية العربية .(9019. )عادب ،العمري -

www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=327281 

الجامعة اإلسالمية  ، شيتاغونغ:15-42/ ص. 2، دراسات .ارستشراق: أخطر تحد لإلسالم (.9004) .شوق شاكر ،عالم -

 .https://www.banglajol.info/index.php/IIUCS/article/view/2675/2271. تم ارسترجاع من الرابط العالمية

 

 

doi.org/10.52133/ijrsp.v2.19.5Doi:  

http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=327281
https://doi.org/10.52133/ijrsp.v2.19.5


 
 
 

 

 

Crime news in the Omani press (Analytical study of the content of a sample of daily Arab 

newspapers during 2018( 

 أ.د. حسني محمد نصر

 م، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمانبروفيسور، قسم اإلعال

Email: hosnin@squ.edu.om  

 خالد بن راشد بن محمد العدوي .أ

 التونسية مهوريةالج العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة منوبة، جامعة األخبار، وعلوم الصحافة معهد دكتوراه، طالب

Email: krmd1980@yahoo.com  

 

  :الملخص

تلعب صحافة الجريمة دورا مهما في توعية المجتمع بمختلف القضايا والمشكالت التي يواجهها، وذلك عندما تقوم الصحف بنشر 

 واإلداري واألخالقي في المجتمع. حاالت االنحراف والخروج عن القانون والفساد المالي 

وقد تزايد الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم بشكل عام والصحافة بشكل خاص في تغطية أخبار الجريمة، في السنوات األخيرة، 

 خاصة مع تزايد انتشار الصحافة المتخصصة في مجال الجريمة، التي تتابع وتحلل وتفسر أخبار الجريمة بأنواعها المختلفة.

 وتحتل أخبار الجرائم في الصحف العامة مواقع مهمة، ويتزايد إقبال الجمهور على قراءة صحف الجريمة. 

تمثل هذه الدراسة واحدة من الدراسات العمانية األولى التي تتناول صحافة الجريمة بوجه عام من خالل تحليل مضمون أخبار 

راسة إلى كشف وتحليل وتفسير واقع نشر أخبار الجريمة في الصحف الجريمة في الصحافة المحلية على وجه خاص. وتهدف الد

العمانية اليومية، وذلك في ضوء السياق االجتماعي واإلعالمي في السلطنة. واستخدمت الدراسة أداة تحليل المضمون لجمع 

 وتحليل البيانات في إطار منهج المسح اإلعالمي.
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انخفاض درجة اهتمام صحيفتي "عمان" و "الرؤية" بنشر أخبار الجريمة. وكشفت وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: 

ئيس في ، ولم تهتم كثيرا بتحديد جنسية الفاعل الرالمتعلقة بجرائم القتل نتائج الدراسة أن الصحيفتين ركزتا على نشر األخبار

 م المنشورة في صحيفتي الدراسة.الجريمة، واستحوذت الجنسية اآلسيوية على النصيب األكبر في ارتكاب الجرائ

واهتمت صحيفتي "عمان" و "الرؤية" بنشر صور المتهمين في الجرائم. وكشفت نتائج الدراسة ارتفاع معدل الصور الشخصية 

للجنسية األجنبية المرافقة للمواد الخبرية المتعلقة بالجريمة خالل فترة دراسة العينة، وذلك إلى جانب صور لمتهمين أفارقة 

 –أ  د ب –قنا  –أف ب  –واعتمدت صحف الدراسة على وكاالت األنباء المحلية والعالمية وهي )العمانية  وربيين وأمريكيين.وأ

 وفا( في تغطية أخبار الجريمة، إلى جانب مصادرها الذاتية، وشرطة عمان السلطانية. –رويترز 

 .العربية الصحف العمانية، الصحافة الجريمة، أخبار الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

 Crime news plays an important role in society awareness of various issues and problems 

it faced, especially when the newspapers publish cases of deviation, lawlessness, financial 

corruption, administrative corruption and moral corruption in the society.  

 The media in general and journalism in particular played an important role in the 

coverage of crime news in the recent years, especially with the increasing of specialized  

journalism in the field of crime which tracks,  
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Analyzes and explains the different types of crime news. Crimes news occupies important sites 

in the public newspapers. The number of the readers who read crime newspapers is increasing.  

 This study represents one of the first Omani studies according to the researcher's 

knowledge. In general, the study deals with the crime news by analyzing the content of crime 

news in the local newspaper. The study aims to detect, analyze, interpret and disseminate reality 

of crime news in the Omani daily newspapers according to the social and media context in the 

Sultanate. The study used content analysis as a tool for data collection and analysis in the context 

of the media survey.  

 The study found a number of results including: the low degree of interest in Oman daily 

newspaper and ALRoyah newspaper in the crime news publishing. The results of the study 

revealed that the two newspapers focused their attention on the publishing of news especially 

killing news, and they did not pay much attention to identify the nationality of the crime 

perpetrator. The study shows that the Asian nationality acquired the highest rate in the 

commission of crimes in the two newspapers.  

The Oman daily newspaper and ALRoyaa newspaper used to publish pictures of the accused in 

the crimes.  The study's results also show the high rate of publishing personal photos of the 

foreign nationality in the crime news during the period of the study sample. In addition, the study 

highlights that the Asian and African nationalities got the higher rate compared with European 

and American nationalities which got small percentage.  

The study relied on local and international news agencies such as (Ona - AFP - Qena – DBA - 

Reuters - WAFA) in covering crime news. In addition, they relied on its own Sources and ROP. 

Keywords: crime news, Omani press, Arab newspapers. 

 

  :مقدمة

لدور اأضحت ظاهرة انتشار الجريمة في الدول المختلفة محل اهتمام الباحثين والمهتمين في أكثر من حقل علمي، واهتم الباحثون ب

الذي تلعبه وسائل اإلعالم بشكل عام في الحد من الجريمة ومنع تفاقمها، خاصة في المجتمعات التي تكثر فيها الجريمة بمختلف 

 (. 86-68: 1122أنواعها )أبو جالل، 



 
 
 

 

 

ت األخيرة واوقد تزايد الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم بشكل عام والصحافة بشكل خاص في تغطية أخبار الجريمة، في السن

: 1122ة، المشاقبوأنواعها )خاصة مع تزايد انتشار الصحافة المتخصصة في مجال الجريمة التي تتابع كل ما يتعلق بالجريمة 

(. وتحتل أخبار الجرائم في الصحف موقعا مهما، كما يزيد إقبال الجمهور على قراءة صحف الجريمة. ويرجع اهتمام 151

انتشار السلوك اإلجرامي في المجتمع المعاصر مما أدى إلى بروز الجريمة بصورة ملفتة للنظر  الصحافة بأخبار الجريمة إلى

ر الجمهومن ناحية، والرغبة في إشباع احتياجات القراء من ناحية أخرى، بعد أن أصبحت أخبار الحوادث والجرائم مثار اهتمام 

 (.162: 1122المشاقبة، )

الجريمة لعدة أسباب منها التقويم واإلصالح، والحث على األخالق الفاضلة والصفات الحميدة وتقوم وسائل اإلعالم بتغطية أخبار 

والسلوك الحسن، وتوجيه النقد لبعض الجهات في حال تقصيرها في معالجة النواحي األمنية، وإشراك المجتمع في معالجة النواحي 

 (.McQuile,1992: 56عليهم )األمنية مع مالحقة الجناة والقبض 

وتلعب صحافة الجريمة دورا مهما في تطهير المجتمع من الفساد، وذلك عندما تقوم بنشر حاالت االنحراف والفساد المالي 

(. ونجحت الصحف في أكثر Richard,1976: 172-180واإلداري والسياسي في المجتمع خاصة في المجتمعات الديمقراطية )

(. كما نجحت Ncal,1968: 267-272السجون )رجال األعمال والنقابيين إلى  من دولة في إرسال مجموعة من السياسيين وكبار

بعض الصحف في الكشف عن االنحراف في أجهزة مقاومة الجريمة نفسها، وساهمت بذلك في إصالح العديد من السجون، ووقف 

 نب رجال الشرطة.االنحرافات التي كان يمارسها بعض القضاة، والحد من حاالت الفساد واستغالل النفوذ من جا

 The Newعندما صدر العدد األول من صحيفة )ذا نيويورك صن  2611وتعود أصول صحافة الجريمة في العالم إلى العام 

York Sun في الواليات المتحدة األمريكية، والذي تضمن موجزا عن حوادث حريق وسرقة وانتحار وجرائم تحقق فيها الشرطة )

(. ومثلت هذه الصحيفة بداية لنشأة نوع جديد من الصحافة تعتمد على الفضائح وتعيش على 21: 2661ومحاكمات )مينتشر، 

 (.211-211: 1121نشر أخبار الجرائم، عرفت تاريخيا باسم الصحافة الصفراء )األلوسي، 

ما مريكية وهوقد ازدهرت صحافة الجريمة بفضل التنافس على التوزيع واإلعالن الذي دار بين اثنين من رواد الصحافة األ

للسعي وراء مزيد من اإلثارة، ومن أجل الحصول على المزيد من القراء عن طريق  Pulitzer and Hearstبوليترز وهيرست 

نشر قصص الجريمة والجنس والعنف بكثافة كبيرة. وفي بريطانيا تطور نموذج آخر من صحف اإلثارة التي تركز على الجريمة، 

 أو صحف التابلويد.وهو ما عرف بالصحف النصفية 

وانتقل االهتمام بأخبار العنف والجرائم واألخبار السلبية والفضائح إلى الصحف العربية منذ فترة مبكرة من تاريخ الصحافة  

بالتركيز على نشر أخبار الجرائم، وتخصيص صفحات للجريمة في  على المستوى العربي العربية. وتنفرد الصحافة المصرية

لى جانب إصدار صحف متخصصة في مجال الجريمة مثل صحيفة "أخبار الحوادث" النصفية األسبوعية التي الصحف اليومية، إ

 تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم.

 ( في اتجاهين رئيسين، وهما:211: 2668ويثير نشر أخبار الجرائم في الصحف جدالً متزايداً بين تيارين، عبر عنهما أبو زيد )



 
 
 

 

 

ر أخبار الجريمة يساعد على انتشارها ويشجع على ارتكابها، خاصة وأن هناك مدة زمنية قد تطول بين يرى أن نش االتجاه األول:

وقوع الجريمة وصدور الحكم النهائي على الجاني، بحيث ال يقرن نشر الجريمة بالعقاب الذي يحصل عليه المجرم عنها، وبالتالي 

ادر فيه. لذلك فإن أصحاب هذا الرأي يطالبون الصحف بالتقليل من نشر فإن القارئ يقرأ خبر الجريمة دون أن يتضمن الحكم الص

أخبار الجريمة. وقد أكد أصحاب هذا االتجاه استنادا إلى العديد من الدراسات والبحوث العلمية، تأثر الشباب بالجرائم التي يقرؤونها 

 ومحاولة تقليد ما قرأوه في تلك الصحف.

ر الجريمة يمنع تكرارها، لما يحققه النشر من التوعية بأساليب المجرمين وكيفية مواجهة يرى أن نشر أخبا االتجاه الثاني:

الجريمة، وكذلك فإن نشر العقاب يردع اآلخرين من التفكير في الجريمة نفسها. ويرى أصحاب هذا االتجاه أن الجريمة جزء من 

صحافة جزء من واجبها، ألن الصحافة مرآة المجتمع. ويقوم هذا الواقع االجتماعي، وبالتالي فإن تجاهل هذا الواقع يعني تجاهل ال

الرأي على أن منع نشر أخبار الجريمة ال يقلل من وقوعها بل يزيد من انتشارها، ألنه يحرم الصحافة من أداء دورها في توعية 

المجتمع إلى انتشارها وتحولها  المجتمع بأخطار الجريمة. وفي كثير من الحاالت أدى تجاهل الكثير من الظواهر اإلجرامية في

 إلى وباء اجتماعي يصعب عالجه، مثل انتشار المخدرات واالختالس والرشوة.

ومنذ نشأتها في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، اهتمت الصحافة العمانية بأخبار الجريمة، ولكن هذا االهتمام ظل محدوداً 

لطنة. وساهم النظام اإلعالمي الذي تشكل في عهد النهضة في عزوف الصحف خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي تقع داخل الس

اليومية عن تخصيص صفحات ألخبار الجريمة التي تنشر ضمن المتابعات اإلخبارية المحلية واعتماداً على المصادر الرسمية 

 المتمثلة في شرطة عمان السلطانية، واالدعاء العام والمحاكم. 

هناك تحوال واضحا وملموسا في تناول الصحافة العمانية للجريمة في السنوات األخيرة، يتمثل في تزايد وقد الحظ الباحثان أن 

نشر أخبار الجريمة، وهو ما أكدته دراسة استطالعية محدودة تم إجراؤها على عينة من الصحف العمانية خالل الفترة من أول 

لوقت نفسه غياب الدراسات العلمية التي تحلل أخبار وموضوعات ، كما الحظا في ا1126مارس إلى نهاية أبريل من العام 

الجريمة في الصحافة العمانية رغم أن عمر هذه الصحافة قد تجاوز األربعين سنة. وقد مثل ذلك دافعا قويا إلخضاع صحافة 

 .الجريمة للبحث العلمي من خالل تحليل مضمون الصحف العمانية اليومية فيما يتعلق بأخبار الجريمة

 :اإلطاران النظري والمنهجي للدراسة

 ،ناطقة باللغة العربية هي: الوطن، عمان، الشبيبة، والرؤية أربعةصحف، منها  سبعخريطة الصحف اليومية في السلطنة تضم 

مسقط دايلي  ،Oman Observerعمان أوبزيرفر  ،Times of Omanناطقة باللغة اإلنجليزية هي: تايمز أوف عمان  وثالثة

Muscat Daily ويثير هذا العدد الكبير من الصحف اليومية إلى جانب عدد آخر من الصحف األسبوعية العامة والمتخصصة .

والمجالت الشهرية والدورية السؤال عن األدوار والوظائف التي تقوم بها هذه الصحافة في إعالم المواطنين وتوعيتهم بما يدور 

 ومن أهمها بالطبع األحداث التي تأخذ طابع الجريمة والخروج عن القانون. حولهم من أحداث قد تؤثر على حياتهم، 

ومن هنا تبرز أهمية تحليل التغطية الصحفية ألخبار الجريمة في الصحف العمانية اليومية، وذلك من خالل تحليل مضمون عينة 

 مجتمع وعلى الصحافة.من هذه الصحف، للوقوف على واقع هذه التغطية وخصائصها، بما يعود بالنفع على ال



 
 
 

 

 

 النظرية والتراث العلمي:

 نظرية البنائية الوظيفية:

كإطار نظري يقود خطواتها ويفسر  Structural Functionalism Theoryتستند الدراسة إلى نظرية "البنائية الوظيفية" 

 نتائجها 

ا ظاهرة تحدث في فراغ، بعيداً عن المجتمع، تنطلق النظرية من فكرة أن ظاهرة االتصال اإلنساني ال يمكن دراستها باعتباره

فاالتصال مهما كانت وسائله، ومهما كان مستواه، هو في النهاية عملية ديناميكية، فالقائم باالتصال جزء من المجتمع، والمتلقي 

لى ذلك فان وتأسيسا ع)المستهدف( في هذه العملية جزء من المجتمع، وتلقي الرسالة واختيار الوسيلة يتم وفقا لطبيعة المجتمع. 

عملية االتصال لها وظائف ونتائج يسعى القائم باالتصال إلى تحقيقها، كما أن عملية االتصال قد تؤدي أحيانا إلى نتائج أخرى 

 ".Dysfunctionsغير مرغوب فيها "

، وتقوم 2651في عام  Mertonوالنظرية البنائية الوظيفية هي نظرية اجتماعية شاملة تم تطبيقها على وسائل اإلعالم على يد 

على فكرة أن أنشطة المجتمع فردية كانت أو مؤسسية تلبي حاجات هذا المجتمع، التي تتمثل في الحاجة إلى االستمرار والبقاء، 

ه، يوالحاجة إلى النظام واالستقرار، والحاجة إلى التكامل والتضامن، والحاجة إلى الدوافع والحوافز، والحاجة إلى اإلرشاد والتوج

 (.212-212: 2666والحاجة إلى التكيف )مكاوي، 

وتتضمن النظرية عدداً من المفاهيم األساسية. والمفهوم الرئيس في النظرية هو مفهوم "الوظيفة"، وهو مفهوم يعبر عن الوظائف 

تعماله وم الوظيفة، إذ يتم اسالتي تؤديها وسائل اإلعالم للفرد والمجتمع. ويطرح هذا المفهوم إشكالية استعمال أكثر من معنى لمفه

بمعنى "الهدف" ومعنى "التأثير" ومعنى "المطلوب من وسائل اإلعالم القيام به". وعلى سبيل المثال فإن هناك ثالثة معاني 

ن م للوظيفة اإلعالمية أو اإلخبارية: األول: أن وسائل اإلعالم تحاول أن تخبر أو تعلم الناس )هدف(، والثاني: أن الناس يتعلمون

 وسائل اإلعالم )تأثير(، والثالث: أنه يجب على وسائل اإلعالم أن تخبر أو تعلم الناس )المطلوب أو المتوقع(.

ويضع الباحثان في اعتبارهما االنتقادات الموجهة إلى هذه النظرية، وأهمها أنه ليس بها أي تصور أيديولوجي معين عن وسائل 

يديولوجي بين وسائل اإلعالم وبين المجتمع، كما أنها تحصر دور وسائل اإلعالم في اإلعالم في المجتمع وتفترض التوافق األ

اإلبقاء والمحافظة على الوضع الراهن في المجتمع، وتتجاهل دورها كمصدر محتمل للتغيير االجتماعي. أي أنها تكرس االتجاهات 

 المحافظة.

ال تختبر مقوالت هذه النظرية، إال أنها تستخدمها كإطار نظري  -يليةوفقا لطبيعتها الوصفية وأهدافها التحل -ورغم أن الدراسة 

مرجعي على اعتبار أن نشر أخبار الجرائم في الصحف العمانية يؤدي وظيفة أو مجموعة وظائف محددة. وتستند الدراسة على 

ة من وتركيزها على أنواع معينهذه النظرية في تفسير ما تفترض أنه خصوصية لمعالجة أخبار الجريمة في الصحافة العمانية 

الجرائم وتجاهل النشر عن أنواع أخرى، وذلك في ضوء ما أكدته النظرية عن وظيفة الحفاظ على األوضاع الراهنة وتكريس 

 االتجاهات المحافظة في المجتمع الُعماني.



 
 
 

 

 

 التراث العلمي:

الصحافة العمانية بشكل مباشر. ومع ذلك فقد أشارت عمانية تناولت تغطية أخبار الجريمة في  الباحثان على دراساتلم يعثر 

بعض الدراسات التي تناولت قضايا إعالمية وصحفية في سلطنة عمان من مداخل أخرى، إلى أخبار الجريمة خاصة على صعيد 

 نسبة(، إلى أن موضوعات الحوادث والجريمة احتلت المركز الثامن ب1118) خلصت دراسة بهوان فقد .قرائية تلك األخبار

( بين الموضوعات التي تحرص عينة الدراسة على قراءتها في الصحف العمانية بصفة عامة. والواقع أن هذا التأخر 11.1%)

يمثل حافزا لتحليل أخبار الجريمة في الصحافة العمانية للكشف عن  القرائيةالنسبي ألخبار وموضوعات الجريمة في ترتيب 

 لدى القارئ العماني. االهتمامخبار في سلم العوامل المسؤولة عن تراجع هذه األ

"استخدام المرأة لوسائل اإلعالم واالشباعات المتحققة"، تحديد العوامل  حول( 1111عائشة الغابشية ) استهدفت دراسةفي المقابل 

بين أكثر  %52.1ة وخلصت إلى أن موضوعات الجرائم احتلت المرتبة الثالثة بنسب، المؤثرة في استخدام المرأة لوسائل اإلعالم

والموضوعات األدبية. ورغم تقدم صحافة الجريمة  ،، وجاءت بعد األخبار العامةت قراءة من جانب المرأة العمانيةالموضوعا

في التفضيل في هذه الدراسة إال أن اقتصارها على المرأة يجعل من الصعب تعميم هذه النتيجة على القراء من الجنسين في 

 ،نفسه فإن هذه النتيجة تؤكد أهمية دراسة هذه الصحافة وتحليلها وتحديد خصائصها التحريرية والموضوعية السلطنة. وفي الوقت

وعلى هذا األساس يمكن القول إن دراسة مضمون صحافة الجريمة في  .القرائيةوهو ما قد يفسر تقدم أو تراجع ترتيبها في قوائم 

علمي في هذا المجال، وذلك من خالل التركيز على تحليل الرسالة اإلعالمية، سلطنة عمان تسهم إلى حد كبير في دعم التراث ال

 كما أنها تمثل مقدمة ضرورية لدراسة الجوانب األخرى لهذه الصحافة مثل القائم باالتصال والجمهور واألثر.

ه منفردة، فإن هذ بحوث الجريمة فيوعلى خالف دراسات وبحوث الصحافة في سلطنة عمان التي لم تتناول مضمون صحافة 

ذه الدراسات ه ويمكن تقسيمالصحافة نالت اهتماما ملحوظا من جانب الباحثين في المدارس البحثية المختلفة في الصحافة واإلعالم. 

دراسات تناولت صحافة الجريمة ، ودراسات تناولت تحليل مضمون صحافة الجريمة وفقا للهدف من دراستنا إلى نوعين هما:

 (.وقارئتيها)القيود المفروضة عليها وتأثيراتها  من مداخل أخرى

"التغطية الصحفية ألخبار الجرائم في الصحافة السعودية: حول  (0202) عبد الرحمن المطيريفي النوع األول تبرز دراسة 

ع يد نوالدراسة إلى التعرف على حجم التغطية الصحفية ألخبار الجريمة، وتحدهذه هدفت وقد صحيفة الرياض أنموذجاً". 

الجرائم التي تنشرها الصحف السعودية. واعتمدت الدراسة على تحليل مضمون عينة من األعداد الصادرة عن صحيفة الرياض 

من أخبار الجريمة المنشورة في الصحيفة كانت عن الحوادث  %15.  وكشفت الدراسة أن 1112 -1111لمدة عامين من 

فقط من اإلناث، وباقي  %5، في مقابل %25المنشورة كان من الذكور بنسبة المرورية، وأن الفاعل األساسي في الجرائم 

من موضوعات الجريمة تمت معالجتها عن  %11الموضوعات لم يوضح فيها نوع مرتكب الجريمة.  وأوضحت الدراسة أن 

اتضح التركيز على  من الصحفيين يستقون معلوماتهم عن الجريمة من مصادرهم الذاتية، كما %61طريق األخبار فقط، وأن 

 نشر أخبار الجرائم التي تقع داخل السعودية، أكثر من الجرائم العالمية. 

 



 
 
 

 

 

 A Content Analysis of the Portrayal of Femalesبعنوان " ،Taylor (0222)تايلور وهدفت دراسة

in Crime News" ،ن صحف والية فلوريدا. إلى تحليل صورة النساء في أخبار الجريمة من خالل تحليل مضمون عينة م

. 1116إلى  2665مقال متصل بتحليل جرائم القتل نشرت في إحدى الصحف في الفترة من 161وقامت الدراسة بتحليل مضمون 

وأظهر التحليل االنقسام بشأن إلقاء اللوم على ضحايا جرائم قتل اإلناث بصورة مباشرة وغير مباشرة. وأشارت الدراسة إلى ما 

ت المباشرة في تناول الصحف لجرائم اإلناث مثل استخدام لغة سلبية لوصف الضحية، وتسليط الضوء على التكتيكا أسمته

تصرفات الضحايا، وعدم قيامهن باإلبالغ عن حوادث في الماضي، وأن تصرفاتهن مع رجال آخرين تسهم في قتلهن، أما عن 

ب الجريمة؛ والتأكيد على جوانب الجاني البدنية والعقلية التكتيكات غير المباشرة فتشمل استخدام لغة متعاطفة لوصف مرتك

 والعاطفية، والمشاكل المالية التي يواجهها، وتسليط الضوء على مشاكل الضحية العقلية أو البدنية.

اهتمام تأكيد إلى  "" قضايا االنحراف المستحدثة كما تعكسها الصحف المصرية حول(: 0222) دراسة اليمانيوخلصت 

عاماً(،  21-18اصة الفئة العمرية )بنسب متفاوتة بقضايا انحراف الشباب المستحدثة خالجمهورية"، و"األسبوع" صحيفتي "

في صحيفة "األسبوع"، ثم جاء أسلوب الموضوعية  %11اعتمادهما على أسلوبي المبالغة واإلثارة العاطفية بنسبة تصل إلى و

هورية"، ثم أسلوب التحذير والتخويف. أما بالنسبة لصحيفة "األسبوع"، في عرض الحقائق في الترتيب الثاني لصحيفة "الجم

. وقد أبدى معظم أفراد عينة %6فجاء أسلوب التخويف والتحذير في المرتبة الثانية، ثم الموضوعية وعرض الحقائق بنسبة 

من أفراد  %26ورة البطل، كما أن الدراسة الميدانية موافقتهم على أن النشر الصحفي للجريمة يساعد على إظهار المجرم في ص

العينة يرون أن المعالجة الصحفية تكشف عن أساليب تخطيطية جديدة في المعالجة والطرح اإلعالمي لتالفي سلبيات النشر، 

 والذي يؤدي بدوره إلى غرس قيم ومفاهيم غير مرغوب فيها، خاصة لدى فئة المراهقين. 

إلى وجود فروق في المعالجة الصحفية  ،ة الصحفية لقضية التحرش الجنسي"المعالج( حول 0222) دراسة ربيع وأشارت

لقضية التحرش الجنسي، ليس فقط على مستوى نوع الصحف )قومية أو حزبية أو خاصة( وإنما أيضا بين الصحف التي تنتمي 

ي لقضية التحرش الجنسلنفس النوع. وجاءت الصحف الخاصة في الترتيب األول من حيث تناولها ألطر المعالجة الصحفية 

، تليها الصحف الحزبية بنسبة %51.1الحلول المقترحة للقضية(، وذلك بنسبة  -أسباب حدوث القضية -)األفكار الرئيسية

، وهو ما يتفق مع ما توصلت له نتائج الدراسة الميدانية. وجاءت الصحف الخاصة %28.6، فالصحف القومية بنسبة 11.6%

، تليها الصحف %81ثقة المبحوثين فيما قدمته من معلومات حول قضية التحرش، وذلك بنسبة  في الترتيب األول من حيث

. وخلصت الدراسة إلى أن اإلطار الرئيسي الذي قدمت فيه القضية هو %11، ثم الصحف القومية بنسبة %12الحزبية بنسبة 

النسبة للصحف الحزبية والخاصة فقد جاء إطار وجود حقوق اإلنسان وجاء في الترتيب األول الصحف القومية، أما ب إطار انتهاك

 حاالت من التحرش الجنسي تحدث لألطفال في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية في الترتيب األول.  

مضمون التغطية الصحفية لجريمة قتل باتريك دينهي،  ( التي حللت0222) Wright & Markدراسة رايت ومارك وانتهت 

-Fort Worth Star Tele )و(، The Dallas Morning News)و(، The New York Times) في أربع صحف هي

Gram ،)و(Waco Tribune-Herald إلى أن المسؤولين في الجامعة التي وقعت فيها الجريمة، حصلوا على أعلى نسبة من .)

اد عليها في تغطية األخبار المرتبطة بهذه الجريمة. وجاء المسؤولون القانونيون والمحامون كثاني أكثر المصادر التي تم االعتم

 المصادر التي تم االعتماد عليها في الحصول على معلومات حول الجريمة وتطورات التحقيق فيها. 

http://www.google.com.om/url?q=http://www.nytimes.com/&sa=U&ei=XvGNUbKeHIeHrgfd9YHQCg&ved=0CBoQFjAA&usg=AFQjCNGXNnU--jFPsoxz2XrGfUocLgSB7Q
http://www.google.com.om/url?q=http://www.wacotrib.com/&sa=U&ei=PvKNUfXGG8PWrQeIyYHgBg&ved=0CBoQFjAA&usg=AFQjCNETvit58hhxBAsRBLiHIcksL63vrA


 
 
 

 

 

ابالت وكشفت المق. ام المصادر اإلعالميةفي استخد الصحف األربعةوتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

المتعمقة التي تضمنتها الدراسة عدم حرص الصحفيين على تقييم مصداقية المصادر التي يتم الحصول على المعلومات منها 

 بخصوص الجريمة، وأشار الصحفيون إلى أن المواعيد النهائية، والمنافسة تمثل ضغوطا كبيرة في اختيار المصدر بصرف النظر

 عن التحقق من مصداقية المصدر.

إلى التعرف على نوعية جرائم المال العام التي نشرتها الصحف المصرية، ومعرفة صورة ( 0222) دراسة العشريوهدفت 

رجال األعمال في الصحافة المصرية من خالل ما ينشر عن جرائم المال التي يرتكبها البعض منهم. واعتمدت الدراسة على 

، الوفد، األهالي، واألسبوع( في الفترة من يناير )األهرام عالمي والمنهج المقارن، وشملت عينة الدراسة صحفمنهج المسح اإل

. وخلصت الدراسة إلى أن الصحف المصرية اعتمدت في تغطيتها لجرائم المال العام على المواد الخبرية 1112حتى يناير  1111

المواد االستقصائية ومواد الرأي والتي احتلت مرتبة متأخرة مقارنة بالفنون دون االهتمام بالفنون التحريرية األخرى، مثل 

التحريرية األخرى، باإلضافة إلى اقتصار الصحف على نشر أخبار الجرائم دون الوقوف عند أسباب الجريمة والعوامل التي أدت 

 إليها وسبل القضاء عليها. 

 لتيالمساحة اإلجمالية ألخبار الجرائم والحوادث في الصحف السعودية، إلى تأكيد انخفاض ا (0222) دراسة المغامسيوخلصت 

ال تفرد صفحات خاصة بأخبار الحوادث والجرائم باستثناء صحيفة "عكاظ". وأظهرت الدراسة وجود تفاوت نسبي في نشر أخبار 

في المرتبة األولى في معظم الصحف. الحوادث والجرائم المنشورة في الصحف عينة الدراسة، وأن أخبار الجرائم العالمية جاءت 

وتبين الدراسة أن جرائم القتل والشروع بالقتل والتفجيرات واإلحراق المتعمد حازت أعلى نسبة من أخبار الجرائم المنشورة في 

 الصحف عينة الدراسة، وأن الصحف السعودية ليس لديها سياسات محددة لنشر أخبار الجرائم والحوادث األمنية.  

إلى أن صحيفة األهرام لم تعط جرائم  "جرائم األطفال المنشورة في الصحف اليوميةحول  (0220) دراسة القليني وتوصلت

 األطفال االهتمام الكافي، 

واقتصر االهتمام على نشر أخبار جرائم الصغار اعتمادا على مصادر رسمية تتمثل في رجال الشرطة بشكل أساسي، وهو ما 

ائم خارج السياق االجتماعي الذي وقعت فيه، وبطريقة غير مفهومة. وانتهت الدراسة إلى أن الصحفيين أدى إلى تقديم هذه الجر

ال يشاركون في صنع أخبار الجريمة وال يبحثون وراءها، ويكتفون في الغالب بنقل الجرائم للقارئ فقط، اعتمادا على المصادر 

أن للصحف دوراً كبيرا في  إلىدفاع ااٍلجتماعي ضد الجريمة "الصحافة وال حول (0220) دراسة حافظوتوصلت  الرسمية.

تعليم األطفال مظاهر العنف من خالل ما تقدمه وما تعرضه من مضامين وصور يغلب عليها المبالغة. وأبرزت الدراسة الدور 

 ريمة. متصلة بنشر الجالذي يقع على عاتق القائم باالتصال في هذا المجال. وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة بعض الضوابط ال

إلى تحليل نماذج مختلفة من تغطيات أخبار الجريمة، وانتهاك القوانين، ومشاكل أخالقيات  Ying (0220)غ دراسة يين وهدفت

الدول الغربية.  وقد حرصت الدراسة على مراعاة الفجوة بين و ،المهنة الصحفية في إطار مقارن بين جمهورية الصين الشعبية

الثقافتين الصينية والغربية لتقديم تفسير دقيق ألخبار الجريمة يراعي المرجعية الثقافية لكل دولة، وهو األمر الذي القائمة بين 

 يساعد على التفسير األدق لكيفية صياغة الصحفي ألخبار الجريمة. 



 
 
 

 

 

م في الدول أقل مقارنة بنظرائهوخلصت الدراسة إلى أن أخطاء الصحفيين الصينين في التقارير اإلخبارية الخاصة بالجريمة كانت 

معي للصحفي )أي القبول المجت ، فيما يستهدف الصينيون تحقيق الربح االجتماعيالماديالغربية الذين يستهدفون تحقيق الربح 

 وجريدته(. 

يود هدفت إلى تحليل الق التي Fusco (2011)دراسة فتمثلها  تناولت صحافة الجريمة من مداخل أخرىالتي  الدراساتأما 

المفروضة على وسائل اإلعالم في تغطية الوقائع التي تحدث خارج قاعات المحاكم، وكذلك تأثير التغطية اإلعالمية على الصحة 

النفسية لضحايا الجريمة، وذلك بعد أن فرضت حكومة مقاطعة كيبيك بكندا مجموعة من القيود على وسائل اإلعالم ومن بينها 

اكم من أجل الحد من تأثير الصحفيين على العدالة. وانتهت الدراسة إلى وجود تأييد ساحق لهذه الصحافة في تغطية وقائع المح

من المبحوثين تقييد وسائل اإلعالم في نشر وقائع المحاكمات. وتضمنت الدراسة بحث أثر وسائل اإلعالم  %16القيود؛ حيث أيد 

رضة لمشاكل الصحة النفسية. وأثبتت الدراسة أن الجمهور على ضحايا الجريمة، وانتهت إلى أن ضحايا الجريمة يكونون ع

يوافق على تقييد حضور وسائل اإلعالم داخل المحاكم، وأن العوامل الفردية قد تفسر كيف تؤثر التغطية اإلعالمية على ضحايا 

 الجريمة.

من جرائم، واستعداد المبحوثين  السعودي إلى زيادة وعي القراء بما يجري في المجتمع (0222دراسة نصيف وآخرون )وأشارت 

لمعاونة الشرطة للتصدي للجرائم والقضاء عليها. وكشفت الدراسة أن متابعه أخبار الجريمة تشجع القراء على محاكاة المجرمين، 

من المبحوثين أن أجهزة األمن غير قادرة على  %22من المبحوثين إعجابهم بمهارة المجرمين، كما يرى  %51حيث أبدى 

إلى وجود ، "أخالقيات نشر مادة الجريمة في الصحافة المصرية" ( حول0222) الصادق  دراسة وخلصت  للجرائم. التصدي

تأثير قوي لمراعاة أخالقيات النشر في الصحف المصرية وتأثيراتها على جمهور القراء على نحو إيجابي ومباشر. وأوصت 

االتزان في النشر والواقعية في العرض، مع تجنب اإلثارة الصحفية بضرورة مراعاة أخالقيات نشر الجريمة بشكل يغلب عليه 

 بغية الوصول إلى تأثير مباشر وإيجابي على القارئ.

 ،عدم وجود دراسات تتناول صحافة الجريمة في سلطنة عمان بوجه عامان ومن خالل استعراض الدراسات السابقة الحظ الباحث

جوانب وأبعاداً معرفية  ينأضافت الدراسات السابقة للباحثوقد  ه الخصوص.وأخبار الجريمة في الصحف اليومية على وج

ومنهجية مهمة، ساعدت في وضع تصور الدراسة وتحديد مشكلة البحث التي تركز على تحليل أخبار الجريمة في الصحف 

وتحديد المنهج العلمي  ساهمت على المستوى اإلجرائي في صياغة تساؤالت الدراسة الحالية، كما اليومية في سلطنة عمان

  .المناسب وأدوات جمع وتحليل البيانات

وفي ضوء ما سبق، فإن الدراسة باستهدافها الصحف العمانية اليومية الصادرة باللغة العربية وتحليلها لواقع النشر وأساليب 

نة عمان خاص بصحافة الجريمة في سلطالمعالجة الصحفية المتبعة ألخبار الجريمة فيها، تحاول أن تسد فجوة في التراث العلمي ال

 من جانب، وتضيف جديداً للدراسات التي تم إنجازها حول نفس الموضوع في دول أخرى.

 

 



 
 
 

 

 

 :مشكلة الدراسة

ه خالل عمل الباحثان منشهدت السنوات األخيرة تزايداً ملحوظا في اهتمام الصحف العمانية بنشر أخبار الجريمة، وقد الحظ 

ة يومية أن نشر أخبار الجريمة ال يتم وفق معايير واضحة، وأن هذا النشر يعتمد على ما تستقبله تلك صحفيا في صحيفة عماني

الصحف من أخبار وموضوعات جاهزة من الجهات المختصة بالجريمة، مثل شرطة عمان السلطانية، واالدعاء العام، كما أن 

 في انتقاء األخبار والعناوين والصور المصاحبة.النشر يتم وفق ما تريده هذه الجهات التي تتحكم بدرجة كبيرة 

على الصحف اليومية الناطقة باللغة العربية في السلطنة إلى تزايد اهتمام  ياهامن خالل دارسة استطالعية أجر انوخلص الباحث

تظاهرات فبراير  عقابالصحافة العمانية بنشر أخبار الجرائم، التي قفز بعضها في السنتين األخيرتين إلى الصفحات األولى في أ

، وهو ما يمكن إرجاعه إلى التحوالت التي شهدها المجتمع العماني في السنوات األخيرة، تلك التحوالت التي زادت من 1122

معدالت الجريمة، ومن االهتمام الجماهيري بها كمشكلة اجتماعية تهدد السلم العام. حيث يشير االدعاء العام بسلطنة عمان أن 

قضايا جنح،  %61قضية، منها  22518بلغت  12/1/1126حتى  2/2/1126 من العاميا المحالة إلى االدعاء مجمل القضا

قضية إلى المحاكم، وتنوعت تلك القضايا ما بين  2611قضية تم حفظها، فيما تم تحويل  8811قضايا جنايات، منها  %21و

ضايا حماية المستهلك، وقضايا مخدرات، وقضايا أخرى قضايا سرقة، وإصدار شيكات بدون رصيد مالي، وإهانة كرامة، وق

 .حدثامتهما  182وافدين، و متهمين 2621متهما عمانيا، و 1211متهما بينهم  22661متنوعة، وبلغ عدد المتهمين في القضايا 

االغتصاب، مثل السرقة، وفي نفس الوقت فقد بدأت شرطة عمان السلطانية مؤخراً تولي اهتماماً كبيراً بنشر كل ما يتعلق بالجرائم 

على نشر ما تقوم بضبطه من قضايا في مختلف الصحف المحلية،  وغيرها، وتحرصوالتسلل، واالحتيال اإللكتروني، والقتل، 

 وذلك عبر مواد خبرية تحررها دائرة العالقات العامة بشرطة عمان السلطانية وتزود بها الصحف بشكل منتظم.

تمام، وفي ضوء غياب دراسات علمية تحلل واقع صحافة الجريمة في سلطنة عمان، تتبلور في ضوء هذه التحوالت في االه

مشكلة الدراسة في وصف وتحليل وتفسير واقع تغطية الجريمة في الصحافة العمانية، وذلك من خالل تحليل مضمون أخبار 

 .1126الثة األولى من عام الجريمة المنشورة في الصحف اليومية الصادرة باللغة العربية خالل األشهر الث

 :أهمية الدراسة

تمثل هذه الدراسة أولى الدراسات العمانية المتخصصة التي تتناول صحافة الجريمة بوجه عام، وتحلل مضمون أخبار الجريمة 

 في الصحافة المحلية على وجه خاص. ويتوقع أن تشكل هذه الدراسة أرضية لدراسات أخرى يقدمها باحثون في حقول علمية

مختلفة على رأسها حقل اإلعالم وعلوم الجريمة في السلطنة، إلى جانب أنها قد تسهم في الخروج برؤية واضحة حول خصائص 

 التغطية الصحفية للجريمة يمكن من خاللها تحديد المعايير واألسس الصحفية في نشر أخبار الجريمة. 

 :الدراسةوأسئلة أهداف 

ف وتحليل وتفسير واقع نشر أخبار الجريمة في الصحف العمانية اليومية، وتحديد العوامل يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في كش

 المجتمعية والمؤسسية والمهنية المؤثرة في عملية النشر. ولتحقيق هذا الهدف الرئيس فإن األهداف الفرعية للدراسة تشمل:



 
 
 

 

 

 ار الجريمة.كشف وتوصيف وتفسير حجم اهتمام الصحف العمانية )عينة الدراسة( بأخب .1

 كشف وتوصيف نوعية اهتمام الصحف العمانية )عينة الدراسة( بالجريمة.  .2

 في ضوء األهداف السابقة وبسبب طبيعتها الكشفية الوصفية، تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية:و

التساؤل الرئيس، التساؤالت الفرعية  . ما حجم اهتمام الصحف العمانية )عينة الدراسة( بأخبار الجريمة؟ ويندرج تحت هذا2

 التالية:

 ما نوع المادة اإلخبارية المستخدمة في نشر أخبار الجريمة؟  -

 ما المساحات التي تحتلها أخبار الجريمة مقارنة بموضوعات الصحيفة األخرى؟ -

 ما مواقع نشر أخبار الجريمة في صحيفتي الدراسة؟  -

 الجريمة؟  ما نوع الصور المنشورة مع أخبار -

. ما نوعية اهتمام الصحف العمانية )عينة الدراسة( بأخبار الجريمة؟ ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيس، التساؤالت 1

 الفرعية التالية:

 ما أنواع الجرائم التي تحرص الصحف العمانية )عينة الدراسة( على نشرها؟ -

 ما نوع وجنسية المتهمين في الجرائم المنشورة؟  -

 مصادر أخبار الجريمة التي تعتمد عليها الصحف عينة الدراسة في تغطية أخبار الجريمة؟ما  -

 ما نوع التغطية الصحفية المستخدمة في الصحف عينة الدراسة في تغطية أخبار الجريمة؟  -

 ما هدف التغطية الصحفية في أخبار الجريمة؟  -

 مانية عينة الدراسة؟ ما اإلطار الجغرافي للجرائم التي تغطيها الصحف الع -

 ما أساليب التحرير الصحفي المستخدمة في الصحف عينة الدراسة في تقديم أخبار الجريمة؟  -

 ما مدى موضوعية التغطية التي تقدمها الصحف العمانية عينة الدراسة في أخبار الجريمة؟  -

 :الدراســةومنهج نوع 

(. وتأسيسا على ذلك فإن الدراسة 256: 1112، )عبد الحميد Descriptive Studiesتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية 

تكشف وتوصف وتفسر واقع نشر أخبار الجريمة في الصحافة العمانية بغرض الوصول إلى استنتاجات مفيدة حول هذه الظاهرة 



 
 
 

 

 

ية أو وصف وتحليل المواد الصحفوالعوامل المؤثرة فيها، وبالتالي تقييم هذا الواقع وتحديد سبل تطويره. وتركز الدراسة على 

 الموضوعات المنشورة في الصحافة العمانية اليومية )عينة الدراسة( المتعلقة بأخبار الجريمة.

تعتمد الدراسة على منهج المسح اإلعالمي، باعتباره من أنسب المناهج العلمية للدراسات الوصفية بصفة عامة، على أساس أنه و

(. وفي إطار هذا المنهج 256-251: 1112، عبد الحميد) المشكالت البحثية في وضعها الراهن يستخدم في دراسة الظواهر أو

الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الظاهرة في من تستخدم الدراسة مسح محتوى وسائل اإلعالم، وهو مجموعة 

لكمي، والموضوعي، والمنظم لسمات الظاهرة التي يعكسها المحتوى، والعالقات االرتباطية بين هذه المعاني، من خالل البحث ا

 .هذا المحتوى. ويتم استخدام هذا المنهج مسح المضمون أخبار الجريمة في الصحف العمانية اليومية

 :أدوات الدراسة

ن أسلوباً المضمو في إطار منهج المسح اإلعالمي، تعتمد الدراسة على أداتي تحليل المضمون والمقابلة غير المقننة. ويعد تحليل

: 2668حسين، ) أو أداةً للبحث العلمي يمكن أن يستخدمها الباحثون في مجاالت بحثية متنوعة وعلى األخص في علم اإلعالم

إلى وصف المحتوى الظاهر والمضمون الصريح للمادة اإلعالمية المتصلة بالجريمة المراد  انوفي ضوء ذلك يسعى الباحث (. 11

وصف هذه المواد اإلعالمية التي تعكس السلوك االتصالي العلني للقائمين  وبالتالي والمضمون،لشكل من حيث ا -تحليلها

غير المقننة  المقابلة انباالتصال. وتتم عملية التحليل بصفة منتظمة، ووفق أسس منهجية، ومعايير موضوعية. ويستخدم الباحث

 نتائج تحليل المضمون.  مع المسؤولين عن الصحيفتين )عينة الدراسة( لتفسير بعض

 :مجتمع الدراسة والعينة

تمثل الصحافة العمانية اليومية )الصحف التي تصدر في سلطنة عمان بدورية يومية( المجتمع الرئيسي للبحث. ويتكون هذا 

رة باللغة دباللغة العربية. وتشكل الصحف اليومية الصا أربعمنها تصدر باللغة اإلنجليزية و ثالثصحف،  سبعالمجتمع من 

العربية المجتمع الفرعي للدراسة بعد أن تم استبعاد الصحف الصادرة باللغة اإلنجليزية ألسباب تتعلق باالختالفات القائمة بينها 

 الصادرة باللغة العربية والتي تشكل المجتمع الفرعي األربعوبين الصحف العربية والتوجه لقارئ مختلف. والصحف اليومية 

 : الوطن، وعمان، والشبيبة، والرؤية.للدراسة هي صحف

التي  "الرؤية" صحيفةو ،2611نوفمبر  26التي صدر العدد األول منها في  "عمان" ةوتحددت عينة الدراسة التحليلية في صحيف

. وقد روعي في اختيار هاتين الصحيفتين أن تكونا ممثلتين للصحف اليومية 1116ديسمبر من عام  11صدر عددها األول في 

لعمانية. وتمثل عينة الدراسة صحيفتين إحداهما حكومية وهي "عمان" والثانية خاصة وهي "الرؤية"، الحتمال وجود فروق في ا

اختار الباحثان صحيفتين فقط من مجتمع البحث في ضوء معالجة أخبار الجريمة في الصحافة الحكومية والصحافة الخاصة. وقد 

( من وجود قدر كبير من 1122:262( و)نصر 1116:151ما أكده الكندي ) في ضوءوالدراسة االستطالعية، ما كشفت عنه 

استخدمه باحثون آخرون في دراسة الصحافة . ويتسق هذا االختيار مع ما التشابه في المضامين بين الصحف العمانية اليومية

( في دراسته للمضمون 1116ية، واللواتي )( في دراسته لقضايا حقوق اإلنسان في الصحافة العمان1121) المياحي :العمانية مثل

 ( في دراستها للمضمون الفني في الصحافة العمانية. 1121االقتصادي في الصحافة العمانية، والقصابي )



 
 
 

 

 

، 1126من شهر مارس  12وحتى  1126، اعتبارا من األول من شهر يناير 1126باختيار العينة الزمنية خالل عام  انقام الباحثو

 اعدد 12م عينة األسبوع الصناعي الختيار ااستخدوتم  .وقت إجراء الدراسة أحدث فترة زمنية يمكن دراستهاكانت ا هأن باعتبار

 (. 21: 1111عدد من كل صحيفة )نصر،  21من الصحيفتين بواقع 

 المضمونتحليل وفئات وحدات 

ن عا. وتمثل وحدة التحليل ما يتم عده في المضمويُعني تحليل المضمون بقياس تكرارات ورود أشياء معينة في النص وعالقاتها م

اإلعالمي موضع التحليل، وهي أصغر وحدة يظهر من خاللها تكرار الظاهرة في المضمون، بينما تمثل وحدة السياق الفقرة أو 

(. 22: 1111نصر، الترميز )الموضوع الذي يتم فحصه للتعرف على وحدات التسجيل، أي أنها جسم المواد التي تحيط بوحدة 

المادة الصحفية المتصلة بالجريمة كوحدة للتحليل، والجريمة الرئيسية داخل المادة الخبرية كوحدة للعد  انوقد استخدم الباحث

مون فئات "ماذا قيل"، وتهتم بما يشتمل عليه المضفي فئات التحليل وتم تحديد  والقياس، باإلضافة إلى وحدة المساحة)سم/عمود(.

فئات "كيف قيل"، وتهتم بالطريقة التي قُدم بها المضمون اإلخباري المتصل بالجريمة ، وومعان واتجاهات وقيم من كلمات وأفكار

 في الصحيفتين.

عمر و ،جنسية الفاعل الرئيس في الجريمة، ونوع الفاعل الرئيس في الجريمة، وفئة فئة نوع الجريمة فئات "ماذا قيل؟"وتشمل 

 ، المصادر الصانعة ألخبار الجريمة، وفئة كان وقوع الجريمةم، والفاعل الرئيس في الجريمة

فئة هدف وفئة نوع التغطية، ، والقوالب الفنية المستخدمة في تحرير أخبار الجريمةالجريمة، وفئة المصادر الناقلة ألخبار و

، المساحة )سم/عمود( فئة، وةفئة نوع المادة الخبري، تشملففئات "كيف قيل" أما  .فئة أسلوب عرض أخبار الجريمة، والتغطية

الصور ، والشخصيةجنسية صاحب/ أصحاب الصورة ، وفئة الصور الشخصية المرافقة للخبرالصحيفة، فئة موقع النشر في و

 . الموضوعية المرافقة للخبر

لتحليل، وتعريفها وضع مفاهيم محددة، ودقيقة لفئات ا من خالل Reliabilityالثبات وقد أخضع الباحثان فئات التحليل الختبار 

اختبار ، وإجراء «»إجرائيا، وعرضها على عدد من األكاديميين المتخصصين في قسم اإلعالم بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية

مون بتحليل مض انالثبات من خالل إعادة تحليل عددين من صحيفتي "عمان" و "الرؤية" تقع ضمن عينة البحث، وقام الباحث

على  ناات التحليل وذلك بعد مرور ثالثة أشهر من التحليل األول، للتأكد من درجة التطابق، وقد اعتمد الباحثالصحيفتين وفق فئ

نسبة مقبولة في هذا  ، وهي%66.6تم احتساب التطابق الذي بلغت نسبته و .Holstiقانون معامل الثبات وفق معادلة هولستي 

 اإلطار.

 :نتائج الدراسة

 تصلة بالجريمة في "عمان" و "الرؤية"نوع المادة الخبرية الم

                                                           
 الذين تم عرض استمارة تحليل المضمون عليهم، هم: أ.د. محمد نجيب الصرايرة، ود. أنور بن محمد الرواس. ناألكاديميو **«»

 



 
 
 

 

 

ة والتقارير ركببين األخبار البسيطة والمخالل فترة الدراسة صحيفتا "عمان" و"الرؤية"  هانشرتتنوعت المواد الصحفية التي 

 المادة الخبرية المتصلة بالجريمة في الصحيفتين. ( نوع2)، ويوضح الجدول رقم اإلخبارية والحية

 دة الخبرية المتصلة بالجريمة في صحيفتي "عمان" و "الرؤية"الما ( نوع2جدول )
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مادة خبرية تتعلق بالجريمة خالل فترة الدراسة، وقد تفوقت  255صحيفتي "عمان" و "الرؤية" نشرتا  ( أن2)ويشير الجدول رقم 

، بمجموع %12.6زت صحيفة الرؤية على نسبة مادة خبرية، بينما حا 212، بمعدل %85.1صحيفة عمان في حجم النشر بنسبة 

بأخبار الجريمة، إلى أن صحيفة "عمان" و "الرؤية" مادة خبرية. ويرجع هذا التباين في معدالت االهتمام بين صحيفتي  52

صفحة لصحيفة الرؤية، وبالتالي يتوافر  12صفحة يوميا، مقابل  58"عمان" تصدر في عدد صفحات أكبر يبلغ في المتوسط 

 ديها مساحات أكبر من صحيفة الرؤية لنشر أخبار الجريمة مقارنة بصحيفة الرؤية. ل

استخدمتا أكثر الخبر البسيط الذي يركز على زاوية واحدة "عمان" و "الرؤية" فإن صحيفتي  (،2)وبحسب مؤشرات الجدول رقم 

 %86.1خبراً بسيطاً، بنسبة  216لبسيطة في الصحيفتين من الحدث في نشر المادة الخبرية المتعلقة بالجريمة، إذ بلغ عدد األخبار ا

من إجمالي أخبار الجريمة المنشورة فيهما خالل فترة الدراسة.  وقد حازت صحيفة عمان على أعلى معدل من األخبار البسيطة 

من اإلجمالي العام  %18خبراً، بنسبة  22، بينما بلغ معدل األخبار البسيطة في صحيفة الرؤية %88.1خبراً، بنسبة  81بلغ 

للمادة الخبرية في نفس الصحيفة. ويعود التركيز على الخبر البسيط إلى أن الصحيفتين ترد إليهما األخبار جاهزة من الجهات 

المختصة بالجريمة وهي شرطة عمان السلطانية واالدعاء العام، التي ترسل أخباراً بسيطةً عن كل جريمة تتناولها، دون التعمق 

الجريمة، باإلضافة إلى أن الصحيفتين تعتمدان على وكالة األنباء المحلية، والوكاالت العربية والعالمية في الحصول  في تفاصيل

 على المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة، وكثيرا ما تضع هذه الوكاالت أخبارها في قوالب الخبر البسيط.

تبة الثانية في اهتمام صحيفتي الدراسة، حيث بلغ عدد التقارير اإلخبارية واحتل التقرير اإلخباري للمادة المتصلة بالجريمة المر

من إجمالي أخبار الجريمة فيهما.  %11.1تقريراً، تمثل نسبة  18الخاصة بالجريمة والمنشورة خالل فترة الدراسة في الصحيفتين 

 ،%12.1تقريراً إخبارياً، بنسبة  15وقد نشرت صحيفة "عمان" 



 
 
 

 

 

. وركزت التقارير اإلخبارية %11.1تقريراً إخبارياً، بنسبة  22لتقارير اإلخبارية المنشورة في صحيفة "الرؤية" بينما بلغ عدد ا 

للمادة المتعلقة بالجريمة على الجرائم المحلية داخل سلطنة عمان التي يغطيها المحررون، ومراسلو الصحيفتين في الداخل، حيث 

كون لديهم الحرية في الحصول على معلومات أكثر عن الجريمة، دون االعتماد على يتم التوسع في سرد تفاصيل الجريمة، وت

 بيانات جاهزة من الجهات المختصة بالجريمة.  

بار ، إذ بلغ عدد األخ"عمان" و "الرؤية"وجاء الخبر المركب للمادة المتعلقة بالجريمة في المرتبة الثالثة من اهتمام صحيفتي 

من إجمالي  %6. نشرت فيها صحيفة "عمان" ثمانية أخبار بنسبة %8.2 أخبار، بنسبة 21حيفتين المركبة المنشورة في الص

المواد الخبرية المنشورة في الصحيفة، في حين بلغ عدد األخبار المركبة المنشورة في صحيفة "الرؤية" خبرين فقط، بنسبة 

لصحيفتان كثيرا بهذا النوع من المواد الخبرية المتعلقة من إجمالي المواد الخبرية المنشورة في الصحيفة. ولم تهتم ا 1.1%

بالجريمة، إال في الحاالت التي تتطلب ربط بعض المواد الخبرية من أكثر من مصدر صانع لخبر الجريمة، كالمسؤولين ورجال 

 العربية والعالمية.الشرطة والتحقيق واالدعاء العام، وأكثر من مصدر ناقل لخبر الجريمة مثل وكاالت األنباء المحلية و

، من %1.8أما التقارير الخبرية الحية فبلغ عددها في صحيفتي الدراسة، تقرير واحد فقط نشر في صحيفة "عمان"، تمثل نسبة 

 ، من إجمالي المواد الخبرية المنشورة في صحيفة عمان. %2مجموع المواد المنشورة في الصحيفتين، ونسبة 

تنشران تقارير فورية عن الجريمة وقت وقوعها وتنتظر إلى أن يصدر حكم قضائي أو شرعي  وهذا يعود إلى أن الصحيفتين ال

 فيها، كما تنتظر ما تزوده بها الجهات المختصة بالجريمة مثل شرطة عمان السلطانية واالدعاء العام والمحاكم.

ور الخبرية يفتين لم تبِد اهتمامها بنشر الصولم تنشر صحيفتا الدراسة تقارير عرض الشخصيات المتعلقة بالجريمة، كما أن الصح

للجريمة، وذلك ألن الصور المنشورة في المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة إما صور شخصية، أو صور تعبيرية ال تتصل بالجريمة 

 المنشورة.

 مساحة أخبار الجريمة في "عمان" و "الرؤية"

"الرؤية" على مساحات محدودة خالل فترة الدراسة، وذلك كما يتضح  حازت أخبار الجريمة المنشورة في صحيفتي "عمان" و

 .(1)في الجدول رقم 

 صحيفتي "عمان" و "الرؤية"   الجريمة فيمساحة أخبار ( 0)جدول 

التكرار / النسبة  الصحيفة 

 المئوية

مساحة أخبار 

 الجريمة سم/عمود

 إجمالي المساحة 

 

النسبة العامة من 

 المساحة الكلية

 عمان
 2222.20 ك

002022 22% 
% 2.2% 

 الرؤية 
 0220.2 ك

002022 02% 
% 0.2% 

 2222.00 ك المجموع 
022202 022% 

  %2 % النسبة 

 



 
 
 

 

 

، أن المساحة اإلجمالية التي احتلتها المادة الخبرية المتصلة بالجريمة في صحيفتي "عمان" و "الرؤية" (1)يكشف الجدول رقم 

مساحة األعداد التي تم تحليلها خالل فترة الدراسة. وبلغ إجمالي المساحة التي احتلتها أخبار الجريمة في من إجمالي  %1بلغت 

في صحيفة الرؤية  تمن إجمالي مساحة أعداد عينة الصحيفة، في حين بلغ %2.5سم/عمود، بنسبة  5512.61صحيفة "عمان" 

 ينة الصحيفة.، من إجمالي مساحة أعداد ع%2.2سم/ عمود، بنسبة  2162.1

من  %18ويشير الجدول إلى تفوق صحيفة "عمان" في المساحات المخصصة ألخبار الجريمة، حيث استأثرت الصحيفة بنسبة 

لصحيفة "الرؤية". ويرجع هذا التباين في المساحة المخصصة  %12المساحة الكلية للصحيفتين خالل فترة الدراسة، في مقابل 

"عمان" وحرصها على نشر كل ما يرد إليها من أخبار الجريمة سواء من شرطة عمان السلطانية إلى الطبيعة الحكومية لصحيفة 

 أو االدعاء العام أو المحاكم، باإلضافة إلى وفرة المساحات فيها مقارنة بصحيفة "الرؤية"، 

فقط. كما أن صفحة  12صفحة يوميا، على عكس صحيفة "الرؤية" التي تصدر في  58حيث أن صحيفة "عمان" تصدر في 

صحيفة "الرؤية" ال تهتم كثيرا بنشر أخبار الجريمة التي تقع خارج السلطنة، وينصب اهتمامها بشكل أكبر على الجرائم التي تقع 

داخل السلطنة، وذلك بما يتماشى مع الخطة التحريرية للصحيفة، التي ترتكز على االهتمام بتغطية الموضوعات المحلية، والتركيز 

 .تقارير واالستطالعات والتحقيقات، أكثر من المواد الخبريةعلى نشر ال

 موقع نشر أخبار الجريمة في "عمان" و "الرؤية"

نشرت صحيفتا "عمان" و "الرؤية" أخبار الجريمة في مواقع مختلفة من صفحاتها، تفاوتت ما بين الصفحات األولى، والداخلية، 

 في تلك الصفحات. مواقع النشر (1)واألخيرة، ويبين الجدول رقم 

 "عمان" و "الرؤية"موقع نشر أخبار الجريمة في صحيفتي  (2)جدول 

 الصحيفة

التكرار/ 

النسبة 

 المئوية

الصفحة 

 األولى

صفحات 

 داخلية

الصفحة 

 األخيرة

 المجموع

 ك

 النسبة

% 

 عمان
 020 2 22 00 ك

22.0% 
% 00..% 22.0% 2% 022% 

 الرؤية
 22 2 22 2 ك

22.2% 
% ..0% 22.0% 2.2% 022% 

 022 2 022 02 ك المجموع
022% 

 %022 %2.0 %22.2 %00 % النسبة

 

، أن موقع النشر األول المخصص ألخبار الجريمة في صحيفتي الدراسة هو الصفحات الداخلية، التي (1)يكشف الجدول رقم 

ن الجريمة في الصحيفتين. وقد نشرت صحيفة من إجمالي المواد المنشورة ع %61.6مادة خبرية، تمثل نسبة  211نشرت عليها 

 مادة خبرية متصلة بالجريمة،  62"عمان" على صفحاتها الداخلية 



 
 
 

 

 

مادة  28من إجمالي المواد الخبرية المنشورة في نفس الصحيفة في فترة الدراسة. في المقابل نشرت "الرؤية"  %61.2تمثل 

 لقة بالجريمة المنشورة في الصحيفة. ، من إجمالي المواد الخبرية المتع%65.1خبرية، تمثل 

مادة  21إلى أن عدد المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة المنشورة على الصفحة األولى في الصحيفتين بلغ  (1)ويشير الجدول رقم 

بة ، وخمسة مواد في صحيفة "الرؤية"، بنس%22.6مادة خبرية في صحيفة "عمان"، بنسبة  21، منها %22خبرية فقط، بنسبة 

. وتشير هذه النتائج إلى عدم اهتمام الصحيفتين بنشر المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة على صفحاتها األولى، ويمكن 6.1%

إرجاع ذلك إلى تقاليد نشر الجريمة في الصحف العمانية التي تعتمد على البيانات الرسمية، باإلضافة إلى عدم وجود جرائم تستحق 

 ى خالل فترة الدراسة.النشر في الصفحات األول

، كانت كلها تتعلق بجرائم وقعت %5.1وفي الصفحة األخيرة نشرت الصحيفتان خالل فترة الدراسة ثمانية مواد خبرية فقط، تمثل 

 خارج السلطنة، وتغلب عليها قيم الغرابة والطرافة، ولذلك نشرت في هذه الصفحات التي تخصص غالبا ألخبار المنوعات.

ا الدراسة صفحات متخصصة ألخبار الحوادث والجرائم، ولذلك تتناثر أخبار الجريمة على صفحاتها الداخلية وال تخصص صحيفت

واألخيرة. فالمواد الخبرية المتعلقة بالجريمة غالبا ما تأتي جاهزة من إدارة العالقات العامة بشرطة عمان السلطانية، وتقتصر 

لين، وضبط تجار المخدرات، والخمور، وممارسي الدعارة، باإلضافة إلى على أخبار بعض الحوادث مثل القبض على المتسل

أخبار الحوادث المرورية والنصائح واإلرشادات، ويتم نشرها ضمن الصفحات الداخلية للصحيفتين دون تخصيص أو عنونة 

ادة بشكل يومي، دون تجميعها للصفحة الداخلية باسم حوادث أو جرائم. ويتم نشر أخبار الجرائم الواردة من الجهات المختصة ع

في صفحة واحدة يومية أو أسبوعية، وال يتم تخصيص صفحة لها، وبالتالي، فهي تنشر حسب ما يصل إلى الصحيفتين، ضمن 

  صفحات المواد الخبرية األخرى غير المتعلقة بالجريمة.

انت المادة ال الجغرافي الذي تنتمي إليه، فإذا كويتم توزيع المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة على صفحات الصحيفتين حسب المج

الصفحة رقم  ( حتى2)الخبرية المتعلقة بالجريمة وقعت داخل السلطنة، فتنشر في الصفحات المحلية التي تبدأ من الصفحة رقم 

تحت  (2)الصفحة رقم  ( حتى2)في صحيفة "عمان" تحت اسم )عمان اليوم(، وفي صحيفة "الرؤية" من الصفحة رقم  (21)

تحت اسم )متابعات(. وإذا كانت  (28)إلى الصفحة رقم  (25)اسم )الرؤية اليوم( و)أخبار( و)اقتصاد(. وكذلك من الصفحة رقم 

حتى الصفحة  (21)الجريمة وقعت خارج سلطنة عمان، فيتم نشرها في صفحات )العرب والعالم(، التي تبدأ من الصفحة رقم 

في صحيفة "الرؤية: تحت اسم )شركات( و  (21)حتى الصفحة رقم  (5). ومن الصفحة رقم بالنسبة لصحيفة "عمان" (21)رقم 

باسم صفحات )العالم(. أما عن المواد الخبرية  (22)حتى الصفحة رقم  (21))سوق المال( و )اقتصاد(، ومن الصفحة رقم 

أخبار تتوافر  األخيرة من الصحيفتين، وكلها المتصلة بالجريمة التي تنشر في صفحات المنوعات، ففي الغالب تنشر في الصفحات

 فيها قيم الغرابة والطرافة في نوع الجريمة التي وقعت خارج السلطنة أو طريقة ارتكابها. 

 الصور الشخصية في أخبار الجريمة في "عمان" و "الرؤية"

 (2)ن الصور الشخصية، والجدول رقم تضمنت بعض المواد الخبرية المتصلة بالجريمة والمنشورة في صحيفتي الدراسة عدداً م

 يبين تلك الصور.



 
 
 

 

 

 "عمان" و "الرؤية"الصور الشخصية المرفقة بأخبار الجريمة في صحيفتي  (2)جدول 

 الصحيفة

التكرار/ 

النسبة 

 المئوية

صور 

 المتهمين

صور المجنى 

 عليهم

صور 

 الشهود
 أخرى

 المجموع

 ك

 النسبة

% 

 عمان
 02 0 0 0 02 ك

22% 
% 22% 2% 2% 2% 022% 

 الرؤية
 02 0 - - .0 ك

22% 
% .2% - - 2% 022% 

 22 0 0 0 22 ك المجموع
022% 

 %022 %2 %0.2 %0.2 %2. % النسبة

 

صورة، وقد  21أن عدد الصور الشخصية المنشورة والمرافقة ألخبار الجريمة في صحيفتي الدراسة بلغ  (2)الجدول رقم يوضح 

لكل صحيفة. وهذا يدل  %51صورة في كل منهما، وبنسبة  11بواقع حيفتين خالل فترة الدارسة، تساو عدد هذه الصور في الص

على تشابه كافة الصور الشخصية المرافقة ألخبار الجريمة المنشورة في الصحيفتين خالل فترة الدراسة. وتكشف هذه النتيجة أن 

 الجهات المختصة وتتعلق بأخبار الجريمة، مثل شرطة عمان الصحيفتين تتشابهان في نشر الصور الشخصية التي ترد إليها من

السلطانية واالدعاء العام، والمحاكم بمختلف مستوياتها. ولم تجتهد الصحيفتان في البحث عن تفاصيل أكثر للجريمة سواء على 

 صعيد المعلومات أو على صعيد الصور الشخصية لبعض أطراف الجريمة. 

بية الصور الشخصية المنشورة مع أخبار الجريمة في الصحيفتين كانت لمتهمين في جرائم، أن غال (2)ويوضح الجدول رقم 

صورة نشرت في صحيفة  21من إجمالي الصور الشخصية المنشورة مع هذه األخبار خالل فترة الدراسة، منها  %61وبنسبة 

من  %65صحيفة "الرؤية"، بنسبة صورة نشرت في  26من إجمالي الصور المنشورة في الصحيفة، و %65"عمان" بنسبة 

المرافقة  صور المتهمين الباحثان أنإجمالي الصور الشخصية المرافقة للمواد الخبرية المتعلقة بالجريمة في الصحيفة. والحظ 

 . ةالخبرية المتعلقة بالجريمة يتم تظليل أعينهم عند النشر، كونهم متهمين رهن التحقيق ولم تصدر بحقهم أحكام نهائي للمواد

ورة عليهم ص للمجنيعليهم، والشهود، حيث بلغ عدد الصور المنشورة  المجنيوانخفض اهتمام صحيفتا الدراسة بنشر صور 

من النسبة العامة للصور الشخصية المنشورة في الصحيفة خالل فترة الدراسة،  %5واحدة فقط نشرتها صحيفة "عمان"، وتمثل 

من النسبة العامة للصور الشخصية المنشورة في  %5لشاهد في قضية، تمثل  كما نشرت نفس الصحيفة صورة واحدة أيضا

الصحيفة خالل فترة الدراسة. ويؤكد هنا تحفظ الصحيفتين على نشر الصور الشخصية للمجني عليهم والشهود مراعاة لكرامتهم 

 صاب.وعدم التشهير أو تشويه صورتهم، السيما في الجرائم المتعلقة بقضايا الدعارة واالغت

ولم تنشر صحيفتا الدراسة أي صور لمدانين في الجرائم، أو صور رجال الشرطة، والتحقيق، والقضاة، والمحامين خالل فترة 

تحتم عدم نشر صورهم، حفاظا عليهم من اإليذاء أو التسبب في أي   -عدا المدانين  -الدراسة، وذلك ألن طبيعة عمل هؤالء 

 صدور حكم قضائي أو شرعي ضد المتهمين أو المدانين في الجرائم. عدوان قد يقع عليهم أثناء وعقب 



 
 
 

 

 

وتصب هذه الممارسة في صالح الصحافة الُعمانية التي تراعي إلى حد كبير حقوق المتهمين في الجرائم وكذلك المدانين، كما 

ارع بية أخرى كثيرة تستعزف عن نشر صور رجال الشرطة والتحقيق والقضاة والمحامين، وهو التقليد الذي تتبعه صحف عر

 إلى نشر هذه الصور دون مراعاة ألخالقيات نشر أخبار الجريمة. 

أن هذه الممارسة المتفردة للصحافة العمانية تنبع من التزام أخالقي خاصة أن هذه الصحافة تعمل  ايؤكد الباحثان أنوال يستطيع 

د أنها ممارسة متوارثة تحتمها طبيعة المجتمع العماني منذ صدورها بدون مدونة للسلوك أو ميثاق شرف مهني، ولكن المؤك

 وتقاليده وأعرافه في المقام األول.

 جنسية صاحب/ أصحاب الصور الشخصية في "عمان" و "الرؤية"

كشفت صحيفتا الدراسة عن جنسيات أصحاب بعض الصور الشخصية المصاحبة ألخبار الجريمة المنشورة خالل فترة الدراسة. 

 يوضح الجنسيات التي كشفتها الصحيفتان. (5) والجدول رقم

 الجريمة جنسية صاحب/ أصحاب الصور الشخصية المرفقة بأخبار  (2)جدول  

 الصحيفة

التكرار/ 

النسبة 

 المئوية

 أجنبي عربي عماني
 المجموع

 ك

 النسبة

% 

 عمان
 02 02 0 2 ك

22% 
% 02% 02% 22% 022% 

 الرؤية
 02 02 - 2 ك

22% 
% 22% - 22% 022% 

 22 02 0 02 ك المجموع
022% 

 %022 %22 %2 %02 % النسبة 

 

أن أصحاب الصور الشخصية المرافقة ألخبار الجريمة خالل فترة الدراسة، ينتمون إلى جنسيات أجنبية  (5)يكشف الجدول رقم 

لقة بالجريمة المنشورة في من مجمل الصور الشخصية المرافقة للمواد الخبرية المتع %11صورة، تمثل نسبة  16بمعدل 

من إجمالي الصور المنشورة  %11صورة شخصية نشرت في صحيفة "عمان"، بنسبة  22الصحيفتين خالل فترة الدراسة، منها 

من إجمالي الصور المنشورة في نفس الصحيفة. ويكشف  %11صورة نشرت في صحيفة "الرؤية"، تمثل  22في الصحيفة، و

لذين نشرت صورهم كانوا من األجانب، وينتمون في الغالب إلى الجنسيات اآلسيوية واألفريقية مع الجدول أن أغلب المتهمين ا

 عدد قليل من الجنسيات األوروبية واألمريكية.

من إجمالي الصور الشخصية  %15صور، تمثل نسبة  21وبلغ عدد الصور الشخصية التي نشرت لعمانيين في أخبار الجريمة 

من مجمل الصور  %11أربعة صور نشرت في صحيفة "عمان"، تمثل نسبة  الدراسة، منهان خالل فترة المنشورة في الصحيفتي

من إجمالي  %11الشخصية المنشورة في الصحيفة خالل فترة الدراسة، وستة صور شخصية نشرت في صحيفة "الرؤية" بنسبة 

 الصور الشخصية المنشورة في نفس الصحيفة.



 
 
 

 

 

لتي شهدت نشر هذه الصور ما بين القبض على متسللين، وضبط مهربي وتجار ومتعاطي المخدرات، وقد تنوعت أخبار الجرائم ا 

وكذلك متهمين في قضايا السرقة واالغتصاب والدعارة، وتهريب الممنوعات والمواد غير المصرح بها عبر المنافذ الحدودية 

 للسلطنة، ونشر في بعضها صوراً لمتهمين عمانيين.

من النسبة العامة للصور  %5شر الصور الشخصية لجنسيات عربية من غير العمانيين والخليجيين إلى وقد انخفض معدل ن

الشخصية المنشورة في الصحيفتين خالل فترة الدراسة، وذلك ألن أخبار الجريمة في العالم العربي غالبا ما تنشر في الصحف 

لم تنشر و شخصية. معها صوراء العربية والعالمية، وال تتوفر العمانية بدون صور شخصية، وتأتي أخبارها عبر وكاالت األنب

صحيفتا الدراسة صوراً لجنسيات خليجية في أخبار الجريمة المنشورة خالل فترة الدراسة، ولم تهتم أيضا بنشر صور متهمين أو 

لجريمة لم تنشرا أية أخبار ل مختصين في الجريمة من الدول الخليجية، ويتفق ذلك مع ما كشفت عنه الدراسة من أن الصحيفتين

 وقعت في دول الخليج العربي.

 الصور الموضوعية في أخبار الجريمة في "عمان" و "الرؤية"

تضمنت بعض المواد الخبرية المتصلة بالجريمة صوراً موضوعية عبرت عن أحداث ومواقف وأماكن وقوع الجريمة، والجدول 

 تلك الصور.  يوضح (8)رقم 

 في صحيفتي "عمان" و "الرؤية"الموضوعية المرافقة ألخبار الجريمة الصور  (2)جدول 
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صورة. واهتمت  22أن عدد الصور الموضوعية المرافقة ألخبار الجريمة في صحيفتي الدراسة بلغ  (8)يظهر الجدول رقم 

من النسبة  %12.2نسبة صور ب 21، بينما نشرت صحيفة "الرؤية" %15.8صورة موضوعية بنسبة  12صحيفة "عمان" بنشر 

 العامة للصور الموضوعية المنشورة في الصحيفتين خالل فترة الدراسة. 

 25، منها %58.2صورة، وبنسبة  11ويشير الجدول إلى أن أكبر عدد للصور الموضوعية كان لصور مسرح الجريمة بعدد 

ة المنشورة في الصحيفة، وثمانية صور من إجمالي الصور الموضوعي %26.2صورة نشرت في صحيفة "عمان"، تمثل نسبة 

 من إجمالي الصور في الصحيفة. %61نشرت في صحيفة "الرؤية"، تمثل 



 
 
 

 

 

وتتصل الصور الموضوعية المنشورة مع أخبار الجريمة بصور المضبوطات، كالممتلكات المسروقة، والخمور، والمخدرات  

 ير والحرق والقتل المرافقة لبعض أخبار الجريمة.والممنوعات التي ضبطت مع المتهمين، باإلضافة إلى صور التفج

صورة  22واستعانت الصحيفتان ببعض الصور األرشيفية التي ال عالقة لها بالجريمة التي يتضمنها الخبر. وبلغ عدد هذه الصور 

من  %16.1صورة نشرت في صحيفة "عمان"، تمثل  21من إجمالي الصور الموضوعية، منها  %12.2في الصحيفتين تمثل 

من إجمالي الصور الموضوعية  %11إجمالي الصور الموضوعية المنشورة فيها، وصورتان نشرتا في صحيفة "الرؤية"، تمثل 

المنشورة في الصحيفة. وارتبطت أغلب الصور األرشيفية التي تم االستعانة بها في المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة في أخبار 

 لتفتيش والرقابة على األغذية، والجرائم السياسية التي تتعلق بمحاكمات لسياسيين في دول مختلفة.الجرائم التجارية، مثل حمالت ا

ولم تنشر صحف الدراسة أية صور موضوعية لمكاتب التحقيقات أو من داخل جلسات المحاكم، أو أمام المحاكم، وكذلك الرسوم 

وجهات التحقيق من وجود عدسة المصور، والتقاط صور ونشرها في التعبيرية. ويشير هذا إلى أن هناك تحفظاً من قبل المحاكم 

الصحف خالل فترة التحقيق في القضية أو أثناء المحاكمة؛ وهو أيضا تقليد مهني تكاد تنفرد به الصحافة العمانية، رغم عدم وجود 

 نصوص قانونية أو أخالقية تمنع ذلك.

 ة"نوع الجريمة في أخبار الجريمة في "عمان" و "الرؤي

 أنواع تلك الجرائم. (1)تضمنت أخبار الجريمة المنشورة في صحف الدراسة أنواع مختلفة من الجرائم. ويوضح الجدول رقم 

 في صحيفتي "عمان" و "الرؤية"نوع الجريمة في أخبار الجريمة  (2)جدول 
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ة خبرية تركز ماد 25، بمجموع %16أن أخبار جرائم القتل تصدرت قائمة اهتمام صحف الدراسة بنسبة  (1)يكشف الجدول رقم 

على جرائم القتل في دول أخرى مثل سوريا والعراق واليمن وتونس ومصر، بينما جاءت الجرائم التجارية في المرتبة الثانية 

مادة خبرية، تتعلق بعمليات الغش التجاري، ومصادرة المواد الغذائية، وإغالق محالت تجارية نتيجة  11بعدد  %21.2بنسبة 

مادة تناولت  26، وبعدد %21.1اطات الصحية والبيئية. وجاءت جرائم السرقة في المرتبة الثالثة بنسبة عدم التزامها باالشتر

جرائم وقعت داخل سلطنة عمان تتعلق بسرقة ممتلكات عامة وخاصة. وتساوت معها جرائم الدخول إلى السلطنة بطرق غير 

 جاورة، بدون تصريح، أو دخول الدولة بطريقة غير مشروعة.مشروعة، وتهريب عامالت المنازل، وتهريب العمال من الدول الم

مادة خبرية. وتتعلق  21من الجرائم التي نشرت الصحيفتان أخباراً عنها، وذلك بعدد  %6.2وتشكل جرائم الفساد اإلداري نسبة 

واد خبرية، وكذلك الحال بعدد تسعة م %5.6هذه الجرائم باستغالل الوظيفة في مصالح شخصية. وشكلت الجرائم السياسية نسبة 

، بعدد ستة مواد خبرية، وأغلبها تركز على %1.6في جرائم المال، التي حازت على نفس النسبة. وبلغت نسبة جرائم الحرق 

، بعدد خمسة مواد خبرية، ثم جرائم %1.1جرائم وقعت في الهند وباكستان والعراق، فيما حصلت جرائم التعذيب على نسبة 

 .%2.6مواد خبرية، وبنسبة  العرض بعدد ثالثة

أن صحيفة  (1)وفيما يتعلق بالمقارنة بين الصحيفتين على صعيد أنواع الجرائم التي اهتمت بالنشر عنها، يكشف الجدول رقم 

وهي جرائم وقعت خارج سلطنة عمان في عدد من  %16.8"عمان" اهتمت بنشر المواد الخبرية المتعلقة بجريمة القتل بنسبة 

،  وجاءت جرائم السرقة في المرتبة الثالثة بنسبة %21.6بية واألجنبية، بينما بلغت نسبة الجرائم التجارية في الصحيفة الدول العر

لكل  %5.6، والجرائم السياسية وجرائم الحرق بنسبة %1، وأغلبها جرائم وقعت داخل السلطنة، ثم جرائم الفساد اإلداري 6.6%

 . %1، وأخيراً جرائم العرض بنسبة %2التعذيب بنسبة  ، وجرائم%5منهما، ثم جرائم المال 

، ثم جرائم التسلل والعمالة في المرتبة %12.2أما في صحيفة "الرؤية" فقد جاءت الجرائم التجارية في المركز األول بنسبة 

، وتساوت %22.2بنسبة  ، ثم جرائم الفساد اإلداري%28.1، واحتلت جرائم السرقة المرتبة الثالثة بنسبة %11.2الثانية بنسبة 

 ، %5.8، ثم الجرائم السياسية بنسبة %1.2، ثم جرائم المال بنسبة %22.2معها جرائم القتل بنسبة 

كل منهما. ولم  %2.6وانخفضت نسبة نشر المواد الخبرية المتعلقة بجرائم العرض وجرائم التعذيب في صحيفة "الرؤية" وبلغت 

جرائم الحرق، وهذا يعود إلى انخفاض اهتمام الصحيفة بنشر المواد الخبرية المتعلقة بهذه تنشر "الرؤية" مواد خبرية متعلقة ب

رئيس تحرير مجلة الرؤيا، وأكده تحليل مضمون المواد  –الجرائم حسب ما أشار إليه مدير الموارد البشرية والتدريب واإلدارة 

 الخبرية المتعلقة بالجريمة في الصحيفة.

 



 
 
 

 

 

 الجريمة في "عمان" و "الرؤية" نوع الفاعل الرئيس في

حدث: كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشرة من العمر(. ويبين الجدول  -امرأة  -ويقصد به جنس مرتكب الجريمة ويشمل )رجل

 هذا النوع. (6)رقم 

 في صحيفتي "عمان" و "الرؤية"الفاعل الرئيس في أخبار الجريمة  (2)جدول 
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في  %12.8، مقابل %51.1أن صحيفة "عمان" اهتمت بتحديد نوع الفاعل الرئيس في الجريمة بنسبة  (6)الجدول رقم  يوضح

رجالً، في  61، بعدد %55.1صحيفة "الرؤية"، واستحوذ الرجال على النسبة األعلى في نوع الفاعل الرئيس في الجريمة بنسبة 

. %16.6مادة خبرية متعلقة بالجريمة بنسبة  85فترة الدراسة في  حين لم تحدد الصحيفتان نوع الفاعل الرئيس في الجريمة خالل

، بعدد ثمانية نساء. وتضمنت بعض المواد %2.6واستحوذت المرأة على نسبة ضئيلة كفاعل رئيس في أخبار الجريمة بنسبة 

امرأة نوع ما بين رجل والخبرية المتعلقة بالجريمة المنشورة في صحيفتي الدراسة أكثر من فاعل رئيس للجريمة الواحدة، ت

فاعالً عن العدد الفعلي ألخبار الجريمة التي  281وحدث، ولذلك ارتفع مجموع عدد الفاعلين الرئيسيين في الجريمة المنشورة إلى 

نشرت خالل فترة الدراسة. ولم تحدد بعض المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة المنشورة نوع الفاعل الرئيس في الجريمة، وذكر 

 سم جماعة أو حزب أو خلية أو مجموعة مسلحة. با

، %26.2وأظهر التحليل أن الرجال استحوذوا على النسبة األعلى في المواد الخبرية للجريمة المنشورة في صحيفة "عمان" بنسبة 

 51س في عل الرئيرجالً تم اتهامهم كفاعل رئيس في الجريمة المنشورة في الصحيفة، بينما لم تحدد الصحيفة نوع الفا 51بعدد 

، من إجمالي المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة المنشورة في الصحيفة. وبلغت نسبة النساء كفاعل %28.1مادة خبرية، تمثل نسبة 

، وهذا يشير إلى أن %1.6، بعدد أربعة نساء، في حين بلغت نسبة األحداث %1.1رئيس في الجريمة المنشورة في "عمان" 

الجرائم المنشورة في الصحيفة خالل فترة الدراسة ارتكبها رجال، في حين لم تحدد الصحيفة نوع الفاعل الرئيس النسبة األكبر من 

 للجريمة في بعض المواد الخبرية األخرى، بحكم أن الفاعل أو مرتكب الجريمة مجهول.

رجالً، فيما لم تحدد الصحيفة  21بعدد  ،%81.6وفي صحيفة "الرؤية" بلغت نسبة الرجال كفاعل رئيس في الجرائم المنشورة فيها 

مادة خبرية. وبلغت نسبة النساء في الجريمة المنشورة في الصحيفة  25، أي في %15.2نوع الفاعل الرئيس في الجريمة بنسبة 

 ، بعدد أربعة نساء. ولم يظهر األحداث كفاعلين للجريمة في الصحيفة على اإلطالق.8.6%



 
 
 

 

 

 ر الجريمة في "عمان" و "الرؤية"جنسية الفاعل الرئيس في أخبا

تضمنت أخبار الجريمة المنشورة في صحيفتي الدراسة جنسيات مختلفة من دول العالم كفاعلين رئيسيين في الجريمة. ويوضح 

 نسبة الجنسيات المحددة وغيرة المحددة في أخبار الجريمة المنشورة في الصحيفتين. (6)الجدل رقم 

 في صحيفتي "عمان" و "الرؤية"ئيس في أخبار الجريمة جنسية الفاعل الر (.)جدول 
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)غير  ريمة، حيث بلغت نسبةأن صحيفتي الدراسة لم تهتم كثيرا بتحديد جنسية الفاعل الرئيس في الج (6)يظهر الجدول رقم 

مادة في صحيفة "الرؤية". وأولت  11مادة في صحيفة "عمان"، و 52مادة خبرية، منها  62، بعدد %26.5محدد( في الصحيفتين 

، مقارنة بصحيفة "عمان" التي بلغت فيها هذه النسبة %52.1صحيفة "الرؤية" اهتماماً أكبر بتحديد جنسية الفاعل الرئيس بنسبة 

 ن إجمالي المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة المنشورة خالل فترة الدراسة.م 51%

إلى أن الجنسية اآلسيوية تستحوذ على النصيب األكبر في ارتكاب الجرائم المنشورة في صحيفتي الدراسة،  (6)يشير الجدول رقم و

آسيويين في  21كفاعل رئيس في الجريمة، وآسيوياً ظهروا في صحيفة "عمان"  26آسيوياً، بينهم  16، وبعدد %28.6ة بنسب

صحيفة "الرؤية"، وتتعلق أغلب أخبار الجرائم التي ظهر فيها آسيويون كفاعلين رئيسيين بالسرقة والمخدرات والدعارة 

محددة من النسبة العامة للجنسيات المحددة وغير ال %22.1واالغتصاب والتسلل. وجاءت الجنسية العربية في المركز الثاني بنسبة 

من الجنسية العربية تم تحديدهم في  26عربياً، بينهم  12في المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة المنشورة في الصحيفتين بعدد 

، %21.8نسبة بصحيفة "عمان"، وخمسة تم تحديدهم في صحيفة "الرؤية". واحتل العمانيون كفاعلين رئيسيين المرتبة الثالثة 

عمانياً تم تحديدهم في صحيفة "الرؤية".  21سعة عمانيين تم تحديد جنسياتهم في صحيفة "عمان"، وعمانياً، منهم ت 12بعدد 

لكل منهما، بعدد خمسة خليجيين وخمسة أوروبيين. وانخفض  %1وجاءت الجنسية الخليجية واألوروبية في المرتبة الرابعة بنسبة 

بمعدل اثنين من األفارقة.  ،%2.1جريمة المنشورة في الصحيفتين إلى ظهور الجنسية األفريقية في المواد الخبرية المتعلقة بال



 
 
 

 

 

، وبمعدل أمريكي واحد %1.8وبلغت نسبة األمريكيين كفاعلين رئيسيين للجريمة في المواد الخبرية المنشورة خالل فترة الدراسة 

 تم تحديده في صحيفة "عمان".

 %51نسية الفاعل الرئيس للجريمة المنشورة خالل فترة الدراسة في إلى أن صحيفة "عمان" لم تحدد ج (6)ويشير الجدول رقم 

، %28.1، والجنسية اآلسيوية %21.8من أخبار الجريمة المنشورة فيها. وتوزعت الجنسيات التي حددتها بين الجنسية العربية 

 لكل منهما. %1.6 يين بنسبةقي، واألمريكيين واألفر%1.6، واألوروبيين %1.6، والخليجيين %6.1والعمانيين 

من إجمالي المواد  %25.6ولم تحدد صحيفة "الرؤية" جنسية الفاعل الرئيس ألخبار الجريمة المنشورة خالل فترة الدراسة في 

الخبرية المتعلقة بالجريمة المنشورة في الصحيفة. وجاء العمانيون في المرتبة األولى كفاعلين رئيسيين في أخبار الجريمة التي 

، بينما %28.6، تتعلق أغلب جرائمهم بالسرقة وتهريب المخدرات، ثم اآلسيويون بنسبة %11.1لسلطنة بنسبة وقعت داخل ا

، في حين %1.2، وكذلك الحال بالنسبة لألوروبيين الذي حازوا على نفس النسبة %1.2، والخليجيين %6.5بلغت نسبة العرب 

 اسة.لم تظهر في الصحيفة الجنسية األمريكية خالل فترة الدر

ويتضح من خالل هذا التباين بين الصحيفتين، إن صحيفة "الرؤية" لديها اهتمام أكبر بتحديد جنسية الفاعل الرئيس في أخبار 

من أخبار الجريمة التي نشرتها خالل  %51الجريمة التي تنشرها، على عكس صحيفة "عمان" التي تجاهلت تحديد الجنسية في 

يفة "عمان" تكتفي في الغالب بتحديد نوع الجريمة واسم البلد وال تهتم كثيرا بنوع أو جنسية الفاعل فترة الدراسة، وبالتالي فإن صح

 الرئيس في الجريمة التي تنشرها.

 عمر الفاعل الرئيس في أخبار الجريمة في صحيفتي "عمان" و "الرؤية"

تلك األعمار المحددة وغير  (21)الجدول رقم ويقصد به السن المسجل في مضمون الخبر للفاعل الرئيس في الجريمة. ويوضح 

 المحددة.

 في صحيفتي "عمان" و "الرؤية"عمر الفاعل الرئيس في أخبار الجريمة  (02)جدول 
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 من أخبار الجريمة %61.6إلى أن صحيفتي "عمان" و "الرؤية" لم تحددا عمر الفاعل الرئيس في  (21)ويشير الجدول رقم 

 شخصاً في صحيفة "عمان"،  66شخصاً، منهم  255المنشورة خالل فترة الدراسة، أي 



 
 
 

 

 

شخصاً في صحيفة "الرؤية". ويوضح الجدول أن مرتكبي الجرائم في أخبار الجريمة المنشورة في الصحيفتين تقع أعمارهم  51و

. في المقابل بلغت نسبة الفئة %2.1عاماً(،  15-26، فيما بلغت نسبة أصحاب األعمار من )%5.2عاماً فأكثر، وبلغت  18بين 

من النسبة العامة لألعمار المحددة وغير المحددة في الصحيفتين، بعدد شخص واحد فقط في  %1.8عاما(  26العمرية )أقل من 

كفاعلين  عاماً( 15-26عاماً( و ) 26صحيفة "عمان". ولم تنشر صحيفة "الرؤية" أية أخبار للجريمة للفئات العمرية )أقل من 

 رئيسيين.

، إال أن الفئة %61.1ولم تهتم صحيفة "عمان" بتحديد عمر الفاعل الرئيس في الجرائم المنشورة خالل فترة الدراسة بنسبة 

 15-26أشخاص، وبلغت نسبة الفئة العمرية ) 216بعدد سبعة أشخاص من أصل  %8.5عاماً فأكثر( حازت على  18العمرية )

 %1.6عاما(  26، بمعدل شخصين فقط، بينما بلغت نسبة الفئة العمرية )أقل من %2.6خبار الجريمة عاماً( كفاعل رئيس في أ

من  %68.8أن صحيفة "الرؤية" لم تهتم بتحديد عمر الفاعل الرئيس في  (21)بمعدل شخص واحد فقط.  ويوضح الجدول رقم 

 .%1.2ثر( عاماً فأك 18أخبار الجريمة المنشورة، وبلغت نسبة الفئة العمرية )

 هدف التغطية في أخبار الجريمة في "عمان" و "الرؤية"

سعت صحيفتا "عمان" و "الرؤية" إلى تحقيق عدد من األهداف من نشر األخبار المتعلقة بالجريمة خالل فترة الدراسة، ويوضح 

 تلك األهداف. (22)الجدول رقم 

 " و "الرؤية"هدف التغطية في أخبار الجريمة في صحيفتي "عمان (00)جدول 

 الصحيفة
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هدف األول من تغطية أخبار الجريمة في الصحيفتين خالل فترة الدارسة كان إعالمياً، وتحقق في أن ال (22)يكشف الجدول رقم 

، إذ كانت أخبار الجريمة المنشورة %61.1خبراً من إجمالي األخبار المنشورة في الصحيفتين خالل فترة الدراسة بنسبة  221

نشر يمة المنشورة وانعكاساتها على المجتمع، وتكتفي فقط بفي صحيفتي الدراسة بسيطة، وال تحمل تفسيرات أو تحليالت للجر

خبر الجريمة ومكانها وأسبابها، وفي بعض األحيان يتم اإلشارة إلى المتهمين وتصريحات المسؤولين والمختصين بالجريمة. 

مادة تمثل نسبة  25وتضمنت بعض المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة المنشورة في الصحيفتين أكثر من هدف، وبلغ عددها 

، في حين لم تكن هناك أهداف تفسيرية أو توجيهية وإرشادية في المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة المنشورة في الصحيفتين 6.1%

 خالل فترة الدراسة.



 
 
 

 

 

تعلقة بالجريمة إلى أن عدد المواد الخبرية الم (22)وفيما يتعلق بالمقارنة بين الصحيفتين في أهداف التغطية، يشير الجدول رقم 

، بينما بلغ عدد المواد التي %68.2مادة بنسبة  61المنشورة في صحيفة "عمان" التي ركزت على الهدف اإلعالمي، بلغت 

اإلعالمي مادة خبرية في صحيفة "الرؤية" على الهدف  51. في المقابل ركزت %21.6مادة بنسبة  22تضمنت أكثر من هدف 

 .%2.6داف في مادة خبرية واحدة بنسبة ، فيما تعددت األه%66.2 بنسبة

أن صحيفتي الدراسة لم تهتما بنشر أي تفسير أو تحليل ألخبار الجرائم المنشورة خالل فترة  (22)ويتضح من الجدول رقم 

ل الدراسة، ولم تحقق أية أهداف توجيهية أو إرشادية، ولم تقدم نصائح لتجنب ارتكاب أي نوع من أنواع الجرائم المنشورة خال

فترة الدراسة، وهذا يدل على أن صحيفتي الدراسة تفتقد إلى وجود محررين متخصصين يحللون ويفسرون الجرائم وتأثيرها على 

 المجتمع.

 مكان وقوع الجريمة في أخبار الجريمة في "عمان" و "الرؤية" 

أخبار الجريمة  عدد (21)الجدول رقم تضمنت أخبار الجريمة المنشورة في صحف الدراسة تحديد مكان وقوع الجريمة. ويوضح 

 المنشورة التي وقعت داخل السلطنة وخارجها.

 مكان وقوع الجريمة داخل وخارج سلطنة عمان في أخبار الجريمة  (00)جدول 

 الصحيفة
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النسبة 

 المئوية

داخل سلطنة 

 عمان 

خارج سلطنة 

 عمان 

 المجموع

 ك

 النسبة

% 

 عمان
 020 22 22 ك

22.0% 
% 20.2% 22.2% 022% 

 الرؤية
 22 02 .2 ك

22.2% 
% 20.0% 02.2% 022% 

 022 22 20 ك المجموع
022% 

 %022 %22.2 %22.2 % النسبة 

 

أن هناك تقارباً في اهتمام صحيفتي الدراسة بنشر أخبار الجرائم التي تقع داخل سلطنة عمان، وخارجها،  (21)يكشف الجدول رقم 

لجرائم  %28.5، في مقابل %51.5المنشورة في الصحيفتين والتي وقعت خارج السلطنة خالل فترة الدراسة  فبلغت نسبة الجرائم

وقعت داخل السلطنة خالل فترة الدراسة. واهتمت صحيفة "عمان" بنشر المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة التي وقعت خارج 

، %11.1نسبة المواد الخبرية المتعلقة بجرائم وقعت داخل السلطنة مادة خبرية، بينما بلغت  86بواقع  %81.1السلطنة بنسبة 

مادة خبرية. في المقابل اهتمت صحيفة "الرؤية" بنشر المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة التي وقعت داخل السلطنة بنسبة  11بواقع 

مادة خبرية فقظ. ويعود هذا  25بواقع للجرائم لتي وقعت خارج السلطنة و %11.6مادة خبرية، في مقابل  16، وبواقع 11.1%

إلى تركيز "الرؤية" على تغطية الموضوعات المحلية بشكل أكبر من الموضوعات األجنبية، أما صحيفة "عمان" فتركز اهتمامها 

 ،أكثر على نشر أخبار الجريمة التي وقعت خارج السلطنة، وذلك يفسر أن الصحيفة تركز بشكل أكبر على الموضوعات األجنبية



 
 
 

 

 

فضال عن أن صحيفة عمان بحكم أنها صحيفة حكومية تلتزم بنشر كل ما يرد إليها من أخبار الجريمة التي وقعت داخل السلطنة 

 من الجهات المختصة مثل شرطة عمان السلطانية واالدعاء العام والمحاكم. 

 مكان وقوع الجريمة داخل سلطنة عمان في أخبار الجريمة في "عمان" و "الرؤية"

شارت أخبار الجريمة المنشورة في صحيفتي الدراسة إلى أماكن وقوع الجرائم في المحافظات المختلفة، ويوضح الجدول رقم أ

 هذه األماكن. (21)

 مكان وقوع الجريمة داخل سلطنة عمان في أخبار الجريمة في صحيفتي "عمان" و "الرؤية" (02)جدول 
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مادة  16إلى أن صحيفة "الرؤية" تفوقت في نشر أخبار الجريمة التي وقعت داخل سلطنة عمان بعدد  (21)ويشير الجدول رقم 

أخبار الجريمة التي إجمالي  من %25.6مادة خبرية نشرتها صحيفة "عمان" بنسبة  11، في مقابل %52.1خبرية، وبنسبة 

 .نشرتها الصحيفتان

، فإن النسبة األكبر من الجرائم التي نشرت عنها الصحيفتين أخباراً تركزت في محافظة (21)ل رقم وبحسب معطيات الجدو

. ويعود هذا التفوق في التركيز على نشر أخبار الجرائم التي تقع في محافظة مسقط إلى %15مادة خبرية تمثل  26مسقط بعدد 

الناقلة ألخبار الجريمة تتركز في محافظة مسقط، فضال عن مركزية  االهتمام بنشر كل ما يتعلق بعاصمة السلطنة، وألن المصادر

تزويد األخبار من الجهات المختصة بالجريمة مثل شرطة عمان السلطانية واالدعاء العام والمحاكم. وجاءت محافظة شمال 

مادة  21وبواقع  %26.2ة مادة خبرية، وكذلك أكثر من محافظة بنسب 21، وبواقع %26.2الباطنة في المرتبة الثانية بنسبة 

 ، وبواقع سبعة مواد خبرية، %6.1خبرية، وجاءت محافظة جنوب الشرقية في المرتبة الثالثة بنسبة 



 
 
 

 

 

، بعدد خمسة مواد لكل محافظة. وبلغت %8.6فيما بلغت نسبة أخبار الجريمة المنشورة عن محافظتي جنوب الباطنة والظاهرة 

بواقع أربعة مواد خبرية، في حين وصلت نسبة أخبار الجريمة  %5.5ظة شمال الشرقية نسبة أخبار الجريمة المنشورة عن محاف

 مواد خبرية.  1، بعدد %2.1المنشورة عن محافظة ظفار إلى 

المواد الخبرية المتعلقة بواقع مادتين خبريتين فقط، من إجمالي  %1.6وبلغت نسبة الجرائم المنشورة عن محافظة الداخلية 

ورة في الصحيفتين خالل فترة الدراسة. وانخفضت نسبة أخبار الجرائم المنشورة عن محافظتي البريمي والوسطى المنشبالجريمة 

، بمعدل مادة خبرية واحدة فقط لمحافظة الوسطى نشرتها صحيفة "عمان"، ومادة خبرية واحدة لمحافظة البريمي %2.2إلى 

حث في محافظة مسندم. ولم يتسن للباخبرية متعلقة بجرائم وقعت  موادولم تنشر الصحيفتان أية  نشرتها صحيفة "الرؤية".

الحصول على إحصائية بعدد الجرائم التي وقعت في كل محافظة خالل فترة الدراسة من الجهات المختصة، لمقارنتها بمعدل نشر 

 أخبار الجريمة في الصحيفتين. 

، %12.1ن" على الجرائم التي وقعت في محافظة مسقط بنسبة وفيما يتعلق بالمقارنة بين الصحيفتين، فقد ركزت صحيفة "عما

، ثم محافظتي شمال الشرقية %25.2، ثم أكثر من محافظة بنسبة %26.1وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية بنسبة 

حافظة، ومحافظتي لكل م %8.2كل منهما، ثم محافظات جنوب الباطنة والظاهرة وظفار بنسبة  %6.2وجنوب الشرقية بنسبة 

من محافظتي مسندم والبريمي مواد خبرية متعلقة بالجريمة لكل محافظة. ولم تنشر الصحيفة أية  %1الداخلية والوسطى بنسبة 

 21، وبواقع %15.8أما صحيفة "الرؤية" فقد بلغت نسبة أخبار الجريمة التي نشرتها عن محافظة مسقط   خالل فترة الدراسة.

، ومحافظة %21.6، ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة %11.5الجرائم التي وقعت في أكثر من محافظة بنسبة  مواد خبرية، تليها

ثم محافظات البريمي وجنوب الشرقية والداخلية  %1.1، ومحافظتي جنوب الباطنة والظاهرة بنسبة %21.1جنوب الشرقية بنسبة 

د خبرية متعلقة بالجريمة من محافظتي مسندم والوسطى خالل فترة لكل منها. ولم تنشر الصحيفة أية موا %1.8وظفار بنسبة 

 الدراسة. 

 مكان وقوع الجريمة خارج سلطنة عمان في أخبار الجريمة في "عمان" و "الرؤية" 

أشارت أخبار الجريمة المنشورة التي وقعت خارج سلطنة عمان إلى مكان وقوعها سواء في دول الخليج العربي أو في الدول 

 أماكن وقوع الجرائم خارج السلطنة. (22)بية واألجنبية. ويوضح الجدول رقم العر

 مكان وقوع الجريمة خارج سلطنة عمان في أخبار الجريمة  (02)جدول 
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التي نشرتها خالل فترة الدراسة على الجرائم التي أن صحيفتي الدراسة قد ركزتا في أخبار الجريمة  (22)يكشف الجدول رقم 

خبراً من إجمالي أخبار الجريمة المنشورة في الصحيفتين. تلتها الدول األجنبية  28وبواقع  %55.2وقعت في دول عربية بنسبة 

دولة اإلمارات مادة خبرية. وانخفضت نسبة أخبار الجريمة المنشورة عن الدول الخليجية، فسجلت  12وبواقع  %11.2بنسبة 

مواد خبرية، في حين نشرت مادة خبرية واحدة عن جريمة وقعت في المملكة العربية السعودية  1، بعدد %1.8العربية المتحدة 

قطر  ولفي دمن النسبة العامة ألخبار الجريمة المنشورة في الصحيفتين. ولم تنشر أية أخبار للجريمة وقعت  %2.1تمثل نسبة 

 والبحرين والكويت.

، بعدد %62.6إلى أن صحيفة "عمان" اهتمت بنشر أخبار الجريمة التي وقعت خارج السلطنة بنسبة  (22)ويشير الجدول رقم 

ذلك  ، يرجع%26.2مادة خبرية نشرتها صحيفة "الرؤية" بنسبة  25مادة خبرية توزعت على مختلف دول العالم، في مقابل  86

 أخبار العالم من صحيفة الرؤية التي تركز على الموضوعات المحلية.  إلى صحيفة "عمان" لديها صفحات أكثر لنشر

وعلى مستوى المقارنة بين الصحيفتين، فقد احتلت أخبار الجريمة المنشورة في صحيفة "عمان" عن الدول العربية المرتبة األولى 

تعلق بالجرائم في دول الخليج فقد انخفضت ، أما فيما ي%18.6، وجاءت الدول األجنبية في المرتبة الثانية بنسبة %55.6بنسبة 

نسبة أخبار الجريمة المنشورة في "عمان" إلى مادتين خبريتين عن جرائم وقعت في دولة اإلمارات العربية المتحدة متعلقة 

العربية من النسبة العامة ألخبار الجريمة المنشورة في الصحيفة. ومادة خبرية واحدة عن المملكة  %1.6بالجريمة تمثل نسبة 

. ولم تنشر صحيفة %1.6، في حين بلغت نسبة أخبار الجريمة التي وقعت في أكثر من دولة أجنبية %2.5السعودية تمثل نسبة 

"عمان" أية مواد خبرية عن جرائم وقعت في دول قطر والبحرين والكويت خالل فترة الدراسة. ويمكن تفسير انخفاض اهتمام 

ي تقع في دول الخليج العربي، إلى أنها ال يتوفر لديها مراسلين في دول الخليج العربي، باإلضافة "عمان" بنشر أخبار الجريمة الت

وفي صحيفة "الرؤية" احتلت الدول العربية المرتبة األولى بنسبة   إلى ندرة بث أخبار الجريمة من وكاالت أنباء هذه الدول.

"الرؤية" أخبار للجريمة وقعت في الدول الخليجية، عدا دولة اإلمارات . ولم تنشر صحيفة %21، ثم الدول األجنبية بنسبة 51.1%

التي بنشر أخبار الجريمة .  ويؤكد هذا ضعف اهتمام "الرؤية" %8.1بنسبة  واحدة،العربية المتحدة التي نشرت عنها مادة خبرية 

 طنة.تقع خارج سلطنة عمان على عكس اهتمامها بنشر أخبار الجريمة التي وقعت داخل السل

 المصادر الصانعة في أخبار الجريمة في "عمان" و "الرؤية"

ويقصد بالمصادر الصانعة، مصادر األخبار التي اعتمدت عليها صحيفتي الدراسة في الحصول على المعلومات المتصلة 

 تلك المصادر. (25)بموضوع الخبر، والتي يتشكل منها الخبر. ويوضح الجدول رقم 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 صانعة في أخبار الجريمة في صحيفتي "عمان" و "الرؤية"المصادر ال (02)جدول 
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إلى أن صحيفتي الدراسة اعتمدت على المسؤولين الحكوميين كمصادر في جمع المادة الخبرية المتعلقة  (25)يشير الجدول رقم 

ة كمصادر مصدراً، في حين جاء رجال الشرطة المرتبة الثاني 85، وبواقع %15.5بالجريمة المنشورة خالل فترة الدراسة، بنسبة 

للمواد الخبرية مصدراً.  واعتمدت الصحيفتان على أقسام الشرطة وسجالتها كمصادر صانعة  16، وبواقع %25.1صانعة بنسبة 

مصدراً، في حين بلغت نسبة االعتماد على المحاكم  15، وبواقع %21.1المنشورة في الصحيفتين بنسبة المتعلقة بالجريمة 

تي الدراسة على معلومات وتقارير إعالمية وردت إليها من دوائر العالقات العامة واإلعالم . واعتمدت صحيف%22.5وسجالتها 

. وقد %6.1بالوحدات الحكومية والخاصة في نشر بعض أخبار الجريمة، وهو ما يتضح في فئة )أخرى( التي بلغت بنسبتها 

تصادية دون اإلشارة إلى مسؤول أو رجال شرطة أو نسبت الصحيفتين المعلومات التي أوردتها إلى تقارير إعالمية وطبية واق

قضاة أو مختصين بالجريمة. وانخفضت نسبة اعتماد الصحيفتين على شهود العيان في جمع المادة الخبرية المتعلقة بالجريمة إلى 

يلحق بهم جراء  ، وهذا يدل على أن الشهود ال تكون لديهم الرغبة في الظهور اإلعالمي تجنبا ألي إيذاء أو عدوان قد8.8%

فقط، كما بلغت نسبة  %8اإلفصاح عن معلومات عن المجرمين. وبلغت نسبة االعتماد على رجال االدعاء العام وجهات التحقيق 

للمجني عليهم في  %1.5، و%2.2الجناة فبلغت نسبتهم  ، أما%2.8المحامين كمصادر صانعة ألخبار الجريمة في الصحيفتين 

 صحيفة "الرؤية".

، واحتل رجال الشرطة %22.6تمدت صحيفة "عمان" على المسؤولين الحكوميين كمصادر صانعة ألخبار الجريمة بنسبة وقد اع

 كل منهما، %6.8، وجاءت المحاكم وسجالتها وأقسام الشرطة وسجالتها في المرتبة الثالثة بنسبة %25.1المرتبة الثانية بنسبة 



 
 
 

 

 

. واعتمدت "عمان" على دوائر العالقات العامة واإلعالم بعدد من الوحدات الحكومية %8.2ثم الشهود في المرتبة الرابعة بنسبة  

. %2.8بنسبة  ، والجناة%1.2، ثم المحامين بنسبة %2.6، ورجال االدعاء العام وجهات التحقيق بنسبة %5.8والخاصة بنسبة 

 ترة الدراسة.ولم تعتمد الصحيفة على المجني عليهم كمصادر صانعة ألخبار الجريمة خالل ف

، %11.2سبة بن للمواد الخبرية المتعلقة بالجريمةأما صحيفة "الرؤية" فقد اعتمدت على أقسام الشرطة وسجالتها كمصادر صانعة 

. واعتمدت "الرؤية" %21.6لكل مصدر، وبلغت فئة )أخرى(  %25.5ثم رجال الشرطة والمحاكم وسجالتها والمسؤولين بنسبة 

، %1، والشهود بنسبة %6.8م وجهات التحقيق كمصادر صانعة للمادة الخبرية للجريمة المنشورة بنسبة على رجال االدعاء العا

. ولم تعتمد الصحيفة على المحامين والجناة في جمع المادة الخبرية للجريمة المنشورة خالل فترة %2.1ثم المجني عليهم بنسبة 

البسيطة التي وقعت داخل سلطنة عمان، والتي ورد أغلبها جاهزاً من  الدراسة، وذلك ألن الصحيفة اهتمت أكثر بنشر األخبار

 دوائر العالقات العامة بشرطة عمان السلطانية واالدعاء العام والمحاكم.

 المصادر الناقلة ألخبار الجريمة في "عمان" و "الرؤية"

 تلك المصادر. (28)قراء. ويوضح الجدول رقم أو القنوات التي تنقل أخبار الجريمة إلى ال الناقلة، المصادريقصد بالمصادر 

 المصادر الناقلة ألخبار الجريمة في صحيفتي "عمان" و "الرؤية"     (28)جدول 
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 أف –ء المحلية والعالمية وهي )العمانية أن صحيفتي "عمان" و "الرؤية" اعتمدتا على وكاالت األنبا (28)يكشف الجدول رقم 

، %21.2وفا( في الحصول على المادة الخبرية المتعلقة بالجريمة خالل فترة الدراسة، وذلك بنسبة  –رويترز  –د ب أ  –قنا  –ب 

غير محدد ، وردت في فئة )%16مصدراً.  وبلغت نسبة أخبار الجريمة التي تم تجهيل مصادرها في صحيفتي الدراسة  15وبعدد 

جهلة مالمواد الخبرية المتعلقة بالجريمة المصدر(، كونها ال تحمل اسم مصدرها. وهذا يدل على أن الصحيفتين تنشران كثيرا من 

المصادر، وهي األخبار التي ترد إليها جاهزة من إدارات العالقات العامة بشرطة عمان السلطانية واالدعاء العام ودوائر العالقات 

 عالم بالوحدات الحكومية. العامة واإل

، وهذا يعني أن الصحيفتين ال %8.1إلى أخبار الجريمة وقد انخفضت نسبة االعتماد على المحررين في الصحيفتين في تغطية 

 يعتمدان كثيرا على صحفييها في تغطية الجرائم التي تقع داخل سلطنة عمان،



 
 
 

 

 

ي الجريمة في السلطنة. وانخفضت أيضا نسبة االعتماد على أو حتى خارجها، وهو ما يفسر عدم وجود صحفيين متخصصين ف 

وبعدد تسعة مراسلين فقط من مصر واليمن والعراق تم  %5.1لتصل إلى الجريمة المراسلين الخارجيين للصحيفتين في أخبار 

من محافظات  %2.6يين خالل فترة الدراسة. وبلغت نسبة المراسلين الداخلالمواد الخبرية المتعلقة بالجريمة نشر أسماؤهم في 

البريمي والوسطى وجنوب الشرقية. ولم تعتمد صحيفتا الدراسة على الصحف والمجالت األخرى ومواقع اإلنترنت وشبكات 

التواصل االجتماعي والمحطات اإلذاعية والتلفزيونية في نشر أخبار الجريمة خالل فترة الدراسة رغم تزايد أهمية هذه المصادر 

في  وقد تفوقت صحيفة "عمان" اصل االجتماعي في نشر وتبادل األخبار في السلطنة في الفترة األخيرة.خاصة شبكات التو

لصحيفة "الرؤية"، وذلك يعود إلى ارتفاع عدد  %12، في مقابل %88االعتماد على المصادر الناقلة ألخبار الجريمة بنسبة 

 أخبار الجريمة المنشورة في صحيفة "عمان".

، وتجاهلت الصحيفة ذكر أسماء المصادر الناقلة ألخبار الجريمة %81.6"عمان" على وكاالت األنباء بنسبة واعتمدت صحيفة 

، وهي التي صنفت في الجدول ضمن فئة )غير محدد المصدر(، واحتل المراسلون الخارجيون للصحيفة المرتبة %11.6في نسبة 

، وانخفضت نسبة اعتماد الصحيفة على المحررين في نقل وتغطية %6.8ة الثالثة في نقل المادة الخبرية المتعلقة بالجريمة بنسب

، وذلك لعدم وجود صحفيين متخصصين في تغطية الجريمة التي تقع داخل السلطنة، %5.1المادة الخبرية المتعلقة بالجريمة إلى 

، %2.6ترة الدراسة خالل فلمتعلقة بالجريمة المواد الخبرية اوبلغت نسبة المراسلين الداخليين للصحيفة والذين تم نشر أسمائهم في 

 بعدد مراسلين اثنين فقط من محافظتي ظفار والوسطى.

، وقد تم تصنيف هذه األخبار ضمن فئة )غير محدد %11.2أما في صحيفة "الرؤية" فقد بلغت نسبة األخبار مجهلة المصادر 

التي نشرت في الصحيفة وردت إليها جاهزة  لمتعلقة بالجريمةالمواد الخبرية ا المصدر(، بحكم أنها ال تحمل اسم مصدرها، كون

رة. المنشوالمواد الخبرية المتعلقة بالجريمة من الجهات المختصة، وهذا يدل على تجاهل الصحيفة لمجموعة كبيرة من مصادر 

ولم تعتمد الصحيفة على   .%11.2وجاءت وكاالت األنباء كمصادر ناقلة ألخبار الجريمة المنشورة في المرتبة الثانية بنسبة 

بمعدل مراسل داخلي واحد من محافظة  %2.6، أما المراسل الداخلي فبلغت نسبته %1.2المحررين في تغطية الجرائم إال بنسبة 

البريمي. ولم تعتمد الصحيفة على المراسل الخارجي والصحف والمجالت األخرى ومواقع اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي 

 اإلذاعية والتلفزيونية في تغطية أخبار الجريمة المنشورة خالل فترة الدراسة.والمحطات 

 القوالب الفنية المستخدمة في تحرير أخبار الجريمة في "عمان" و "الرؤية"

 (21)يقصد بها أسلوب المعالجة الصحفية أو القالب الفني المستخدم في تحرير وكتابة أخبار الجريمة. ويكشف الجدول رقم 

 الب التي اعتمدت عليها الصحيفتان في عرض أخبار الجريمة. القو

 القوالب الفنية المستخدمة في تحرير أخبار الجريمة في صحيفتي "عمان" و "الرؤية" (02)جدول 
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الخبرية المتعلقة  الموادأن صحيفتي "عمان" و "الرؤية" استخدمت قالب الهرم المقلوب في تحرير  (21)يكشف الجدول رقم 

المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة مادة خبرية من إجمالي  222، وبمعدل %61.6المنشورة في الصحيفتين بنسبة بالجريمة 

 ، بمعدل%5.6المنشورة في الصحيفتين خالل فترة الدراسة. وبلغت نسبة استخدام قالب الهرم المقلوب المتدرج في الصحيفتين 

وبمعدل مادتين خبريتين اثنتين  %2.1برية فقط. ولم تستخدم الصحيفتان قالب الهرم المعتدل )القصصي( إال بنسبة تسعة مواد خ

فقط. وتؤكد هذه النسب أن صحيفتي الدراسة تستخدم قالب الهرم المقلوب كقالب فني ثابت في تحرير أخبار الجريمة، وهو الذي 

 المهم، فاألقل أهمية. وال تستخدم الصحيفتان القصة الخبرية إال بنسبة ضئيلة جدا.يرتب المعلومات وفقا ألهميتها من األهم، ف

، وقالب الهرم %1.6، وقالب الهرم المقلوب المتدرج بنسبة %61.2وبلغت نسبة استخدام صحيفة "عمان" لقالب الهرم المقلوب 

، وقالب الهرم المقلوب المتدرج %66.1ب بنسبة . واستخدمت صحيفة "الرؤية" قالب الهرم المقلو%1المعتدل )القصصي( بنسبة 

 ، ولم تستخدم الصحيفة قالب الهرم المعتدل )القصصي( في تحرير أخبار الجريمة خالل فترة الدراسة.%2.6بنسبة 

 نوع التغطية الصحفية ألخبار الجريمة في "عمان" و "الرؤية"

التفاصيل،  لعرض وقوعها بعد األحداث تغطية على تعمل أو تسجيليةوهي إما أن تكون تغطية تمهيدية تسبق وقوع الحدث المتوقع، 

 .(26)وقد تنوعت التغطية التي قدمتها صحيفتي الدراسة، كما يتضح في الجدول رقم  .والتسجيلية التمهيدية بين تجمع أو مختلطة

 نوع التغطية الصحفية في أخبار الجريمة    (02)جدول 
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% 022% - 022% 

 022 0 022 ك المجموع
022% 

 %022 %0.2 %2.2. % النسبة 

 

تغطية، وانخفضت نسبة  251دل ، وبمع%66.1أن التغطية التسجيلية حازت على النسبة األعلى بنسبة  (26)يشير الجدول رقم 

واد الخبرية الم، بمعدل تغطيتين فقط. ولم تستخدم الصحيفتين التغطية التمهيدية في %2.1التغطية المختلطة في الصحيفتين إلى 

 المنشورة خالل فترة الدراسة، وذلك ألن الجريمة ال يمكن التنبؤ بحدوثها أو وقوعها،المتعلقة بالجريمة 



 
 
 

 

 

تغطية وبلغت نسبة استخدام صحيفة "عمان" لل   لصحفية للجريمة تأتي عقب وقوعها بالمكان والزمان المحددين.ولذلك فالتغطية ا 

ل فترة خالللمواد الخبرية المتعلقة بالجريمة . ولم تستخدم الصحيفة التغطية التمهيدية %1، والتغطية المختلطة %66التسجيلية 

التسجيلية فقط، وبذلك تكون قد استخدمت نوعاً واحداً من أنواع التغطية، وتجاهلت  واستخدمت صحيفة "الرؤية" التغطية الدراسة.

 األنواع األخرى.

 أسلوب عرض أخبار الجريمة في "عمان" و "الرؤية"

تلك األساليب المستخدمة  (26)ويقصد به األسلوب المستخدم في عرض حقائق ومعلومات أخبار الجريمة، ويوضح الجدول رقم 

 الدراسة.في صحيفتي 

 أسلوب عرض أخبار الجريمة في صحيفتي "عمان" و "الرؤية"  (.0)جدول 

 الصحيفة

التكرار/ 

النسبة 

 المئوية

 موضوعي 
 المجموع

 ك

 النسبة

% 

 عمان
 020 020 ك

22.0% 
% 022% 022% 

 الرؤية
 22 22 ك

22.2% 
% 022% 022% 

 022 022 ك المجموع
022% 

 %022 %022 % النسبة 

 

أن صحيفتي الدراسة استخدمت أسلوباً واحداً فقط في عرض الجريمة المنشورة خالل فترة الدراسة،  (26)ف الجدول رقم يكش

، بحكم أن الصحيفتين اعتمدتا في أخبارهما على تسجيل النطق بالحكم على الجاني أو %211وهو األسلوب الموضوعي بنسبة 

دون التطرق إلى سرد تفاصيل الجريمة من خالل أقوال المجني عليهم أو  مرتكبي الجرائم، ووقوع الجريمة في حدث معين،

القضاة أو رجال االدعاء العام وجهات التحقيق، وهذا ما يجعل األساليب المستخدمة في عرض الجريمة تبتعد عن التحيز لصالح 

 طرف دون آخر. 

 الخاتمة

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة  

 ة )عينة الدراسة( بأخبار الجريمة؟ما حجم اهتمام الصحف العماني

كشفت نتائج الدراسة انخفاض اهتمام صحيفتي "عمان" و "الرؤية" بأخبار الجريمة، حيث بلغت النسبة اإلجمالية ألخبار الجريمة 

مام هتفقط، من المساحة اإلجمالية لهما خالل فترة الدراسة. وقد تفوقت صحيفة "عمان" في حجم اال %1المنشورة في الصحيفتين 

 بأخبار الجريمة على صحيفة الرؤية. واهتمت صحيفتي الدراسة بالخبر البسيط بنسبة أعلى،



 
 
 

 

 

وجاء التقرير اإلخباري في المرتبة الثانية، وانخفض معدل اهتمامهما بالخبر المركب، والتقرير الحي. في حين لم تنشر  

حيفتي الدراسة في صالمواد الخبرية المتعلقة بالجريمة تركز نشر وقد  الصحيفتان تقرير عرض الشخصيات، والصورة الخبرية.

في الصفحات الداخلية خاصة في صحيفة "عمان"، وانخفض اهتمام الصحيفتين بنشر أخبار الجريمة في الصفحات األولى 

 واألخيرة.

، والمحامين ق، والقضاةواهتمت الصحيفتان بنشر صور المتهمين في الجرائم، ولم تنشرا صور المدانين، ورجال الشرطة، والتحقي

خالل فترة الدراسة. وارتفعت نسب الصور الشخصية للجنسية األجنبية المرافقة للمواد الخبرية المتعلقة بالجريمة في الصحيفتين، 

وقد تساوت صحيفة "عمان" في معدل نشر الصور الشخصية مع صحيفة الرؤية، كما ارتفع معدل نشر الصور الشخصية 

 فريقية مع نسب قليلة لجنسيات أوروبية وأمريكية. لجنسيات آسيوية وأ

كشفت الدراسة أيضا انخفاض معدل نشر الصور الشخصية للعمانيين في المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة التي وقعت داخل و

فتا الدراسة يالسلطنة، وكذلك انخفاض معدل نشر الصور الشخصية لجنسيات عربية من غير العمانيين والخليجيين. ولم تنشر صح

 صوراً لجنسيات خليجية في أخبار الجريمة المنشورة التي وقعت خارج السلطنة خالل فترة الدراسة.

واعتمدت الصحيفتان على نشر صور مسرح الجريمة في المادة المتعلقة بالجريمة، واعتمدتا على نشر صور أرشيفية ال عالقة 

جريمة. ولم تهتم الصحيفتان بنشر أية صور لمكاتب التحقيقات أو من داخل لها بالجريمة عند تعذر الحصول على صور مسرح ال

جلسات المحاكم، أو أمام المحاكم، وكذلك الرسوم التعبيرية للجريمة نفسها، وتفوقت صحيفة "عمان" في نشر الصور الموضوعية 

 المرافقة للخبر عن صحيفة "الرؤية". 

 اسة( بأخبار الجريمة؟ ما نوعية اهتمام الصحف العمانية )عينة الدر

كشفت نتائج الدراسة أن صحيفتي "عمان" و "الرؤية" ركزت على نشر المواد الخبرية المتعلقة بجرائم القتل، وجاءت أخبار 

الجرائم التجارية في المرتبة الثانية، ثم أخبار جرائم السرقة في المرتبة الثالثة. وانخفض اهتمام الصحيفتين بنشر المواد الخبرية 

لمتعلقة بجرائم الفساد اإلداري، وكذلك الجرائم السياسية، وجرائم المال، والحرق، والتعذيب، والعرض. وقد ركزت صحيفة ا

 "الرؤية" على نشر المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة التجارية، بينما اهتمت صحيفة "عمان" بجرائم القتل.

لمنشورة في الصحيفتين خالل فترة الدراسة كان من الرجال، وجاءت النساء وكشفت الدراسة أن نوع الفاعل الرئيس في الجريمة ا

بنسب قليلة. وانخفضت فئة األحداث في المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة المنشورة، في حين لم تحدد الصحيفتان نوع الفاعل 

 فترة الدراسة. الرئيس في الجريمة في كثير من المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة المنشورة خالل

لم تهتم صحيفتا الدراسة كثيرا بتحديد جنسية الفاعل الرئيس في الجريمة، وتفوق اهتمام صحيفة "الرؤية" في تحديد الجنسية و

ارتفعت نسبة الجنسيات اآلسيوية كفاعلين و .%51، مقارنة بصحيفة "عمان" التي بلغت نسبة تحديدها للجنسية %52.1بنسبة 

جريمة المنشورة في صحيفتي الدراسة، تلتها الجنسيات العربية، واحتل العمانيون المرتبة الثالثة، ثم جاءت رئيسين في أخبار ال

تجاهلت قد و الجنسيات الخليجية واألوروبية في المرتبة الرابعة، وانخفضت نسبة أخبار الجريمة لجنسيات أفريقية وأمريكية.

 أخبار الجريمة المنشورة فيهما خالل فترة الدراسة.الصحيفتان تحديد عمر الفاعل الرئيس في غالبية 



 
 
 

 

 

اعتمدت الصحيفتان على المسؤولين الحكوميين في جمع المعلومات المتعلقة بالجريمة، وجاء رجال الشرطة في المرتبة الثانية، و

المرتبة  اءت فئة )أخرى( فيوأقسام الشرطة وسجالتها في المرتبة الثالثة. وفي المرتبة الرابعة جاءت المحاكم وسجالتها، بينما ج

الخامسة وتضمنت تقارير إخبارية إعالمية وطبية واقتصادية من دوائر العالقات العامة بالوحدات الحكومية والخاصة. واحتل 

الشهود المرتبة السادسة، ثم رجال االدعاء العام وجهات التحقيق والمحامين. وانخفض اعتماد الصحيفتين على الجاني، والمجني 

د  –نا ق –أف ب  –على وكاالت األنباء المحلية والعالمية وهي )العمانية  كذلك ااعتمدتو هم كمصادر صانعة ألخبار الجريمة.علي

وفا( في الحصول على المادة الخبرية المتعلقة بالجريمة، وجاءت فئة )غير محدد المصدر( في المرتبة الثانية.  –رويترز  –ب أ 

ى المحرر كمصدر ناقل ألخبار الجريمة، كما انخفض اعتمادهما على المراسلين الخارجيين، وانخفض اعتماد الصحيفتين عل

وكذلك المراسلين الداخليين. ولم تعتمد صحيفتا الدراسة على الصحف والمجالت ومواقع اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي 

 الجريمة.والمحطات اإلذاعية والتلفزيونية في نقل المواد الخبرية المتعلقة ب

وكشفت نتائج الدراسة ارتفاع معدل التغطية الصحفية التسجيلية في أخبار الجريمة المنشورة في الصحيفتين، وانخفاض التغطية 

أظهرت النتائج أن و المختلطة. ولم تستخدم الصحيفتان التغطية التمهيدية في المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة خالل فترة الدراسة.

في أخبار الجريمة المنشورة في الصحيفتين كان إعالمياً بشكل أساسي، واحتوت بعض األخبار على أكثر من هدف  هدف التغطية

 إال أنها كانت بنسبة قليلة، في حين لم تتوافر في أخبار الجريمة في الصحيفتين أهداف تفسيرية أو توجيهية وإرشادية.

ي الدراسة بنشر أخبار الجرائم التي تقع داخل سلطنة عمان، وخارجها، أن هناك تقارب في اهتمام صحيفت إلى الدراسةوخلصت 

لجرائم  %28.5، في مقابل %51.5فبلغت نسبة الجرائم المنشورة في الصحيفتين والتي وقعت خارج السلطنة خالل فترة الدراسة 

 وقعت داخل السلطنة خالل فترة الدراسة.

متعلقة بالجريمة التي وقعت خارج السلطنة بنسبة أعلى. على عكس صحيفة واهتمت صحيفة "عمان" بنشر المواد الخبرية ال 

الدراسة  ايفتركزت صحوقد "الرؤية" التي اهتمت بنشر المواد الخبرية المتعلقة بالجريمة التي وقعت داخل السلطنة بنسبة أعلى. 

ت الباطنة، ونفس النسبة لألخبار التي جمع على أخبار الجريمة التي وقعت داخل السلطنة في محافظة مسقط، تليها محافظة شمال

أكثر من محافظة.  وجاءت محافظة جنوب الشرقية في المرتبة الثالثة، تليها محافظتا جنوب الباطنة، والظاهرة، ثم محافظة شمال 

جريمة، ولم ال الشرقية، ثم محافظة ظفار، ثم محافظة الداخلية. وحصلت محافظتي البريمي والوسطى على النسبة األقل من أخبار

 تنشر أية أخبار للجريمة من محافظة مسندم خالل فترة الدراسة.

وقد أولت صحيفة "الرؤية" اهتماماً أكبراً بنشر أخبار الجرائم التي تقع داخل سلطنة عمان، من صحيفة "عمان" التي تهتم أكثر 

دول الجريمة التي وقعت في الدول العربية، ثم في البنشر أخبار الجريمة التي تقع خارج السلطنة. كما تهتم الصحيفتان بأخبار 

 أخبار الجريمة التي تقع في الدول الخليجية. كثيراً بنشراألجنبية، في حين ال تهتم 

استخدمت صحيفتا "عمان" و "الرؤية" قالب الهرم المقلوب بشكل أساسي في تحرير أخبار الجريمة، تاله قالب الهرم المقلوب و

ي عرض أسلوباً واحداً فقط ف الصحيفتاناستخدمت ودم الصحيفتان قالب الهرم المعتدل )القصصي( إال نادراُ. المتدرج. ولم تستخ

 أخبار الجريمة المنشورة خالل فترة الدراسة، وهو األسلوب الموضوعي، 



 
 
 

 

 

وال المجني ن خالل أقبحكم أن الصحيفتين اعتمدتا على المصادر الرسمية دون أن تبذل جهداً في الحصول على تفاصيل الجريمة م

 عليهم أو القضاة ورجال االدعاء العام وجهات التحقيق.

 :قائمة المراجع

 أوال: المراجع العربية

 (. الصحافة المتخصصة، القاهرة: عالم الكتب.2668أبو زيد، فاروق )

 (. العنف ووسائل اإلعالم، األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع.1121األلوسي، سؤدد فؤاد. )

(. المعالجة الصحفية ألخبار الجرائم واالنحرافات المتصلة بالطفل: دراسة للمضمون والقائم باالتصال، 1112حافظ، أسماء. )

 المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة.

 (. تحليل المضمون، القاهرة: عالم الكتب.2668حسين، سمير. )

 تاريخ الزيارةخ العنف اإلخباري، موقع إلكتروني، (، تاري1118) خبريش، خالد

18/1/1122.http://www.mediarelations.ksu.edu/WEB/News/NewsReleases/brainmapping22201.ht

m 

(. المعالجة الصحفية لقضية التحرش الجنسي، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، كلية 1111د )ربيع، عبد الجواد سعيد محم

 اإلعالم، جامعة القاهرة.

. 12/1/1122(، دراسات العالم اإلسالمي، موقع إلكتروني، تاريخ الزيارة 1111سعد، عبد الرحمن )

http://www.muslimworldleague.org/paper/1785/articles/page6.htm 

(، دور الصحافة المتخصصة في تشكيل الدفاع االجتماعي ضد الجريمة في المجتمع الكويتي، 2661الشـالل، خالـد أحمـد )

. 65العدد:  11مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية المجلد :

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/JGAPS/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=482#  

ين النظرية (. أخالقيات نشر مادة الجريمة في الصحافة المصرية، مؤتمر أخالقيات اإلعالم ب1111الصادق، سحر فاروق )

 مايو. 6-8العلمي السنوي التاسع، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، من  المؤتمر-والتطبيق

 (. البحث اإلعالمي في الدراسات اإلعالمية. القاهرة: عالم الكتب.1111عبد الحميد، محمد )

ال عند قراءة الصحف في مصر، (. تأثير نشر أخبار جرائم المال العام على صورة رجال األعم1115العشري، وائل محمد )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم الصحافة.

http://www.mediarelations.ksu.edu/WEB/News/NewsReleases/brainmapping22201.html
http://www.mediarelations.ksu.edu/WEB/News/NewsReleases/brainmapping22201.html
http://www.mediarelations.ksu.edu/WEB/News/NewsReleases/brainmapping22201.html
http://www.muslimworldleague.org/paper/1785/articles/page6.htm
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/JGAPS/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=482


 
 
 

 

 

(. استخدام المرأة العمانية لوسائل اإلعالم واإلشباعات المتحققة، رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة: 1111الغابشية، عائشة )

 جامعة القاهرة.

ين الفنية في صحيفتي عمان والوطن دراسة في تحليل المضمون والتحديات، رسالة ماجستير (. المضام1122القصابي، عزة )

 غير منشورة، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.

(. جرائم األطفال المنشورة في الصحف اليومية: تحليل محتوى دراسة حالة، مجلة الفكر الشرطي: المجلد 1111القليني، فاطمة )

 ارقة.، الش21، العدد 22

(. مالمح الظاهرة اإلجرامية كما تعكسها الصحافة المصرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية 2662القليني، فاطمة يوسف )

 اآلداب، جامعة القاهرة. 

. 1115القمة العالمية لمجتمع المعلومات، موقع إلكتروني، 

http://www.un.org/arabic/conferences/wsis/index.htm 

العنف في التلفزيون: التحول من االفتراض إلى الواقع، المطبوعات الجامعية الفرنسية،  (،1111)وآخرون. كريجل، بألندين 

 http://www.annabaa.org/nbanews/21/132.htm 8/5/1126تاريخ الزيارة  –باريس: شبكة النبأ المعلوماتية 

، تغطية الصحافة العربية للحروب: 2662-61لخليج الثانية (. تغطية الصحافة العربية اليومية لحرب ا1116الكندي، عبد هللا )

 دراسات في فلسفات التغطية ومضامينها في حربي الخليج الثانية والثالثة. دار االنتشار العربي، بيروت.

(، " التغطية الصحفية ألخبار الجرائم في الصحافة السعودية "صحيفة الرياض 1111المطيرى، عبد الرحمن بن نامي.)

  http://www.minshawi.com/other/mutairy.pdfجاً"، متاح على:  نموذ

هـ(. نشر أخبار الجريمة والحوادث األمنية األخرى في الصحف السعودية: دراسة مقارنه على 2215المغامسي، أمين أحمد )

 الرياض. 25، مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد عينة من الصحف السعودية اليومية

 (. االتصال ونظرياته المعاصرة، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. 2666مكاوي، حسن عماد، وليلى حسين السيد )
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Determinants of the quality of internal audit and their impact on the external auditor's 

accreditation on the internal audit function (field study in the environment of Saudi 

professional practice( 

الباحث/ ناصر مفرج البلوي إعداد  

يةللدراسات لعليا، المملكة العربية السعودماجستير العلوم في المحاسبة، قسـم المحاسبة، كلية الشرق العربي   

Email: mafrg_1400@hotmail.com  

 

 :مستخلص البحث

االستقالل وبشكل خاص كل من ، محددات وظيفة المراجعة الداخلية بشكل عام إلى اختبار هدفت هذه الرسالة

وأثر هذه المحددات على قرار اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة المراجعة الداخلية في بيئة ، سنادواإل، والتوقيت، التنظيمي

 ومراجعيالداخليين وذلك من خالل دراسة ميدانية على عينة من المراجعين ، الممارسة المهنية في المملكة العربية السعودية

 . في بيئة الممارسة المهنية السعوديةودية المدرجة في السوق المالية السع المساهمةشركات حسابات 

اعتمد الباحث على المنهج العلمي بشقيه االستقرائي في تحليل وتقييم الفكر المحاسبي من ولتحقيق أهداف البحث 

الفروض واختبارها على عينتين من  واشتقاقوعلى المنهج االستنباطي في إجراء الدراسات الميدانية ، الدراسات السابقة

 واعتمد. مفردة (58) السعودية وعددهاشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراجعي حسابات الداخليين المراجعين 

، (SPSSالباحث على مجموعة من المقاييس اإلحصائية في تحليل البيانات المجمعة من استمارات االستقصاء بواسطة برنامج )

كرونباخ  -ألفا اختبار اوأيض  ، وهي الوسط والوسيط والتكرار، م استخدام أساليب اإلحصاء الوصفيت الدراسةقيق أهداف ولتح

لمتغيرات وفق ا  حصائيةلمعرفة الفروق اإل one way anovaالباحث اختبار  استخدمو، لتحليل مدى التجانس بين المتغيرات

 . ت  د  ج  لتحديد اتجاه الفروق اإلحصائية إن و   (Kruskal-Wallis)واختبار ، الدراسة

سناد( لها تأثير على جودة واإل، والتوقيت، ستقالل التنظيمي)اال ودة المراجعة الداخليةمحددات ج أظهرت النتائج أن

 . تأثير على قرار اعتماد المراجع الخارجي عليهاكما لها ، وظيفة المراجعة الداخلية

mailto:mafrg_1400@hotmail.com


  
 
 
 

 

 

قات بعض عمل المراجعة الداخلية من معو   الحد   اتآلي  ضرورة إجراء المزيد من البحوث حول بأوصت الدراسة 

 . وأثرها على عمل المراجعة الخارجية كمحاولة لتفادي تلك المعوقات

االستقالل ، اإلسناد، المراجع الخارجيقرار اعتماد ، محددات جودة المرجعة الداخلية، المراجعة الداخلية :االفتتاحيةالكلمات 

 . التوقيت، التنظيمي

 

 

Determinants of the quality of internal audit and their impact on the external auditor's 

accreditation on the internal audit function (field study in the environment of Saudi 

professional practice( 

 

Abstract: 

This thesis aimed to test the determinants of the internal audit function in general, and in 

particular all of the organizational independence, timing, and attribution, and the effect of these 

determinants on the decision to accredit the external auditor on the internal audit function in the 

professional practice environment in the Kingdom of Saudi Arabia, through a field study on A 

sample of the internal auditors and auditors of joint stock companies listed on the Saudi Stock 

Exchange in the Saudi professional practice environment.  

In order to achieve the objectives of the research, the researcher relied on the scientific 

approach, in both parts, inductive in analyzing and evaluating the accounting thought from 

previous studies, and on the deductive approach in conducting field studies and deriving 

hypotheses and testing them on two samples from the internal auditors and auditors of the 85 

joint stock companies listed in the Saudi Stock Exchange. Among the statistical measures in 

analyzing the data collected from the survey questionnaires by the SPSS program, and to achieve 

the objectives of the study, descriptive statistical methods were used, which are mean, median 

and repetition, and also the Cronbach alpha test to analyze the extent of homogeneity between 

the variables,  

And the researcher used the one way anova test to find statistical differences according to 

For the study variables, the Kruskal-Wallis test to determine the trend of statistical differences, if 

any.  



  
 
 
 

 

 

The results showed that the determinants of internal audit quality (organizational 

independence, timing, and attribution) have an impact on the quality of the internal audit 

function, as well as an impact on the external auditor's accreditation decision.  

The study recommended the necessity of conducting more research on mechanisms to 

reduce the obstacles of some internal audit work and their impact on the work of the external 

audit in an attempt to avoid these obstacles.  

Keywords: internal audit, internal audit quality determinants, external auditor approval 

decision, attribution, timing, organizational independence.  

 

 للدراسةاإلطار العام  -1

 :الدراسة مقدمة 1-1

عليه من كوارث مالية احتيالية نتيجة كبر وتنوع وتعقد بيئة  وما يترتبوزيادة الغش في القوائم المالية  ارتفاع إن

التي بدروها دفعت إدارة الشركات نحو تفعيل دور نظم الرقابة ، من التوصيات المهنيةأدى إلى صدور العديد ، األعمال الحالية

 هيكلعد من أهم أساسيات ت   حيث ؛النظملية هي حجر األساس في تلك وتعتبر المراجعة الداخ. الداخلية المحاسبية واإلدارية

المراجعة الداخلية من مجرد التركيز على الجوانب المالية ولقد تطور دور . الهيكلتقع على قمة هذا إنها بل ، الداخليةالرقابة 

حتى ، االستشاريةوكذلك تقديمها للخدمات ، للشركةمساهمتها في إضافة قيمة على عالوة ، اقط لتشمل الجوانب اإلدارية أيض  ف

وخاصة في ظل المستجدات التي  ،هيكل الرقابة الداخليةفيما يتعلق بكفاية وفاعلية  اأصبح رأي مدير المراجعة الداخلية محوري   

 . (2102، الصيوصيالراهن )ها بيئة األعمال في الوقت شهدت

من حيث كونها واحدة من أهم ؛ الرقابة الداخلية هيكلوتبرز أهمية المراجعة الداخلية كأحد أدوات تقييم وتقويم  

باإلضافة ، وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، من أثر في تفعيل وتطوير نظام الرقابة الداخلية لما لها، الشركاتالوظائف في 

ومن ثم ، المؤسسات في االستغالل األمثل للموارد استراتيجيةلدورها الرئيسي في تقييم المخاطر باألسلوب الذي يعزز 

أدى النمو المتزايد في أنشطة األعمال وكبر حجم وقد . وتحقيق ميزات تنافسية فارقة، ملةالوصول إلى الجودة الشا

بالوظيفة الرقابية لإلدارة وظهور الحاجة إلى وجود وظيفة  االهتمامإلى زيادة ، بها الشركات وتعقد العمليات التي تقوم

أنشطة المراجعة  ومن ثم تم توسيع نطاق. الداخلية كأداة رقابة مستقلة تساعد اإلدارة في القيام بوظيفتها الرقابية المراجعة

 . (2102، )عثمان. بحيث لم تعد وظيفة تركز على تقييم وتعزيز الرقابة الداخلية، الداخلية

فقد تم إنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين ، المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية وبشأن أهمية وظيفة 

وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تحت  هـ28/12/0822( بتاريخ 58بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

وتعمل ، إشراف وزارة التجارة واالستثمار وهدفها الرئيسي تطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية

نية المتخصصة بتنظيم وتطوير الكفاءات المه، الجمعية بفعالية في تعزيز الشفافية ورفع األداء في المنشآت المختلفة



  
 
 
 

 

 

 المراجعين الداخليين الدولي الدورات التدريبة والتأهيلية وإعداد اختبارات للحصول على الشهادة المهنية التي يمنحها معهد

 . (2102، )الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

 :مشكلة الدراسة 1-2

 :األسئلة التاليةعن يمكن صياغة مشكلة البحث في اإلجابة  

ما تأثير كل من اإلسناد والوضع التنظيمي والتوقيت كمحددات للمراجعة الداخلية كمحددات للمراجعة الداخلية على  (0

 ؟جودة أنشطتها

 وظيفة المراجعة الداخلية على قرار اعتماد المراجع الخارجي عليها؟ إسنادهل يؤثر  (2

 الخارجي عليها؟هل يؤثر توقيت المراجعة الداخلية على قرار اعتماد المراجع  (2

 هل يؤثر الوضع التنظيمي للمراجعة الداخلية على قرار اعتماد المراجع الخارجي عليها؟ (8

 الدراسة:هدف  1-3

، سنادواإل، التوقيتوبشكل خاص كل من ، يهدف هذا البحث إلى دارسة محددات وظيفة المراجعة الداخلية بشكل عام 

على قرار اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة المراجعة الداخلية في بيئة الممارسة  هذه المحدداتوأثر ، والوضع التنظيمي

ومراجعي حسابات الداخليين وذلك من خالل دراسة ميدانية على عينة من المراجعين  ؛المهنية في المملكة العربية السعودية

 . في بيئة الممارسة المهنية السعوديةشركات المساهمة 

 :)العلمية والعملية( الدراسةأهمية  1-4

ترجع أهمية البحث باعتباره يساير اتجاه البحوث المعاصرة التي تهتم بوظيفة المراجعة الداخلية  :األهمية العلمية -

 وأثر، ومحددات جودة أنشطتهاكذلك اهتمام المنظمات المهنية بوظيفة المراجعة الداخلية و، وكيف تخلق قيمة للشركات

 . قرار اعتماد المراجع الخارجي عليها ذلك على

في توفير تحليل لآلراء ممارسي مهنة المراجعة في المملكة العربية السعودية حول محددات تمثل  األهمية العملية: -

بما ينعكس بدوره اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة المراجعة الداخلية  وأثرها على قرار، جودة المراجعة الداخلية

 . وبالتالي كفاءة سوق رأس المال، المراجعة الخارجية ة وفاعليةكفاءعلى 

 :الدراسةفروض  1-5

 . المراجعة الداخلية على جودة أنشطتهاوظيفة  محددات: تؤثر الفرض الرئيسي األول 1- 1-5

 . التنظيمي للمراجعة الداخلية على جودة أنشطتها االستقالليؤثر الفرعي: الفرض األول  -

 . توقيت القيام بالمراجعة الداخلية على جودة أنشطتهايؤثر الفرض الثاني الفرعي:  -

 . إسناد وظائف المراجعة الداخلية على جودة أنشطتهايؤثر الفرض الثالث الفرعي:  -

 . المراجع الخارجي عليها اعتمادالمراجعة الداخلية على قرار وظيفة  محددات : تؤثرالثانيالفرض الرئيسي  2- 1-5

 . التنظيمي للمراجعة الداخلية على قرار اعتماد المراجع الخارجي عليها االستقاللول الفرعي: يؤثر األالفرض  -



  
 
 
 

 

 

 . عليهالمراجعة الداخلية على قرار اعتماد الخارجي القيام با : يؤثر توقيتالفرعي الثانيالفرض  -

 . عليهااعتماد المراجع الخارجي وظيفة المراجعة الداخلية على قرار  إسنادالفرعي: يؤثر  الثالثالفرض  -

 الدراسة:مصطلحات  1-6

ويساعدها ، نشاط استشاري وتوكيدي موضوعي ومستقل مصمم إلضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها المراجعة الداخلية:. 1

 . فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة على تحقيق أهدافها من خالل اتباع منهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين

ا على نحو طريقة المستخدمة إلجراء عمليات تقييم الرقابة والمخاطر تلقائي   قصد به الي   :Timingالداخلية توقيت المراجعة . 2

ا" ا واستمرار   . أكثر تكرار 

يتعلق  فيمامن داخل المنشأة أداؤها هو التعاقد مع طرف خارجي لتقديم خدمات من الممكن أن يتم  :Outsourcing سااداإل. 3

 . بخدمات وظيفة المراجعة الداخلية

موقع وظيفة المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي للشركة وتأثير ذلك  :Organizational Statusالتاظيمي  لاالستقال. 4

 . موضوعيتهاعلى 

، وجود معايير مهنية للمراجعة الداخلية :Quality of internal audit activities جودة أنشطة المراجعة الداخلية. 5

خلق قيمة مضافة للشركة من خالل العمل على قدرة وظيفة المراجعة الداخلية على  علىتؤثر ، والتزام المراجع الداخلي بها

 . تحسين عملياتها

هو االختيار   :external auditors decision relyonلخارجي على جودة المراجعة الداخليةقرار اعتماد المراجع ا. 6

أو عدم االعتماد على . المساعدة المباشرة من المراجعين الداخليين استخدام أوبين االعتماد على عمل وظيفة المراجعة الداخلية 

 . وظيفة المراجعة الداخلي

 الدراسة: حدود 1-7

لتوقيت يقتصر الباحث على دراسة بعض خصائص جودة أنشطة المراجعة الداخلية والمتعلقة با الموضوعية:الحدود  -

 وخصائص، ويخرج عن نطاق البحث المحددات األخرى مثل طبيعة الشركات، سناد والوضع التنظيمي فقطواإل

 . وغيرها من المحددات، المراجع

ين خالل يوالمراجعين الداخل حسابات شركات المساهمة مراجعيالدراسة على عينة من  سوف تتم الحدود الزمانية: -

 . م(2121عام )

 . المهنة في المملكة العربية السعودية من ممارسيسيتم تطبيق الدراسة على عينة  الحدود المكانية: -



 
 
 
 

 

 

 الدراسات السابقةللدراسة والاظري  اإلطار -2

 المقدمة:

تناول وظيفة  الذيمن البحث المحاسبي واإلصدارات المهنية  وتناول كل  عرض  تستهدف الدراسة في هذا الفصل

ات المهنية والبحث المحاسبي الذي تناول العالقة بين صدارتحليل اإل اوأخير  ، أنشطتهاوكذلك محددات جودة ، المراجعة الداخلية

 وذلك على النحو التالي:، جودة أنشطة وظيفة المراجعة الداخلية وقرار اعتماد المراجع الخارجي عليها

 الداخلية:وظيفة المراجعة  تااول الذيالمهاية والبحث المحاسبي  اإلصدارات 2-1

تأسيس وتطور مهنة المراجعة الداخلية المعاصرة ارتباط ا وثيق ا بتاريخ إنشاء معهد المراجعين الداخليين سنة يرتبط 

وفي سبيل االرتقاء بالمستوى المهني . المراجعة الداخلية مع إنشاء المعهدوآليات حيث بدأ يتضح مفهوم ومنهجية . م0480

، مهمة قام المعهد بأربع خطوات ؛العالميداخلية في الشركات على المستوى وتطوير مهنة المراجعة ال، للمراجعين الداخليين

وإصدار قواعد ، وإصدار معايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية، يات المراجعة الداخليةمسؤولتضمنت إصدار قائمة 

 . وإعداد برامج تأهيل المراجعين الداخليين، السلوك المهني للمراجعين الداخليين

إلى زيادة االهتمام ، د العمليات التي تقوم بهاتعق  وكات وكبر حجم الشر، ى النمو المتزايد في أنشطة األعمالولقد أد  

وظهور الحاجة إلى وجود وظيفة للمراجعة الداخلية كنشاط رقابي مستقل يساعد اإلدارة في القيام ، بالوظيفة الرقابية لإلدارة

التحقق من دقة ، حماية األصول، ل تقييم مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات الموضوعيةوذلك من خال، بوظيفتها الرقابية

إذ يترتب على  ؛واكتمال السجالت المحاسبية وما تحتوي عليها من بيانات وتقييم كفاءة العمليات التشغيلية وكفاءة العاملين فيها

. رقابية تمتد إلى كل الجوانب المالية وغير المالية ألنشطة الشركة ذلك االعتراف بالدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية كوظيفة

 . (2114، )عصيمي

( أن وظيفة المراجعة الداخلية تختلف اختالف ا 2105)علي وشحاتة فيرى  فيما يتعلق بأدوار وظيفة المراجعة الداخلية:

ا بين الشركات يقوم بدور مضيف للقيمة من خالل تقديم الخدمات  ومنها من، فمنها من يقوم بالدور التوكيدي التقليدي، كبير 

م نوعين من الخدمات: خدمات أي أن المراجع الداخلي يمكن أن يقد  ، ومعظم الشركات تقع بين هذين الدورين، االستشارية

الجدوى حيث تعكس وتؤكد  ؛أن الخدمات االستشارية هي خدمات مضيفة للقيمة اكما يوضح أيض  . استشارية وخدمات توكيدية

ا لكونها إحدى الخدمات التي تقدمها . االقتصادية لوظيفة المراجعة الداخلية كما أن الخدمات التوكيدية خدمات مضيفة للقيمة أيض 

وبالتالي فوظيفة ، والمتعارف عليها أنها تضيف المزيد من المصداقية وإمكانية االعتماد على المعلومات، المراجعة الداخلية

ألنشطة الشركة إلى  اتقييمي    احيث تطور دورها من كونها نشاط   ؛رها االقتصادي داخل الشركاتة لها مبر  المراجعة الداخلي

 . ماتكونها وظيفة تقدم النوعين من الخد

يتم تحديد طبيعتها ومجالها  والتي، مما سبق إلى أن المراجعة الداخلية تقدم الخدمات االستشارية ويخلص الباحث 

وذلك بقصد النصح  ؛واإلدارة )طالب الخدمة( مقدم الخدمة(المراجع الداخلي )، االتفاق بين طرفي التعاقدونطاقها عن طريق 

 . والمشورة إلضافة قيمة للشركة



  
 
 
 

 

 

. ية اإلداريةمسؤولله الباإلضافة إلى عدم تحم  ، أن يحافظ على موضوعيته عند أداء هذه الخدماتويجب على المراجع الداخلي 

داخل  مسؤولاالعتماد على المعلومات التي يوصلها  إمكانيةكيدية للمراجعة الداخلية فهي خدمات هدفها توفير أما الخدمات التو

 . الشركة لخدمة متخذ القرار )إدارة الشركة(

إطار الجهود التي تقوم به المملكة  فيالسعودية:  بالمملكة العربيةمراجعة الداخلية في التشريعات بشأن وظيفة ال

( 58صدر قرار مجلس الوزراء رقم )، الحكوميةوالجهات  عمالاأل منشآتالعربية السعودية لتعزيز وتفعيل الدور الرقابي في 

وهي جمعية مهنية ذات شخصية ، الداخليينم القاضي بإنشاء الجمعية السعودية للمراجعين 25/2/2100هـ 28/2/0822بتاريخ 

الجمعية إلى النهوض بمهنة  وتهدف، والصناعةوزارة التجارة إشراف وذات ذمة مالية مستقلة تعمل تحت ، مستقلة اعتبارية

  .السعوديةالمراجعة الداخلية وتطويرها في المملكة العربية 

ويقتصر دور الجمعية . تطوير الكفاءات المهنية المتخصصةومن المأمول أن تكون الجمعية أحد الروافد الرئيسية ل

 إنشاءلقرار وفق ا  .الجمعيةعلى الجانب المهني وتقديم المعايير العالمية واللوائح بحسب قرار مجلس الوزراء السعودي بتنظيم 

 تتمثل أهدافها فيما يلي:، الجمعية

ات المهنية األخرى ذات الصلة الصادرة عن معهد رشادالمهنة واإل آدابتوفير معايير المراجعة الدولية وقواعد  .0

 . IIAالداخليين  المراجعين

 . الداخليةوتوفير المعلومات ذات الصلة بالمراجعة ، وتطويرهاإعداد مواد وأدلة إرشادية  .2

 . المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية التي يمنحها معهد المراجعين الداخليين الدوليعقد االختبارات  .2

من أجل رفع ، وتنفيذهاتطوير البرامج التدريبية وبرامج التعليم المهني المستمر المتعلقة بمهنة المراجعة الداخلية  .8

 . بهاالمتعلقة وإصدار الشهادات ، الداخليةالمهني لممارسة مهنة المراجعة  المستوى

 . تطوير وسائل تحسين األداء المهنيو ،تقديم الدعم الفني لمراقبة جودة األداء المتعلق بمهنة المراجعة الداخلية .8

وتقديم المقترحات في ، الداخليةواللوائح والمعايير ذات الصلة بأعمال المراجعة ، إعداد الدراسات المتعلقة بالقوانين .6

 . شأنها للجهات ذات االختصاص

 . المتبعة لإلجراءات النظاميةوفق ا  عقد المؤتمرات واللقاءات المهنية في مجال المراجعة الداخلية .2

 . السعي إلى رفع وعي الجمهور بأعمال المراجعة الداخلية .5

تقدمه الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في تحسين التأهيل أن ويمكن بيان طبيعة الدور التي تقدمه أو يمكن 

 المهني في النقاط التالية:

عية يساعد إلى حد كبير في نشر من منطلق أن زيادة عدد أعضاء الجم، أعضائهاالسعي نحو زيادة عدد  (أ)

 . هاإصدارات

 . يمكنها تولي زمام القيادة في القطاعين الحكومي والخاص اكفاءات مؤهلة مهني    توفير (ب)

من أجل إقناعها بأهمية حصول المراجعين  ؛السعوديالتواصل مع شركات المساهمة المدرجة في سوق المال  (ت)

  .CIAالداخليين على الشهادات المهنية ذات العالقة خاصة 



  
 
 
 

 

 

التي تشرف وتراقب عليها  المنشآت بإلزامإقناعها التواصل مع الجهات الرقابية والتنسيق معها ومحاولة  (ث)

 ،CIAا وحاصلين على شهادة ي   باالستعانة بمراجعين الداخليين مؤهلين مهن

وكذلك ديوان ، الخاصةشركات المساهمة السعودية  إلزامحيث تستطيع  ؛وأهم هذه الجهات هي سوق المال  (ج)

 . الجهات الحكومية إلزامحيث يستطيع  ؛المراقبة العامة

تقدم برامج محاسبية تتضمن مقرر للمراجعة الداخلية  التيالتواصل مع المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات   (ح)

 . المنظمات العملية ما تصدرهها بضرورة أن تتضمن هذه المقررات إقناعومحاولة ، عالقةأو مقررات ذات 

  .عقد الملتقيات المهنية لمناقشة الجوانب المختلفة للمراجعة الداخلية  (خ)

مملكة العربية السعودية االستفادة من تجارب المنظمات المهنية ذات العالقة بمهنة المراجعة الداخلية داخل ال  (د)

 وخارجها.

 .في المملكة عمالاأل منشآتنشر ثقافة تطبيق المعايير الدولية للمراجعة الداخلية في  (ذ)

من الدورات  اعدد   احيث تعقد الجمعية سنوي    الداخلية:عقد الدورات التدريبية المتخصصة ذات العالقة بالمراجعة  (ر)

على  والتدريببالجوانب العملية لمهنة المراجعة الداخلية اإللمام إلى تمكين المتدرب من تهدف ، التدريبية

 . الداخليينيؤدي إلى تحسين التأهيل المهني للمراجعين مما ، بمهارةتطبيقها 

  .CIAإجراء اختبار الزمالة: حيث تعقد الجمعية اختبار مهني للحصول على  (ز)

 .CIAتحفيز المراجعين الداخليين على الحصول   (س)

هي زيادة  المأمولةاألكثر أهمية والتي يمكن من خاللها للجمعية السعودية تحقيق هذه األدوار إن اآللية  :ويمكن القول

خاصة اجتياز االختبار المهني للمراجعة ، حرص هؤالء األعضاء على االستفادة من أنشطة الجمعيةثم ومن ، عدد أعضائها

مع  إجراؤهاالتي تم خالل المقابالت الشخصية  تملشخصية التي تومن خالل المقابالت ا، CIAالداخلية والحصول على شهادة 

من قدرة الجمعية السعودية  د  ح  بعض المنتسبين للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تم التعرف على بعض المعوقات التي ت  

 المعوقات:وأهم هذه ، الداخليينللمراجعين الداخليين على تحسين التأهيل المهني للمراجعين 

 . الجمعيةقلة الموارد البشرية في  -

 . أنشطتها مزاولةصة للجمعية لقلة الموارد المالية المخص   -

 . CIAعدم إلزام المراجعين الداخليين بالحصول على شهادة المراجع الداخلي المعتمد  -

أسوة بالمراجعة الخارجية ترف بها حداثة االهتمام بالمراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية كمهنة مع -

 . (2106، )منصور

 جودة المراجعة الداخلية وأثرها على جودة أنشطتها: محددات 2-2 

ا  اتلعب محددات جودة المراجعة الداخلية دور   ا ومؤثر  ويستعرض الباحث ، في جودة أنشطة المراجعة الداخليةمهم  

 . ( وأثرها على جودة أنشطتهاسناداإل، التوقيت، )االستقالل التنظيميتناول العالقة بين المحددات يالمحاسبي والبحث تحليل 

 



  
 
 
 

 

 

تحليل البحث المحاسبي الذي تااول العالقة بين االستقالل التاظيمي للمراجعة الداخلية وجودة أنشطتها واشتقاق  2-2-1

 للبحث: ولاألالفرض الفرعي 

لذلك يجب أن ، ألداء المراجعة الداخلية لدورها بفاعلية المهمةيمثل الوضع الوظيفي للمراجعة الداخلية أحد المتطلبات 

 . نها من أداء عملها بكفاءة وموضوعيةمك  تتبع المستوى اإلداري المناسب الذي ي  

أكدت معايير المراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين على ضرورة أن يكون نشاط المراجعة  فقد

 معايير عرفتو. (IIA, IA Standard 2017) المراجعون الداخليون أعمالهم بموضوعية يؤديوأن ، ال  الداخلية مستق

 مدير أو الداخلية المراجعة نشاط قدرة دتهد   التي والظروف الشروط من التحرر أنها على االستقاللية الداخلية المراجعة

 الالفع   لألداء الالزمة االستقاللية درجة تحقيق يمكن ولكي، متحيز غير نحو على ياتهمسؤولب االضطالع على الداخلية المراجعة

 لإلدارة قيود أي وبدون المباشر الوصول إمكانية الداخلية المراجعة عن التنفيذي مسؤوللل يكون الداخلية المراجعة ياتمسؤولل

 . العليا

أداء  الداخليل للمراجع غير متحيز يخو   رفتها المعايير على أنها نمط ذهني: وقد عولقد عرفت المعايير الموضوعية

 يأن يتمتع المراجع الداخلتعني أن الموضوعية  يأ، سالمة نتائج أعماله وجودتها دون شائبة فييعتقد  يجعلهعلى نحو  مهامه

 . وضعية تضارب مصالح فيوأن يجتنب كل ما من شأنه وضعه  ،بالحياد وعدم االنحياز

 (:2105، وشحاتةوبصفة عامة يجب مراعاة االعتبارات التالية فيما يتعلق بمعيار االستقالل والموضوعية )علي 

 :Organizational Independenceاالستقالل التاظيمي  -أ

ن نشاط أو يمك  ، يسمحينبغي أن يقدم مدير إدارة المراجعة الداخلية تقريره للمستوى التنظيمي داخل الشركة الذي  

االستقالل التنظيمي لنشاط ، اسنوي   وينبغي عليه أن يؤكد للمجلس على األقل . ياتهامسؤولمن الوفاء ب، الداخليةالمراجعة 

 . المراجعة الداخلية

وتوصيل ، وأداء العمل، في تحديد نطاق المراجعة الداخلية يخضع نشاط المراجعة الداخلية ألي تدخل كما ينبغي أال   

 .المراجعة الداخلية بمجلس اإلدارةإدارة ا حينما يرتبط مدير ويتحقق االستقالل التنظيمي فعلي   النتائج 

 

 :Direct Interaction with the Boardالمجلس التفاعل المباشر مع  -ب

 . ينبغي أن يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية باالتصال والتفاعل المباشر مع مجلس اإلدارة 

 

 Individual Objectivity :الفردية الموضوعية -ج

والتعارض في ، تعارض في المصالح ويتجنب أي   ،تحيزينبغي أن يتصف المراجع الداخلي بالحيادية وعدم ال 

وقد تتسبب . شخصية أو مهنية متعارضة مصلحة -ثقةوالذي يكون موضع -المصالح هي الحالة التي فيها لدى المراجع الداخلي 

وقد يوجد التعارض في المصالح حتى في حالة عدم . المتعارضة في صعوبة وفائه بالتزاماته أو واجباته بحياديةهذه المصالح 

  .تصرف غير سليم أو غير أخالقي القيام بأي  

 



  
 
 
 

 

 

 :Impairment to Independence or Objectivityفقد االستقالل أو الموضوعية  -د

ينبغي اإلفصاح عن تفاصيل هذا الفقد في االستقالل ، الواقعفي حالة فقد االستقالل أو الموضوعية في الظاهر أو في  

 -علىقد يكون غير قاصر  لكنه-وقد يشمل ذلك االستقالل التنظيمي والموضوعية الشخصية . أو الموضوعية لألطراف المعنية

وقيود على إمكانية الوصول للسجالت واألفراد ، العملووجود قيود على نطاق ، المصالحالشخصي في  التعارض

 . وقيود على الموارد مثل قيود على التمويل، والموجودات

من استقالل لكلٍّ كبرى أهمية  ( يوليIIA) الدولي الداخليينمعهد المراجعين  مما سبق إلى أن ويخلص الباحث 

د إال أنه حد  ، فعلى الرغم من ارتباط االستقالل والموضوعية، الشأنا بهذا ويتخذ موقف ا قوي   ، وموضوعية إدارة المراجعة الداخلية

وهو عالقات التقرير ، الداخليةحيث يتم تعريف االستقالل عادة بالوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة ا؛ مختلف   الكل منهما تعريف  

تختص أكثر بالحالة الذهنية للمراجع الداخلي واألحكام فالموضوعية  أما. ثنائية االتجاه بمجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة

 . والتحيز والعالقات والسلوكيات

طبيعة ، أن الموضوعية تشمل مدى استقاللية المراجعة الداخلية Dang & Lawrence (2016)في حين أوضح 

وشحاتة كما أكد علي . الخارجي والمراجع الداخليودرجة وجودة التعاون بين المراجع ، وتكرار تقرير المراجعة الداخلية

 . ( على أنه يتم تقييم موضوعية المراجع الداخلي من خالل معرفة الوضع التنظيمي إلدارة المراجعة الداخلية2105)

حيث يتم ؛ اختالف تعريف كل من استقالل وموضوعية المراجع الداخليأنه بالرغم من إلى مما سبق  ويخلص الباحث

وهو عالقات التقرير ثنائية االتجاه بمجلس اإلدارة أو لجنة ، االستقالل بالوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخليةتعريف 

أن  إال ؛تركز أكثر على الحالة الذهنية للمراجع الداخلي واألحكام والتحيز والعالقات والسلوكياتفأما الموضوعية . المراجعة

 . وعية واستقالل المراجع الداخليالدراسات األكاديمية تخلط بين موض

فاستقالل المراجع . اآلخروصعوبة عزل أحدهما عن  ،أن هذا الخلط مصدره الترابط بين المفهومين ويرى الباحث

 . لموضوعية المراجع الداخلي اسابق   اعتبر متطلب  ي  

في حوكمة  فعاال   التحديد مقدرة المراجعة الداخلية والتي تلعب دور   المهمةعتبر الموضوعية من المتغيرات ت  و

القدرة لديها كان كلما ، بالموضوعيةالمراجعة الداخلية  تاتصف فكلما، لشركاتالشركات والتأثير على جودة التقارير المالية 

 .منها اكتشاف ممارسات اإلدارة الخاصة بالتالعب في التقارير المالية والحد   على

 ؛على معيارين أساسينبناء تتحدد ، الشركة( أن درجة موضوعية قسم المراجعة الداخلية في 2102، )مبارك دراسةوترى  

 . عدم القيام باألعمال التنفيذيةو، االستقالل :هما

ل للمراجع الداخلي أداء مهامه على نحو يجعله الموضوعية: وقد عرفتها المعايير على أنها نمط ذهني غير متحيز يخو  

 ،تعني أن يتمتع المراجع الداخلي بالحياد وعدم االنحيازأي أن الموضوعية ، شائبةيعتقد في سالمة نتائج أعماله وجودتها دون 

التي  أوضحت المعايير أنه يجب أن يتحكم في المصادر كما. مصالحشأنه وضعه في وضعية تضارب  ما منوأن يجتنب كل 

ا تهدد االستقاللية والموضوعية على مستوى المراجع الداخلي  وعلى مستوى مهمات المراجعة الداخلية وعلى المستوين منفرد 

للمراجعة  االستقالل التاظيمييؤثر : على الاحو التالي األولالفرعي  الفرض اشتقاقيمكن  م  ن ث  وم  . التنظيمي والوظيفي

 . على جودة أنشطتها الداخلية



  
 
 
 

 

 

تحليل البحث المحاسبي الذي تااول العالقة بين التوقيت للمراجعة الداخلية وجودة أنشطتها واشتقاق الفرض الفرعي  2-2-2

 :الثاني للبحث

 Davidson et)حيث اتفق البعض ؛ عليها الداخليعد توقيت عملية المراجعة الداخلية أحد محددات اعتماد المراجع ي   

al. , 2013; Chan & Vasarhelyi, 2018)  على أن تطبيق المراجعة الداخلية لمدخل المراجعة المستمرة يؤدي إلى زيادة

 . وذلك مقارنة بحالة تطبيق مدخل المراجعة الدورية ألداء المراجعة الداخلية ،المراجعة الداخلية وظيفةفعالية وكفاءة 

ظ بشكل كبير في عقد وح  ولكنه ل  ، امن عشرين عام  ألكثر  اولقد كان مفهوم المراجعة الخارجية المستمرة موجود   

وأوضح ، لهاتفرق الدراسات السابقة بين استخدام المراجع الداخلي للمراجعة المستمرة واستخدام المراجع الخارجي  لمو. واحد

سواء التي يستخدمها المراجع الداخلي أو ، المستمرةعليها المراجعة  ت  ي  ن  هو أن الفكرة التي ب  ، ذلك( أن سبب 2108مشابط )

وقام العديد من الباحثين والهيئات المهنية بمحاولة وضع مفهوم . تنفيذها وأهدافها مختلفةآلية إال أن ، واحدةالمراجع الخارجي 

 . للمراجعة المستمرة

وذلك ألنه مشتق من المفهوم التقليدي  ؛( للمراجعة الداخلية المستمرة2108مع تعريف مشابط ) ويتفق الباحث

 . للمراجعة الداخلية

 ةوالمراجعة المستمر Continuou Monitoring (CM)هناك فرق بين المتابعة المستمرة وفي نفس السياق 

Continuous Auditing (CA) . فوفق ا لتقرير لجنةCOSO  0442الصادر عام (COSO, 1992)  فإن المتابعة تمثل أحد

. كما تمثل التقييم الشامل لمكونات هيكل الرقابة الداخلية للتحقق من فاعليته وكفاءته، لهيكل المتكامل للرقابة الداخليةمكونات ا

أما في ظل نظم التشغيل اإللكتروني . كل فترة من الزمن في نظم التشغيل الورقي للبياناتدوري ويكون هذا التقييم بشكل 

 . ولكن يتطلب األمر القيام بها بشكل مستمر، بهذه المتابعة بشكل دوريللبيانات فيكون من الصعب القيام 

آلية تلقائية للتغذية العكسية لإلدارة تقع تحت سيطرتها  هيالمتابعة المستمرة  ويخلص الباحث مما سبق إلى أن

وتسمح بالتبصر ، وثابت بحيث يتم من خاللها تقييم الرقابة بشكل مستمر، تتم داخل عمليات ومعامالت الشركة، يتهامسؤولو

أما المراجعة المستمرة فهي عملية يقوم بها مراجع . المستمر لمدى فاعلية الرقابة الداخلية وسالمة تشغيل العمليات والمعامالت

 ، مستقلداخلي 

ا إعداد بهدف  اتقارير مراجعة على أساس أكثر تكرار  المتابعة لإلدارة وعند تطبيق إجراءاتها والتي تفحص عمليات ، وانتظام 

ا إضافي     . ا لإلدارة بأن عمليات المتابعة التي تقوم بها تعمل بشكل صحيحتوفر توكيد 

ت زيادة مساءلة الشركات والضغوط التنظيمية والطلب المتزايد على ضمان فاعلية إدارة المخاطر وهيكل لقد أد  و

حدة أن الفحص مرة وا Warren & Smith (2006)  وأوضح. الرقابة إلى تطوير طرق جديدة لتعزيز فاعلية وكفاءة عملهم

ا غير  عد  في السنة ي   ا ضروري    م  ومن ث  ، كاف  أمر    .ا لتلبية احتياجات أصحاب المصلحةفالمراجعة الداخلية المستمرة تعتبر أمر 

 

 .Hunt & Jackson, 2010 ،Aquino et al) البعض اتفق، وفيما يتعلق بدوافع تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة

, 2010; Warren & Smith, 2006) De مة ألعمالها يات إدارة الشركات بسبب التشريعات المنظ  مسؤولأن تزايد  على

 ،أوجد ضغط ا على المراجعين الداخليين للبحث عن طرق جديدة تعزز كفاءة وفاعلية عملهم



  
 
 
 

 

 

ألن ؛ الوقت الحاضر هو المراجعة الداخلية المستمرة فيوأن أحد هذه الطرق ، ياتهامسؤولوتمثل أداة مساعدة لوفاء اإلدارة ب 

  .المراجعة الداخلية التقليدية لم تعد كافية لمقابلة االلتزامات الحالية على الشركات

، خطواتأن تطبيق المراجعة المستمرة يتكون من ست  De Aquino et al. (2010)أوضح ، اآلخروعلى الجانب 

 وهي:لجعلها تعمل بشكل فاعل ، المستمرةينبغي تطبيقها عند تنفيذ المراجعة الداخلية 

 . فيهاتحديد المناطق ذات األولوية األعلى لبدء تشغيل المراجعة الداخلية المستمرة  (0

 . العملياتتحديد معدل تكرار ، المستمرةتحديد قواعد المتابعة المستمرة والمراجعة   (2

 . المستمرةيس للمراجعة الداخلية االستقرار على مقاي  (2

 . السابقت في م  متابعة العمليات التي ت    (8

ن هذه الخطوات ك  م  وت  ، المستمرةل مدير المراجعة الداخلية ب  ن ق  ار عادة م  د  والتي ت   د وتوفير نتائج االتصالتحدي  (8

 . وتقديم توصيات لتحسينها إذا لزم األمر ،المراجعين من تحسين متابعة عملية المراجعة المستمرة

 . البنية األساسية التنظيمية للشركة لتشغيل العمليات وتأثيرها على موقع العمل (6

مما سبق إلى أن هناك طلب ا على المراجعة الداخلية المستمرة ينبع من الطلب القانوني لها من خالل  ويخلص الباحث

 . وتكون هذه المعلومات موثوق فيها، اإلدارة على المعلومات المستمرة الفورية داخل الشركةكما أن هناك طلب ا من ، التشريعات

تؤدي  التيإدراك العوامل  ينبغيلحصول على مزايا ومنافع استخدام المراجعة الداخلية المستمرة ل ويرى الباحث أنه

( في ثالثة عوامل هي عمليات المراجعة 2108مشابط )وتتمثل هذه العوامل كما أوضحها ، إلى تفعيل استخدام هذه المراجعة

أن يتم تصميمها بشكل يالئم المراجعة  ينبغيحيث إن عمليات المراجعة الداخلية ؛ واألفراد وتكنولوجيا المعلومات، الداخلية

ادة من المراجعة من االستف الداخلين المراجع مك  أما تكنولوجيا المعلومات فيجب تطويرها داخل الشركة حتى ت  ، المستمرة

 . يؤدوا المراجعة المستمرة بشكل فاعللكي تدريبهم  فينبغيبعملية المراجعة القائمون وأما األفراد  ،المستمرة

من خالل المساهمة في االلتزام  ؛نجد أنها تعمل على إضافة قيمة للمنشأة المراجعة المستمرةوبالنظر إلى أهمية 

( على أن 2108، وفي هذا السياق أكدت دراسة )مشباط، بالقوانين والتشريعات وإدارة المخاطر والقدرة على تحقيق األهداف

 المراجعةالمراجعة المستمرة تعمل على توفير مستويات جديدة من التنظيم لمتابعة الرقابة الداخلية وتنظيم واضح لبيانات 

وتوفير رؤية شاملة داخل ، ا لبيئة الرقابة وجهود المراجعةطبيعي    ال تطور  مث  كما أنها ت  ، على الوحدة االقتصاديةشراف واإل

 . اآلخرينوأصحاب المصلحة  والمستمرينمما يؤدي إلى توافر شفافية كبيرة للمديرين العمليات واألنشطة والمعامالت 

 

: يؤثر توقيت القيام بالمراجعة الداخلية على للبحث على الاحو التالي الثانيالفرعي الفرض  اشتقاقيمكن  م  ومن ث  

 . جودة أنشطتها

وظيفة المراجعة الداخلية وجودة أنشطتها واشتقاق الفرض  إساادتحليل البحث المحاسبي الذي تااول العالقة بين  2-2-3

 الفرعي الثالث للبحث:

ا في الخبرات والكفاءات في وظيفة المراجعة الداخلية( أن الشركات قد 2105)وشحاتة أوضح علي  ، تواجه نقص 

 ،االستشاري والتوكيدي(الدوران د األدوار التي تقوم بها )خاصة بعد تعد  



  
 
 
 

 

 

ومن ثم تلجأ إلى تعويض هذا ، الحوكمة(، إدارة المخاطر، والمجاالت الحديثة التي تستهدفها والوظائف التي تخدمها )الرقابة 

إلى ، اا أو كلي   جزئي   ، ل استقطاب بعض من هذه الخبرات إلى داخل الشركة أو إسناد وظيفة المراجعة الداخليةالنقص من خال

 . صة من خارج الشركةجهات متخص  

ن عرفتها مستوى الباحثيفعلى  ؛وإن تشابهت في مضمونها ،ولقد تعددت تعريفات إسناد أنشطة المراجعة الداخلية

ى ؤد  والتي كانت ت   ،بأنه "ارتباط الشركة بأفراد من خارجها ألداء أنشطة المراجعة الداخلية Lowe et al. (1999)دراسة 

حيث عرف اإلسناد بأنه ، مع التعريف السابق Ahlawate & Lowe (2004)ويتشابه تعريف . مسبق ا داخل الشركة"

أو يمكن تأديتها داخل ، من قبل داخل الشركةى ؤد  من خارج الشركة ألداء خدمات كانت ت  منشآت "االرتباط مع أفراد أو 

 . الشركة"

اتفاق بين الشركة وطرف خارجي لتقديم إبرام أن اإلسناد هو " IIA (1994)أوضح ، وعلى مستوى المنظمات المهنية

 Baselكما عرفت لجنة بازل لإلشراف على البنوك . أنشطة المراجعة الداخلية التي كان يتم تقديمها من خالل مصدر داخلي"

Committee (2005) "إسناد أنشطة المراجعة الداخلية بأنه "تعاقد الشركة مع طرف خارجي ألداء أنشطة المراجعة الداخلية . 

سبق إلى أن إسناد وظيفة المراجعة الداخلية يمكن تعريفه على أنه قرار إدارة الشركة بتعهيد أداء  مماويخلص الباحث 

لطرف من خارج الشركة بناء  على تحليل التكاليف ، التي كان يجب أداؤها داخل الشركة، الداخليةكل أو بعض وظيفة المراجعة 

 . والمنافع المنظورة وغير المنظورة للقرار

وترى هذه النظرية أنه يتم اللجوء إلسناد ، Contractual Theoryوتتمثل النظرية الرابعة في النظرية التعاقدية 

وتتمثل النظرية . عندما يتم التأكد من أن مؤدي الخدمة والعميل سوف يلتزمون بالعقد كما هو الخدمات لموفر خدمة خارجي

ووفق ا لها يتم إسناد الخدمات ، Neo-Classical Economic Theoryالخامسة في النظرية االقتصادية التقليدية الحديثة 

أما النظرية . داخل الشركةأدائها كلفة أقل من تكلفة لطرف خارجي عندما يستطيع الطرف الخارجي )مؤدي الخدمة( تأديتها بت

 ، Agency Theoryالسادسة فتتمثل في نظرية الوكالة 

 وترى هذه النظرية أنه يقوم األصيل )طالب الخدمة( بإسناد األنشطة التي تتسم بعدم التأكد من نتائجها ونقل المخاطر إلى الوكيل

 . )الشركة موفرة الخدمة(

 

إلى أنه على اإلدارة تحديد أنشطة المراجعة الداخلية التي يكون من الصعب أو من غير  مما سبقويخلص الباحث 

ص في أداء مثل هذه األنشطة ثم القيام المجدي تأديتها بكفاءة وفاعلية وبالجودة المطلوبة والبحث عن طرف خارجي متخص  

بأداء تلك األنشطة بشكل أفضل وأكثر قيامه من خالل  بإسناد تلك األنشطة لهذا الطرف من أجل الحصول على ميزة تنافسية

هو ، أن قرار إسناد وظيفة المراجعة الداخلية االعتباروذلك في ضوء األخذ في ، جودة وأقل تكلفة مقارنة بأدائها داخل الشركة

 .ةمنظورة وغير منظور، قصيرة وطويلة األجل، قرار استراتيجي يرتبط بمنافع وتكاليف مالية وغير مالية

، د ألنشطة المراجعة الداخليةيهفي االتجاه نحو التع اهناك تنامي   نتائج الدارسات السابقة أن في( 2108، فؤادأوضح )

وكذلك أن جودة المراجعة الداخلية لها دور ، الثاني: الكفاءة المهنية .في التكاليف ةاألول: الوفر ا:هم ؛نيجوهريسببين وأن هناك 

 ، الماليةفي تحسين جودة التقارير 



  
 
 
 

 

 

وتناول فيما يلي بعض المزايا . واعتمدت على عنصرين رئيسين لجودة أنشطة المراجعة الداخلية هما الحيادية والكفاءة المهنية

 والعيوب الناتجة عن التعهيد ألنشطة المراجعة الداخلية في الشركات الصغيرة والمتوسطة:

من االقتصادية: االعتماد على التعهيد ألنشطة المراجعة الداخلية يحقق للشركات الصغيرة والمتوسطة العديد  -

المراجعة الداخلية  ألنشطةوذلك من خالل التخلص من التكاليف اإلدارية الالزمة إلنشاء إدارة . الوفورات في التكلفة

 . إدارة المراجعة الداخليةفي تكاليف أجور وتدريب العاملين ب ةرف  هذا بجانب و  

ق للشركات الصغيرة والمتوسطة المراجعة الداخلية يحق   ألنشطةضمان الحيادية والموضوعية: االعتماد على التعهيد  -

الحصول على أنشطة المراجعة الداخلية تتميز بالحيادية والموضوعية السيما في ظل تطور واتساع نطاق وأهداف 

 . المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية يحقق للشركات الصغيرة والمتوسطة  ألنشطةدة من التخصص المهني: االعتماد على التعهيد االستفا -

االستفادة من الخبرة والكفاءة المهنية والمتاحة لدى الطرف الخارجي نتيجة التخصص والخبرة المكتسبة في مجال أداء 

 . أنشطة المراجعة الداخلية

 :المراجعة الداخلية في الشركات الصغيرة والمتوسطةعيوب التعهيد ألنشطة 

قد يجد الطرف الخارجي صعوبة في الحصول على المعلومات الالزمة إلتمام أنشطة المراجعة الداخلية السيما في  -

 . من التعاقداألولى فترات ال

مهارات الالزمة ألداء ضياع فرصة تكوين فريق مراجعة داخلية من داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يكتسب ال -

 . أنشطة المراجعة الداخلية مع مرور الوقت

 . ضعف رقابة المنشأة على أنشطة المراجعة الداخلية التي يتم الحصول عليها من طرف خارجي -

م في السابق من قد  ويشير مصطلح اإلسناد الخارجي إلى االرتباط مع طرف خارجي لتقديم خدمة أو منتجات كانت ت  

 سنادوذلك مع زيادة شدة المنافسة بين مكاتب المراجعة الخارجية والمراجعين الداخليين بسبب اإل، در الداخليةخالل المصا

 . الخارجي لتقديم خدمات المراجعة الداخلية

داخل المنشأة إلى طرف ت ؤد ى ية أداء مهام أو وظائف كانت مسؤولعلى تحويل  الخارجي ينصب   سنادأن اإل ويلخص

عن  االخارجي كخدمة مهنية يختلف تمام   سنادلدواعي تركيز المنشأة على األنشطة األساسية يترتب على ذلك أن اإلخارجي 

حيث تتم االستعانة به ألداء مهام أو وظائف ال تملك الوحدة لخبرة الفنية أو اإلمكانيات المعرفية أو التقنية ؛ االستعانة بخبير

الخارجي  سنادفإنه بحاجة إلى االستفادة من بدائل اإل ا؛أو صغير   انشأة سواء كان كبير  الالزمة ألدائها مع اختالف حجم الم

 ،عدلوظائف المراجع الداخلية لمواجهة نقص في عدد الموظفين المؤقتين والمهارات المختصة والتغطية لمواقع العمل عن ب  

ن للقوائم المالية محل المراجعة وأن المتضم   دية والغش  وتعتبر جودة المراجعة هي احتمال قيام المراجع باكتشاف األخطاء الما

وتعرف جودة المراجعة . وبالتالي يساعد على حماية مصالح المساهمين ،تناسق المعلومات بين اإلدارة والمساهمين ميقلل عد

 ، ل لخطر المراجعةعلى أنها المفهوم العكسي لمخاطر المراجعة أو مكم  



  
 
 
 

 

 

يمكن  م  ومن ث  . المراجعة إلى أدنى درجة يمكن قبولها في ضوء معيار بذل العناية المهنية المالئمةوهو ما يعني تخفيض مخاطر 

 . : يؤثر إسااد وظيفة المراجعة الداخلية على جودة أنشطتهااشتقاق الفرض الفرعي الثالث على الاحو التالي

 

 :المهاية والبحث المحاسبي الذي تااول العالقة بين المراجع الخارجي ووظيفة المراجعة الداخلية اإلصدارات 2-3

 وال. ييات المراجع الخارجي عند استخدام عمل المراجع الداخلمسؤول 601معيار المراجعة الدولي رقم  ا تناولدولي   

 ،الشركة وظيفة للمراجعة الداخلية فيأو إذا كان ، الشركة فيق هذا المعيار في حالة عدم وجود وظيفة للمراجعة الداخلية يطب  

أو كان المراجع الخارجي ال يتوقع استخدام عمل وظيفة ، يات وأنشطة الوظيفة غير ذات صلة بالمراجعةمسؤولولكن كانت 

ا إلى فهمه المبدئي لوظيفة المراجع، المراجعة الداخلية في الحصول على أدلة المراجعة  . ة الداخليةوذلك استناد 

ية مسؤولح المعيار أن المراجع الخارجي يتحمل اليوض  ، ية المراجع الخارجي عن عملية المراجعةمسؤولوبشأن  

باستخدامه لعمل وظيفة المراجعة الداخلية أو المراجعين الداخليين  يةمسؤولالوال تقل هذه ، بديهالمراجعة الذي ي  رأي وحده عن 

 . االرتباطبشأن مباشرة لتقديم مساعدة 

 610أوضح ، وإلى أي مدى، مجاالت يوفى أ، وبشأن تحديد ما إذا كان يمكن استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية 

ISA  أنه يجب على المراجع الخارجي تقييم وظيفة المراجعة الداخلية بأن يحدد ما إذا كان يمكن استخدام عمل وظيفة المراجعة

مستوى كفاءة وظيفة ، خالل تقييم مدى دعم الوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية من؛ الداخلية ألغراض المراجعة

ا ومنضبط ا، المراجعة الداخلية ا منظم   . ما إذا كانت وظيفة المراجعة الداخلية تطبق منهج 

ستخدام أنه في حالة تخطيط المراجع الخارجي ال  ISA 610أوضح، وبشأن استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية

كما يجب عليه قراءة . عمل وظيفة المراجعة الداخلية فيجب عليه مناقشة وظيفة المراجعة الداخلية حول هذا االستخدام المخطط

للحصول على فهم لطبيعة ومدى ، يخطط الستخدامه قة بعمل المراجعة الداخلية والتيتقارير المراجعة الداخلية التي لها عال

 . الصلةذتها الوظيفة والنتائج ذات نف   التيات المراجعة إجراء

؛ ىوفي أي مجاالت وإلى أي مد  ، بالمراجعين الداخليين لتقديم مساعدة مباشرةاالستعانة وبشأن تحديد ما إذا كان يمكن 

، عةأنه يجب تحديد ما إذا كان يمكن االستعانة بالمراجعين الداخليين لتقديم مساعدة مباشرة ألغراض المراج ISA 610 أوضح

وفى هذه ، أو اللوائح المراجع الخارجي من الحصول على مساعدة مباشرة من المراجعين الداخليين، وذلك ألنه قد تمنع القوانين

 . ال يتم تطبيق متطلبات المعيار بخصوص هذه الجزئيةالحالة 

أو كانت ، الشركة فيال يطبق في حالة عدم وجود وظيفة مراجعة داخلية  ISA 610 مما سبق إلى أنويخلص الباحث 

أو كان المراجع الخارجي ال يخطط الستخدام عمل وظيفة المراجعة ، يات وأنشطة الوظيفة غير ذات صلة بالمراجعةمسؤول

فال تطبق متطلبات هذا المعيار بشأنها في حالة عدم ، وبشأن المساعدة المباشرة. الداخلية في الحصول على أدلة المراجعة

. االستعانة بمراجعين داخليين لتقديم مساعدة مباشرة، أو في حالة وجود لوائح أو قوانين تحظر أو تقيد، لذلك المراجعتخطيط 

لتحديد ، المراجعة الداخليةوظيفة ويجب عليه تقييم . المراجعة الذي يبديهرأي ية وحده عن مسؤولويتحمل المراجع الخارجي ال

 ،الداخلية ألغراض المراجعةما إذا كان يمكنه استخدام عمل وظيفة المراجعة 



  
 
 
 

 

 

ما إذا كانت ، مستوى كفاءة وظيفة المراجعة الداخلية، من خالل تقييم مدى دعم الوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية 

ا ومنضبط ا ا منظم  المكلفين بالحوكمة بنظرة عامة عن النطاق إبالغ ، كما يجب عليه. وظيفة المراجعة الداخلية تطبق منهج 

 . قيت المخطط لعملية المراجعةوالتو

أنه سمح للمراجعين الخارجيين باالستعانة بالمراجعين ، التي جاء بها هذا المعيار، ومن أهم التعديالت األخرى

قوانين أو لوائح تمنع االستعانة بالمراجعين الداخليين لتقديم هذه المساعدة  في حالة عدم وجود، الداخليين لتقديم مساعدة مباشرة

وال . تقييم مدى وجود تهديدات تؤثر على موضوعية ومستوى كفاءة المراجعين الداخليين، في هذه الحالة، ويجب عليه. اشرةالمب

خالل عملية مهمة ات تنطوي على إصدار أحكام إجراءيجوز للمراجع الخارجي االستعانة بالمراجعين الداخليين عند تنفيذ 

 . للتحريف الجوهري أو تتعلق بمخاطر مرتفعة مقدرة، المراجعة

ا إلى الردود على  كما أوضح المعيار أنه إذا ظهر أن هناك نتائج ذات صلة بالتقرير المالي والمراجعة استناد 

مثل تقارير المراجعة . فإنه من المناسب للمراجع أن يطلع على التقارير ذات العالقة بوظيفة المراجعة الداخلية، االستفسارات

والتي تصف نتائج فحص ، يتها والوثائق والتقارير التخطيطية التي أ عدت لإلدارة أو للمكلفين بالحوكمةاستراتيج الداخلية عن

أو ، فإنه إذا وفرت وظيفة المراجعة الداخلية معلومات للمراجع تتعلق بغش فعلي، وباإلضافة لما سبق. وظيفة المراجعة الداخلية

 . في الحسبان عند تحديده خطر التحريف الجوهري بسبب الغش فعلى المراجع أن يأخذ ذلك، مشكوك فيه أو مزعوم

 

 :يتطلبعمل المراجع الداخلي فإن ذلك على لتحديد طبيعة اعتماد المراجع الخارجي و

العديد  وهناك، تكامليةتعتبر عالقة إنها حيث ؛ المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية العالقة بين: تحديد طبيعة ال  أو

، يالدور الذي تلعبه لجنة المراجعة لتشجيع التعاون بين المراجع الداخلي والخارج العالقة منهامن العوامل التي تؤثر في هذه 

 . ((fowzia,2010 العملعن الثقة المهنية المتبادلة بجودة  ال  فض، بينهمالة والتشاور المنتظم ووجود قنوات اتصال فع  

 . لتشابه بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية: تحديد أوجه ااثاني  

 . : محددات اعتماد المراجع الخارجي على المراجع الداخلياثالث  

أو خطأ( من  أن التطور في دور المراجعة الداخلية في منع واكتشاف التحريفات الجوهرية )غش   يرى الباحث م  ن ث  وم  

األمر الذي ينعكس على ثقة المراجع الخارجي في وظيفة المراجعة  ،المراجعة الخارجيةي إلى التأثير على خطر شأنه أن يؤد  

 . زيادة اعتماده عليها م  ن ث  وم  ، الداخلية

 :بدائل اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة المراجعة الداخلية

العتماد المراجع الخارجي  بديالنيوجد  (SAS, 128, 2014; IAS 610, 2013)لبعض اإلصدارات المهنية وفق ا  

، المباشر(البديل الداخليين ): استخدام المساعدة المباشرة من المراجعين يتمثل البديل األول في. على وظيفة المراجعة الداخلية

وتوجيه إشراف ألداء بعض مهام المراجعة الخارجية تحت  assistantsوفيها يتم استخدام المراجعين الداخليين كمساعدين 

 . المراجع الخارجي وفحصه أعمالهم بشكل مناسب والتي كان سيؤديها بنفسه

وفيها يعتمد المراجع ، المباشرة(االعتماد على عمل المراجعة الداخلية )الطريقة غير  البديل الثاني فيتمثل فيأما  

 . الخارجي على عمل سابق للمراجعة الداخلية للحصول على أدلة المراجعة



  
 
 
 

 

 

يتمثل األول في ؛ العتماد المراجع الخارجي على المراجع الداخليبديلين مما سبق إلى أن هناك  ويخلص الباحث 

 . عتماد على عمل المراجعة الداخليةأما الثاني فيتمثل في اال، الداخلييناستخدام المساعدة المباشرة من المراجعين 

 ،التاظيمي للمراجعة الداخلية وقرار اعتماد المراجع عليهاتحليل البحث المحاسبي الذي تااول العالقة بين االستقالل  2-3-1

 :للبحث األولواشتقاق الفرض الفرعي 

بأن االستقاللية التنظيمية تسمح للمراجعة الداخلية بأداء أعمالها دون تدخل من جانب الكيان  Paape (2007)يوضح 

 ؛باالستقاللية الكافية عن اإلدارات األخرى التي يتعين عليها مراجعتهاوينبغي أن تتمتع إدارة المراجعة الداخلية . قيد المراجعة

  وأن ينظر إليها على أنها قادرة على القيام بذلك، تدخللكي تتمكن من االضطالع بعملها دون 

أن هناك مخاوف من فشل إدارة المراجعة الداخلية في الحفاظ  Messier et al. (2011)وفي نفس السياق أوضح 

المراجعين على المالية وفعالية إدارة المخاطر عندما يكون لإلدارة التنفيذية نفوذ  على التقاريرضوعيتها بشأن اإلشراف مو على

 . الداخليين

إلى أن هناك تضارب ا واختالف ا في نتائج الدراسات بشأن تأثير المستوى الذي ترفع إليه  يخلص الباحثومما سبق 

مدى اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة  على م  ن ث  وم  ، الداخليةالمراجعة الداخلية تقاريرها على موضوعية المراجعة 

لمراجعة الداخلية في الشركة يؤثر على قرار المراجع استقالل وموضوعية اإن  :بصورة عامة يكن القولو. المراجعة الداخلية

وما يرتبط بها  ،كلما تمتع نشاط المراجعة الداخلية باالستقالل والموضوعية، الداخليةالخارجي باالعتماد على نشاط المراجعة 

مما يكون له أثر على كفاءة ، الداخليةكلما زاد اعتماد المراجع الخارجي على المهام التي يقوم بها نشاط المراجعة ، محدداتمن 

 (Pradipta et al, 2020عليه قصر فترة إصدار تقرير المراجعة ) أي يترتب، ككلوفعالية وتكلفة عملية المراجعة 

 

وقيت عملية المراجعة الداخلية وقرار اعتماد المراجع عليها تحليل البحث المحاسبي الذي تااول العالقة بين ت 2-3-2

 :الفرعي الثاني للبحثواشتقاق الفرض 

 اإيجابي   أن اعتماد المراجعة الداخلية على مدخل المراجعة المستمرة يؤثر  (warren & Smith 2006)بداية يرى  

وذلك ألن التوكيد المستمر المطلوب على المعلومات المالية من المراجع الخارجي يتطلب ؛ الخارجيةعلى عملية المراجعة 

فإنه في ظل وجود طلب على المراجعة الخارجية المستمرة فوجود المراجعة  م  ن ث  وم  ، المستمرةتطبيق المراجعة الداخلية 

 . أكثر كفاءة وفاعليةالداخلية المستمرة يدعم أداء المراجع الخارجي لتقديم مراجعة خارجية 

السنة المالية للشركة وحتى بداية العمل الميداني للمراجعة  انتهاءالفترة من  إلى scheduling وتشير فترة الجدولة

ترجع و. عوامل ترتبط بالشركة محل المرجعة أو عوامل ترتبط بالمراجع الخارجيلوترجع أسباب هذه الفترة إما ، الخارجية

 ال يمكنحيث ؛ قيت إصدار ونشر التقارير الماليةأحد العوامل المؤثرة على تو عد  تقرير المراجعة إلى أنها ت  أهمية توقيت إصدار 

وبالتالي يؤدي إلى انخفاض فترة تأخير ، اإلفصاح عن التقارير المالية إال بعد توقيع مراقب الحسابات على تقرير المراجعة

انخفاض حالة عدم التأكد ، المعلومات بين معدي ومستخدمي التقارير الماليةعدم تماثل إلى انخفاض إصدار تقرير المراجعة 

تحسين أسعار األسهم في سوق ، وقت ممكنأقرب زيادة كفاءة المعلومات نتيجة اإلعالن عن األرباح في ، عند اتخاذ القرارات

 (2105، )السيد. لحد من ظاهرة الشائعاتا، األوراق المالية



  
 
 
 

 

 

تقرير المراجعة وما يرتبط به من وقتية إصدار التقارير المالية فقد قامت المملكة العربية  إصدارألهمية توقيت  اونظر   

أو  0/0/2102القوائم المالية السنوية فور اعتمادها والتي تبدأ من إعالن تعديل فترة بالسعودية ممثلة في هيئة السوق المالية 

من قواعد التسجيل واألربعين حيث نص القرار على تعديل الفقرة ه من المادة الثانية  ا؛يوم   41إلى  ايوم   28بعدها من 

مدة  خالل وذلك ؛المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه المالية السنوية فور اعتمادها بحيث يجب علىواإلدراج؛ 

 .(2106، )هيئة السوق المالية السعودية. ا تلك القوائمثالثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشمله ال تتجاوز

والتي تنتهي بإصدار تقرير ، التقارير المالية بالفترة التي تستغرقها عملية المراجعة إلصدارحيث التوقيت المناسب  

 ؛ المراجعة

اإلفصاح عن التقارير المالية إال بعد قيام المراجع الخارجي بإبداء رأيه الفني المحايد في مدى صدق وعدالة  ال يمكنحيث 

ولكن تأخير إصدار تقرير المراجعة ، بما يمكن أصحاب المصالح من االعتماد عليه في اتخاذ العديد من القرارات، القوائم المالية

(ARL أو ما يسمى بتأخير المراجعة )Audit Delay  الفترة الزمنية بين تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة وحتى تاريخ(

حيث يؤدي إلى ؛ توقيع مراقب الحسابات على تقرير المراجعة( يعد بمثابة مؤشر سلبي على انخفاض جودة التقارير المالية

قد تلك المعلومات خاصية المالئمة ويعكس مما يف، تأخر اإلفصاح عن المعلومات المالية وعدم تقديمها في التوقيت المناسب

. تائج أعمال الشركة ووضعها الماليويفتح المجال أمام نشر الشائعات حول ن، المستمرينغير سارة من وجهة نظر  اأخبار  

 . م(2102، اإلبياري)

، الباحثين( والعوامل المؤثرة في تأخر تقرير المراجعة موضوع اهتمام العديد من ARLالمراجعة ) يروإن تأخر تقر

يرتبط في الواقع بتأخير تقرير  والذي، الباحثونالمراجعة هو مصطلح مختلف يستخدمه  فتأخير. والممارسينواألكاديميين 

 . المراجعة

بين من يؤكد على أن استخدام المراجعة الداخلية لمدخل المراجعة  ال  ويخلص الباحث مما سبق إلى أن هناك جد 

ن يؤكد على أن المراجعة الدورية وبين م   ،المستمرة يؤدي إلى زيادة اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة المراجعة الداخلية

ا على اعتماد المراجع الخارجي هي األكثر فاعلية    . وتأثير 

الداخلية على قرار اعتماد  المراجعة توقيت: يؤثر على الاحو التاليالثاني  الفرعيض الفر اشتقاقم يمكن ن ث  وم  

 . لخارجي عليهااالمراجع 

 

للمراجعة الداخلية وقرار اعتماد المراجع عليها واشتقاق  ساادتحليل البحث المحاسبي الذي تااول العالقة بين اإل 2-3-3

 :الفرض الفرعي الثالث للبحث

؛ وظيفة المراجعة الداخلية لطرف خارجي على قرار اعتماد المراجع الخارجي عليها إسنادبداية هناك جدل بشأن أثر  

 ;Coram et al. ,2008; GLover et al. , 2008; Arel, 2010; Munro & Stewart, 2010)حيث يتفق البعض 

Desai et al. , 2011; Bartlette et al. , 2015; Raiborn et al. , 2017على أن 2108، ؛ القليطي2102، ؛ مبارك )

وذلك باعتباره أحد محددات ، إسناد وظيفة المراجعة الداخلية لطرف خارجي يؤثر على قرار اعتماد المراجع الخارجي عليها

 .جودة وظيفة المراجعة الداخلية



  
 
 
 

 

 

 , .Davidson et al؛ 2108، لقليطي)ااتفق وبشأن العوامل التي تتعلق بمحددات وسمات وظيفة المراجعة الداخلية  

يكون اعتماد المراجع الخارجي أكثر على المراجعة الداخلية ، الدورية( على أنه عندما تطبق المراجعة الداخلية المراجعة 2013

فال يوجد فرق في اعتماد المراجع الخارجي ، المستمرةأما عند تطبيق المراجعة الداخلية المراجعة ، الخارجيفي حالة اإلسناد 

ا من قبل وظيفة المراجعة كان يتم إسنادها لطرف خارجي أو يتم أداؤها داخلي    ما إذاسواء  ، الداخليةعلى وظيفة المراجعة 

 . الداخلية

الخارجي الكامل لوظيفة  باإلسنادقرار  اتخاذاألعمال التي تكون بصدد  منشآتأرشد معهد المراجعين الداخليين و 

 ال يمكن، والرقابة على وظيفة المراجعة الداخلية في تلك الحالة شرافاإل يةمسؤولتكون  خارجي أنالمراجعة الداخلية لطرف 

 ، أن تسند إلى الطرف الخارجي مقدم الخدمة

أو أحد ممثلي اإلدارة ، المراجعة الداخلية إلدارةممثل لها سواء كان المدير التنفيذي تعيين  عمالاأل منشآتبمعنى أنه يتعين على 

 .بالمنشأةعلى وظيفة المراجعة الداخلية  شرافالعليا كي ينوب عنها في إدارة واإل

 

 الدراسة الميدانية -3

 مقدمة:

وجمع وتحليل بيانات ، من حيث تحديد مجتمع وعينة البحث، يتناول هذا الفصل تصميم الدراسة الميدانية للبحث

عرض وتحليل  اوأخير   ،مة في تنفيذ االختبارات الميدانية لفروض البحثوكذلك األساليب اإلحصائية المستخد  ، الميدانيةالدراسة 

 . تلك النتائج

 مجتمع وعياة الدراسة الميدانية: 3-1

 يتكون مجتمع الدراسة من مجتمعين هما:مجتمع الدراسة : 

 . السوق المالية السعوديةجميع المراجعين الداخليين في الشركات المدرجة في  (0

 . مراجعي حسابات شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعوديةجميع  (2

  :عياة الدراسة 

 . ( مفردة من المراجعين الداخليين بالشركات المدرجة في السوق المالية السعودية88) وتتمثل بـ (0

 .المدرجة في السوق المالية السعودية( مفردة من مراجعي حسابات شركات المساهمة 81) وتتمثل بـ (2

 متغيرات الدراسة:  3-2 

 وتتكون متغيرات الدراسة من مجموعتين وهي:

( ومتغير سناداإل، التوقيت، متغيرات مستقلة )االستقالل التنظيمي ةعلى ثالث الداخليينتتوزع متغيرات الدراسة للمراجعين  (0

 . تابع واحد وهو )جودة المراجعة الداخلية(

متغيرات  ةتتوزع متغيرات الدراسة لمراجعي حسابات شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية على ثالث (2

( ومتغير تابع واحد وهو )قرار اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة سناداإل، التوقيت، مستقلة )االستقالل التنظيمي

 . المراجعة الداخلية(



  
 
 
 

 

 

 : الاحو التاليتم قياس المتغيرات على 

 محاور على النحو التالي: ةعند اختبار فروض البحث األول تم مقياس المتغيرات المستقلة من ثالث

المحور األول: االستقالل التاظيمي )أهم العوامل المؤثرة في موضوعية واستقاللية المراجعين الداخليين( من خالل  3-2-1

 األسئلة التالية:

 . داخل نطاق الهيكل التنظيمي للمنشأة يزيد من جودة المراجعة الداخلية للمراجعة الداخليةاالستقاللية التنظيمية  (0

 . تجنب تعارض المصالح الشخصية مع مصلحة المنشأة (2

 . من أهم أركان نجاح وظيفة المراجعة الداخلية ايمثل استقالل أعضاء إدارة المراجعة الداخلية واحد   (2

الداخلية وتنسيق التبعية التقريرية واإلدارية للجنة المراجعة يزيد من جودة المراجعة توفير الموضوعية لفريق المراجعة  (8

 . الداخلية

حتى ، ورفع تقارير للجنة المراجعة(، االستقالل التنظيمي والفني إلدارة المراجعة الداخلية )التبعية اإلدارية لمجلس اإلدارة (8

 . يمكنها ممارسة أعمالها باستقالل وموضوعية

 المحور الثاني: التوقيت )أهمية المراجعة المستمرة في جودة المراجعة الداخلية( من خالل األسئلة التالية: 3-2-2

 . تساهم المراجعة الداخلية المستمرة في تقليص فرص الغش داخل المنشأة (0

 . لمستمرةتعمل المراجعة الداخلية المستمرة على أداء المراجعة بشكل مستمر مما يتيح المتابعة والرقابة ا (2

 . تساهم المراجعة الداخلية المستمرة في تقديم توكيد مستمر لإلدارة عن مخاطر األعمال وكيفية إدارتها (2

 . تساهم المراجعة المستمرة على توفير رؤية شاملة داخل العمليات واألنشطة والمعامالت (8

 . للتقارير المالية تساهم المراجعة الداخلية المستمرة في معلومات جيدة بسبب التوكيد المستمر (8

 . للرقابة الداخليةكفء تمكن المراجعة الداخلية المستمرة إدارة المنشأة من تنفيذ هيكل  (6

الخارجي لوظيفة المراجعة الداخلية يؤدي إلى جودة أدائها( من خالل األسئلة  سااد)إن اإل ساادالمحور الثالث اإل 3-2-3

 التالية:

الخارجي لوظيفة المراجعة الداخلية يوفر أفضل الممارسات في الشركة نتيجة لخبرته السابقة في الشركات  سنادإن اإل (0

 . األخرى

الخارجي لوظيفة المراجعة الداخلية يؤدي إلى تدعيم المراجعين بخبرات متخصصة قد تكون غير موجودة  سناداإلإن  (2

 . بالشركة

خلية يؤدي إلى تحقيق وفورات في تكلفة تنفيذ مهام المراجعة الداخلية وتحسين الخارجي لوظيفة المراجعة الدا سنادإن اإل (2

 . تكلفة المراجعة الداخلية

 . ومعايير المراجعة، بآداب وسلوك المهنة ايكون ملتزم  ، في جميع المهام التي يؤديها المراجع الخارجي (8

 . لتركيز على إجراءات الرقابة الداخليةالخارجي لوظيفة المراجعة الداخلية يساعد اإلدارة في ا سنادإن اإل (8

 

 

 



  
 
 
 

 

 

 وعاد اختبار فرض البحث الثاني تم مقياس المتغيرات المستقلة على الاحو التالي: 

المحور األول: االستقالل التاظيمي )ما أثر االستقالل وموضوعية المراجعة الداخلية على اعتماد المراجع الخارجي(  3-2-1

 من خالل األسئلة التالية:

 . باالعتماد عليها اعند وجود تفاعل بين الهيكل التنظيمي للشركة والمراجعة الداخلية يزداد احتمال اتخاذك قرار   (0

 . باالعتماد عليها اعندما تتصف وظيفة المراجعة الداخلية بالموضوعية وعدم التحيز يزداد احتمال اتخاذك قرار   (2

 . باالعتماد عليها االتنظيمي يزداد احتمال اتخاذك قرار  عندما تتصف وظيفة المراجعة الداخلية باالستقالل  (2

 اورفعها التقارير للجنة المراجعة يزداد احتمال اتخاذك قرار   دارةعندما تتصف وظيفة المراجعة الداخلية بالتبعية لمجلس اإل (8

 . باالعتماد عليها

ة إداريمراجعة الداخلية بالكامل أو نقلهم للوظائف فريق الأو  تدوير سنوي لرئيس قسم المراجعة الداخلية إجراءعندما ال يتم  (8

 . باالعتماد عليها ابالشركة يزداد احتمال اتخاذك قرار  أخرى 

 المحور الثاني: التوقيت )ما أثر التوقيت على قرار اعتماد المراجع الخارجي( من خالل األسئلة التالية: 3-2-2

وبالتالي يزداد اعتمادك على  ،جيدة بسبب التوكيد المستمر للتقارير الماليةتساهم المراجعة الداخلية المستمرة في معلومات  (0

 . وظيفة المراجعة الداخلية

وبالتالي يزداد اعتمادك على وظيفة المراجعة  ،تقليص فرص الغش داخل المنشأةفي تساهم المراجعة الداخلية المستمرة  (2

 . الداخلية

وبالتالي يزداد اعتمادك على وظيفة  ،للرقابة الداخليةكفء نشأة من تنفيذ هيكل تمكن المراجعة الداخلية المستمرة إدارة الم (2

 . المراجعة الداخلية

وبالتالي يزداد اعتمادك على  ،تساهم المراجعة المستمرة في تقديم تأكيد مستمر لإلدارة عن مخاطر األعمال وكيفية إدارتها (8

 . وظيفة المراجعة الداخلية

وبالتالي يزداد  ،المستمرة على أداء المراجعة بشكل مستمر مما يتيح المتابعة والرقابة المستمرةتعمل المراجعة الداخلية  (8

 . اعتمادك على وظيفة المراجعة الداخلية

 الخارجي على قرار اعتماد المراجع الخارجي( من خالل األسئلة التالية: سااد)ما أثر اإل ساادالمحور الثالث: اإل 3-2-3

وبالتالي يزداد اعتمادك على وظيفة المراجعة  ،بالدقة والكفاية سنادالمراجعة الداخلية في حالة اإلتتسم برامج وخطط  (0

 . الداخلية

وبالتالي يزداد اعتماد  داءيحرص الطرف الخارجي الذي يقدم خدمات المراجعة من خارج الشركة على فحص جودة األ (2

 . على وظيفة المراجعة الداخلية

 . وبالتالي يزداد اعتمادك على وظيفة المراجعة الداخلية ،بالكفاية سنادالمراجعة الداخلية في حالة اإلتتسم نطاق عمل  (2

وبالتالي يزداد  ،مهام المراجعة الداخلية أداءعند  سنادعلى دعم نشاط المراجعة الداخلية في حالة اإل دارةتحرص اإل (8

 . اعتمادك على وظيفة المراجعة الداخلية

 

 



  
 
 
 

 

 

 الميدانية: الدراسةأسلوب جمع بيانات  3-3

تم وكذلك  ،عتمد الباحث على المصادر الثانوية والمتمثلة في األبحاث المحاسبية السابقة ذات العالقة بموضوع البحثا

 بحيث تحتوي على قسمين وهما: عن متغيرات الدراسة لجمع معلومات استخدام االستبيان

المؤهل -المسمى الوظيفي -وهي )التخصص العلمي  ،ألفراد العينتين )الديموغرافية(الشخصية يشتمل على البيانات  -

 . الشهادات المهنية( -سنوات الخبرة -العلمي 

ولتحقيق ، بشدة(ال أوافق –أوافق  ال –محايد  –أوافق  –تم استخدام مقياس ليكارت الخماسي للعينتين )أوافق بشدة  -

 . (SPSSوالتحقيق من الفروض تم استخدام برنامج اإلحصائي ) الدراسةأهداف 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الميدانية: 3-4

 ولحساب استجابات أفراد الدراسة اتجاه العبارات التي تتضمنها أداة ، التكرار والنسب المئوية لوصف أفراد الدراسة

 . الدراسة

  استجابات أفراد الدراسةالمتوسطات الحسابية لترتيب . 

 معامل ارتباط بيرسون للتأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة . 

 )لقياس ثبات أداة الدراسة معامل ثبات )ألفاكرونباخ . 

 على النحو التالي: د  ع  وب   : وذلك لوصف المتوسط الحسابي لالستجابات على كل عبارة  معادلة المدى 

امثل درجة استجابة )ضعيفة ت 51. 0إلى أقل من  0من  -  . (جد  

 . تمثل درجة استجابة )ضعيفة( 61. 2إلى أقل من  51. 0من  -

 . تمثل درجة استجابة )متوسطة( 81. 2إلى أقل من  61. 2من  -

  اختبارone way anova يرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرلمتغوفق ا  ئيةحصالمعرفة الفروق اإل 

 

 واألبحاث المستقبليةالاتائج والتوصيات  -4

 مااقشة نتائج الدراسة: 4-1

يجري داخل  حيث تمكن أصحابها من متابعة كل ما؛ عتبر المراجعة مهنة رئيسية تحتاج إليها معظم المؤسساتت   

على وإن الحكم . باإلضافة إلى أهميتها لعدة أطراف يتعاملون مع المؤسسة ،المؤسسة ومدى كفاءة وأمانة القائمين على أموالهم

المراجع الخارجي المسؤول عن أن وباعتبار ، نجاح عملية المراجعة وتحقيق أهدافها منوط بالشخص الذي يمارس هذه المهنة

كان  حيث؛ الماليةإعطاء رأي فني محايد حول سالمة وعدالة القوائم  حجمها بهدفتدقيق حسابات الشركة مهما كان شكلها أو 

على قرار اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة المراجعة وأثرها جعة الداخلية محددات جودة المرا"موضوع الرسالة 

 . "الداخلية

وتكرار ، االستبيان كوسيلة لتجميع البيانات وقياس متغيرات الدراسةباستخدام  في الجانب التطبيقي قام الباحثحيث  

وكذلك استخدام معامل ارتباط بيرسون للتأكد . أداة الدراسةواتجاه العبارات التي تتضمنها ، النسب المئوية لوصف أفراد الدراسة



  
 
 
 

 

 

وعليه خلصت الدراسة إلى عدة . ومعامل ثبات )ألفاكرونباخ( لقياس ثبات أداة الدراسة. من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة

 نتائج وتوصيات وهي:

 . للمنشأة يزيد من جودة المراجعة الداخليةاالستقاللية التنظيمية للمراجعة الداخلية داخل نطاق الهيكل التنظيمي  -

 . تساهم المراجعة الداخلية المستمرة في تقليص فرص الغش داخل المنشأة -

الخارجي لوظيفة المراجعة الداخلية يوفر أفضل الممارسات في الشركة نتيجة لخبرته السابقة في الشركات  سنادإن اإل -

 . األخرى

للشركة والمراجعة الداخلية يزداد احتمال اتخاذ قرار باالعتماد على المراجع وجود تفاعل بين الهيكل التنظيمي  -

 . الخارجي

المالية يزداد االعتماد على وظيفة  للتقاريرتساهم المراجعة المستمرة في معلومات جيدة بسبب التوكيد المستمر  -

 . المراجعة الداخلية

حيث زاد االهتمام في الدول المتقدمة  ؛التي شهدتها بيئة األعمالتعاظم دور المراجعة الداخلية وذلك نتيجة التغيرات  -

 آلياتوالنامية بموضوع المراجعة الداخلية في عالقتها بتحقيق مبادئ حوكمة الشركات واعتبار المراجعة الداخلية أهم 

 . في تحسين جودة حوكمة الشركاتمهم الحوكمة والتي لها دور 

لعملية المراجعة بتقييم فعالية المراجعة الداخلية في ضوء االلتزام بمعايير يقوم المراجع الخارجي عند تخطيط  -

 . المراجعة الداخلية

اتخاذ قرار االعتماد على عمل المراجعة الداخلية في ضوء األسس والمبادئ التي وضعتها المعايير المهنية يمكن إن  -

 . اعتمادهم عليهاأن يزيد من جودة القوائم المالية وزيادة ثقة المستخدمين لها و

إن تعاون المراجع الداخلي مع المراجع الخارجي يزيد من قدرة المراجعة بصفة عامة ويزيد من إمكانية اكتشاف  -

 . ويقلل من احتمال فشل المراجعة، مما يزيد فعالية عملية المراجعة انسبي    المهمةالتحريفات 

كلما ارتفعت ، والمراجعة الخارجية، درجة تفاعل المراجعة الداخلية مع كل لجنة المراجعة واإلدارة العليا تكلما زاد -

 . فعالية المراجعة الداخلية وكلما تحسن أداء المراجعة الخارجية

 الخالصة والتوصيات: 4-2

إلى أثر محددات وظيفة المراجعة الداخلية على قرار اعتماد المراجع الخارجي على  الدراسةسعت هذه ، في الختام

 من نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية:وانطالق ا ، وظيفة المراجعة الداخلية

 :التوصية في الجانب التطبيقي

المملكة العربية السعودية تضطلع بإصدار معايير  فيالجمعية السعودية للمراجعين الداخليين  ضرورة تفعيل تنظيم -

 . المراجعة الدولية وقواعد آداب وسلوك المهنة ورقابة جودة أعمال مكاتب المحاسبة

، بما يتالءم مع التطورات الجديدة في معايير المراجعة الدولية 2102( لسنة 601ضرورة تحديث معيار المراجعة ) -

وتطوير وظيفة المراجعة الداخلية في الشركات المقيدة في ، لحديث للمراجعة الداخليةضرورة تفعيل االلتزام بالمفهوم ا

 ،الحديثة عمالت التي تواجه بيئة األاجدضوء التعريف الحديث للمراجعة الداخلية والتغيرات والمست



  
 
 
 

 

 

أصبحت أحد دعائم  وأن يواكب ذلك تطوير أداء المراجع الداخلي ليتواكب مع متطلبات التطورات التكنولوجية والتي 

 . المنافسة بين الشركات خاصة المقيدة منها

تحسين أداء الشركة  فيأن تقوم إدارات الشركات في المملكة العربية السعودية بتفعيل أدوار المراجع الداخلي  -

مخاطر رقابة وحوكمة وإدارة  فيريه التوكيدي واالستشاري و  من خالل زيادة مساهمته بد   ؛)كوظيفة مضيفة للقيمة(

 . اودعم استقالل المراجعة الداخلية تنظيمي   ، الشركة

 . عقد المؤتمرات العلمية بشأن العوامل األخرى المؤثرة على التعاون بين المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين -
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 :بالعربية ملخص الدراسة

 عتتن كمتت ال هتمتته هتتلد الدراستتة بالتتتدين المتتعبي الممتتارق علتتأ مستتتوج لبيلتتة أنجتترة الجبليتتة  تتما  المغتترب، بغتتر ا

والمعتقتدا  التتي جملتة متن الممارستا ، ، وذلت  متن لتد   راستة األفترا  لبتل من سلوكيا يستثمر وكما والعيا ثليم كما تجلياته

التتي يعتقتد النتاق أندتا  ينيتة ويتعتاملون المعتقتدا  كتل الممارستا  وهو التدين المعبي  تكم  عن نظام  يني لاص، معتبرة أن

: ما هي أنمتاط وتجليتا  التتدين الستافدة فتي ة المركبة التاليةيب علأ اإل كاليللل  حاوله الدراسة أن تجمعدا علأ هلا األساق، 

 السافدة؟والمعتقدا  الدينية  الممارسا  ما  المغرب؟ وما هي طبيعة  لبيلة أنجرة

ني التديتحبل بكثير من ظواهر التقديس التي تمكل أنماطا مختلفة تمثل عما  الستلو   ومن أجل ذل  توصلنا إلأ أن القبيلة

  الل القبيلة:لدج األفرا  

 تلعب أ وارا ووظاف  كثيرة تتعلق بدرجة أولتأ بمتفاء األمترا  العةتوية  ، التيأولدا ظاهرة تقديس األولياء

وكتتلل  العدتتو  وأ وار الوستتاطة والصتتلم بتتين المدا تتر  ،وإبتترام العقتتو  ستتواء الخاصتتة بالملكيتتة أو التت وا 

 والقرج.

  ة تتعلتق بت كيتة االحتفتاال  الجماعيتة و عمدتا متن أجتل الحفتاظ  ينيت اأ وار لعتبتالتتي  ،ثانيدا ظاهرة ال اويتا

وبين القرج بعةدا  ،علأ هوية القبيلة وعدم تفتتدا وتمتتدا، ولصوصا في حل الن اعا  بين األفرا  من جدة

 .مع بعض من جدة ثانية

mailto:mohamad.kirkich@gmail.com
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  الصتتخور' 'الكراكيتر' و' ا؛ لصوصتالمقدستة وجتو  ظتواهر  ينيتة  تعبية ألترج تتتلخص فتي كثيتر متن األمكنتة

 وغيرها.و'القبور' واأل جار' و'منابع المياد' 

 تتعلتتق بالستتحر والثقتتاو والتوكتتا  والعتتين واللعنتتة والحستتد والجتتان متتن الممارستتا  والمعتقتتدا   وجتتو  كثيتتر

إذ والعفاريه والسخط والرضا وهي معتقدا  تدعم بقوة كل تل  الظواهر التتي تعتبتر بالنستبة لافترا  مقدستة، 

  ما بين الثقافة والدين.ا تختلط طبيعتد

 المعتقتتدا ، الدينيتتة، التجربتتة التتديني، الستتلو  الدينيتتة، التجربتتة التتديني، الستتلو  المتتعبي، التتتدين لتتدين،االمفتاحيااة  الكلمااات 

 الدينية الطقوق

 

Popular religiosity in the tribes of northern Morocco, "A socio-anthropological field study" 

(Anjara tribe as an example( 

Abstract: 

This study deals with the question of the people’s religiousness practised in the tribe of Fahs 

Anjra, in the north of Morocco. It investigates its manifestations as it is represented in reality and 

invested behaviourally by the tribe’s individuals. 

 This is done through the data analysis of a number of practices and beliefs that disclose a 

particular religious system, considering the people’s religiousness as all practices and beliefs that 

people believe to be religious (and nothing else). Therefore, this study attempts to answer the 

following complex problem: what are the predominant types, manifestations of religiousness, 

and the nature of the religious practices and beliefs in the aforementioned tribe? 

We consequently concluded that this tribe is replete with the phenomena of sacredness and thus 

constituting various types that represent one of the pillars of individuals’ behaviour in the tribe. 

Most of these phenomena can be stated as follows: 

 The phenomenon of canonizing, i.e. sanctifying saint people. This plays many roles (and has 

various functions) in constructing people's beliefs and traditions. 
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That is, the people of this tribe considers the saints or the holy people as a source of cure of 

many physical diseases, a mediator between them and Allah,  and even means of solving 

problems related to writing contracts of properties and engagements (e.g. buying and selling, 

marriage, etc.). 

 The phenomenon of Zawya, i.e. the saint houses of prayer (mausoleum). It plays fundamental 

religious roles that have much to do with recommending and supporting collective 

celebrations for the sake of preserving the identity of the tribe and not fragmenting it, 

particularly in resolving conflicts between individuals, on the one hand, and between villages 

on the other hand. 

 There are also other popular religious phenomena represented by the existence of many holy 

places, namely: Karakir, rocks, tombs, trees, water sources, and many others.  

 Finally, there are many practices and beliefs associated with magic, the spell of the evil eye, 

cure, envy, demons, discontentment, and contentment. These are some beliefs that strongly 

support those phenomena that are considered to be sacred by individuals in the sense that its 

nature is nothing but a mixture of culture and religion. 

Keywords: Religion, popular religiosity, religious behavior, religious experience, religious 

behavior, religious experience, beliefs, religious rituals  

 

  ديمقت

 بالرغم من التحوال  التي عرفتدا القبافل المغربية ومعدا المجتمع المغربي بمكل عام، ال زاله القرج تحافظ علتأ جت ء

قصتد هنتا تلت  األنمتاط المتعلقتة بتقتديس األوليتاء وال وايتا وبعتض الظتواهر األلترج كاأل تجار ن كبير من أنماط التدين التقليدية؛

مظتاهر لارلتة يتتدالل فيدتا  فتي صتلبهالزلنتا نجتد  الفتر   فالتتدين،   ألترج متعتد ةإلتأ فةتاءاباإلضتافة والصخور والقبور، 

بالخصتوص ال زا  يحبتل بكثيتر متن  القبافليالجتماعي المتخيل افالسحر  بالخيالي، األسطور  بالوالعي، الخرافي بالعجافبي، 

 للمجتمتعالبحتث عبتارة عتن متدلل لدراستة الوالتع التديني هتلا تحلتيد موضتوعيا ، لتلل  فت ن  لتحليلدااستخراجدا  يجبالمظاهر، 

 ، )لبيلة أنجرة(1األنجر 

                                                           

 بةأأ : بةأأالب قةحقييمأحأ بةأأال ةغبحييمأحبقحجهغ/ن بغعهةغأععوةحمألةمأ   أ،علةشأليةيجأربةرأقةغ جأحالبلة أاللعح ةققبيلة أنجرة تأع ةأأبىقاةشأال ةلغرأال  بة أ 1 
 أ ةبع أالللعلة أالعة أع ةأأسأ)حد اس(أح ة قغأب بيلة أاللةحمأحلديجةضأاللعح ةقأحرجحبةغأب بيلة أحادأالة نحالبلة أاببةيحه أعلدأ لغالأبلييجأربرأقةغ جأبل احييم،أال

أ.الل  بيعيمأغأب بيل أالفلصأحلديج أقجر ،أحه أف أالعجظيمأاإلدا يأالرديدأعغبع ألره أقجر أعقحامأالل يل حغ ببع ابهغ،أ
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ل  ونمتا إعتدن ممكتن للتعتاط  أو الترفض دلد الدراسة تأتي مولعة بتأعين الباحثاالمرالتب لمتا يعتمتل فتي  يناميتا  هتلا الحقتف

غرضته  2رم   تأويليتخوم القبيلة، إنه بحث التي تلوح في األفق ونحن نجو  بين  معتقدا ممارسا  والتمثد  واللانماط وال

 فافض المعنأ.ب المس 

؛ أ  3ا متن لبتل األفترا يمثتل والعيتا وكمتا يستتثمر ستلوكي للكم  عتن تجلياتته كمتاإننا إذن، نتوجه لدراسة التدين المعبي 

نظتام  ينتي لتي تكم  عتن والمعتقدا  ا،   الل المجا  المدروق من لد  جملة من الممارسا السلو  التدينيسنحاو  معرفة 

التي يعتقد الناق أندا  ينية ويتعاملون معدا علتأ هتلا المعتقدا  وبصفة عامة ف ننا نعني بالتدين المعبي كل الممارسا  ولاص، 

 رةالسافدة في لبيلة أنجت : ما هي أنماط وتجليا  التدينالمركبة التاليةاإل كالية  تحاو  هلد الدراسة أن تجيب علأللل  األساق، 

 السافدة؟الدينية  والمعتقدا  الممارسا ؟ وما هي طبيعة  ما  المغرب

 أهمية الدراسة 

ومية لقبيلة أنجرة الجبلية  تما  المغترب، لصوصتا تبرز أهمية هلد الدراسة، في كوندا تبحث في مجمل الحياة الدينية الي

 دين، والمعتقدا  والطقوق والتمثد  المرتبطة به.في جانبدا المعبي، أ  ما يتعلق بتمظدرا  وتجليا  هلا النوع من الت

 أهداف الدراسة 

 نظرا لما لدلا البحث من أهمية، ف ن أهدافنا بمكل عام تتمثل في:

المعبي وأنماطه في لبيلة أنجرة  ما  المغرب، وتمريحدا وفدمدا ومتن تتم تأويلدتا، لمعرفتة الكم  عن تجليا  التدين  -

 ية. الالتدا السوسيوأنثروبولوج

فدم طبيعة المعتقتدا  والممارستا  والطقتوق المرتبطتة بدتلا التنمط متن التتدين، لمعرفتة متدج أهميتدتا فتي تنظتيم حيتاة  -

 ثقافية واالجتماعية.  الناق اليومية، وارتباطاتدا بالمجاال  ال

I. أنماط وتجليات التدين الشعبي بقبيلة أنجرة 

بدلد القبيلة تتنتوع  وأنماطه  ناها، وجدنا أن تجليا  التدينلمفدية التي أعدفي المقابد  ا العينةبه   استنطقنا ما جا  عند

التتي الزالته إلتأ اليتوم األنماط البتارزة تقديم  في البداية محاولين، ولد الترنا أن نقسم هلد الفةاءا بتنوع فةاءاتدا الطبيعية، 

 لدا حظوة واحترام من لبل األفرا ، 

                                                           

باةةف أعغلةة ،أف ةةدأاععلةةدجغأعلةةشألةةجهةألرلةةأأاللةةغدتأللةة  أفةة أالل ةةغب عأالعةة أنر يجغهةةغأعلةةشأالعيجةةغعأاللد ح ةة ،أأولةةغأدناأالبةةغل حمأفةة أالعلةةحمأأاالرعلغعيةة  2 
أ.أأ'Glifford Geertz'وليفح دأغي عمابج  حبحلحر أاللعغا أل عفيمأجلحذجأال لميأأهةألعلليرألغأرلعجغهألمألغدتألل  أف أاللجهةأالعىحيل بغإليغف أإلشألج

أأبق ي ة أ ا  أعلشأعيجة أع ةحاةي ألةمأنرةرأيةلغمأعل يلية أاةليل ،أناحاةغأنمأهةذاأالجةحاألةمأالعيجةغعأيعةياأإلوغجية أإ ة امأوغفة أنفة ادأاللرعلةاععلدعأالد 3 
أ06(أبلعةةدرألفةة دتألحمعةة أبغلع ةةغحيأعلةةشأن بةةغاأال بيلةة أاللد ح ةة )الب قحقييم/ال غبحييم/البل احييمأ06غيةة أقاةةدي أحلةة ت،أإذأ ةةللعأالعيجةة أالعةة أاععلةةدجغأعليهةةغأ

ألف دتألورأ بأ.
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وجتدنا أكثر متن ذلت  بل  يكون في مقدمة هلد التجليا  ما نطلق عليه بفةاء 'األولياء وال وايا'،ن أ 4'ةال  ب  ج  'كبالي تراب   وال  

نعنتي بدتا األمكنتة عليدتا استم 'الفةتاءا  الطبيعيتة'؛ أطلقنتا لية تخص الطبيعة الجبلية المجاتجليا  ألرج أل كا  متعد ة أنماط و

'الكراكير' و'القبور' و'الصتخور' وبعتض األمكنتة األلترج تقديس لخصوص التي تجلب أنظار األنجريين إليدا بكوندا مقدسة، وبا

بنتوع  5'جتريينن  األ  'ا  تحظتأ متن لبتل لمستاجد ومغتاروالبقايتا  اآلثارة' وبعض ج  ر  المملوكةاالم   يضا' و'األرااآلباريون الماء'كع  

  حترام والتبجيل.من اال

    فضاء األولياء والزوايا -2

 بأنجرة األولياء تقديس -أ

نجد بقايتا ألوليتاء يعتو  تتاريخ وجتو هم إلتأ متا إذ  لقد تمي  فةاء األولياء بأنجرة علأ مر التاريخ بكونه ظل في تجاذب،

ختتص فقتتط ظتتاهرة تقتتديس األوليتتاء، وإنمتتا نجتتد أيةتتا  ونحتتن نتحتتد  عتتن الممارستتا  لبتتل عمليتتة الفتتتم اإلستتدمي، وهتتلا ال ي

ر إال متع توغتل اإلستدم أ نفسته منتل متا لبتل  لتو  اإلستدم، وصتن  يلتر لتم يظدتوالمعتقدا  صنفين؛ صتن  ظتل محافظتا  علت

حقيقتي ويلتر وهمتي، وإنمتا  فمجتمتع الدراستة طبقتا  للمدحظتا  ال يفتر  بتين ولتي رستمي ويلتر  تعبي، أو بتين ولتي بالمنطقة،

تحصلنا مجمل األجوبة التي فلي أو ذا ، يتصرو ويتكي  مع الظاهرة انطدلا  من حاجاته، وانطدلا  أيةا  من مبتغاد من هلا الو

و  أ  أن جميع األجوبة تقريبا  تجمع ما بتين أوليتاء يعت اء والصلحاء الموجو ين  ون تميي ؛كانه تجمع ما بين جميع األولي عليدا

م اليتومي يستتقالإن  بتل فالتميي  هنتا فقتط حستب وظيفتة كتل ولتي. اإلسدم. مجيءوأولياء ظدروا مع  تاريخدم إلأ ما لبل اإلسدم

ولتتيس إلتتأ  ،التخصصتتا  العدجيتتة التتي يوفروندتتا؛ ولصوصتتا  متن 6هتو تقستتيم يعتتو  إلتأ وظتتاففدم لافترا  بخصتتوص األوليتتاء

 .تي جرج بدا العمل إلأ يومنا هلاستعمارية، والاألنثروبولوجيا اال وسمهجدها ما  مجر ة كتل  التي نيتقس

بالةترورة '، فالةريم يةتم د  ي  فدم يمي ون ما بين 'الةريم' و'الس   ن نوع يلر؛يين في أنجرة تميي ا  منجد لدج الجبلإننا  

أيةتا  بكونته محاطتا  إمتا بأستوار أو  ، وهتو يتميت 7 تعبي و وهمتي، رستمي أموليا  بغض النظر عن ما إذا كان هلا الولي حقيقي أ

' فد نجد له لدج األنجريين سوج معنأ واحد هو يَّد  تلتون أنه يكتون عبتارة عتن لبتر صتغير محتاط بأحجتار  بقبة، أما مصطلم 'السَّ

فرلتون وصاحبه ال يصل إلأ  رجة الوالية بقدر ما يكون فقط صالحا، من هنا نكتم  أن جبالة ي ،في الغالب بلون أبيض لتميي د

ور وعبتا ة ء و القبتاألوليتا تقتديسبين مصطلحي الوالية والصدح، فاألولأ أكثر  رجة من الثانية في نظرهم، للل  فرلنا ما بتين 

تم  ن  يقولون:'غ  فية، فت ذا كتان األمتر يتعلتق بتولي ألرج تخص 'الحوش  أو الكركور'، فالناق يفرلون بين ذل  بتلقا ي ل  التو   ور     ي ن تم 

 ن ور السيد فوالني'،  يفيقولون: 'غنممما إذا كان األمر يتعلق بصالم ني'، أوال  ف  

                                                           

 .حأغلغ تأحالهبقاللجق  أاللد ح  أه ألجق  أربلي ،أعع فأعغدتأف أالل  اأبلفظأ'ربغل 'أعلييماألهغأعمأال يفأ 4 

 .لفظأابجر ييمألع حفأف أ لغرأالل  اأيقلجألا اأعلشأ وغمأقبيل أنجر تأالربلي  5 
لرلة أبيةعأ،ألاةقفشأالل ةجغحيغ ةوحم،أنجظة ألة  :أبةحرأبغ ةوحم،أاب ةغقي أحاللعع ةداعأبةغلل  ا،أع رلة أج ةي أهجةغأإلةشأجةحاأالد ا ةغعأالعة أقةغمأبهةغأبةحرأبأ6 

 .98،أص6890لش،أنوعحب أحأ،أال ج أاب3اللول ،أعدد
أج ي أهجغأإلشأد ا غعأ'إيليرأدح لج هم'أحناحاغأوعغبه: 7 

Emile Dermenghem : Le Culte des Saints dans L’Islam Maghrebin ; Édition Gallimard ; paris1954 .أ  
أ
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لتتأ مستتتوج أ مستتتوج القبيلتتة كلدتتا، بينمتتا الصتتالم أو الستتيد يكتتون صتتيته محلتتي عإال أنتته غالبتتا  متتا يكتتون التتولي معروفتتا  علتت

ولتد بلتع عتد  األوليتاء  كألصتأ حتد.القبيلتة ربتع صتل فقتط إلتأ مستتوج تعتداد يمكتن أن ي'، وإذا متا االقرية ال القبيلتة ككتلالمد ر'

 البعض بوظاففدم الدينية وبتواريخ تواجدهم.بأنجرة حسب المبحوثين ثمانية معروفين علأ مستوج القبيلة، يتمي ون عن بعةدم 

 ن بقبيلة أنجرة إلى حدود اليوم.  مجموع األولياء المنتشري( يبين2جدول رقم)

 األولياء  المدشر الربع

 

 

 

 البحراويين

 سيد  لنقوش زرارعا

 سيد  المنار  الحا  المكاو  المنار 

 سيد  علي بنحرازم الحمومي

 عيسأريس بن سيد  ا  طالع المري 

 سيد  أحمد بن عجيبة ال ميج

 بن عجيبة سيد  عبد القا ر 

 بن عجيبة سيد  عبد القا ر  غدير الدفلة  البرلوليين

 د  مسعو سي الخميس )كدية علي الفحل( الغابويين

 

 بأنجرة الزوايا بركة -ب

س الدجتر ، حيتث انتقتل استمدا متن ' ار أن ال اويتة فتي المغترب لتم تعترو إال بعتد القترن الختام 8يلكر 'محمتد جنتدوبي'

القتو  أن ال اويتة  بغض النظر عن الستيا  التتاريخي للنمتأة يمكتنلكن ة' ثم إلأ اسمدا المعروو حاليا ، ار الةيافالكرامة' إلأ ' 

ن متتا بتين  تيخدا المسستس ولتدامدا، إال أنته سترعا معنتأ أندتا حافظته علتأ التروابط المتينتةالمتا ارتبطته بعامتل الممتيخة؛ بلط

تصتبم ال اويتة ا ستترتبط مبا ترة بتأ وار سياستية، حيتث سإلأ إيديولوجيا لاهرة عندم 9' يل إيكلمان'ستتحو  كما جاء علأ لسان 

في نمأتدا معروفة بكوندا ال اوية  ذا كانه فإلأ مواجدة األلطار الخارجية والداللية، مسسسة الستقطاب المجاهدين والدفع بدم 

  متع ندايتة االستتعمار فتي أواستط القترن العمترين إلتأ ة والتعليمية، فت ن أ وارهتا ستتغدو سياستية، لتتحتوتةطلع باأل وار الديني

مدا عوامل متعد ة أهمدا اندثار األلطار الخارجية وتحكم الستلطة أ وارها االجتماعية الدينية التعليمية السابقة، هلد الدورة ستحك

 في كل القوانين المنظمة للدولة،

                                                           

-غ يني ،ألج ح اعأوجغرأنحرح دحي،ألقبع أدا أال  حييم،أفغسبيمأالعرليغعأحالرذح أالعغ يني أحال ح يحعأتالل  ا:أالظغه ألللدأرجدحب ،أابحليغءأف أ 8 
أ.61،أص0668الل  ا،أقبع أ

الل ةة ا،أالقبعةة أابحلةةشأ-ل أعةةغ يوأحلرعلعةةغع،أدا أعحب ةةغرأللج ةة ،أالةةدا أالبييةةغء:أديةةرأايوللةةغم،أاإل ةة مأفةة أالل ةة ا،أع رلةة ألللةةدأنعفيةةف،أ ل ةةنجظةة أ9 
أم.6886
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بكامتل  للقيتامن لل اوية  يئا  بعد ذل  إلأ حين تصبم مسسسة ال اوية مجمدة وغير لا رة اليتوم سسسة السلطاولن تتر  م 

دتا أو تتتدلل فيدتا، وبتاأللص فتي لبيلتة أنجترة، ستيرتبط تأستيس أ وارها، ومن ثم سترتبط أكثر بمعتقدا  لم تكتن لبتل  معروفتة ب

طة أ د االرتباط باألولياء والمرفاء األولين التلين عمتروا المنطقتة، لكتن هتلد ال اوية بالدين بمكل مبا ر، وستكون وال تدا مرتب

المتمالية، حيتث ستتظدر زوايتا بافتل  وار سياستية متع بت وج فجتر الغت و الختارجي للتبد  وللقال اوية سترعان متا ستتتحو  إلتأ أ

ل اويتة بمتكل عتام لتدج جبالتة بتتاريخ ال وايتا لرج ليسه  ينية بقدر ما هي جدا ية، إنه ال يمكن بتاتا  أن نفصل تاريخ مسسسة اأ

نحتتفظ بنتوع متن الخصوصتية، وذلت  أن ال وايتا القافمتة علتأ المترفاء واألوليتاء ستتحتفظ إلتأ المغربية عامة، إال أنته يمكننتا أن 

متن الوجتو  متع حدو  ما بعد القرن العمرين بكل أ وارها االجتماعية في جبالة، في حين ستختفي ال وايا ذا  الصبغة السياستية 

بريالية التي حصتلنا عليدتا، إلتأ أن نداية حقبة االستعمار، وستطلعنا الوثافق التاريخية لإل ارة االستعمارية وكلل  الدراسا  اإلم

 ا زوايا متعد ة لن تكون سوج صنيعة الظرفية وسرعان ما ست و  كما لو أندا لم تكن.منطقة جبالة ستولد فيد

 .2222ها وجود إلى حدود سنة يلة أنجرة والتي لم يعد ل(  الزوايا بقب0جدول رقم)

 المداشر المنشرة بها اسم الزاوية القبيلة 

 

 

 أنجرة 

 تسو   ون أن تستقر ال اوية الوزانية

بين الويدان، تغرامه، سو   ةال اوية الريسوني

 الخميس، الخرارزة

 الحمة، البيو ، بو عبا ، الداهر ال اوية البقالية

 

األو  يستتمد ممتروعيته متن مسسستة الواليتة  ال وايا فتي فتترا  متباعتدة: عرفه ثد  أصناو منإذن، لة أنجرة بيل إن 

يدة كليا  عن اللعبة السياسية، وهو الصن  السَّبا  للظدور فتي والصدح ظله أ وارها اجتماعية و ينية وتعليمية بالخصوص وبع

، وب مكاننتا القتو  أن هتلد ال وايتا ظلته محافظتة 'التيجانيتة'و 'الدرلاوية'و 'ويةيساالع'القبيلة ونلكر علأ وجه التخصيص ال اوية 

يستتمد ستلطته متن  استية؛ هتلا الصتن ليلعتب أ وارا  سي رعلأ أ وارهتا إلتأ اليتوم، أمتا الصتن  الثتاني ظدتر متع بت وج اإلستتعما

لطتب م  تيخ جبالتة سيد  يونس بن أبي بكر' عتالتي تنحدر أصولدا من ' 'الريسونية'مسسسة ال عيم، ونلكر بالخصوص ال اوية 

أمتا الصتن  الثالتث فألتل متن  لطته السياسية علأ كل تراب جبالتة.، حيث كان الريسوني يبسط س'عبد السدم بن مميش'المغرب 

ن، فدو يستمد ممروعيته متن مسسستة الصتدح والواليتة لكنته سترعان متا يعتو  لتأكيتد هتلد الممتروعية عتن طريتق لعتب الصنفي

التي تعتو  أصتولدا  'البقالية'و 'المري  الوزاني'التي تنحدر أصولدا من  'الوزانية' وار السياسية، ونلكر بالخصوص ال اوية األ

 تي انخرطه في السياسة حتأ نسيه أ وارها االجتماعية والدينية.الوإلأ 'محمد بن عبد هللا الحا  البقا ' 
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 مريدين 2 بليونش الدرلاوية

 مريد 72 عين   يمة التيجانية

 

 البحراويين

  دمري 61 طالع المري  العيساوية

 مريد 61 ال ميج الدرلاوية

  مريد 72 الروماناالمنار التيجانية

 

 البرلوليين

 مريدين 61 ال اويا العيساوية

 مريد 62 غدير الدفلة الدرلاوية

 مريد 63 بولعيمش التيجانية

 

اعيتة والدينيتة إلتأ حتدو  فالصن  األو  ظل محافظا علأ نفسه من االندثار  وحافظ علأ لتدر كبيتر متن وظاففته االجتم  

أمتا الصتن  الثتاني فقتد زا  متن القبيلتة بت وا  االستتعمار متن اليوم وذل  ألن هلا الصن  لم يدلل في متاها  اللعب السياستية، 

في لبافلدا عن طريق وضع هيكلة هرمية تعتمد األ ياخ والمقدمين والقةتاة واألعتوان التتي  متر  القتوانين جدة وبتحكم الدولة 

بمعنتتأ أن زوالته ارتتتبط بأحتدا  سياستتية جعلته مركتت د يتتقلص أكثتتر فتتأكثر  الستافدة فتتي القبيلتة متتن جدتة ثانيتتة؛ة للستتلطة العرفيت

ما تحوله أ وارد االجتماعيتة والدينيتة إلتأ أ وار سياستية بالخصتوص، بمرور اليوم، أما الصن  الثالث فقد لةأ علأ نفسه حين

ا أرا  أن يعتو  إلتأ أ وارد الرفيستية فتي القبيلتة، وهتلد المعانتاة جعلتته يتراجتع حتتأ وظل يعاني في فترة متا بعتد االستتقد  حينمت

 لر القرن العمرين بعدما كان منتمرا  في كل تراب جبالة.اندثر من القبيلة في أوا

 فضاء المجال واألمكنة المقدسة  -0

عبتارة عتن تبجيتل، وأغلتب هتلد الفةتاءا  ة متعد ة تحظأ بالتقديس والنعثر في لبيلة أنجرة علأ أمكنة وفةاءا  طبيعي

 ، ض بقايا ويثار 'المساجد' القديمةلمياد' و'أراضي مملوكةاالمرجة' وبع'كراكير' و'صخور' و'لبور' وأ جار' و'منابع 

                                                           

أحالعيرغجي أف ع أرلعجغهغ،أحه ألعقيغعأدقي  أعلوججغألمألع ف أالاح تأالعغل ألليح أالماحيغأالعي غحي أحالد قغحي أهذهأاللعقيغعألاد هغأالل غب عأال 10 
محايغأفهمأيلي حمأ'الللغع'ألأأف جأنن ىأأالأيعحف حمأعلشألوغمأل ع  /لومأأ،نن ىحق ىأمأهجغمأل يديمأو  أف ألدا  أقبيل أنجر تأاليحم،أحقدأذو ألجغأن

أالمحايغ.علمأبيل أحنغ رهغ،ألذلمألددجغأف قأاللدا  أالع أعحردأبهغأدانرأال 
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التدعم المتفو  القتو   يبتا ، كمتا أندتا لتم تكتن لتقتدق لتوالا  تقدق متن زوايتا متعتد ة وبأستاليب مختلفتة تقروكل هلد األ ك

 المكان مقدق بالفعل.ا  التي تنتمر لتعبر عن أن للحكاي

 ه راستت إلتأ ستبقنا لتد المقتدق فةتاءال هلا مثل أن علينا يخفأ وال أنجرة، لبيلة أرباع في بكثرة وتنتمر' الكراكير' تظدر

 ال:"يقتو  حيتث التقتديس، أ تكا  متن المتكل هتلا فتي كثيترا   فصتل التل  ' وتتي إ مونتد' علأ رأستدم ،نواألنثروبولوجي من كثير

 التتتدو علتتأ الحجتتارة أكتتوام عتتام بوجتته يمتتمل بتتل بتتالتولير، المخصوصتتة الحجتتارة أكتتوام علتتأ كركتتور كلمتتة متتدلو  يقتصتتر

 ليتتتلكرها ذكتترج أو عدمتة مجتتر التتل  يبقتأ ' العدمتة' كركتتور :مندتا عتتدة وأصتنا إلتتأ الكراكيتر ' وتتتي' لستم ولتتد .11"أنواعدتا

 كركتتور، باإلضتافة إلتأ القبافتل حتدو  بتين للفصتل النتاق يةتعدا أحجتتار كومتة عتن رةعبتا هتو التل ' الحتدا ة' وكركتور النتاق،

 هللا أوليتاء متن بتولي بالخصوص بطتري النوع وهلا' الولي باسم' يصنع وكركور ،ما  خص فيه يقتل الل  الموضع وهو' المن د'

 منته، نرالتب أو ننظتر التل  المكتان الكلمتة هتلد تعنتي حيتث ؛'الركوبتة' كركتور، ثتم األستاق موضعه يكون ما وغالبا   المعروفين

 لا فعتكمت نعممدا أن يمكن الإال أن نتافج ' وتي'  .بركة ذا كان لمخص لبر أنه فيقا  مجدوال يكون ما عا ة الل ' القبر' وكركور

بتل  واع،نتاأل هتلد جميتع مثتل متن كراكيتر أنجترة منطقتة  الل نجد فد بمدة، عليه نساللد  يء وهلا المغرب مناطق جميع علأ

 لتدج معتروفين كتانوا متا غالبتا   التلين الصالحين هللا أولياء بآثار مبا را   ارتباطا   يرتبط  الكراكير: األو من صنفين قبيلةال في نجد

، نيمجدتول صتالحين أو 'لستا ا ' تكون بقبور يرتبط ما فغالبا   الثاني الصن  أما ،'فدن سيد  روضة' سما عليه يطلقون، األفرا 

 يلتر  تيء أ  نجتد ال ذلت  عتدج األحجار، من كومة به موضع عن عبارة أنه رغم' فدن سيد  لبر' اسم عليه نجريونألا يطلق

 ذلتت  وعتتو  جتتدا   للتتيد إال' كركتتور' كلمتتة يستتتعملون ال أنجتترة أهتتل أن االنتبتتاد نلفتته أننتتا غيتتر .كركتتور كلمتتة معنتتأ علتتأ يتتد 

 التتي' حتوش' كلمتة يستتعملون ال كمتا للثتاني، بالنستبة' فتدن ستيد  ستيد' أو األو ، للصتن  بالنستبة' فتدن سيد  روضة:'يقولون

 متن كثيتر في الغربي المما  الةجب أن مجد ا االنتباد نلفه أننا غير المغربي، والوسط الجنوب مناطق في االستعما  كثيرة نجدها

يَّد  ' اسم والقبر الةريمو الكركور علأ يطلقون المدا ر  .مقدق مكان أنه عن فقط للداللة' س 

 صتتالم لتتولي يثتتر أو مخلفتتا  عتتن عبتتارة أنتته لمجتتر  تقديستته ويعتتو  بكثتترة -األوليتتاء كركتتور -األو   الصتتن إذن  نجتتد

 ال يتارا  أن غيتر  افمتا ، منته يمتر موضتعا أو بيته أو للوته موضع يكون أن كنيم القبيلة، أو الربع مستوج إما علأ 12معروو

 يتتوفر لتم وإذا بتيض، أو نقتو  بقطتع يتأتي أن ستوج عليته ماد ي ور أن مثد أرا  فمن بسيطة، تكون ما غالبا   النوع بدلا المرتبطة

 أمتا .هنتا  تظتل حتتأ الكركتور حجتارأ متن حجترة تحته يةتعدا 13'الخدنتج'  تجرة متن جت ء يقطت  أن لته فمستموح ذلت  علأ

 متلهل، بمكل السا ا  يقدسون دمأن إلأ راجع ل وذ األو ، الصن  من أنجرة في أكثر منتمرة فدي الكراكير من الثاني الصن 

 وبالخصتوص بتأنجرة، المدا تر غالبيتة تطبتع ستمة وهتلد األلتل، علأ واحد بمد ر كراكير ثد  من أكثر نجد أن يمكن أننا حتأ

 معروفة، غير الكراكير هلد غالبية لكن مجاليا ، التوسع من كبيرا   لدرا   تمتل  لتيا تل 

                                                           

أ.06-06أصأ،0666أقبع أالل  ا،-ل بغقاأ ق اج،أنب ألقبع أل  م،ألج ح اعألمر،أال ليمأعبدأع رل أل اوش،أدحع ،أإدلحجدأ11 
أنجظ :أ 12

Edouard Montet :le culte des saints dans L’Afrique du Nord et plus Spécialement Au Maroc ; Librairie George & Cie ; 
Genéve ; 1909. 

أ.حلع حف أقيب أ اةل أحلهأابني أإلشأليغرألحجهأالربغر،أملقأنعلشأف أيجع  أاللع يمأيععدىأالأجبغعأعمأعبغ تأهحأةج أ اأالن أأ ر أ13 
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 وهميتة، أو حقيقيتة أيةا   تكون ولد متباعدة، زمنية فترا  في هنا  من مروا صالحين لرجا  لبور كانه أندا المنطقة أهل يقو  

 بمثابتتة هتتي أو وهميتتة الكراكيتتر تلتت  جميتتع أن نقتتو  ال فتتنحن اآللتتر الجانتتب وفتتي ،حقيقيتتة غيتتر فأغلبدتتا لمدحظاتنتتا طبقتتا   لكتتن

 متتع نتترج كمتتا واجبتتة ليستته وزيارتدتتا متتا، صتتالم لرجتتل مكانتتا   بالفعتتل يكتتون أن ويمكتتن هتتو كمتتا الزا  بعةتتدا ألن عدمتتا ،

 .ةوالنفسي العةوية األمرا  من المفاء أو الصحة طلب أو ال وا  مثل مختلفة لغايا  ت ار لكندا الةرافحية، المقدسا 

 هتم ألستيا  دتانأ يقتا  متا أيةتا   غالبتا   التي ،14القبور للنظر ملفه بمكل األنجريون يقدق الكراكير، تقديس عن بعيد وغير

 القبتور أن القتو  وب مكاننتا يوجتدون، حيتث المد تر الغالتب في يتعدج ال صيتدم أن كما لدم، تاريخ ال معروفين، غير الغالب في

 مجمتوع متن مد تر كتل فتي والتبجيتل الولتار متن بنتوع يحةون األلل علأ لبرين نجد أننا حتأ أنجرة، في بكثرة تنتمر المقدسة

 بتتدبير أووفت  العقتم  األطفتا طلتب  أو الت وا  بطلبتا  أو األمترا  بمتفاء عدلتة القبتور لدتلد يكتون متا بتا  وغال القبيلتة، مدا ر

 التربط'لةتايا  تختص ستحرية لةتايا عقتد أو كف  ' يطانية' ألغرا  تستعمل لبورا   نجد ما أيةا   الغالب وفي اليومية، األحدا 

 .المعروفة القةايا من  لذ غير أو' العين أو التابعة أو الثقاو أو الفسخ أو

 طيلتة لكننتا ،15'الصتخور' يقدستون يلر جانب من ف ندم والكراكير والقبور واألولياء ال وايا يقدسون أنجرة أهل كان وإذا

 الصتخور جميتع أن انتباهنتا أثتار ومتا ألترج، ظتواهر متع بالمقارنتة لليلتة إندتا بكثرة، منتمرة الظاهرة هلد نجد لم بأنجرة جولتنا

' ال طمتة اللتة' وحجترة 16'امباركتة اللتة' كحجترة بنستاء، مرتبطتة أستماء أندتا بمعنتأ ذكوريتة، غيتر أسماء تحمل بأنجرة ةقدسالم

 أن فتي الحق المجتمع يعطيدا فلم العدجي، الجانب تعدجي ال نجرةأ في كفةاء مقدق المرأة حةور أن نقو  يجعلنا ما وغيرها،

 .معروفة أو عالمة ولية تصبم

 بنقتاط المترة هتلد األمتر يتعلتق المقدستة، الطبيعيتة األمكنتة متن ألترج أ تكا  بالقبيلتة جبالتة لتدج د عن ذل  نجديوغير بع

 فتد الثتاني أمتا باألوليتاء، يترتبط متا وغالبتا   بالبركتة، مفعتم نتهأل يقتدق األو : التقتديس من صنفين نجد المكل هلا في لكننا الماء،

  '،والعفاريه كالجان' ا تسكنهأرواح أن لمجر  رامباالحت يحظأ ولكنه بركة، به ألن يقدق

                                                           

أالعيةحي أابلة اضأعة جأفة ألنةعصأال  ية أنهةرأل ةاأحهةح'أم أداأج أالد أأ يدي'أيدعشأاغلاأل ررأقب أيحردأالب قحقييمأ بأألف ق أالعغبأ'أععغاأبج 'ألد  أف  14 
أنحأديةمأ ةورأعلةشأق بةغمأنحأبةيضأنحأج ةحدأققةأأإلةغأ،'بغلميةغ ت'أيةىع أحنمأرلعة الأيةحمأل ةغءأيةىع أنمأإالأالماةة أعلةشأفلةغأبغلليحاجةغع،أنحأبغإلج ةغمأالنغاة أ حاء

أيىنةذأالليحاجةغعأوغجةعأإذاأنحأاللة ضألحيةأألية أفي  ةهغأأعة ااألفجة أيىنذأ مأبغلدعغءأفيعح رأبغل ب أاللدفحمأس نأعجد'أالميغ ت'أحي دمأال ب أنلغمأفي فأدرغر ،
 .في فشأالر حأنحأضالل أألحيأأعلشأفي  هغأالع ااألمأاللفج أعلم

أج ي أهجغأإلشألغأوعبهأ'هج يأبغ  '،أنجظ : 15 
Henri Basset :Le Culte des Grottes au Maroc ;Ancienne maison Bastide/Jourdan ; édition Carbonel ; Alger ; 1920.أ

 

أعغ تأعدعشأل د  أأبىجهغأابجر ييمألدىأال دمألجذألع حف أان تأشعلأ،البل احييمأل بأأالعغبأ'أأالل  شأحاد'ألد  أف أجع  أالظغه تألهذهأا ياأل غرأف  16 
أح يدجغأالني ألع شاألي 'أالان ت'أي لشأبغلبل ألحيأأعجدألح شأربرأن فرأع أأحالع 'أأالب و أبلر ت'أنن ىألاغد أف أحعدعش'أالبغ و أالل أبلر ت'

لللدأداحدأف أوعغبهأفي حر:ألر تأالب و ألحرحدتأبحادأالل  شأعلعأربرألح ش،أي غرأيذو هغألؤ خأعقحامأأ.اللع حف أال ا ألهمأححقععأال  مأعليهألح ش
الل  ا،أ- أاللح .أنجظ :ألللدأداحد،أعغ يوأعقحام،أاللرلدأاللغديأع  ،ألج ح اعأعقغحيمأن لي ،أعقحامنجهغأان تأ يدجغألح شألأأالني ،أحفيهغأن 

 .60،أصأ0668قبع أ
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ة' اسم األو  الصن  علأ يطلقون فجبالة  ،17غيتر ذلت  بأستماء تستمأ' المتاء عيتون' ستنجد ألننا المامل بالمعنأ ليس لكن ،'الحامَّ

 بدتا، غستل أو ،أ متن مافدتاألتل متن منبعدتا أو توضت الولي ألن تقدق أندا فاألغلب باألولياء ترتبط التي المافية للمصا ر فبالنسبة

 18'بالحامتة' عتا ة تتدعأ التتي المافيتة األمكنتة يختص فيمتا أمتا إليدتا، انتقله الولي بركة أن بدعوج مقدسة بعد فيما الناق ليجعلدا

 تلت  أن إمتا عتاملين،يعتو  إلتأ  رأينا كما المافية المصا ر تقديسف .بالخصوص عدجية اجتماعية لدما  دمتق نظرا ألندا فتقدق

 .عدجية الغالب في تكون معينة بوظيفة ارتبطه أندا وإما الصالحين، األولياء من بولي ارتبطه المصا ر

مر بآثار المساجد القديمتة التتي تحتا  حولدتا يلر من الظواهر الطبيعية المقدسة، يتعلق األ نعثر علأ نوع جدة ألرجمن 

لمجتر  أن أحتداثا  لارلتة تحتد   اللدتا،  بتل تقتدق ينيتة، وظيفتة تتس    لتيس ألندتامجموعة من األساطير والروايتا  الخارلتة، 

أ المستجد فتي ، حتأ أن االسم الل  يطلقته األنجريتون علت19ة'ع  ويم  اسم 'اللة الجامعاالج  األنجريين علأ مثل هلد الظاهرة  ويطلق

 اللتة لته ة الجتامع'، فالمصتطلم 'اللتة' هلد الحالة يد   اللة لطعية أندم يجعلون مندا روحا  تتحر ، للل  يطلقون عليدتا لقتب 'اللت

حينمتا أن تحد  عن األنجريين  20، ولد سبق 'إل وار  فستر مار 'في الفةاء الطبيعينسانية لدا روح معينة تتحر  تتخل صفة إ

ا  إضتفاء صتف ؛ أ 21مي ون بكوندم يطوعون الظواهر الطبيعيتة لصتالحدم تحته متا ستماد 'بأنستنة البيئتة الطبيعيتة'يت اعتبر أندم

 الب تمس الظروو المعيمية لافرا .ألغرا  تكون في الغ الصد استغدلدة تتحر  علأ أمكنة جامدة ال تحر  ساكنا  إنساني

' األر ' كانته فلمتا ،'بتاألر ' األمتر يتعلق بالمنطقة، قديسالت أ كا  من يلر نمط علأ ينصرو أن يمكن الميء نفس

 ال الستيا  ذا  فتي األمتر إن متميت ة، ألترج بطقتوق يتمتتع مستقد كيانا    كله ،دما يئا م القرو  المجتمع في وليمتدا بوفرتدا

 تلت  أ ' المملوكتة بتاألر ' األنجريتون يستميه بمتا يتعلتق األمر إن القبيل، هلا من  يء أو محصو ة أو م روعة بأر  يتعلق

  سكنتدا، لد األرواح أن بفعل تولفه لكن ت رع كانه التي األر 

                                                           

أنالمأعداحيأالع أالبل احييمأف ق أب بأ'أال لرأعيم'حأالداه أبلد  'أال للحمأعيم'حأل اممأبمأعل أب يديأالللحل أبلد  'أالج ح أعيم'ج ي أهجغأإلشأ 17 
 حغي هغألمأابلوج .أحابلعغءأحال لاأ الاد

أنمألجةغأف يةرأقبيعة ،ألةغءألجةهأينة جأنجةدجأ فةأرةغءعأحقةدأالب قةحقييم،أ بةأأف قة ألم'أععغاأبج 'ألد  أف أاللحرحدت'أاللغل 'أبيجهغألمألذلمأو ي تأنل ل أجرد 18 
أبغلناةحصأععة فأاللغلة ألوةمأالةمحاج،أفة أقلبةغ أأالة نسأنغقيةعأبةهأالج ةغءأعة يقأاة ي أن ةرغ أ ةعغةرأب  بهةغأعحرةدألوةمأابقفةغر،ألعة جأعناةصأاللغل أهذه

أععلةةجأإذاأنلةةغأفي ةةفش،ألغةهةةغألةةمأالقفةةرأي ةة اأنمأف بةةد'ألةة  أتاللةة ا أأد رةة أوغ عفةةغا'أدانليةة أبةةىل اضأابلةة أععلةةجأفةةاذاأنلةة اض أعةةدتألةةمأابقفةةغرأععةةغلةأبوحجهةةغ
أالل ةةدسأاللوةغمأهةذاأفبميةغ تأاللة ض،أنلةغومأفة أليحيةأأاللبلةرأع ابهةغألةمأفيؤنةذألة  'أالرلةديأااللعهةغا'أولة ضأعيةحي أحبغلناةحصأنغ رية أبةىل اضأابلة 
أحعوةحمأنل ايةهم،ألةمأابقفةغرأي ةف أنمأهةحأال ةي ة أعللةهأيب ةشألوةمأاالنعاغاةغعأددلععةأوقبيةاأفغللغلة أنقفةغال،أحيجربةحاأيعمحرةحاأنمأالماةة حمأيعلجةشأنييغ أ
أ.بيضأنحأن حااأنحأال لأألمأققأأنحألجغءأنحأج حدا أأعيمأال غلاأف أب يق أالميغ ت
مأدانله،أحليسأف أعللجغأنمأالل أالرحيلع أنحأالرغلأأهحألاقلاأللل أنغصأجردهألدىأابجر ييمأللدالل أعلشأنمأالل ردأال ديمأع وجهأ ححأععل أأ 19

 جردأل رأهذهأالظغه تأف أقبغةرأربلي أنن ى.

أجأيعق جأف أرمءألجهأل بيل أنجر ت:جلاأنمأج ي أهجغأإلشأوعغاأفي ع ألغ مألحرأالمحا 20 
Edward Westermarck :Marriage Ceremonies in Morocoo ; Curzon Press ; London (sans date). 

 :نجظ  21 
Eva Evers-Rosander : Some Wedding Customs in Qbila ANJRA Now (1976-1987) and Then (1900-1910) 
Comparisons and Reflections Based on Westermarck’s ; Books “Westermarsk et a societe Marcaine” Université 
Mohammed 5 Faculté des litters et des Sciences Humaines ; Colloques et Seminaires N° 27 ; Imprimerie El Maarif Al 
Jadida ; Rabat-Maroc. 
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 موجتو ة، لكندتا بكثترة، منتمترة غير أندا ولو الظاهرة هلد إن .زرعدا أو األر  لمس علأ تجرأ من كل تصيب األرواح وهلد

 عتتن الحتتديث ستتل  كمتتا وتمامتتا   .الطبيعيتتة ألمكنتتةوا الظتتواهر تقتتديس إطتتار فتتي عنتته الحتتديث يمكتتن موضتتوعا   لنتتا بالنستتبة تمتتكل

 أرضتا   كوندتا ثانيتة جدتة متن' المرجة' دة أوج من' المملوكة ر ألا' عن الحديث نفس ينصرو أن يمكن' الماء ونقاط المجار '

 حتلر، تقتديس موضتع فقط تظل لكندا' العبا ة' مستوج إلأ تصل ال الظواهر هلد. فمثل 'والعفاريه الجنون' يسكندا ما غالبا   مافية

 .الةرر تجنبل الخوو بنكدة تقديس

II. ممارسات ومعتقدات مقدسة بالمجتمع األنجري 

 المقدسة بقبيلة أنجرة رسات المما -2

 هتلد التتاريخ، فتي الةتاربة التقاليتد صلب من تنبع ،تحةر في المجا  المدروق تتخل صبغة مقدسة الممارسا  من كثير

ة'أ رأق هتتلد الممارستتا  علتتنجتتد  ومتنوعتتة، كثيتترة الممارستتا  متتار   لتتدج  ينتتي احتفتتا  أعظتتمالتتتي تعتبتتر  العتتين، بتستتكين' الع 

 لطتب ب يتارة تتعلتق لكندتا المواستم، بعتضفتي  نترج كما زراعية بطقوق تتعلق ال فالعمارة عام، بمكل الةوجبلاصة  األجريين

  ،'مميش بن السدم عبد موال ' جبالة و يخ بالمغرب األلطاب

 ستتمي لتتلل  المتتمالية، بالمنطقتتة الجبليتتين كتتل بتتين القويتتة الوحيتتدة الرابطتتة يظتتل التتل  التتوالء طتتابع تستتيتك ال يتتارة هتتلد

 عبتد لموال  ينتمي بةريحه، تحيط التي المباركة المنطقة في فالكل:"'أورياطي لينارو' اإلسباني يقو  .22'بالعمارة' به تفا حاال

 األرواح علتأ للتغلتب القوة وهو )..( الخيرا  تمنم التي واألر  جبالة، كانلس الحياة يعطي الل  األكسجين يعتبر الل  السدم

متارة' حستب العينتة لته ثتد  معتاني:المعنأ  .23"ووالجفتا األمطتار نتدرة عند االستسقاء لطلب المدذ وهو المريرة، فتالمفدوم 'ع 

أن  فدتم يقولتونأ  ما يعا   'العمترة' فتي المتر ، ؛ للفقراءبمثابة موسم الحج األصغر بالنسبة  كونداأندا سميه كلل   يفيداألو  

، أمتا المعنتأ الثتاني وهتو األلترب فتي نظرنتا إلتأ الحقيقتة لكثترة ل العلتملحتج عليته أن يعتمتر فتي جبتالل  لم يستطع اللهاب إلأ ا

'؛ بمعنتأ أندتا ستميه كتلل  أن يعتبتر ، تفدياتداولته  تر  مَّ حستب تعبيتر أحتد  المصتطلم يتأتي متن 'التعميتر' وبالةتبط متن الجتلر 'ع 

تتع  ت  'ل   :األنجتتريين مناستتبة لتجديتتد  كتتلل  كوندتتاأندتتا ستتميه الثالتتث فيقتتو  ، أمتتا المعنتتأ 'االمتتتدءنستتبة إلتتأ ''؛ أ  ن  ة كتتامل  بال تتج  ب   ار  م 

'، حيث يعتقد األنجريون وسافر جبالة أن زيارة القطب هي التي تحد  من سيمو  أو يعيش في السنة المقبلة، لتلل  ستم ر  م  يه 'الع 

ر نيا في فجتر الفتاتم متن  تدعلأ أن العمارة تبدأ زم .حتأ يغسل الفر  ذنوبه ويتةرع إلأ هللا يارة القطب واجبة فبلل  االسم، 

 يوليوز من كل سنة، وكانه في األيام السابقة تظل مستمرة زهاء األسبوع، ثم تقلصه إلأ ثدثة أيام،

                                                           

أياةرأالأبىحليةغءأيععلةجألةغأغغلبةغ أأحالةذيأالب ةيقأااللعفةغرأعلةشأابنية تأالع لي أيقل حمأفغلربليحمألألف اد،أبغلج ب 'أ ماللحأ'أععغدرأال'أأالعلغ ت'أنمأاالجعبغهأجلفع 22 
أبلد ةة 'أعريبةة أبةةمأنللةةدأ ةةيدي'ألح ةةمأنحأالللةةحل أبلد ةة 'أعلةة أ ةةيدي'ألح ةمأنحأال ةة يفأقةةغلأأبلد ةة 'أاد يةةسأ ةةيدي'أولح ةةمأالعلةةمأربةةرأققةةاأإلةةشأاةيعهم
 .عغمأورأايفأف أال بغج أال قاألهذاأربغل أينااهأالذيأااللعفغرأعلشأإالأيجقجأعردهأف أابحرأاال مأنلغأل  ،أالملية

أابحلةشأالقبعة أ ةبغ عير،أألقبعة أالع ح ة ،أالعيةغديأالعميةمأعبةدأع رل أحابي ل ،أالمحايغ:ال  فغءأقحاةفألفحلنعأبربغل أالديجي أال حابقأنح يغق ،أنيجغ ح 23 
 .08صأم،0666
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فتتي أستتفل الجبتتل فتتي مواكتتب صتتالبة، وهتتم يصتتعدون بتتين جنبتتا  الجبتتل حتتتأ صتتار  اليتتوم يومتتا  واحتتدا ، حيتتث يتجمتتع النتتاق  

ر هنتتا وهنتتا ، وفتتي بعتتض اللحظتتا  تستتمع النستتاء يتترتلن متتا يستتميه جبالتتة ريتتد تنتمتت' وال غاصتتدة والستتدمتستتمعدم يتتر  ون 'ال

 .24'بالعيوع'

يختلط علينا األمر ونحن نحاو  أن ة ممارسة طقوسية بامتياز لدج جبالة، لكن عا  'ةر  ص  ن  الع  'باإلضافة إلأ العمارة تمكل 

ت' و 'ينَّاي  وز  اك  رة' و'الح  ندرق هلا النوع من الممارسا  لدج جبالة، ولصوصا  ما بين 'العنص ذلت  أن الستكان  ، 'ديتد  ج  ا   ام  ر' و'الع 

حقيقتتة أن ، والباألستتاق الفدحتتي التقتتويم متتن نابعتتة مةتتبوطة رزنامتتة وفتتق وذلتت  طقوستتي طتتابع ذا  احتفتتاال  عتتدة يخلتتدون

جديد' كمتا يحتب لجبالتة عام ااير' أو 'الحاكوز أو ينبالنسبة 'لللميء واحد، ف'الحاكوز ويناير والعام الجديد' لدج جبالة هي تسميا  

أنجرة أن يطلقوا عليه غالبا  ما يسبق العنصرة، حيث يكون االحتفا  به احتفاال عافليا  فقط، وذل  ألن العتام الفدحتي الجديتد  افمتا  

صترة فدتي االحتفتا  التل  هي احتفتا  وممارستة أوليتة لبدايتة العتام الفدحتي، أمتا العن كوزافي الفاتم من  در يناير، فالحا يبدأ م

' يعقب جني المحاصيل، وبالتالي فدي م ديتد  وسم االحتفا  األكبر بتاألر  وترافدتا، وغالبتا  متا كتان الفدحتون فتي بدايتة 'العتام اج 

ة'، يجتمعون في الساحة الكب از  لتم  هتلا التجمتعرج 'للد ر' وهم متأهبون للعمل الجماعي أو ما يسميه الجبليتون علتأ عتا اتدم 'بتتوَّ

وعتا ة يكتون  في جماعا  ليتعاونوا فيما بيتندم.  لغر  واحد هو أن يلهبوا لحقل كل فر  أرا  للب األر  تأهبا  للحر يكن إال

وز من كل سنة بالقصر الصغير، فالتيار بداية فصل الصي  ليس عبثا  بقدر ما في اليوم السابع من  در يولياالحتفا  بالعنصرة 

من الحبوب، ويكون الجبليتون لتد لرجتوا مجتد ا فتي جماعتا  والقمم والفو  وغيرها  واللرةوالمعير  وهو بداية نةج الفواكه 

ل هي ممارسة مقدسة للحصو  علتأ فالعنصرة ليسه مجر  احتفا  فقط ب، وهو سلو  تعاوني تةامني متمي ، ا من أجل الحص

   الرفيسي لمعيمتدم اليومية.'بركة األر ' التي تعد الرأسما  الما 

وغيتتر بعيتتد عتتن 'العنصتترة' يتلدتت  األنجريتتون  افمتتا لتتدلو   تتدر محتترم الدجتتر  حيتتث يحتفلتتون فتتي اليتتوم العا تتر منتته 

بالعا ور'، حيث يصوم أغلب أهل المدا ر هتلا اليتوم تيمنتا  بمناسبة مقدسة ؛ مناسبة  لو  'عا وراء' أو كما يحلوا لدم تسميتدا '

جديدة، لكن النساء يعدون لليوم كما هتو معدتو  لتدج  اين النساء ويلبس الرجا  أثواببه، وبعد تحةير حساء الحريرة لإلفطار تت 

التلين  25انتظتار موكتب الطلبتة أهالي أنجرة الفطافر واإلسفنج والرغي  والحلويا  الجافة والخب  والبيض واللتبن والحليتب، فتي

 .وفي يدهم ألواحدم الخمبية الم ركمة 'ورا   الع  'ب طلل يطوفون حو  المناز يجتمعون في 'المسيد' لينطلقوا في المد ر صباحا  

نظترا  للتدور الخطيتر  بتهيوصتون باالحتفتا  والعلماء المتصوفون ما كان  كما أندم يحتفلون بعيد المولد النبو  الل  غالبا

 ،اإلسدمية، واالحتفا  به ليس ألمر سوج لتكريس المعافر الدينية كانه تمارسه األعيا  المسيحية لل ا

                                                           

غلج غءأحالألعيحاأعبغ تأعمأجداءألعجغغمأحفمأج حيأيععلدأعلشأنحمامأب يق أع حلهأالج غءأبىاحاعهمأالل عفع أال ري أعلشأ ورألحاحير،أحالعيحاأنغصأبا 24 
بدأال  مأل يشألل ررأنمأي حمأبهأبجهألمأانعاغاهمأل رأهذاأالل قأأالذيأي غرأبربرأالعلم:أعيقعأعلشألحاليأعبدأال  مأيلي أفيهغ/نلحاليأعيلومأ

أالقُّلبا . عغأحالل غمأ/نألةةةةةة ةةةةةبيا   لحالي/نألحرأالعا  

 

اأعغ ةح ا/أحال ديةدتألنعح ت/عقةةةةيج أبيية أبييةغ/أجةمحجأبهةغألحل /حلةحل أفة أالرجة أعغدتأفة ألحوةاأالقلبة أي علةحمأب ةورأرلةغع أالل قحعة أالعغلية :أعغ ةح أ 25 
   جح ح.أ/حالرج ألللحل أ/للهغألحالجغأ/حاهللأي ع أ
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فاالحتفتا  ستواء فتي  .مقدستة لاصتةوبما أن الجبليين عرو عندم تمسكدم القو  بالمريعة والدين، كان احتفالدم بالمولد مناسبة  

د تر' لكتن يجتمعون في ال اوية إذا ما كانه متوفرة أو يجتمعون فتي مستجد 'ال نجد ال يمكل استثناءا  ألن الجبليوال اوية أو المس

استتعدا ا  تكتون بتدايتدا لبتل أستبوع متن ذلت ، معتمتدين علتأ عافتدا   'المولتد'غالبتا  متا يستبق يتوم وبنفس الطقوق والمراسيم، 

أرا ، فتتتدبير 'االحتفتتا ' يكتتون بطريقتتة  االحتفتتا  بعيتتد المولتتد الستتابق متتع فتتتم بتتاب المستتاهما  أو الصتتدلا   التتل الد تتر لمتتن

يصومون هلا اليوم تيمنا  به لصوصا  إذا ما صا و ذل  يتوم  26يونإن الجبل استراتيجية تظل متواترة عبر االحتفاال  المتكررة.

يقتروون حةور مجموعة من طلبة 'المسيد' وبعض الفقداء، وأو  ما يفعلونته أندتم بدأ بعض صدة المغرب بفاالحتفا  يالجمعة، 

االنتداء يفسم المجا  للفقدتاء التلين  بعد، و'البر ة'و 'الدم ية'ين من 'القرين الكريم'، ثم بعدها يفسحون المجا  إلنما  لصيدة بع  ر  

يقدمون بعض الدروق تلكر بسيرة الرسو  المعظم، فتفتم فسحة لصيرة لمرب الما  مع بعتض الحلويتا ، ثتم يصتلون العمتاء 

لكسكس' بالبصل وال بيب والحمص واللحم، وبعدها يفسم المجتا  'للطلبتة' ولصوصتا  أصتحاب األصتوا  في جماعة فيأكلون 'ا

 .جليلة بالمناسبة لين يقومون بترتيل لصافدة البديجال

حياتته والحفتاظ علتأ الرأستما  المتا    إنعتاشالمتاء والكتا متن أجتل علتأ اإلنسان الجبلي وبحكم اعتمتا د  التل القبيلتة ف

ير والتتلنب، "فتتالكوار  الطبيعيتة جعلتته يمتعر بالتقصتفتي األولتا  التتي يقتل فيدتا المطر،لنبتاتي غالبتا  متا كتان يقلتتق الحيتواني وا

، لمواجدتتة الكوار االعقتتاب، بالتوبتتة النصتتوح وتوزيتتع الصتتدلا ، والتتتيمن بتتلو  النفتتوذ الروحتتي-فيدتترع إلتتأ المختت ون التتديني

 وق المطتتر بالنستتبة للمدا تتر ال تختلتت  بتتين الفتتر  الثدثتتة الممتتكلة للقبيلتتةطقتتف ،27الروحتتي لطلتتب الغيتتث وستتقي التتبد  والعبتتا "

عمليتة    الطبتو  بمتكل متتواتر متن طترو مجموعتة  القبيلتةفتي  هكانت القيام بتالطقسغابويين(، فقبل ال-البحراويين-)البرلوليين

او، فالطبتل كتان فتي الستابق غالبتا  هتو نلير طلب الخرو  من البيو  في يوم محد  عندما يتتألر الغيتث لصتد االستتعط 'طبالين'

هلد العا ة من القبيلة بفعل تغيرا  العالم المعاصر، ولما التفه لتفه ولد ايعلن من لدلدا فتم 'باب الطلب'،  اآللة التقليدية التي

تم  ج  هلد العا ة أصبم يوم الخرو  يتحتد  متن طترو 'ا   وطلتب  'االستستقاء بصتدة'ة' التتي تجتمتع فتي المستجد لتحتد  يتوم القيتام اع 

د تيقة للنظتام القبلتي أصتبم 'النتداء' يقتام فتي المستجالغيث، ولما اندثر  أ وار 'اجماعة' لدج جبالة بفعل تدمير البنيا  التقليدية الع

للصدة فيعلن الفقيته عتن أنته فتي اليتوم الفدنتي يجتب القيتام 'بالطلتب'، وعتا ة حينمتا يقيمتون  حيث يجتمع أهل الد ر ،يوم الجمعة

صدة االستسقاء  الل المسجد يخرجون جماعتة إلتأ ستاحة المستجد، فيقتوم الفقيته بالتدوران متع طلبتته والحاضترون حتو  بنايتة 

                                                           

أ ةو ي أعحللحيةغأحفقةغة أإ ةفجةألةمأاللعليةمتأالحربةغعأفيلية مأحاللجةغء،أبغلولةرأفيععقة مأالج ةغءأنلةغأنعيجهم،أف أالولرأييعحاأنمأالقلب أبيمأالعغدتأر ع 26 
أبغلة أفة أابقفةغرأعلةشألعحميعهةغ'أية الفغو'أالللحيةغعأحبعةضأبهةغأيعاةدقمأواةدق أاب ةبحع أال ةحجألةمأالرديةدتأال يةغاألمأبعضأحي ع حمأاليحم،أبل حتأعذوي ا أ

أالع ةغء،أعلةشألةذبلهغأابوبةغشألةمأالة ؤحسأبعةضأ ة اءأيةحف ألةغأال ةغب  أحالعغةداعأالادقغعألمأحيرلأ،أفيهأعلرأنحأد ا  أالأعقل أاليحمأيوحمأولغأالل رد،
أ.االلعفغرأليل أاجعظغ أف أال داءأعلشأديوغ أأاب  أعذباألغأحغغلبغ أ

،ألقبعة أالجرةغحأالرديةدت،أالةدا أ00جلحذر أللح ةقي أحاالععةدار،أ ل ةل أ ة فغعأالةملمأ قةمأأجالل  ا:أج ،أالعاحفأال ج أف أعغ يوألرلحع ألمأاللؤلفيم 27 
 .080صأأ،0666الل  ا،أقبع أ-البييغء
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لبتة لبعتاتدم ونعتالدم ويقلبتون جدبيتبدم بمتكل عكستي 'الجامع' ستبع  ورا  وهتم فتي حالتة  تبه بدافيتة، حيتث ي يتل الرجتا  والط

 ، وعندما تكتمل السبع  ورا  مع ترتيل الدعاء،28تماما ، فيرفع الطلبة ألواحدم علأ رووسدم ويكملون الدورا  السبع

األلتواح فيتقدم 'الطلبة' الصتغار الموكتب وعلأ نفس الحالة؛ يخر  الموكب من ساحة المسجد مبا رة نحو لبر ولي صالم، وهم  

يقومون بقراءة القترين ي الصالم فيجلسون علأ  كل  افرة، علأ رووسدم ثم الرجا  فالمسنين وراءهم حتأ يصلوا إلأ لبر الول

ويبدأون بالدعاء طلبا  للعط  والرحمة، ثم يقومون بتنظي  'السيداالم ار' ويصتبون الميتاد تبمتيرا  بتالوفرة، فيتندض الطلبتة لبتدء 

طلبا  لسقوط 'القطرة'، ويكون من حق الطلبة أن ير وا بالمياد كل الرجا  والميوخ الحاضترين  بالمياد الرش يبدألعبة 'الخصب'، 

وإن وجتدوا  خصتا  ر تود  ،ر الولي في عملية أ به بالكرنفا ، ثم يعو ون من نفس الطريقوهم يقومون بدورا  سريعة علأ لب

لتر يستمأ 'طلتب د ر، يبدأ طقتس يوغيثه، وعندما يصل 'الطلبة' إلأ وسط البالماء، والمرا  من هلد العملية هو طلب رحمة هللا 

 .29الرز '

 المعتقدات المقدسة بقبيلة أنجرة -0

إن أ  مجتمع كي  ما كان نوعه ال يخلو من معتقدا ، فدي كثيرة ومتنوعة وتكون محفوظة في المتخيل االجتماعي، 

اللين استنتجوا أن السحر هو "نتا   اإلنسانل  مع علماء االجتماع وختهو أعظم هلد المعتقدا ، وال ن 'السحر'ويبدو أن 

ينقسم إلأ في لبيلة أنجرة،  فدو ينتمر بكثرة ما بين األفرا  30حاجا  طبيعية ممتركة، كامنة في أعما  النفس البمرية المعقدة"

ن عن المر يقوم به الفقداء الخارجوأ إلن، وسحر أسو  يددو أ الخير يقوم به الفقداء الملت موصنفين:سحر أبيض يددو إل

سبة لجبالة هو صراع ما بين بالنوعين، للل  فالسحر بالن الوله هنا  من الفقداء من يقوم الدين بالتعبير الجبلي، لكن في نفس

لر اللكر تأوالمر، لكن هلا الصراع يفدمونه بطريقتدم الخاصة، يظدر ذل  في السلوكا  اليومية التي يقومون بدا، فكلما الخير 

أو األنثأ عن ال وا  ظن الجبليون أن ذل  نابع من نوع من أنواع السحر يسمأ 'الثقاو'، وكلما ارتبط  اب بمابة رغم رفض 

والديه لدا ظنوا أن ابندم أصابه سحر يلر يسمأ 'الربط أو التوكا '، وإذا كان عمل الجبلي عمد متواصد وال يحقق من لدله 

ق ي وق  بسحر التابعة'، وكلما كانه حياته اللدر معين من الحياة  مستقرة أو ال يستقر مع زوجته استقرارا  تاما  ظن أنه 'متبوع' أو 'م 

فعل أن أحد  مع ألواته، فيظنزوجته أو حتأ  أو إذا رأج أحداثا  تحد  له مع صاحبته أما قية كلما ظن أن 'العين' لد أصابته، 

، وكلما رأج أن أرضه ال تعطي ظن أيةا  أن  خصا  لد عمل عمد سحريا  الكراهية' أوأعما  سحرية تسمأ 'سحر التفرلة  له

تمو  بد سبب ظن أيةا  أن 'العين' أو 'التابعة' لد  هحيواناتو سه في أرضه فيدرع إلأ الفقيه ليعالج األمر، وكلما رأج 

انا  بكوندا مصدر الرز  يسعأ  افما للحفاظ حيوأصابتدا، للل  ف ن السحر عند جبالة سحر يمس اإلنسان كما يمس األر  وال

 عليدا،

                                                           

لقفأبجةغأيةغألحالجةغأبغ 28  أالر لة أفة أعغدتأحهمأي حلحمأبغلدح امألحرأالل ردأي علحمألغأجاه:أيغأ اأالقفأبجغأف أال  اأعمأعرةر/حال ل يةغءأحال ةد /أنجةعأالل ة ا
 ورأجغةب /أحال فجألغألرأبجغألمأقل أاللق /أاب ضأقدأالع قعأحلللحلشأافع  ع/نغ هغأبغلعفحأحاللقفأيغأل عد .

أعةمأعبةغ ت'أاةدق 'أفيعقةحجهمأأغلليغهبأي  حجهمأاللجمرأنهرأين جأحعجدلغأ،'الل اعغأدأالع سأحأعغعغأعغعغأ عغأن:أ'ي ددحمأحهمأاللجغمرأورأبميغ تأالقلب أي حمأغدتع 29 
 .الق سأإولغرأبعدأعىع أنمأاللفع ضألمأالع أحالب و أبغلني أعيلجغ أأنبمأنحأبيضأنحأميعأنحأ عي أنحأدقيج

قبع أابحلشأالل  ا،أال-ع اا،أاللعع داعأحالق حسأال ل ي أف أالل  ا،أدا أالل فأللج  أحالعحميأ،ألقبع أالجرغحأالرديدت،أالدا أالبييغءلاقفشأحا 30 
 .0م،أص0660يجغي أ



 

 

                                                                002               م        0202 | العدد التاسع عشر | مايوت | المجلد الثاني المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسا
--------------------------------------------- 

 

 

نوع لإلنسان أو ألرج من لبيل 'الحرز والحجاب' المص بقايالدج جبالة هلد األنواع فقط من السحر بل نعثر علأ  وال نجد 

  رفيسيين: األوضمن نوعين  نا بصفة عامة القو  أن مجمل هلد األصناو من السحر تدللإال أنه يمكنحيوان أو لار ، لل

ا  أما والثاني مةا  له وهو سحر أبيض يددو إلأ طر  المر، فاألو  يكون سحرا  هجوميأسو  يددو إلأ المر،  هو سحر

 الثاني فدو تحصيني  فاعي.

كتتان البتتد  ، لتتلل ، وهتتي تتترتبط بالحستتد بطريقتتة مبا تترةن جميتتع األنجتتريين يسمنتتون بوجو هتتاأمتتا فيمتتا يختتص 'العتتين' فتت 

المقاربتة  إلتأ يتجتهاألو   االتجتادمنحيين: تنحتواإلتأ عمليتا  ولافيتة؛ هتلد العمليتا  الولافيتة نجتدها لتدج جبالتة  ندجلإلنسان أن ي

المقاربتة الثانيتة إلتأ جدتة ألترج  تتجته القرين والستنة بعيتدا عتن األعمتا  المندتي عندتا، فتي حتينمن  تندلالدينية المحةة التي 

ا  المحرمة'، ونقصد هنا أندا تلهب في اتجاد الستحر والمتعوذة، لتلل  نجتد األفترا  ارستتقاطع مع الديني وتدلل في جانب 'المم

، إنته متن لتد  المدحظتة يبتدو أن األفترا  ال يفرلتون بتين متا هتو  ينتي أو غيتر  ينتي ألن التقاليتد االز واجيةينخرطون في هلد 

دة وكأن مصتدرها  ينتي. فتالعين هتي عتين الحستد واحواألعراو لد اندمجه فأصبحه كل الطقوق الخاصة بالعين بالنسبة إليدم 

البستملة والتستبيم والصتدة ''تقتتل أو تصتيب فتعيتب'، لتلل  البتد لإلنستان أن يقتدم  تمثل المعبي، هلد العين إمتا أندتاوالسوء في ال

إفتدق اإلنستان فتي  أو بميء ما، فالعين حسب االعتقا ا  لد تس   إلأ المر  أو المو  إعجابهكلما أرا  أن يبد   'علأ النبي

حتتأ الما تية  س كتل  تيء،أيةا ، للل  ف ن مختل  المبحوثين عبروا بصراحة أن العتين تقتي األسرية والمعيمية أوحياته المالية 

'، لكتتن مجملدتتا يتعلتتق تبختتر' أو 'تتت ين الجستتد' أو 'تعلتتق فتتي المنتتاز ' أو 'علتتأ التتور  ، لتتلل  للقتتوا تحصتتينا  'تكتتتبوالفدحتتة

 حرز'.وال 'بالحجاب

بل أكثر من ذل ، فاألنجريون ال يسمنون بالسحر والعين فقط وإنما يسمنون بالمعتقدا  الخاصة بالجان والعفاريه بقوة، 

فدبد لإلنسان أن يألل كل الحلر، فطيلة المقابد  التي   اسعا ام الجبل مجاال  سان والمجا ، ومافالجنون لدم سلطة علأ اإلن

الجنون والعفاريه يمغلون في غالب األحيان ولتا  ليس بالدين فمن الحكايا  المتعلقة بدلد المعتقدا ، وعة أجريناها استقينا مجم

ن ون تسكن األ 31في تفكيرهم اليومي، وغالبا  ما يحكون إن الجان بدلا راضي والمناز  الخالية واألماكن، لنا عن عفاريه وج 

با ، كون والحراق، وحفظة األر ، والغابة، والجالسكان والمدَّ فدم المعنأ "يوجدون في مختل  فةاءا  األر ، وبلل  

 .32"ومجار  المياد والمستنقعا 

ن بمعتقدا  ألرج من بيندا 'اللعنة'، فدلد ة الجان والعفاريه، يسمن األنجريووغير بعيد عن المعتقدا  الخاصة بطبيع

ة، لكن مع  لو  اإلسدم تم تحييندا، ويمكن القو  أننا نجد لديماألليرة تتواجد في كل المجتمعا ، ويعو  تاريخدا إلأ  يانا  

 لدج األنجريين ثد  من الصيع الخاصة باللعنة،

                                                           

أيةةذباأنمأالبدايةة أفةة ألةةهأالبةةدألةةغأن ضأعلةةشألجةةمالأيبجةة أنمألةةغأنلةةدأي يةةدأفعجةةدلغأو يةة ا ،أالرةةمأيهبةةحمأنجرةة تأفةة أالجةةغسأنمأالب قةةحقييمأ بةةأألةةمألبلةةح أيلوةة  31 
ألعةشأدرغرة أنحأنة حفأذبةاألةمأنييةغ أأبعةدهغأالبةدأجةمراللأيوعلةرأحعجةدلغأعغدي،أب ورأالبجغءأعللي أعل ألعشأاال عقغع أل اأن حفأنحأدرغرعيمأنحأدرغر 
أاعع ةغدأهجةغمأبمأاللجةمر،أ ةوجحاأنحأاب ضأ ةعحقجحااأقدأيوحجحاأنمأاللفع ضألمأالذيمأالرجحمأق دأهحأحالدألهدفأعوحمأالعللي أحهذهأاللجمر،أح قأدلهغأي ير
أالبجةةغء،ألةةمأاللجةمرأإجهةةغءأعجةةدأال ةمأي قعةةحمأبةرأف ةةقأبةةذلمأيوعفةحمأالأنجرةة تأنهةرأنمأبةةرأاب ض،أعلةةشأي ةيرأالةةذيأال  بةغمأبةةدلغءأعع ةةذىأالرجةحمأنمألفةةغدهأ ةغةد

 .في لرأاإلجسأ ي وجهأاللجمرأنمأالرغمأيع فأحلعشأهدنحلأعلشأفغعل أعوحمألعش'أحالف هغءأالقلب 'أبهغأي حمأديجي ألفل أفي يلحم
 .669م،أصأ0660الل  ا،أقبع أ-يغأال  ج،أالدا أالبييغءنف ي أن ليم،أدا لرلحع ألمأاللؤلفيم،أنبلغ أف أال ل ،أع رل ألللدأ 32 
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ي المقابد  التي لمنا بتحليلدا، فعندما من بيندا تل  الخاصة 'باألولياء والمجاذيب' والتي تطفوا وتطغأ حسب ما الحظناد ف 

لوب فيجب أن 'يسلم نيته' أو يكون لصدد ليرا ، أما إذا نوج المر أو تحد  و مجيق  اإلنسان في حةرة ضريم أو لبر ولي أ

في الولي بكدم نابي أو غير محترم ف نه ال   حسب المعتقد سيتعر  للمر وستعص  به اللعنة فيما ال يحمد عقباد، فكثير من 

سوا لبرد بميء أو غير ذل  من أو ممس الولي أو سرلوا من ضريحه  يء بالحكايا  صا فندا تتحد  عن أفرا  لاموا 

األفعا ، وكل ما سيصيبه بعد ذل  في حياته اليومية يتصورد األفرا  كما لو أنه لعنة من ذل  الولي، لكن هلد األليرة تةع 

 باإلضافة إلأ ذل  نجد اللعنة .اإلنسان بين ليارين إما أن يمو  أو أن يصاب في أحد أعةاء جسمه فيبقأ طو  حياته مصابا  

هلد األصناو الثد  تبدو هي المسيطرة علأ الحيوانا  التي تبدو  به محترمة، اصة بالجان والعفاريه، واللعنة الخاصة بالخ

تفكير األفرا   الل المجتمع، وال نجد أصناو غيرها، يبقأ اإل ارة أن لعنة األجدا  ال تدلل لدج األنجريين في النوع الل  

تتعلق بمعتقد 'السخط والرضا' والل  يتعلق بالوالدين  االحتراميعطيدا جبالة الكثير من لرج نتحد  عنه، بل تدلل في لةية أ

 ،ا  ما تتعلق 'باآلباء' من جدة، وغالبن اللعنة لكندا تكون من المقربين، فالسخط هو جانب يلر مأو األجدا  حسب  رجة التأثير

ل بالحرو وإال تنفتحترم وعنين في السن لابناء أو غيرهم يجب أن الظااألجدا  من جدة ثانية، فاألوامر التي يعطيدا اآلباء  ثم

 يتجنبونه.ما لقيمة السخط في الحياة للل  يعون جيدا الجبليون كان السخط مصيرهم، ف

 خالصة 

ء ولياإن ما يمكن أن نخلص إليه في هلد الورلة، أن أنماط وتجليا  التدين بقبيلة أنجرة متعد ة ومتنوعة أهمدا تقديس األ

وال وايا ثم بعض الظواهر الطبيعية مثل الكراكير والصخور والقبور واأل جار ومنابع المياد وأراضي مملوكةاالمرجة، وبعض 

البقايا ويثار 'المساجد' القديمة، ويمكن القو  أن تقديس هلد األنماط يعو  كما الحظنا إلأ االعتقا ا  السافدة التي يسمن بدا 

التقديس تعو  إلأ الوظاف  االجتماعية والعدجية لتل  الظواهر. في نفس الوله يمكن أن نقو  بأن هلا جبالة، وأغلب أسباب 

اك وز  الممارسا  التي وجدناها ولصوصا ما يتعلق  ام  بالعمارة والعنصرة والح  ديد  وعا وراء وطقوق  وينَّاي ر والع  ا ج 

الممارسا  تندل من الدين وتعو  إليه  ون الوعي بأن هلد  هلد االستمطار تمكل بنية واحدة؛ فجل األفرا  يعتبرون أن

الممارسا  جلدا ترسخه من العا ة والعرو والتقليد في المتخيل االجتماعي الجبلي وال ارتباط لدا بالدين الرسمي. نفس الميء 

و  إلأ طبيعة العدلا    تعفيما يخص المعتقدا  التي يعتقد بدا األفرا  من سحر وعين وجان ولعنة وغيرها، فدي معتقدا

 االجتماعية من جدة، وطبيعة المجا  الجبلي من جدة ثانية.

غير أنه يمكننا القو  أن التدين المعبي هو بنية، بل نظام مكتمل األطراو؛ فالممارسا  هي من يعطي معنأ لانماط 

اها فتصير معتقدا راسخا، والعكس صحيم، بجدوهلا المعنأ المتجد  يجعل األفرا  يسمنون وتجليا  التدين الموجو ة بأنجرة، 

كما نحب أن نمير أننا رك نا فقط علأ بعض الج فيا   ون أن نفصل في جميع األنماط والممارسا  والمعتقدا ، وال يمكن 

 مطلقا أن ندعي أننا أحطنا بكل  يء، فالتدين المعبي موضوع أكبر من أن يخت   في ورلة أو  راسة واحدة، عسأ أن تأتي

 سبة ألرج لنسلط الةوء علأ الج فيا  األلرج.منا
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Rulings of head and face hair in Islamic jurisprudence 
 

 وليد بن محمد بن جليوي الرفاعي /باحثالإعداد 

 ، المملكة العربية السعوديةماجستير تخصص فقه

 

 :الملخص

 بينا محمد صلى هللا عليه وسلم، أما بعد:الحمد هلل الذي اختار لنا اإلسالم دينًا، وجعلنا من أمة ن

 عنوان البحث: أحكام شعر الرأس والوجه في الفقه اإلسالمي.

وقد تم بفضل هللا هذا دور حول أحكام شعر الرأس وأحكام شعر الوجه في الفقه اإلسالمي، هذه دراسة فقهية ت

الذي بحثت فيه عن أحكام شعر ثم كان الفصل األول  نبذة عن مفهوم الشعر وأنواعه،الموضوع في: تمهيد: وقد تكلمت فيه عن 

أحكام حلق فيه ه، كما تناولت وحلق هووصلالشعر صباغة أحكام من  ، وقد تناولت فيهر الوجه في المذاهب الفقهيةالرأس وشع

ي فقه النوازل، وشعر الوجه فوتناولت فيه أحكام شعر الرأس  الثانيثم كان الفصل ، الشارب واللحية وتناولت حكم النمص شعر

وحكم  عالجت في هذا الفصل حكم استخدام العمليات التجميلية فيما يتعلق بشعر الرأس وشعر الوجه؛ من حكم زرع الشعروقد 

في شعر الرأس  حديثةسائل حكم عمليات إزالة الشعر األبيض في رأس الطفل، كما تناولت موإزالة الشعر بالتقنيات الحديثة 

 ، ثم كانت الخاتمة وذكرت فيها أهم النتائج.سريحات الحديثة للشعرالتوت الحديثة للشعر، من حكم القصاوالوجه؛ 

 شعر الرأس، الوجه، الفقه اإلسالمي، أحكامالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

Praise be to God who chose Islam for us as a religion, and made us part of the Ummah of our 

Prophet Muhammad, may God bless him and grant him peace. 

Research title: Rulings of head and facial hair in Islamic jurisprudence. 

This is a jurisprudential study that revolves around the rulings of head hair and the rulings of 

facial hair in Islamic jurisprudence. 



 
 

 

 

 

With the grace of God this topic has been completed in Preface: In which I spoke about the 

concept of poetry and its types, then the first chapter in which I discussed the rulings of head hair 

and facial hair in the schools of thought Jurisprudence,  In which I dealt with the rulings on 

dyeing hair, joining it and shaving it, and in it, I dealt with the rulings on shaving the hair of the 

mustache and beard and dealt with the rule of styling,  then the second chapter was and I dealt 

with the rulings of head hair and facial hair in the jurisprudence of the calamities, and in this 

chapter, I dealt with the ruling on the use of cosmetic operations to With head hair and facial 

hair; From the ruling on hair transplantation, the ruling on hair removal with modern technology, 

the ruling on white hair removal operations on the child's head, as well as the recent issues of 

head and face hair. From the ruling on modern haircuts for hair, and modern hairstyles for hair, 

then the conclusion was mentioned and the most important results were mentioned. 

Keywords: Head hair, face, Islamic jurisprudence, rulings 

 

 :المقدمة

ا بعد:  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّ

ا كانت الشريعة اإلسالمية هي الشريعة العامة الجامعة، وكان القرآن الكريم هو الدستور الدائم إلى يوم الدين، وكان النبي  لمَّ

تم الذي ال نبيَّ بعده، نتج عن هذه المقدمات نتائج حتمية مسلم بها؛ هي: ال بد من محمد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ هو النبي الخا

مطابقة شرع هذه الرسالة الخاتمة لكل زمان ومكان إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها، وال بد من معالجة هذه الرسالة لكل ما 

 س والوجه.يتعلق بالذات اإلنسانية، ومن هذه المعالجات معالجة أحكام شعر الرأ

ومن المسلمات اليقينية أن الكون بأكمله هو الوعاء لهذه الرسالة، وأن الزمان يسير في خطه إلى األمام متجهًا ليوم ال 

مردَّ له، وهذا السير يقتضي تطوًرا في األحداث، وتقدًما في الوقائع، ومولًدا لقضايا جديدة، وكان لهذه األسباب ال بد من سير 

بًا لسير الزمن حتى يساير األحدث ويحتوي الوقائع، ويضمَّ هذه القضايا الجديدة، ومن هنا كان عمل الفقهاء الفقه سيًرا مصاح

الدائم محاولين استنباط األحكام المتباينة ـ وإن صح التعبير ـ فهي األحكام المتعددة مسايرة للزمن؛ ومن هنا كان االجتهاد 

 والحديث.  والقياس من أدوات الفقيه مثلما كان القرآن

ومن هذا المنطلق يمكن القول بكل ثقة بأن هذا الدين الحنيف قادر بكل صدق ويقين على استيعاب كافة القضايا على 

 مختلف العصور بدون عجز 

أو وهن، والمتطلع إلى األحداث والوقائع في ظل الدولة اإلسالمية من موت النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إلى يومنا هذا يجد أن 

 فقه النوازل كان مصاحبًا لهذه األمة.

 وهكذا كان فقه النوازل يسير سيًرا حثيثًا مع الزمن، وكانت حاجتنا إليه مثلما حاجتنا لكل مقومات الحياة.

 



 
 

 

 

 

 :االفتتاحية

نية جعل الفقهاء للمسائل المتعلقة بشعر الفرد البشري ـ على وجه العموم ـ أحكاًما ومسائاًل؛ حيث إن هذا الشعر هبة ربا

ال يجوز للفرد أن يتصرف فيها إال بما يوافق شريعة الخالق ـ سبحانه وتعالى ـ، ثم إن المسائل المتعلقة بالشعر اإلنساني ـ على 

ما  الحديثةوجه العموم ـ وشعر الرأس والوجه ـ على وجه الخصوص ـ مثلها مثل باقي المسائل يطرأ عليها من التطورات 

ًعا من البحث، والقياس، والمران في النظر إلى المسائل على النحو الذي يتماشى مع سماحة هذا يجعلها تحتاج من الفقهاء نو

 الدين الحنيف.  

ونتيجة لما سبق عرضه تندرج بعض المسائل المستجدة المتعلقة بشعر الرأس والوجه تحت أطر فقه النوازل، وبذلك 

تطرأ على األمة اإلسالمية؛ حيث إن هذا الظن يحيلنا عن غير  د التيشدايمكن القول بأن فقه النوازل ال يعنى فقط باألمور ال

المسلم، وال يعتبر هذا إال تضيقًا عن غير قصد من  ي اهتمام هذا العلم بالكوارث التي تحلُّ بالمجتمعقصد إلى إشكالية تتمثل ف

ة على مدلول اصطالحيٍّ بمعنى كل مستجد خالل االستعمال المجازي لكلمة النوازل، وإنما الصواب أن نجعل كلمة النوازل دال

ا.   يطرأ على األمة المسلمة مجموعة أو على الفرد المسلم خاص ً

ولقد كان لفقهنا اليد العليا على كافة المسائل والمستجدات التي تطرأ على األمة ـ بصفة العموم ـ والفرد ـ بصفة 

 وبشعر الوجه.الخصوص ـ، ومن هذه المسائل األحكام المتعلقة بشعر الرأس 

 أهمية البحث:

 تكمن أهمية هذا البحث في النقاط التالية:

ـ بيان مدى الكمال للفقه اإلسالمي في معالجة كافة المسائل التي تتعلق بالفرد حتى أنه عالج المسائل المتعلقة بشعر 1

 الرأس وشعر الوجه لدى الفرد.

فقه اإلسالمي  يسعى جاهًدا؛ الحتواء الفرد، من هنا كان اهتمام ـ بما أنَّ الفرد هو مدار الشريعة ومناط التكليف، وال2

الفقه اإلسالمي  متوجهًا إلى كل ما له تعلق بهذا الفرد من مسائل؛ ليحتويها، ويعالج كافة قضاياها، وكانت هذه الدراسة عبارة عن 

 لقة بشعر الرأس وشعر الوجه لدى هذا الفرد.استبيان لهذه النقطة، وبيان مدى قدرة الفقه اإلسالمي على معالجة المسائل المتع

ـ بيان أن الشريعة اإلسالمية هي الشريعة الخاتمة؛ حيث إنَّ هذه الشريعة تمتاز بالتطور، الذي يجعلها صالحة لكل 3

 عصر من العصور إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها، وصالحة لكل مكان في أرض هللا.

 مصلحة اإلنسان؛ فهي تبحث عن هذه المصلحة، فأنى وجدتها فهو مبتغاها. ـ بيان أن الشريعة المسلمة هدفها4

ـ لم يعثر الباحث على مصنف منفرًدا يتناول أحكام شعر الرأس وأحكام شعر الوجه للفرد المسلم بكل ما طرأ عليها 5

ناثًرا في كتب الفقه ضمن من مستجدات العصر، ولكن ما ذكر عن أحكام شعر الرأس وأحكام شعر الوجه للفرد المسلم كان مت

 موضوعات متعددة ومسائل متنوعة، 

وهنا أراد الباحث أن يضع مصنفًا يتناول أحكام شعر الرأس وأحكام شعر الوجه للفرد المسلم بكل ما طرأ عليها من تجدد مناسبة 

ر الوجه للفرد أن يرجع إلى للتطور والتغير الحالي، ومن هنا يسهل على من يريد مسألة تتعلق بحكم خاص بشعر الرأس أو شع

 ذاك المصنف )البحث(.



 
 

 

 

 

ـ بيان معالجة فقه النوازل لمسائل تتعلق بشعر الرأس ومسائل تتعلق بشعر الوجه؛ حيث إنها مسائل ذات انتشار 6

 واسع في المجتمع المسلم وغير المسلم، وهذه المسائل لها من األهمية بمكان.

 قه اإلسالمي بتجدد األحوال التي تطرأ على الفرد.ـ بيان مدى التجدد الذي يحلُّ على الف7

ـ بيان قوة هذه الشريعة وصالحيتها لمواكبة التطور، والتجدد، والتغير، وهذه القوة تظهر على جميع اآلراء البشرية 8

 التي يعتريها النقص، الذي هو من طبيعة منشئيها.

 سالمية غير قادرة على مواكبة التطورات والتغيرات.ـ محاولة التصدي لبعض المقوالت الشائعة بأن التشريعات اإل9

 أسئلة البحث:

 ـ ما حكم حلق شعر الشارب؟1

 ـ هل يجوز حلق شعر اللحية؟2

 ـ هل يجوز تخضيب اللحية؟3

 ـ ما هو النمص، وما حكمه:4

 ـ هل يجوز تخضيب شيب الرأس؟5

 ـ هل يجوز نتف الشيب من الرأس؟6

 ـ ما حكم وصل الشعر؟7

 زرع الشعر؟ ـ ما حكم8

 ـ ما حكم إزالة الشعر بالعمليات الجراحية؟9

 ـ ما حكم معالجة الشعر األبيض في رأس الطفل؟11

 ـ ما حكم القصات الحديثة للشعر؟11

 أهداف البحث:

 تكمن أهداف هذا البحث في النقاط التالية:

 ـ معرفة األحكام المتعلقة بشعر الرأس وشعر الوجه.1

 زل لمسائل تتعلق بشعر الرأس وشعر الوجه.ـ بيان تضمن فقه النوا2

 ـ معرفة ضوابط فقه النوازل في أحكامه المتعلقة بشعر الرأس وشعر الوجه.3

 ـ عمل مصنفًا منفرًدا يضم األحكام التي تتعلق بشعر الرأس وشعر الوجه.4

 ترجيح بينها.ـ بيان االختالفات بين الفقهاء في األحكام التي تتعلق بشعر الرأس وشعر الوجه ثم ال5

 المنهج المتبع في الدراسة:

نظًرا للتداخل العام بين عدد من المحاور؛ حتى يأتي هذا البحث بثمرته المرجوة منه، فإن هذه المحاور قد فرضت عليَّ 

 استخدام عدد من المناهج والنظريات الحديثة، وهذه النظريات والمناهج، هي:

 

 



 
 

 

 

 

: المنهج الوصفّي التحليلّي:   أوالا

يقوم على وصف الظاهرة اللغوية، وتحليلها على النسق الذي ال يتعدى هذا الوصف وذلك التحليل إلى حكم ما، مع  الذي

 الوصول لعدد من النتائج. 

 ثانياا: المنهج التاريخّي: 

وفي معالجتها  الذي يدرس الظاهرة دراسة رأسية؛ حتى يتسنى لنا بيان التطور الذي تتبعه الشريعة اإلسالمية في سنها لألحكام،

 للقضايا، وفي مواكبتها لكل عصر من العصور، ولكل مكان على األرض.

 ثالثاا: النظرية التحليلية: 

 التي تحلل طرق معالجة الفقه للمسائل التي تتعلق بشعر الرأس وشعر الوجه.

 رابعاا: المنهج المقارن: 

 الرأس والقضايا المتعلقة بشعر الوجه.للقضايا المتعلقة بشعر المقارنة بين طرق معالجة الفقهاء في 

ا: النظرية االستقرائية:   خامسا

وتحاول هذه النظرية استقراء النصوص الشرعية، وقواعدها، وأحكامها المتضمنة للقضايا المتعلقة بشعر الرأس 

هللا عليه وسلم ـ، ومن أقوال وشعر الوجه؛ الستنباط األحكام المتعلقة بهما من كتاب هللا ـ عزَّ وجلَّ ـ، ومن سنة نبيه ـ صلى 

 الفقهاء واجتهاداتهم في كتب المذاهب الفقهية المتعددة، ومن القياس؛ حتى يتسنى لنا دراسة الموضوع دراسة علمية موضوعية.

ا: المنهج التطبيقي:   سادسا

القضايا كقضايا حية؛ حتى  حاول الباحث استخدام المنهج التطبيقي في المسائل المتعلقة بشعر الرأس وشعر الوجه بطرح مختلف

 يكون البحث أكثر موضوعية.

 وقد اعتمدت منهجية في الدراسة تقوم على النقاط التالية:

 ـ الحرص على االلتزام باألمانة العلمية في عزو األقوال إلى قائليها، وبذل الجهد في نقل قول كل قائل إلى مصدره.1 

 ـ عزو اآليات القرآنية إلى سورها.2 

 تعانة بكتب المعاجم واللغة لشرح ما تطلبه البحث من مفردات.ـ االس3 

 ـ شرح اآليات ذات الصلة بالموضوع للتوضيح. 4 

 حدود الدراسة:

 األحكام المتعلقة بشعر الرأس وشعر الوجه.

 الدراسات السابقة:

 عليه وسلم ـ( في فصل: بعض المسائل التي تتعلق بالشعر في باب )عموم أحواله ـ صلى هللا ورد فيه ،1ـ سفر السعادة1 

 )في عالج القمل(.

                              
ألبي طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، ضبط وتحقيق: د/ أحمد عبد الرحيم السايح ـ د/ عمر يوسف حمزة، مركز الكتاب  1

 م.1991هـ/ 1111ـ 1للنشر، ط



 
 

 

 

 

، تم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالشعر في كتاب الحج، على نحو: إزالة شعر الرأس 1ـ الفقه على المذاهب األربعة2

 وغيره حال اإلحرام، الخضاب بالحناء حال اإلحرام.

أحكام شعر الرأس والوجه عندما  بين هذه المسائلالعديد من المسائل الفقهية المعاصرة، ومن  تضمن، 2ـ فقه النوازل3

 .أحكام جراحة التجميل في الفقه اإلسالميعرض لمسألة 

 خالصة الكتابات السابقة، وإضافة البحث:

وأنواعه، مفهوم الشعر والتي تناولت بعض مفردات الموضوع من السابقة التي وقف عليها، استعرض الباحث أهم المؤلفات 

ا باألحكام المتعلقة بشعر الرأس األحكام المتو علقة بشعر الرأس وشعر الوجه، وكان دور الباحث قائًما على تقديم مصنفًا مختص ً

 واألحكام المتعلقة بشعر الوجه، 

كما أن الباحث حاول الترجيح بين المسائل المختلف فيها ما بين الفقهاء، وحاول الباحث العرض الهتمام فقه النوازل بكل 

 التي تطرأ على الفرد المسلم، ومن هذه المستجدات المسائل التي تتعلق بشعر الرأس وشعر الوجه. المستجدات

 البحث: ملخص

 لى النحو التالي:ع وخاتمة، راسة هذا الموضوع تمهيًدا، وفصلين،ستتناول د

  التمهيد:

 نبذة عن الشعر.يضمُّ 

 :هيةام شعر الرأس وشعر الوجه في المذاهب الفق: أحكالفصل األول

 المبحث األول: أحكام شعر الرأس:

 صباغة شعر الرأس.المطلب األول: حكم 

 وصل الشعر.المطلب الثاني: حكم 

 حلق شعر الرأس.المطلب الثالث: حكم 

 المبحث الثاني: أحكام شعر الوجه:

 شعر الشارب.حلق المطلب األول: أحكام 

 شعر اللحية.حلق المطلب الثاني: أحكام 

 حكام النمص )نتف شعر الوجه(.أ المطلب الثالث:

 : أحكام شعر الرأس وشعر الوجه في فقه النوازل:الفصل الثاني

 وشعر الوجه:   المبحث األول: حكم استخدام العمليات التجميلية فيما يتعلق بشعر الرأس 

 المطلب األول: حكم زرع الشعر.

 إزالة الشعر بالتقنيات الحديثة. المطلب الثاني: حكم

 الث: حكم عمليات إزالة الشعر األبيض في رأس الطفل.المطلب الث

                              
 م.2002هـ/ 1121ـ  2لجزيري، دار الكتب العلمية ـ بيروت/ لبنان، طلعبد الرحمن ا 1

 للجنة إعداد المناهج بالجامعة، الجامعة األمريكية المفتوحة. 2



 
 

 

 

 

 في شعر الرأس والوجه: مسائل حديثةالمبحث الثاني: 

 القصات الحديثة للشعر.المطلب األول: حكم 

 المطلب الثاني: التسريحات الحديثة للشعر )الكوافير(.

 الخاتمة:

 .ئجوتشتمل على أهم النتا

 

 التمهيد

 نبذة عن الشعر

 ر: مفهوم الشع 

أورد ابن منظور تعريف الشعر في )لسان العرب(، قال: "والشَّْعر والشََّعر مذكران: نبتة الجسم مما  لغة:ال في الشعر

ليس بصوف وال وبر لإلنسان وغيره، وجمعه أشعار وشعور، والشعرة الواحدة من الشعر، وقد يكنى بالشعرة عن الجمع كما 

 1عن الجنس" يكنى بالشيبة

  أنواع الشعر:

 للشعر أربعة أنواع، هي:

 ـ شعر الرأس.1

 ـ شعر اللحية.2

 ـ شعر الحاجبين.3

 2ـ شعر األهداب.4

وخالصة هذا الفصل أنه يساعدنا من الناحية النظرية في دراستنا التطبيقية المتعلقة بأحكام شعر الرأس وأحكام شعر  

الجزء النظري في هذه الدراسة، ويبقى حديثنا عن الجزء  الوجه، ومن هنا يستقي هذا الفصل أهميته، وبذلك يكون قد خلصنا من

التطبيقي الذي هو: أحكام شعر الرأس وأحكام شعر الوجه في الفقه اإلسالمي، وهذا ما سيكون ـ بمشيئة هللا ـ حديثنا في الفصلين 

 التاليين.

 

 

 

 

 

                              
 .110/ 1لسان العرب )ش. ع. ر(،  1

، )باب 233، رقم الدرس ينظر: شرح زاد المستقنع، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 2

 .1ديات األعضاء ومنافعها(، ص



 
 

 

 

 

 الفصل األول

 ام شعر الرأس وشعر الوجه في المذاهب الفقهيةأحك

 

 المبحث األول

 ام شعر الرأسأحك

 المطلب األول: حكم صباغة شعر الرأس:

بغ  باغ: ما يلون به الثياب. والصَّ ْبُغ والصِّ جاء في معجم: )العين( معنى )الصبغ(، قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: "صبغ: الصِّ

 ،1يقال: صبغته َمْصبًَغا" مصدره، والصباغة حرفة الصباغ..... والمصبغ: المكان الذي يصبغ فيه، والمصدر الَمْصبَغ أيًضا،

إذا الصباغة تعني التغيير، وطالما كان التغيير في خلقة هللا كان ال بد وأن يصير وفق مراد هللا، وصباغة الشعر لها عدة مسائل،  

 منها:

 المسألة األولى: صباغة الشعر بغير السواد:

  تحرير محل الخالف:

، ولكنهم اختلفوا في األفضلية لصباغة الشيب بغير السواد أو 2د أو عدم صبغهاتفق الفقهاء على إباحة صبغ الشعر بغير السوا

 تركه على حالته؛ على قولين، هما:

 القول األول:

 .3أفضلية خضاب الشيب بغير السواد، وبهذا القول قال الشافعية

 القول الثاني:

 4أفضلية عدم خضاب الشيب وتركه على حالته، وبهذا قال مالك

 )أفضلية خضاب الشيب بغير السواد(: ول، القائل بـأدلة القول األ

 الدليل األول:

روي عن الحسن البصري أنه قال: نهى الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن الخضاب بالسواد، وقال إن هللا ـ عز وجل ـ 

 5لحناء والكتممبغض للشيخ الغربيب أال ال تغيروا هذا الشيب، فإنه نور المسلم، فمن كان ال محالة فاعاًل فبا

 وجه االستدالل:

 يبيح نص الحديث تغير الشيب بالخضاب والكتم، فإن التقييد من بعد النهي يدل على اإلباحة.

 

                              
 .211، ص1، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح: مهدي المخزومي/ إبراهيم السامرائي، جالعين1

 .131، مراتب اإلجماع ص299/ 2اإلقناع في مسائل اإلجماع 2

 .211/ 1المجموع 3

 .51/ 2االستذكار  4

 .2/211الحاوي 5



 
 

 

 

 

 الدليل الثاني:

 1عن أبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال: قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ "إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم"

 وجه االستدالل:

 الحديث يبين أفضلية تغير الشيب؛ حتى تتم المخالفة لليهود والنصارى.

  الدليل الثالث:

 2عن أبي ذر ـ رضي هللا عنه ـ، قال: قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: "إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم"

 وجه االستدالل:

حناء والكتم، وهذه األفضلية من استحسان النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يدل الحديث على جواز أفضلية تخضيب الشيب بال

 الموجود في نص الحديث.

  الدليل الرابع:

عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن األسود بن عبد 

والرأس، قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما، قال فقال له القوم هذا أحسن، يغوث قال وكان جليًسا لهم، وكان أبيض اللحية 

البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي  إلىفقال إن أمي عائشة ـ رضي هللا عنها ـ زوج النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أرسلت 

 3ألصبغن وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ"

 وجه االستدالل:

ى أفضلية تخضيب الشيب بغير السواد فقد ورد عن سيدنا أبي بكر الصديق ـ رضي هللا عنه ـ، كما أن السيدة يدل الحديث عل

 تبين أفضليته من خالل قسمها المذكور في آنفًا. عنها.عائشة ـ رضي هللا 

  الدليل الخامس:

ل: )ما أحسن هذا(، ثم مر عليه آخر قد عن ابن عباس قال: مر على النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ رجل قد خضب بالحناء فقا

خضب بالحناء والكتم فقال: )ما أحسن من هذا(، قال: ثم مر عليه آخر قد خضب بصفرة قال: )هذا أحسن من هذا كله( وكان 

 4.5طاوس يصفر

 وجه االستدالل:

 ية تخضيب الشعر بغير السواد.االستحسان من النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ لفعل التخضيب بغير السواد هنا يدل على أفضل 

 القائل بـ)أفضلية عدم تخضيب الشيب(: أدلة القول الثاني، 

                              
 .21/ 1م،  1911هـ/ 1291، 1ابق، دار الفكر للطباعة والنشر ـ لبنان/ بيروت، طفقه السنة، السيد س1

  .21/ 1م، 1911هـ/ 1291، 1فقه السنة، السيد سابق، دار الفكر للطباعة والنشر ـ لبنان/ بيروت، ط2

 .232الموطأ، مالك بن أنس، ص3

 ة ليس بالقوي.إسناد ضعيف جًدا. فيه حميد بن وهب وهو منكر الحديث، ومحمد بن طلح4

م، رقم 2005هـ/ 1129، 1ابن أبي شيبة، تح: أبي محمد أسامة بن إبراهيم بن محمد، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط المصنف،5

21155 ،5 /211. 



 
 

 

 

 

 : الدليل األول

 1كان مالك بن أنس ال يخضب، فلما سئل عن تركه الخضاب، قال: بلغني أن علي ًا كان ال يخضب.

  وجه االستدالل:

ان للتخضيب أفضلية ما تركها سيدنا علي كرم هللا وجهه ـ استخدم اإلمام مالك القياس على علي ـ كرم هللا وجهه ـ فلو ك

 كرم هللا وجهه ـ.

 : الدليل الثاني

قال سفيان بن عيينة: كان عمرو بن دينار، وأبو الزبير، وابن أبي نجيح، ال يخضبون، وكان علي بن أبي طالب، والسائب بن 

 2أبيض الرأس واللحية.يزيد، وجابر بن زيد، ومجاهد، وسعيد بن جبير، ال يخضبون، كلهم 

  وجه االستدالل:

 عدم تخضيب هؤالء األئمة يدل على أفضلية عدم تخضيب الشيب.

تلف باختالف السن والعرف والعادة، ـ وهللا أعلم ـ أن التخضيب بغير السواد يخعند الباحث الذي يترجح  الخالصة )الترجيح(:

هذا لقوة أدلة القولين ووجاهتها؛ وبذلك نرجع إلى السن والعرف ؛ و3وقد ورد هذا الرأي عند بعض المعاصرين من الفقهاء

 والعادة في الترجيح.

 المسألة الثانية: صباغة الشعر بالسواد:

  تحرير محل الخالف:

 اختلف الفقهاء في جواز تخضيب الشعر بالسواد أو عدم جوازه، وكانوا على قولين، هما:

  القول األول:

 جواز تخضيب الشعر بالسواد.

 4بهذا القول قال نافع بن جبير، وأبو سلمة، ابن الحنفية.و

  القول الثاني:

 عدم جواز تخضيب الشعر بالسواد.

 7، ومجاهد، وطاووس، ومكحول، والشعبي6وسعيد بن جبير 5وبهذا قال عطاء

 :جواز تخضيب الشعر بالسواد(أدلة القول األول، القائل بـ)

                              
 .53/ 21ينظر: االستذكار 1

 .53/ 21ينظر: االستذكار 2

 .21/ 1ينظر: فقه السنة 3

 .219ـ 215/ 5ينظر: المصنف، 4

 .59/ 21ار االستذك5

 .59/ 21االستذكار 6

 .90/ 21االستذكار 7



 
 

 

 

 

 الدليل األول:

 1خلت على الحسن والحسين وهما يخضبان بالسوادعن قيس مولى خباب قال: د

 وجه االستدالل:

 لو كان تخضيب الشعر بالسواد ال يجوز ما فعله الحسن والحسين.

 الدليل الثاني:

 2عن عمرو بن عثمان قال: رأيت موسى بن طلحة يختضب بالوسمة

 وجه االستدالل:

 لو كان تخضيب الشعر بالسواد ال يجوز ما فعله موسى بن طلحة

 الدليل الثالث:

 3عن عبد األعلى قال: سألت ابن الحنفية عن الخضاب بالوسمة، فقال: هي خضابنا أهل البيت.

 وجه االستدالل:

 لو كان تخضيب الشعر بالسواد ال يجوز ما قال ابن الحنفية بنسبته إليهم آل البيت.

 :عدم جواز تخضيب الشعر بالسواد(أدلة القول الثاني، القائل )

 األول:الدليل 

حديث جابر ـ رضي هللا عنه ـ، قال: "أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق ـ رضي هللا عنهما ـ يوم فتح مكة ورأسه 

 4ولحيته كالثغامة بياًضا، فقال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: )غيروا هذا واجتنبوا السواد("

 وجه االستدالل:

 ى هللا عليه وسلم ـ باجتناب السواد؛ أي التخضيب بالسواد.فالنهي في الحديث واضح من النبي ـ صل

 الدليل الثاني:

عن ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ قال: قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان 

 5بالسواد كحواصل الحمام ال يريحون رائحة الجنة"

 وجه االستدالل:

 لجنة هو الفعل المحرم، إًذا فالتخضيب بالسواد غير جائز.الفعل الذي يمنع من ا

 

 

                              
 .215/ 5، 21101كتاب )اللباس(، رقم  المصنف،1

 .215/ 5، 21101المصنف، كتاب )اللباس(، رقم 2

 .219/ 5، 21101المصنف، كتاب )اللباس(، رقم 3

 .211/ 1المجموع 4
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 الدليل الثالث:

قال الحسن البصري: نهى رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ عن الخضاب بالسواد وقال: "إن هللا ـ عز وجل ـ مبغض 

 1لحناء والكتم"للشيخ الغربيب أال ال تغيروا هذا الشيب، فإنه نور المسلم، فمن كان ال محالة فاعاًل فبا

 وجه االستدالل:

الفعل الذي يجعل صاحبه مبغًضا من قبل هللا فهو فعل غير جائز، وعلى ذلك يكون بنص الحديث تخضيب الشعر 

 بالسواد غير جائز.

 ملحوظة:

قد كره المالكية صباغة شيب الشعر بالسواد للرجل إن لم يالزم الصباغة غرض شرعي، وكره الحنفية صباغة الشعر 

سواد إن لم يالزم الصباغة غرض شرعي أيًضا، وقد كره الشافعية صباغة الشعر بالسواد، وقد كره الحنابلة صباغة الشعر بال

 2بالسواد للرجل إن لم يالزم الصباغة غرض شرعي

  )الترجيح(: 

لم يالزم الصباغة  ـ وهللا أعلم ـ القول الثاني القائل بعدم جواز تخضيب الشعر بالسواد إنعند الباحث الذي يترجح 

بالسواد غرض شرعي؛ حيث إن النصوص الدالة على عدم الجواز صريحة عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ، وأيًضا الصباغة 

 بالسواد فيها نوع من التزوير والتدليس وهو أمر محرم شرًعا.

 المطلب الثاني: حكم وصل الشعر:

العرب، "والواصلة من النساء: التي تصل شعرها بشعر غيرها، تعريف وصل الشعر: جاء لدى ابن منظور في لسان 

والمستوصلة: الطالبة لذلك وهي التي يفعل بها ذلك. وفي الحديث: أن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ لعن الواصلة والمستوصلة؛ 

 .3قال أبو عبيد: هذا في الشعر وذلك أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر زوًرا"

  ف:تحرير محل الخال

 اتفق الفقهاء بأن وصل المرأة شعرها بغرض التدليس حرام، أما وصل المرأة شعرها بغرض الزينة لزوجها، ففيه قوالن، هما:

  القول األول:

 تحريم وصل الشعر على العموم حتى وإن كان للزينة.

 4وبهذا القول قال الحنابلة

  القول الثاني:

 ها.إباحة وصل المرأة شعرها بغرض الزينة لزوج

 1وبهذا القول قال الشافعية

                              
 .211/ 2الحاوي 1

 .11/ 2ربعة، عبد الرحمن الجزيري، ينظر: الفقه على المذاهب األ2

 .121/ 11لسان العرب، مادة )و. ص. ل(، 3

 .211/ 2 الحاوي ينظر:4



 
 

 

 

 

 تحريم وصل الشعر على العموم حتى وإن كان للزينة(:) أدلة القول األول، القائل بـ

 الدليل األول:

عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج، وهو على المنبر، وهو يقول ـ وتناول 

كم؟! سمعت رسول هلل ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت قصة من شعر كانت بيد حرسي: أين علماؤ

 2بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم.

 وجه االستدالل:

 الرواية تبين حرمة وصل الشعر عموًما دون استثناء، وهذا يبين من التقريع والتوبيخ في هذا الحديث.

 الدليل الثاني:

عنه ـ عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال: "لعن هللا الواصلة، والمستوصلة، والواشمة،  عن أبي هريرة ـ رضي هللا

 3والمستوشمة.

 وجه االستدالل:

اللعن يعنى الطرد من رحمة هللا، وهو ال يكون إال في أمر محرم شرًعا، فدل ذلك على تحريم وصل الشعر. والنهي عام دون 

 تقييد.

 الدليل الثالث:

رضي هللا عنه ـ أن جارية من األنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي عن عائشة ـ 

 4ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فقال: "لعن هللا الواصلة، والمستوصلة"

 وجه االستدالل:

م وصل الشعر. والنهي اللعن يعنى الطرد من رحمة هللا، وهو ال يكون إال في أمر محرم شرًعا، فدل ذلك على تحري

عام دون تقييد، كما أن طلب الوصل هنا كان لمرض وللتزيين للزوج، وكان الوصل محرًما أيًضا، إًذا الوصل حرام سواء كان 

 غيرهما. لمعذور أو عروس أو

 الدليل الرابع:

وسلم ـ فقالت: إني أنكحت  صلى هللا عليه عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي هللا عنهما ـ أن امرأة قدمت إلى رسول هللا ـ 

ابنتي، ثم أصابها شكوى، فتمرق رأسها، وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فسب رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ 

 5الواصلة، والمستوصلة

 

                                                                                                  
 .213/ 2 الحاوي ينظر:1

 ، في كتاب )اللباس(، باب )الوصل في الشعر(.1923رقم  150/ 1رواه البخاري 2

 ، في كتاب )اللباس(، باب )الوصل في الشعر(.1921رقم  150/ 1رواه البخاري 3

 ، في كتاب )اللباس(، باب )الوصل في الشعر(.1925رقم  151ـ 150/ 1رواه البخاري 4

 ، في كتاب )اللباس(، باب )الوصل في الشعر(.1910رقم  151/ 1رواه البخاري 5



 
 

 

 

 

 وجه االستدالل:

هذا الفعل، يسب  وسلم.صلى هللا عليه  الرسول.بالرغم أن طلب الوصل هنا كان لمرض وللتزيين للزوج، إال أن 

 . سب هذا الفعل إذا هو فعل محرم.ا أن النبي ـ صلى هللا عليه وسلموطالم

 الدليل الخامس:

قال: ما كنت أرى أن أحًدا يفعله إال اليهود، إن مدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، عن سعيد بن المسيب، قال: قدم معاوية ال

 1زور.رسول هللا ـ  صلى هللا عليه وسلم  ـ بلغه فسماه ال

 وجه االستدالل:

 أن الوصل من قبيل التزوير والتدليس، والتزوير والتدليس حرام شرًعا.

 :القائل بـ)إباحة وصل المرأة شعرها بغرض الزينة لزوجها(أدلة القول الثاني، 

 الدليل األول:

ما روي عن النبي ـ صلى قال صاحب )الحاوي(: المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل والخضاب أال ترى إلى 

هللا عليه وسلم ـ أنه قال: )لعن هللا السلتاء والمهراء( .... يريد من فعلت ذلك كراهة لزوجها، فأمرها بذلك زينة له فكذلك 

 2صلة الشعر الجتماع ذلك في الزينة.

 وجه االستدالل:

كنوع من زينة المرأة للرجل، فكما أن  استخدام القياس ما بين التخضيب والتكحيل كزينة للمرأة وما بين وصل الشعر

 التخضيب والتكحيل مباحان للمرأة بغرض الزينة لزوجها، فوصل المرأة شعرها بغرض الزينة لزوجها أمر مباح أيًضا.

  الخالصة )الترجيح(:

ان للزينة( ـ وهللا أعلم ـ هو القول األول القائل )تحريم وصل الشعر على العموم حتى وإن ك عند الباحث الذي يترجح

لما ورد عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ من أحاديث تبين مطلق التحريم، وعدم وجود قرائن للتقييد، كما أن الوصل لم يبح 

 للمضطر؛ من زينة المرأة لزوجها وهذا عذر، وبذلك تكون حرمته عامة مطلقة.

صل شعر المرأة بالشعر، وهنا حكمان؛ إن ملحوظة: ميز أبو زيد القرواني ما بين وصل شعر المرأة بالصوف أو و

 3وصل شعر المرأة بشعر، فهذا مكروه، وإن وصل شعرها بصوف فمباح.

 

 

 

 

                              
 ، كتاب )اللباس والزينة(.122، رقم 111ـ 111/ 11صحيح مسلم بشرح النووي، 1

الماوردي البصري، تحقيق وتعليق: علي محمد معوض ـ عادل أحمد عبد الجواد، دار الكتب  الحاوي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب2

 .211ـ 213/ 2العلمية ـ بيروت / لبنان، 

 .201ينظر: الجامع في السنن واآلداب والمغازي والتاريخ، أبو محمد عبد هللا بن أبي زيد القيرواني، ص 3 



 
 

 

 

 

 المطلب الثالث: حكم حلق شعر الرأس:

 التعريف بالحلق:

، أورد الدكتور أحمد مختار عمر في )معجم اللغة العربية المعاصرة( تعريف الحلق، قال: "حلق: يحِلق، َحْلقًا وِحالقة

 رؤوسكم)حلق ذقنه/ شاربه(. )وال تحلقوا  فهو حالق، والمفعول محلوق وحليق. حلق رأسه ونحوه: أزال الشعر أو قسًما منه

إذا الحلق نوع من التعامل مع خلقة هللا ـ سبحانه وتعالى ـ؛ حيث إن الشعر هبة من هللا ـ سبحانه وتعالى  1حتى يبلغ الهدي محله("

أال يتصرف فيه إال بما يوافق شرع هللا سبحانه وتعالى، ومن هنا كان لحلق الشعر ـ الذي هو هبة من  ـ لإلنسان، وعلى اإلنسان

 هللا ـ فقه ينظم حركة اإلنسان مع حلق هذا الشعر.

وحلق شعر الرأس ينقسم إلى نوعين بحسب جنس المفعول به الحلق؛ فإما المحلوق له ذكًرا أو أنثى، والحلق في هذه الحالة له 

 يل على النحو التالي:تفص

 ، واختلفوا في حلق شعر رأس المرأة على أقوال، هي:2اتفق الفقهاء على إباحة حلق شعر الرأس للرجل في غير وقت اإلحرام

 القول األول:

 4، والمالكية3كراهة حلق المرأة شعر رأسها، وبهذا قال الحنابلة

 سها دون ضرورة(:القائل بـ)كراهة حلق المرأة لشعر رأأدلة القول األول، 

 الدليل األول:

 5قال أبو موسى: "برئ رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ من الصالقة والحالقة"

  وجه االستدالل:

 براءة رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ من الصالقة والحالقة تعني كراهة فعل الصلق والحلق للمرأة.

 الدليل الثاني:

 6يه وسلم ـ أن تحلق المرأة رأسها"صلى هللا عل ال: "نهى النبي ـعن عكرمة ق

 وجه االستدالل:

 نهي النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ هنا للكراهة.

 1أما إن كان الحلق لضرورة فجائز لدى الحنابلة.

                              
 .111م، مادة )ح.ل. ق(، ص2005هـ/ 1129ـ  1عمر وآخرون، عالم الكتب، ط معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار1

، 2م، ج2002هـ/ 1121ـ  2ينظر: حاشية كتاب الفقه على المذاهب األربعة، عبد الرحمن الجزيري، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، ط2

 .11ـ 11ص

 .101/ 1المغني )فصل حلق شعر المرأة( 3

شرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، القرطبي، تح: الدكتور محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت البيان والتحصيل وال4

 .211/ 9م، 1955هـ/ 1105، 2ـ لبنان، ط

 .101/ 1المغني )فصل حلق شعر المرأة( 5

 .101/ 1المغني )فصل حلق شعر المرأة( 6



 
 

 

 

 

  القول الثاني:

 3وقول آخر للمالكية 2حرمة حلق المرأة شعر رأسها دون ضرورة، وبهذا قال الحنفية

 القائل بـ)حرمة حلق المرأة لشعر رأسها دون ضرورة(:، نيأدلة القول الثا

 الدليل األول:

عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: لعن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 

 4النساء بالرجال

 وجه االستدالل: 

لمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وطالما كان الحلق بالرجل، ألن هللا لعن االمرأة ال يحل أن تتمثل 

 به تشبهًا بالرجال فإذا هو حرام شرًعا.

 الدليل الثاني:

 5يجب على المرأة ترك ما فيه الجمال من الشعر، فيحرم عليها إزالة شعر الرأس. دليل عقلي:

  وجه االستدالل:

 فال يجوز أن تحلقه نظًرا ألنه يسبب تغير خلقتها الجميلة. إن شعر الرأس موطن جمال للمرأة

أما إن كان هناك ضرورة لحلق شعر الرأس للمرأة فال بئس أن تحلقه، جاء في )الجامع في السنن واآلداب والمغازي 

قال: أرجوا أن يكون والتاريخ(: "قال مالك في المرأة: تحج فتدخل مكة وقد قم ل رأسها فأذاها ذلك. أفترى لها سعة أن تحلقه؟ 

 .6خفيفًا لها في ذلك سعة على هذه الضرورة، والنساء يأتين يستفتين في ذلك كثيًرا"

  :ةالخالص

وهذا جدت ضرورة فإن الحلق يكون مباًحا؛ حلق شعر المرأة بدون ضرورة، أما إن و ةهاكرالذي يترجح للباحث ـ وهللا أعلم ـ 

 لقوة أدلة القول األول ووجاهتها.

 

 

 

 

                                                                                                  
 .101/ 1ينظرك المعني 1

 .11/ 2ألربعة الفقه على المذاهب ا2

 .11/ 2الفقه على المذاهب األربعة 3

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني الحنفي، قام بتنسيقه وفهرسته: أسامة بن الزهراء، ملفات ورد من ملتقى أهل الحديث، 4

 .12/ 22هـ، 1121

 .11/ 2على المذاهب األربعة ينظر: الفقه 5

 .201المغازي والتاريخ، أبو محمد عبد هللا بن أبي زيد القيرواني، صالجامع في السنن واآلداب و6



 
 

 

 

 

 بحث الثانيالم

 أحكام شعر الوجه

 المطلب األول: أحكام حلق شعر الشارب:

عرف ابن منظور الشارب بأنه: "والشاربان: ما سال على الفم من الشعر؛ وقيل إنما هو الشارب، والتثنية خطأ. 

 .1شوارب..."والشاربان: ما طال من ناحية السبلة، وبعضهم يسمي السبلة كلها شاربًا واحًدا، وليس بصواب، والجمع 

  تحرير محل الخالف:

 ، لكنهم اختلفوا في مقدار الحلق؛ على أقوال، هي:2اتفق الفقهاء بأن حلق الشارب سنة.

  القول األول:

 عدم المبالغة في قص الشارب؛ حيث يكون القص عبارة عن قص طرف الشعر المستدير النازل على الشفة العليا.

 .3وبهذا القول قال المالكية

  لثاني:القول ا

 المبالغة في قص الشارب واستئصاله حتى يظهر ما تحته.

 6، والحنابلة5، والشافعية4وبهذا قال الحنفية

 )بعدم المبالغة في حلق الشارب(: القائل أدلة القول األول:

  الدليل األول:

 7ليس منا"عن زيد بن أرقم أن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال: "من لم يأخذ من شاربه شيئًا ف

 ينص الحديث الشريف على أن حلق الشارب يكون بأخذ شيئًا منه، وليس باستئصاله أو أخذه كله. وجه االستدالل:

  الدليل الثاني:

عن أبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ رواية "الفطرة خمس ـ أو خمس من الفطرة ـ: الختان، واالستحداد، ونتف اإلبط، 

 8وتقليم األظفار، وقص الشارب"

 

 

                              
 .191/ 1لسان العرب، مادة )ش. ر. ب(، 1

 ، 295/ 2، اإلقناع في مسائل اإلجماع 111ينظر: مراتب اإلجماع ص2

 .30/ 21االستذكار 3

 .131/ 12نخب األفكار، في تنقيح مباني األخبار 4

 .32/ 21االستذكار 5

 .11/ 2المذاهب األربعة  الفقه على6

 (.2131أخرجه الترمذي في األدب )7

 .131/ 1صحيح البخاري باب )قص الشارب( 8



 
 

 

 

 

  وجه االستدالل:

ا  ه قص ً استعمال لفظة قصَّ التي تعني القطع وليس االستئصال، جاء في لسان العرب: "قص  الشعر والصوف والظفر يقصُّ

صه وقصاه على التحويل: قطعه، وقصاصة الشعر: ما قص منه..."  1وقص 

  الدليل الثالث:

يه وسلم ـ قال: "من الفطرة حلق العانة، وتقليم األظفار، وقص عن ابن عمر ـ رضي هللا عنه ـ، أن رسول هللا ـ صلى هللا عل

 2الشارب"

  وجه االستدالل:

 االستعمال للفظة )قص( التي تعني القطع وليس االستئصال.

  الدليل الرابع:

ـ صلى  قص النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ شارب المغيرة بن المغيرة على سواك، قال المغيرة بن شعبة "ضفت عند رسول هللا

 3هللا عليه وسلم ـ، ذات ليلة، فأمر لي بجنب فشوي، وأخذ من شاربي على سواك."

  وجه االستدالل:

 ـ السواك حتى يقطع ما زاد عليه. لو كان المراد استئصال الشارب لما وضع النبي ـ صلى هللا عليه وسلم

  أدلة القول الثاني:

 القائل باستئصال الشارب أو المبالغة في حلقه.

  الدليل األول:

 4عن ابن عمر أن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ "أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى"

 وجه االستدالل: 

اعتمدوا على المعنى اللغوي لإلحفاء الذي هو االستئصال واالستقصاء، قال ابن منظور في )لسان العرب(: "وحفا شاربه حفًوا 

.. األصمعي: أحفى شاربه ورأسه إذا ألزق حزه...... وكل شيء استؤصل فقد احتفي ..... وأحفاه: بالغ في أخذه وألزق حزه ...

 5الجوهري: الحفي العالم الذي يتعلم الشيء باستقصاء، والحفي المستقصي في السؤال."

  الدليل الثاني:

 6"عن ابن عمر، قال: قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: "أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى

 

                              
 .12/ 1لسان العرب مادة )ق. ص. ص(، 1

 .131/ 1صحيح البخاري باب )تقليم األظفار( 2

 (.192/ 5، والنسائي في الوليمة من سننه الكبرى على ما في تحفة األشراف )111/ 21التمهيد 3

 .21/32االستذكار 4

 .155ـ 151/ 11لسان العرب مادة )ح، ف. ي(، 5
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  وجه االستدالل:

 اإلحفاء في اللغة االستئصال بالحلق.

  الدليل الثالث:

وقال بعضهم في حديث ابن عمر هذا: "حتى يرى بياض  1ورووا عن عبد هللا بن عمر، أنه كان يحفي شاربه حتى كأنه ينتفه

 2الجلد"

  وجه االستدالل: 

 نتف الشعر.بيان استئصال شعر الشارب حتى بان ما تحته من جلد، وكأنه 

  )الترجيح(:  

ـ وهللا أعلم ـ هو القول األول الذي يقول بعدم المبالغة في حلق الشارب لما بان من قصة حلق النبي ـ صلى  للباحث الذي يترجح

هللا عليه وسلم ـ لشارب المغيرة بن المغيرة على سواك، ثم أن اإلحفاء الذي قال به أصحاب القول الثاني أن يكون للشارب، 

الشارب كما بينا آنفًا وكما قال جماعة من المتأخرين: "الشارب ال يقع إال على ما يباشر به شرب الماء من الشفة، وهو و

 ، وقد يحمل اإلحفاء على القص وقد يحمل على ما طال من الشارب عن الشفتين، وذكر ابن وهب،3اإلطار، فذلك الذي يحفى."

، ثم أن 4اربه ولكن يقصره على طرف الشارب، وأكره أن يكون طويل الشاربين.عن الليث، قال: ال أحب ألحد أن يحلق ش 

 استئصال الشارب به نوع من التشبه بالنساء.

 المطلب الثاني: أحكام حلق شعر اللحية:

لِحى اللحية، كما جاءت في )لسان العرب( البن منظور، قال: "اللحية: اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن والجمع 

ولُحى، بالضم، ..... ورجل ألحى ولحياني: طويل اللحية .... والتحى الرجل: صار ذا لحية.... واللحي: الذي ينبت عليه 

 5العارض..."

  تحرير محل الخالف:

 ما:، لكنهم اختلفوا في ترك اللحية على حالها وعدم تركها؛ على قولين، ه6اتفق الفقهاء بأن حلق جميع اللحية مثلة ال تجوز.

  القول األول:

 ترك اللحية على حالها وعدم األخذ منها.

 .7وبهذا القول، قال الشافعي وأصحابه 
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  القول الثاني:

 جواز األخذ من طول اللحية.

 3، والحنابلة2، والحنفية1وبهذا القول، قال مالك

 القائل بـ)ترك اللحية على حالها وعدم األخذ منها(. أدلة القول األول:

  ول:الدليل األ

 4أن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ، قال: "أحفوا الشوارب واعفوا اللحى"

  وجه االستدالل:

 األخذ بظاهر األمر؛ حيث جاء )اعفوا( مطلقًا، واألعفاء بالمد، فعليه أن يتركها عافية.

  الدليل الثاني:

عليه وسلم ـ أنه )كان يأخذ من لحيته من عرضها ، وأما ما ورد عن النبي ـ صلى هللا 5اعتماد الحديث الصحيح "اعفوا اللحى"

 6وطولها( فرواه الترمذي بإسناد ضعيف ال يحتج به.

  وجه االستدالل:

 االعتماد على صحة الحديث الذي قال باإلعفاء المطلق، وضعف الحديث الذي قال باألخذ من اللحية.

  الدليل الثالث:

 7يقطع منها شيء" وأالمن الترك؛ أي "ترك اللحية على حالها  أن حديث )اعفوا اللحى( له رواية )ارجوا اللحى(

  وجه االستدالل:

 خير.االعتماد على المعنى اللغوي لـ )ارجوا(؛ حيث إنها تعني الترك والتأ

 القائل بـ)جواز األخذ من طول اللحية(: أدلة القول الثاني:

  الدليل األول:

 8ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولهاعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي 

  وجه االستدالل:

 تبين الرواية بأن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كان يأخذ من لحيته.
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 .11/ 2ينظر: الفقه على المذاهب األربعة، 3
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  الدليل الثاني:

فها ما روى عبيد هللا بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة، يقبض عليها، ويأخذ من طر

 1خرج من القبضة

  وجه االستدالل:

 تبين الرواية بأن ابن عمرو ـ رضي هللا عنه ـ كان يأخذ من لحيته.

  الدليل الثالث:

قال أبو عمر: قد صح عن ابن عمر ما ذكرناه عنه في األخذ من اللحية، وهو الذي روي عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أنه 

 2للحى وهو أعلم بما روىأمر بإحفاء الشوارب وإعفاء ا

  وجه االستدالل:

طالما أن ابن عمر هو من روى عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إعفاء اللحى، وصح أنه )ابن عمر( أخذ من لحيته إًذا يجوز 

 األخذ من اللحية؛ حيث إن راوي الحديث أخذ من لحيته.

  الدليل الرابع:

 3كيف ال يأخذ من لحيته، فيجعلها بين لحيتين؟! فإن التوسط في كل شيء حسن قال النخعي: عجبت لرجل عاقل طويل اللحية

  وجه االستدالل:

 الرواية تبين األخذ من اللحية؛ حيث إن التوسط يتطلب هذا األخذ.

  الدليل الخامس:

"كان علي ـ  روى ابن أبي شيبة في مصنفه: عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس، عن سماك بن يزيد قال:

 4رضي هللا عنه ـ يأخذ من لحيته مما يلي وجهه"

  وجه االستدالل:

 هللا وجهه ـ كان يأخذ من لحيته. الرواية تبين األخذ من اللحية؛ حيث إن سيدنا علي ـ كرم

  )الترجيح(:

ما ورد عن النبي ـ صلى هللا عليه ـ وهللا أعلم ـ هو القول الثاني القائل )جواز األخذ من طول اللحية( ل عند الباحث الذي يترجح

وسلم ـ أنه أخذ من لحيته، كما ورد عن راوي حديث )اعفوا اللحى( ابن عمر ـ رضي هللا عنه ـ أنه كان يأخذ من لحيته، كما أن 

ت التي ورد القول األول القائل بـ)ترك اللحية على حالها وعدم األخذ منها( اعتمد على إطالق لفظ )اعفوا( ولم يلتفت إلى الروايا

 فيها األخذ.
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 )نتف شعر الوجه(: المطلب الثالث: أحكام النمص

 النمص لغة: 

ورد في لسان العرب: "النمص: نتف الشعر، ونمص شعره ينمصه نمًصا: نتفه، والمشط ينمص الشعر ..... وتنمَّصت المرأة: 

نه قيل للمنقاش منماص ألنه ينتفه به، والمتنمصة: أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه .. والنامصة التي تنتف الشعر من الوجه، وم

 .1هي التي تفعل ذلك بنفسها .. وامرأة نمصاء تنتمص أي تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمًصا أي تأخذه عنه بخيط..."

ا:  النمص اصطالحا

التي تنتف الشعر من  قال صاحب )إرشاد الساري(: "المتنمصات بالصاد المهملة جمع متنمصة، قال القاضي عياض: النامصة

 2وجهها ووجه غيرها والمتنمصة التي تطلب أن يفعل بها ذلك والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش منماًصا."

 إذا النمص إزالة شعر الوجه دون االقتصار على شعر الحاجب.

 حكم النمص:

  تحرير محل الخالف:

لما ورد من أدلة شرعية في الكتاب والسنة توضح هذا التحريم، ومن ، 3حرام شرًعااتفق الفقهاء بأن نتف شعر الوجه )النمص( 

 هذه األدلة:

 ـ من القرآن الكريم، قوله تعالى:1

ُ َوقَاَل أَلَتَّخِ  بَاِدَك نَِصيبًا َمْفُروًضا * َوأَلُِضلَّنَّهُْم َذنَّ ِمْن عِ }إِْن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه إاِلَّ إِنَاثًا َوإِْن يَْدُعوَن إاِلَّ َشْيطَانًا َمِريًدا * لََعنَهُ هللاَّ

} ِ  . 4َوأَلَُمنِّيَنَّهُْم َوآَلُمَرنَّهُْم فَلَيُبَتُِّكنَّ آَذاَن اأْلَْنَعاِم َوآَلُمَرنَّهُْم فَلَيَُغيُِّرنَّ َخْلَق هللاَّ

 وجه االستدالل من اآلية:

 .5ذلك فعل كل ما نهى هللا عنه في. فيدخل  و الوشم والنمص والتفليجذكر بعض المفسرين أن المقصود بتغير خلق هللا في اآلية ه

 ـ من السنة النبوية:2

)عن علقمة قال: لعن عبد هللا الواشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق هللا، فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد 

 قالت: وهللا لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، هللا: وما لي ال ألعن من لعن رسول هللا، وفي كتاب هللا!

 7(6قال: وهللا لئن قرأتيه لقد وجدتيه "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" 
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 :وجه االستدالل من الحديث

م في الرجال اللعن يعنى الطرد من رحمة هللا، وهو ال يكون إال في أمر محرم شرًعا، فدل ذلك على تحريم النمص. والنهي عا

 والنساء، بل في الرجال أشد.

 1وهناك رأي للحنابلة يجوز أخذ شيئًا من شعر الحاجب، ورد عنهم: "وال يكره أخذ شيء من شعر عارضه وحاجبيه" 

 

 الفصل الثاني

 الرأس وشعر الوجه في فقه النوازلأحكام شعر 

 

 المبحث األول

 الرأس وشعر الوجهحكم استخدام العمليات التجميلية فيما يتعلق بشعر 

 المطلب األول: حكم زرع الشعر:

 أسباب الزراعة، ومواضعها:

أو شعر جه لمن سقط شعر حاجبيه أو أهدابه أو شعر اللحية زرع الشعر إما أن يكون لشعر الرأس لمن أصابه صلع أو لشعر الو

 الشارب.

 زراعة الشعر من الناحية الطبية:  

مراحل كما ذكرها الدكتور سعد بن تركي الخثالن، وهذه وهذه العملية لها عدة  ة جراحية،يزرع الشعر من خالل عملي 

 المراحل، هي:

ـ تجرى العملية تحت التخدير الموضعي بحيث ال يحس المريض بأي ألم، وفي الوقت نفسه يكون واعيًا بما يجري 1 

 حوله.

 سم. 15سم وطول 1وعادة ما تكون بعرض ـ يتم تحديد المنطقة المانحة )التي يؤخذ منها الشعر( خلف الرأس، 2 

 ـ تستأصل شريحة من مؤخرة حس فروة الرأس بحيث تحتوي على كمية وافرة من بصيالت الشعر.3 

 ـ تقفل فروة الرأس باستخدام خيوط أو دبابيس جراحية وتلتئم بسرعة، ويختفي أثر العملية بعد عدة أشهر.4 

 صيالت شعر عديدة.ـ تقطع الشريحة إلى قطع صغيرة، ثم إلى ب5 

ا باستخدام إبرة رفيعة في المنطقة التي يحددها الجراح لزراعة الشعر في مقدم 6  ـ يتم إحداث عدة ثقوب صغيرة جد ً

 الرأس وأعاله.

ـ تزرع بصيالت الشعر في المناطق المحددة بطريقة متفرقة بحيث تعطي منظًرا طبيعي ًا عند نموها، كما تسمح 7 

 التي بين بصيالت الشعر بوصول الدم إليها.الفراغات 

 ـ تستغرق العملية عدة ساعات بناء على عدد بصيالت الشعر المطلوبة.8 
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 ـ يذهب المريض إلى البيت في اليوم نفسه.9   

 16ـ  12ـ يتساقط الشعر المزروع خالل ثالثة أسابيع أو أربعة، لكنه يبدأ دورة نمو جديدة ليظهر بعد مدة )11 

 ا( من عملية الزراعة.أسبوعً 

 1جلسات( لملء الفراغات التي بين بصيالت الشعر. 5ـ 2وللحصول على نتائج يمكن تكرار الجلسات )

  تحرير محل الخالف:

 اختلف العلماء المعاصرون في زراعة الشعر على قولين، هما:

  القول األول:

ومركز الفتوى ، 3حسام الدين بن موسى عفانة، 2جواز زراعة الشعر، وبهذا القول قال محمد بن صالح بن عثيمين

 .4بإشراف الدكتور عبد هللا الفقيه

  القول الثاني:

 5تحريم زراعة الشعر، وبهذا القول قال ابن جبرين

 القائل بـ)جواز زراعة الشعر(.أدلة القول األول، 

  الدليل األول:

أنه سمع النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يقول: "إنَّ قصة الثالثة من بني إسرائيل، عن أبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ:: 

فَأَتَى األَْبَرَص، فَقَاَل: أَيُّ َشيٍء أََحبُّ إلَْيَك؟ ثاَلثَةً ِمْن بَني إِْسَرائِيَل: أْبَرَص، َوأَْقَرَع، َوأَْعَمى، أََراَد هللاُ أَْن يَْبتَليَهُْم فَبََعَث إِلْيهْم َملًَكا، 

فَقَاَل: فَأيُّ الَماِل  ِجلٌد َحَسٌن، َويَْذهُب َعنِّي الَِّذي قَْد قَِذَرنِي النَّاُس؛ فََمَسَحهُ فََذهََب َعْنهُ قََذُرهُ َوأُْعِطَي لَونًا َحسنًا.قَاَل: لَْوٌن َحَسٌن، وَ 

اوي  -أََحبُّ إِليَك؟ قَاَل: اإِلبُل  بَارَك هللا لََك فِيهَا. فَأَتَى األَْقَرَع، فَقَاَل: أَيُّ َشيٍء  فَأُعِطَي نَاقَةً ُعَشَراَء، فَقَاَل: -أَْو قاَل: البَقَُر شكَّ الرَّ

َشعًرا َحَسنًا. قاَل: فَأَيُّ الَماِل أََحبُّ  أََحبُّ إلَْيَك؟ قَاَل: َشْعٌر َحَسٌن، َويَْذهَُب َعنِّي هََذا الَِّذي قَِذَرني النَّاُس؛ فََمَسَحهُ فََذهَب َعْنهُ وأُْعِطيَ 

 لبَقَُر، فَأُْعِطَي بَقََرةً َحاِماًل، َوقاَل: بَاَرَك هللا لََك فِيهَا.إِلْيَك؟ قَاَل: ا

 ( فَأُْبِصُر النَّاَس؛ فََمَسَحهُ فََردَّ هللاُ إِلَْيِه بََصرهُ.1فَأَتَى األَْعَمى، فَقَاَل: أَيُّ َشيٍء أََحبُّ إِلَْيَك؟ قَاَل: أَْن يَُردَّ هللاُ إِلَيَّ بََصِري ) 

 اإِلبِل، َولِهَذا َواٍد ِمَن البَقَِر، الَماِل أََحبُّ إِلْيَك؟ قَاَل: الَغنَُم، فَأُْعِطَي َشاةً والًدا، فَأَْنتََج هَذاِن َوَولََّد هََذا، فَكاَن لِهَذا َواٍد ِمنَ  قَاَل: فَأَيُّ  

                              
 .3ـ 1أحكام زراعة الشعر وإزالته، سعد بن تركي الخثالن، ص 1

صالح بن عثيمين ـ عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرين، تح: محمد بن عبد العزيز  باز ـ محمدمية، عبد العزيز بن عبد هللا بن فتاوى إسال 2

 .111/ 1المسند، 

 .115/ 2فتاوى يسألونك، حسام الدين بن موسى عفانة، مصدر الكتاب: موقع الشيخ على اإلنترنت،  3

/ 5هـ، 1123محرم  3، تاريخ الفتوى 19011م الفتوى فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة، مركز الفتوى بإشراف الدكتور عبد هللا الفقيه، رق 4
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َولِهََذا َواٍد ِمَن الَغنَِم. ثُمَّ إنَّهُ أَتَى ....."
1 

 وجه االستدالل:

بغرض استنبات الشعر الحسن، ولو كان هذا حراًما ما فعله الملك، ومن هنا جاز  ى رأس األصلعأن الملك مسح عل

 السعي لطلب الشعر الحسن.

 الدليل الثاني:

نه يعد من باب رد ما زراعة الشعر ليست من باب تغيير خلق هللا أو طلب التجمل والحسن زيادة على ما خلق هللا ولك

 2فإن قواعد الشريعة ال تمنع منه. ن زراعة الشعر إذاباب إزالة العيب، وطالما كان هذا الهدف م عز وجل ـ ويعد منخلق هللا ـ 

 وجه االستدالل:

  وإزالة العيب فإنه أمر جائز.النظر إلى الهدف الذي من أجله كانت زراعة الشعر، فلما كان الهدف رد خلق هللا

 الدليل الثالث:

واالزدراء من الناس، وفي قصة األبرص  األلم النفسينسان يجد من أصيب به أن الصلع والقرع يعتبر عيبًا في اإل

واألقرع واألعمى لما سئل األقرع: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، وزراعة الشعر 

 ألمراض والعيوب التي تقع لإلنسان، العالج والتداوي من ا على جوازهي من باب عالج هذا العيب، وقد دلت األدلة الكثيرة 

ـ )في لعن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ للواشمات  هللا عنهقال النووي ـ رحمه هللا ـ في شرحه لحديث ابن مسعود ـ رضي 

فعول لطلب والمستوشمات .....(: أما قوله: )المتفلجات للحسن( فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو الم

 3الحسن، أما لو احتاجت إليه لعالج أو عيب في السن ونحوه فال بأس.

 وجه االستدالل:

التفرقة من خالل الهدف من محاولة التجميل؛ فهي إما لطلب زيادة الحسن أو هي نظًرا لحاجة دفع العيب، وزراعة 

 وال يشملها النهي والتحريم. الشعر طالما كان هدفها الحاجة؛ أي حاجة دفع العيب وعالجه، فهي جائزة،

 الدليل الرابع: 

أن عجرمة بن أسعد قطع أنفه يوم الُكالب فاتخذ أنفا من َوِرق فأْنتََن عليه، فأمره النبي صلى هللا عليه وسلم فاتخذ أنفا 

 4من ذهب.

 وجه االستدالل:

فلما  تخاذ عجرمة بن أسعد أنفًا من ورقأن زراعة الشعر طالما كانت لرد خلقة هللا إلى أصلها، فهو جائز، قياًسا على ا

 هللا عليه وسلم ـ فاتخذ أنفًا من ذهب. ىأنت عليه أمره النبي ـ  صل

                              
رف النووي، تعليق وتحقيق: الدكتور ماهر ياسين الفحل، دار ابن كثير للطباعة والنشر رياض الصالحين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ش 1

 .10م، ص  2001 -هـ  1125، 1بيروت، ط -والتوزيع، دمشق 
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 القائل بـ)تحريم زراعة الشعر(.أدلة القول الثاني، 

  الدليل األول:

َماِت  َصاِت ، َواْلُمتَفَلَِّجاِت لِْلُحْسِن، اْلُمَغيَِّراِت ورد في مسند اإلمام أحمد عن عبد هللا، قَال: "لََعَن هللاُ اْلَواِشَماِت َواْلُمتََوشِّ ، َواْلُمتَنَمِّ

ْلَعُن ي أَنََّك قُْلَت َكْيَت َوَكْيَت ؟ فَقَاَل: َما لِي اَل أَ َخْلَق هللِا، قَاَل: فَبَلََغ اْمَرأَةً فِي اْلبَْيِت، يُقَاُل لَهَا: أُمُّ يَْعقُوَب، فََجاَءْت إِلَْيِه، فَقَالَْت: بَلََغنِ 

؟َمْن لََعَن َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي ِكتَاِب هللاِ َعزَّ  فَقَالَْت: إِنِّي أَلَْقَرأُ َما بَْيَن لَْوَحْيِه، فََما َوَجْدتُهُ، فَقَاَل: " إِْن ُكْنِت  َوَجلَّ

ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نَهَاُكْم َعْنهُ فَاْنتَهُواقََرْأتِيِه، فَقَْد َوَجْدتِيِه، أََما قََرْأِت: )وَما آتَاُكُم ا  2("1لرَّ

  وجه االستدالل:

محرًما، فالزراعة ـ أيًضا ـ محرمة، والتحريم من  كان الوصلاعتبروا أن زراعة الشعر تدخل في الوصل، وطالما 

 اللعن؛ حيث إن اللعن ال يكون إال على   كبيرة.

 الدليل الثاني: 

 ا من الغش والتدليس.اعتبار الزراعة نوعً 

 وجه االستدالل:

 .حرام شرًعاالغش والتدليس والتزوير 

  الترجيح:

ـ وهللا أعلم ـ القول األول الذي يقول بجواز زراعة الشعر لقوة أدلتهم، كما أن دليل القول  عند الباحث الذي يترجح

تركي الخثالن عندما فرق ما بين زراعة الشعر  الثاني الذي يحرم الزراعة ألنها تدخل في الوصل قد أسقطه الدكتور سعد بن

 .3والوصل

                              
 .1الحشر:  1

مرشد ـ  عادل-شعيب األرنؤوط  المحقق:مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني،  2

 .191/ 1م،  2001 -هـ  1121، 1وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط

في )هي أبرز وجوه الفرق ما بين زراعة الشعر وبين الوصل، وهذه الفروق،  5ـ  3أورد الدكتور الخثالن في )أحكام زراعة الشعر( ص 3

الوصل يضاف إلى الشعر شيء آخر غير الشعر األول وهذا المضاف إما أن يكون شعًرا أو غيره، وفي زراعة الشعر المضاف هو الشعر 

ما هنا لك أن الشعر ينقل من مؤخر الرأس إلى مقدمه أو إلى الموضع الذي يراد زراعة  الشعر، وغايةن الجلد يحوي بصيالت نفسه مع جزء م

الشعر فيه. تكون اإلضافة في الوصل من شخص "أو شيء" آخر، أما في زراعة الشعر فإن الشعر المزروع يكون من الشخص نفسه غالًبا. أن 

يره( يوصل ويربط بالشعر األول؛ ولذا سمي وصاًل، فالشعر الموصول يضاف ويشد إليه ليكثر باإلضافة، وأما الشيء المضاف )الشعر أو غ

زراعة الشعر فإنها تختلف عن ذلك، فإن الشعر المزروع يغرس في فروة الرأس ـ أو في الموضع الذي يراد زراعته فيه ـ مباشرة، وليس بيته 

زراعة في منطقة خالية أو شبه خالية من الشعر ـ غالًباـ. أن الهدف من وصل الشعر: تكثير الشعر وبين الشعر األول اتصال، إذ تكون ال

األصلي وتطويله وإظهاره كما لو كان غزيًرا، لكنه ال ينمو وال يزيد في طوله وكثافته، أما في زراعة الشعر فإن الشعر الذي ينشأ عن 

ه وحلقه، فهو إعادة للرأس إلى خلقته األصلية وليس مجرد إيحاء كاذب بكثرة الشعر كما في البصيالت المزروعة ينمو وتزيد كثافته ويمكن قص

الوصل. أن المقصود في الوصل هو الشعر الموصول نفسه، فهو الذي سيظهر على الرأس، أما في زراعة الشعر فالمقصود هو بصيالت 

يتساقط بعد عدة أسابيع، وبعد ثالثة أشهر أو أربعة أشهر ينمو الشعر الجديد الشعر الموجودة في شريحة الجلد، أما الشعر المزروع نفسه فإنه 



 
 

 

 

 

 المطلب الثاني: حكم إزالة الشعر بالتقنيات الحديثة:

، 1إن إزالة الشعر بالتقنيات الحديثة يكون "بانتزاع بانتزاع الشعر من جذوره بواسطة الكهرباء أو )اإللكتروليسيز(".

 التي تستخدم في إزالة الشعر، قال:وقد عرض الدكتور سعد بن تركي الثخالن للتقنيات 

 التحليل الكهربائي: -1

يقوم المبدأ األساسي لهذه الطريقة على إدخال تيار كهربائي عبر قناة الشعرة لحرق الجذر، فال تنمو الشعرة بعد ذلك، 

أضعفها، ومع تكرار  ويتم ذلك عن طريق توصيل إبرة بتيار كهربائي ثم غرسها في بصيلة الشعر فإذا وصل التيار في البصيلة

هذا اإلجراء فإن البصيلة ال تصبح قادرة على النمو أي أن هذه الطريقة تقضي على البصيلة المستهدفة نهائي ًا وتسهم في إزالة 

 الشعر بشكل دائم.

 إزالة الشعر بالليزر: -2

بحيث تكون قادرة على  يقوم الليزر بتوليد حزمة قوية مركزة من الضوء يتم توجيهها بشكٍل دقيق إلى هدف معين

إحداث آثار مختلفة، وفي إزالة الشعر يتم تسليط ضوء الليزر على الجلد الذي يحوي بصيالت الشعر، فنقوم الخاليا الصبغية 

)الميالنين( في البصيالت بامتصاص الضوء وتحويله إلى حرارة مما ينتج عنه تلف البصيلة، ورغم ذلك فإن إزالة الشعر 

 مة وإنما هي طويلة األمد.بالليزر ليست دائ

 إزالة الشعر بالضوء: -3

ال تختلف طريقة إزالة الشعر بالضوء كثيًرا عن طريقة إزالته بالليزر، إذ تقوم فكرة إزالة الشعر بالضوء على 

استعمال ضوء ذي طول موجي معين يتم امتصاصه بواسطة صبغة الميالنين الموجودة في جذور الشعر فتتحول الطاقة 

ة إلى طاقة حرارية تدمر جذور الشعر ورغم تشابه الليزر والضوء في العمل إال أن هناك فرقًا من ناحية الفعالية الضوئي

 2والمضاعفات ويفضل كثير من المختصين الليزر على الضوء.

 :الترجيح

أحكام إزالة الشعر التي  حكم عنفترق في الالة الشعر بالتقنيات الحديثة ال ين إزأالذي يترجح عند الباحث ـ وهللا أعلم ـ 

 .عرضها آنفًا؛ حيث إن النتيجة واحدة ولكن الوسائل متنوعة تم

 

 المطلب الثالث: حكم عمليات إزالة الشعر األبيض في رأس الطفل:

الشعر األبيض نوعان، نوع طبيعي وهو الذي يكون نتيجة لشيب اإلنسان، ونوع غير طبيعي، وهو الذي يظهر في 

 أحدهما طبيعي وهو الشيب، ياض نوعان: كون نتيجة مرض، قال ابن القيم: "البغير أوانه، وهذا ي

                                                                                                  
 الذي يبقى على الرأس. أن الوصل كثيًرا ما يستعمل مع وجود الشعر، وحينئذ فالهدف منه التظاهر بطول الشعر وجماله، أما زراعة الشعر فال

نة من الجسم، وقد تجري في حالة قلة كثافة الشعر وتباعده؛ أي أن وصل تجري إال لمن يعاني من الصلع أو عدم وجود الشعر في مناطق معي

 الشعر خداع وتغرير، وزراعته عالج. ومما سبق يتبين أن زراعة الشعر تخالف وصله في المعنى والغاية.(

 .113فقه النوازل، لجنة إعداد المناهج بالجامعة، الجامعة األمريكية المفتوحة، ص 1

 .15ـ 11وإزالته، د. سعد بن تركي الخثالن، ص أحكام زراعة الشعر 2



 
 

 

 

 

، 1والثاني خارج عن الطبيعة وهو ما يوجد في أواخر األمراض المجففة بسبب تحلل الرطوبات كما يعرض للنبات عند الجفاف"

رأس، قال ابن تيمية: "ويكره نتف الشيب معالجة الشيب بالسواد أو نتفه به نوع من التدليس؛ لذلك إن يكره نتف الشيب من ال

وإزالته بمنقاش ونحوه؛ لما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ نهى عن نتف 

ويحرم من اللحية أو الشارب ألنه يدخل في باب النمص، قال محمد بن إبراهيم بن عبد هللا التويجري: "يحرم على 2الشيب"

ف الحواجب، ولبس الباروكة، ووصل الشعر، والنمص، ووشر األسنان، ورقص النساء مع الرجال، إطالة األظفار النساء نت

أكثر من أربعين يوًما؛ لمخالفتها الفطرة، ولبس مالبس الرجال، وثياب الشهرة واالختيال، وما فيه إسراف، والسفور، والتعري، 

األدلة على تحريم النمص في الفصل السابق، أما إن كان بياض الشعر غير  ، وقد وردت3واالختالط بالرجال في المناسبات."

طبيعي ـ لمرض مثاًل ـ فهنا يجوز معالجته بإجراء عملية نظًرا النتفاء التدليس والتزوير في هذا الموطن، ورد في فقه النوازل: 

راء عملية إذ ال تدليس فيه، وال تغيير "أما الشعر األبيض في الطفل أو الشاب فقد حدث بسبب مرض، فتجوز معالجته بإج

، وقد جعلت الشريعة اإلسالمية التداوي له أصل الجواز، قال بكر بن عبد هللا أبو زيد بن محمد: "وقد علم من 4للخلقة األصلية."

 .5الشرع بالضرورة مشروعية التداوي"

 

 المبحث الثاني

 مسائل حديثة في شعر الرأس والوجه

 لقصات الحديثة للشعر:المطلب األول: حكم ا

ظهرت في اآلونة الحديثة العديد من قصات الشعر، وجل هذه القصات يمكن أن ينسب إلى القزع، وعلى ذلك نبحث 

 هنا عن حكم القزع، في الشريعة اإلسالمية، ونبدأ حديثنا ببيان تعريف القزع، ثم نتبعه بأنواع القزع، ثم حكم القزع في الشرع.

ا:    القزع اصطالحا

إًذا القزع عدم التساوي في حالقة الشعر، وينتج عن ذلك وجود  6ال ابن رشد القرطبي: " هو حلق بعض الرأس دون بعض"ق

 أماكن في الرأس بها شعر أطول من أماكن أخرى، ومن هنا كان القزع أنواًعا.

 أنواع القزع: 

 بين ابن العثيمين أنواع القزع، وهي: 

                              
 .191التبيان في أقسام القرآن، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا، دار الفكر، ص 1

 .223/ 1هـ، 1112، 1شرح عمدة الفقه، ابن تيمية، تح: د. سعود صالح العطيشان، مكتبة العبيكان ـ الرياض، ط 2

ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم بن عبد هللا التويجري، دار أصداء المجتمع ـ المملكة العربية السعودية، مختصر الفقه اإلسالمي في  3

 .511م، ص2010هـ ـ 1121، 11ط

 .111فقه النوازل، لجنة إعداد المناهج بالجامعة، الجامعة األمريكية المفتوحة، ص 4

 .20/ 2م، 1993هـ ـ 1113، 1ن عبد هللا، مؤسسة الرسالة، طفقه النوازل، بكر بن عبد هللا أبو زيد بن محمد ب 5

رون، دار البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تح: محمد حجي وآخ 6

 .211/ 11م، 1955هـ ـ 1105، 2ـ لبنان، طالغرب اإلسالمي، بيروت 



 
 

 

 

 

 الجانب األيمن، ومن الجانب األيسر، ومن النَّاصية، ومن القفا. أن يحلق غير مرت ب، فيحلق من -1

 أن يحلق وسطه ويترك جانبيه. -2

فَل( -3  أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، قال ابن القيم ـ رحمه هللا ـ: )كما يفعله السُّ

 1أن يحلق النَّاصية فقط ويترك الباقي. -4

  تحرير محل الخالف:

، ولكن هناك رأي يقول بحرمة 5، الحنفية4، المالكية3، والشافعية2هة القزع؛ الحنابلةاتفق جمهور الفقهاء على كرا

 القزع

 األدلة على تحريم القزع:

 الدليل األول:

 6عن عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر، قال: "نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القزع"

 وجه االستدالل:

 7ة؛ حيث إن النهي في اآلداب يفيد الكراهة.النهي في الحديث الشريف يفيد الكراه

                              
 .135ـ 131/ 1هـ،  1125 - 1122، 1لى زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، طالشرح الممتع ع 1

الهداية، محفوظ بن أحمد بن الحسن ـ أبو الخطاب الكلوذاني، تح: عبد اللطيف هميم ـ ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع،  2

 .12ـ 12م، ص2001هـ ـ 1121، 1ط

المقدمة الحضرمية المسمى بشرح الكريم بشرح مسائل التعليم، سعيد بن محمد باعلي باعشن الدوعني الرباطي الحضرمي الشافعي،  شرح 3

 .90م، ص2001هـ ـ 1121، 1، جدة، طللنشر والتوزيعدار المنهاج 

 .133جامع األمهات، ابن الحاجب الكردي المالكي، ص 4

/ 3مـ، 2000هـ ـ 1121ر شرح تنوير األبصار، ابن عابدين، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، حاشية رد المختار على الدر المختا 5

101. 

واآلثار، أبو بكر بن أبي شيبة ـ عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، تح: كمال يوسف  في األحاديثالمصنف  6

 .203/ 1هـ، 1109، (21210، رقم )1الحوت، مكتبة الرشد ـ الرياض، ط

، )األصل في النهي أنه للتحريم حتى http://www.islamweb.net، الشبكة اإلسالمية(، لجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية )فتاوىورد في  7

نهي حكمه إذا ورد أن يتلقى باستعمال ترك ما نهى عنه تأتي قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة، قال ابن عبد البر ـ رحمه هللا ـ: ال

واالمتناع منه، وأن النهي محمول على الحظر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب، أو دليل من غير ذلك يخرجه 

ألدب قرينة صارفة له من التحريم إلى الكراهة، انتهى. وقد جعل كثير من العلماء كون النهي في باب ا والندب.من هذا الباب إلى باب اإلرشاد 

الفريق  وذلك ألن كثيًرا من النواهي في هذا الباب قد انعقد اإلجماع على أنها ليست للتحريم، وكثير منها حمله الجمهور على التنزيه، فطرد هذا

نزيه، وعللوا ذلك بأن ما كان من باب حسن العشرة من العلماء القاعدة وأجروا النهي في هذا الباب مجرى واحدا فحملوه على الكراهة والت

ب والمخالقة بالتي هي أحسن، أو من باب التصرف فيما يملكه اإلنسان، أو من باب حسن الهيئة ونحو ذلك مّما ليس حكمه تعبدّيًا محًضا يناس

ك بعض العلماء مسلًكا جيًدا وهو أن األوامر تنقسم إلى حمله على الكراهة، ومّمن رجح هذا القول العالمة ابن عثيمين، فقد قال ـ رحمه هللا ـ: سل

 قسمين :

 تعبدية.أوامر • 

http://www.islamweb.net/


 
 

 

 

 

 الدليل الثاني:

عن ابن عمر، قال: "نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القزع" والقزع: أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض 

 1شعره.

 وجه االستدالل:

 النهي في الحديث الشريف يفيد الكراهة؛ حيث إن النهي في اآلداب يفيد الكراهة.

 الثالث:الدليل 

أن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ رأى غالًما حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: )احلقوا كلَّه، أو 

ى هللا عليه وسلم ـ: )من تََشبَّه لاتركوه كلَّه(. إال إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم، ألن التشبه بالكفار محرم، قال النبي ـ ص

وعلى هذا فإذا رأينا شخًصا قَزع رأسه فإِننا نأمره بحلق رأسه كلِّه، ثم يُؤمر بعد ذلك إِما بحلقه كله أو تركه بقوٍم فهو منهم(، 

 2 كلِّه.

 وجه االستدالل:

 األمر الصريح من النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بالتسوية في حلق الشعر أو تركه.

 

 :الترجيح

القصات الحديثة التي ال تعتمد في قصها على المساواة بين الشعر، وينتج عن ن أالذي يترجح عند الباحث ـ وهللا أعلم ـ 

ذلك أن يكون الشعر غير مستوي؛ أي تكون هناك أماكن في الرأس الشعر فيها أطول من أماكن أخرى ـ تستوي مع القزع 

بين كل أماكن الرأس تعد قزًعا حكمه قديًما، وبما أن حكم القزع الكراهة؛ إًذا كل قصة حديثة ال تعتمد على التدريج المستوى 

 الكراهة.

 

 الحديثة للشعر )الكوافير(: والقصات المطلب الثاني: التسريحات

كثرت التسريحات وتعددت في زمننا هذا، وصارت التسريحات كثيرة ومتنوعة، بل صارت من تقنيات الموضة، 

ل: "إن مما افتتن به بعض نساء هذا الزمن: ما يتعلق بتسريحات عبد العزيز المسند، قا محمد بنوخير ما نبدأ به مبحثنا هذا قول 

الشعر وقصاته، وقد استغل أعداء اإلنسانية حب المرأة للجمال والزينة، فاخترعوا أنواًعا من التسريحات والقصات بأسماء 

 متعددة وأحيانًا بأسماء مضحكة؛

                                                                                                  
 األخالق.وأوامر تأديبية، من باب اآلداب ومكارم • 

لنهي زام، وافما قصد به التعبد فاألمر فيه للوجوب، والنهي للتحريم، ألن هللا خلقنا لعبادته، وما قصد به التأدب فإن األمر فيها أمر إرشاد ال إل

 على الوجوب فهو للوجوب. انتهى.(.فيها للكراهة ال للتحريم، إال إذا ورد ما يدل 

 .52/ 1(، 1192سنن أبي داود، أبو داود األزدي السجستاني، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، رقم ) 1

 .135ـ 131/ 1هـ،  1125 - 1122، 1حمد العثيمين، دار ابن الجوزي، طالشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن م 2



 
 

 

 

 

ائها، وأخذوا يروجون لهذه القصات عبر وسائلهم المختلفة المرأة وليمسخوا ويقضوا على ما تبقى من حيليضحكوا على عقل  

من هنا يبين لنا مدى خطورة  1وبخاصة المجالت الهابطة التي ال زالت ـ ولألسف الشديد ـ تلقى رواًجا في أسواق المسلمين"

 الديار غير المسلمة،  هذه المسألة على المرأة المسلمة والرجل المسلم، إضافة إلى أن جل التسريحات الحديثة تأني لنا من

وعلى ذلك تكون نوًعا من تشبه المسلمين بغير المسلمين، ومن هذه الخطورة في هذه المسألة أردت أن أبين الحكم الشرعي لهذه 

 المسألة.

 2حات بشرط أال تقصد التشبه بالكافراتيتتزين بمختلف أنواع التسر أجاز الشرع للمرأة أن تحرير محل الخالف:

عن ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ قال: قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ )من تشبه بقوم، فهو  :لاألو الدليل

 3منهم(

به بالكفار يدخل الفرد في زمرتهم، كما أن الحديث يدعو إلى في محاولة التش نص الحديث أن القصد وجه االستدالل:

 وجوب تميز المسلم عن غيره.

 :الترجيح

في حدود المباح لزوجها، ويجب عليها أال تشاء أن تسرح شعرها كما للمرأة لباحث ـ وهللا أعلم ـ أن الذي يترجح عند ا

 ، في قوله:الحشودتقصد التشبه بالكافرات، وعليها أن تتجنب التسريحات المحرمة، وقد تعرض لها علي بن نايف 

 وأما التسريحات المحرمة: فيجمعها أمور، منها:

 :ض الشعر وترك بعضهـ القزع، وهو حلق بع1

 .( 3959)  ( ومسلم 5466عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن القََزع. رواه البخاري ) 

 وقد فسَّر أحد رواة الحديث القزع بأنه حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه.

 قال ابن القيم رحمه هللا:

 ق وسطه ويترك جوانبه كما تفعل شمامسة النصارى.أشدها: أن يحل وأما كحلق بعضه وترك بعضه فهو مراتب:

  ويليه: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كما يفعل كثير من السفلة وأسقاط الناس

 مؤخره.ويليه: أن يحلق مقدم رأسه ويترك 

وهذه الصور الثالث داخلة في القزع الذي نهى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعضها أقبح من بعض. " أحكام 

 ( 1294/  3أهل الذمة " ) 

 :التشبه بالكفار أو الفساقـ 2

،  -كتسريحة " المارينز " فتمنع لسببين القزع ، والتشبه بالكفار  –يدخل بعضها في " القزع "  كثيرة،وهي تسريحات 

 وبعضها ال قزع فيه غير أنه يختص بالكفار كنصب بعض الشعر وسبل اآلخر أو ما شابه ذلك.

                              
  .21هـ، ص1113، 1زينة المرأة بين الطب والشرع، محمد بن عبد العزيز المسند، مكتبة الملك فهد الوطنية، ط 1

 .110/ 1، 1الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر ـ سورية ـ دمشق، ط 2

هـ، 1121، 1ن أدلة األحكام، ابن حجر العسقالني، تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهري، دار الفلق ـ الرياض، طبلوغ المرام م 3

1 /111. 



 
 

 

 

 

لقول النبي صلى هللا عليه وسلم  فيها،يحة تختص بالكفار أو الفساق فإنه ال يجوز للمسلم التشبه بهم ويجمعها كل تسر

 منهم(تشبه بقوم فهو  )من

 .(4131) رواه أبو داود

د إسناده شيخ اإلسالم في " اقتضاء الصراط  271/  11والحديث: حسَّنه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " )  ( وجوَّ

 ( . 82" ) ص المستقيم 

وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله  اإلسالم:قال شيخ 

 .( 83 " اقتضاء الصراط المستقيم " ) ص منهم{.يتولهم منكم فإنه  }ومن

 :التشبه بسفلة الناس

 1وهللا أعلم. (14151)سؤال رقم  ذكره. يراجعيما سبق وقد تدخل ف السفلة،وهي تسريحات يخترعها بعض 

 

 :الخاتمة

 وسلم.عمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نالحمد هلل الذي ب

 ، وهذه النتائج، هي:أحببت أن أختم بحثي هذا بأهم ما توصلت له من نتائج

 السن والعرف والعادة. بغير السواد يختلف باختالفالشيب تخضيب ـ 1

 .عدم جواز تخضيب الشعر بالسواد إن لم يالزم الصباغة بالسواد غرض شرعيـ 2

 على العموم حتى وإن كان للزينة.تحريم وصل الشعر ـ 3

 يكره حلق شعر المرأة بدون ضرورة، أما إن وجدت ضرورة فإن الحلق يكون مباًحا. ـ4

 .األفضلية عدم المبالغة في حلق الشارب ـ5

 .األخذ من طول اللحية ـ يجوز6

 يجوز زراعة الشعر.ـ 7

 تقليدي ًا.إزالة الشعر بالتقنيات الحديثة ال تفترق في الحكم عن أحكام إزالة الشعر  ـ8

 كل قصة حديثة ال تعتمد على التدريج المستوى بين كل أماكن الرأس تعد قزًعا حكمه الكراهة. ـ9

في حدود المباح لزوجها، ويجب عليها أال تقصد التشبه بالكافرات، وعليها أن تتجنب  تشاء للمرأة أن تسرح شعرها كما ـ11

 .التسريحات المحرمة

 

 

 

 

                              
 .135ـ  131/ 2ي بن نايف الشحود، ينظر: الخالصة في أحكام أهل الذمة، عل 1
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 :الملخص

والمؤسسات المالية، وله مقاصد كثيرة من توثيق الديون أصبح ضرورة لضبط التعامل بالدين على مستوى األفراد، 

 :أهمها

المقاصد المالية وتتمثل في حفظ المال من الضياع سواء كان ماال عاما، أم خاصا بإثباته في ذمة المدين، واستيفائه عند 

 من حلول أجله دون تعثر، أو مماطلة. بالحجج الكتابية، والشفاهية وبالضمانات المالية كالرهن، والكفالة وغيرها

 .الضمانات المستجدة في مجال المعامالت المالية

 :المقاصد االقتصادية: وتتمثل في

أي التوسط في تحصيل الحاجي، والكمالي من المطعم، والمشرب، والملبس، فإن التوثيق  : اإلنفاقاالقتصاد في -  

في إنفاقه، وسيسلك مسلك  يضبطه. فحين يعلم المدين أن الدين مضبوط، وأن جزءا من ماله مثال مرهون سيقتصد

االعتدال، والقوامة فيه. وهللا سبحانه، وتعالى جعل ذلك من خصال عباد الرحمان قال تعالى: } َوٱلَِّذيَن إَِذآ أَنفَقُوْا لَْم 

  1{ يُْسِرفُوْا َولَْم يَْقتُُروْا َوَكاَن بَْيَن َذِلَك قََواما  

أي تثمير، وتنمية المال بطرق الكسب، والتملك المتعددة بضوابط الشريعة اإلسالمية، وبآدابها  : االقتصاديةالتنمية   -

المفضيان الستقامة أحوال المجتمع، واستقراره المادي، والروحي، وهذا بالحصول على التمويالت من قبل 

 .المؤسسات، والبنوك التي أخذت الضمانات الكافية من المدين
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توثيق وله أسسه، ومقوماته، وقوانينه الضابطة لتصرفات أفراده،  متماسك المسلم مجتمع: المجتمع المقاصد االجتماعية

وله مقاصد اجتماعية منها: تحقيق العدل، والمساواة، والثقة، والمواساة.  االجتماعية،واحد من تلك المقومات  الديون

 .وحفظ النفوس. كل هذا يتحقق بتوثيق الدين، وضبطه بقوانين الشرع

 الثقة. ،العدل ،الثروة ،االقتصادية، توثيق ،المقاصد الكلمات المفتاحية:

 

The legitimate economic and social purposes of debt documentation 

 

Abstract 

Debt registration becomes a necessity to control debt dealing at individual and financial 

institutions levels. It has many purposes which the means are:   

Financial purposes: It consists to save money from losses, whether public or private money, 

by proving it on debtor’s responsibility and paying it at limited time without retardation and 

procrastination. With written and oral arguments and financial guarantees such mortgage, 

warranty and other renewed guarantees in financial transaction domains.  

The economic purposes, which are: 

● To economize expenses: this means to mediate in obtaining the necessary and the 

perfectionist of food, drinks and cloths, because they are adjusted by the 

documentation, when the debtor know that the debt is adjusted and that a part of money, 

for example, is mortgaged, so he will economize in expenses and he will follow the 

mediation and the stewardship. This is a quality of righteous slaves of Allah, which 

says:’’ And [they are] those who, when they spend, do so not excessively or sparingly 

but are ever, between that, [justly] moderate’’ Al-Furqān, verse 67. 

● Economic development:  investing and developing money by earning methods and 

multiple ownership in respect to Sharia laws and its ethics which  conducts to 

straightness of society situations and material and spiritual stabilities, all this by 

obtaining finance from individuals, institutions, and banks that have taken sufficient 

guarantees from the debtor.  



 
 
 
 

 

 

Social objectives: the Muslim society is coherent and has its foundations, its components 

and the laws that govern individual behaviors, thus the debt documentation is one of the 

social components which have many social objectives such achieving justice, equality, 

confidence, consolation and saving souls. All this can be realized by documenting the debt 

and controlling it by the laws of Sharia. 

Keywords: intent, documentation, economic, wealth, fairness, trust. 

 المقدمة

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة، والسالم على موالنا رسول هللا، وآله وصحبه، ومن وااله

واإلقبال المفرط على استهالك المنتوجات، والتوسع في ، لتدفق اإلنتاج التكنلوجي، واالقتصادي بأشكاله وبعد: نظرا 

السيولة أحيانا أصبح التعامل بالدين استهالكا، وتجارة عدم ، أو الدخل تحصيل الحاجيات، والكماليات، ويقابله محدودية

 .ظاهرة عالمية

والشريعة اإلسالمية بأصولها، وأحكامها، ومقاصدها العامة، والخاصة ضبطت عملية التداين، وأحاطتها بمجموعة من 

أصال لبقرة ايقية المصاحبة لكل معاملة مالية، وتعتبر آية توثيق الدين من سورة قود التوثالقوانين، والمعايير منها: الع

َسم  ى للتوثيق  وهي قوله تعالى} تشريعا، وأخالقياوعاما، ومنهاجا عقديا،  } ٰيأَيُّهَا ٱلَِّذيَن آَمنُۤوْا إَِذا تََدايَنتُم بَِدْيٍن إِلَٰى أََجٍل مُّ

ُ فَْليَْكتُْب َوْليُْملِ  فَٱْكتُبُوهُ  َ َربَّهُ ِل ٱلَِّذي َعلَْيِه ٱْلَحقُّ َوْليَْكتُب بَّْينَُكْم َكاتٌِب بِٱْلَعْدِل َوالَ يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ ٱهللَّ  َوْليَتَِّق ٱهللَّ

ها  أَْو َضِعيفا  أَْو الَ يَْستَِطيُع أَن يُِملَّ هَُو فَْليُْملِْل َولِيُّهُ بِٱْلَعْدِل َوٱْستَْشِهُدوْا َوالَ يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئا  فَإن َكاَن ٱلَِّذي َعلَْيِه ٱْلَحقُّ َسفِي

هََدآِء أَن َجالُِكْم فَإِن لَّْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َوٱْمَرأَتَاِن ِممَّن تَْرَضْوَن ِمَن ٱلشُّ ن رِّ َر إِْحَداهَُما تَِضلَّ إِْحَداهَُما فَ  َشِهيَدْيِن مِّ تَُذكِّ

هََدآُء إَِذا َما ُدُعوْا َوالَ تَْسأَُمۤوْا أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيرا  أَو َكبِيرا  إِلَٰى أََجلِ  َدِة ٱألُْخَرٰى َوالَ يَأَْب ٱلشُّ هَٰ ِ َوأَْقوُم لِلشَّ ِه َذلُِكْم أَْقَسطُ ِعنَد ٱهللَّ

َرة  َحاِضَرة  تُِديُرونَهَا بَْينَُكْم فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوهَا َوأَْشِهُدۤوْا إَِذا تَبَايَعْ َوأَْدنَٰى أاَلَّ تَْرتَابُۤوْا إاِلَّ أَن تَُكو تُْم َوالَ َن تَِجٰ

ُ وَ  َ َويَُعلُِّمُكُم ٱهللَّ ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم {يَُضآرَّ َكاتٌِب َوالَ َشِهيٌد َوإِن تَْفَعلُوْا فَإِنَّهُ فُُسوٌق بُِكْم َوٱتَّقُوْا ٱهللَّ ٱهللَّ
2 

 وألهمية هذا الموضوع، وخطورته   تنجز هذه الدراسة بالخطة اآلتية:

 يته، وأهدافه. وفي معنى توثيق الديون.همالبحث، وأ إشكاليةفي مبحث تمهيدي:           

 المبحث األول في المقاصد المالية، واالقتصادية.       

 المبحث الثاني: في المقاصد االجتماعية.        
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 خالصات، وتوصيات.     

 المبحث التمهيدي

 إشكالية البحث 

هو   بل ،ن، وأن يكون نوعا من التعامل في التجارة، والسلفيْ عقال أن يتعامل الناس بالدَّ ال ليس عيبا ، ال شرعا، و 

ئ ينب  واقع األمة اليوم و...ضرورة  بالنظر لعموم األمة، وهو حل لكثير من المشاكل، وسبب لتنمية الثروة وهلم جرا

الناتجة عن سوء  التعامل بالتداين، وعدم الموازنة بين المقدرة الشرائية، والدخل المالي للفرد،  ئعن كثير من المساو

ت، وترتيب األولويات بسبب االنجراف  من وراء إغراءات المنتوجات، وتدفقها، سوء تدبير الحاجياعن وأو األمة، 

وأدى إلى إفالس شركات، لمالية، وتعثر أدائها في موعدها ، وهذا كله أدى إلى ضياع الحقوق اوغيرها من األسباب

لتوثيق الديون في  وأسر، وأدى إلى اختالل في القيم الروحية، واالجتماعية، وأدى إلى أمراض نفسية. فهل يمكن

أن يكون ضابطا لعملية  واجتماعية، وقانونية عة اإلسالمية بما يحمله من دالالت عقدية، وروحية، واقتصادية،يالشر

 ؟التداين

 :أهمية الدراسة

سوء  لتجنيب المجتمعات آفات وتوجيهاتهبقوانين الشرع، وآدابه  في تحقيق ضبط المدايانات هذه الدراسةتتجلى أهمية 

 ومخاطره النفسية، والمالية، واالجتماعية، واألخالقية. التداين،تدبير 

 :أهداف الدراسة

 تتوخى هذه الدراسة تحقيق مجموعة من األهداف منها:

 التحسيس، وإثارة الوعي، وتشكيل العقل إلدراك ضوابط التداين، وآدابه. .1

 توثيق الديون في الشريعة اإلسالمية المالية، واالقتصادية، واالحتماعية.التنبيه على مقاصد  .2

 التحذير من مغبة اإلفراط في التداين، وبيان عواقبه النفسية، واالجتماعية، واالقتصادية .3

 اإلسهام في إحياء القيم الفاضلة من عدل، ومواساة، وثقة، وأخوة. .4

 مفهوم توثيق الديون

 للبيان. هذا المركب اإلضافي يحتاج

 معنى التوثيق لغة، واصطالحاأوال: 



 
 
 
 

 

 

لوثيق ا "وثقت بفالن أثق بالكسر فيهما ثقة: ائتمنته... والمْوثُِق: الميثاق، والُمواثَقَةُ: المعاهدةُ. :التوثيق لغة - 

ثق  3" الشيء المحكم. وقد وثُق بالضم وثاقة: أي صار وثيقا، وث  قت الشيء توثيقا فهو موَّ

"صناعة شريفة، وبضاعة منيفة بها تحفظ دماء المسلمين، وأموالهم، وتصان أعراضهم،  اصطالحا:التوثيق   -

  4وأنسابهم" 

 ثانيا: معنى الدَّْين لغة، واصطالحا.

دنت الرجل: أخذت منه دينا، وأدنته: جعلته دائنا. وذلك بأن تعطيه دينا... والتداين والمداينة: الدين لغة: يقال: " -

 5"دفع الدين

: "عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا، واآلخر في الذمة نسيئة. فإن العين عند الدَّْين اصطالحا -

 6العرب ما كان حاضرا، والدين ما كان غائبا"

يمكن القول بأن توثيق الديون: عبارة عن مجموعة من البَيِّنات، والضمانات التي  المتضايفينهذين وبعد تعريف 

 .يصان بها ما بذمة المدين من حق مالي آلدمي إثباتا واستيفاء: كالكتابة، واإلشهاد، والرهن، والضمان

 المبحث األول في المقاصد المالية، واالقتصادية للتوثيق.

 .ةيالمال صداأوال: المق 

 تعريف المال لغة، واصطالحا   

ردت لفظة المال في القرآن الكريم أكثر من ثمانين مرة: وو 7وهو ما ملكته من جميع األشياء. معروف.: المال لغة  

نكرة، ومعرفة مضافة تارة هلل عز وجل، وتارة للمتصرف فيه، وتارة غير مضافة مثل قوله تعالى: ومفردة، وجمعا. 

ِ ٱلَِّذۤي آتَاُكْم{ اِل ٱهللَّ ن مَّ }َوآتُوهُْم مِّ
8  }ِ وقوله تعالى: }ٱلَِّذيَن يُْنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم فِي َسبِيِل ٱهللَّ

َوآتَى ٱْلَماَل َعلَٰى وقوله تعالى: }9

  10 ُحبِِّه{

ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس في تناول الضروريات والحاجيات  : "المال في عرف الشرع

  11" والتحسينيَّات بحسب مبلغ حضارتهم حاصال  بكدح
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 والمال على نوعين:

 المال العام. وله روافده عند الدولة، وله نظامه في جمعه، وإنفاقه.النوع األول:   

: المال الخاص، وهو ما يكتسبه األشخاص من وجوه االكتساب، والتملك، وهو الذي سبق تعريفه، وهو الثانيالنوع   

 المقصود هنا أساسا، ويدخل فيه الشركات، والمؤسسات المالية. 

 وحفظ المال مقصد ضروري، وحفظه من جهتين:

 بها الكفاية لألمة في قيام شؤونها كلها الضرورية، بتوفير الثروة من مواردها المتعددة الطيبة، بحيث تتم الجهة األولى:

والحاجية، والكمالية، ومتمماتها. وقد حظ اإلسالم على التكسب، والسعي في طلبه لمشي في مناكب األرض، فقال 

ْزقِِه وَ } تعالى:  12إِلَْيِه ٱلنُُّشوُر{ هَُو ٱلَِّذي َجَعَل لَُكُم ٱألَْرَض َذلُوال  فَٱْمُشوْا فِي َمنَاِكبِهَا َوُكلُوْا ِمن رِّ

دفع ضار في مختلف األحوال، واألزمان، والدواعي أو ما ينتفع به الناس آحادا، وجماعات في جلب نافع، "والثروة: 

 13انتفاع مباشرٍة، أو واسطة.

 ال إذا انتظمت له مقوماته من ذلك:والمال ال يكون ثروة إ 

 الشيء الذي يسرع إليه الفساد ال يجده صاحبه عند دعاء الحاجة إليه. : ألنأن يكون ممكنا ادخاره .1

 . وذلك فرع عن كثرة النفع به. وذلك بحسب مواقع الناس أن يكون مرغوبا في تحصيله .2

من قرى، وبوادي، وحواضر. كالثروة الحيوانية، والنباتية، والمعدنية، والثروة التي يطلق عليها اليوم "الثروة اال 

 ن نفائس اآلثار، وغيرها.مادية" م

 والتداول يكون بالفعل أي بنقل ذات الشيء أن يكون قابال للتداول. أي التعاوض به،  .3

، ومصارفة أوراق 14إلى حوز آخر، ويكون باالعتبار مثل عقود الذمم كالسلم، والحوالة، وبيع البرنامج من حوز أحد

 المصارف.

 أن يكون محدود المقدار. .4

 15أن يكون مكتسبا. .5
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وهو الدفتر المكتوب فيه صفة ما في الوعاء من الثياب المبيعة، دون اطالع البائع على الجنس والنوع. بيع البرنامج:  14 

 .والجواز للضرورة، أي لما في َحل  الِعْدل من الحرج والمشقة على البائع، فأقيمت الصفة مقام الرؤية

 نفس المرجع والصفحة. 15 



 
 
 
 

 

 

 

 والثروة تحصل بالتملك، والتكسب

 والمكاسب على نوعين: كسب بغير عوض، كسب بعوض.

 الكسب بغير عوض: يشمل اإلرث، والتبرعات، والعطايا، وما ليس ملكا ألحد كالحطب. .أ

 16الكسب بعوض: عوض عن مال كالبيع، وعوض عن عمل كاإلجارة، عوض عن جناية كالديات. .ب

 الضياع، والتلف ألن المال في اإلسالم له قيمة، وحرمة.: حفظ المال من الجهة الثانية

 له صور منها:وحفظه من التلف، والضياع 

: النهي الوراد من الشارع من أكل أموال الناس بالباطل، لتقوية الوازع الديني حتى تنشأ األمة على األولىصورة ال   

 الحرابة: سبعة األموال على والتعديمن ملكها، وال من كسبها الطيب. طباع شرعية تمنعها من تناول ما ليس 

.واالقتطاع والجهد، واإلدالل، والخيانة، والسرقة، واالختالس، والغصب،
 17 

: التوثيق بمعاييره السابقة. فالتوثيق قانون رباني لحفظ األموال من الضياع، والتلف، واإلنكار، الثانيةالصورة 

والنسيان. فإثبات الحق في ذمة المدين، والتمكن من استخالصه مقصد شرعي معتبر يتكئ عليه القاضي في الحكم وهو 

 م منضو تحت ِخطة القضاء.  عمل ييسر القضاء، ويوفر الجهد على القضاة. وألهمية هذه أصبح اليو

قال اإلمام الشاطبي رحمه هللا، وهو  صاحبهلعقد الذي ا ودرجته بحسب شرعيا،في حد ذاته مقصدا  التوثيقيعتبر و

ه من إذا قلنا إن] فهو ضروري[والقيام بالرهن، والحميل، واإلشهاد في البيع ... "يتحدث عن متممات المقاصد األصلية 

 18قلنا إن البيع من الحاجيات فاإلشهاد والرهن والحميل من باب التكملة"ن . وإالضروريات..

فآية الدين جاءت عقب الحديث عن اإلنفاق في سبيل هللا، ونظامه، وعقب الحديث عن حلية البيع، وحرمة الربا، وما 

اء ينشأ عنه من ظلم األقويينتج عنه من األضرار النفسية، واالقتصادية، واالجتماعية من أكل أموال الناس بالباطل وما 

 للضعفاء. وعجز الضعفاء عن رفع أغالل الربا التي عليهم.

فكان توثيق الديون معيارا ضابطا للمال من جهة حفظ الحقوق ألصحابها، ومن جهة تملكه، واكتسابه، وإنفاقه حيث 

 يكون من وجهه، وفي حله.
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 19."، وحفظها، وثباتها، والعدل فيهاالمقصد الشرعي في األموال كلها خمسة: رواجها، ووضوحها"و

 المقصد االقتصادي  ثانيا

قد يعتقد معتقد أن المراد بتوثيق الديون تضييق جريان العقود المالية، ومحاصرة عملية التداين مما يجعل التعامل 

وهي أحد وجوه -والحق خالفه ألن عملية التداين، إليه منضبطا أساسا بالتقابض عاجال. إال ما دعت الضرورة

 لها مقاصد عامة منها: – 20التعاوض

 : التيسير على المعسر، وتفريج كربته بالبيع، أو القرض.ألولىا

 : توسيع الثروة، وتنميتها ألن السيولة )أقصد النقود( أحيانا تقل أو تنعدم.الثانية

 يعرض الثروة للمحق، واإليذان بالحرب من هللا.: االنتهاء عن التعامل بالربا الذي الثالثة

والتوثيق تسديد، وترشيد لهذه المقاصد. ألن التوثيق نظام، وقانون رباني يسعى لتيسير التعامل، ورفع الحرج على 

الناس في تعاوضهم، وهو بهذا يسهم أيما إسهام في اقتصاد األمة ضبطا، وتسهيال، وتنمية. ومن هنا ال يحق للموثق أن 

 وثق إال ما كان من العقود مشروعا. وأشير هنا لثالثة مقاصد اقتصادية لتوثيق الدين: ي

 المقصد األول: االقتصاد في اإلنفاق. 

 21، ولم يجاوز الحد، وهو على قصد: أي رشد.توسط، وطلب األسدَّ  :قصد في األمر قصدا

، والمشرب، والملبس، والمسكن، والمركب، فاالقتصاد هنا معناه: التوسط في تحصيل الحاجي، والكمالي من المطعم

والمنكح مما ال يلجئ للتداين فإن اضطر إليه أخذه بقدره، فيضبطه توثيقه بحيث يحده قدرا، وصفة وزمانا. فيتحقق 

العدل في تحصيله في إبانه مما يقطع على النفوس الضعيفة المماطلة فيه، وإنكاره لهذا قال تعالى: }ذلكم أقسط عند 

  22 هللا{

ألن الشريعة اإلسالمية لم تأذن في التداين بشروطه المرعية، إال لرفع الحرج عن هذه األمة، وتيسيرا عليهم في 

تعاوضهم، وهو العدل بعينه، والرحمة ذاتها، ولم تقصد الشريعة اإلسالمية أبدا، وال هو وارد فيها إغراق الناس في 

 الحقيقة وهو ضابط لها. والمستدين إنما فعل ذلك لرفع ضائقة،  الديون، وشقائهم بها، والتوثيق إنما هو كاشف لهذه

فحين يعلم المدين أن الدين مضبوط، وأن جزءا من ماله مثال في تحصيل الكماليات،  جة، أو توسعأو تحصيل حا

 مرهون، وهو من الراشدين سيقتصد في إنفاقه، وسيسلك مسلك االعتدال، والقوامة فيه. 
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}َوٱلَِّذيَن إَِذآ أَنفَقُوْا لَْم يُْسِرفُوْا َولَْم  جعل ذلك من خصال عباده األخيار: عباد الرحمان قال تعالى:وهللا سبحانه، وتعالى 

يَْقتُُروْا َوَكاَن بَْيَن َذلَِك قََواما  { 
من ذلك  .ومن شدة حرص اإلسالم على الوسط في اإلنفاق جعله مستوعبا للقربات 23

ذلك  د، ويغتسل بالصاع، ومنارة فقد كان النبي صلى هللا عليه، وسلم يتوضأ بالمُ القصد في استعمال الماء في الطه

 أيضا أنه إذا كان شراء األضحية يجحف )يوقع في الحاجة( بالنفقة على العيال فال تسن.

 تُْسِرفُۤوْا بُوْا َوالَ وفي امتنانه سبحانه على عباده بالطيبات، ونهيهم عن مجاوزة الحد في تناولها قال تعالى: } وُكلُوْا َوٱْشرَ 

نُُكْم ٰذلَِك أَْدنَٰى أَ  24إِنَّهُ الَ يُِحبُّ ٱْلُمْسِرفِيَن{  ِحَدة  أَْو َما َملََكْت أَْيَمٰ الَّ وفي مجال الزواج يقول تعالى: }فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوْا فََوٰ

ومما له صلة في االقتصاد االقتصار في االنفاق إذا ضاق   26تَْبلُُغوا(وقوله صلى هللا عليه:) والقَْصَد القَْصَد 25 تَُعولُوْا{ 

الدخل، ولم يسع جميع األصناف المأمور باإلنفاق عليها فيقدم األولى فاألولى، ولإلمام المقري كلمة في ترتيب المصالح 

رورة كنفقة المرء على في هذه المسألة. قال: " قاعدة: تقرر في األصول أن المصالح الشرعية ثالث: في محل الض

نفسه، وسائر أسباب حفظ الكليات الخمسة، وحاجية  كنفقته على زوجه، وتتميمة كنفقته على والديه، وولده. واألولى 

 27مقدمة على الثانية، والثانية مقدمة على الثالثة عند التعارض.

 المقصد الثاني: توفير المال، وادخاره.

جزءا من المال ادخارا للعواقب، وألداء الدين في وقته، وإذا كانت الضمانات على  ال شك أن االقتصاد في اإلنفاق يوفر

الدين نفيسة، وهي في الغالب كذلك فهذا سبب قوي في االدخار ألن المدين يخشى أن يفوت منه ماله المرهون. غير من 

 يل المثال: االقتصاد في استئجاربه سفه يدعوه للخمول واالتكال، فال يقيم للمال حرمة، وال للحياة معنى. وعلى سب

مشاهرة، أو أكثر ففي حال  مغربي المسكن فإذا كان في حال اليسر، وبراءة الذمة ممكن استئجاره بثالثة ألف درهم

عمارة الذمة بالدين يمكن للمستأجر أن يدخر ألف درهم شهريا، فيتحقق الحاجي، ويفوت بعض الكمالي جزئيا، ويمكن 

ن ُوْجِدُكْم{ أَْسِكنُوهُنَّ له تعالى في شأن وجوب السكنى للمطلقات: }أن يستفاد هذا من قو ِمْن َحْيُث َسَكنتُم مِّ
الوجد:  28

الوسع، والطاقة. فالمطلِّق وجب عليه إسكان المطلقة في المسكن الذي هو فيه وال يكلف بتوفير سكن غير بيته فإن 

 ضاق المبيت خرج هو.

 اقتصادية.المقصد الثالث: تحقيق تنمية 

وال المجتمع، أحشرع، وآدابه. المفضيان الستقامة أقصد بالتنمية االقتصادية: توفير الثروة، وتثمير المال بضوابط ال

 واستقراره المادي، والروحي.
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 ومقومات هذه التنمية كثيرة، وفي آية توثيق الديون جملة منها:

 29كم هللا{هللا ويعلم المجتمع. }واتقواتحقق تقوى هللا في أفراد   .1

ؤد الذي اؤتمن يأمن بعضكم فل ترتابوا{ وقال: }فإناال  تعالى: }وأدنىتحقق األمن، وخلق األمانة. قال  .2

 30أمانته{

 أقسط عند هللا{ }ذلكمتحقق العدل.  .3

 31أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم{ }إالوجود ثروة، ومال لألمة. قال تعالى:  .4

 توثيق المعامالت المالية، وهو الوسيلة الجامعة لما سبق من المقومات   .5

فحين توثق المعامالت المالية على أصول الشريعة، وقواعدها، وفروعها، وقيمها: يتحقق العدل، واألمن واألمانة بمعية 

 ا، فيأمن الناس على أموالهم،يناإليمان والتقوى، وبذلك تتيسر المعامالت، والمعاوضات بين أفراد المجتمع، نقدا، ودَ 

ا، وتنهض األمة تجاري، فيتوسع قطاع التبادل، وتنشط العملية التجارية، وتحصل السيولة لدى المؤسسات المالية

وصناعيا، وتكنلوجيا، فتكثر فرض العمل، وتقل البطالة.  ألن التداين كما يكون للعسر، ورفع الحرج، يكون للتنمية 

صناعة والمعامالت المالية اليوم تعتمد كثيرا على التداين، وأصبحت تتنافس فيه الشركات والرواج، والتجارة، وال

والتداين من أعظم أسباب رواج المعامالت ألن  المقتدر على تنمية المال قد يعوزه " التجارية، والمؤسسات المالية. 

المال فيضطر  إلى التداين ليظهر مواهبه في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، وألن  المترف ه قد ينضب المال من بين 

ع هللا تعا ال يظن وا لى للناس بَقاء التداين المتعارف بينهم كييديه وله قِبل به بعد حين، فإذا لم يتداين اختل  نظام ماله، فشر 

أن  تحريم الربا والرجوع بالمتعاملين إلى رؤوس أموالهم إبطال للتداين كل ه. وأفاد ذلك التشريَع بوضعه في تشريع آخر 

ه للمؤمنين أي لمجموعهم، والمقصود منه خصو ل له وهو التوث ق له بالكتابة واإلشهاد. والخطاب موج  ص مكم 

المتداينين، واألخص  بالخطاب هو المدين ألن  من حق عليه أن يجعل دائنه مطمئن البال على ماله. فعلى المستقِرض أن 

 32يطلب الكتابة وإن لم يسألها الدائن."

  .المقصد االجتماعي المبحث الثاني: في

انونية، واالقتصادية، والسياسية، المجتمع المسلم مجتمع مرصوص له مقومات، وأصول عديدة ضابطة، وبانية منها الق

 واألمنية، واألخالقية.

 ومن المقومات العامة:
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 انتظام أفراد المجتمع في سمط تآلفي عقدي، وعملي، وروحي: مثل األخوة اإلسالمية،   .1

 وغيرها من الروابط التي أذنت الشريعة اإلسالمية في بنائها.

 قيامه على نظام سياسي: قيام المجتمع على نظام القيادة، والوالية التي أساسها الشورى، والبيعة،  .2

والذي ينتظم مجموعة من الِخطط، والواليات، ومن جملتها خطة القضاء، وما يتفرع عنها. وقيام المجتمع على نظام 

اتحاد األمة، والعدل، والمساواة، والتعاون،  سياسي شرعي يقصد إلى تحقيق أمور كثيرة ضابطة لمسار المجتمع مثل:

 والمواساة، والحرية، وحماية المجتمع من جميع اآلفات، وتوفير الثروة، والمال، وغير ذلك.

 فهذان مقومان عامان لضبط سير المجتمع

 النظم ترعوي إلى فنين أصليين: لذلك كانت هذه "

 في معامالتهم.: فن القوانين الضابطة لتصرفات الناس الفن األول  

 33" : فن القوانين التي بها رعاية األمة في مرابع الكمال، والذود عنها أسباب االختالل.الفن الثاني

واألنموذج المجتمعي هو ما أرسى أصوله النبي صلى هللا عليه وسلم، وأسس قواعده فور وصوله للمدينة المنورة من 

لفذة لمجتمع يجمع أطيافا من العقائد، واألعراف، والعوائد المختلفة حتى تآخ، وبناء المؤسسات، ودسترٍة بكتابة الوثيقة ا

 بين المسلمين أنفسهم من المهاجرين، واألنصار، واألنصار أيضا فيما بينهم في أحيائهم.

ة لأساس هذا المجتمع التآلف، والتناصر، والتعاون، واألمن... ال شيء يعلو فيه على القيم اإلنسانية، واألخالق الفاض 

التي بعث النبي صلى هللا عليه وسلم إلكمالها. فمكارم األخالق هي روح األعمال، وثمارها، وأساس تماسك المجتمع، 

  . 34 ففي الحديث الشريف يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم )بعثت ألتمم حسن األخالق(

واإلنسان بفطرته مجبول على حب الثروة، واكتساب المال. وتحقيق ذلك متوقف على التعامل مع أفراد المجتمع، وهذا 

يحتاج إلى تأمين المجتمع من ضياع حقوقه المالية، سواء كانت المعاوضات عينية، أم دينا في الذمة. ناشئا عن بيع، أو 

 قرض، أو سواهما. 

ظ : حفالديون هو حفظ النظام االجتماعي اإلسالمي ويتضمن مجموعة من المقاصد منها والمقصد االجتماعي من توثيق

 النفوس، والحقوق، والقيم.
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وحاولت أن أتعرض في هذا المقصد االجتماعي لما دلت عليه آية الدين من المقاصد نطقا، أو فهما في قوله تعالى: 

 منها:  35بوا{أقسط عند هللا، وأقوم للشهادة، وأدنى أن ال ترتا }ذلكم

 المقصد األول: تحقيق العدل، والمساواة ]العدالة االجتماعية[

 المقصد الثاني: تثبيت الحق، وتمكين صاحبه منه

 المقصد الثالث: الثقة، ونفي الريبة.

 المقصد الرابع: التعاون، والمواساة.

 المقصد الخامس: حفظ النفوس.

 المقصد األول: العدل، والمساوة.

أقسط عند هللا{ كون التوثيق بأنواعه أقسط عند هللا "ألنه أحفظ  }ذلكمهذا المقصد دل عليه قوله تعالى في آية الدين 

ألن و 36و"ألنه إذا كان مكتوبا  كان إلى اليقين والصدق أقرب، وعن الجهل والكذب أبعد، فكان أعدل عند هللا" للحق"،

  37كين مستحقه منه، وتعيين الحق من أهم مقاصد الشريعةالقضاة يستنيرون بالحجة، لتعيين الحق، وتم

. ومن وسائل ذلك 38والقسط: هو العدل: وهو "تمكين صاحب الحق بحقه بيده، أو يد نائبه، وتعيينه له قوال، أو فعال"

نة من استفائه عند طلبه: توثيقه. والعدل ظاهر في الحكم بين الناس، عند التنازع قال تعالى: }َوإَِذا  كله المثبتة، والممكِّ

أَيُّهَا ٱلَِّذيَن آَمنُواْ  39َحَكْمتُْم بَْيَن ٱلنَّاِس أَن تَْحُكُموْا بِٱْلَعْدِل { ِميَن بِٱْلقِْسِط  وفي إقامة الشهادة بينهم قال تعالى:}يَٰ
ُكونُوْا قَوَّٰ

ُ أَ  لَِدْيِن َوٱألَْقَربِيَن إِن يَُكْن َغنِي ا  أَْو فَقِيرا  فَٱهللَّ ِ َولَْو َعلَۤى أَْنفُِسُكْم أَِو ٱْلَوٰ ْا َوإِن ْولَٰى بِِهَما فاَلَ تَتَّبُِعوْا ٱْلهََوٰى أَن تَْعِدلُوُشهََدآَء هللَّ

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرا  {تَْلُووْا أَْو تُْعِرُضوْا فَإِ  اِميَن {  40نَّ ٱهللَّ اِميَن {  } قَوَّ قال اإلمام القرطبي: قوله تعالى: } ُكونُوْا قَوَّ

بناء مبالغة، أي ليتكرر منكم القيام بالقسط، وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم، وشهادة المرء على نفسه إقراره 

هما وِعظم قدِرهما، ثم ثن ى باألقرب ة والتعصب فكان بالحقوق عليها. ثم ذكر الوالدين لوجوب بِرِّ ين إذ هم مظنة المود 

األجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه، فجاء الكالم في السورة في حفظ حقوق الخلق في 

 41األموال.
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: المعادلة، المعتبرة بالذات، أو الكيفية، واستعملت بمعنى العدل. وتطلق على فاعلين فصاعدا، وعلى اعتدال المساواة

وترد مطلقة، ومقيدة، وهي في الشريعة اإلسالمية مقيدة بأحوال يجري فيها التساوي ألن أصل خلقة  42في نفسه.الشيء 

وتوثيق الدين يمكن للتعامل بين الفقراء، واألغنياء، والضعفاء،  43البشر جاءت على التفاوت في المواهب، واألخالق

 واألقوياء، ويحقق تكافؤ الفرص، 

 الحق، وتمكين صاحبه منه.المقصد الثاني: تثبيت 

نا. لهذا الحق ثباتا وتمك تعاضدت ازداديكفي أن تكون إحدى وسائل اإلثبات ضامنة للحق، مطمئنة للمتداينين لكن كلما 

لهذا  كون من النسيان من الشهود.وأقوم للشهادة{ أي الكتابة أثبت للشهادة لتعاضدهما لما قد ي }الدين: قال تعالى في آية 

 الشريعة، والقانون على هذه الوسائل كلها جمع فقهاءأ

  المقصد الثالث: الثقة، ونفي الربية.

 قال هللا تعالى: } َوأَْدنَٰى أاَلَّ تَْرتَابُۤوْا{ أي أقرب لنفي الريبة أي الشك.  

الجرجاني: "هي التي يعتمد عليها في األقوال،  وقال 44 قال الراغب: "وثقت به أِثق سكنت إليه، واعتمدت عليه" الثقة:

  45واألفعال"

والنص القرآني يفيد بمفهومه أن التداين بدون توثيق، وضمانات قد يؤدي إلى الشك، والريبة، والخوف على ضياع  

به  ،الحقوق المالية واآلية ظاهرة في كون نفي الشك، واالرتياب مطلب اجتماعي، وينبني عليه أن الثقة خلق رفيع

 نمتلك مسار جميع العالقات االجتماعية، وهو صمام األمان لكل تعامل مالي، وغيره.

ووسائل التوثيق، ومعاييره كلها من أهم ما يزرع الثقة، والطمأنينة مما يفتح باب التعامل بالتداين بين أفراد المجتمع، 

 والمؤسسات، المالية وغيرها باعتباره نظاما شرعيا محكما.

تكون الثقة منبثة متبادلة بين أفراد المجتمع، فيأمن الدائن على حقه بأن يستوفيه من المدين عند حلوله، ويجب أن  

وبقدره، ويأمن المدين على ما قدمه من الضمانات فيستردها حينما يقضي ما عليه قال تعالى: }فَإِْن أَِمَن بَْعُضُكم بَْعضا  

َ َربَّهُ{  فَْليَُؤدِّ ٱلَِّذي ٱْؤتُِمَن أََمانَتَهُ  " هذه اآلية تشريع مستقل  يعم جميع األحوال المتعل قة بالديون من إشهاد،   46َوْليَتَِّق ٱهللَّ

 ورهٍن، ووفاٍء بالد ين، والمتعل قِة بالتبايع،
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ل بولهذه النكتة أبهم المؤتمنون بكلمة } بعض { ليشَمل االئتمان من كال الجانبين الذي من قبل رب  الدين، والذي من ق 

 المدين. فرب  الدين يأتمن المدين إذا لم ير حاجة إلى اإلشهاد عليه، ولم يطالبه بإعطاء الرهن في السفر وال في الحضر. 

والمدين يأتمن الدائَن إذا َسلَّم له رهنا  أغلى ثمنا  بكثير من قيمة الدين المرتهَن فيه، والغالب أن  الرهان تكون أْوفََر قيمة 

رهنت ألجلها، فأمر كل  جانب مؤتمٍن أن يؤد ي أمانته، فأداُء المدين أمانته بدفع الدين، دون مطل، وال من الديون التي أ

جحود، وأداء الدائن أمانته إذا أعطي رهنا  متجاوَز القيمِة على الد ين أن يرد  الرهن وال يجحده غير مكترث بالد ين ألن  

ظ األمانة مستعمل في معنيين معنى الصفة التي يتَّصف بها األمين، الرهن أوفر منه، وال ينقص شيئا  من الرهن. ولف

ومعنى الشيء المؤمَّن. فيؤخذ من هذا التفسير إبطال غلَق الرهن وهو أن يصير الشيء المرهون ملكا  لرب  الد ين، إذا 

لق الرهن من أعمال أهل لم يدفع الديَن عند األجل، قال النبي صلى هللا عليه وسلم" ال يَْغلق الرهُن " وقد كان غَ 

 47 الجاهلية"

 والثقة يمكن تصريفها في هذا السياق إلى ثالثة أنواع:

: ثقة في هللا سبحانه، وتعالى: وهي هنا التسليم لحكم هللا جل جالله، وأمره، والتصديق له. قال تعالى: }قل صدق ألولا

 49صدقوا هللا لكان خيرا لهم{وقال سبحانه، وتعالى: }فلو   48 هللا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا{

فالمؤمن الصادق موقن بتحقق ما أخبر هللا سبحانه، وتعالى به من النفع بتوثيق الديون في قوله تعالى: }َذلُِكْم أَْقَسطُ ِعنَد 

َدِة َوأَْدنَٰى أاَلَّ تَْرتَابُۤوْا{  هَٰ ِ َوأَْقوُم لِلشَّ  ٱهللَّ

بالتداين سلوك يُنتج ذوي اإليمان القوي الناظرين باإليجابية لفعالية  : أعني اعتقاد أن التعامل50ثقة بالنفس: الثاني

 التداين بضوابطه التعاقدية المنبثقة عن أحكام الشريعة، وأخالق اإلسالم. 

: التفاعل اإليجابي بين أفراد المجتمع شاملة للجانب المالي، والسياسي، وقيم التعارف، والتعامل ثقة اجتماعية: الثالث

 رية. بين البش

وهذه الثالثة من الثقات يفضي بعضها لبعض مما يقوي ثقة التعامل بالدين، وينفي الريبة، ويقطع أسباب الخالف،  

 والخصام.

 المقصد الرابع التعاون، والمواساة.

 حين يتحقق العدل، والمساواة تزرع الثقة، فينتج عن ذلك كله خلق المواساة. والتعاون.
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 51محتاج الشيء مما به صالح الحالوالمواساة: كفاية حاجة 

 وهي خلق فطري، ونظام إسالمي عام لما يقدم من الخدمات المالية، وغيرها على جهة التبرع، أو التعاوض،

والنصوص من القرآن الكريم، والسنة النبوية كثيرة في هذا الباب. وكثير من حاجيات أفراد المجتمع تُقضى بالتداين 

ا معا. فاستمرار هذا الوجه من المواساة يحتاج إلى ضمانات، وتوثيق للحق زيادة على الوازع إسالفا، أو تجارة، أو بهم

 اإليماني.

وتحقق المواساة حين يؤمن كل فرد بأنه خلية من نسيج مجتمعه. لهذا قال رسول هللا صلى هللا عليه، وسلم:) ترى 

عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر، والحمى(  المؤمنين في تراحمهم، وتوادهم، وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى

والحديث يشير للتداعي اإليجابي أي تفاعل جميع أعضاء الجسد مقاومة للداء، فكان من الالئق بالمجتمع أالَّ يناقض 52

 تمع.بين أفراد المجفي التعامل هذه الحقيقة التي ال تتخلف في الجسد، وإن كانت تسخيرية في الجسد، واختيارية 

 د الخامس: حفظ النفوس.المقص

توثيق الديون حافظ للنفوس من االعتداء عليها سواء كان االعتداء نفسيا، أم جسديا، لما قد ينشأ من عدم التوثيق، من 

 التشاجر، واالختالف بسبب النسيان، أو النكران، أو المماطلة. واألمن على النفوس مقصد شرعي ضروري.

 :خالصات البحث

 :لها أهمية عظيمة، وفوائد كثيرة منها توثيق الديوناالجتماعية لالمالية، وهذه المقاصد مراعاة 

حفظ الحقوق المالية من الضياع، والتالعب، ألن توثيقها يضمن ذلك لها سواء على مستوى األفراد أم على  .1

 مستوى المؤسسات المالية. 

 والثقة...حفظ القيم، واألخالق في المجتمع كاألخوة، والمحبة،  .2

 العدالة، والحماية االجتماعية بتداول المال بين أفراد المجتمع.ق يحقت .3

 داين بأن ال يكون إال لحاجة ملحةاالنضباط   في التعامل بالت .4

 والحمد هلل رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وتابعيهم بإحسان
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 :المصادر، والمراجع

 القرآن الكريم

 .أحكام القرآن البن العربي

 .أصول النظام االجتماعي للشيخ الطاهر بن عاشور  

 ه[ الدار التونسية للنشر. الدار الجماهيرية للنشر، والتوزيع، واإلعالن.1393التحرير، والتنوير البن عاشور ]ت 

 التعريفات للجرجاني دار الكتب العلمية بيروت.

ه[ إعداد المكتب الثقافي للنشر دار الفكر للطباعة والنشر، 611القرطبي ]ت الجامع أحكام القرآن الكريم لإلمام 

 م1931والتوزيع. الطبعة األولى 
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 2112األمان الرباط ه[ تحقيق محمد الدردابي. دار 159القواعد للمقري ] ت 

 هـ[  دار المعرفة141ت جزي ]القوانين الفقهية البن 

موطأ اإلمام مالك بن أنس برواية يحيى بن يحي الليثي. منشورات المجلس العلمي األعلى. مطبعة النجاح الجديدة الدار 
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دار  ه[ تحقيق صفوان عدنان داوودي. دار القلم دمشق،425ني ]تمفردات الفاظ القرآن الكريم للراغب األصفها
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