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 مف نحف

ية الكتركنية محكمة ، تعنى بنشر المجمة العربية لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية مجمة عمم
البحكث كالدراسات ، كممخصات رسائؿ الماجستير كالدكتكراه ، كنشر فصكؿ مف الرسائؿ 

العممية ، كمراجعة الكتب ، كنشر التقارير كالندكات كالمؤتمرات العممية ، كالحكارات كالمقاءات 
ا : التاريخ ، كالتربية ، كعمـ العممية في مجاالت العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجميع فركعي

االجتماع ، كالفمسفة ، كاألدياف ، كعمـ النفس ، كالقانكف كالعمكـ السياسية ، كالعمكـ اإلدارية ، 
المغة العربية كآدابيا ،الجغرافيا  اآلثار، كالتنمية البشرية ، كعمـ الجريمة  كعمـ االنثربكلكجيا، 

 أعضاء الييئة االستشارية. اإلعبلـ كالصحافة المكتبات كالمعمكمات.

 أعضاء الييئة االستشارية لممجمة .

_________________________________________________ 

دكتكراه في التاريخ الحديث _كمية التربية _جامعة    األستاذ الدكتكر الطاىر حاج النكر أحمد.
 زالنجي، السكداف.

   الكطنية،   كاالتصاؿ _جامعة النجاح الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، دكتكراه في اإلعبلـ
 فمسطيف.

 جامعة اإلسراء األردنية  –األستاذ الدكتكر أيمف سند القرالة         عميد كمية العمكـ التربكية 

 دكتكراه في األدب االنجميزم 

 استراليا  –جامعة ماككيرم  
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 األستاذ الدكتكر محمكد جماؿ السمخي                             جامعة البتراء األردنية 

 دكتكراه في أساليب كمناىج تدريس التربية اإلسبلمية 

 جامعة عماف العربية لمدراسات العميا. 

-------------------------------------------------- 

جامعة الزيتكنة  –شنة           عميد شؤكف الطمبة األستاذ الدكتكر خمدكف خميؿ الحبا
 األردنية 

 دكتكراه في التاريخ اإلسبلمي 

 الجامعة األردنية.

_________________________________________________ 

الدكتكره تغريد أبك حمداف                                               جامعة البتراء 
 األردنية 

 ه في تربية الطفؿ كتطكير مناىج كبرامج تربكية لمطفؿ دكتكرا

 بريطانيا .  –جامعة ساسكس  

________________________________________________ 
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 الدكتكر عارؼ محمد السرىيد   أكاديمية األمير الحسيف بف عبداهلل الثاني لمحماية المدنية 

 دكتكراه في أصكؿ التربية 

 لمدراسات العميا . جامعة عماف العربية

_________________________________________________ 

 الدكتكر محمد عمي فالح الجبكر                 محاضر غير متفرغ / الجامعات األردنية 

 دكتكراه في القانكف التجارم 

 مصر .  -جامعة عيف شمس  

-------------------------------------------------- 

 الدكتكر عكده  الغياليف                          محاضر غير متفرغ / الجامعات األردنية 

 دكتكراه في المغة العربية ) األدب العباسي( 

 جامعة العمكـ اإلسبلمية العالمية  .

---------------------------------------------- 

 الجامعة اإلسبلمية / منيسكتا الدكتكر محمد  عكدة الحماد                     

 دكتكراه في مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات 

 جامعة العمكـ االسبلمية العالمية. 



 

5 
 

_________________________________________________ 

 خكلة يكسؼ الحمداف                            كزارة التربية  كالتعميـ 

 الدبمكـ العالي في الدراسات التربكية 

 الجامعة األردنية . –اإلدارة المدرسية  

_________________________________________________ 

 خالدة محمد الجبكر                                         كزارة التربية كالتعميـ 

 دبمكـ اإلدارة المدرسية التقنية الحديثة 

 لعربي لتطكير كتحديث التعميـ                                     الكادر ا

------------------------------------------------- 

 الدكتكر عارؼ محمد السرىيد الجيني       -رئيس التحرير   

 (   @arabjhs.comeditorايميؿ التحرير)    -  ََِِّّٕٕٗٔخمكم 

 

األستاذ الدكتكر الطاىر حاج النكر أحمد. دكتكراه في التاريخ الحديث _كمية التربية 
 _جامعة زالنجي، السكداف.

 .محكـ كمندكب المجمة في السكداف

mailto:editor@arabjhs.com
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 .الدكتكر الطاىر حاج النكر أحمد

ََُُُِِِِِْٕٗٗٗجامعة زالنجي، السكداف. ىاتؼ   

َََُِِّّّْٖٗٓٓ 

َََُُِِّْْٖٗٗٓ 

Eltahir2015@gmail. Com 

الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، دكتكراه في اإلعبلـ كاالتصاؿ _جامعة النجاح الكطنية، 
 فمسطيف.

 .محكـ كمندكب المجمة في فمسطيف

الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف. ىاتؼ 
ِّْْٕٗٓٗٗٔٔٔ 

Abed-Kareem Sarhan 

kareem.sarhan@najah.edu 

 أحمد محمد مفمح . –تير التحرير سكر 

 

 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :  الخمكم رقـ
 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :     الكاتسب
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 ahmed@arabjhs.com :  البريد االلكتركني
 

 األىداؼ :

 تسعى المجمة العربية لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية لتحقيؽ األىداؼ التالية : - 

نشر البحكث المبتكرة التي يقدميا الباحثكف في المجاالت العممية المتعمقة باآلداب  - 
 ،كذلؾ بعد عرضيا عمى المحكميف.  كالعمكـ اإلنسانية

نشر تقارير الندكات كالمؤتمرات العممية بالجامعات العربية ، كالمعاىد العممية ،  -
 كمراكز البحكث .

ف الباحثيف، كالتكاصؿ العممي فى مختمؼ مجاالت تكثيؽ كنشر الثقافة العممية بي -
 العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية .

 التعاكف العممي بيف المجمة كالباحثيف كالعمماء العرب في مجاالت تخٌصص المجمة. -

 تشجيع الباحثيف العرب عمى إنجاز بحكثيـ المبتكرة.  -

 :االجتماعية شركط نشر األبحاث في المجمة العربية لمعمكـ اإلنسانية ك 

 يقكـ الباحث بتنسيؽ البحث حسب شركط المجمة المذككرة أدناه. –
البريد  يقكـ الباحث بإرساؿ البحث المنسؽ عمى شكؿ ممؼ مايكركسكفت ككرد، إلى –

 editor@arabjhs.comاإللكتركني : 
 سميمة،يجب أف يككف البحث مكتكبان بمغة  –

 يجب أف تككف المادة المرسمة لمنشر أصيمة كلـ ترسؿ لمنشر في أم جية أخرل. -

mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:editor@arabjhs.com
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 يمتـز الباحث باألصكؿ العممية المتعارؼ عمييا في إعداد ككتابة البحكث .  -

يجب إثبات مصادر المعمكمات كتكثيؽ االقتباس كاحتراـ األمانة العممية في اإلحاالت  -
 كالمراجع كالمصادر.

 تقكيـ البحث مف محٌكميف. يتـٌ  –

يتـ إببلغ الباحث بنتائج التحكيـ خبلؿ أسبكع، بالقبكؿ لمبحث أك الرفض أك إجراء  –
 التعديبلت.

يقكـ الباحث بالتعديبلت المطمكبة ثـ يتـ متابعة التعديبلت مف قيؿ لجاف التحكيـ .  –
 ـ .يتـ إرساؿ البحث مع تقرير بقبكؿ البحث بشكؿ نيائي مف لجاف التحكي

 يتـ إرساؿ خطاب رسمي مف المجمة بقبكؿ البحث لمنشر.-

يقكـ الباحث بدفع رسكـ النشر كالتحكيـ .كيرسؿ ذلؾ عبر البريد -
 َََُِٕٕٗٔٗعمى الرقـ ، أك الكاتسب  editor@arabjhs.comااللكتركني

عممية النشر في حاؿ إكماؿ كافة اإلجراءات  يتـ إببلغ الباحث بإيميؿ رسمي بإتماـ -
نجاز عممية النشر الفعمي في عدد المجمة.  السابقة كا 

 كيفية إعداد البحث لمنشر حسب شركط المجمة العربية لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية :

 يراعي الباحث ما يمي:

 البحث:
 عنكاف البحث : بالغتيف العربية كاالنجميزية . –

mailto:editor@arabjhs.com
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اسـ الباحث )الباحثيف(  بالعتيف العربية كاالنجميزية ، الكصؼ الكظيفي ، المؤسسة  –
 التي يعمؿ بيا ، البريد االلكتركني . 

 الممٌخص بالمغة العربية ثـ الكممات المفتاحية –
 الممٌخص بالمغة االنجميزية ثـ الكممات المفتاحية –

العربية لمعمكـ اإلنسانية ترتيب المحتكل: محتكل البحث حسب شركط المجمة 
المقدمة ،مشكمة الدراسة ،أسئمة الدراسة ، أىمية الدراسة ، أىداؼ الدراسة  كاالجتماعية :

، مصطمحات الدراسة  اإلطار النظرم كالدراسات السابقة ،  منيج الدراسة ،  أداة 
 الدراسة ، نتائج الدراسة، كمناقشة النتائج ، التكصيات ،المصادر كالمراجع .

(، بحيث يككف نكع كحجـ الخط كفؽ A4يتـ تنسيؽ الكرقة عمى )قياس  تنسيؽ البحث :
، Simplified Arabicىك  االبحاث بالمغة العربيةنكع الخط في  –شركط محددة، كىي:

عادم لباقي  ُْغامؽ لمعناكيف الفرعية،  ُْغامؽ لمعنكاف الرئيس،  ُٔحجـ الخط 
 . ُٓ.ُبيف األسطر يجب أف ال تقؿ عف النصكص كترقيـ الصفحات ك المسافة 

، حجـ الخط Times New Romanىك  األبحاث بالمغة اإلنجميزية في نكع الخط –
عادم لباقي النصكص  ُّغامؽ لمعناكيف الفرعية،  ُّغامؽ لمعنكاف الرئيس،  ُْ

 . ُٓ.ُكترقيـ الصفحات ك المسافة بيف األسطر يجب أف ال تقؿ عف 

( صفحة ك ذلؾ لكي ال َّ يزيد عدد صفحات البحث عمى )أالحجـ البحث كالممخص :
كممة بالمغتيف  َِٓ – ََِيتـ زيادة رسكـ التحكيـ. كيجب أرفاؽ ممخص مككف مف 

 .كممات ٔالعربية كاالنجميزية ، باإلضافة إلى كممات مفتاحية ال تقؿ عف 
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كعمى  APA ): يتـ التكثيؽ كفقا ألسمكب الجمعية األمريكية السيككلكجية )التكثيؽ 
النحك التالي داخؿ البحث إذا كاف المرجع كتابا يكتب اسـ العائمة كالسنة ، مثاؿ) 

ذا كاف المرجع بحثا في مجمة عممية يراعى ما سبؽ ، أما إذا كاف ََِٓالسرىيد ،  (.كا 
مكقعا عمى األنترنت فيكتب : اسـ المؤلؼ ، عنكاف المقاؿ ، السنة ، المكقع ، السنة ، 

 النسبة لممصادر كالمراجع ، ترد المصادر العربية ، ثـ المصادر األجنبية .التاريخ ،.ب

تستخدـ ىكامش الصفحات السفمية لذكر أم مبلحظة، أك لتكضيح أم  اليكامش:
معمكمة كاردة في متف البحث، أك لمتكثيؽ في بعض األبحاث كال مانع مف ذلؾ ، 

ؽ لميكامش تكضع في نياية كتكضع بيف قكسيف في أسفؿ الصفحة ، أك يعمؿ ليا ممح
 البحث . 

  المراجع:
ترتب أرقاـ المراجع في قائمة المراجع بالتسمسؿ، كذلؾ بعد مراعاة ترتيب المراجع  –

 ىجائيان في القائمة حسب اسـ المؤلؼ كفقان لآلتي:

 أ. إذا كاف المرجع بحثان في دكرية:
اسـ الدكرية ، رقـ “ بحث،عنكاف ال”اسـ الباحث )الباحثيف( بدءان باسـ العائمة،.  —

 المجمد، رقـ العدد، ، سنة النشر.

 ب.إذا كاف المرجع كتابان:
 اسـ المؤلؼ )المؤلفيف( بدءان باسـ العائمة، عنكاف الكتاب ، اسـ الناشر، سنة النشر. —

 إذا كاف المرجع رسالة ماجستير أك دكتكراه: جػ.
يذكر رسالة “ اف الدراسة،عنك ”يكتب اسـ صاحب الرسالة بدءان باسـ العائمة،  —

 ، اسـ الجامعة، السنة. هماجستير أك دكتكرا
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 د.إذا كاف المرجع نشرة أك إحصائية صادرة عف جية رسمية:
 يكتب اسـ الجية، عنكاف التقرير ، المدينة، ، سنة النشر. —

 ىػ.إذا كاف المرجع مكقع الكتركني:
 اريخ  ، الرابط االلكتركني.يكتب اسـ المؤلؼ، عنكاف المكضكع ، سنة النشر كالت —

 كقائع المؤتمر:  -ك
اسـ الباحث )الباحثيف( بدءان باسـ العائمة، عنكاف الدراسة، اسـ المؤتمر، رقـ المجمد،  —

 سنة النشر.

 دكالر . ٕٓٓدينار أردني ،ما يعادؿ  ٓٗٔرسكـ النشر كالتحكيـ: 

 تكاصؿ معنا :

كاالجتماعية ، يمكف االتصاؿ مع  لمتكاصؿ مع المجمة العربية لمعمكـ اإلنسانية 
 :سكرتير التحرير عمى

 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :  الخمكم رقـ
 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :    الكاتسب

 ahmed@arabjhs.com :  البريد االلكتركني
أك البريد االلكتركني لممجمة العربية لمعمكـ اإلنسانية 

 editor@arabjhs :كاالجتماعية

 مميزات المجمة : 

mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
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ـ اإلنسانية كاالجتماعية عضك في أكبر قاعدة معمكمات عربية كىي  - المجمة العربية لمعمك
 .قاعدة معمكمات) دار المنظكمة( 

  قاعدة البيانات التربكية العربية ) شمعة ( .   -
 قاعدة البيانات العربية الرقمية " معرفة" . -
 تمؾ المنصات .كبحكث كدراسات المجمة تنشر عمى  -
 Humalndexقائمة الدكريات المفيرسة في قاعدة  -
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 احيتتإفت

 2441يجُى هذا العدد وألامت إلاضالميت جتيطم بزكاث الشهز املعظم شهز رمضان للعام       

هجزيت ، وقد جضمىت املجلت بحىث مميزة جم إعدادها مً باحثين أعضاء مً هيئت التدريظ 

الجامعاث املختلفت وقد أضهمىا باهتاحهم العلمى الثر ، وهحً هصدرالعدد الطادص مً املجلت 

، هتقدم بالشكز والتقديز لكل الذيً أضهمىا بتقديم إلاوراق العلميت ، كما وعشس عباراث 

الشكزوالعزفان للذيً قامىا بتحكيم البحىث املقدمت لليشز باملجلت . تهيب هيئت التحزيز لكل 

حثين واملهتمين باملىاصلت في وشز البحىث العلميت الهادفه في إلاعداد القادمت وجؤكد املجلت البا

 بأن أبىاب املجلت مشزعه لهم .

تشاريت للمجلت على ما يبذلىهه مً حهىد معتبره ضالشكز مىصىل لجميع الشمالء باللجىت إلا 

التفاعل معهم وفيما بينهم في وأعمال وشطت جتمثل فى الطعى للتىاصل مع املثقفين واملهتمين و 

 ضبيل جطىر املجلت وإشعاع املعزفت .

الشكز كذلك للمىصاث العلميت التى جتفاعل معها املجلت ضألين هللا أن جحظى املجلت  بزض ى 

 القارئ وأن جصبح هبراضا يضيئ في آفاق البحث العلمى .

 واقبلىا فائق إلاحترام

 الدكتىر/ عارف الطزهيد 

 رئيظ جحزيز املجلت 

 م1212إبزايل وطيان 
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 .فيرس المحتكيات 

رقم  عىىان البحث الباحث

 البحث

Dr. Abdallah Adam Osman 
Algazoly. 

 

The Difficulties of Translating English 
Phrasal Verbs into Arabic That 

Encountered Sudanese Secondary 
Students 

(A case Study of3rd Level Secondary 
Students in ZalingeiTown) 

1.  

ـ أحمد آدـ  .د. اسحؽ آد

 

ـ )دراسة عقدية(  .الفتنة كاالبتالءات في القُْرآف الكري
Discord and tribulations in the Noble 
Quran (a nodal study), 

 

2.  

            -أحمد أحمد. د.يكسؼ محمد أبكر
 .عمي د. يكسؼ محمد تكتك محمد

 

 المحاكاة في شعر الباركدم " مظاىرىا كدالالتيا"."
 

the manifestations and connotations 
of tradition in Baroudi. 

3.  

 .د. اسمهان احمد حسن الشٌخ

 .د. عالء الدٌن أحمد محمد علً

 .د. عامر بشٌر محمود محمد

اإلفصاح المحاسبً االختٌاري ودوره فً تقوٌم "

الشركة على االستمرارٌةالهٌكل المالً وقدرة  " 

دراسة مٌدانٌة على شركات المساهمة العامة )

 (المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالٌة

Voluntary accounting disclosure for non-financial 

events and its role in evaluating the financial 

structure and the ability of the company to 

continue. 

4.  
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Abstract. 

Phrasal verbs are created some problems to students'secondary 
schools in Zalingei town, the Capital of Central Darfur State, 
Sudan. Students are unable to form or put the phrasal verbs into 
sentences to express new concepts. Most of them are unable to 
translate phrasal verbs from English into Arabic Language, Which 
affects their performance in reading Arabic Language.Therefore, 
the study carried out to investigate these problems which 
encountered them so as tofind solution to thesedifficulties.The 
descriptive analytical method was used.The population of the 
study includes students and teachers at secondary schools.The 
sample of the study comprises twenty students at 3rd level and 
ten teachers. The researcher designed two tools; a questionnaire 
for teachersand a test for female twenty studentsto collect the 
relevant data of the study.The study came up with these results; 

More than 70% of the teachers agreed that learners need to 
know and understandthe words before begin to translate.More 
than60% of the teachers assured that the meaning of phrasal 
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verb is more difficultto the learners so that they are not able to 
translate them into Arabic. 
The study recommended that; 
The ministry of education should have given the opportunity of 
continuous training for all English languageteachers at secondary 
schools. Teachers in their schools should have provided Students 
with various activities which contain most frequent English phrasal 
verbs in different contexts in order to practice them.  
Key words: phrasal verb, translating, encountered, students, 3rd 
level 
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Introduction  

One of the most productive patterns of the English language is 
that of phrasalverbs. Studies dealing with the processes of word 
formation (Bauer, 1983; Quirk et al., 1985) usually disregard the 
study of phrasal verbs as a lexical and syntactic resource for 
word formation. Exception is made in the case of nominalized 
phrasal verbs and in those combinations which are occasionally 
formed by means of a hyphen, that is, creativity in word formation 
is frequently limited to the concept of word as one lexical and 
structural unit. Therefore, translation is science of art; this process 
is required for communication and gaining information about 
scientific fields. People need translation for studying about arts 
and to obtain knowledge on various fields of sciences. 
The culture is the main thing that makes translation a perfect 
process .When the translator studies more on culture, and then 
this will facilitate his task in translation. These two languages 
belong to different settings and different language families. Arabic 
is classified as a member of the Semitic family of languages, 
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English as member of Latin family. Arabic is defined here as the 
official language spoken in more than twenty countries in the 
Middle East. 

English is an Indo-European language and the official language 
of Britain, the United States, and most of the commonwealth 
countries. Syntactically, Arabic and English exhibit different word 
orders .Arabic is, for the most part, a synthetic language.For 
instance, nouns are inflected for case, and verbs are inflected for 
mood. Prosaically, each of the two languages has its own ways of 
versification and phonologically Arabic and English have different 
phonemic inventories. In addition, if one wants to assess the real 
hindrances of translation, one cannot ignore the geographical a 
distance between Arabic culture and English culture. Therefore, 
one may classify the main hindrances of translation, which affect 
the quality of the translation outcome into: lexical hindrances, 
prosodic hindrances, structural hindrances and cultural 
hindrances.The Sudanese culture considered as a strong and an 
effective culture which has many characteristics and features. 
This study is carried out to investigate the difficulties of translating 
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English phrasal verbs into Arabic which encountered by the 
Sudanese secondary students; particularly the 3rd level 
secondary students in Zalingei town. 

1. Literature Review  

Few studies have explored differences in using English phrasal 
verb out of their English contexts (Al-Adam, 2011; Charlop, et 
al., 2012; Ali Abu Humeid, 2013). Most studies have used 
samples with genders, samples mainly consisting of men, or 
samples with fewer females (Guan, 2011; Kulj, et al., 2011; 
Chung-ling, 2012). Using of phrasal verb linguistically speaking, 
has always been a part of human communication as it helps 
promote self-presentation. Although speakers of both sexes are 
equally prone to commit mistakes in matters concerning 
translating phrasal verb, their performance may be different based 
on how and why this or that phrasal verb is used the way it is 
used. 
Looked at it from a lexical view point, translating phrasal verb 
from English into Arabic is one of the most difficult tasks for as a 
foreign language (EFL) students. When fully investigating this 
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grammatical phenomenon, it is found that the main problem 
remains not only in recognizing the equivalent of phrasal verb but 
also in understanding its use and usage in Arabic.  
1.2 Forms and Meaning of Phrasal Verbs 
1.3 Definition of phrasal verbs 
Placing prepositions and adverbs after some verbs in English, in 
order to obtain different and various meanings, is a very frequent 
trend in modern English. These verbs are called phrasal verbs" 
(Thomson & Martinet, 2009). According to Potter:"Phrasal verbs 
are made up of a verb and a particle,a particle can be an adverb 
(such as "out" or "away") for example: "go out", "put away", or it 
can be aPreposition (such as "with" or "from") for example: "deal 
with", "shrink from". 
Some phrasal verbs have two particles; both an adverb and a 
preposition forExample: "get on with", "stand up for"(cited in 
McMillan, 2005:2). 
They are one type of the English verbs that operates like a 
phrase, more than a word. This means that phrasal verbs are 
unlike single and simple verbs in the sense that they are a set of 
words (verb+ adverb/preposition). It has been noted that this type 
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of verbs has been called differently such as: discontinuous verbs, 
compound verbs, verb and adverb combination, verb particle 
construction, two part word verb and three part word verb 
(McArthur, 1992). Other grammarians like Parrott and Crystal call 
the multi word verbs. Parrott (2000) defines multi word verbs as 
being "made of a verb (e.g.come, get, give, look, take) and one 
or more particles. Particles are words that we use as adverbs and 
/or prepositions in other contexts (e.g. away, back, off, on, out)" 
(P.108). 
According to some grammarians, multi word verb is the best 
name for this linguistic phenomenon to refer to all the forms 
phrasal verbs can take (verb+ adverb + preposition/ Verb + 
adverb + preposition). These possible combinations are 
distinguished by two different names for some other grammarians. 
When the particle is a preposition, the combination is called a 
prepositional phrase. When the particle is an adverb and a 
preposition, the combination is called a phrasal prepositional 
phrase. The name multi word verbs seem the best name since it 
covers all these forms. Phrasal verbs are best described as a 
lexeme; that is a unit of meaning that may be greater than a word 
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(Crystal, 1995). They may be obtained from combining the same 
verb with different particles. Therefore, different meanings are 
obtained (e.g. break away, break in, breakout).The same multi 
word verb may have more than one meaning (e.g. I broke the 
chapter down into small units, or the car broke down just outside 
London). Other verbs are combined only with one particle, and 
generally have only one meaning (e.g. log on)(Parrott, 2000). 
Jepersen (1928) defines phrasal verbs as: short) verbs are 
frequently used in connection with adverbs and prepositions in a 
way that the meaning of the combination can be in no way 
deduced from the meaning of the meaning of each word 
separately, for instance put in, put off, put out, put up, make out, 
make for, make up, set down, set in, set out, set on, set 
up…"(Cited in Fraser, 1976:64). 
 
2. The Significance of The Study:- 

One of the most important and productive patterns of the English 
language is that of phrasal verbs.  Therefore, this study will be 
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significant to pupils at basic, secondary schools, students at 
university level, translators, and teachers of EL at different levels. 
3. Objectives of the Study 

The main objective of the study is: 

- To investigate thecauses of difficulties that encountered 
students' secondary school with translating English Phrasal 
verbs into Arabic. 

4. Questions of the Study:- 

The study should answer the following question. 

1-To what extent do the difficulties of translating English Phrasal 
verbs into Arabic encountered students' secondary schools in 
Zalingei? 

5. Hypothesis of the Study:- 

1- The lack of knowledge of the most learners of English Phrasal 
verbs produces inaccurate translation into Arabic Language. 

6. Methodology of the Study:- 
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The study used the descriptive analytical method. The population 
of the study comprises 3rd level students and teachers of English 
language,both of them at secondary schools inZalingei 
town,Central Darfur State. The researcher selected (30) thirty 
participants as a simple random sample of the study to represent 
the whole population. The researcher used two tools; part one is 
a questionnaire for ten teachers, five teachers from Zalingei 
secondary school for girls and the rest of them from Khalid Ibn 
Alwaleed secondary school; and part two is a test for twenty 
students at zalingei secondary school for girls. 

7- Analysisand Discussion 

Part one 

4.1. Analysis of Students' Test 

The test consists of knowledge made up of five English phrasal 
verbs chosen according to the scale of most common phrasal 
verbs in English and five prepositions. Learners are asked to 
translate them by explaining those using synonyms into Arabic. 
Table (1) "Student's explanations of the phrasal verb" hand in" 
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The first table shows that all the students, that is100% have given 
wrong answers. All of the students' definitions of the phrasal verb 
"hand in" were: to put something in hand. The high percentage of 
the wrong answers given by the third year students' show that, 
this phrasal verb is unknown to the majority of them. 
Table (2) "Students' explanations of the phrasal verb "turned 
down" 

The second table shows that 100% of the students have not 
answered. This indicates that they are ignorant totally this phrasal 
verb. This phrasal verb cannot be guessed from its individual 
components. No one of them has given the right meaning and 
apparently; they have come across it before. 
Table (3) "Students' explanations of the phrasal verb "ran into" 

Students 
answer 

% No Students translation The statement(1) 

 يجب عميؾ اف تشارؾ 20 100 0
 ىك عندك يد
 اريد اف اسالـ

 مافي يدم
 اف اقدـ

 تحمؿ عمى
 مضارع بسيط

you have to hand in the report by the next week 
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Students answer % No Students 
translation 

The statement(3) 

 انا جريت 20 100 0
 انا ذىبت
 انا آتي

Iran intoyour mother 
yesterday at the market 

As can be seen in table (3)100% of the students have not able to 
translate the phrasal verb without being defined. It seems that 
they had no idea about it at all. There was a confusion between 
the verb "ran into 'however, supposes that the students tried to 
obtain the total meaning by gathering the meaning of the two 
parts; the meaning of "ran" and into". 
Table (4) "Students' explanations of the phrasal verb "looked 
into" 

Students 
answer 

% No Students translation The statement(4) 

 الشرطة تنظر  20 100 3
 في االمر

 الشرطة تتحقؽ في االمر 
 الشرطة تبحث في االمر

 

The police looked into the 
matter 
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The table (4) shows that this phrasal verb is an opaque one. It is 
not a well-known phrasal verb as it rarely occurs 85% of third 
year students have not answered. Most of them have provided 
wrong answers.  

Table (5) "Students' explanations of the phrasal verb "count on" 
Table (5) shows that 100% of them have not translated it. All 
students have given wrong answers; among them there is a 
translation which seems to be a literal one which is; "to use 
something to do something else". Other translations have no 
possible explanations like: "to accept", "to give" except that they 
are attempt based on intuition to find the right meanings. No 
correct answer has been given. , at least, no minor relation 

Students 
answer 

% No Students 
translation 

The statement(5) 

 يمكننا مساعدتو 20 100 0
 التحرم معو
 ىؿ ممكف

انا اسالؾ   
 يحسب

We can count on him 
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between the phrasal verb meaning and the meanings given (to 
investigate, to help, to ask, etc…). 
Table (6) "Students' explanations of the preposition "above" 

Students 
answer 

% no Students 
translation 

The statement(6) 

 في 20 100 6
فكؽ   

 تحت
 اعمى
 جنب
 خمؼ

The picture hangs above my 
bed 

As can be seen in the sixth table 30% of the students have found 
the right answer and presented the right meaning. It is a well-
known preposition. Yet, 70% have presented wrong answers.  
Table (7) "Students' explanations of the preposition "after" 

Students 
answer 

% no Students 
translation 

The statement(7) 

أسرع  20 100 8  
 بعد

 خمؼ
 مثؿ

The cat ran after the 
dog 
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Table (7) shows that 40% of them have provided right answers. It 
is a common English preposition. The students are familiar with 
this combination.60% have provided wrong answers. 
Table (8) "Students' explanations of the preposition "by" 

Students 
answer 

% no Students 
translation 

The statement(8) 

 جانب 20 100 10
 جكار
 قرب
 بعيد

He lives in the house by the 
river 

Table (8)shows that 50% of the students have translated correctly 
a preposition and the other 50% have wrongly answered, that 
means students also face difficulties in translating prepositions 
into Arabic. 

Table (9) "Students' explanations of the preposition "in front" 
Students 
answer 

% no Students 
translation 

The statement(9) 

 جكار 20 100 6
 قرب
 اماـ
 بعيد

Our house is in front of school 
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Table (9) shows that 30% of the students have translated 
correctly the sentence while, 70% of them have given the wrong 
answers. The right meaning of the item in the source language 
does not always lead to a right translation [equivalent] in the 
target language (problem of equivalence). 
Table (10) "Students' explanations of the preposition "off" 

Students 
answer 

% no Students 
translation 

The statement (10) 

 قفز 20 100 16
 يتعمؽ

 

The cat jumped off the roof 

The table (10) shows that 80% of the students have given right 
answers of the preposition "off" and only 20% have given wrong 
answers. The students consider that the preposition "off", which in 
most of the cases holds the idea of finishing. 

Part two 
4.2 Teachers' questionnaire analysis 
Table (1)"the majority of learners face difficulties in 
translating English phrasal verb and preposition into Arabic" 
Variable (1) Frequency Percent 
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Agree  
Strongly agree 
Neutral 
Disagree 
Strongly disagree 
Total 

4 
6 
0 
0 
0 
10 
 

40% 
60% 
0% 
0% 
0% 
100 

The statically analysis in table one variable (1) shows that; 40% 
represent by 4 of the teachers are agree with the assumption "the 
majority of learners…"and 60% by 6 of them strongly agree with 
the idea. 
Table (2)"the meaning of phrasal verb and preposition are 
more difficult so the learners do not translate them into 
Arabic"      

Variable (2) Frequency Percent 
Agree  
Strongly agree 
Neutral 
Disagree 
Strongly disagree 
Total 

3 
4 
1 
2 
0 
10 

30% 
40% 
10% 
20% 
0%% 
100 
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The above table shows that 30% support the assumption "the 
meaning of phrasal verb and preposition" that introduce by 3 
teachers agree the notion; and 40% of them strongly agree the 
idea this introduce by 4 of them whereas, only10% of them are 
neutral nevertheless 20%of the teachers are disagree the 
assumption.  
 

Table (3)"both of the phrasal verb and prepositionare difficult 
because they are belong to the different culture" 
Variable (3) Frequency Percent 

Agree 
Strongly agree 
Neutral 
Disagree 
Strongly disagree 
Total 

5 
4 
0 
1 
0 
10 
 

50% 
40% 
0% 
10% 
0% 
100 

Table three clarifies that 50%of the teachers agree the notion 
"both of the phrasal verb and preposition"and 40% of them 



 

35 
 

advocate the idea strongly agree such as only 10% of the 
teachers are disagree with assumption. 
Table (4) "the lack of knowledge of the most learners of ph v 
and pre in accurate of translation into Arabic language" 
Variable (4) Frequency Percent 

Agree 
Strongly agree 
Neutral 
Disagree 
Strongly disagree 
Total 

4 
1 
4 
1 
0 
10 
 

40% 
10% 
40% 
10% 
0% 
100 

The above table illustrates that 40% of the teachers are agree 
with the variable "the lack of knowledge of the most…"and 10% of 
them strongly agree with notion nevertheless 40% of all the 
teachers are neutral and only 10% of them disagree with 
assumption.   
Table (5)"because English ph v is compound of two or more 
words that make the learners cannot able to translatethem 
into Arabic" 
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Variable (5) Frequency Percent 
Agree 
Strongly agree 
Neutral 
Disagree 
Strongly disagree 
Total 

5 
0 
4 
1 
0 
10 

50% 
0% 
40% 
10% 
0% 
100 

Table five displays that 50% of the teachers are agree with the 
idea "because English phrasal verbis compound of two…" and 
40% of them are neutral whereas 10% of them are disagreeing 
with the notion.   
Table (6) "the learners need to know and understand the 
words before begin to translate" 
Variable (6) Frequency Percent 

Agree 
Strongly agree 
Neutral 
Disagree 
Strongly disagree 
Total 

7 
3 
0 
0 
0 
10 
 

70% 
30% 
0% 
0% 
0% 
100 
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Table six unveils that 70% of the teachers are agree with 
assumption "the learners need to know and understand…" and 
30% of them are supporting the notion strongly agree and the 
researcher also agree with them. 
Table (7)"lack of contextualization and grouping of phrasal 
verbconstitutes difficult translation" 

 
 
 
Table seven clarifies that 60% of the teachers are agree with the 
notion "lack of contextualization and grouping of phrasal verb…" 
and 30% of them advocate with the idea strongly agree whereas 
only 10% of them are neutral. 

Variable (7) Frequency Percent 
Agree 
Strongly agree 
Neutral 
Disagree 
Strongly disagree 
Total 

6 
3 
1 
0 
0 
10 

60% 
30% 
10% 
0% 
0% 
100 
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Table (8) "the difficulties come from the different nature of 
Arabic and English" 
Variable (8) Frequency Percent 

Agree  
Strongly agree 
Neutral 
Disagree 
Strongly disagree 
Total 

4 
2 
0 
3 
1 
10 
 

40% 
20% 
0% 
30% 
10% 
100 

Table eight displays that 40% of the teachers are agree with the 
assumption "the difficulties come from the different nature of…"and 
20%  of the total number support the idea strongly agree whereas 
30% of them are disagree and only 10% of them are strongly 
disagree with the notion.  
Table (9)"Students make mistake is not because of their 
ability to translate the ph v and pre, but to understand the 
various uses of these pre and ph v". 
Variable (9) Frequency Percent 
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Agree  
Strongly agree 
Neutral 
Disagree 
Strongly disagree 
Total 

6 
2 
2 
0 
0 
10 
 

60% 
20% 
20% 
0% 
0% 
100 

Table nine illustrates that 60%of the teachers are agree with the 
idea "students make mistake is not because of their ability 
…"while 20% of them are strongly agree with the assumption and 
only 20% of them are neutral.  
 
Conclusion 
The test is made up to investigate the students' knowledge of the 
meaning of the English phrasal verbs and preposition. It was 
hypothesized that if they do not know their meanings, they will not 
be able to translate them even when they are relying on the 
context. The results of the test show that in most cases, when 
there is an ignorance of the meaning of the phrasal verb, there is 
an inability to translate. Through this test, learners of English 
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have proved that when phrasal verbs are unknown and totally 
new for them, they cannot translate them in a right way. When 
the phrasal verbs are known to them they have translated them 
correctly. The context can be a saving and a helping factor to 
produce a right and an appropriate translation but this is not true 
for all the types of phrasal verbs. Through this test, a worth-
mentioning point that has been noted is learners' inability to 
express their thoughts and ideas in English. Some common 
phrasal verbs were easy to be translated; yet, the learners have 
not translated them in the first five sentences. The second part of 
the questionnaire is to see the teachers' opinion about this topic 
and most of them are agree and strongly agree with the 
assumptions of the study. To conclude this study, the researcher 
found that the learners of English are unable to translate the 
English phrasal verbs and preposition into Arabic because they do 
not know their meanings in the source language. How could a 
translator transmit the meaning of what is unknown, unfamiliar, 
unclear and not understood for him?The findings show that the 
learners truly confront considerable difficulties in their process of 
translating phrasal verbs. Through these findings, the researcher 



 

40 
 

found that 3rd year learners of English are unable to translate the 
English phrasal verbs correctly into Arabic because of their total 
ignorance leading to confusing them with similar simple verbs; to 
translate them literally, or to depend on the context which is not 
always helpful for them. The above tables show that no one 
translated the first five sentence at all that means the students 
are (100%) unable to translated the phrasal verbs yet ( 30%) of 
them are translated the prepositions. Therefore, the study is 
recommended that; the ministry of education should be given the 
opportunity of training for all teachers at secondary schools and 
Students must provide with various activities which contain most 
frequent English phrasal verbs in different contexts in order to 
practice them.  
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 الممخص.

تيدؼ ىذه الدراسة لبياف معرفة الفتنة كاالبتبلءات في الٍقٍرآف الكريـ، كنبذ الفرقة كلذكـ 
الجماعة  كالتمسؾ بالكتاب كالسنة كألىمية ىذا المكضكع، كارتباطو بإيماف العبد 
كتمحيصو ليظير الصادؽ مف الكاذب، كتأتي الفتنة حسب السياؽ ، الدنيا دار ببلء 

ثبت عمى حاؿ ، كاقتضت سنة اهلل أفَّ الناس مفتكفه بعضيـ كافتتاف كامتحاف، ال ت
ببعض، كاىتـ سمفنا الصالح بمعرفة الفتنة، لمحذر منيا كأخذ األىبة كالعدة، كاتبع الباحث 
المنيج االستقرائي التحميمي، حيث قاـ باستقراء الفتنة كاالبتبلءات في الٍقٍرآف الكريـ ) 

ؿ العمـ، كتكصمت الدراسة إلى نتائج أبرزىا أفَّ الفتنة دراسة عقدية( مبينان ذلؾ بأقكاؿ أى
معناىا االمتحاف كاالختبار، ثـ استخدمت في كؿ مكركه، مثؿ الكفر كالشرؾ كالفسكؽ 
كالقتاؿ كالتفرؽ كاالحتراؽ بالنار، كعند نزكؿ الفتنة عمى العبد أف يكقف أنَّو ال ممجأ مف 

حسف االلتجاء إلى اهلل، فما نزؿ ببلء إالَّ بذنب، اهلل إالَّ إليو، فعميو أف يجدد التكبة، كي
كالريفع إالَّ بتكبة، ككذلؾ الصبر كالتثبت عند الفتنة أمره ضركرم كىك التأكد مف صحة 
األخبار، حتى التزيد الفتنة اتساعان، كانتشاران مع الحذر مف الشائعات التي يبثيا األعداء 

ة ابتبلء أيكب عميو السَّبلـ بالضراء كصبره في زمف الفتنة كاالبتبلءات ، كالشؾ أفَّ قص
عمى الببلء في مضمكنيا تدؿ داللة كاضحة عمى أفَّ العقيدة السميمة إذا رسخت في 
النفس، كحمت في القمب، ال تزحزىا صنكؼ الشدة كالببلء كال المحنة كاالبتبلء . خرجت 

هلل تعالى، ككذلؾ الدراسة بعدد مف التكصيات: منيا تكصي الدراسة المسمميف بتقكل ا
بإمساؾ المساف في زمف الفتنة ، كما تكصي الدراسة عمى كزارة التعميـ العالي كالبحث 
العممي بتعزيز كدعـ المنابر العممية في مجاؿ السمكؾ كأخبلقيات المينة ، كحكؿ الفتنة 

 كاالبتبلءات في الٍقٍرآف الكريـ . 
 االختبار  -االمتحاف  -االبتالء  –الكممات المفتاحية: الفتنة 
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Abstract. 

The scientific paper deals with the study and analysis of sedition 
and tribulations in the Holy Quran, and the importance of this topic, 
and its connection with the slave's faith and its scrutiny to show the 
truthful from the liar. The Holy Quran dealt with the topic of sedition 
widely, and it has multiple and different meanings depending on the 
context. 

The world is the abode of affliction, temptation and test, do not prove 
anyway, sedition is inevitable, for the servant is fascinated in the 
house of this world by his desires and tempting Satan, and is 
fascinated by his peers, and the Sunnah of God required that people 
are fascinated by one another, and our righteous predecessors cared 
to know about temptations, to beware of them and to take care of 
them. And the waiting period, and this study aims to demonstrate 
knowledge of sedition and tribulations, the necessity of the group and 
the rejection of division, and the door of suspicions and desires, and 
the researcher followed the inductive analytical approach, as he 
extrapolated the temptation and tribulations in the Holy Quran, 
indicating this by the sayings of scholars, and the study reached 
results, most notably that sedition It means testing and testing, then it 
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was used in every evil, such as disbelief, polytheism, immorality, 
fighting, dispersal, and burning with fire, and when temptation 
descended upon the servant to be certain that there is no refuge from 
God but to him, so he must renew repentance, and resort to God 
better, so what happened to the calamity except for sin, and I will be 
raised only with repentance, as well as confirmation when sedition is 
necessary, which is to ensure the validity of the news, so that the 
strife does not widen and spread with caution against the rumors 
spread by the enemies in a time of sedition and tribulations. The 
paper came out with a number of recommendations: Among them, the 
researcher recommends Muslims to fear God Almighty, fairness and 
justice for the whole matter, especially when temptation and 
tribulations. The researcher also recommends holding the tongue in a 
time of temptation. The researcher also recommends the Ministry of 
Higher Education to conduct an in-depth academic study on sedition 
and tribulations in The Holy Quran deepening faith, refining morals, 
and correcting behavior. 

Keyword: Trials, tribulations, misfortunes, tests 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 المقدمة:

كبيران، ليككف المتأمؿ في القيرآف الكريـ، يجد أفَّ مكضكع الفتنة كاالبتبلءات أخذ حيزان 
المسمـ عمى بينة مف أمره إذا ظيرت الفتنة كاالبتبلءات ، ليتصرؼ عمى كفؽ الشرع ال 

 عمى كفؽ العادة كاليكل.
تناكلت ىذه الدراسة العممية مكضكع: الفتنة كاالبتبلءات في القيٍرآف الكريـ، كتكمف أىمية 

 الدراسة في اآلتي:
ٍف  . الدنيا دار ببلء كافتتاف كامتحاف، الُ تثبت عمى حاؿ ، كفرحيا مشكبه بالحزف، كا 

ٍف متَّعٍت قميبلن منعٍت طكيبلن. ٍف سرٍَّت يكمان أساءت دىران، كا   أٍضحكت قميبلن أبكت كثيران، كا 
 . اقتضت سينَّة اهلل الككنية كالشَّرعية أفَّ النَّاسى مفتكفه بعضيـ ببعض.ِ
 مف أجؿ االبتبلء كاالختبار. . ما خمؽ اهلل الخمؽ كال أكجد المكت كالحياة إالَّ ّ
. الفتف تظير الصادؽ مف الكاذب كالمؤمف مف المنافؽ، كلكال المحف كالببلء الستكل ْ

 النَّاس.
الحي بمعرفة الفتنة ، لمحذر منيا كأخذ العدَّة كاألىبة.ٓ َـّ سمفينا الصَّ  . اىت

 أسباب اختيار الدِّراسة:
 الميـ.. غفمة كثير مف الناس عف ىذا المكضكع ُ
. حٌث العمماء كترغيبيـ في نشر اآليات القيٍرآنية  كاألحاديث النبكية التي تتحدث عف ِ

 الفتنة كاالبتبلءات 
. تعرُّض األيمَّة المسممة في ىذه األزمنة لكثيرو مف الفتنة كاالبتبلءات، فقد تداعت ّ

 األمـ عمييا مف كيؿ حدبو كصكب.
 

 أىداؼ الدراسة:
 ة كاالبتبلءات في القرآف الكريـ .بياف معرفة الفتنػ ٔ
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 ػ. التمسؾ بالكتاب كالسنة .ِ  
 . األخذ بأسباب النجاة عند حمكؿ الفتنة كاالبتبلءات .ّ
 . انقساـ الناس بسبب الفتنة كاالبتبلءات .ْ

 منيجية الدراسة:
 لقد استخدـ الباحث المنيج االستقرائي التحميمي، حيث قاـ باستقراء الفتنة ك االبتبلءات

دراسة عقدية، مف خبلؿ النصكص القيٍرآنية مبينان ذلؾ بأقكاؿ أىؿ  –في القيٍرآف الكريـ 
 العمـ.

 الدِّراسات السابقة
 حسب عمـ الباحث لـ يجد دراسة تناكلت مثؿ ىذا المكضكع كدراسة عممية.

 تتككف الدِّراسة مف خمسة مباحث، كاآلتي:
 المبحث األكؿ: مفيكـ الفتنة.

 الفرؽ بيف الفتنة كاالبتبلء .المبحث الثاني: 
 المبحث الثالث: اآليات الكاردة في الفتنة.

 المبحث الرابع: مفيكـ االبتبلء. 
 المبحث الخامس : فتنة أيكب عميو السَّبلـ.

 الخاتمة : النتائج كالتكصيات .

ؿ: مفيكـ الفتنة   المبحث األكَّ

مصدره كالًفتىًف كالفيتيكًف، ككؿ ذلؾ مأخكذه مف مادة ) ؼ ت ف( التي تديؿُّ  الفتنة لغة:
، ىػ( ُّٖٗ)فارس،  عمى )االبتبلء كاالختبار(، يقاؿ: فيًتفى الذَّىىبي بالنَّار، إذا امتحنتو

: إحراؽي الشئ بالنَّار كالكىرىؽ الفتيف، أم ا لميٍحتىًرؽ، كقكلو تعالى ) يكـ كقاؿ الخميؿ: الفىٍتفي
(. أم: ييٍحرقكف، كقاؿ: كاف أصحاب رسكؿ ُّىـ النار يفتنكف( )سكرة الذاريات: اآلية.

دكا عف دينيـ، كمنو ) كالفتنة أشد  مَـّ ييفتنكف بدينيـ أم يعذبكف لييرى مَّى اهللي عميًو كسى اهلل صى
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، كالفتنة أيضان أف يفتف اهلل قكمان (. الفتنةي ىنا العُُٗمف القتؿ ( )سكرة البقرة: اآلية  ذابي
: ما يقع بيف النَّاس مف الحيركب، كييقاؿ في أمر الًعٍشًؽ: فيًتفى بيا  أم يبتمييـ، كالفتفي

، كفىٌتٌف كاٍفتف كاحد، قاؿ الشاعر  : الشَّيطافي ًشقيا، كالفتَّافي أعشى  –كاٍفتىتىفى بيا، أم عى
 ىمداف: 

ا، فأىمسى قىٍد قىبلى كيؿَّ ميٍسًمـً لىًئٍف فىتىنىٍتًني لىٍييى   ًعيدن  )البصرم، )د.ت(( باألىمس أىفتنت     سى
: أصؿي الفتف إدخاؿ الذىب النار لتظير جكدتيوي مف رداءتو كاستيعمؿ في  كقاؿ الرَّاغبي

فتنتكـ ( )سكرة الذاريات: إدخاؿ اإلنساف النار، كالفتنةي العذابي كما في قكلو تعالى ) ذقكا 
ؿي عنو العذابي نحك قكلو تعالى :) أال في الفتنة ُْاآلية  (، كتارة ييًسمكف بيا ما يىٍحصي

(، كتارة ييًسمكف بيا في االختبار، نحك قكلو تعالى ) ْٗسقكا( )سكرة التكبة: اآلية 
ا يستعمبلف فيما (، كجيعمت الفتنة كالببلء في أنَّيمَْكفتناؾ فتنكنا( )سكرة طو: اآلية 

، كىما في الشّْدَّة أظير معنى كأكثر استعماالن. قاؿ اهلل  ييٍدفعي إليو اإلنساف مف شدَّةو كرخاءو
(، كمنو قكلو تعالى :) ّٓاألنبياء: اآلية  تعالى:) كنبمككـ بالشر كالخير فتنة ( )سكرة

(، ْٗاآلية   سكرة التكبة:) كمنيـ مف يقكؿ ائذف لي كال تفتني أال في الفتنة سقكا(
كالمعنى: ال تبمني كال تعذبني كىـ بقكليـ ىذا كقعكا في البمية كالعذاب، كقد سمى اهلل عزَّ 

( ُٓكجؿ األمكاؿ كاألكالد فتنة :) إنما أمكالكـ كأكالدكـ فتنة( )سكرة التغابف: اآلية 
رككا أف اعتباران بما يناؿ اإلنساف مف االختبار بيـ، كمف ذلؾ قكلو:) أحسب الناس أف يت

(، أم ال ييختبركف فيميز خبيثيـ ِيقكلكا ءامنا كىـ ال يفتنكف( )سكرة العنكبكت: اآلية 
: الفتنة لغة بمعنى االمتحاف ـ(ُٕٗٗ -ىػ  ُّٗٗ)الجكىرم،  مف طيبيـ. قاؿ الجكىرم

كدينار مفتكف. قاؿ اهلل  كاالختبار. نقكؿ: فتف الذىب، إذا أدخمتو النار لتنظر ما جكدتو،
(. كنقؿ ابف َُتعالى : ) إف الذيف فتنكا المؤمنيف كالمؤمنات() سكرة البركج: االية 

منظكر عف األزىرم معنى الفتنة االبتبلء كاالمتحاف كاالختبار، كأصميا مأخكذ مف 
)منظكر،  قكلؾ: فتنت الذىب كالفضة إذا أذبتيما بالنار لتمييز الخبيث مف الجيد

: اإلحراؽ، كمف ىذا قكلو تعالى )  يكـ ىـ )د.ت(()الفراىيدم،  . كقاؿ الخميؿ)د.ت(( : الفىٍتفي
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(، أم يقركف بذنكبيـ، ككًرؽ فتيف أم فضة ُّعمى النار يفتنكف( )الذاريات: اآلية.
 .ـ(ُٕٗٗ -ىػ  ُّٗٗ)الجكىرم،  محرقة

: الفتنة ىي ما ييبىيَّفي بو حاؿي اإلنساف مف الخير كالشَّر الفتنة اصطالحان:  قاؿ الجرجانيُّ

 . ىػ( َُُْ)المناكم، 
: الفتنة البمية. كىي معاممة تيظير األمكر الباطنة  . ىػ( َُُْ)المناكم،  كقاؿ الميناكمُّ

كقاؿ ابف حجر: الفتنة: ما ينشأ عف االختبلؼ في طمب الميٍمًؾ حيث ال يعمـ الميًحؽُّ مف 
. كالفتف اصطبلحان جمع فتنة )كأصؿ الفتنة: االختبار، ثـ )العسقبلني، )د.ت(( الميٍبًطؿً 

الختبار إلى المكركه، ثـ أطمقت عمى كؿ مكركه أك آيؿ استعممت فيما أخرجتو المحنة كا
 .)الشككاني ـ.، )د.ت(( إليو، كالكفر كاإلثـ كالتحريؽ كالفضيحة كالفجكر كغير ذلؾ(

أفَّ الفتنة لغة: كضع الذىب عمى النار مف أجؿ االختبار كاالمتحاف، يتبيف لنا 
ركه أك آيؿ إليو، كالكفر كاإلثـ كالفضيحة كالفجكر كاصطبلحان: تطمؽ عمى كؿ مك

ف كانت مف اإلنساف بغير أمر  كالمعصية. فإف كانت مف اهلل فيي عمى كجو الحكمة، كا 
 اهلل تعالى فيي مذمكمة.

 المبحث الثاني: الفرؽ بيف الفتنة كاالبتبلء .

بلءي كاحده مف ىذه الفتنة أعَـّ مف االبتبلء؛ حيث تأتي الفتنة عمى معافو كثيرة، كاالبت
المعاني. رغـ أفَّ الفتنة تأتي بمعنى االبتبلء، لكف ىنالؾ فرؽه بينيما، كىك أفَّ الفتنة أشدَّ 
ذ ابتمى إبراىيـ ربو بكممات فأتميف() سكرة  مف االختبار، كدليؿ ذلؾ قكلو تعالى: )كا 

)سكرة  كنا((، كقاؿ اهلل تعالى في حؽّْ مكسى عميو السَّبلـ  )كفتناؾ فتُِْالبقرة: 
(. فعبَّر في حؽّْ إبراىيـ الخميؿ عميو السَّبلـ باالبتبلء، كفي حؽّْ مكسى عميو َْطو:

السَّبلـ بالفتنة، كال شؾَّ أفَّ االبتبلء في القتؿ في حؽّْ مكسى عميو السَّبلـ أشدَّ مف 
لفرؽ بيف االبتبلء لمقياـ بالتكاليؼ الشرعية في حؽّْ إبراىيـ عميو السَّبلـ كلذلؾ يتبيف ا

)العسكرم أ.،  الفتنة كاالختبار أفَّ الفتنة أشد االختبار كأبمغو، كتككف في الخير كالشر
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أفَّ ابف عمر أتاه رجبلف في  -رضيى اهللي عنيما -. عف نافع مكلى ابف عمر ىػ(ُِْٖ
مَّى فتنة ابف الزبير فقاال: إفَّ الناس صنعكا ما ترل كأنت ابف  عمر صاحبي رسكؿ اهلل صى

، فما يمنعؾ أف تخرج؟ فقاؿ: يمنعني أفَّ اهلل حرَّـ عميَّ دـ أخي المسمـ،  مَـّ اهللي عميًو كسى
قيًؿ اهللي تعالى ) كقاتمكىـ حتى ال تككف فتنة كيككف الديف هلل ()سكرة البقرة:  فقاال:  ألـ يى

الديف هلل كأنتـ تريدكف أف تقاتمكا  (، كقاؿ: قد قاتمنا حتى لـ تكف فتنةه ككافُّٗاآلية 
.  قاؿ أبك ىبلؿ: الفرؽ بيف ىػ(ُِِْ)البخارم،  حتى تككف فتنة كيككف الديف لغير اهلل

الفتنة كاالختبار: ىك أفَّ الفتنة أشدُّ االختبار كأبمغو كأصمو عرض الذىب عمى النار 
تعالى ) يكـ ىـ النار يفتنكف( )سكرة الذاريات:  لتبييف صمحو مف فساده كمنو قكلو

.(، كيككف في الخير كالشر أال تسمع قكلو تعالى) إنما أمكالكـ كأكالدكـ فتنة(، فجعؿ ُّ
النَّعمة فتنة ألنَّو قصد بيا المبالغة في اختبار المنعـ عميو بيا كالذىب إذا أريد المبالغة 

ى ال يختبر العبد لتغيير حالو في الخير كالشر في تىعرُّؼ حالو أيدخؿ النار، كاهلل تعال
نَّما المراد بذلؾ ًشدَّة التكميؼ.  كا 

 أما الفرؽ بيف االختبار كاالبتبلء: فيك أفَّ االبتبلء ال يككف إالَّ بتحميؿ المكاره كالمشاؽ.
كاالختبار يككف بذلؾ كلفعؿ المحبكب، أال ترل أنَّو يقاؿ اختبره باإلنعاـ عميو كال نقكؿ 

تبله بذلؾ كال ىك ميٍبتمى بالنَّعمة كما قد يقاؿ إنَّو ميٍختىبره بيا كيجكز أف يقاؿ: إفَّ اب
االبتبلء يقتضي استخراج ما عند الميٍبتىمى مف الطاعة كالمعصية، كاالختبار يقتضي كقكع 
ـي الذم يقع بكيٍنًو الشئ كحقيقتو فالفرؽ بينيما بيّْفه  الخبر بحالو في ذلؾ، كالخبري الًعم
 

. قاؿ الراغب: الفتنة مف األفعاؿ التي تككف مف اهلل تعالى كمف العبد )العسكرم أ.، )د.ت((
كالبمية كالمصيبة كالقتؿ كالعذاب، كغير ذلؾ مف األفعاؿ الكريية. كمتى كاف ذلؾ مف 

ف بضدّْ ذلؾ، اهلل يككف عمى كجو الحكمة، كمتى كاف مف اإلنساف بغير أمر اهلل يكك 
كليذا ييذـ اهلل اإلنساف بأنكاع الفتنة في كؿ مكاف كما في قكلو تعالى : )كالفتنة أشد مف 

، كفي قكلو تعالى ) مآأنتـ عميو بفاتنيف( )سكرة الصافات: (ُُٗسكرة البقرة: )القتؿ ( 
 .(ََِٖ)األصفياني،  (، أم: بميًضمّْيفُِٔ
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 الثالث: اآليات الكاردة في الفتنةالمبحث 

كردت كممة الفتنة في كتاب اهلل تعالى عمى معافو متعددة، الفتنة بمعنى الشرؾ كالكفر، 
(. قاؿ ابف عباس ُّٗكما في قكلو )كقاتمكىـ حتى تككف فتنة( )سكرة البقرة: اآلية 

، كقكلو تعالى :) أال في الفتنة ()كثير ع.، )د.ت( كغيره مف التابعيف: )أم شرؾ(
. كمنو قكلو تعالى :) (َُُْ)الرازم،  ، أم في الكفر(ْٗسكرة التكبة: اآلية ) سقطكا(

(. كالفتنة  ّٗكقاتمكىـ حتى ال تككف فتنة كيككف الديف كمو هلل ( )سكرة األنفاؿ: اآلية 
ف كادكا ليفتنكنؾ صرؼ اإلنساف كصده عف دينو بالق كة أك اإلغكاء ، قكلو تعالى : )كا 

( ، كىذا المعنى مف أكثر المعاني ّٕعف الذم أكحينا إليؾ( )سكرة اإلسراء: اآلية 
. كىي أيضان الضبلؿ كاالنحراؼ ) فإنكـ (َُُْ)الرازم،  استعماالن في القيٍرآف الكريـ
 ُُٔاتنيف* إال مف ىك صاؿ الجحيـ ()سكرة الصافات: اآلية كماتعبد *ماأنتـ عميو بف

. كالفتنة بمعنى: ىػ (ُُْٖ)الشككاني ـ.،  ، أم: ما أنتـ عميو بميًضمّْيف (ُّٔ –
االبتبلء كاالختبار:) أحسب الناس أف يترككا أف يقكلكا ءامنا كىـ يفتنكف * كلقد فتنا مف 

 (، أم: يبتمكف كيختبركف، كلقد اختبرنا مف قبميـّ – ِالعنكبكت: اآليات  قبميـ ()سكرة
ذا ضربتـ في األرض (َُُْ)الرازم،  . كالفتنة بمعنى القتؿ كاليبلؾ، كمنو قكلو ) كا 

سكرة النساء: ( )فميس عميكـ جناح أف تقصركا مف الصبلة إف خفتـ أف يفتنكـ الذيف كفركا
، كالفتنة بمعنى الجنكف؛ كمنو قكلو تعالى:) فستبصر كيبصركف * بأييكـ  (َُُآلية ا

(. كالفتنة بمعنى االختبلؼ كعدـ جمع الكممة؛ كمنو ٔ – ٓالمفتكف ( )سكرة القمـ: اآلية 
(، كالفتنة بمعنى ْٕقكلو تعالى :) كألكضعكا خبللكـ يبغكنكـ الفتنة( )سكرة التكبة: اآلية 

بيس، كمنو قكلو تعالى :)فأما الذيف في قمكبيـ زيغ فيتبعكف ماتشابو منو التشكيؿ كالتم
(، كقد تككف الفتنة في ىذه اآلية ٕابتغاء الفتنة كابتغاء تأكيمو ()سكرة آؿ عمراف: اآلية 

بمعنى الضبلؿ كالفتنة بمعنى المرض؛ كمنو قكلو تعالى : ) أكاليركف أنيـ يفتنكف في 
(. كالفتنة ُِٔيتبكف كالىـ يذكركف ()سكرة التكبة: اآلية كؿ عاـ مرة أك مرتيف ثـ ال
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بمعنى العذاب؛ كمنو قكلو تعالى: ) ثـ إف ربؾ لمذيف ىاجركا مف ما فتنكا ثـ جاىدكا 
.(، كمنو قكلو تعالى: ) مف َُُسكرة النحؿ: )كصبركا إف ربؾ مف بعدىا لغفكر رحيـ ( 

ؿ فتنة الناس كعذاب اهلل ( )سكرة الناس مف يقكؿ ءامنا باهلل فإذا أكذم في اهلل جع
(. تبيف لنا أفَّ األصؿ في معنى الفتنة لغة : االختبار، استعممت في َُالعنكبكت: 

المعاني األخرل، قاؿ ابف حجر: )إفَّ أصؿ الفتنة االختبار، ثـ استعممت فيما أخرجتو 
لكفر كاإلثـ المحنة كاالختبار إلى المكركه، ثـ أطمقت عمى كؿ مكركه أك آ ىيؿ إليو كا

 .)العسقبلني، )د.ت(( كالتحريؽ كالفضيحة كالفجكر كغير ذلؾ(

 المبحث الرابع: مفيكـ االبتالء 

الببلء كاالبتبلء يمتقياف في معنى االختبار كاالمتحاف، كىما اسماف مف  االبتالء لغة:
 ببله كيبمكه كابتبله، أم جرَّبو، يقاؿ: بمكت الرجؿ بمكان كببلءان كابتميتو: أم اختبرتو

حد، كالجمع ، كبيمي فبلفه كأبتيمي: إذا امتحف. كالبمية كالبمكل كالببلء كا)منظكر، )د.ت((
الببليا، كاالبتبلء: االختبار، كمنو قكلو تعالى :)كنبمككـ بالشر كالخير فتنة( )سكرة 

 (، كالمعركؼ أفَّ االبتبلء يككف في الخير كالشر معان.ّٓاألنبياء: 
جاء في لساف العرب: كقاؿ ابف األعرابي: أبمى بمعنى أخبر، كابتبله اهلل: امتحنو، 

 .)منظكر، )د.ت(( كالبمية كالببلء، كبيمي بالشئ ببلءن كابتيميكاالسـ: البمكل كالبمكة 
: كابتميتو: اختبرتو، كابتميت الرجؿ فأببلني: استخبرتو ـ(ُٖٗٗ)بكر،  كقاؿ الفيركزآبادم

ـ: البمكل كالبمية كالببلء: الغـ كأنَّو فأخبرني، كامتحنتو كاختبرتو، كبمكتو بمكان كببلءن. كاالس
)الفيركزآبادل،  يبمي الجسـ. كالتكميؼ ببلء، ألنَّو شاؽ عمى البدف أك ألنَّو اختبار

 .(ٖق، طُِْٔ
كفي المعجـ الكسيط: ابتبله: جرَّبو كعرفو. كالببلء: الحادث ينزؿ بالمرء ليختبر بو. 

الحزف، كالببلء مبالغة الجيد في األمر، كالبمى: الًقدـ، كالبمكل:  كالببلء  كالغـ ك 
. البميّْةي: المصيبة، كجمعيا: ببليا. كالبمية في الجاىمية:  : الشديد البمىى المصيبة. كالبميُّ
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)مصطفى، الزيات، عبد القادر، ك  الناقة يمكت صاحبيا فتحبس عمى قبره حتى تمكت
 .ىػ( ُُّٖار، النج

يتبيف أفَّ الببلء كاالبتبلء بمعنى االختبار كاالمتحاف، كبمعنى مبالغة  االبتالء اصطالحان:
: إفَّ الببلء يككف (ُٗٗٗ)الزركمي،  الجيد في األمر. كقد ذكر الراغب األصفياني

باده تارة بالمساٌر ليشكركا، كتارة منحة كيككف محنة، كذلؾ أفَّ اختبار اهلل تعالى لع
بالمضار ليصبركا، فصارت المنحة كالمحنة جميعان ببلء، فالمحنة مقتضية لمصبر، 
كالمنحة مقتضية لمشكر، كالقياـ بحقكؽ الصبر أيسر مف القياـ بحقكؽ الشكر، فصارت 

 أكرد أمثمة عمى ذلؾ منيا قكلو تعالى. ثـ (ََِٖ)األصفياني،  المنحة أعظـ الببلءيف
راجع إلى أمريف: إلى  (ْٗكقكلو تعالى ) كفي ذلكـ ببلء مف ربكـ عظيـ )سكرة البقرة: 

)الطبرم ـ.،  المحنة التي في قكلو تعالى: ) يذبحكف أبناءكـ كيستحيكف نساءكـ ( 
لى المنحة التي أنجاىـ( َُِْ ، أم نجاىـ اهلل تعالى مف (ََِٖ)األصفياني،  ، كا 

 فرعكف كقكمو. 

 المبحث الخامس: فتنة أيكب عميو السَّالـ

مف عباد اهلل الصالحيف، كقد ابتبله اهلل تعالى  –عميو السَّبلـ  –كاف نبي اهلل أيكب 
عمى صمتو باهلل عزَّ  بالضراء في بدنو كمالو كأىمو، فعانى مف شدة المرض، كلكنو ظؿ

كجؿَّ قكية، كرجائو في رحمتو، محتمبلن لؤلذل، صابران عمى الضراء كالببلء، راضيان 
بقضاء اهلل كقدره، فمـ يضيؽ صدره بالببلء، كلـ يسأـ مف اآلالـ، كلـ يخرج عف طاعة 
اهلل، بؿ ظؿ راسخ في دينو كعقيدتو، حتى أصبح مضرب مثؿ، كقصة صبره عبرة 

زاء لممكركبيف، كسمكل لممرضى كالمحركميف، فأثنى اهلل تبارؾ كتعالى عميو لمصابريف كع
كسجؿ لو ىذه الفضائؿ في القيٍرآف الكريـ، فأظير مكانتو في قكة الديف كالعقيدة كالعزيمة. 
قاؿ اهلل تعالى ) كأيكب إذ نادل ربو أني مسني الضر كأنت أرحـ الراحميف * فستجبنا لو 

اتينو أىمو كمثميـ معيـ رحمة مف عندنا كذكرل لمعابديف ( فكشفنا مابو مف ضر ك ء
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(. ىذه اآليات تشير إلى مجمؿ قصة أيكب عميو السَّبلـ ْٖ – ّٖ)سكرة األنبياء: 
كصبره دكف تفصيؿ، كمنيا يتبيف أنَّو عميو السَّبلـ ابتمي بالضُّرّْ ببلءن شديدان في أىمو 

مـ المصاب، أفَّ الذم ابتبله بمصيبة، أحكـ الحاكميف،  كمالو كجمده كنفسو. كالبد أف ييعى
نَّما ليمتحف صبره  كأرحـ الراحميف، كأنَّو تعالى لـ يرسؿ الببلء لييمكو بو، كال ليعذبو، كا 
يمانو في دينو، كليسمع تضرعو كابتيالو، كليراه ببابو، كرافعان الشككل إليو  كرضاه عنو كا 

 .ـ(ُٖٖٗ)المنبجي، 
كقد كاف نبي اهلل أيكب عميو السَّبلـ غاية في الصبر عمى الببلء كاالمتحاف كالفتنة حتى 
أثنى عميو اهلل تعالى كمدحو كشرفو بيذا الكصؼ الكريـ : ) إنا كجدناه صابرا نعـ العبد 

(، فيك عميو السَّبلـ لـ يجزع كلـ يشكك بثو كحزنو إلى أحد ْْإنو أكاب( )سكرة ص: 
نَّما دعا ربو ككصؼ حالو كضعفو، كلعؿ ىذا مما ال يتنافى مع رضاءه مف خمؽ اهلل ، كا 

 بقضاء اهلل كقدره.
البد أف  )الجكزية ـ.، )د.ت(( يقكؿ ابف القيـ: الصبر عمى الببلء ينشأ مف عدة أسباب

يعمـ أفَّ اهلل يربي عبده عمى السراء كالضراء، كالنعمة كالببلء، فيستخرج منو عبكديتو في 
جميع األحكاؿ، فإفَّ العبد عمى الحقيقة مف قاـ بعبكدية اهلل عمى اختبلؼ األحكاؿ كأما 
ف أصابتو  عبد السراء كالعافية الذم يعبد اهلل عمى حرؼ، فإف أصابو خير أطمأفَّ بو، كا 
فتنة انقمب عمى كجيو ، فميس مف عبيده الذيف اختارىـ لعبكديتو، كال شؾ أفَّ اإليماف 
الذم يثبت عمى محؿ االبتبلء كالعافية ىك اإليماف النافع كقت الحاجة ، ك أف يعمـ أفَّ 
نَّما جاءت لتمتحف صبره كتبتميو، فيتبيف حينئذ ىؿ  المصيبة ما جاءت لتيمكو، كتقتمو، كا 

فو كجعمو مف أكليائو كحزبو أـ ال؟ فإف ثبت؛ اصطفاه كاجتباه، كجعؿ يصمح الستخبل
أكلياءه كحزبو خدمان كعكنان لو. مما سبؽ يتبيف لنا أفَّ قصة ابتبلء أيكب عميو السَّبلـ 
بالضراء كصبره عمى الببلء في مضمكنيا تدؿ داللة كاضحة عمى أفَّ العقيدة السميمة إذا 

ب، ال تزحزىا صنكؼ الشدة كالببلء كال المحنة رسخت في النفس، كحمت في القم
كاالبتبلء. فكاف ىذا الببلء اختباران مف اهلل جؿَّ كعبل كامتحانان لعقيدتو، فكجده اهلل صابران 
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ثابتان، منيبان متكاضعان، مستكينان، لـ يزده الببلء كالشدة إالَّ إيمانان كتسميمان، كخمد ذكره في 
اقتداء، كتأسي لممؤمنيف، فما اختص مف فضيمة الصبر القيٍرآف الكريـ، كجعمو مكضع 

 الجميؿ.
مَـّ فتنة االختبلؼ في األمة. عف معاكية بف أبي سفياف  مَّى اهللي عميًو كسى بيَّف النبي صى
مَـّ فقاؿ: ))إال أفَّ مف كاف  مَّى اهللي عميًو كسى رضي اهلل عنو قاؿ: قاـ فينا رسكؿ اهلل صى

ا عمى ثنتيف كسبعيف ممة، كأفَّ ىذه األمة ستفترؽ عمى ثبلث قبمكـ مف أىؿ الكتاب افترقك 
)األسفراييني،  كسبعيف، ثنتاف كسبعكف في النار ككاحدة في الجنة كىي الجماعة

 َُّْ)داكد،  . كفي ركاية : ))ما أنا عميو كأصحابي(ُّٓٗ)الترمذم،  (ـ(ُٕٕٗ
مَـّ عف تداعي األمـ: عف ثكباف رضي اهلل عنو ىػ( مَّى اهللي عميًو كسى (. كأخبر النبي صى

: ))يكشؾ األمـ أف تداعى عميكـ تداعي األكمة  مَـّ مَّى اهللي عميًو كسى قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صى
، لكنكـ غثاء عمى قصعتيا((، فقاؿ قائؿ مف ًقمَّة نحف يكمئذ؟ قاؿ: بؿ أنت ـ يكمئذ كثيره

كغثاء السيؿ، كلينزعف اهلل مف صدكر عدككـ الميابة منكـ، كليقذفف في قمكبكـ الكىف، 
. تعدي ىػ( َُّْ)داكد،  قيؿ: كما الكىف يارسكؿ اهلل؟ قاؿ: حيبُّ الدنيا، ككراىية المكت

الخدرم رضي اهللي عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل فتنة الخكارج مف فتف األمة: عف أبي سعيد 
: ))تمرؽ مارقةهعند فرقة مف المسمميف يقتميا أكلى الطائفتيف بالحؽ مَـّ مَّى اهللي عميًو كسى  صى

 .)النيسابكرم، )د.ت((
في يقكؿ اهلل تعالى: ) كماأرسمنا قبمؾ مف المرسميف إال إنيـ ليأكمكف الطعاـ كيمشكف 
 (.َِاألسكاؽ كجعمنا بعضكـ لبعض فتنة أتصبركف ككاف ربؾ بصيرا()سكرة الفرقاف: 

يقكؿ اهلل تعالى: امتحناكـ أييا الناس بعضكـ ببعض، جعمنا ىذا نبيان كخصصناه 
بالرسالة، كىذا ممكان كخصصناه بالدنيا، كىذا فقيران حرمناه مف الدنيا لتختبر الفقير بصبره 

و لمغني، كالممؾ بصبره عمى ما أعطيو الرسكؿ مف الكرامة، عمى ما حـر مما أعطي
ككيؼ رضي كؿ إنساف منيـ بما أعطي كقسـ لو، كطاعتو ربو مع ما حـر مما أعطي 

 .( َُِْ)الطبرم ـ.،  غيره
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كقاؿ النيسابكرم في ىذه اآلية )كجعمنا بعضكـ لبعض فتنة أتصبركف ( الصحيح 
كالغني لمفقير فيقكؿ الفقير: لك شاء اهلل ألغناني كما أغنى فبلنان، كيقكؿ لممريض 

المريض: لك شاء اهلل لعافاني كما عافى فبلنان، ككذلؾ كؿ الناس مبتمى بعضيـ ببعض 
فقاؿ اهلل تعالى: ) أتصبركف ( عمى الببلء؟ فقدعرفتـ ما كيعد الصابركف بمف يصبر 

 .ىػ( ُُْٓ)الكاحدم،  كبمف يجزع
قاؿ القرطبي عف ىذه االيات ) كجعمنا بعضكـ لبعض فتنة أتصبركف( ، أسنده الثعمبي، 
كقاؿ مقاتؿ: نزلت في أبي جيؿ بف ىشاـ كالكليد بف المغيرة كالعاص بف كائؿ كعقبة بف 

عماران ميعيط كعتبة بف ربيعة كالنصر بف الحرث حيف رأٍكا أباذر كعبد اهلل بف معكد ك 
كببلالن كصييبان كعامر بف فييرة كسالمان مكلى أبي حذيفة كميجعان مكلى عمر بف 
ـي فنككفي مثؿ  الخطاب كجبران مكلى الحضرمي كذكييـ فقالكا عمى سبيؿ االستيزاء: أنيٍسًم

عمى ما تركف مف ىذه الحاؿ َّ حقُّٱىؤالء؟ فأنزؿ اهلل تعالى يخاطب ىؤالء المؤمنيف
 و جعؿ إمياؿ الكفار كالتكسعة عمييـ فتنة لممؤمنيف، أم اختباران ليـالشديدة كالفقر؟ كأنَّ 

 .ىػ(ُّْٖ)القرطبي ـ.، 
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات. كتكصؿ الباحث في دراستو ألىَـّ النتائج 

 كالتكصيات.
 أكالن: النتائج

ثـ استخدمت في كؿ مكركه، مثؿ الكفر كالشرؾ . الفتنة معناىا االمتحاف كاالختبار، ُ
 كالفسكؽ كالقتاؿ كالتفرؽ كاإلحراؽ بالنار.

. تناكؿ القيٍرآف الكريـ كالسنة النَّبكية مكضكع الفتنة تناكالن كاسعان، كقد اختمؼ معناىا في ِ
 القيٍرآف الكريـ عمى حسب السّْياؽ كالقرائف.

ٍعؼي تمسيؾ المسمميف بدينيـ في العقائد . فتنة تسمط الكفار عمى المسمميف: سببيا ّ ضى
 كالعبادات، كاالنحرافات السمككية المنتشرة في األمة.

 . عند نزكؿ الفتنة ضركرة الصبر ألنو صفة المتقيف.ْ
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. كالشؾ أفَّ قصة ابتبلء أيكب عميو السَّبلـ بالضراء كصبره عمى الببلء في مضمكنيا ٓ
ميمة إذا رسخت في النفس، كحمت في القمب، ال تدؿ داللة كاضحة عمى أفَّ العقيدة الس

 تزحزىا صنكؼ الشدة كالببلء كال المحنة كاالبتبلء
 
 

 ثانيان: التكصيات :
، فإنَّيا كصية األكليف كاآلخريف، إذا ُ . تكصي الدراسة المسمميف بتقكل اهلل عزَّ كجؿَّ

اهلل عمى نكر مف اهلل  أقبمت الفتنة فأطفكىا بتقكل اهلل، كتقكل اهلل أف يعمؿ العبد بطاعة
 يرجك ثكاب اهلل، كأف يترؾ معصية اهلل عمى نكر مف اهلل يخشى عقاب اهلل .

 . تيذيب األخبلؽ كاإليماف عمى ضكء الكتاب كالسنة . ِ
 البتبلءات .ك النظر فيما كقع بسبب الفتنة كا. تكصي الدراسة بالتدقيؽ ّ
ز كدعـ المنابر العممية في مجاؿ ػ عمى كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي تعزيْ

 السمكؾ كأخبلقيات المينة  كحكؿ الفتنة كاالبتبلءات .

 المصادر كالمراجع

 أكالن: الُقْرآف الكريـ
 ثانيان: الحديث الشريؼ

 ثالثان: المراجع
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 الممخص.

الباركدم، اتبعت ىدفت الدراسة إلى التعرُّؼ عمى مظاىر كدالالت التقميد عند 
الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، تكصمت إلى عدة نتائج منيا: التشابو بيف 
شخصية الباركدم كالشعراء الذيف قمدىـ، فجاء شعره صكرة لنفسو مثمما أشعارىـ 
صكرة ألنفسيـ مجتمعيـ، إعجابو بالتراث العربي القديـ كاالطبلع عميو، كتذكقو 

احساسو عظمة المغة العربية، كرقي ثقافتيا، كعظيـ لو، كانتخاب مختارات منو، 
حضارتيا، كاستعداد تمؾ المغة لمكاجية الحضارة الغربية الكافدة، االقتداء بالتقاليد 
الشعرية لدل القدماء مثؿ مطالع القصائد، النسج عمى بحكرىا كأكزانيا كقكافييا، 

العربية في العصر كاالستعانة بألفاظيا كمعانييا، كأغراضيا، معارضتو شعراء 
الجاىمي كاألمكم كالعٌباسي، تكصي الدراسة بتناكؿ شخصية الباركدم مف خبلؿ 

 شعره، كما تكصي ذكمؾ بدراسة مظاىر كدالالت التجديد في شعر الباركدم.
 -الحماسة-أقريطش-المحاكاة-الباركدم الكممات المفتاحية:
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Abstract. 

The study aimed to identify the manifestations and connotations of 
tradition in Baroudi, the study followed the descriptive analytical 
approach, reached several results, including: the similarity between 
the character of Baroudi and the poets who imitated them, so his 
poetry came a picture of himself as they poems a picture of 
themselves their society, his admiration for the ancient Arab heritage 
and his knowledge of it, his taste for him, and the election of an 
anthology of it His sense of the greatness of the Arabic language, the 
sophistication of its culture, the great civilization of its civilization, and 
the readiness of that language to face the western civilization 
incoming, following the example of the poetic traditions of the ancients 
such as reading poems, weaving on their seas, weights and rhyming, 
and using their words and meanings, and their purposes, opposition 
Arabic poets in the Jahili, Umayyad and Abbasid periods, the study 
recommends eating the character of Baroudi through his poetry, and 
recommends studying the manifestations and connotations of renewal 
in Baroudi poetry. 

Keywords: Baroudi -Simulation - Aqritch - Enthusiasm - 
Resurrection and Revival 



 

66 
 

. 

 المقدمة 

الحمدهلل الذم بدأ إنزاؿ الكحي بأمر القراءة، كربط القراءة باسـ الخالؽ جٌؿ شأنو    
تعظيمان ليا إٍذ قاؿ "اقرأ باسـ ربؾ الذم خمؽ"، كصٌمى اهلل عمى سيدنا محمد بف عبداهلل 

 الذم أكتي جكامع الكمـ، كعمى أصحابو األخيار كبعد : 

ر الباركدم "مظاىرىا كدالالتيا " كمف جاءت ىذه الدراسة بعنكاف : المحاكاة في شع 
 المعركؼ أٌف رائد مدرسة البعث كاإلحياء فيالشعر العربي في العصر الحديث.

 : تيدؼ الدراسة إلى اآلتي: ىدؼ الدراسة

 بياف مظاىر كدالالت المحاكاة في شعر الباركدم. .ُ
 التعريؼ عمى شخصية الباركدم كأثرىا عمى الشعر الحديث. .ِ
كدم مف منظكر تقييمي كالتعرؼ عمى طرائؽ المحاكاة في تناكؿ شعر البار  .ّ

 مدرستو.
: تكمف أىمية الدراسة في تناكليا مظاىر كدالالت المحاكاة في شعر  أىمّية الدراسة

 الباركدم، كذلؾ بتحقيؽ أىداؼ الدراسة المذككرة.

 : أسباب اختيار المكضكع

 تتمٌثؿ أسباب اختيار مكضكع الدراسة في اآلتي :

في رفد الدراسات األدبية كالنقدية القديمة بمزيد مف اإلسيامات كاإلضافات الرغبة  .ُ
 العممية.
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 التعرؼ عمى مظاىر المحاكاة كدالالتيا في شعر محمكد سامي الباركدم. .ِ
 بياف دكر تمؾ المحاكاة عمى مسيرة األدب الشعر الحديث كنيضتو. .ّ

: بناءن عمى طبيعة المادة العممية التي عالجتيا الدراسة فقد ايتًبع في  منيج الدراسة
 الدراسة المنيج الكصفي التحميمي.

: ىناؾ دراسات عديدة تناكلت الباركدم كشعره غير أٌنيا لـ تتناكؿ  الدراسات السابقة
 محاكاتو لمشعراء القدامى بدراسة مستقمة إاٌل ما جاء في متنيا مف إشارات لتقميدة

 كمحاكاتو بصكرة عامة.

عالجت الدراسة ظاىرة المحاكاة في شعر الباركدم مف حيث مظاىرىا  مشكمة الدراسة :
 كدالالتيا.

اقتضت طبيعة البحث أٍف يأتي عمى نقاط سبقتيا مقدّْمة تعريفية عف  ىيكؿ الدراسة :
راسة الشاعر كشعره، كتمتيا خاتمة حكت النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا الدّْ 

 بجانب تضميف قائمة المصادر كالمراجع التي اعتمد عمييا الباحث.

 .: شخصية الباركدمالمبحث األكؿ

ق، ُِٓٓرجب ِٕىك محمكد سامي بف حسف حسيف بف عبد الميالباركدم، كلد في 
، ألبكيف مف أصؿو شركسي، نشأ في بيت ثراء ُـ بالقاىرةُّٖٗيناير  ٔالمكافؽ 

كضابطان في الجيش برتبة لكاء كمديران لمديريتي  أمراء المدفعية كسمطاف إٍذ كاف أبكه مف
بربر كدنقبل في عيد محمد عمي باشا، فنشأ منعمان، تمقى تعميمو منذ الصبا فتعمـ القراءة 

                                                                 
ً الجارم، ومحمد شفٌق معروف، دار العودة  ً البارودي، دٌوانه، ت: عل م، 0998بٌروت، الطبعة الثالثة  –. البارودي: محمود سام

.6ص
1
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ـٌ  كالكتابة، كحًفظ القرآف الكريـ، كتعمـ مبادئ النحك كالصرؼ، كدرس شيئان مف الفقو، كأت
 .ّـُٕٖٓ، كعمؿ بكزارة الخارجية عاـ ِـُُٖٓ - ىػُِٕٔدراستو اإلبتدائية عاـ 

كقد ىٌيأٍت لو ىذه النشأة االطبلع عمى تراث العرب كخاصة الثقافي منو، فاطمع عمى 
دكاكيف الشعراء القدامى في عصكر العربية الزاىية، كحفظ منيا ما تيسر لو، كتعٌرؼ 

حمؿ اسمو، كمختارات  عمى طرائؽ الشعراء في النظـ، كلو آثار أدبية منيا ديكاف شعرم
 ـ بالقاىرة.َُْٗمف الشعر القديـ عيًرفت بمختارات الباركدم، تكفي عاـ 

ينتمي محمكد سامي الباركدم إلى مدرسة البعث كاإلٍحياء، تمؾ المدرسة التي فٌكر 
أعضاؤىا في كجكد طرائؽ الستعادة الشعر الحديث إلى مجده القديـ خاصة بعد 

المممككي كالعثماني، فعمؿ عمى بعث الشعر مف مرقده  الضعؼ الذم أصابو في العيد
بعد أٍف أصابو الكىف كالضعؼ كالركاكة آمميف بعكدتو إلى العصر الجاىمي كصدر 
 اإلسبلـ كالعصر العٌباسي فعرفت ىذه المدرسة "البعث كاإلحياء" بالمدرسة التقميدية.

رسة لتحقيؽ غايتيـ المتمثمة ككانت المحاكاة ىي الكسيمة التي اتبعيا شعراء ىذه المد    
حياء فنكف كطرائؽ نظـ الشعر القديـ، كساعدىـ عمى ذلؾ طباعة دكاكيف  في بعث كا 

القدماء كاالطبلع عمييا،ثـ اختاركا منيا نماذج يقتفكف أثرىا مثؿ مختارات الباركدم مف 
صر الشعر القديـ كالتي تعد بذرة لتقميده كمحاكاتو فانتشرت فكرة ىذه المدرسة في م

 كخارجيا مف الدكؿ العربية.

                                                                 
2

ـ 0436الطبعة األولى . أحمد خالد عبد المنعم: ممود سامً البارودي، دراسة تأرٌخٌة،   .01م، ص2105 -ه
3

 .02. المرجع نفسه، ص
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نشأٍت مدرسة البعث كاإلحياء في الربع األخير مف القرف التاسع عشر كظٌؿ الباركدم  
رائدىا كمؤسسيا فتبعو شعراء مف شتى بقاع الكطف العربي، ففي مصر نجد مف 

، كعزيز أباظة،  شعرائيا: إسماعيؿ صبرم، كأحمد شكقي، كحافظ إبراىيـ، كعمي الجاـر
د غنيـ، كمف الًعراؽ: جميؿ صدقي الزىاكم، كمعركؼ الرصافي، كمف سكريا كمحمك 

، كمف لبناف شكيب أرسبلف، كحميـ دامكس، كمف المغرب  خميؿ مردـ، كمحمد البـز
 محمد النخمي، كمحمد الشاذلي كغيرىـ.

 .لمبحث الثاني :شعر الباركدما

ألٌف الحقبة التي تمت الدكلة ىػ تدىكر األدب العربي ٔٓٔبعد سقكط الدكلة العٌباسية سنة 
العٌباسية لـ ييتـ حٌكاميا بو، كخاصة العيد التركي كالمممككي الذم اتسـ فيو الشعر 

باالنحطاط كالركاكة في ألفاظو، كالغمكض في معانيو،فكلع الشعراء بالمحسنات البديعية 
ذلؾ لعدـ ، ك ْكالنظـ في تافو األغراض كسقـ الخياؿ ككثرة العامي كالدخيؿ في ألفاظو

سماعيؿ باشا الذم  اىتماـ المماليؾ بالشعر، كظؿ عمى ىذا الحالطيمة عيد محمدعمي كا 
 شيد ظيكر بعض الشعراء أمثاؿ الساعاتي، كعمي أبكنصر المنفمكطي.

كفي منتصؼ القرف التاسع عشر ظير الباركدم الذم صرخ في كجو تمؾ الحياة األدبية 
الشعر العربي األصيؿ ألٌنو مثميـ األعمى في  البائسة في عصره مناديان بالرجكع إلى

المغة كالثقافة كالتعبير، كساعدىـ عمى ذلؾ انتشار الطباعة التي كفرت ليـ كتب التراث 
حتى تمكنكا مف االطبلع عمييا، فندب الباركدم نفسو ليجدد الشعر المنحط كيعكد بو 
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النظـ، كمتانة القافية، كصفاء  إلى زاىر عركبتو، فأنتج شعران يتسـ بالقكة كالجزالة كفخامة
 العبارة، كساعده عمى ذلؾ حفظ الشعر القديـ.

كالمحاكاة مف أىـٌ الظكاىر الفنية في شعر الباركدم، كتكمف أىميتيا في شعره     
بإحساسو عظمة المغة العربية، كرقي ثقافتيا، كعظيـ حضارتيا، فأراد أٍف يكاجو الثقافة 

، كخاصة بعد تفحصو لثقافة المماليؾ كاألتراؾ التي ٓة أصيمةالغربية الكافدة بثقافة عربي
رأل فييا عدـ كفايتيا كأىميتيا لسد حاجة المثقفيف حٌتى يكاجيكا مد الثقافة الغربية، لذلؾ 
سبلمي  اتجو إلى المكركث القديـ مف التراث العربي خاصة المشرقي مف جاىمي كا 

انة بو في سد حاجتو مف إحياء المغة كعٌباسي، فاطمع عميو كانتقى مف ركائعو لبلستع
 كبعثيا مف جديد.

حياء الشعر في عيده، فاتخذ المحاكاة كسيمتو لتحقيؽ  كبذلؾ ندب نفسو لميمة بحث كا 
تمؾ الميمة عمى الرغـ مف كجكد شعراء سمككا مسمكو، كلكنو أقكاىـ شاعرية، كأعبلىـ 

التجاه الذم اتجو بأسمكب الشعر قامة، كأغزرىـ نتاجان، كمف ىنا يعد الباركدم رائد ىذا ا
 .ٔإلى األسمكب القديـ المشرقي الحي، فيك مؤسس االتجاه البياني في الشعر الحديث

 كالمتتبّْع لممحاكاة في شعر الباركدم يجدىا تتمثؿ في المظاىر التالية:

 كفي ذلؾ اقتدل بنماذج شعر العصكر الزاىية، :االقتداء بالنماذج الشعرية القديمة: أكالن 
كىذا االقتداء شمؿ النسج عمى األغراض التقميدية، كمطالع القصائد، كالتقيد بالعركض 

فتقيد  ؛القصيدةكالقافية، كبذلؾ حافظ الباركدم عمى نيج الشعر العربي القديـ في بناء 
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، كفيما يخص األغراض قصيدةالكاحدة في كؿ  القافية المعركفة، كالتـز بالبحكر الشعرية
كالكصؼ. كما أقدـ عمى تعدد  كالغزؿ كالرثاء المديحالشعرية نظـ شعره في 

المطالع،فافتتح القصيدة بالغزؿ التقميدم، كالبكاء عمى األطبلؿ ثـ ينتقؿ إلى األغراض 
 .ئده غريبة عمى عصرهمنكاؿ القدماء فجاءت قصا مدحالتقميدية نفسيا مف 

أ. مطالع قصائده: تعد ظاىرة الكقكؼ عمى األطبلؿ مف أىـ نماذج االقتداء بالتقاليد 
 الشعرية القديمة عند الباركدم، كمف ذلؾ قكلو:

ٍف ىي لـ تىرًجع بيانان لسائؿ  أال حٌي ًمٍف أسماء رسـ المنازؿ   كا 

 كقكلو كذلؾ:

قاىـأسأؿ الديار عف الحبيب كفي الحشا   دار   لو مأىكلة كمى

 كقاؿ:

 كمف أمثمة معارضات الباركدم لمشعراء القدامي، قكلو:

ػػػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػراءي مف ميتيردىـً   كلرُّب تاؿو بىٌز شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػٍأكى مقدًَّـ كـ غادرى الشعػ ػ ػ  ػ

ػػػػػكؿو ميحكـً في كيؿّْ عصرو  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػرمُّ ال يني   يفرم الفرمَّ بكًؿ قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  عبقػ

ـً  ؼى السّْنافي بعٍندى ػػػػاؾ بي رجبلن إذا اعتقؿ النُّيى   بالصمًت أك رىعى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ٕككفػ

 كقاؿ أيضان:
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فتي الٌدار بعد ترسـ   أراني بيا ما كاف باألمس شاغمي  فؤليا عىرى

 كقاؿ:

 فممعيف منيا بعد تزياؿ أىميا    معاًرؼي أطبلؿو كػػػػػكحي الرسائؿ

ػػػػػؼو    مف الدمع يجرم بعد سح بكابؿ ػ ػ ػ ػ ػ  فأٍسبمٍت العيناف فييا بكاًكػ

كلػػو مقػػدمات كثيػػرة عػػف الكقػػكؼ بػػاألطبلؿ حاكػػا فييػػا شػػعراء الجاىميػػة، فػػذكر الػػديار كحاليػػا 
عمػػي الحديػػدم عمػػى ىػػذه المطػػالع بقكلو:"جاىميػػة المفػػظ كفعػػؿ كمػػا فعمػػكا، كقػػد عمٌػػؽ الػػدكتكر 

 ".ٖكالمعنى كالكجو الذم ال يمت إلى العصر بصمة

سػػار البػػاركدم فػي أغراضػػو عمػػى خيطػػى القػدماء، كطػػرؽ جميػػع أغػػراض األغراضالشػعرية:ب.
الشػػعر التقميديػػة التػػي عرفيػػا الشػػعراء قبمػػو فػػي عصػػكر العربيػػة الزاىػػرة، ففخػػر كتغػػٌزؿ، كشػػكا 

 لى الكطف، كمدح كفخر، كمف أبرز أغراضو الشعرية:كحٌف إ

: يعد الكصؼ مػف أبػرز فنػكف الشػعر القديمػة كخاصػة عنػد شػعراء الجاىميػة، كذلػؾ الكصؼ* 
نسػػبة لطبيعػػة حيػػاتيـ التػػي تمثػػؿ فضػػاءه مفتػػكح المشػػاىد، يجػػكؿ الشػػاعر فيػػو متػػى مػػا شػػاء 

تيا الصػامتة كالصػائتة، فيصؼ كؿ ما يقع تحت سمعو كبصره، فكصفكا الصحراء بكؿ محتكيا
كمػػا حكتػػػو مػػػف تقمبػػات مناخيػػػة حػػػارة كبػػاردة، ككصػػػفكا مسػػػرح أحػػداثيا مػػػف حػػػركبو كمكاسػػػـ 
كمناسػبات، كظػٌؿ الكصػؼ مبلزمػان لمشػعر العربػػي فػي صػدر اإلسػبلـ كالدكلػة األمكيػة كالعصػػر 

 العٌباسي كاألندلسي كسائر عصكر األدب العربي.
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فييا الباركدم قصػائده، فقػد أفػرد لػو قصػائد مسػتقمة يعد الكصؼ مف أبرز األغراض التي نظـ 
في ديكانو بمغت جممتيا احدل كخمسيف قصػيدة كمقطكعػة، كلػـ يػأت كصػفو فػي ثنايػا قصػائده 
بػؿ جػاء فػي أغمبػػو مسػتقبلن بقصػائد خاصػة بػػو، كسػار فػي ذلػؾ عمػػى نمػط القػدماء مػف حيػػث 

ب الصػكرة المحيطػػة بػػو، التصػكير المحكػػـ كاإلحاطػة التامػػة بالمكصػػكؼ الػذم يستحضػػر جكانػػ
غيػػػر أننػػػا نجػػػد أٌف الكصػػػؼ عنػػػد البػػػاركدم اعتمػػػد فيػػػو عمػػػى حاسػػػة النظػػػر دكف سػػػكاىا فػػػي 

، فكصػػػؼ مظػػػاىر الطبيعػػػة بمحتكياتيػػػا، كصػػػٌكر األشػػػخاص ككقػػػؼ عنػػػد السػػػجف ٗتصػػػكيره
كالقطػػػار كالخمػػػر كآثػػػار الحضػػػارة الفرعكنيػػػة بأىراماتيػػػا الشػػػامخة باإلضػػػافة إلػػػى المخترعػػػات 

رىػا ممػػا رأه بػأـ عينيػػو، كىػذه المقػػدرة عمػى الكصػػؼ عنػده كتعػػدد مكضػكعاتو تػػدؿ الحديثػة كغي
، كمػف نمػاذج ذلػؾ َُعمى مقدرتو الشػعرية كتذكقػو لمشػعر كاستحضػار فكػره كحضػكر شخصػيتو

 :ُُيصؼ منزالن نزلو في بعض نكاحي جزيرة أقريطشفقاؿ

ػػػػاكىةي أىٍيًكيا     تىٍحًمي اٍليى  ػ ػ ػ مى ٍت سى ًميمىةو بىكىرى تىٍدرىأي كىخى ًف النُّفيكًس كى ًجيرى عى  

ؤي  بىافي فىيىٍجػػػػػري ٍضراءى يىٍغشاىا اٍلجى ػػػػناًبتو     خى ػ ػ  تىٍستىفُّ فييا الرّْيحي بىيفى مى

ػػػػرىأي  ػ ػ تىٍطػ كؿي مىعى النًَّسيـً كى كىره تىزي ارى في غيٍدػػػراًنيا    صي  تىٍستىكًقؼي األىٍبصى

فٍ  ٍكتيكري ما في نى ـي فىيىٍبرىأي يىٍنسىى بيا اٍلمى ًقي يىنًزلييا السَّ بىان كى ػػػػرى ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػػًسًو      طى

ػػػػرىأي  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـي كىالبىبلًبؿي تىٍصػ  فىاٍلكيٍرؽي تىٍيًتؼي كىالرَّباًربي تىٍرتىًعي    كىاٍلًعيفي تىٍبغى
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ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػبي مينىزَّهه     كىىىكاؤيىىا ًمٌما يىًشيفي ميبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٌما يىًعيػ  ػػػػىرَّأي فىنىباتييا عى

ػػػػرىأي  ػ ػ ػ يىٍسكينييا اٍليىًجيري فىيىٍمػ ػكـي فىتىٍغتىًدم    رىٍىكان كى ٍجرىاءي تىٍسميكييا السَّمي  شى

ػػػػرىأي  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ةه ال تىٍضػ ػػػةو     ًلٍمعىيًف ًفييا بىٍيجى اًرسى بىٍيجى دى  فىتىحى الرًَّبيعي ًبيا مى

ًحيفىػةه     كىا ػػػػرىأي فىالرّْيحي تكتبي كىاٍلغىًديري صى ػ ػ ػ ػ ـي تىٍقػ ماًئ  لسيٍحبي تىٍنقيطي كىالحى

يىٍبرىأي. ػػػػاءي كى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًكيـو صػػاًنعو     كىاهللي يىٍخميؽي ما يىشى مىى حى كىره تىديؿُّ عى  صي

: الحماسػة مػف أغػػراض الشػعر القػديـ كػذلؾ، يصػػكر فييػا الشػاعر البطكلػة كالمثػػؿ * الحماسػة
إلػػى الػٌنفس، فكثيػػر الشػعر حكليػػا كنالػت نصػػيبان كبيػران منػػو،  العميػا لمفركسػػية، بالتػالي ىػػي أقػرب

كقػػد أكثػػر منيػػا أصػػحاب االختيػػارات الشػػعرية مثػػؿ المفضػػميات، كاألصػػمعيات، كالحماسػػات، 
كيعػػد ىػػػذا النػػػكع مػػػف أقػػكل كأصػػػدؽ األشػػػعار منػػػذ الجاىميػػة إلػػػى يكمنػػػا الرتباطيػػػا بالمعػػػارؾ، 

 كلة كالقكة كالشجاعة.كالحماسة عند الباركدم اشتممت عمى معاني البط

كىك مف ضركب الشعر القػديـ، كفػي ىػذا الجانػب تغٌنػى البػاركدم بالفضػائؿ كالمثػؿ * الفخر: 
العميػا، كتبػاىى بالسػػجايا النفسػية كالصػفات القكميػػة، كالًفعػاؿ الطيبػة كالمػػركءة كطيػب المعشػػر، 

، كذلػػؾ ُِقػػادكعراقػة األصػػؿ، كيعػد الفخػػر فػػي ىػذا الجانػػب ممػف فضػػمتو العػػرب كاستحسػنو الن
 .ُّألٌف جياد قصائد العرب في الفخر دارت حكؿ الشجاعة كالبأس كالنجدة
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كيػػأتي الفخػػر فػػي ديػػكاف البػػاركدم فػػي المرتبػػة الثانيػػة بعػػد الكصػػؼ بإحػػدم كثبلثػػيف قصػػيدة 
كمقطكعػػة، فخػػر فييػػا بنفسػػو ككطنػػو كأمتػػو، كجػػاء أغمػػب فخػػره فػػي قصػػائد مسػػتقمة كبعضػػيا 

ائده األخػػرل، كبعضػػيا اآلخػر ممػػزكج بقضػايا سياسػػية مثػػؿ مضػمنان فػػي ثنايػا كتضػػاعيؼ قصػ
 حب العدالة كالشكرل كالمساكاة بيف الٌناس، باإلضافة إلى نقده كثكرتو عمى المجتمع.

: كجػػاء ىػػػذا الفػػف فػػػي المرتبػػة الثالثػػػة فػػي ديػػػكاف البػػاركدم بعػػػد الكصػػػؼ الغػػزؿ كالنسػػػيب* 
ركف قصػيدة كمقطكعػػة جػاء أغمبيػػا كالغػزؿ، كقػد نظػػـ البػاركدم فػي الغػػزؿ كالنسػيب تسػػع كعشػ

فػػي مطػػالع قصػػائده عمػػى عػػادة الجػػاىمييف، كجػػاء بعضػػيا اآلخػػر فػػي قصػػائد مسػػتقمة، فكقػػؼ 
عمى األطبلؿ كبكا الديار كآثارىػا كحػٌف عمػى أىميػا، كقصػائده فػي ىػذا الجانػب جػاءت مقركنػو 

 :ُْبحنينو إلى كطنو ألٌنو نظميا عندما كاف بالمنفى، كمف ذلؾ قكلو

فٍ  مىى ًتٍرًبوً  يىا مى ػػػػًف عى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍسػ  رىأىل الشَّاًدفى في ًسٍرًبييىًتيوي ًباٍلحي

ٍيًو ًمٍف عيٍجًبوً  تىٍي نىٍيدى ػػػػرى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػٍيًو ًلكىي يىٍعبىثىاًبأيٍكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ؿى فىٍرعى  أىٍرسى

ػػػػبّْوً أىٍحتىًمؿي  مىى حي ػػػػاؿى عى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كهى ًمٍف أىٍجًمًيكىأىٍبذيؿي اٍلمى ػػػػػري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍكػ  اٍلمى

ٍتًبوً  ػػػػٍف عى ػ رى عى ػػػػىٍك  رىأىل اٍلييدىل أىٍقصى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًني اٍلعىاًذؿي فيًو كلػ  قىٍد المى

ٍترى اٍليىكى  ٍرءي سى مىى ليبّْوً كىىىٍؿ ييًطيؽي اٍلمى ػػػػا اٍستىٍكلىى عى ػ ػ  ىًمٍف بىٍعًد مػ

ػػػػافي ًفي قىٍمًبوً  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ مىى    ما أىٍضمىرى اإًلٍنسى ًليؿه عى ػػػػيًف دى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  تىقىمُّبي اٍلعى
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ػػػػرًبوً  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يىا فييف عكف الدىر في حػ ػػػػػحى اهللي عيييكفى اٍلمى ػ ػ ػ ػ ػ ػ  يا سامى

فىى ما ج ا كى ػػػٍزًبًو.أىمى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا اٍلًغيدى ًإلى ًحػ عى تَّى دى اثيوي حى ػػػػىرَّ أىٍحدى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

كلمحنػػيف كالشػػكؽ مكانػػة عظيمػػة فػػي شػػعر البػػاركدم، كقػػد نظػػـ فػػي ذلػػؾ اثنتػػيف كعشػػريف     
قصػػيدة كمقطكعػػة تخممتيػػا مقػػدمات طمميػػة كنسػػيب، كذلػػؾ عنػػدما نفػػي إلػػى خػػارج مصػػر بعػػد 

الثكرة التي اندلعت فػي تمػؾ الفتػرة فبكػى الشػباب الػذم قضػاه خػارج كطنػو متشػكقان  مشاركتو في
 ألىمة ككطنو، كلو نماذج كثيرة في ذلؾ.

: كأفػػرد البػػػاركدم مكانػػة مقػػدرة لميجػػػاء فػػي ديكانػػػو فػػنظـ فيػػو سػػػت عشػػرة قصػػػيدة اليجػػاء* 
تيكـ، كالػػذم كمقطكعػػة مػػا بػػيف اليجػػاء الشخصػػي كاليجػػاء المجتمعػػي القػػائـ عمػػى السػػخرية كالػػ

قصػد منػو اصػػبلح مجتمعػو، فشػكا الٌنػػاس كنفػاقيـ ظمميػـ كغػػدرىـ، كعػٌددىـ عيػكبيـ ذـ زمانػػو 
 :ُٔقكيان في ألفاظو كمعانيو، كمف اليجاء قكلو ُٓكنعى معاصريو، فجاء ىجاءه قاسيان مؤثران 

ا بىٍيفى تىٍرقيكىةو ًمنّْي كىأىحػػ ييميكـً النٍَّفًس ميٍعتىًرضو     مى اًحبو كى صى ػػػػػشاءً كى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  

اءً  ٍمضى َـّ ًبًو     أىٍك قىاؿى شىرَّان فىعىٍف قىٍصدو كىاً  ػػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍيكو أىلىػ ٍيران فىعىٍف سى  ًإٍف قىاؿى خى

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍفًكؼي ًإالَّ بىٍعػ ٍقًدرىةو     كىال ييكى ػػػػػكءى ًإالَّ بىٍعدى مى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ؿي السُّ ٍفعى ػػػػدى ًإيذاءً ال يى ػ ػ  ػ

ػػػػٍكباءً  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اءو ًلحى افى أىٍقتىؿى ًمٍف دى ٍيًر ساًبقىػػػةو     فىكى ػػػػٍرتيوي ًحٍقبىةن ًمٍف غى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  عاشى

ػػػػدى ًإيداءً  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًريعه بىٍعػ ٍيؼى يىٍحيىا صى كى ػػػٍد أىٍكدىل ًبريمًَّتًو     كى ػ ػ ػ ػ  يىٍبًغي ًرضامى كقىػ
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ؾى ا ػػػػكاًء.ال بارى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍف ًفٍعًمًو ًإالَّ ًبأىٍسػ زىاهي عى افى كىال    جى ٍيثي كى ػػػػيًو حى ػ ػ ػ  هللي ًفػ

: كىػك مػػف األغػراض التػي تناكليػػا البػاركدم فػي شػػعره، كأفػرد ليػا مسػػاحة فػي ديكانػػو، الزىػد* 
يػػا قصػػائد،كتخمؿ فقػد بمػػغ جممػػة مػا قالػػو فػػي الزىػػد خمػس عشػػرة قصػػيدة كمقطكعػة أفػػرد ألغمب

 بعضيا أغراض أخرل مما يدؿ عمى انصرافو عف الدنيا.

: كىػك مػف األغػراض القديمػة فػي الشػعر، كلػـ يغفػؿ البػاركدم ىػذا الغػرض فقػد بمغػت الرثاء* 
جممػة قصػائده فػي ديػكاف البػاركدم أربػع عشػرة قصػيدة كمقطكعػة نظميػا فػي رثػاء كالديػو كابنػػو 

يو بصػػدؽ اإلحسػػاس كرقػػة العاطفػػة، كقػػد سػػيطر عميػػو كأصػػدقائو كمعارفػػو، كقػػد تميػػزت مراسػػ
 ، كمف ذلؾ قكلو:ُٕعميؽ الحزف في مراثيو

كبجانػػػػب تمػػػػؾ األغػػػػراض فقػػػػد نظػػػػـ البػػػػاركدم فػػػػي الحكمػػػػة، كالتػػػػي بمغػػػػت جممػػػػة قصػػػػائدىا 
كمقطكعاتيا احدل عشرة، كما تبقى مف شػعره فػي أغػراض متنكعػة مثػؿ الشػككل كالعتػاب التػي 

كالمػديح الػذم بمغػت جممػة قصػائده اثنتػي عشػرة قصػيدة كمقطكعػة، نظػـ فييمػا ثمػاني قصػائد، 
مدح مف خبلليا النبي عميو الصبلة كالسبلـ، كعمػٌي بػف أبػي طالػب، كالخػديكم إسػماعيؿ باشػا، 
كتناكؿ الباركدم فػي مديحػو كػريـ الخصػاؿ كطيػب المعشػر، كدماثػة األخػبلؽ، كمػا تطػرؽ فػي 

 غير ذلؾ مما ذكره في شعره.شعره لمتينئة كاالعتذار كالشككل كالصبر ك 

كقػد اعتمػػد البػػاركدم فػػي رسػـ أغراضػػو الشػػعرية عمػػى الصػكرة البيانيػػة، حيػػث كثػػرت تشػػبيياتو 
ـٌ التشػبيو فاالسػتعارة،  تبعان لكثرة الكصؼ كالغزؿ في شعره، كحمٌػٍت الكنايػة فػي المرتبػة الثانيػة، ثيػ
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لصػكر البيانيػة لرسػـ المشػاىد كذلؾ ألٌف طبيعة األغػراض الشػعرية التػي عالجيػا تسػتدعي ىػذه ا
 الفنية في شعره.

 :األكزاف العركضيةت.

االيقػػاع ىػػػك السػػػمة األساسػػػية لمشػػعر، كىػػػك عنصػػػر جمػػػالي لمقصػػيدة كاألسػػػاس فػػػي تشػػػكيميا 
الحتكائػػو عمػػى الػػكزف الػػذم يعػػد أعظػػـ أركػػاف الشػػعر كأخػػٌص خصكصػػياتو، كالمتتبّْػػع لمبحػػػكر 

أشػعاره يبلحػػظ إكثػػاره مػػف البحػػكر الطكيمػػة عمػػى الشػعرية التػػي اسػػتخدميا البػػاركدم مػػف خػػبلؿ 
عادة الشعراء القدامى، فقد أكثر مف بحر الطكيػؿ كفػي ذلػؾ داللػةة عمػى كثػرة الكصػؼ كالغػزؿ 
في ديكانػو، ثػـ بحػر الكامػؿ، كالبسػيط، كالػكافر، كالمتقػارب، فبقيػة البحػكر، ككثػرة اعتمػاده عمػى 

 اء القدامى كانكا يؤثركف البحكر الطكيمة.البحكر الطكيمة يدؿ عمى تقميده كذلؾ ألٌف الشعر 

 : التزاـ معاني كألفاظ كصكر كأساليب شعراء العصكر السابقة:ثانيان 

ألفاظو: المتأمّْؿ أللفاظ الشعر عند الباركدم يبلحظ فصاحتيا، فخامتيا،  . أ
كجزالتيا، كأٌكؿ نبلحظو في ألفاظو استخداـ لغة المعجـ الشعرم القديـ الدالة عمى 

حياء المغة كبعثيا، كبالتالي جاءت ألفاظو فخمة المعاني  التيقصد فييا بعث كا 
قكية جزلة في معاني الغزؿ، كالكصؼ كما يتصؿ بو مف مفردات الطبيعة، 

ككذلؾ األلفاظ الدالة عمى ىمة الٌنفس في الفخر كالجماسة كغيرىا ممف استخدمو 
 الشعراء القدامى.
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اني تقميدية، كىي امتداد لتقميده في معانيو:المعاني الشعرية عند الباركدم مع . ب
شكؿ كأغراض القصيدة عنده محاكيا القدماء، كتقميده في المعاني قٌؿ أف يحيط 

 :ُٖبو باحث ألٌنو قصد إحياء كبعث المغة، كمف ذلؾ معاني الغزؿ في قكلو
ًخًيمةي كالسكري   كأبصبحتي ال ييمكم ًبًشيمتي الٌزجري   طربتي كعادتني المى

ػ ػ ػ ػػػػػري كأنني مخمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػكره ًسٍرتي ًبًمساًنًو   ميعٌتقةه مما ييًضفُّ بيا التجػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ
. ػػػػػررن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػكؽ كمٌما    تؤلأل برؽه أٍك ًسٍرتي ًديـه غي ػ ػ ػ ػ ػ ػ  صريع يمكم بي الشػ

معارضاتو كالقصيدة طكيمة يعارض فييا الشاعر أبي فراس الحمداني، كتعد 
 لمشعراء القدامى مف أبرز الدالالت عمى االقتداء بمععاني كألفاظ مىف عارضيـ.

أساليبو: أساليبو عربية قكية متينة األسر، رصينة السبؾ، كىي كما قاؿ خفاجي:"  . ت
تطالع فييا قكة الجاىمييف، كعذكبة اإلسبلمييف، كدقة العٌباسييف، كرقة الحضارة 

 ".ُٗالمصرية
 عره صكرة حٌية لنفسو الثائرة، مثمما كاف شعر القدماء صكرة لكاقعيـ.كبالتالي جاء ش

 : معارضة قصائد شعراء العصر العٌباسي، كخاصة الفحكؿ منيـ:ثالثان 

تعد ظاىرة معارضة الباركدم لمشعراء القدامى مف أبرز مظاىر المحاكاة في شعر 
 الباركدم،

قػػاد الجاىميػػة كخاصػػة الشػػعراء مػػنيـ، كىػػذه المعارضػػات جػػاءت شػػبيية بالنقػػد المغػػكم مارسػػو ن
كىػػذا النػػكع لػػو صػػمة بمعرفػػة المغػػة مػػف حيػػث ألفاظيػػا كمعانييػػا كدالالتيػػا، كقػػد اصػػطمح عميػػو 
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، كاالجازة تعنػي أف يػنظـ الشػاعر صػدر البيػت كيػأتي اآلخػر بعجػزه مػع تسػاكم َِالنقاد اإلجازة
اإلجػازة أٌنيػػا تقتضػي إدراكػػان المصػراعيف كتػبلؤـ األلفػػاظ كالمعػاني، كيتمثػػؿ الجانػب النقػدم فػػي 

، كمػػف أمثمػػة ذلػػؾ مػػا ذكػػره صػػاحب ُِدقيقػػان لطبيعػػة النسػػيج المغػػكم كالػػداللي لمػػنص المحػػاكى
األغاني:"أقبػؿ النابغػة الػذبياني يريػد سػكؽ بنػي قينيقػاع، فمحقػو الربيػع بػف أبػي الحقيػؽ نػازالن مػػف 

 و، فأنشأ يقكؿ:بالنابغ ناقت ِِأطمة، فمٌما أشرفا عمى السكؽ كسمعا الضجة فحاصت

 كادت تيياؿي مف األصكاًت راحمتي : أجز يا ربيع فقاؿ:

ٍمؽي   كالٌنٍفري منيا إذا ما أكجسٍت خي

 فقاؿ النابغة: ما رأيتي كاليكـً شعران، ثـ قاؿ:

 لكال أينىٍيًنيييا بالسكًط الجتذبٍت، أجز يا ربيع فقاؿ:

نّْي راكبه لًبؽي   منّْي الزّْماـى كا 

 مٌمًت الحٍبسى في اآلطاـً كاٍشتعفٍت، أجز ياربيع فقاؿ:فقاؿ النابغة: قد 

 إلى مناىميا لك أٌنيا طىًمؽي 

 "، كىي كذلؾ في جزء كبير منيا تشبو النقائض.ِّفقاؿ النابغة: أنت ياربيع أشعر الٌناس

 كمف أمثمة معارضات الباركدم لمشعراء القدامي، قكلو "مف الكامؿ":
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ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػادرى الشعػ ػ ػ ػػػػدًَّـ كـ غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػراءي مف ميتيردىـً   كلرُّب تاؿو بىٌز شٍأكى مقػ ػ ػ ػ ػ  ػ

ػػػػػرمَّ بكًؿ قكؿو ميحكـً  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػرمُّ ال يني   يفرم الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  في كيؿّْ عصرو عبقػ

ـً   ككفاؾ بي رجبلن إذا اعتقؿ النُّيى ؼى السّْنافي بعٍندى  .ِْبالصمًت أك رىعى

 يعارض فييا معمقة عنترة بف شداد التي يقكؿ فييا"مف الكامؿ":

ػػػـً  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـٍ ىؿ عرفت الدار بعد تكىػ ىؿ غادر الشعراءي مف متردـً   أ
ِٓ. 

شػداد فػي البحػر كالقصيدة طكيمة تتألؼ مف ثبلثة كخمسيف بيتان، كىي مطابقة لمعمقة عنترة بػف 
كالػػركم، ككانػػت مناسػػبتيا بعػػد عكدتػػو مػػف المنفػػى اسػػتقبمو الٌنػػاس بحفػػاكة بالغػػة، كعػػادت داره 
منتػدل لؤلدبػاء كالشػعراء، كفػي احػػدل ندكاتػو سػألو األديػب مصػػطفى صػادؽ الرافعػي شػيئان مػػف 
دة شعره الحديث، فذكر البػاركدم معمقػة عنتػرة بػف شػداد كأردؼ قػائبلن: كقػد نقضػت ىػذه القصػي

 .ِٔبقكلي كذكر قصيدتو

كعارض النابغة الذبياني في قصيدتو التي كصػؼ فييػا المتجػردة زكج النعمػاف بػف المنػذر حػيف 
 قاؿ "مف الكامؿ":

د  .ِٕأمف آؿ مية رائحه أك مغتدم   عجبلف ذا زادو كغير مزكّْ

 فقاؿ الباركدم "مف الكامؿ":
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ػػػػدً ظٌف الظنكف فبات غير مكسَّد   حيراف يكؤل مستنير الفر  ػ ػ ػ ػ  قػ

ػػػػػراتي حٌتى إٌنو   ليظؿُّ ميمقى بيف أيدم العيٌكدً  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تمكم ًبًو الذُّكػ
ِٖ. 

 كعارض الكميت بف زيد األسدم، قاؿ الكميت:

 .ِٗطربتي كما شكقان إلى البيض أطربي   كال لعبان مني كذك الشيب يمعبي 

 فعارضيا الباركدم بقصيدة مطمعيا:

ػػػػاريد يطربي  كغيرم بالمذات يميك يمعػػػػػبي سكام بتحناف  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  األغػ

كما أنا إاٌل مٌمف تأًسري الخمري قمبو    كيممؾ سمعو اليراعي الميثٌقبي 
َّ. 

 كقد عارض أبا نكاس في قصيدتو التي يقكؿ فييا:

ػػػػارة بيتينا أبكًؾ غيكري   كميسكره ما ييرجى لديؾ عس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يري أجػ
ُّ. 

 قاؿ الباركدم:

ػػػػػفَّ ضميري   ككؿ مشيكؽو بالحنيًف جديري  ػ ػ ػ  أبى الشكؽي إاٌل أٍف يحػ

ػػػػيري  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُـّ عمييا مدمعه كزفػ كىؿ يستطيعي المرءي كتماف لكعةو    يًن
ِّ. 

 كقد عارض المتنبي في قصيدتو التي يقكؿ فييا:
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ـي    مدرؾو   .ّّأك محاربو ال يناـال افتخاره إاٌل لمف ال ييضا

 قاؿ الباركدم معارضان:

ـي  ـي    كفيؤادم قضى عميو الغرا ػػػػانيا ال ينا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍف لعيفو إنسػ  مى

ػػػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػزفو كدمعو   كسيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـي أقطعي الميؿ مف حػ  ادو كالٌناسي نيا

ـي  ػػػػرا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  .ّْال صديؽي لي يرتمي ًلما ًبتُّ ألقاهي   كال ميٍسعده فأيف الًكػ

 كعارض شعراء آخريف مما يدؿ عمى تعمقو بشعرىـ كتقميده ليـ.

 : الحنيف إلى حياة البداكة:رابعان 

لبداكة كتفضيميا عمى كمف مظاىر التقميد عند الباركدم، الحنيف إلى الصحراء كحياة ا
 العيش في المدينة كصخبيا، كيتضح ذلؾ في قكلو:

ػػػػػد ما بدت    مزايا الكرل بيف الشجاعة كالحنػػػػيف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  كلكال معاناة الشدائػ

 فإٍف لـ تجد في المدف ماشئت مف قرل    فاصبر، فإٌف البيًد خيره مف المػػدفً 

ػػػػػرءي فييا بسيفو    شديدي الحميا غير مغض عمى دمفً صحارل  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  يعيش المػ

ػػػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػرئ بيف بمػدةو     يظؿُّ بيا بيف العكاثف كالدَّخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػػفكأمّْ حياة المػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

ػػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػاـو بتمعةو    أحبُّ إلى قمبي مف البيت ذم الكفّْ لىعٍمرم، لككخه مف ثمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ
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ػػػػفً  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػكةو     أراكيّْة تدعك ىديبلن عمى غصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  كأطربي مف ديؾو يصيحي بكػ

ػػػػكاؤىا  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  مبيتؾ مف ييحبيكحة القاع في صحفً    كأحسفي مف دارو كخيـه ىػ

ػػػػٍدفً  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػئ نصب عينيؾ ماثبلن     كأٌنؾ مف دنياؾ في جنتي عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ترل كؿ شػ

ػػػػػفّْ  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػٌربان     تجاذب أطراؼ األًعٌنة كالجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  تدكري جياد الخيؿ حكلؾ شي

ػػػػفتمؾ  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػرم عيشةه بدكية     مكٌطأةي األكناؼ راسخة الٌركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػفً لعمػ

ػػػػػفّْ  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػٌد لي     يقينان نفى عنّْي مراجعة الظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  كما قمتي إاٌل بعد عمـو أجػ

ػػػػػر حٌتى لفظتوي   كعاشرتي حٌتى قمتي البف أبي دعًنػػي فق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ّٓد ذيقتي طعـ الٌدىػ

ككأٌنو يحاكي ميسكف بنت بحدؿ الكبلبية التي تزكجيا عبدالممؾ بف مركاف كأتى بيا    
 مف البادية إلى الحضر، فحٌنت لحياتيا األكلى كأنشدت قائمة:

ػػػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػرو منيؼلبيته تخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػفؽ األركاح فيو    أحب إلي مف قصػ ػ  ػ
ػػػػػؿو زفكؼ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػره يتبع األظعاف سقبان   أحب إلي مف بغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  كبكػ
ػػػػػك  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػراؽ عني   أحب إلي مف قػػػػطٍّ ألػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ؼككمبه ينبح الطػ

ػػػػػكؼ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػر عيني   أحب إلي مف لبس الشفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  كلبس عباءةو كتقػ
ػػػػػيؼ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػر بيتي   أحب إلي مف أكػػػػػؿ الرغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  كأكؿ كسيرةو في كسػ

ػ ػ ػ ػػػػػجٍّ    أحب إلي مف نقػػػػر الدفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػػكؼكأصكات الرياح بكؿ فػ  ػ
ػػػػػجو عميؼ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػرؽه مف بني عمي نحيؼه    أحب إلي مف عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  كخػ
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 خشكنو عيشتي في البدك أشيى   إلٌي نفسي مف العيش الطريؼ
ػػػػػكل كطني بديبلن    فحسبي ذاؾ مف كطفو شريؼ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ّٔفما أبغي سػ

 المبحث الثالث: إغارتو عمى ألفاظ كمعاني األقدميف:

كاإلغارة عمى ألفاظ كمعاني اآلخرينقديمة في الشعر العربي كعيرفت بالسرقات الشعرية، 
كظيرت عند شعراء الجاىمية بتكرار األلفاظ كالمعاني، كانتشرت عند شعراء العصر 

األمكم كخاصة الفرزدؽ الذم اشتير بذلؾ عند جميكر النقاد، كالباركدم لـ يخمك شعره 
مس لو فييا العذرألٌنو أراد في شعره إحياء كبعث التراث القديـ مف ىذه الظاىرة التي نمتت

كىذه الميمة تحتـ عميو اإلفادة مف التراث القديـ بشتى الكجكه عمى الرغـ مف قمة كندرة 
 :ّٕالسرقات في ديكانو، كمف ذلؾ قكلو

 عمٌي ًطبلبي الًعزّْ مف مستقره   كال ذنب لي إٍف عارضتني المقادري 

 كمعناه مف قكؿ أبي نكاس: كىك صكرة في لفظو

.  عمٌي ًطبلبي الًعزّْ مف مستقره   كال ذنب لي إٍف حاربتني المطالبي

دّْ بىٍيني كبىٍينىوي بعد »كمف ذلؾ نظمو قكؿ أعرابي في صديؽ لو:  ٍت ًعيابي الكي ًفرى صى
كهه كانىٍت بماًئيىا اٍمًتبلًئيا، كاٍكفىيىرٍَّت كيجي

 :ّٗ،قاؿ الباركدم«ّٖ
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ٍت  ًفرى بٍيفى أىًحبًَّتي بعدى اٍمتبلءً لىقىٍد صى دّْ بىٍيًني     كى  ًعيابي اٍلكي

 

تيا ًبماًء. كًؼ سيكدان   ككانىٍت ًمٍف نىضارى ٍعري وي المى ٍت أىٍكجي  كىعادى

 

 كلمتقميد عند الباركدم دالالت تتمثؿ في اآلتي:

إعجابو بالتراث العربي كقراءتو لمشعر كتذكقو لو، عمى الرغـ مف أٌنو لـ يتعمـ  . أ
بية تمقينان، بؿ أخذىا مف مصادرىا األكلية األصمية مثمما فعؿ قدماء العرب العر 

عندما خرجكا إؿ البادية ألخذ المغة مف أفكاه األعراب، كفي ذلؾ يقكؿ أستاذه 
حسيف المرصفي:"الباركدم لـ يقرأ كتابان في ففو مف فنكف العربية، كلكنو يستمع 

قرأ بحضرتو حٌتى تصٌكر في برىة لمف لو دراية كىك يقرأ بعض الدكاكيف أك ي
 ".َْيسيرة ىيئآت التراكيب العربية فصار يقرأ كال يكاد يمحف

إعجابو ببعض الشعراء القدامى: أعجب الباركدم ببعض شعراء الدكلة العٌباسية  . ب
كعدىـ أساتذتو في تمؾ المدرسة التقميدية كىـ أبكنكاس، كمسمـ بف الكليد، 

فسمؾ سبيميـ كنسج عمى منكاليـ، كقد ذكرىـ في  كأبكتٌماـ، كالبحترم، كالمتنبي،
 :ُْشعره حيف قاؿ

" ـي ٍمبىًة الشَّعًر ساًبقان   كأدرؾى كـٍ ييٍسبؽ كلـ يأًؿ "ميٍسًم " في حى فه ى "حسى  مىضى
ػػػػائي" فاعترفٍت ليوي   شيييكدي المعاني بالتي ىي أحكـي  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  كباراىما "الطػ
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ػ ػ ػ ػ ػ ـي كأٍبدعى في القػ ػػػػكًؿ "الكليدي" فىًشٍعريهي   عمى ما تراه العىٍيفي كشي مينىٍمنى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ
ـي  ػػػػدّْ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػايةن    تًبٌز الخيطى ما بعدىا ميتقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ دي" غػ  كأدرؾى في األمثاًؿ "أٍحمى

ػػػػػرتي عمى آثارىـ كلربٌ  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًسػ ـي.كى ػػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا    سبٍقتي إلى أشياءى كاهلل أعمػ  مى
التحاقو بالجندية التي كانت مظير سيادتو كعزتو كشيامتو مما خمؽ تشابيان بينو  . ت

 كعادات العرب مف خبلؿ تراثيـ الذم اطمع عميو.
 :ِْشعره صكرة لحياتو مثمما شعر العرب صكرة لحياتيـ، كيتضح ذلؾ في قكلو . ث

 قبمي بما جرٍت    ًبًو عادةي اإلنساف أٍف يتكمماتكممتي كالماضيف 
ػػػػافؿه    فبلبد البف األيؾ أٍف يترٌنما. ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  فبل يعتمدني باإلساءًة غػ

نظرة الباركدم نفسو لمشعر: كتب الباركدم مقدمة نقدية في صدر ديكانو بٌيف  . ج
لشعر نفسو كخاصة فييا مفيكمو لمشعر الجيّْد كجممة مف القضايا المتصمة با

عناصره مف عاطفة كفكرة كخياؿ، فقاؿ:"إٌف الشعر ليمعة خيالية، يتأٌلؼ كميضيا 
في سماكة الفكًر، فتنبعث أشعتيا إلى صحيفة القمب، فيفيض بؤلألىا نكران، يتصؿ 
خيطو بأسمة المساف، فينفث بألكاف الحكمة ينبمج بيا الحالؾ، كييتدم بدليميا 

ما ائتمفت أٍلفاظو، كائتمقت معانيو، ككاف قريب المآخذ، بعيد السالؾ، كخيري الكبلـ 
المرمى، سميمان مف كصـ التكمُّؼ، بريئان مف عشكة التٌعسُّؼ، غنيان عف مراجعة 
الفكرة، فيذه ًصفة الشعر الجيّْد، فمف آتاه اهلل منو حٌظان، ككاف كريـ الشمائؿ، 

لنّْفكس، كصار بيف قكمو كالغيٌرة طاىر الٌنفسف فقد ممؾ أًعٌنة القمكب، كناؿ مكدة ا
في الجكاًد األدىـ، كالبدري في الظبلـ األييـ، كلك لـ يكف مف حسنات الشعر 
الحكيـ إاٌل تيذيب النّْفكس، كتدريب األفياـ، كتنبيو الخكاًطر إلى مكاـر األخبلؽ، 
 لكاف قد بمغ الغاية التي ليس كراءىا ًلذم رغبة مٍسرح، كارتبأ الصيكة التي ليس
دكنيا لذم ًىٌمة مطمح، كمف عجائبو تنافيس الٌناس فيو، كتغايير الطّْباع عميو، 

                                                                 
42

 .9. المصدر نفسه، ص



 

88 
 

كصغكي األسماع إليو، كأٌنما ىك مخمكؽه مف كؿ نفس، أك مطبكعه في كؿ قمب، 
فإٌنؾ ترل األيمـ عمى اختبلؼ أٍلًسنتيـ، كتبايف أخبلقيـ، كتعدُّد مشاربيـ، ليجيفه 

 ".ّْؿ دكف جيؿ، كال يختص بو قبيؿ دكف قبيؿًبو، عاكفيف عميو، ال يخمك منو جي
 ".ّْقبيؿ

كبناءن عمى ذلؾ إٌف دالالت التقميد في شعر الباركدم تكمف في شخصيتو       
المثقفة التي انتجت شاعريتو الفذة، كىذا ما ذكره الدكتكر محمد عبد المنعـ 
خفاجي بقكلو:"كشاعرية الباركدم عمى ىذا االعتبار كليدة عكامؿ كميا يصمح 

، فيك قارئ لمشعر، حافظ لمكثير كحده ألٍف يككف مذكيان لجذكتيا، مشعبلن لجمرتيا
منو، ناقد لو يعرؼ جيده كرديئو، فمو في األدب العربي صيد ينفؽ منو، كلو في 
األدب التركي رصيد ينفؽ منو، كلو مف مجمكع ىذا صيد ينفؽ منو، كمف حقو 
أف تككف لو ىذه الشاعرية الفذة، كالطاقة الكبرل، كالمنزلة العظمى، بيف الذيف 

 ".ْْالذيف جاءكا بعدهكانكا قبمو، ك 

ىكذا جاء التقميد في شعر الباركدم مف حيث مظاىره كداللتو مما خمؽ تشابيا كبيران     
بينو كشعراء العربية القدامى، فشابييـ شخصيةن كنتاجان، كفي ذلؾ يقكؿ العقٌاد:"كاف 
ٍف الباركدم أكبر شعراء العربية في أكاخر القرف التاسع عشر غير منازع، ككاف أحرل أ

ييقاؿ إٌنو بقية مف شعراء السمؼ المجيديف عاد إلى الحياة في الزمف األخير، ألٌنو كاف 
صاحب سميقة حٌية في تقميده، فكاف في معظـ شعره كاحدان مف شعراء السمؼ المتقدميف، 
ٍف تخٌمؼ في العيد األخير، ككانت سنتو سنة الشعراء العرب في  كاف سمفيان مطبكعان كا 
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كع، كبما أفرط في التزاـ المكضكعات السمفية حٌتى نيج عمى نيجيا في األسمكب كالمكض
كصؼ الطمكؿ كالرعياف النقا كالبادية، فمـ يكف لمثقافة الحديثة أثر إاٌل في الٌنادر الذم ال 

 ".ْٓييقاس عميو

كخبلصة األمر إٌف كلع الباركدم بالشعر القديـ، كحفظو الكثير منو جمعو فصيح المساف 
كالبياف مما أٌىمو لميمة إحياء كبعث الشعر في عصره، كىذا ماذكره كاضح الحجة 

حسيف المرصفي بقكلو:"أكلع الباركدم كىك غٌض الحداثة بحفظ الشعر، كأخذ نفسو 
يدرس دكاكيف الفحكؿ مف الشعراء المتقدميف، حتى شٌب فصيح المساف، مطبكعان عمى 

في أغراضو المختمفة، كنيض بو األعراب دكف أٍف يتعمـ المنحك، فانطمؽ يقكؿ الشعر 
مٌتو العربية، كبيجتو البدكية، حٌتى شاكؿ الشريؼ الرضي  نيضة عظيمة، كأعاد إليو حي
في جزالة المفظ كمتانة النسيج، كقكة الكبلـ، كلـ يتخٌمؼ عف متقدمي الشعراء في شئ، 

دة، كما عمى أٌنو أبى عمييـ بما جاؿ في فنكف المعاني التي تجٌمت بيا الحضارة الجدي
 ".ْٔكصؼ مف مخترعات أخرجيا العمـ الحديث
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 الخاتمة

بعد دراسة المحاكاة في شعر الباركدم مف حيث مظاىرىا كدالالتيا، نجد أٌف ىذه   
المحاكاة ارتبطت بشخصية الباركدم كنشأتو كطبيعة الحياة التي عاشيا، كثقافتو كنظرتو 

 التكصيات التالية :لمشعر، كبالتالي تكصمت الدّْراسة إلى النتائج ك 

 أكالن النتائج :

التشابو بيف شخصية الباركدم كالشعراء الذيف قمدىـ، فجاء شعره صكرة لنفسو  . أ
 مثمما أشعارىـ صكرة ألنفسيـ مجتمعيـ.

 إعجابو بالتراث العربي القديـ كاالطبلع عميو، كتذكقو لو، كانتخاب مختارات منو. . ب
 الشعراء في نظرتيـ لمشعر.تطابؽ الرؤية بيف الباركدم كأكلئؾ  . ت
احساسو عظمة المغة العربية، كرقي ثقافتيا، كعظيـ حضارتيا، كاستعداد تمؾ  . ث

 المغة لمكاجية الحضارة الغربية الكافدة.
 االقتداء بالنماذج الشعرية لدل شعراء العربية في عصكرىا الزاىية. . ج
نسج عمى بحكرىا االقتداء بالتقاليد الشعرية لدل القدماء مثؿ مطالع القصائد، ال . ح

 كأكزانيا كقكافييا، كاالستعانة بألفاظيا كمعانييا، كأغراضيا.
 كثرة الكصؼ كالغزؿ كالنسيب في شعره. . خ
 معارضتو شعراء العربية في العصر الجاىمي كاألمكم كالعٌباسي. . د
 الحنيف إلى العيش في البداكة كتمجيده، كترؾ حياة المدف كصخبيا. . ذ
 راء القدامى، كأقكاؿ األعراب.إغارتو عمى ألفاظ كمعاني الشع . ر

 ثانيان:التكصيات: تكصي الدراسة باآلتي:

 تناكؿ شخصية الباركدم مف خبلؿ شعره. . أ
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 مظاىر كدالالت التجديد في شعر الباركدم. . ب
 :قائمة المصادر كالمراجع

 القرآف الكريـ.-ُ
أحمد خالد عبد المنعـ: ممكد سامي الباركدم، دراسة تأريخية، الطبعة األكلى -ِ

 ـ.َُِٓ -ىػ ُّْٔ
 –أحمد ىيكؿ )دكتكر(: تطكر األدب الحديث في مصر، دار المعارؼ -ّ

 ـ.ُْٗٗالقاىرة، الطبعة السادسة 
األصفياني: أبكالفرج عمي بف الحسيف األصفياني: األغانى، دار الكتب -ْ

 ـ.ُّٓٗالقاىرة، الطبعة األكلى  –المصرٌية 
، كمحمد شفيؽ الباركدم: محمكد سامي الباركدم، ديكانو، -ٓ ت: عمي الجاـر

 ـ.ُٖٗٗبيركت، الطبعة الثالثة  –معركؼ، دار العكدة 
حسيف أحمد المرصفي: الكسيمة األدبية إلى العمكـ العربية، ت: د. عبدالعزيز -ٔ

 ـ.ُِٖٗالقاىرة، الطبعة الثانية  –عتيؽ، الييئة المصرية العامة لمكتب 
ة األدب كلب لباب العرب، الخطيب البغدادم: عبدالقادر بف عمر، خزان-ٕ

 -ىػَُْٗلقاىرة، الطبعة الثانية  -تحقيؽ: عبدالسبلـ ىاركف، مكتبة الخانجي
 ـ.ُٖٗٗ

خفاجي: محمد عبدالمنعـ خفاجي، دراسات في األدب العربي الحديث -ٖ
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْبيكت، الطبعة األكلى  –كمدارسو، دار الجيؿ 
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القيركاني، العمدة في صناعة الشعر ابف رشيؽ : أبكالحسف عمي بف رشيؽ -ٗ
لبناف، الطبعة  –كنقده، تحقيؽ :مفيد محمد قميحة، دار الكتب العممٌية، بيركت 

 ـ.ُّٖٗاألكلى 
القاىرة،  –شكقي ضيؼ: الباركدم رائد الشعر الحديث، دار المعارؼ -َُ

 ـ.ُْٔٗالطبعة األكلى 
 –يد، دار إحياء التراث ابف عبد ربو: أحمد بف محمد بف عبد ربو، العقد الفر -ُُ

 ـ.ُٗٗٗ –ق َُِْبيركت، الطبعة الثالثة 
العقاد: عٌباس محمكد العقاد، دراسات في المذاىب األدبية كاالجتماعية، -ُِ

 ـ.َُِِمؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة  القاىرة، الطبعة األكلى 
عمر الدسكقي: في األدب الحديث، دار الفكر  بيركت، الطبعة األكلى -ُّ

 ـ.ُٗٔٗ
عمر محمد الطالب: قراءة ثانية في الباركدم، مطبعة كزارة التعميـ العالي -ُْ

 ـ.ُُٖٗالمكصؿ، جامعة المكصؿ  –العراقية 

عمي محمد الحديدم )دكتكر(: سمسمة أعبلـ العرب، محمكد سامي الباكدم، -ُٓ
 ـ.ُٕٔٗ -ىػ ُّٕٖالقاىرة، الطبعة الثانية  –دار الكتاب العربي لمنشر 

بيركت، الطبعة  –نترة بف شداد العبسي: ديكانو، دار الكتاب العربي ع-ُٔ
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْاألكلى 

 –عيسى عمي العاككب)دكتكر(: التفكير النقدم عند العرب ، دار الفكر -ُٕ
 ـ.ُٕٗٗبيركت ، الطبعة األكلى 
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 –الكميت بف زيد األسدم: ديكانو، ت: د. محمد نبيؿ طريفي، دار صادر -ُٖ
 ـ.ََُِالطبعة األكلى بيركت، 

بيركت،  –المتنبي: أبك الطيب أحمد بف الحسيف، ديكانو، دار صادر -ُٗ
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْالطبعة الثانية 

بيركت،  –النابغة الذبياني: زياد بف معاكية، ديكانو، دار الكتب العممية -َِ
 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔالطبعة الثالثة 

. بيجت عبد الغفكر، دار الكتب أبك نكاس: الحسف بف ىاني، ديكانو، ت-ُِ
 ـ.ََُِ -ىػ ُُّْأبكظبي، الطبعة األكلى  –الكطنية 
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 الممخص .                                       

ىدفت الدراسة الي التعرؼ عمى اإلفصاح المحاسبي االختيارم دكره في تقكيـ الييكؿ 
المالي كقدرة الشركة عمى االستمرارية. افترضت الدراسة اف لئلفصاح المحاسبي 
االختيارم دكر في تقكيـ الييكؿ المالي كقدرة الشركة عمى االستمرارية. اعتمدت الدراسة 

، تككف مجتمع الدراسة مف العامميف في شركات المساىمة عمى المنيج الكصفي التحميمي
( مفردة ُٖٔالعامة المدرجة بسكؽ الخرطكـ لؤلكراؽ المالية، حيث بمغت عينة الدراسة )

( باستخداـ معادلة استيفنثامبثكف، كلتحميؿ البيانات َّٔمف المجتمع الكمي البالغ )
ي )التكرارات، النسب المئكية، كاختبار الفرضيات تـ استخداـ أساليب اإلحصاء الكصف

المتكسطات، االنحرافات( كأساليب اإلحصاء التحميمي )مربع كام، درجات الحرية، 
. تكصمت spssاألىمية النسبية( كذلؾ عبر برنامج الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

مؿ الدراسة الي اف اإلفصاح المحاسبي االختيارم عف معمكمات األسيـ كحممة األسيـ يع
عمى تقكيـ الييكؿ المالي كقدرة الشركة عمى االستمرارية، كاف اإلفصاح المحاسبي 
االختيارم عف القيمة السكقية لمسيـ يحسف مف قدرة الشركة في تحقيؽ الربحية كتقكيـ 
الييكؿ المالي كقدرة الشركة عمى االستمرارية. اكصت الدراسة بزيادة االىتماـ بمستكل 

ختيارم مف قبؿ الشركات كالجيات المشرفة كتفعيؿ كتبني اإلفصاح المحاسبي اال
جراءات تزيد مف اإلفصاح االختيارم في الشركات.  سياسات كا 

 الييكؿ المالي، االستمرارية. االختيارم، المحاسبي، اإلفصاح، الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

The study aimed to identify the voluntary accounting disclosure, 
its role in evaluating the financial structure and the ability of the 
company to continue. The study assumes that the voluntary 
accounting disclosure has a role in evaluating the financial 
structure and the ability of the company to continue as a going 
concern. The study relied on the descriptive and analytical 
approach. The study population consisted of workers in public 
shareholding companies listed in the Khartoum Stock Exchange. 
The sample of the study reached (186) individuals from the total 
community of (360) using Stephen Thumbethon’s equation. 
Descriptive (frequencies, percentages, averages, deviations) and 
analytical statistics methods (chi square, degrees of freedom, 
relative importance) through the statistical packages for social 
sciences spss.The study found that the voluntary accounting 
disclosure of stock and shareholder information works to evaluate 
the financial structure and the ability of the company to continue 
as a going concern, and that the voluntary accounting disclosure 
on the market value of the share improves the company's ability 
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to achieve profitability and evaluate the financial structure and the 
ability of the company to continue.The study recommended 
increasing attention to the level of voluntary accounting disclosure 
by companies and supervising authorities, and activating and 
adopting policies and procedures that increase voluntary 
disclosure in companies. 

Key words: disclosure, accounting, Voluntary, financial structure, 
continuity 
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 تمييد:

اختمفت مفاىيـ اإلفصاح المحاسبي مف مرحمة إلى أيخرل كفؽ المراحؿ التي مر بيا     
الفكر المحاسبي، إذ يتضمف كؿ مفيكـ الكيفية التي يمكف لمكحدات المحاسبية أف تتبعيا 
لبناء إفصاح محاسبي يتكافؽ مع متطمبات المعايير المحاسبية كيمبي احتياجات 

لمالية، كقد أدت التطكرات االقتصادية كنمك أسكاؽ الماؿ مستخدمي القكائـ كالتقارير ا
ليس فقط إلى ظيكر مطالبات بزيادة كتنظيـ اإلفصاح اإللزامي ليصبح كافيان إلشباع 
حاجات المستثمريف مف المعمكمات، بؿ إلى زيادة الطمب عمى معمكمات اإلفصاح 

معمكمات اإلفصاح  االختيارم عف البيئة االجتماعية كالمكارد البشرية كغيرىا مف
االختيارم، حيث تساعد المعمكمات في تخفيض درجة عدـ التأكد كمشكمة عدـ تماثؿ 
المعمكمات في األسكاؽ المالية. مما يحتـ عمى الشركات المساىمة المدرجة باألسكاؽ 
المالية أف تدرؾ أىمية تقكيـ أدائيا المالي كمحاكلة تطكيره كتحسينو لتحديد مكقعيا 

 مستقبمي في ىذه األسكاؽ خاصة في ظؿ المنافسة كالمتغيرات االقتصادية.الحالي كال

 

 

 مشكمة البحث:

لكحظ في الكاقع العممي لمممارسات المحاسبية أف كثيران مف الشركات المساىمة تقكـ 
باإلفصاح كبصكرة دكرية عف قدر مف المعمكمات ليست ممزمة باإلفصاح عنيا طبقان 
لمعايير اإلفصاح اإلجبارية )المعايير المحاسبية كقانكف سكؽ رأس الماؿ(، كاف مستكم 
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كعمى ضكء أىمية تقكيـ الشركات ألدائيا ت بيف الشركات، اإلفصاح االختيارم ىذا يتفاك 
مف حيث القدرة عمى تقكيـ المخاطر  المالي لمعرفة مكقفيا المالي الحالي كالمستقبمي

كاالستمرارية كتحسيف القدرة عمى تحقيؽ الربحية، يمكف كضع المشكمة في االسئمة 
 التالية:

داث غير المالية عمى تقكيـ الييكؿ /ما دكر اإلفصاح المحاسبي االختيارم عف األحُ
 المالي كقدرة الشركة عمى االستمرارية؟ 

المالية عمى تقكيـ الييكؿ المالي  األحداث/ ما دكر اإلفصاح المحاسبي االختيارم عف ِ
 كقدرة الشركة عمى االستمرارية؟

 أىمية البحث:

 تمثمت أىمية البحث في اآلتي:

اإلفصاح االختيارم كأحد االتجاىات مف أىمية تنبع أىمية البحث األىمية العممية: 
الحديثة لئلفصاح المحاسبي، حيث تنادم العديد مف الجيات بزيادة مستكيات اإلفصاح 

كتحديد لتحقيؽ المزيد مف الشفافية كالعدالة عمى مستكل المعمكمات المفصح عنيا، 
نيا اختياريان مف المعمكمات التي يمكف لؤلطراؼ المعنية اإلفادة منيا في حاؿ أيفصح ع

قبؿ الشركات كال سيما أف لممعمكمات بنكعييا المالي كغير المالي أىمية بأسكاؽ  رأس 
أيضان ألىمية تقكيـ األداء المالي ككنو يشكؿ أساسان لتسجيؿ كمعالجة مختمؼ الماؿ، ك 

األنشطة كالعمميات المالية في الشركات المدرجة في سكؽ رأس الماؿ كالتي بدكرىا تمعب 
 كران كبيران في العمميات التجارية المحمية كالعالمية.د
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قد يساعد البحث الشركات المساىمة في إدراؾ أىمية اإلفصاح  األىمية العممية:
االختيارم كضركرة التكسع في اإلفصاح عف بعض األحداث المالية كاألحداث غير 

أجؿ تحسيف قدرتيا في  المالية، كأدراؾ أىمية تقكيـ األداء المالي لمشركات المساىمة مف
 تحقيؽ الربحية، كتقكيـ المخاطر المالية، كتقكيـ ىيكميا المالي كقدرتيا عمىاالستمرارية.

 أىداؼ البحث:

 يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:     

/التعرؼ عمى دكر اإلفصاح المحاسبي االختيارم في تقكيـ الييكؿ المالي كالقدرة عمى ُ
 بالنسبة لمشركات المساىمة.االستمرارية 

 / كضع اقتراحات كتكصيات لتحسيف كزيادة مستكل اإلفصاح االختيارم. ِ

 فرضيات البحث: 

 افترضت الدراسة الفرضيات التالية:

/لئلفصاح المحاسبي االختيارم عف األحداث غير المالية عمى تقكيـ الييكؿ المالي ُ
 كقدرة الشركة عمى االستمرارية؟ 

المالية عمى تقكيـ الييكؿ المالي كقدرة  األحداثالمحاسبي االختيارم عف / لئلفصاح ِ
 الشركة عمى االستمرارية؟

  



 

010 
 

 :نمكذج الدراسة

 تقكيـ الييكؿ الماليالمتغير التابع:             اإلفصاح االختيارمالمتغير المستقؿ:

 

 

 

 ـ. ََِِالمصدر: إعدادالباحثكف

 مناىج البحث:

 اعتمدتالدراسة عمى المناىج التالية: 

/ المنيج التاريخي: في تتبع الدراسات السابقة ذات الصمة كتحميميا كربطيا بمكضكع ُ
البحث، كفي استعراضاإلطار النظرم مف خبلؿ المصادر العممية ذات الصمة بمكضكع 

                     الدراسة.                   

 / المنيج االستنباطي: في صياغة الفرضيات مف خبلؿ أبعاد مشكمة الدراسة.      ِ

 / المنيج االستقرائي: الختبار فرضيات الدراسة. ّ

 / المنيج الكصفي التحميمي: لتحميؿ ككصؼ البيانات المجمعة كاختبار الفرضيات.ْ

  

 إلافصاح الاختياري 
 ألاحداث غير املالية

املالية ألاحداث  
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 مصادر جمع البيانات:

 تمثمت في االستبانة./ مصادر أكلية: ُ

/ مصادر ثانكية: كتمثمت في الكتب العممية، كاألبحاث المنشكرة في الدكريات العممية ِ
المحكمة، الرسائؿ الجامعية، منشكرات المؤتمرات كالندكات العممية، الشبكة الدكلية 

 لممعمكمات.

 حدكد الدراسة:

 ـََِِالحدكد الزمانية:  

 .مة المدرجة بسكؽ الخرطكـ لؤلكراؽ الماليةالحدكد المكانية: شركات المساى

الحدكد المكضكعية: اإلفصاح المحاسبي، اإلفصاح المحاسبي االختيارم، كتقكيـ األداء 
 المالي.

الحدكد البشرية: مديرك الحاسبات كالمراجعكف الداخميكف كالمراجعكف الخارجيكف 
لعامة المدرجة في سكؽ كالمديركف الماليكف كالمراقبكف الماليكف بشركات المساىمة ا

 الخرطكـ لؤلكراؽ المالية.
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 اإلطار المفاىيمي لمدراسة:

 : أكالن: اإلفصاح المحاسبي االختيارم

يقصد بو الكشؼ عف أم معمكمات تتجاكز اإلفصاح اإلجبارم كيتـ بمبادرة مف الشركة 
 لمالية.لتقديـ معمكمات إضافية لمقابمة احتياجات بعض األطراؼ المستخدمة لمتقارير ا

 :ثانيان: تقكيمالييكؿ المالي

عرؼ بأنو: نظاـ مرف لتخطيط الربحية يتطابؽ مع الييكؿ التنظيمي كمراكز الربحية 
كالمسئكلية بيا كيتكامؿ مع مختمؼ أجزاء التنظيـ كالكقكؼ عمى مدل مسئكليات 
االنحرافات كعف مدل مساىمة كؿ مركز ربحية في الخطة الشاممة كاتخاذ القرارات 

 لمصححة نحك تحقيؽ األىداؼ مع األخذ في االعتبار البيئة المحيطة.ا

 منيجية الدراسة:

المنيج المقترح في معالجة مشكمة الدراسة المنيج الكصفي الذم يقكـ عمي جمع البيانات 
كتصنيفيا كتدكينيا كمحاكلة تفسيرىا كتحمييا مف اجؿ قياس كمعرفو تأثير العكامؿ عمى 

 الدراسة، باإلضافة إلى التحميؿ اإلحصائي الستبياف الدراسة.أحداث الظاىرة محؿ 

 مجتمع كعينة الدراسة:

مجتمع الدراسة يقصد بو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحثكف أك جميع األفراد، 
مفردة تمثؿ العامميف بشركات المساىمة المدرجة في  َّٔكيتككف مجتمع الدراسة مف 
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الية )مراجعكف داخميكف، مراجعكف خارجيكف، مديرك سكؽ الخرطكـ لؤلكراؽ الم
 شركة. ٔٓالحسابات، مديركف ماليكف، كمديركف إداريكف( كعددىا 

 :حجـ عينة الدراسة

العامميف بشركات المساىمة تـ اختيار حجـ العينة مف مجتمع الدراسة المتمثؿ في 
 َّٔمككف مف  حيث كاف مجتمع الدراسةالمدرجة في سكؽ الخرطكـ لؤلكراؽ المالية،

 ُٖٔمفردة، كمف ثـ تـ استخداـ معادلة استيفنثامبثكف لتحديد حجـ العينة ككاف الحجـ 
 مفردة.

 

 حيث أف:

 : N .حجـ المجتمع 

Z(1.96)كتساكم  (0.95) : الدرجة المعيارية المقابمة لمستكل الداللة. 

Q (0.05): نسبة الخطأ كتساكم. 

: P ( َنسبة تكفر الخاصية كالمحايدة كتساكم.َٓ). 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

في عمميات  ِِاإلصدار SPSSلتحميؿ بيانات عبارات االستبانة تـ استخداـ برنامج 
التحميؿ اإلحصائي، كلتحميؿ كمعالجة بيانات الدراسة إحصائيان تـ استخداـ عدد مف 

 منيا ما يمي:األساليب اإلحصائية 

/ األساليب اإلحصائية الكصفية بشكؿ عاـ لمحصكؿ عمى قرارات عامة عف خصائص ُ
كمبلمح تركيبة مجتمع الدراسة كتكزيعو كقد تضمنت األساليب التكزيع التكرارم إلجابات 

 أفراد العينة.

نة / اختبار جكدة التكفيؽ )كآم تربيع(الختبار التجانس أك التماثؿ إلجابات أفرد العيِ
حتى نستطيع االعتماد عمى إجاباتيـ، كيعمؿ اختبار مربع كآم عف طريؽ مقارنة قيمة 

 %.ٓخطأ االختبار مع الخطاء المسكح بو 

/ الكسط الحسابي لقياس درجة المكافقة كاألىمية النسبية لمعبارات كاختبار فركض ّ
 البحث.

 / الكسيط لتحديد االجابة مف ناحية ترتيبية.ْ

 تحميؿ البيانات: 

( مفرده حيث َّٔتـ جمع البيانات مف الميداف عف طريؽ االستبانة المكجو لعينة مف )
( استبانة مف جممة ُٖٔ( استبانة، تمكف الدارسيف مف الحصكؿ عمى )ُٖٔتـ تكزيع )
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( مف تـ عمؿ %َ( استبانة بنسبة )َ( كلـ تسترد )%ََُاالستبانات المكزعة بنسبة )
 ت لمتخمص مف البيانات المفقكدة.تنظيؼ لمبيانا

 التحميؿ الكصفي لممتغيرات الديمكغرافية:

 تحميؿ البيانات الديمكغرافية:

احتكت البيانات الشخصية عمي ستة عناصر ىي العمر، التخصص العممي، المؤىؿ 
 العممي، المؤىؿ الميني، المسمى الكظيفي، سنكات الخبرة.

 (ٔجدكؿ رقـ )

 ألفراد عينة الدراسة حسب العمر:يبيف التكزيع التكرارم 

 النسبة % التكرارات بياف

 ٕ ُّ عاـ َّأقؿ مف 

 ِ.ِْ ْٓ عاـ َْكأقؿ مف  َّمف 

 ّ.ّٗ ّٕ عاـ َٓكأقؿ مف  َْمف 

 ٓ.ِٗ ٓٓ فأكثر َٓ

 ٓٓٔ ٙٛٔ المجمكع

 ـََِِالمصدر: إعداد الباحثكف مف كاقع بيانات الدراسة الميدانية 
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% ٕيكضح التكزيع التكرارم لعمر أفراد العينة، حيث كجد أف ( اعبله ُالجدكؿ رقـ )
% مف أفراد العينة كاف أعمارىـ مف ِ.ِْعاـ، ك َّمف أفراد العينة أعمارىـ أقؿ مف 

، َٓكأقؿ مف  َْ% مف أفراد العينة أعمارىـ مف ّ.ّٗعاـ، ك َْكأقؿ مف  َّ
 عاـ. َٓينة كاف أعمارىـ أكثر مف % مف أفراد العٓ.ِٗك

 (ٕرقـ )جدكؿ 

 يبيف التكزيع التكرارم ألفراد عينة الدراسة حسب التخصص العممي:

 النسبة % التكرارات بياف

 ْ.ِٔ ُُٔ محاسبة

 ُ.ُٔ َّ إدارة أعماؿ

 ُ.ٖ ُٓ اقتصاد

 ُ.ٗ ُٕ دراسات مصرفية 

 ٓ.َ ُ نظـ المعمكمات المحاسبية

 ٖ.ّ ٕ أخرل

 100 ٙٛٔ المجمكع

 ـََِِكاقع بيانات الدراسة الميدانيةالمصدر: إعداد الباحثكف مف 
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( أعبله يكضح التكزيع التكرارم لمتخصص العممي ألفراد العينة، حيث كجد ِالجدكؿ )
% مف العينة ُ.ُٔ% مف أفراد العينة كاف تخصصيـ العممي محاسبة، ْ.ِٔأف 

% مف أفراد العينة تخصصيـ العممي دراسات ُ.ٗتخصصيـ العممي إدارة أعماؿ، ك
% مف أفراد العينة نظـ المعمكمات ٓ.َ% تخصصيـ العممي اقتصاد، كُ.ٖكمصرفية. 

% مف العينة ليـ تخصصات أخرل. مما يعكس تنكع في ٖ.ّالمحاسبية، مع كجكد 
التخصصات التجارية، كىذا يعط إجابات عممية يمكف االعتماد عمييا في تحميؿ 

 البيانات.

 (ٖجدكؿ رقـ )

 نة الدراسة حسب المؤىؿ العممي:يبيف التكزيع التكرارم ألفراد عي

 النسبة % التكرارات بياف

 ٓ.ٔٓ َُٓ بكالكريكس

 ٓ.ٔ ُِ دبمكـ عالي

 ٗ.ِٔ َٓ ماجستير

 ٖ.ْ ٗ دكتكراه

 ّ.ٓ َُ أخرل

 ٓٓٔ ٙٛٔ المجمكع

 ـََِِالمصدر: إعداد الباحثكف مف كاقع بيانات الدراسة الميدانية
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% مف ٓ.ٔٓألفراد العينة، حيث كجد أف  ( أعبله يكضح المؤىؿ العمميّالجدكؿ رقـ )
% مف أفراد العينة كاف مؤىميـ العممي ٓ.ٔأفراد العينة مؤىميـ العممي بكالكريكس، ك

% مف أفراد ٖ.ْ% مف أفراد العينة مؤىميـ العممي ماجستير، كٗ.ِٔدبمكـ عالي، ك
ىبلت عممية % مف أفراد العينة ليـ مؤ ّ.ٓالعينة كاف مؤىميـ العممي دكتكراه، مع كجكد 

أخرم. مما يعني أف جؿ أفراد العينة مف الجامعييف كىذا يعط إجابات عممية يمكف 
 االعتماد عمييا في تحميؿ البيانات.

 (ٗجدكؿ رقـ )

 يبيف التكزيع التكرارم ألفراد عينة الدراسة حسب المؤىؿ الميني:

 النسبة % التكرارات بياف

 ٖ.ُُ ِِ زمالة المحاسبيف القانكنيف السكدانية

 ٓ.َ ُ زمالة المحاسبيف القانكنيف العربية

 ِ.ِ ْ زمالة المحاسبيف القانكنيف البريطانية

 ُ.ُ ِ زمالة المحاسبيف القانكنيف األمريكية

 ٓٔ ُُِ عدـ كجكد مؤىؿ ميني

 ْ.ُٗ ّٔ أخرل

 100 ٙٛٔ المجمكع

 ـََِِالمصدر: إعداد الباحثكف مف كاقع بيانات الدراسة الميدانية
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% مف أفراد ٖ.ُُ( أعبله يكضح المؤىؿ الميني ألفراد العينة، حيث كجد أف ْالجدكؿ )
% مف العينة ٓ.َالعينة كاف مؤىميـ الميني زمالة المحاسبيف القانكنيف السكدانية، 

% مف أفراد العينة مؤىميـ ِ.ِمؤىميـ الميني زمالة المحاسبيف القانكنيف العربية، ك
% مف أفراد العينة مؤىميـ الميني ُ.ُلقانكنيف البريطانية، كالميني زمالة المحاسبيف ا

% مف العينة ليـ مؤىبلت مينية ْ.ُٗزمالة المحاسبيف القانكنيف األمريكية، مع كجكد 
 % مف أفراد العينة ليس لدييـ مؤىؿ ميني.ٓٔأخرل، باإلضافة إلى أف 

 (٘جدكؿ رقـ )

 المسمى الكظيفي: يبيف التكزيع التكرارم ألفراد عينة الدراسة حسب

 النسبة % التكرارات بياف

 ٓ.ُْ ِٕ مدير حسابات

 ُ.ُٔ َّ مدير مالي

 ٕ.ُٔ ُّ مدير إدارم

 ٖ.ُٖ ّٓ مراجع داخمي

 ْ.َِ ّٖ مراجع خارجي

 ٓ.ُّ ِٓ أخرل

 100 ٙٛٔ المجمكع

 ـ.ََِِالمصدر: إعداد الباحثكف مف كاقع بيانات الدراسة الميدانية
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أعبله يكضح المسمى الكظيفي ألفراد عينة الدراسة، حيث كاف ( ٓيكضح الجدكؿ )
% مف ٕ.ُٔ% مف العينة مدير مالي، كُ.ُٔ% مف العينة مدير حسابات، كٓ.ُْ

% مف العينة مراجع ْ.َِ% مف العينة مراجع داخمي، كٖ.ُٖالعينة مدير إدارم، ك
تنكع  % مف أفراد العينة ليـ مسميات كظيفية أخرل. مما يعنيٓ.ُّخارجي، ك

اد العينة مما المسميات الكظيفية ألفراد العينة كىذا التنكع يؤدم إلى تبايف في إجابات أفر 
 يخدـ غرض الدراسة.

 (ٙجدكؿ رقـ )

 يبيف التكزيع التكرارم ألفراد عينة الدراسة حسب سنكات الخبرة:

 النسبة % التكرارات بياف

 ٓ.ٕ ُْ سنكات 5 أقؿ مف

 ٖ.َُ َِ سنكات 10 كأقؿ مف 5 مف

 ُ.ِّ ّْ سنة 15 كأقؿ مف َُمف 

 ٕ.ُٕ ّّ سنة َِكأقؿ مف  ُٓمف 

 ٗ.َْ ٕٔ سنة فأكثر َِ

 100 ٙٛٔ المجمكع

 ـََِِالمصدر: إعداد الباحثكف مف كاقع بيانات الدراسة الميدانية
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( أعبله يبيف عدد سنكات الخبرة ألفراد عينة الدراسة، ككانت نسبة أفراد العينة ٔالجدكؿ )
%، كنسبة األفراد الذيف تقع خبرتيـ العممية ٓ.ٕسنكات  ٓخبراتيـ العممية أقؿ مف الذيف 
% مف العينة تقع خبرتيـ ُ.ِّ% مف العينة، كٖ.َُسنكات  َُكأقؿ مف  ٓمف 
سنة،  َِكأقؿ مف  ُٓ% مف العينة تقع خبرتيـ مف ٕ.ُٕسنة، ك ُٓكأقؿ مف  َُمف
نة. كىذا يعنى أف معظـ أفراد العينة س َِ% مف أفراد العينة تزيد خبرتيـ عف ٗ.َْك

 سنكات. ٓخبرتيـ العممية أكثر مف 

 تحميؿ عبارات الفرضيات:

يؤثر اإلفصاح المحاسبي االختيارم عف المعمكمات غير المالية عمى الفرضية األكلى: 
 تقكيـ األداء المالي في شركات المساىمة المدرجة في سكؽ الخرطكـ لؤلكراؽ المالية.
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 :النسبية كمستكل المكافقة كاختبار جكدة التكفيؽ لعبارات الفرضية األكلىاألىمية 

 (ٚجدكؿ رقـ )

يكضح األىمية النسبية كمستكل المكافقة كاختبار جكدة التكفيؽ لعبارات الفرضية 

 ـ.ََِِالميدانيةالمصدر: إعداد الباحثكف مف كاقع بيانات الدراسة األكلى:

 كآم تربيع العبارات ـ
 درجة

 الحرية

 احتمالية

 كآم تربيع

 االنحراؼ

 المعيارم

 الكسط

 الحسابي

 مستكل

 المكافقة

 األىمية

 النسبية

 درجة

 األىمية

 %84 مكافؽ 4.18 0.72 000َ. 4 231.2 العبارة األكلى 1
عالية 
 جدان 

 عالية %78 مكافؽ 3.88 0.88 0.000 4 152.2 العبارة الثانية 2

 عالية %83 مكافؽ 4.13 0.79 0.000 4 187.0 العبارة الثالثة 3

 عالية %74 مكافؽ 3.72 0.89 0.000 4 104.0 العبارة الرابعة 4

 عالية %80 مكافؽ 3.99 0.81 0.000 3 99.5 العبارة الخامسة 5

 عالية %80 مكافؽ 4.02 0.77 0.000 4 185.1 العبارة السادسة 6

 عالية %82 مكافؽ 4.10 0.74 0.000 3 106.0 العبارة السابعة ٕ

 عالية %81 مكافؽ 4.04 0.80 0.000 3 109.8 العبارة الثامنة ٖ

 عالية %79 مكافؽ 3.97 0.86 0.000 4 154.4 العبارة التاسعة ٗ

 عالية %81 مكافؽ 4.04 0.79 0.000 4 164.8 العبارة العاشرة َُ



 

004 
 

كاختبار جكدة ( أعبله الذم يبيف األىمية النسبية كمستكل المكافقة ٕمف الجدكؿ رقـ )
 التكفيؽ لعبارات الفرضية األكلى كجد اآلتي:

/ العبارة األكلى مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عالية جدان، ألف درجة األىمية ُ
كىذه القيمة  ُٖ.ْ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ْٖتساكم

يؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت . كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفَْ.ّأكبر مف 
كىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ْعند درجة حرية  ِ.ُِّ

% مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة ٓ
 األكلى مف عبارات الفرضية األكلى يمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.

ارة الثانية مف عبارات الفرضيةذات أىمية نسبية عالية، ألف درجة األىمية / العبِ
كىذه القيمة ٖٖ.ّ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ٖٕتساكم

. كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت َْ.ّأكبر مف 
كىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ْعند درجة حرية  ِ.ُِٓ

% مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة ٓ
 الثانية مف عبارات الفرضية األكلى يمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.

ية / العبارة الثالثة مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عالية، ألف درجة األىمّ
كىذه القيمة  ُّ.ْ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ّٖتساكم 

. كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت َْ.ّأكبر مف 
% ٓكىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ْعند درجة حرية  ُٕٖ
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إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة الثالثة مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف 
 مف عبارات الفرضية األكلى يمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.

/ العبارة الرابعة مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عالية، ألف درجة األىمية ْ
كىذه القيمة  ِٕ.ّ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ْٕتساكم 

. كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت َْ.ّأكبر مف 
% ٓكىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ْعند درجة حرية  َُْ

مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة الرابعة 
 ضية األكلى يمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.مف عبارات الفر 

/ العبارة الخامسة مف عبارات الفرضيةذات أىمية نسبية عالية، ألف درجة األىمية ٓ
كىذه القيمة  ٗٗ.ّ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم َٖتساكم

ف قيمة كآم تربيع . كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أَْ.ّأكبر مف 
كىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ّعند درجة حرية  ٓ.ٗٗكانت
% مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة ٓ

 الخامسة مف عبارات الفرضية األكلى يمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.

مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عالية، ألف درجة األىمية  / العبارة السادسةٔ
كىذه القيمة  َِ.ْ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم َٖتساكل 

. كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت َْ.ّأكبر مف 
مف درجة الخطأ المسمكح بو كىي أقؿ  َََ.َبمعنكية  ْعند درجة حرية  ُ.ُٖٓ
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% مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة ٓ
 السادسة مف عبارات الفرضية األكلى يمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.

/ العبارة السابعة مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عاليةن، ألف درجة األىمية ٕ
كىذه القيمة  َُ.ْ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ِٖمتساك 

. كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت َْ.ّأكبر مف 
% ٓكىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ّعند درجة حرية  َُٔ

فراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة السابعة مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أ
 مف عبارات الفرضية األكلى يمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.

/ العبارة الثامنة مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عالية، ألف درجة األىمية ٖ
مة كىذه القي َْ.ْ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ُٖتساكم

. كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت َْ.ّأكبر مف 
كىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ّعند درجة حرية  ٖ.َُٗ

% مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة ٓ
 كلى يمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.الثامنة مف عبارات الفرضية األ

/ العبارة التاسعة مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عالية، ألف درجة األىمية ٗ
كىذه القيمة  ٕٗ.ّ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ْٕتساكل 

ة كآم تربيع كانت . كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمَْ.ّأكبر مف 
كىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ْعند درجة حرية  ْ.ُْٓ
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% مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة ٓ
 التاسعة مف عبارات الفرضية األكلى يمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.

ف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عاليةن، ألف درجة األىمية / العبارة العاشرة مَُ
كىذه القيمة  َْ.ْ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ُٖتساكم

. كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت َْ.ّأكبر مف 
درجة الخطأ المسمكح بو  كىي أقؿ مف َََ.َبمعنكية  ْعند درجة حرية  ٖ.ُْٔ

% مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة ٓ
 عتماد عمييا في مناقشة الفرضية.العاشرة مف عبارات الفرضية األكلى يمكف اال

يؤثر اإلفصاح المحاسبي االختيارم عف المعمكمات المالية عمى تقكيـ الفرضية الثانية: 
 اء المالي في شركات المساىمة العامة المدرجة في سكؽ الخرطكـ لؤلكراؽ المالية.األد

 :األىمية النسبية كمستكل المكافقة كاختبار جكدة التكفيؽ لعبارات الفرضية الثانية
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 (ٛجدكؿ رقـ )

يكضح األىمية النسبية كمستكل المكافقة كاختبار جكدة التكفيؽ لعبارات الفرضية 
 الثانية:

 العبارات ـ
كآم 
 تربيع

 درجة

 الحرية

 احتمالية

 كآم تربيع

 االنحراؼ

 المعيارم

 الكسط

 الحسابي

 مستكل

 المكافقة

 األىمية

 النسبية

 درجة

 األىمية

 عالية %81 مكافؽ 4.05 0.79 000. 4 158.1 العبارة األكلى 1

 عالية %81 مكافؽ 4.04 0.72 000. 3 125.7 العبارة الثانية 2

 عالية %83 مكافؽ 4.15 0.70 000. 3 126.3 الثالثةالعبارة  3

 عالية %82 مكافؽ 4.11 0.68 000. 3 119.5 العبارة الرابعة 4

 عالية %83 مكافؽ 4.14 0.71 000. 3 114.1 العبارةالخامسة 5

 عالية %82 مكافؽ 4.10 0.68 000. 3 132.2 العبارة السادسة 6

 عالية %81 مكافؽ 4.03 0.76 000. 4 175.3 العبارة السابعة ٕ

 عالية %83 مكافؽ 4.14 0.68 000. 3 146.1 العبارة الثامنة ٖ

 عالية %82 مكافؽ 4.12 0.70 000. 3 127.8 العبارة التاسعة ٗ

 %84 مكافؽ 4.19 0.68 000. 3 123.9 العبارة العاشرة َُ
عالية 
 جدان 

 ـ.ََِِالميدانيةالمصدر: إعداد الباحثكف مف كاقع بيانات الدراسة 
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( أعبله الذم يبيف األىمية النسبية كمستكل المكافقة كاختبار جكدة ٖمف الجدكؿ رقـ )
 التكفيؽ لعبارات الفرضية الثانية كجد اآلتي:

/ العبارة األكلى مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عالية، ألف درجة األىمية ُ
كىذه القيمة  َٓ.ْالمتكسط المرجح يساكم %، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف ُٖتساكم 

. كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت َْ.ّأكبر مف 
كىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ْعند درجة حرية  ُ.ُٖٓ

عبارة % مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف الٓ
 األكلى مف عبارات الفرضية الثانية يمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.

/ العبارة الثانية مف عبارات الفرضيةذات أىمية نسبية عالية، ألف درجة األىمية تساكم ِ
كىذه القيمة أكبر  َْ.ْ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ُٖ
ى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت . كعند النظر إلَْ.ّمف 

كىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ّعند درجة حرية  ٕ.ُِٓ
% مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة ٓ

 قشة الفرضية.الثانية مف عبارات الفرضية الثانيةيمكف االعتماد عمييا في منا

/ العبارة الثالثة مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عالية، ألف درجة األىمية ّ
كىذه القيمة  ُٓ.ْ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ّٖتساكم 

. كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت َْ.ّأكبر مف 
كىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ّة حرية عند درج ّ.ُِٔ
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% مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة ٓ
 الثالثة مف عبارات الفرضية الثانيةيمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.

ة عالية، ألف درجة األىمية / العبارة الرابعة مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبيْ
كىذه القيمة  ُُ.ْ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ِٖتساكم 

. كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت َْ.ّأكبر مف 
كىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ّعند درجة حرية  ٓ.ُُٗ

عني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة % مما يٓ
 الرابعة مف عبارات الفرضية الثانيةيمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.

/ العبارة الخامسة مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عالية، ألف درجة األىمية ٓ
كىذه القيمة  ُْ.ْلمتكسط المرجح يساكم %، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف اّٖتساكم 

. كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت َْ.ّأكبر مف 
كىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ّعند درجة حرية  ُ.ُُْ

بارة % مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العٓ
 الخامسة مف عبارات الفرضية الثانيةيمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.

/ العبارة السادسة مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عالية، ألف درجة األىمية ٔ
كىذه القيمة  َُ.ْ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ِٖتساكل 

ى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت . كعند النظر إلَْ.ّأكبر مف 
كىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ّعند درجة حرية  ِ.ُِّ
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% مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة ٓ
 قشة الفرضية.السادسة مف عبارات الفرضية الثانيةيمكف االعتماد عمييا في منا

/ العبارة السابعة مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عالية، ألف درجة األىمية ٕ
كىذه القيمة  َّ.ْ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ُٖتساكم

. كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت َْ.ّأكبر مف 
كىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ْحرية  عند درجة ّ.ُٕٓ

% مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة ٓ
 السابعة مف عبارات الفرضية الثانيةيمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.

عالية، ألف درجة األىمية  / العبارة الثامنة مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبيةٖ
كىذه القيمة  ُْ.ْ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ّٖتساكم 

. كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت َْ.ّأكبر مف 
كىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ّعند درجة حرية  ُ.ُْٔ

ني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبارة % مما يعٓ
 الثامنة مف عبارات الفرضية الثانيةيمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.

/ العبارة التاسعة مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عالية، ألف درجة األىمية ٗ
كىذه القيمة  ُِ.ْمتكسط المرجح يساكم %، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف الِٖتساكل 

. كعند النظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم تربيع كانت َْ.ّأكبر مف 
كىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َبمعنكية  ّعند درجة حرية  ٖ.ُِٕ
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ارة % مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد أف العبٓ
 التاسعة مف عبارات الفرضية الثانيةيمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية.

/ العبارة العاشرة مف عبارات الفرضية ذات أىمية نسبية عالية جدان، ألف درجة َُ
 ُٗ.ْ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ْٖاألىمية تساكم 

ظر إلى اختبار جكدة التكفيؽ كجدنا أف قيمة كآم . كعند النَْ.ّكىذه القيمة أكبر مف 
كىي أقؿ مف درجة الخطأ  َََ.َبمعنكية  ّعند درجة حرية  ٗ.ُِّتربيع كانت 
% مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة، مف ذلؾ نجد ٓالمسمكح بو 

 ي مناقشة الفرضية.أف العبارة العاشرة مف عبارات الفرضية الثانيةيمكف االعتماد عمييا ف

 اختبار الفرضيات:

يؤثر اإلفصاح المحاسبي االختيارم عف المعمكمات غير المالية عمى الفرضية األكلى: 
 تقكيـ األداء المالي في شركات المساىمة المدرجة في سكؽ الخرطكـ لؤلكراؽ المالية.

تكزيع ىذه  تتككف الفرضيةاألكلى مف عشرة عبارات مف عبارات االستبانة، كبعد تحميؿ
العبارات مف خبلؿ الجدكؿ التكرارم كاألىمية النسبية كاختبار جكدة التكفيؽ )كآم تربيع( 

( ٗاتضح أف كؿ العبارات يمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية، كالجدكؿ رقـ )
 ادناه يبيف تجميع عبارات ىذه الفرضية:
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 (ٜجدكؿ رقـ )

 تجميع عبارات الفرضية األكلى:

 النسبة % التكرارات فبػػيػا

 %ُ.ٔٔ ُِّ أكافؽ بشدة

%ْ.ُٗ ّٔ أكافؽ  

%ٖ.ُُ ِِ محايد  

%ِ.ِ ْ ال أكافؽ  

.%ٓ ُ ال أكافؽ بشدة  

 100% ٙٛٔ المجمكع

 درجة األىمية األىمية النسبية الكسط الحسابي

 عالية %ٓٛ ٔٓ.ٗ

  مكافؽ مستكل المكافقة

 احتماليةكآم تربيع درجةالحرية كآم تربيع

ٔٙٗٚ.ٙ ٗ 0.000 

 احتماليةالكسيط - الكسيط.

ٗ  ٓ.ٓٓٓ 

 ـََِِالمصدر: إعداد الباحثكف مف كاقع بيانات الدراسة الميدانية
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% مف أفراد العينة كافقكا بشدة عمى جميع ُ.ٔٔ( أعبله كجد أف ٗمف الجدكؿ رقـ )    
% ٖ.ُُ% مف أفراد العينة كافقكا عمى كؿ العبارات،كْ.ُٗعبارات الفرضية األكلى، 

% مف العينة لـ ٓ.َ% مف العينة لـ يكافقكا، كِ.ِمف أفراد العينة كانكا محايديف، ك
% مف أفراد العينة كافقكا ٓ.ٖٓلفرضية األكؿ. كىذا يعني أف يكافقكا بشدة عمى عبارات ا

عمى جميع عبارات الفرضية األكلى. كعند النظر إلى األىمية النسبية كجدناىا عاليةألف 
%، كمستكل المكافقة ٖٔ% كىذه النسبة أكبر مف َٖنسبة درجة األىمية كانت تساكم

جكدة التكفيؽ كانت فيو قيمة  . أما اختبارَُ.ْمكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم 
كىي أقؿ مف درجة  َََ.َبمعنكية  ْعند درجة حرية  ٔ.ُْٕٔكآم تربيع تساكم 
% مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف إجابات أفراد الدراسة. جاءت ٓالخطأ المسمكح بو 

كىذه القيمة تشير إلى المكافقة، مف ذلؾ نجد أف  َََ.َعند معنكية  ْقيمة الكسيط 
 ة األكلى قد تحققت.الفرضي

الفرضية الثانية: يؤثر اإلفصاح المحاسبي االختيارم عف المعمكمات المالية عمى تقكيـ 
 األداء المالي في شركات المساىمة العامة المدرجة في سكؽ الخرطكـ لؤلكراؽ المالية.

 تتككف الفرضية الثانية مف عشرة عبارات مف عبارات االستبانة، كبعد تحميؿ تكزيع ىذه
العبارات مف خبلؿ الجدكؿ التكرارم كاألىمية النسبية كاختبار جكدة التكفيؽ )كآم تربيع( 

( َُاتضح أف كؿ العبارات يمكف االعتماد عمييا في مناقشة الفرضية، الجدكؿ رقـ )
 ادناه يبيف تجميع عبارات ىذه الفرضية:
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 (ٓٔجدكؿ رقـ )

 تجميع عبارات الفرضيةالثانية:

 النسبة % تالتكرارا بػػيػاف

 %ٓ.ٔٓ َُٓ أكافؽ بشدة

%ٗ.ِٔ َٓ أكافؽ  

%ٓ.ٔ ُِ محايد  

%ّ.ٓ َُ ال أكافؽ  

%ٖ.ْ ٗ ال أكافؽ بشدة  

 100 ٙٛٔ المجمكع

 درجة األىمية األىمية النسبية الكسط الحسابي

 عالية %ٕٛ ٔٔ.ٗ

  مكافؽ مستكل المكافقة

 كآم تربيع  احتمالية الحرية درجة كآم تربيع

ٜٔ٘ٛ.ٖٓ ٗ 0.000 

 - الكسيط.
 احتمالية

 الكسيط

ٗ  ٓ.ٓٓٓ 

 ـ.ََِِالمصدر: إعداد الباحثكف مف كاقع بيانات الدراسة الميدانية
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% مف أفراد العينة كافقكا بشدة عمى ٓ.ٔٓ( أعبله كجد أف َُمف الجدكؿ رقـ )   
% مف أفراد العينة كافقكا عمى كؿ العبارات، ٗ.ِٔجميع عبارات الفرضية الثانية، 

% مف ٖ.ْ% مف العينة لـ يكافقكا، كّ.ٓ% مف أفراد العينة كانكا محايديف، كٓ.ٔك
% مف أفراد ْ.ّٖالفرضية الثانية. كىذا يعني أف العينة لـ يكافقكا بشدة عمى عبارات 

العينة كافقكا عمى جميع عبارات الفرضية الثانية. كعند النظر إلى األىمية النسبية 
% كىذه النسبة أكبر مف ِٖكجدناىا عالية ألف نسبة درجة األىمية كانت تساكم 

ختبار جكدة أما ا ُُ.ْ%، كمستكل المكافقة مكافؽ ألف المتكسط المرجح يساكم ٖٔ
بمعنكية  ْعند درجة حرية  َّ.ُٖٓٗالتكفيؽ كانت فيو قيمة كآم تربيع تساكم 

% مما يعني كجكد فركؽ معنكية بيف ٓكىي أقؿ مف درجة الخطأ المسمكح بو  َََ.َ
كىذه القيمة تشير إلى  َََ.َعند معنكية  ْإجابات أفراد الدراسة. جاءت قيمة الكسيط 

 الفرضية الثانية. قد تحققت.المكافقة، مف ذلؾ نجد أف 

 الخاتمة

 أكالن: النتائج:

 تكصمت الدراسة الي النتائج التالية:

تحسيف قدرة إف اإلفصاح عف مسئكلية المديريف في إعداد التقارير المالية لو دكر في / ُ
الشركة في تحقيؽ الربحية كتقكيـ المخاطر المالية كتقكيـ الييكؿ المالي كقدرة الشركة 

 االستمرارية.عمى 
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تحسيف قدرة الشركة في / يؤثر اإلفصاح عف السياسة المتبعة في التكظيؼ عمى ِ
تحقيؽ الربحية كتقكيـ المخاطر المالية كتقكيـ الييكؿ المالي كقدرة الشركة عمى 

 االستمرارية.

تحسيف قدرة الشركة في  / يساىـ اإلفصاح عف معمكمات األسيـ كحممة األسيـ عمىّ
ية كتقكيـ المخاطر المالية كتقكيـ الييكؿ المالي كقدرة الشركة عمى تحقيؽ الربح
 االستمرارية.

تحسيف قدرة يساىـ اإلفصاح عف معدالت الربحية كالتدفؽ النقدم كالسيكلة عمى / ْ
 الشركة في تحقيؽ الربحية كتقكيـ الييكؿ المالي كقدرة الشركة عمى االستمرارية.

 مستقبؿ عمميات كنتائج كأصكؿ الشركة يساىـ في اإلفصاح عف تأثير التضخـ عمى/ ٓ
تحسيف قدرة الشركة في تحقيؽ الربحية كتقكيـ الييكؿ المالي كقدرة الشركة عمى 

 االستمرارية.

تحسيف قدرة الشركة في تحقيؽ  / يكثر اإلفصاح عف القيمة السكقية لمسيـ نياية السنةٔ
 الربحية كتقكيـ الييكؿ المالي كقدرة الشركة عمى االستمرارية.

تحسيف قدرة الشركة في / اإلفصاح عف تحميؿ المنافسيف كحصة السكؽ يؤثر عمى ٕ
 تحقيؽ الربحية كتقكيـ الييكؿ المالي كقدرة الشركة عمى االستمرارية.
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 ثانيان: التكصيات:

 باآلتي:اكصت الدراسة 

زيادة االىتمامبالتكسع في مستكيات اإلفصاح االختيارم مف قبؿ الجيات المشرفة / ُ
جراءات تزيد مف معمكمات اإلفصاح االختيارم.   عمى اإلفصاح بتبني سياسات كا 

 / محاكلة كضع معايير مكحدة لقياس مستكيات اإلفصاح االختيارم.ِ

كتكزيعيـ داخؿ إدارات الشركة لغرض  / زيادة االىتماـ باإلفصاح عف عدد العامميفّ
 تحسيف الربحية.

/ االىتماـ بزيادة اإلفصاح عف تأثير التضخـ عمى مستقبؿ عمميات كنتائج كأصكؿ ْ
 الشركة.

/ حث الشركات المساىمة العامة السكدانية عمى اعداد كنشر بيانات مالية كغير مالية ٓ
 مستقبمية عمى درجة عالية مف االفصاح كالشفافية.

 

 المراجع بالمغة العربية: 

محاسبة المسؤكلية دراسة نظرية تطبيقية كأداة لمرقابة ـ، ُُٕٗ/ عشماكم،إبراىيـ،ُ
 ،مطبعة جامعة القاىرة، ص، القاىرة، مصر.عمى كحدات القطاع العاـ

نظـ المعمكمات المحاسبية مدخؿ ـ، ََِٕجمعة،احمد،كالعربيد،عصاـ،كالزعبي،اياد،/ ِ
 المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.،دار تطبيقي معاصر
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،الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع،اإلسكندرية، نظرية المحاسبةـ، ََِٔ/ لطفي،اميف،ّ
 مصر.

،دار النيضة الرقابة عمى األداء مف الناحية العمميةـ، َََِناجي،السيد،/ ْ
 العربية،القاىرة، مصر.

،دار المريخ لمنشر، الرياض، األعماؿاألداء المالي لمنظمات ـ، َََِ/ جمعة،السعيد،ٓ
 المممكة العربية السعكدية.

، دار الثقافة المحاسبة الدكلية كمعاييرىاـ، ََُِ/ القاضي،حسيف، كحمداف،مأمكف،ٔ
 عماف، األردف.لمنشر كالتكزيع،

،مؤسسة الكراؽ التحميؿ المالي لتقييـ األداء كالتنبؤ بالفشؿـ، َََِ/ الزبيدم،حمزة، ٕ
 عماف، األردف.كزيع،لمنشر كالت

النمكذج المحاسبي المعاصر مف المبادئ الى المعايير ـ، ََِّحناف،رضكاف،/ ٖ
 ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.دراسة معمقة في نظرية المحاسبة

 ،مطبعة ذات السبلسؿ،الككيت، الككيت.نظرية المحاسبةـ، ُُٗٗالشيرازم،عباس،/ ٗ

،الدار الجامعية، بيركت، اإلدارة المالية المعاصرة، ـُُٗٗ/ حنفي،عبد الغفار،َُ
 لبناف.

،دار الفكر العربي،القاىرة، اإلدارة المالية المعاصرةـ، َُِٓ/ أبك اسماعيؿ،فؤاد،ُُ
 مصر.
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،دار كائؿ لمنشر مقدمة في نظرية المحاسبةـ، ََِْ/ النقيب، كماؿ،ُِ
 عماف، األردف.كالتكزيع،

،دار المسيرة لمنشر اإلدارة الماليةـ، ُٕٗٗ/ كنجك،كنجك، فيد،إبراىيـ،ُّ
 عماف، األردف.كالتكزيع،

،دار حنيف نظرية المحاسبة كاقتصاد المعمكماتـ، ُٓٗٗ/ مطر،محمد،ُْ
 عماف، األردف.لمنشركالتكزيع، 

،الدار أصكؿ القياس كأساليب االتصاؿ المحاسبيـ، ُُٗٗ/ الصباف،محمد،ُٓ
 اإلسكندرية، مصر.الجامعية،
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 الممخص
من كىى دارفًر كسط التنمية االقتصادية فى ًالية لت الكرقة مكضكع تناً     

في اقميـ دارفكر. بشقية النباتى ًالحيًانى ية الزراعالتى تزخر باالمكانيات المناطق 
الكالية بعد بالتي حدثت االقتصادية كىدفت الدراسة الى  أبرز المشاريع التنمًية ك

اقتصادية ت ياإمكانالمنطقة لدييا أن ؿ حً ركزًضعت عدة فرضيات تتانفصاليا. 
ؿ كتحدث تغيرات تنمكية. كلتحقيؽ اىدافيا اتيبع المنيج االقميمي يمكن أن تستغ

كالكصفي، كاستخدمت المبلحظة كالمقاببلت الشخصية كالزيارات الميدانية في جمع 
نية كالغابات البيانات. كاحتكت الكرقة عمي دراسة التنمية االقتصادية )الزراعية كالحيكا

كالمراعي كالمكارد الطبيعية ككقاية النباتات كالنشاط التجارم كالتنمية البشرية( التى 
حدثت في كالية كسط دارفكر بعد انفصاليا مف كالية غرب دارفكر. كتكصمت الدراسة 
الى مجمكعة مف النتائج اىميا: تكجد بالكالية امكانيات جغرافية لمتنمية الزراعية، مثؿ 

خ المبلئـ كالتربة الخصبة ككفرة المكارد المائية، لمتستغؿ الحداث التنمية بمنطقة المنا
 الدراسو.

كالية كسط دارفكر: إحدل كاليات دارفكر الخمس كتقع في أقصى  الكممات المفتاحية:
 غرب السكداف

 .التنمية االقتصادية، التطكر االقتصادم 
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Abstract 

The paper dealt with the issue of economic development in the 
state of Central Darfur, which is one of the regions rich in 
agricultural potentials, both plants and animals, in the Darfur 
region. The study aimed at the most prominent developmental 
and economic projects that took place in the state after its 
separation. Several hypotheses have been made, focusing on the 
fact that the region has economic potentials that can be exploited 
and develop developmental changes. To achieve its goals, it 
followed the regional and descriptive approach. Observations, 
personal interviews and field visits were used to collect data .The 
paper contained a study of the economic development 
(agricultural and livestock, forests, pastures, natural resources, 
plant protection, commercial activity and human development) that 
occurred in Central Darfur after its secession from West 
Darfur.The study found a set of results, the most important of 
which are: The state has geographical potentials for agricultural 
development, such as the favorable climate, fertile soil and 
abundance of water resources, which were not used to bring 
about development in the study area. 
Keywords:Central Darfur State: One of The Five States of Darfur 
is located in the far west of Sudan. Economic Development. 
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 المقدمة:
االقتصادية في ابسط تعريفيا ىي استغبلؿ المكارد الطبيعية لتحقيؽ الرفاىية التنمية 

لمسكاف كتقكـ عمى تطكير كتعزيز التركيبة الييكمية لمزراعة كالتجارة كالصناعة كىي 
تساعد عمى زيادة الدخؿ القكمي كعبلج المشكبلت الناجمة عف ضعؼ االقتصاد 

عية المحمية كالتي تدعـ االستثمارات القكمية. المحمي، كما تسعي الستثمار المكارد الطبي
كيتـ ذلؾ مف خبلؿ التنمية االقتصادية كدعـ البنية التحتية العامة كتكفير الكسائؿ 

 المناسبة في المجاالت كاالنشطة المختمفة.
لذلؾ جاء ىذا البحث اللقاء الضكء عمي االثر التنمكم الذم حدث في كالية كسط 

كالية غرب دارفكر ، كخاصة اف الكالية تحتؿ الجزء الجنكبي  دارفكر بعد انفصاليا مف
الغربي لكتمة جبؿ مرة البركانية، ذات المناخ المبلئـ كالتربة البركانية الخصبة كبالتالي 
تعد دراسة العكامؿ الجغرافية ميمة جدان لمعرفة االثر االقتصادم الستغبلؿ المكارد 

 الطبيعية المتاحة.

 -مشكمة البحث :
مشكمة البحث فى اف ىنالؾ العديد مف الخصائص كالميزات فى كالية كسط دارفكر  تكمف

كخاصة تمؾ المتعمقة بالخصائص التنمكية كالجغرافية، كبالتالي البد مف معرفتيا كابراز 
دكرىا في تنمية كتطكير الكالية.  كبذلؾ تتمثؿ مشكمة البحث فى االجابة عمى االسئمة 

 -التالية :
 االقتصادية التي يمكف استغبلليا لتقدـ كتطكر إنساف الكالية؟ ماىي المقكمات .ُ
 ماىك األثر التنمكم الذم أحدثو انشاء الكالية فى المنطقة ؟ .ِ
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 -اىمية البحث:
كتكمف أىمية البحث فى دراسة االمكانيات االقتصادية لممنطقة كمبلحظة الفركقات   

دل استغبلؿ ىذه االمكانيات التنمكية التي حدثت بعد انشاء كالية كسط دارفكر كم
 االقتصادية لتنمية كتطكير المنطقة.

 -اىداؼ البحث:
تتمثؿ اىداؼ البحث فى معرفة االثر االقتصادم الذم ظير في الكالية بعد تاسيسيا.    

ككذلؾ معرفة نقاط القكه لتعزيزىا كتطكرىا، كتبلفى نقاط الضعؼ كاالستفاده مف الفرص 
 المتاحة.

 -فركض البحث:
 تتمثؿ فركض البحث فى اآلتى :   

تتميز الكالية بكجكد امكانيات اقتصادية ىائمة كالتى مف خبلليا يمكف أف تيستغؿ  .ُ
 لتحقيؽ التنمية االقتصادية.

 إنشاء كالية كسط دارفكر حقؽ تنمية اجتماعية كاقتصادية.كثقافية.  .ِ

 خمفية جغرافية عف منطقة الدراسة
ػػػػػ  ِِ°  ّٓ)¯اف بيف خطي طكؿ تقع كالية كسط دافكر في غرب السكد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ   َْ¯ػ

ػػػػػ  َُ° ّٖ)¯( كدائرتي عرض ِْ° ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( كيحدىا مف الشماؿ كالية شماؿ ُّ° ِٔ¯ػ
دارفكر كمف الشرؽ كالية جنكب دارفكر، كمف الغرب كالية غرب دارفكر، كدكلة تشاد 

 (.ُريطة رقـ )،كمف الجنكب الغربى جميكرية افريقيا الكسطى . انظر الى خ
كيمكمتر مربع . كتأتي في المرتبة الرابعة بيف  ِْٕٗٔكتبمغ مساحة الكالية حكالى  

كاليات دارفكر مف حيث المساحة بعد شماؿ دارفكر كجنكب دارفكر كشرؽ دارفكر )امانة 
 ـ(  َُِٗحككمة كالية كسط دارفكر 
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 ( التقسيـ اإلدارم لكالية كسط دارفكر  1خريطة )   

 
 GIS UNAMIDَُِِ المصدر : عمؿ الباحث استنادان عمى معمكمات بعثة
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ـ  َُِِكالمعركؼ اف كالية كسط دارفكر انشطرت مف كالية غرب دارفكر في العاـ  
بعد خمسة أشير فقط مف إتفاقية سبلـ الدكحة. كفقا لقانكف إنشاء كاليات فى دارفكر 

و مجمس الكزراء. كقد نص القانكف ـ ، كالذل صادؽ عميَُِِ(  ٔبالقرار الجميكرم ) 
عمى تقسيـ دارفكر الى خمس كاليات . ىى شماؿ دارفكر كعاصمتيا الفاشر، كجنكب 
دارفكر كعاصمتيا نياال، غرب دارفكر كعاصمتيا الحنينة، شرؽ دارفكر كعاصمتيا 

 الضعيف، ككسط دارفكر كعاصمتيا زالنجى. 
ى محميات كىى محمية زالنجى ككادم ككانت كالية كسط دارفكر عند انشائيا تضـ ثمان

صالح ، ازكـ ، بندسي ، مكجر، اـ دخف،نيرتيتى كقكلك، اما اآلف فقد أصبحت تسع 
( يكضح محميات ُـ  الجدكؿ )َُِٔمحميات بناءان عمى التقسيـ  الذم حدث في العاـ 

 كالية كسط دارفكر. 
 ة( التقسيـ االدارم لمحميات الكالية كالكحدات االدارئجدكؿ )

 الكحدات االدارية المحميات الرقـ
 تريج -أبطا -زالنجي زالنجي ُ
 اـ شاالية -دريسة -سمك-ركنقاتاس ازكـ ِ
 اـ جككتي -اـ خير -دليج -قارسيبل كادم صالح ّ
 عمار قيمنا -جقمة الغربية  -بندسي بندسي ْ
 أرتاال -دمبار -مكجر مكجر  ٓ
 مقف -كابار -ابك جرادؿ-اـ دخف اـ دخف ٔ
 جمدك –نرتتي  غرب جبؿ مرة ٕ
 كمنج -قكلك كسط جبؿ مرة ٖ
 نسكـ –طرة  -رككرك شماؿ جبؿ مرة ٗ

 ـ .َُِٗالمصدر : أمانة الحككمة ، زالنجي ، 
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طبيعة السطح كالتضاريس فى منطقة الدراسة، تتميز باالرتفاع كتنحدر نحك الغرب 
متر  َََّكالجنكب الغربي كيتظير قمة إرتفاعيا في كتمة جبؿ مرة كالتى تبمغ حكالى 

فكؽ مستكل سطح البحر ، باالضافة الى جباؿ كارقك كبكنؽ كبيبل في الكسط كمرتفعات 
اؿ كتتخمؿ ىذه المرتفعات أكدية أىميا، كادل أزكـ كبالك كجبؿ الجكع كككنك في الشم

كفركعو ككادل بارل باالضافة الى كادم صالح ككادم دبرم ىذه األكدية ككنت سيكؿ 
فيضية خصبة جدا. كأما األجزاء الجنكبية كالغربية تتميز بكجكد سيكؿ كجباؿ متفرقة 

 ككدياف. كىذه السيكؿ تكفر أراضى صالحة لمنشاط الزراعي. 
ناحية الظركؼ المناخية فإف المنطقة تقع في حزاـ المناخ المدارم كلكف مناخيا  كمف 

اشبو بمناخ البحر االبيض المتكسط كتمتاز بيطكؿ امطار غزيرة كحرارة معتدلة كتكجد 
بيا نطاؽ السافنا الغنية التي تمتاز بغطاء نباتي كثيؼ باإلضافة لممراعي الطبيعية 

مرة الذم يعتبر مف اخصب مناطؽ السكداف يسكد فيو  الجيدة كمف اشير مناطقيا جبؿ
غطاء نباتي كثيؼ كغابات غنية باشجار الميكقني كالسرك كالقمبيؿ كالصيب كالرطرط 

 كغيرىا.
 : مفيكمالتنمية

بدأء االىتماـ بالتنمية بصكرة كبيرة بعدالحرب العالمية الثانية،كذلؾ مف أجؿ الرغبة في 
 دمار،حيث أنشأ البنؾ الدكلي لئلنشاءكالتعمير سنةإعادة إنشاءماخمفتو الحرب مف 

 ـ كذلؾ إلعادة بناء أركباالغربي. 1944
كالتنمية تعني تحكيؿ االقتصاد مف مرحمة الرككد كالثبات إلى ىمرحمة الحركة  

كالديناميكيةعف طريؽ زيادة المقدرة في االقتصادالقكمي لتحقيؽ زيادة سنكية في إجمالي 
التنمية كفؽ ىذاالتعريؼ تشمؿ،زيادةالناتج،كالدخؿ القكمي الناتج القكمي. اذف 

كالمحمي،كدخؿ الفرد، كمعدؿ النمك،كدرجة التصنيع ،كمعدالالستثمار. كما عرفت التنمية 
أيضانبأنيا التخطيط االقتصادم الذم يسعى الستغبلؿ اإلمكانيات المتاحة لممجتمع،كذلؾ 
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ى استخداـ لممكاداالقتصادية بغرض الكصكؿ إلى تحسيف دخؿ الفردعف طريؽ أقص
 (ََِّ)محمد،  .لصالح المجتمع

 المميزات االقتصادية لكالية كسط دارفكر
كجكد منطقة جبؿ مرة ذات المناخ كالذم يصكؼ بأنو أشبو بمناخ البحر االبيض  -ُ

المتكسط، باالضافة الي مناخ السافنا، مما يسمح بزراعة المحاصيؿ المختمفة طكاؿ 
 العاـ.

المكارد المائية مف مياه سطحية كجكفية التى تمثميا االكدية كالبرؾ باالضافة تكفر  -ِ
ممـ في المحميات الجنكبية بينما  ََٔ – ََْالي االمطار التى تتراكح نسبتيا بيف 

مميكف متر  َِٓفي مناطؽ جبؿ مرة .كتقدر المياه الجكفية ب  َََُ - ََٖيصؿ 
 مكعب .

زراعة، التي تتنكع ما بيف بركانية كطينية كطينية رممية، تعدد انكاع التربة الصالحة لم-ّ
 فداف . 2ِْٓ2َََٔحيث تكجد مساحات شاسعة صالحة لمزراعة تقدر بحكالي 

%منيـ ممارسة الزراعة ِٓ% مف سكاف الكالية مزارعيف كرعاة كيمتيف َٕ -ْ
 البستانية كالمرأة عنصر فعاؿ في المجاؿ الزراعي خاصة البستاني . 

ع التركيبة المحصكلية بالكالية إلى خضر كفاكية كمكالح كزرعة بصؿ كالبامية تتنك  -ٓ
كالبطاطس كالبامبيكالببازنجاف كالفجؿ كالجرجير كالثكـ التكابؿ البقكليات كالمكالح مثؿ 
البرتقاؿ أبكسرة كالقريب فركت كالذم يمتاز بيا الكالية كالتفاح كالكمثرم كالمكز كالمانجك 

 يؿ النقدية االخرم كالذرة كالسمسـ كالفكؿ سكداني .اضافة الي المحاص
تكجد بالكالية ثركة غابية كبيرة تعتبر مصدر أساس النتاج االخشاب الجيدة كعسؿ  -ٔ

 النحؿ.
 ـ(.ََِِكجكد كـ ىائؿ مف الثركة الحيكانية، )كزارة الزراعة، زالنجي، -ٕ
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 التنمية االقتصادية بكالية كسط دارفكر
قتصادية في كالية كسط دارفكر بصكرة اساسية عمي الزراعة المطرية تتركز القاعدة اال

التقميدية كالمركية التقميدية كالثركة الحيكانية كتتداخؿ ىذه االنشطة االقتصادية مع بعض 
الصناعات المنزلية كالحرفية المحدكة. اما بالنسبة لقطاع الخدمات لو تاثير ضعيؼ اذ 

بعة لمدكلة مثؿ التعميـ كالصحة كالمياه كالكيرباء، تفتقر يقدـ فقط الخدمات المحدكدة التا
كالية دارفكر لمبني التحتية األخرم مثؿ كسائؿ النقؿ كالمكاصبلت إال أف ىناؾ مجيكدات 
مقدرة في ىذا االتجاه بذلت في األكنة األخيرة مثؿ انشاء طرؽ داخؿ مدينة زالنجى أما 

ط عاصمة الكالية بمحمياتيا المختمفة ككذلؾ الطرؽ البرية فتعتبر المعضمة االساسية لرب
لربطيا ببقية أنحاء السكداف كيبمغ طكؿ الطرؽ الذم تربط بيف كؿ انحاء دارفكر حكالي 

كمـ تقريبا. كىي طرؽ حيكية بدارفكر اذ انيا تمعب دكرا  250كمـ المعبد منيا َََٔ
مة تعتبر المكارد ميما في حركة التجارة كربطو ببقية انحاء السكداف . مف ناحية عا

 االقتصادية األخرل في دارفكر ذات قيمة اقتصادية استرتيجية اذا ما تـ استغبلليا
 اكالن: التنمية الزراعية:

% مف سكاف الكالية ، َٖتيعد الزراعة الحرفة الرئيسة فى الكالية  كيعمؿ بيا حكالى     
م يتمقاه المزارعيف مف كقد ساعد ىطكؿ االمطار كخصكبة التربة كاالرشاد الزراعى الذ

احداث تنمية زراعية مميزة، مما ساعد عمي رفع مستكل دخؿ الفرد، كاحدث تنمية 
 اقتصادية. كتمارس الزراعة بشقييا النباتي كالحيكاني في المنطقة. 

كمف اىـ المحاصيؿ التي تزرع في الكالية ىي الدخف كالذرة كالسمسـ كالفكؿ السكداني 
طماطـ كالبطاطس كالبامبي كقصب السكر كالبصؿ كالثكـ كالكسبرة كالمكبيا كالبامية كال

كالكركدم كالكبكبي كالشطة كالقمح كالفكؿ المصرم. باالضافة الي المنتكجات البستانية 
مثؿ البرتقاؿ كالقريب فركت كالمناجك كالجكافة كالميمكف كالبابام كالتفاح كالخكخ كالعنب 

 كالكمثرم كالزينكف كغيرىا.
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ارة الزراعة كالثركة الحيكانية الركيزة األساسية التى تعمؿ عمي تنمية النشاط كتمثؿ كز 
الزراعي نسبة لبلدكار التي تؤدييا مف ارشاد كاشراؼ كتكفير المدخبلت الزراعية كالتقاكم 
عداد تقرير االمف الغذائي بالكالية كرصد  المحسنة كمسح كرصد االراضي المزركعة كا 

محاربة االفات كاالمراض كاالكبئة التي تسبب اضراران بالزراعة كمية االمطار إضافة الي 
فداف  2ّْٓ2َََٔكالثركة الحيكانية. كتقدر المساحة الصالحة لمزراعة بالكالية حكالي 

فداف في مجاؿ الزراعة المطرية كالمركية، كتقكـ  2ْٓٔ2ّٖٗٓايستغؿ منيا حتي االف 
المحاكر المختمفة يمكف حصرىا في  كزارعة الزراعة بتقديـ العديد مف الخدمات في

 المدخبلت الزراعية التالية:
 / المدخالت الزراعية في مجاؿ نقؿ التقانة :ٔ
ىذا المحكر مف المحاكر التى تسيـ فى التنمية االقتصادية ، كيعد محكر نقؿ التقانة  

الزراعية مف الخطط االستراتيجية لمدكلة، كالغرض منيا زيادة االنتاج كاالنتاجية كتكصيؿ 
التقانات الزراعية لممزارعيف كالرعاة كتكفير المدخبلت الزراعية كقد تحقؽ ىذا المجاؿ في 

 آلتية:المعينات ا
 االستعداد المبكر لبلنطبلؽ في كؿ محميات الكالية -
طف مف التقاكم المحسنة حسب التركيبة المحصكلية لمكالية  2ََِٗٓتكريد عدد   -

 ـَُِٖ – َُِّفي العركة الصيفية كالشتكية في الفترة مف 
فداف لنقؿ التقانة  َّانشاء كتاىيؿ مزرعة نمكذجية لتحسيف التقاكم بمساحة  -

 الزراعية 
-ـَُِّكابكر رم زراعي لمعركة الشتكية خبلؿ االعكاـ  َّٖاستجبلب عدد  -د

 ـَُِٓ
 طف تقاكم خضر  في ىذه الفترة 2َُْٗٔاستجبلب  -ق
بالشراكة مع شتمة النتاج فكاكو الصادر  ََََُاستجبلب شتكؿ فاكية محسنة  .

 القطاع الخاص
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 ـَُِٔشتمة غابية حتي العاـ  2ََََِٓانتاج  .

انشاء مبرد لتكطيف تقاكم البطاطس لممستكم المحمي كالقكمي، كقياـ المزارع  .
  االيضاحية

 تنفيذ الزيارات المحمية المبرمجة حسب الخطة السنكية  .

 الية حديثة َِتكفير اآلليات الزراعية كحصاد االنتاج عدد  .

جمعية زراعية  ََّيف الجمعيات الزراعية كتكفير الكسائؿ لممرشديف بمغت تكك  .
 لغرض التمكيؿ 

 تكفير محاريث تقميدية محاريث كاليات زراعية حديثة. .

تـ تكفير ىذه المدخبلت بإشرؼ االختصاصييف مف كزارة الزراعة كما ف ىنالؾ  .
زادنا( في جمب مساىمة لمقطاع الخاص في االستثمار الزراعي خاصة )شركة 

 التقاكم المحسنة.
 / المسح الشامؿ كاألمف الغذائي :ٕ

المسح الزراعى مف السياسات العامة لكزارة الزراعة ، كىك ميـ لتحديد االحتياجات      
مف المخزكف االستراتيجى  لبلمف الغذائى بالكالية ، يتـ تنفيذ المسح الغذائي الشامؿ 

كماؿ التصنيؼ سنكيا كدكريان لمعرفة المساحة ال مزركعة ككمية االنتاج كمعرفة األسعار كا 
المرحمي المتكامؿ عف أكضاع األمف الغذائي كرفع التقارير الدكرية ككصمت ىذه 

التي أقيمت عمى المستكم المركزم لمعمؿ  ِّالمسكحات كتطكرت حتي قياـ الدكرة 
 بتقييـ مكقؼ األمف الغذائي بالببلد.

 / االرشاد الزراعي :ٖ
فكؿ -دخف–الؼ نشرة لممحاصيؿ )ذرة  َِـ تـ طباعة َُِٖ-َُِِفترة مف في ال
سمسـ( كتـ تكزيعيا عمي المحميات تتبعيا الحمقات االرشادية الزراعية كالميدانية -سكداني

 في عممية الزراعة كالنظافة كالتخزيف كالتسكيؽ.
 ثانيان: الغابات كالمراعي كالمكارد الطبيعية 
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ى مف المكارد االقتصادية الميمة فقد ركزت كزارة الزراعة كادارة تعد الغابات كالمراع  
 المحميات في االىتماـ في كضع خطط لتحديث ىذه المكارد كىي :

تاىيؿ المناطؽ المتدىكرة رعكيا كتفعيؿ البرامج االرشاد الغابي كنثر بذكر الحشائش -أ
 ـَُِٔبمعدؿ طف بذكر في ََُ
 غابية  شتمة 2ُّّٕٔانشاء مشاتؿ كانتاج -ب
 فتح خطكط النار كمكافحة اليداـ كفتح المسارات كالمراحيؿ كعمؿ حصاد المياه -ج
 فداف ُُّٓمزرعة شتكؿ  ُّتشجير عدد-د
مرافؽ حككمية )تقرير:ادارة  ْٖشتكؿ غابية لمتشجير الشعبي كتشجير  ٖٖٖٕتكزيع -ق

 (َُِٕالغابات 
 ثالثان: كقاية النباتات :

المحاصيؿ الزراعية كالغابية كمكافحة األفات كاألمراض يقكـ ىذا المنشط بحماية   
طف مبيدات كما تقكـ االدارة سنكيا  َٓ.كاجراء الحجز الزراعي كقد تـ جمب ما يقارب 

 برش المساحات المزركعة كالغابات بكاسطة العربات كباستخداـ االليات كالعمالة اليدكية 
 

 فات( المساحات التي تـ فييا مكافحة اآل ٕالجدكؿ ) 
 المساحة باليكتار النشاط 

 ََُُ مسح كمكافحة جراد البك
 ِّْٓٓ مسح كمكافحة الفار

 ََٓٗ مسح كمكافحة جراد القبكرة
 ََََُ مسح كمكافحة جراد سار الميؿ

 َُْ مسح كمكافحة العنتد
 ـَُِٕالمصدر : ادارة كقاية محاصيؿ ، زالنجي ،
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 رابعان: مجاؿ الثركة الحيكانية 
الثركة الحيكانية مف المكارد االقتصادية اليامة لمدكلة كتمثؿ حرفة الرعى مف الحرؼ    

الرئيسة التى يمارسيا عدد كبير مف سكاف الكالية . كقد عممت كزارة الزراعة كالثركة 
الحيكانية فى  تحقيؽ انجازات كبيرة فى مجاؿ ترقية الخدمات البيطرية كتاىيميا، مف 

يكاف كزيادة اإلنتاج الحيكاني. حسب تقرير إدارة الثركة الحيكانية ، اجؿ تحسيف نسؿ الح
ـ عدد َُِٖكصؿ عدد حيكانات الكالية حسب تقرير الكزارة لمعاـ   َُِٖزالنجي،

 راس  َُِّٖٕٕٖٗ
ـ ، كقد بمغ الصادر َُِٕ( لمعاـ ّكأيضا تـ تحسيف نسؿ الحيكاف انظر الجدكؿ رقـ )

مف الجمكد.)تقرير  َٕٗٓراس مف الضاف ك َُٓٗٔاس مف االبقار ك ر  ََُّّسنكيا 
 (َُِٕادارة الثركه الحيكانية 

 ( تحسيف نسؿ الحيكاف بمنطقة الدراسةٖجدكؿ )
 الجممة ـَُِٕ ـَُِٔ ـَُِٓ ـَُِْ ـَُِّ البياف

 َُّٕ َُْْ َِٕ َْٓ َِْ َٓ تحسيف النسؿ
 ـَُِٕزالنجي ، المصدر : كزارة الزراعة كالثركة الحيكانية ، 

كما تـ انشاء مزرعة نمكذجية لبلنتاج الحيكاني كاألعبلؼ ، كأيضا تـ إنشاء معمؿ   
مراكز ثابتة لتطعيـ  ّسمخانات بيطرية ، كعدد  ّلؤلجباف بمحمية كادم صالح ، كانشاء 

الحيكانات، كتـ استجبلب ثبلثة عربة عيادة بيطرية متجكلة. باإلضافة الى االستمرار فى 
امج االرشادية المصاحبة لمتطعيـ كىي برامج تيدؼ الي رفع كعي االنساف الراعي البر 

،كتتـ ىذه التكعية عبر السمنارات كالحمقات االرشادية االذاعية ، كما تصاحب ىذه 
الحمقات االرشادية مخيمات عبلجية لمرعاة بالمحميات كما إىتـ مشركع المياه كاصحاح 
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، مما ساعد في الحفاظ عمى صحة الحيكاف كتكفير المياه البيئة بحفر الدكانكي كالحفائر
 النقية الصالحة لمشرب.

 خامسان: المجاؿ التجارم:
التجارة مف الحرؼ الميمة جدان فى الكالية ، كيعتمد عمييا عدد كبير مف السكاف حيث   

كف تمارس التجارة التقميدية التى تعتمد عمى المحاصيؿ الزراعية كالمصنكعات اليدكية . ل
بيعد المكانى البرية كاسكاؽ المحاصيؿ كالمكاشى يؤثر سمبان فى مجاؿ التجارة كمف 

 المناطؽ التجارية :
 / بكرصة أـ دخف التجارم :ٔ
يعتبر بكرصة اـ دخف بمثابة الميناء البرم التجارم أحد أىـ مؤشرات النمك االقتصادم   

في الكالية. كتمثؿ اىمية ىذا الميناء في ضبط حركة الصادر كالكارد مف كالي الكالية مف 
دكلتي تشاد كافريقيا الكسطي، اذ تيعد أـ دخف منطقة تداخؿ قبمي كتجارم ،كيعتبر ىذا 

حاصيؿ النقدية مثؿ )الفكؿ السكداني كالسمسـ كالمكبيا كالدخف اضافة السكؽ ميما لمم
الى تسكيؽ عسؿ النحؿ(. بجانب ذلؾ تعتبر سكقان ىامان لممكاشي ، بالبلضافة الي بقية 

 االسكاؽ في مدف الكالية المختمفة .
تأتي كتعد مدينة زالنجي مركزان تجاريان ميمان، نسبة لكقكعيا في ممتقي الطرؽ التجارية ك  

مدينة نيرتيتي في المرتبة الثالثة مف حيث االىمية ك يكجد بيا اكبر سكؽ لتجارة الفاكية 
كالخضركات كالمكالح أما مدينة قارسيبل فتأتي في المرتبة الرابعة مف حيث التجارة اذ 
انيا تشتير بتجارة المحاصيؿ الزراعية ، ىذا باالضافة الي االسكاؽ اليكمية  في مدف 

لتي تقاـ عمي مدار االسبكع )التجارة االسبكعية الدكرية( ) إدارة التجارة كالتمكيف الكالية ا
 (َُِٕ.زالنجى،

 / البنكؾ التجارية كمؤسسات التمكيؿ :ٕ
 مصرؼ االدخار كالتنمية االجتماعية: -أ
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لعب مصرؼ االدخار كالتنمية االجتماعية دكرا استراتيجيا في النمك االقتصادم   
ؿ تقديـ الخدمات كالتمكيؿ اذ أسيـ بشكؿ كاضح في تحريؾ عجمة بالكالية في مجا

التنمية كاستغبلؿ الثركات المحمية لزيادة االنتاج كاالنتاجية كذلؾ مف خبلؿ تمكيؿ 
 ( .ْالقطاعات التالية كفؽ الجدكؿ رقـ)

مف مصرؼ االدخار  ٕٙٔٓ( نسب القطاعات التى تـ تمكيميا فى العاـ ٗجدكؿ )
 زالنجى

 النسبة طاعالق الرقـ
 %َّ الزراعى ُ
 %َِ المينى كالحرفى ِ
 %َُ الصناعات الصغيرة ّ
 %َِ الخدمى ْ
 %َِ التجارل ٓ

 ـَُِٕالمصدر: مصرؼ االدخار كالتنمية االجتماعية زالنجى ،
كيخصص المصرؼ نسبة كبيرة مف مكارده لمتمكيؿ االصغر كتمكيؿ المشركعات ذات   

البعد االجتماعي كيسعي الستقطاب المزيد مف الكدائع عف طريؽ التكسع االفقي 
فرد بتمكيؿ  ُِٖٗـ عدد َُِٔكاالنتشار الجغرافي اذ كصؿ عدد المستفيديف في العاـ 

ط خمسة كثبلثكف مميكف كمائة الؼ جنيو فق 2ََُ2َََّٓفردم كجماعي بمبمغ كقدره 
 (ٔالغير كجاء تمكيؿ المشركعات ذات البعد االجتماعي كما في الجدكؿ )
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 ( : مشاريع البعد االجتماعى التى ٙجدكؿ )
 ـٕٙٔٓتـ تمكيميا مف مصرؼ االدخارزالنجى 

 المبمغ القطاع الرقـ
 َََْٕٖٗ مشاريع التعميـ ُ
 ََََِّٓٔ الكيرباء ِ
 َََُِِٕ الزراعة ّ
 َََٕٓٗٓ تمكيؿ افراد ْ

 َََّْٖٕٔ الجممة
 ـَُِٕالمصدر : مصرؼ اإلدخار كالتنمية االجتماعية ، زالنجي ، 

كما قدـ المصرؼ تمكيبلن لمشرائح االجتماعية كالقطع النسكم كالطبلب كالخريجيف كذكم 
 2َْٔ2َََُاالحتياجات الخاصة بقركض بمبمغ 

 مؤسسة كسط دارفكر لمتمكيؿ االصغر : -ب
ـ .كباشرت عمميا فى َُِْأنشأت مؤسسة كسط دارفكر لمتمكيؿ االصغر فى العاـ    

ـ. كتاسست بشراكة  بيف حككمة الكالية كبنؾ السكداف ، برأس ماؿ تشغيمى َُِٓالعاـ 
جنيو . ََََََٖجنيو كمضاربة بنكية مف بنؾ السكداف بمبمغ  َََََِٕقدرىا 
ؼ المؤسسة الى تحقيؽ تنمية أدكات اإلنتاج كالقضاء عمى البطالة، كتحسيف معيشة كتيد

االفراد كزيادة الدخؿ المادم لمبلسر . كما تيدؼ الى نقؿ تقانة التمكيؿ لبلسر الفقيرة 
كالخركج بيـ مف دائرة الفقر الى دائرة االنتاج . كقد حققت االثر االقتصادل فى 

 (ٕالمجاالت بالجدكؿ رقـ )
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 ـ.ٕٙٔٓ( تمكيؿ المشركعات المختمفة مف مؤسسة التمكيؿ االصغر زالنجى ٚجدكؿ )
تمكيؿ  المشركع

 زراعى
 افراد تجارل مينى خدمى

 ُِٕٔ ّٕٔ ُٗ ُُْ ِِٕ المستفيديف
 ََََُِْْ ََََّٔٓ َََُِْ َََُٕٓٓ َََُْْٖ المبمغ

 ـَُِٕالمصدر: مؤسسة كسط دارفكر لمتمكيؿ االصغر 
 الزراعي السكدانيالبنؾ  -ج
يقكـ ىذا البنؾ بتمكيؿ الخدمات الزراعية بشقييا الحيكاني كالنباتي كجاء التمكيؿ في  

 ـ عمي النحك التالي :َُِٔالعاـ 
 ج2ِٕٓ2َََْالخدمات الزراعية بمبمغ 
 ج2ِِِ2ََْْاالنتاج الحيكاني بمبمغ 

 ج2ُٕٓ2ََِْٓتمكيؿ االليات الزراعية بمبمغ 
ـ كيعد اضافة حقيقة َُِٕلبنكؾ أنشأ بنؾ النيؿ التجارم في العاـ باالضافة الي ىذه ا

لمبنكؾ التجارية في الكالية كقد ساىمت البنكؾ كالمؤسسات التمكيمية في دفع عجمة 
االنتاج كانعكس ذلؾ عمي مستكم معيشة األفراد كىك اليدؼ المرجك مف التنمية الذم 

عمي االقتصاد.) البنؾ الزراعى زالنجى  يؤدم الي االستقرار االجتماعي كبالتالي ينعكس
 ـ(َُِٖ،

 سادسان: تنمية المكارد البشرية:

يقصد بتنمية المكارد البشرية تاىيؿ كتدريب كتعييف ما يرد مف أفراد المجتمع نتيجة لمنمك 
الطبيعي لمسكاف بحيث يصمح ىؤالء ليككنكا قادريف عمي المساىمة في تطكير المنطقة 

كؿ المجاالت. مثبل : الطب كاليندسة كالعمكـ التطبيقية كالتقانة كتحقيؽ خدمة افضؿ في 
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كتاميف الحاجيات االساسية االجتماعية . كيضاؼ الي ىذا التطكير بناء الكادر البشرم 
 كتاىيمو لقيادة الترقية في المجاؿ الفني كالتقنى .

 /محكر بناء القدرات:   ٔ
 تدريب خمسة فني بيطرم سنكيا-ُ
 كف بيطرم في المجاالت البيطرية سنكيا معا ٕٔتدريب -ِ
 مزارع عمي التقانة الزراعية سنكيا ََٓتدريب -ّ
 مزارع عمي تقنيات انتاج العسؿ كالعمؿ في المناىؿ ُٕٓتدريب -ْ
 تكفير معمؿ حاسكب كتدريب العامميف بمركز المعمكمات الزراعية-ٓ
 تدريب الككادر كالمزارعيف في كسائط التمكيؿ -ٔ
 ككادر عمي تمميؾ المزارعيف الحمكؿ المتكاممة لمقطاع المطرم تدريب ال-ٕ
 التدريب عمي التخطيط كالتنمية كالحد مف اثار التمكث .-ٖ

( عدد مف الككادر الذيف تـ تعيينيـ كتدريبيـ لتحقيؽ الخدمة بالكالية في ٛالجدكؿ )
 -ـ عمى النحك التالى:ٕٛٔٓ -ٕٕٔٓالفترة مف 

اطباء  اطباء بشرم 
 اسناف

 انتاج حيكاني ميندس زراعي ميندس صيدلي  اطباء بيطرم

ِْ ُ َُّ ِٗ ُٖٓ ُُٗ ٕٓ 
 

معمميف 
 رياض

معمميف 
مرحمة 
 األساس

ضباط 
 ادارييف

ضباط 
 صحة

معمميف  اقتصادييف
 ثانكل

عماؿ 
 ميرة

عماؿ غير 
 ميرة

ُّْ ّّٔٔ ُُٗ َٓ ِٗٗ ّٗٗ َُْٗ ّّٗٗ 
 ـَُِٕالمصدر : كزارة الحكـ المحمي ، زالنجي،
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 / تخفيؼ حدة الفقر:ٕ
عممت شبكات الضماف االجتماعي بالكالية عمي تعزيز البناء االجتماعي كالعمؿ عمي   

احداث تحكؿ مجتمعي كجعمو مجتمع منتج كمستقر . كلتحقيؽ العدالة االجتماعية لذكم 
االحتياجات الخاصة كااليتاـ كالشرائح الضعيفة ، انشئت اجساـ تعمؿ عمى دعـ الفقراء 

كتنسيؽ المشركعات كتخفيؼ حدة الفقر لبلستفادة  مف المكارد المتاحة  كحصر
كاستقبلليا بصكرة أمثؿ كما أنشئت كذلؾ مؤسسة التمكيؿ األصغر كىي مؤسسة أشبو 
بالبنكؾ التجارية لكنيا تعمؿ لدعـ الفقراء الناشطيف عبر الجمعيات االئتمانية كاليات 

زنة اضافة الي تمميؾ مشركعات مدرة لمدخؿ تخفيؼ حدة الفقر كتحقيؽ التنمية المتكا
مميكف جنيو  2ُْْٖلمفقراء كذكم االحتياجات الخاصة  فقد تـ تمكيؿ الجمعيات بمبمغ 

جنيو كفي مجاؿ األعماؿ  2َََُٕٓٓلمنشاط الزراعي كتمكيؿ االنشطة الحرفية بمبمغ 
 جنيو. 2َََّْْٗاليدكية الخاصة بالمرأة تـ تمكيؿ الجمعيات النسائية بمبمغ 

اما دكر إدارة تخفيؼ حدة الفقر بالكزارة فقد قامت بعممية الحصر كالتنسيؽ لؤلسر 
كاألفراد كالجمعيات كشرائح المجتمع المستيدؼ كتـ تمميؾ مشركعات سبؿ كسب العيش 

 (.ٗبالشراكة مع ديكاف الزكاة أنظر الجدكؿ)

 ـٕٙٔٓالعاـ ( المشركعات التي تـ تمميكيا لألسر كاألفراد حتي ٜجدكؿ )
 العدد نكع المشركع 
 ّْ مكاتر تكتؾ

 ُِِ كابكرات رم لستر 
 َِّ كابكرات رم شفاط

 َْ طكاحيف غبلؿ
 ِْ مكلدات كيرباء استثمار

 ّْ معاصر زيكت
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 َْ سحانات
 ََُِ محاريث يدكية
 ّْ غساالت عربات

 ََٕ كارك
 َٖٔ اغناـ كابقار محسنة

 ِٗ دراجات معاقيف
 ِٖٔ تجارمراس ماؿ 

 ِّٖ شنط حرفييف
 دجاجة ََُِمزرع ك ٔ مزارع دكاجف

 ـَُِٕ: ادارة تخيؼ حدة الفقر ، زالنجي ،  المصدر

( اسرة بالدعـ النقدم َََُٖكباالضافة الي ىذه المشركعات تقكـ الكزارة برعاية) 
المباشر كمشركعات اخرل خاصة مع ديكاف الزكاة كالمؤسسات االجتماعية االخرل كفقا 

 لمجدكؿ ادناه :

 
 ـٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ( دعـ الذكاة لالسر خالؿ عامى ٓٔالجدكؿ )

كرتكنة  بمح ذره االسر
 الصائـ

فرشات 
 خبلكل 

كسكة 
 شتاء

دعـ نقدم 
 لممصارؼ 

 طكاحيف

ََِّ َََُ ََٔ ََََِ َََِ ََََُ ُِْْٓٔٗ َّ 
 ـَُِٕالمصدر : ديكاف الذكاه ،  زالنجى ،
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 / تمكيف المرأة:ٖ
في مجاؿ تنمية أنشطة المرأة تمكنت كزارة الشؤكف االجتماعية مف انشاء اربع مراكز    

امرأة في مجاؿ األعماؿ اليدكية كصناعة  ََّّلتنمية المرأة الريفية كتدريب ما يقارب 
 ُِْالمكاد الغذائية كالعصائر الجافة كالسائمة البمدية كصناعة الفطائر كتمميؾ عدد 

امرأة في مجاؿ صناعة الجبنة كتمميكيف أدكات.  ََٔكتدريب عدد  امرأة ماكنة خياطة
مع اإلستمرار في الكرش التكعكية عف العادات الضارة .)ادارة المراة كالطفؿ ، زالنجي 

 ـ(.َُِٔ،
 / التأميف الصحي :ٗ
أسرة مف الكالية  َََٖٔفي مجاؿ التاميف الصحي لتخفيؼ حدة الفقر فقد تـ تاميف   

بالدعـ االتحادم كديكاف الزكاة أضافة الي التاميف الحر كتاميف المؤسسات الذم بمغ 
ـ .كميـ تحت مظمة التاميف الصحي ، يقمؿ مف َُِٕاسرة بحمكؿ العاـ  َََََٕ

( . يكضح تكزع المراكز الصحية ُِكرقـ ُُقـتكمفة العبلج لطبيعي انظر الجدكؿ ر 
 كخدمات التاميف الصحى بالكالية 

 ( المراكز الصحية بكالية كسط دارفكر:ُُجدكؿ )
اـ  مكجر بندس كسط الجبؿ الجبؿ-غ قارسال ازكـ زالنجى المحميات

 دخف
ش 
 الجبؿ

 - ُ ِ ِ ُ ِ ٔ ِ ٖ المراكز
 ـ.َُِٕالمصدر : لمتاميف الصحى ، زالنجى ،

( تفاكت في أعداد المراكز الصحية بمنطقة  ُُيبلحظ مف خبلؿ بيانات الجدكؿ )   
الدراسة حسب الكثافة السكانية بحيث نجد في محمية زالنجي حكالي ثمانية مراكز لمتأميف 

  مراكز كال تكجد مركز صحي في محمية شماؿ جبؿ مرة. ٔالصحي تمييا محمية قارسيبل 
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 التأمينية بمنطقة الدراسة : ( الخدماتُِالجدكؿ رقـ )
االشعة  الصيدليات المراكز  االطباء

 كالمكجات
الحر  تاميف

 كالمؤسسات
االسر 

 المدعكمة

ِْ ِْ ِِ ِ َََََٕ َََٖٔ 

 ـَُِٕالمصدر: لمتاميف الصحي بالكالية ، 

 -السياحة:

تمتاز كالية كسط دارفكر بكجكد مناطؽ سياحية جذابة خاصة منطقة جبؿ مرة كالتي 
تمتاز بغاباتيا الكثيفة كمناطقيا السياحية مثؿ بمدكنؽ كمرتجمك باالضافة الي شبلالتيا 
مثؿ قمكؿ كدرسة كنامي كالفكىات البركانية بمياىيا المعدنية الساخنة كالباردة في قمة 
جبؿ مرة. باالضافة الي المناطؽ السياحية االخرل في كادم صالح كازكـ كأريبك 

 مف طيكر حيكانات مختمفة.كمناطؽ الصيد كما بيا 

 -النتائج:

تكجد بالكالية امكانيات جغرافية لمتنمية الزراعية، مثؿ المناخ المبلئـ كالتربة  -
 الخصبة ككفرة المكارد المائية.

 ترتكز القاعدة االقتصادية في الكالية عمى الزراعة التقميدية كالرعي التقميدم. -
 الفترات االخيرة.تـ استجبلب معدات كتقاكم كخدمات بيطرية في  -
تكجد بالكالية نشاط تجارم داخمي كخارجي يمكف اف تساىـ في التنمية  -

 االقتصادية.
 اىتمت الكالية ببناء القدرات البشرية في تدريب كتأىيؿ الككادر البشرية. -
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نزكح السكاف مف الريؼ الي المدف بسبب الحركبات ادم القمة االنتاج  -
 الزراعي.

يحدثبمنطقةالدراسيتنمييحقيقيةكتغيرات اقتصادية كبيرة برغـ مما ذكر اال انو لم -
 بعد انشاء الكالية.

 قائمة المصادر:

 التقارير:
 ـ تقرير عف انشاء الكالية .َُِٗأمانة حككمة كالية كسط دارفكر ، زالنجي ، .ُ
 ـ. تقرير عف المكارد الطبيعية بالكالية.َُِٗكزارة االنتاج، زالنجي، .ِ
 ـ. تقرير عف المكارد الطبيعية بالكالية.ََِِكزارة االنتاج، زالنجي، .ّ
 GIS مصدر : عمؿ الباحث استنادان عمى معمكمات البعثة األممية: .ْ

UNAMIDَُِِ 
(التنمية مفتاح السبلـ في دارفكر، مركز دراسات السبلـ ََِّمحمد، ادـ الزيف ) .ٓ

 كالتنمية، جامعة جكبا.
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 :الممخص

الدراسة إلى التعرؼ عمي أىـ اإلنجازات التي قاـ بيا العرب المسممكف كالبربر كخاصة الدكر ىدفت 
الذم لعبو األمير عبدالرحمف الداخؿ )الممقب بصقر قريش( في فترة فتكحاتو لؤلندلس، كتكضيح 
ي التعايش السممي كقبكؿ اآلخر بيف كافة المجتمع مف مسمميف كييكد كمسيحييف لتحقيؽ العدالة عم

األرض. كتكمف أىمية المكضكع في بقاء الدكلة األمكية في األندلس لفترة طكيمة رغـ المكائد 
كالمؤامرات المدبرة مف قبؿ األسباف كمتمردك البيت األمكم نفسو لنزع الحكـ، كطمب الحكـ ىك الذم 

 يشرح لماذا ككيؼ فقد المسممكف إمارتيـ باألندلس.
ثراء مادتو مع االستعانة بالمصادر استخدـ المنيج التاريخي الكصفي  لدراسة ىذا المكضكع كا 

 . كالمراجع األكلية كالثانكية
 
Abstract: 

This study was conducted with the aim of identifying the most important achievements 

made by Muslim of Arab and Berbers, especially the role of prince Abd al-Rahman al-

Dakhil (SaqrGuraish) during his conquests of Andalusia, and the clarificationof the 

peaceful coexistence and acceptance of others from all society, including Muslims, Jews 

and Christians, due to the achievement of justice inthe state. The importance of the study 

lies in survival for a long time despite the conspiracies contrived by the Spain or the 

Ummaya contumacious seeking the rule which explain why and how the Muslim loosed 

Andalusia. 

 The descriptive historical method was used to study this topic and enrich of its material 

by making the use of primary and secondary sources and references.  

 
  



 

061 
 

 مقدمة:

يراد باألندلس في التاريخ اإلسبلمي تمؾ الحقبة الزمنية التي امتدت مف فتح العرب 
الفترة ـ(، كىي ُِْٗ –ق ٕٖٗـ( حتى سقكط غرناطة )ُُٕ –ق ُٗألسبانيا سنة )

التي امتدت نحك ثمانية قركف، مٌر مف خبلليا المسممكف بأكضاع متقمبة مف القكة 
كالضعؼ نتيجة لقكة الحكاـ أك ضعفيـ، كمف المؤكد أف العرب كالمسممكف انتقمكا إلى 
األندلس يحممكف إلى جانب إيجابياتيـ جممة مف السمبيات كالجنكح لمعصبية كالتكالب 

ليا مما عجؿ بإضعافيـ، كما مٌر األندلسيكف بأحكاؿ متقمبة عمى السمطة كالصراع حك 
مف قبكؿ كجكد المسمميف كالتعايش معيـ حتى برز منيـ المكلدكف كمحبي العمكـ 
اإلسبلمية، كرفض كجكد المسمميف كمقاكمتيـ حتى نجح ىذا التيار أخيران في طرد 

زالة ك  كنس المظاىر اإلسبلمية المسمميف كالتضييؽ عمى مف تأسمـ مف القكط كالكنداؿ كا 
 كالدينية كمحاكلة القضاء عمى المغة العربية.

 مشكمة البحث
فتح المسممكف األندلس بقمب رجؿ كاحد لكنيـ سرعاف ما انشطركا كتمزقكا إلى عصبيات عربية 
مختمفة كقكميات متباينة األمر الذم سيؿ نياية كجكدىـ ىناؾ ، فيؿ جاءكا يحممكف داءىـ معيـ أـ 

 باف لـ يرضكا بيـ أبدا أـ أف حب السمطة ىك الذم فرقيـ بجميع مككناتيـ حتى ىانكا.أف األس
 تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج كمف أىما:

المغامركف كالطامعكف في السمطة كانكا أىـ أسباب تمزؽ المجتمع األندلسي كنشكب الفتف أكالن:
 كالحركب كالصراعات الداخمية.

ة في الجيش كتممكتيا األحقاد نتيجة الستخداـ عناصر غيرىا مثؿ ضعفت العصبية العربيثانيان:
 الصقالبة كالبربر . 
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تكتؿ المجتمع األندلسي في بؤر قكمية كاختصت كؿ قكمية بناحية أك مدينة محددة مما جعؿ ثالثان:
 مدف الببلد كمناطؽ نفكذ لفئة معينة. 

ب انييار عصبة بني أمية في المشرؽ خاصة لـ يستفيد الحكاـ كال الرعية في األندلس مف أسبارابعان:
 مف ناحية االعتماد عمى عصبية محددة. 

إقرار مبدأ العدالة كالتسكية بيف أفراد الجيش كاف كفيبل بأف يخمص الكؿ مف كؿ الطكائؼ خامسان:
 لؤلندلس كحكاميا.

 
 خمفية تاريخية جغػرافية عف األندلس:

كالبرتغاؿ، أك ما يسمى بشبو الجزيرة اإليبيرية، كتبمغ تعرؼ ببلد األندلس اليـك بدكلتي أسبانيا 
مساحتيما ستمائة ألؼ كيمكمتران تقريبان، كيفصؿ شبو الجزيرة األندلسية عف المغرب مضيؽ )جبؿ 

تقع ك  ،(1)كيمكمتر بيف سبتة كجبؿ طارؽ 2ُِٖطارؽ(، كيسميو المؤرخكف )درب الزقاؽ( كىك بعرض 
ب الغربي مف أكربا عمى مثمث مف األرض، يضيؽ كمما إتجينا نحك شبو الجزيرية اإليبيرية في الجنك 

الشرؽ، كيتسع كمما اتجينا نحك الغرب، كتتصؿ في الشماؿ بببلد الفرنجة بكاسطة جباؿ البرينيو أك 
فالبحر المتكسط (2). جباؿ البرتات، كتحيط بيا المياه، مما جعؿ العرب يطمقكف عمييا )جزيرة األندلس(

أما عف (3). شرؽ كالجنكب الشرقي، كالمحيط األطمنطي مف الجنكب كالشماؿ الغربييحيط بيا مف ال
السكػاف فكانت أسبانيا في الفترة األخيرة مف الحيكـ القكطي تعرضت لضعؼ سياسي كاجتماعي مما 
جعميا فريسة سيمة لمغزاة مف الجنكب كالشماؿ، ككاف المجتمع األندلسي ينقسـ إلي عدة طبقات منيا 

العميا كتتككف مف النببلء كالممكؾ كلـ يكف الممؾ يعيف بالكراثة بؿ كاف ينتخب، فالنظاـ كاف  الطبقة
ممكيان انتخابيان، لكنو أدل في النياية إلي تنافس بيف النببلء لمكصكؿ إلي الحكـ مما زاد مف المؤامرات 

سعان غير محدكد في بينيـ، األمر الذم أضعؼ قكة الدكلة، كطبقة رجاؿ الديف ككاف ليـ نفكذان كا

                                                                 
 .ْـ، صَُِٓالقاىرة، ، ُإيناس حسني البيجي. التاريخ السياسي لممسمميف في األندلس، دارالتعميـ الجامعي ط(1)

 .ُٔـ، صُٕٗٗالسيد عبد العزيز سالـ. تاريخ المسمميف كأثارىـ في األندلس. مؤسسة شباب الجامعة، بيركت، (2)

 .ٓإيناس حسني البيجي، المرجع السابؽ، ص(3)
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العصكر الكسطى ، ككانكا يشارككف النببلء في انتخابات الممؾ كأيضان كانت ليـ ممتمكات عقارية 
، كالطبقة الكسطى كىي الطبقة الحرة التي تمثؿ الشعب، ككثرتيا تدؿ عمى (ْ)معفاة مف الضرائب

أفراد ىذه الطبقة قميؿ، كما كانكا رخاء المجتمع كقمتيا تدؿ عمى اختبللو، كفي الفترة األخيرة كاف عدد 
مثقميف بالضرائب، كالطبقة الدنيا أك طبقة العبيد كىـ األكثر عددان في المجتمع القكطي، كمعظميـ 
يعمؿ في مزارع النببلء، ككانكا تابعيف لؤلرض يتنقمكف معيا إذا بيعت لشخص آخر، كطبقة الييكد 

ة في دكاكيف الحككمة، ككانكا مكركىيف الختبلؼ الذيف كانكا يقكمكف باألعماؿ المالية كالحسابي
عقيدتيـ الدينية، كلذلؾ تعرضكا لكثير مف االضطياد فإضطركا لقمب نظاـ الحكـ بالثكرات أحيانان، 

كىنالؾ بعض القبائؿ اليمجية التي جاءت مف شماؿ أسكندنافيا مف (5).كأحيانان عف طريؽ المؤتمرات
غيرىا كىجمت عمى منطقة األندلس كعاشت فييا فترة مف الزمف، ببلد السكيد، النركيج كالدنمارؾ، ك 

كيقاؿ أف ىذه القبائؿ جاءت مف ألمانيا ككانت تسمى بقبائؿ الكنداؿ أك الفنداؿ كما عرفت 
ستقركا فييا، كشيد ىذا . (1)بػ)فانداليسيا( كحيرؼ اإلسـ أندكلسيا فأندلكس كفتح المسمميف األندلس كا 

التي ضمتيا أسبانيا اإلسبلمية مف حيث الجنس كالعقيدة كالثقافة،  العصر تنكعان مف العناصر
كبالتالي تألؼ المجتمع األندلسي مف العرب الفاتحيف كالبمدييف كالبربر الذيف دخمكا مع طارؽ بف 
زياد، ثـ طائفة الييكد كجماعة مف األسباف المسالمة الذيف دخمكا في اإلسبلـ، كالعجـ الذمييف أك 

ـ الذيف بقكا عمى دينيـ في ظؿ الحكـ اإلسبلمي، ثـ طائفة المكلديف بيف الرجاؿ المستعربيف كى
 العرب كالنساء األسبانيات.

 / المسممػكفُ
العرب كدخمكا األندلس عمى مكجات متتابعة أك طكالع، باإلضافة إلي مف ىاجر إلييا مف أىؿ  أكالن:

الشاـ كغيرىـ مف العرب عمى إثر إنتصار طارؽ بف زياد عمى القكط في مكقعة )كادم لكة(، كبعد 
ه إستقرار المسمميف في األندلس كتتاـ فتحيا عمى يدم مكسى بف نصير ككلده عبد العزيز ككاف جند

                                                                 
 .ُُٕالسيد عبد العزيز سالـ، المرجع السابؽ، ص (ْ)

 .ُٕإيناس حسني البيجي، المرجع السابؽ، ص  (5)

 .ُُٕالسيد عبد العزيز سالـ، المرجع السابؽ،  (1)



 

063 
 

تتألؼ مف ثمانية عشر ألؼ مف كجكه العرب كالمكالي، كعرفاء البرير، ثـ طالعة الحر بف عبد 
. ككاف أغمب (2)ق( إذ قدـ كاليان عمى األندلس كمعو أربعمائة رجؿ مف أفريقيةٕٗالرحمف الثقفي في)

عتبركا أنفسيـ مف أىميا  العرب مف اليمنييف كسمك بالبمديف أك أىؿ البمد، ألنيـ إستقركا في األندلس كا 
ق كأغمبيـ مف العرب كتحصنكا بسبتة بعد ُِْكأصحابيا. ثـ أتت طالعة بمج بف بشر القشيرم سنة 

ضطر كالي األندلس عبد الممؾ بف قطف الفيرم إلي  ىزيمة البرير ليـ في كاقعة األشراؼ، كا 
كفدت إلي األندلس اإلستعانة بيـ عمى إخماد ثكرة البربر في األندلس، فعبركا إلي األندلس، ثـ 

 .(3)الطالعة الثالثة مف الشامييف، كىـ ثبلثكف رجبلن في صحبة أبي الخطار بف ضرار الكمبي
البػربػر كىـ الذيف لعبكا دكران ميمان في فتح األندلس، فقد كاف جيش طارؽ يتألؼ منيـ كأنباء  ثانيان:

ندلس عدد ىائؿ منيـ بغية النصر الذم أحرزه طارؽ عمى القكط تصؿ إلي المغرب فيرع إلي األ
إلتماس الغنائـ أك اإلستقرار فييا، كظمت ببلد المغرب مصدران لميجرات البربرية إلى األندلس، بؿ أف 
بعض خمفاء بنى مركاف يستكثركف مف بربر العركة، كيعتمدكف عمييـ في جيكشيـ، كقد زاد إبف 

دخؿ األندلس كىي )مطغرة  خمدكف بأسماء قبائؿ كاف يتألؼ منيا جيش طارؽ بف زياد الذم
، ثـ يضيؼ إبف حـز قائمة بقبائؿ أخرل كفدت (1)كمديكنة، كمكناسة، كىكارة( ككميا متفرعة مف زنانة

 .(ِ)إلي األندلس كىي )مغيمة، ممزركزة، كنقزة، كأكرية، كمصكدة
مف ألفي  المػكالي حيث دخؿ عدد كبير مف مكالي بني أمية في طالعة بمج إذ كاف جيشو يتألؼ ثالثان:

مكلى كثمانية مف العرب، كمنذ ذلؾ الحيف ألفكا حزبان ىامان إنضـ إليو كؿ مف كاف في األندلس مف 
مكالي بني أمية كعماليـ، كمنيـ بنك الخميع كبنك أنسكس، كبقية المكالي مف المشرؽ، فمنيـ دمشقيكف 

عة بمج لؤلندلس، كأصبحكا . كازداد عدد المكالي في األندلس بعد طال(ّ)كأردنيكف، كعراقيكف كفرس

                                                                 
 .ٔٗـ، ص ُْٔٗإبف عبد الحكـ، فتكح أفريقية كاألندلس، دار الكتاب لمطباعة كالنشر، بيركت،  (2)

 .ُٓـ، صُٕٖٗ، ِإبف القكطية. تاريخ فتح األندلس. دار الكتب اإلسبلمية، بيركت، ط (3)

 .ُِٓ، السيد عبد العزيز سالـ، مرجع سابؽ، ص َُٔـ ص ُّٖٗ، دار الكتب العممية، بيركت، ٔالمبتدأ كالخبر. المجمد األكؿ، جكديكاف ,عبدالرحمف إبف خمدكف. كتاب العبر (ُ)

 .ْٕٔ-ُْٔاألندلسي: أبك محمد عمي بف أحمد سعيد. جميرة أنساب العرب. دار الكتب العممية، بيركت، ص  حـز الظاىرمإبف  (ِ)

 .ُٓابف القكطية، مرجع سابؽ، ص (ّ)
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يؤلفكف طائفة قكية تعرؼ باألمكييف، الذيف ازدادكا قكة بعد سقكط دكلة بني أمية في المشرؽ، كفرار 
 .(ْ)عدد ىائؿ منيـ إلي أفريقية كاألندلس

المسػالػمة كىـ جماعة مف األسباف الذيف دخمكا اإلسبلـ، كقد كاف لسياسة التسامح الحكيمة  رابعان:
عمييا الفاتحكف العرب أثران كبيران في إسبلـ عدد ىائؿ مف األسباف، كبالتدريج نبذ كثير مف التي سار 

أىؿ الذمة دينيـ المسيحي كاعتنقكا اإلسبلـ، إما بحثان لمصمحة شخصية، أك إيمانان صادقان بيذا الديف 
رب لـ يتعرضكا الذم ضمف لممسالمة الكقكؼ مع العرب عمى قدـ المساكاة، كالكاقع أف الفاتحيف الع

ألىؿ الذمة بأذل، كلـ يفرضكا عمييـ اإلسبلـ قيران، )ال إكراه في الديف(، بؿ كانكا يعتبركنيـ مف أىؿ 
الكتاب، كقد دخؿ كثير منيـ اإلسبلـ بمحض إرادتيـ ألف مف أسمـ كاف ينتقؿ إلي كضع المسمـ دكف 

 .(ٓ)تفريؽ أك تمييز، كىك عمي نقيض ما كاف يحدث في الشرؽ اإلسبلمي
المػكلػدكف كىـ نتاج لمتصاىر كلما كاف الفاتحكف العرب كالبربر قد ترككا نساؤىـ في ببلدىـ  خامسان:

أقبمكا عمى مصاىرة األسباف أىؿ الببلد كمضكا عمى ىذا النحك، يتزكجكف مف األسبانيات ما شاءكا، 
بلـ في األندلس انتشاران كعاشركا أىؿ الببلد كجاكركىـ، كعف طريؽ المجاكرة كالمصاىرة إنتشر اإلس

تجاكز كؿ تقدير في الحسباف، كىكذا امتزجت دماء الفاتحيف مف العرب كالبربر مع سكاف الببلد. 
فنشأ جيؿ جديد مف أباء مسمميف عرفكا بالمكلديف، ككاف عبد العزيز بف مكسى أكؿ مف تزكج 

رب، أمثاؿ زياد بف النابغة بأسبانية كىي )أنجمكنيا أرممة لزكريؽ( فحذا حذكه كثير مف رجاؿ الع
التميمي، الذم تزكج مف إحدم أميرات أسبانيا، كعيسى بف مزاحـ الذم تزكج مف سارة القكطية. كلقد 
تألؼ مف المكلدكف جماعات كبيرة في طميطمة التي كانت مركز مف مراكز العصبية المكلدة، كقد 

عف سمطاف قرطبة. ككانت إشبيمية  ظير ذلؾ في حركاتيـ الثكرية المتعددة، كميكليـ اإلنفاصمية
 .(ُ)معقبلن ليـ، ككانكا يمثمكف أكبر طائفة مف سكانيا، كيعممكف بالتجارة لذلؾ جنكا أرباحان ىائمة

 

                                                                 
 .ِّـ، صُّٕٗإبف حياف. المقتبس في تاريخ رجاؿ األندلس، )نشره ممتكر أنطكانية(، باريس،  (ْ)

 .ُِٕالسيد عبد العزيز سالـ، مرجع سابؽ، ص (ٓ)

 .ٔابف القكطية، مرجع سابؽ، ص (ُ)
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 / العجـ أك المستعربكف:ٕ
ىـ نصارل األسباف الذيف عاشركا المسممكف كيتكممكف العربية مع إحتفاظيـ بدينيـ لذلؾ عرفكا      

بالمستعربيف، ككاف العرب يسمكنيـ بعجـ الذمة، ككانكا يمثمكف جميرة سكاف الببلد في السنكات 
المسالمة يزداد األكلى التي تبعت الفتح اإلسبلمي، كلكف عددىـ أخذ يتناقص تدريجيان بينما أخذ عدد 

، كبعد مركر الزمف أصبحكا أقمية في األندلس. كىكذا عاش النصارل جنبان إلي جنب مع  يكمان بعد يـك
المسمميف، ككاف ليـ رئيس في كؿ مدينة يعرؼ بالقكمس، كما كاف ليـ قاضي نصراني يفصؿ 

، كبذلؾ طبؽ المسممكف ، مممان بالقانكف القكطي كالشريعة اإلسبلمية(ِ)منازعاتيـ يعرؼ بقاضي العجـ
سياسة مف التسامح عمى أىؿ الذمة مف النصارل، فترككا ليـ كنائسيـ بإستثناء التي قسميا المسممكف 
بينيـ أك أقامكا فييا مساجد جامعة مثؿ جامع قرطبة الذم أقيـ في شطر كنيسة شف بخيت، كمسجد 

. كلقد (ّ)أرمبلط بيف قرطبة كطميطمةرفينة الذم أقيـ في كنيسة سانتا رفينا،كذلؾ أديرتيـ مثؿ دير 
. ككانك عمى ىذا النحك حمقة )*(برزت شخصيات لعبت دكران ىامان في تاريخ اإلسبلـ باألندلس

 (ْ)اإلتصاؿ بيف الثقافة العربية كاألكربية

 ثالػثان: الييػكد 
يران إذ قرر عانى الييكد كثيران مف إضطياد القكط كالركماف ليـ، كقد بمغ ىذا اإلضطياد مبمغان كب

المجتمع الطميطمي ضركرة تعميدىـ، كحرمكا عمييـ إقامة شعائرىـ الدينية، ثـ أرغمكا عمى التنصر، 
فبدأ الييكد يتأمركف سران ضد القكط، فأسرؼ القكط في سياسة اإلضطياد، كعممكا عمى تنصيرىـ. كال 

ستنجادىـ بالعرب، أل ف العرب عاممكا الييكد نستبعد إتصاؿ الييكد في األندلس بييكد المغرب كا 
أحسف معاممة عند دخمكىـ األندلس، فترجمكا الكتب العربية إلي العبرية كالبلتينية، كنبغ منـ كثيركف 
في الطب كالفمسفة كالفمؾ كالكيمياء أمثاؿ ىدام بف شفركط طبيب عبد الرحمف الناصر، كمكسى بف 

                                                                 
 . ُِـ، صُْٖٗالمسمى المرقبة العميا فيمف يستحؽ القضاء  الفناء(، نشره ليفي بركفنساؿ، القاىرة، ) -النبياني: أبك الحسف بف عبداهلل بف حسف. تاريخ قضاة األندلس(ِ)

 .ُٕص ـُُْٗىػ، ُِّّبيركت، )ترجمو فانياف(،  ، دارالثقافة،ّ. جكتاب البياف الميٍغًرب في اختصار أخبار ممكؾ األندلس كالمغربإبف عذارل المراكشي.  (ّ)

الية ، كمطراف طميطمة عبد اهلل بف قاسـ، كأسقؼ قرطبة أصبغ بف عبد اهلل بف نبيؿ، كما نبغ منيـ مترجمكف قامكا بترجمة كثير مف الكتب القشتRecemundoزيد المعركؼ في المدكنات األسبانية بريسيمكندك  مثؿ األسقؼ ربيع بف )*(

 .ُُّيز سالـ، مرجع سابؽ، صإلي العربية بحكـ إجادتيـ لمغة العربية كالبلتنية الحديثة. السيد عبد العز 

 .ُِّالسيد عبد العزيز سالـ، مرجع سابؽ، ص (ْ)
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براىيـ بف سيؿ اإلسرائيمي، كقد تجاك  ز نفكذ الييكد في عيد ممكؾ الطكائؼ الحد ميمكنة الفيمسكؼ كا 
. كأماـ ىذا الخميط (ُ)خاصة في مممكة غرناطة فكاف البف نقير اإلسرائيمي كؿ السمطاف في غرناطة

العجيب مف األجناس تكتمت العناصر العربية كألفت نكعان مف العصيبة، كظيرت آثار ذلؾ في صراع 
 .(ِ)ديفالعرب مف جية كالبربر مف جية أخرل مع المكل

 :اإلمارة ( –الكالة  –العيكد التي مرت بيا األندلس ) الفتح 
يعد فتح األندلس مف أعظـ الفتكحات التي قاـ بيا العرب في القرف األكؿ فتػػػػػح األنػػػػدلػػػس: ٔ.

لئلسبلـ، كبسطكا سمطاتيـ عمى شبو جزيرة إيبيريا بأسرىا، فكجيكا إلييا إىتماميـ ككجدكا تعاكنان 
ف كثير مف األسباف أنفسيـ، ككانت الفرصة مكاتية لمكسى بف نصير كقائده طارؽ بف صادقان م

زياد،فقد حاكؿ مكسى إحتبلؿ أرض جديدة عمى الجانب اآلخر مف مضيؽ جبؿ طارؽ، كأقبؿ عمى 
ىذه الخطكة نتيجة لمكعكد التي تمقاىا مف نائب اإلمبراطكر في مدينة سبتة، التي ظمت في حكزة 

ى الرغـ مف سقكط قرطاجنة حديثان في إيدم المسمميف. كلقد تحققت مف إالغارة التي البيزنطييف عم
قاـ بيا طريؼ قائد البربر عمى جزيرة طريؼ، كشجع نجاح الغارة التي قاـ بيا طريؼ طارقان عمى 

( رجؿ ككقعت المعركة الحاسمة بيف قكة المسمميف َََٕاإلستعداد لمحرب بقكة ىجكمية مككنة مف )
نتيت بكارثة المياج مة كالجيكش النظامية لممؾ القكط الغربييف بعد بضعة أسابيع في كادم لكة، كا 

لمقكط الغربييف بعد بضعة أسابيع إضطربكا ككلكا فراران، بينما قرر طارؽ أف يزحؼ إلي األماـ، 
اـ كسقطت مدف المممكة القكطية الكاحدة تمك األخرل، أما قرطبة فاستكلى عمييا مغيث في مستيؿ ع

.مضى مكسى بف النضير مف ماردة يريد طميطمة، كبمغ (ّ)ق بينما سقطت طميطمة دكف مقاكمةّٗ
طارقان إقبالو، كسار حتى إفتتح سرقسطة. ثـ جاء رسكؿ الخميفة الكليد بف عبدالممؾ سنة خمسة 
ستخمفو عمى مدائني ا كتسعيف يطمب مثكليـ إليو في دمشؽ فخمؼ إبنو عبد العزيز عمى األندلس، كا 

                                                                 
 . ُٔـ، صََِٗلساف الديف إبف الخطيب. الممحة البدرية في الدكلة النصرية. المجمد الثاني، دار المدار اإلسبلمي، بيركت،  (1)

 .ُّّالسيد عبد العزيز سالـ، مرجع سابؽ، ص  (2)

 .َُٖـ، صَُٖٗج. س. ككالف. األندلس. دار الكتاب المبناني، الطبعة األكلى، بيركت،  (3)
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كبمدناىا، كأسكنو إشبيمية، كىي مدينة عمى نير عظيـ ال يخاض فاراد أف تككف فيو سفف المسمميف 
 . (ْ)كتككف بابان لؤلندلس

 
 . الػػػػػكالة:ٕ

جتمع )*(ق بتدبير بعض رؤكس  الجيش مف العربٕٗقتؿ عبد العزيز بف مكسى بف نصير سنة  ، كا 
اخت مكسى بف نصير، كأكؿ ما فعمو آيكب أف نقؿ  ىؤالء باألندلس عمى أيكب بف حبيب المخمي ابف

العاصمة إلي قرطبة، كالكاقع أف قرطبة كانت جديرة باإلختيار لحسف مكقعيا، ككاف سميماف بف عبد 
ق كخمفو عمر بف عبد العزيز، فإختار لكالية األندلس رجبلن فاصبلن ٗٗالممؾ قد تكفى في صفر 

أمره أف يخمس أرضيا كيخرج منيا ما كاف عنكة خمسان هلل . ك (ُ)صالحان ىك السمح بف مالؾ الخكالني
، (ِ)مف أرضيا كمكانيا كعقارىا، كيقر القرل، كيبدك أنو كاف ال يعمـ شيئان عف اإلسبلـ في األندلس

ككاف يرل إجبلء أىؿ األندلس منيا، إلنقطاعيـ عف المسمميف فكتب إليو السمح يعرفو بقكة اإلسبلـ 
فييا ككثرة مدنيا، كشرؼ معاقميا، فمما أستكثؽ عمر مف أىمية األندلس كثبات أقداـ المسمميف فييا، 

ىمية كبرل تمثمت في . كالجدير بالذكر أف عيد السميح كاف لو أ(ّ)أكالىا جزءان كبيران مف عنايتو 
جياده في غالة مف أراضي الفرنجة ككانت غالة قد إنقسمت إلى عدة دكيبلت منيا: أربكنة كنيمة، 
لي الشماؿ الغربي مف كالية سبمانيا تقع دكقية أكيتانيا  كآجد، كبيزيية، كلكديؼ، قرقشكنة، كمجمكف. كا 

لي الشماؿ الشرقي مف سبمانيا يقع إقميـ  كعاصمتيا برديؿ الكاقعة عمى مصب نير الجاركف، كا 
بركفانس كعاصمتو مدينة أنبكيكف. ككانت األندلس في إضطراب بسبب اليزيمة التي لحقت 

 بالمسمميف في قرقشكة، كبسبب النزاع بيف العصبياف العربية الذم إستفحؿ أمره في األندلس. 

                                                                 
 .ِٕـ، ص ُٖٗٗإبراىيـ األبيارم. أخبار مجمكعة في فتح األندلس كذكر أراءىا ، دار الكتاب المبناني، ط الثانية، بيركت،  (ْ)

 .ِٗ-ِٖزياد بف نابغة التميمي. إبراىيـ األبيارم، مرجع سابؽ، صأمثاؿ أيكب بف حبيب المخمي، حبيب بف عبيدة، كزياد البمدم، ك  )*(

 . ِٖٔ، صـُٕٗٗىػ / ُُْٕ، دار الثقافة، بيركت، إحساف عباس. الزخيرة في محاسف أصؿ الجزيرة. القسـ األكؿ، المجمد الثاني، تحقيؽ أبكالحسف عمي بف بسَّاـ التغمبي الشنتريني (ُ)

 . ّّ، صإبراىيـ اإلبيارم، مرجع سابؽ (ِ)

 .ُِإبف القكطية، مرجع سابؽ، ص (ّ)



 

068 
 

قكط في األندلس كعف إتماـ كاف العرب قد شغمكا بتصفية ثأراتيـ القبمية عف القضاء عمى بقايا ال
. كيقاؿ أف عنبسة كاصؿ زحفو حتى كصؿ إلي كادم نير ردكنة، (ْ)إخضاع البربر في إفريقية

نطمؽ في زحفو سريعان مصعدان في النير دكف أف يقابؿ معارضة جديدة، حتى تمكف مف الكصكؿ  كا 
ستكلى  عمى مدينة أرنكف ثـ نيبيا إلي نير الساءكف، كتكغؿ في إقميـ برغندية الكاقع شماؿ شالكف كا 

أغسطس، كتؤكد المصادر البلتنينة أف دكؽ أدكر صاىر مكنسة البربرم بأف زكجو  ِِجيشو في 
. كأنو ساعد عنبسة في غزك برغندية ليبعد خطرىـ عف ببلده مف (ٓ)مف إبنتو المبيجية أك مينيف

خرل، كقد تككف ثمة غارات جية، كألنو لـ يكف كقتئذ عمى عبلقة طيبة مع دكلة الفرنجة مف جية أ
شنيا المسممكف المرابطكف في أريكنة، أما الغزك الحقيقي فمـ يستأنفو المسممكف إال في عيد عبد 

. كعبد الرحمف (ُ)قَُُالرحمف الغافقي، إذ تكلى األندلس بعد أف عزؿ عذرة في ربيع األكؿ سنة 
حسف القيادة كالشجاعة كقكة الشكيمة، الغافقي مف أعظـ قكاد المسمميف في األندلس، ككاف معركفان ب

كقد أبمى ببلءان حسنان في مكقعة طكلكشة التي قتؿ فييا السمح، فتركت ىزيمة المسمميف أثران عميقان في 
نفسو لذلؾ كاف تكاقان إلي مبلقاة الفرنجة، راغبان في اإلنتقاـ منيـ كجاء تقميده لكالية األندلس، فاستبشر 

برفع المظالـ عف الناس، ككاف يطكؼ عمى المدف كيحقؽ في شكايات الناس لكاليتو كشرع عيده 
الرعية، ال يميز بيف مسيحي كمسمـ، كعزؿ كثيران مف القكاد كالكالة الذيف ثبت مظالميـ لمرعية؛ كقضى 
الغافقي ما يقارب العاـ ينظـ شؤكف الببلد ثـ أعمف الجياد ضد الفرنجة، فتجمعت حكلو جمكع 

كا يتكقكف لمقتاؿ تحت قيادتو، كتـ تككيف جيش ىائؿ يتراكح عدده مابيف )سبعيف المتطكعيف الذيف كان
 . (ِ)إلى مائة ألؼ(، جميـ مف البربر، إذ أف العرب كانكا كقتئذ مشغكليف بمنازعاتيـ القبمية

كيبدك أف خبلفان نشب بيف الغافقي كأحد قكاد المسمميف كىك مكنكسة البربرم، كغضب الدكؽ أدكؽ لما 
صيره، ككانت جيكش المسمميف قد تدفقت عمى كاليتو تدفؽ السيكؿ فتناسى ما كاف بينو كبيف أصاب 

                                                                 
 .ّٕ -ْٔـ، صُّٖٗشكيب أرسبلف. تاريخ غزكات العرب. دار الكتب العممية، بيركت،  (ْ)

 .ِٖٓحسيف مؤنس، مرجع سابؽ، ص (ٓ)

 .ُٗ-ٖٖشكيب أرسبلف، مرجع سابؽ، ص (ُ)

 .ُّْ-ُُْالسيد عبد العزيز سالـ، مرجع سابؽ، ص  (ِ)
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نتيى األمر بيزيمة المسمميف في )ببلط الشيداء أك تكر  غالة) شارؿ مارتؿ( فزحؼ شارؿ بجيكشو كا 
ثكرات ىػ .ككاف التمييد لمفتح اإلسبلمي كأضحان، فالببلد منقسمة عمى نفسيا كالُُْسنة  (ّ)بكاتيو(

تجتاح أسبانيا مف الشماؿ كمف الجنكب، ككاف طارؽ يعتمد عمى حزب آؿ غيطشة، كمكاليو الذيف 
نضـ ىؤالء مجمكعة الييكد الذيف ىممكا لممسمميف، كدلكىـ عمى  كانكا ساخطيف عمى لزكريؽ، كا 

بلئمة بكثير عكرات الببلد، ككاف عامبلن ىامان في الفتح، أما عبد الرحمف الغافقي فكانت ظركفو أقؿ م
، ثـ كاصؿ (ْ)مف ظركؼ طارؽ ألنو إقتحـ ببلدان تختمؼ مف ببلد األندلس مف حيث المناخ كالسكاف

المسممكف نحك الشماؿ نحك مدينة نكر، كما يخرج الجيش مف بكاتيو حتى عمـ عبد الرحمف بنبأ 
بكاتيو عمى بعد . ثـ حدثت المعركة الكبرل في سيؿ شماؿ (ٓ)كصكؿ جيش ىائؿ لمفرنجة يقكده قارلة

، كتصمت المصادر العربية عف ذكر (ُ)كـ تقريبان مف يطمؽ عميو اليـك إسـ مكسيو الباتي َِ
تفاصيؿ ىذه الكاقعة الفاصمة، كلعؿ السبب في ذلؾ يرجع إلي أنيا كانت كارثة عمى جيش المسمميف، 

 .)*(فبحيث نفر قدامى المؤرخكف مف مجرد ذكرىا فاندرجت أخبارىا في زكايا النسيا
أما الفرنجة فقد باتك ليمتيـ تمؾ كىـ ينككف القضاء عمى المسمميف في صباح اليـك التالي، فمما      

أدركيـ الصباح نظركا إلي معسكر المسمميف فألفكه خاليان مف أصحابو، كلـ يحاكؿ قارلة أف يتتبع 
ألنو لقى صعكبة في قتالو فمكؿ المسمميف ألنو خاؼ أف يككف كراء تراجعيـ كمينان نصبكه لجيشو، أك 

لممسممف فآثر أف يعكد إلي الشماؿ معتزان بما أحرزه مف إنتصار عمي المسمميف، أما المكقعة فقد 
سماىا مؤرخك العرب )ببلط الشيداء ( لكثرة مف إستشيد فييا مف المسمميف، كتعتبر مف المكاقع 

                                                                 
 .ََُشكيب أرسبلف، مرجع سابؽ، ص  (ّ)

 .ُِٗإبف خمدكف، مرجع سابؽ، ص  (ْ)

 .ُْْالسيد عبد العزيز سالـ، مرجع سابؽ، ص  (ٓ)

 .َُُشكيب أرسبلف، مرجع سابؽ، ص  (ُ)

ستبساالن رائعان، كلكنيـ عندما حاكلكا ق كتذكر المصادر المسيحية أف المعركة إستمرت ثمانية أياـ، كأف المسممكف ىـ الذيف بدأك بالقتاؿ، كرجحت كفة المسمميف، فقد أظيركا ثبُُْكقع المقاء بيف الجيشيف في آكاخر شعباف  )*( اتان كا 

ـ عبثان إذ  ـ يترككا لممسمميف مجاالن إلفتراقيـ، كيبدكا أف العدك قإفتراؽ  صفكؼ الفرنجة ذىبت محاكالتي ـ مف ألماف كسكاؼ كسكسكف، كاألسكار المنيعة، كل ـ إليي د عرؼ نقطة الضعؼ في جيش المسمميف لعبلقتو تماسؾ الفرنجة كمف إنض

ـ مؤخرتو، كبمغ ىذا اليجـك المسمميف الذيف يحاربكف في ميمنة الجيش اإلسبلمي كمسيرتو فتراجع السابقة بيـ، فقد كاف يعرؼ أف مف عادة المسمميف أف يترككا غنائميـ في مؤخرة الجيش، فالتؼ مع ف رقة مف جيشو خمؼ المسمميف كىاج

ـ الجيش، كحاكؿ عبد الرحمف الغافقي عبثان أف يعيد  ـ مف أيدم الفرنجة، فأخؿ ىذا التراجع بنظا ـ إلي المعسكر إلستخبلص الغنائ ـ الجيش، غكثير مني ير أف نصيبو سيمان أرداه قتيبلن، كلما رأل المسمميف قائدىـ صريعان، إضطربت تنظي

رتبكت صفكفيـ، كأحاط بيـ الفرنجة مف كؿ مكاف، كراحكا يحصدكنيـ حصدان، كصبر المسمميف عمى مدافعة الفرنجة حتى أقبؿ الميؿ ب جتمع كبار الجيش ككجدكا أف صمكدىـ نفكسيـ كا  معناه القضاء عمى ظبلمو فحاؿ بيف الجيشيف، كا 

ختمفكا عمى تنصيب خمؼ لعبد الرحمف الغافقي فأجمعكا الرجكع إلي ديار اإلسبلـ، فإنتيزكا فرصة ظبل ـ الميؿ كتسممكا مف معسكرىـ تاركيف خياميـ كغنائميـ التي لـ يتمكنكف مف حمميا، كراءىـ إلي البقية الباقية مف جيش المسمميف، كا 

 .َُِق. شكيب أرسبلف، مرجع سابؽ، ص ُُْصيف بقاعدة المسمميف في أسبانيا كىي أربكنة كذلؾ في أكائؿ رمضاف الجنكب الشرقي أمبلن في التح
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ذ أنيا كضعت حدان لمتكسع اإلسبلمي الفاصمة في التاريخ العاـ، كذلؾ لما ترتب عمييا مف نتائج، إ
فيما كراء جباؿ البرتات، كأصبح قادة المسمميف في األندلس يحسبكف لقكة قارلة حسابان كبيران. ككاف 

، كتكلى (ِ)ق عف إمارة األندلس لظممو كجكرهُُٔعبد الممؾ بف قطف قد عزؿ في رمضاف سنة 
لحجاب، ككاف عقبة ىذا محمكد السيرة مكانو عقبة بف الحجاج السمكل مف قبؿ عبيد اهلل بف ا

مجاىدان، فأغار بجيشو عمى منطقة دكفينة، كخرب بمدة ساف بكؿ المعركفة بالقصكر الثبلثة. كمدينة 
. ككاف (ْ). كما أغار عمى مدينة فالنس الكاقعة عمى نير ردكنة، كخرب كنائيس منطقة فييف(ّ)دكنزير

ركبو في إيطاليا كأبكه شارلماف مشغكالن بمقاتمة اآلقارييف لكيس بف شارلماف ممؾ إكيتانيا مشغكالن في ح
عمى ضفاؼ نير أربيك في القرب مف قرية فميديني، كتقع بيف قرقشكنة كارقكنة كفييا أنيـز جيش 
جيـك ىزيمة نكراء، كغنـ المسممكف غنائـ ىائمة، كحممك معيـ الي قرطبة عدد كبيران مف األسرل 

بف مغيف جاؿ في ببلد العدك شيكران يحرؽ القرل كيخرب  كيذكر أبف عزارل أف عبدالممؾ
ف كاف بعض المؤرخكف العرب يذكركف أف عبدالممؾ بف مغيف إفتتح أربكنة، كأف  .(ٓ)الحصكف كا 

االمير ىشاـ أقاـ قنطرة قرطبة كجامعيا مف خمس غنائمو، كمع كؿ ىذه الغزكات فقد إمتنعت أربكنة 
ستعصت عمييـ، كلـ  يمض عيد قصير حتي إنقطعت ىذه الغزكات تمامان، عمي المسمميف، كا 
 .(ُ)بإنقطاع اإلتصاؿ بيف األندلس كسمبانيا

 العػمارة:
متدت حتي قياـ الدكلة األمكية عمي يد عبدالرحمف الداخؿ  حفمت الفترة التي تمت الفتح اإلسبلمي كا 

مان فقد تبدؿ خبلليا عا ْٕق باألحداث الجساـ كاإلضطرابات. مع أف ىذه الفترة التزيد عف َُّعاـ 

                                                                 
 .َُٓشكيب أرسبلف، مرجع سابؽ، ص  (ِ)

 .ُُِ. شكيب أرسبلف، مرجع سابؽ، ص ُٔإبف القكطية، مرجع سابؽ، ص  (ّ)

 .ُّٗمرجع سابؽ، ص  . السيد عبد العزيز سالـ،َُٕشكيب أرسبلف، مرجع سابؽ، ص  (ْ)

 .ُِٕ. شكيب أرسبلف، مرجع سابؽ، ص ٓٗإبف عذارل، مرجع سابؽ، ص  (ٓ)

 .ُِٓالسيد عبد العزيز سالـ، مرجع سابؽ، ص (ُ)
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نما سنكتفي باإلشارات إلي بعض  ُِالحيكاـ قرابة  مرة، كلف نتكقؼ طكيبلن عند أحداث ىذه الفترة كا 
 . (ِ)الحكادث التي تركت أثران في تاريخ األندلس 

 اإلمارة األمكية باألندلس:
تعتبر الدكلة األمكية في األندلس كأجزاء مف شماؿ أفريقيا إمارة إسبلمية أسسيا عبدالرحمف      

ـ، ككانت عاصمتيا قرطبة كتحكلت إلي خبلفة الحقان بإعبلف ٕٔٓق المكافؽ ُّٖالداخؿ في عاـ 
ياـ ـ خميفةن قرطبة. فبعد قِٗٗق المكافؽ يناير ُّٔعبدالرحمف الناصر نفسو في ذم الحجة عاـ 

الخبلفة العباسية عمي أنقاض الخبلفة األمكية كاف شغؿ العباسييف الشاغؿ ىك القضاء عمي 
األمكييف الذيف الذكا بالفرار مف بطش العباسييف بعد سقكط دكلتيـ، ككاف مف بيف الفاريف عبدالرحمف 

ازيؽ ليكسؼ بف الداخؿ بف معاكية بف ىشاـ بف عبدالممؾ الذم فٌر إلي األندلس، كأستغؿ كراىية األم
عبدالرحمف الفيرم كالي األمكييف في األندلس الذم ميز بينيـ كبيف العرب كالذم ما أف سقطت 

. إضافة لمخبلفات بيف القبائؿ اليمانية كالمضرية (ّ)خبلفة األمكييف حتي أعمف إستقبللو باألندلس
نتصر عميو في مكقعة فإستعاف بو األمازيؽ كالقبائؿ اليمانية ضد يكسؼ بف عبدالرحمف الفيرم  كا 

ـ تعرض حكـ عبدالرحمف بف معاكية ٕٔٓق/ُّٖالمصارة ليؤسس بذلؾ إمارة أمكية في قرطبة عاـ 
الي العديد مف الثكرات التي إستطاع إخمادىا الكاحدة تمك األخرل، كالتي كاف أخطرىا ثكرة العبلء بف 

الذم كاف يطمع في إعادة المغيث الحضرمي بتحريض مف الخميفة العباسي أبك جعفر المنصكر 
ـ في مدينة باجا أك باجة الزيت، ككادت أف تقضي عميو ْٕٔق/ُْٕاألندلس إلي حيكمو كذلؾ سنة 

تمؾ الثكرة عندما تحصف في قرمكنة لمدة شيريف تضغط عميو ىجمات العبلء العنيفة كالمتكررة كلكنو 
الثكار كؿ ممزؽ كقتؿ العبلء  في ساعة الحسـ اقتحـ المدينة بسبعمائة رجؿ كبسرعة رىيبة كمزؽ

الذم فٌر إلى أطراؼ إشبيمية كمعو العديد مف أصحابو، كعمؿ عبدالرحمف الداخؿ بعد ذلؾ عمي 
.كلقد مكنتو الظركؼ أف يكسب (ُ)تكطيد أركاف حيكمو بتأسيس جيش قكم كاالىتماـ بالتعميـ كالتعمير

                                                                 
 . ّْابف القكطية، مرجع سابؽ، ص (ِ)

 .ِّإيناس حسف البيجي، مرجع سابؽ،  (ّ)

 .ُُٕج. س. ككالف، مرجع سابؽ، ص (ُ)
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ع أميران لؤلندلس في اليـك العاشر مف ذم لقضيتو عددان كبيران مف األتباع كاألنصار مف أسرتو، كبكي
 .(ِ)ـٕٔٓق/مايك سنةُّٖالحجة عاـ

 المجتمع األندلسي كأثره في الحكـ:

عمى الرغـ مف أف العرب كالبربر كالعناصر اإلسبلمية األجنبية األخرم كاف ليـ شأف كبير، فإنيـ   
فكا في األندلس )بالمسالمة( أك كانكا أقؿ عددان بكثير مف جماعة المسمميف الجدد األسباف الذيف عر 

)المكلدكف(. كىـ األسباف الجدد الذيف إعتنقكا اإلسبلـ بعد الفتح كتمتعكا بمركز أفضؿ مف أىؿ الذمو؛ 
كلقد حدث إستعراب الكامؿ لكؿ مف دخمكا في اإلسبلـ، كأظيركا في أغمب األحكاؿ إخبلصاى عظيمان 

قصيرة إندمج المكلدكف في المجتمع اإلسبلمي،  صادقان لو بعد ظاىرة ممفتة لمنظر. كخبلؿ فترة
كأتاحكا لحيكاـ الببلد بحسف إستغبلليـ لخدماتيـ أف يرأبكا الصدع الناتج مف نقص المياجريف مف 
قدامي المسمميف. كسرعاف ما إنصير كثير مف المكلديف في بكتقة المجتمع األندلسي، بؿ نسكا 

 لرغـ مف أنيـ كانكا يحممكف أسماء أعجمية.أصميـ األسباني )األبيبرم أكالقكطي( عمى ا

كاف المعاىدكف في المجتمع األندلسي يؤلفكف جزءاى ميمان مف السكاف يضـ المسيحييف كالييكد      
، ككميـ mozabaesعمى السكاء، ككاف األكلكف يتجمعكف عادة في طائفة تعرؼ بإسـ المستعربكف 

الفاتحيف، ككانت طكائؼ المستعربيف في المدف الكبيرة  تخمكا عف عقيدتيـ في كقت الفتح ليعتنقكا ديف
عمي األقؿ كبخاصة قرطبة كأشبيمية كطميطمة تخضع لنظاـ حماية السيمطة اإلسبلمية المركزية كتحت 
إشرافيا. كما انضـ الييكد أيضان إلى مككنات المجتمع األندلسي، حتى نسب لمطائفة الييكدية الكبيرة 

، كؿ أكلئؾ قد (ّ)بر مف السكاف الفضؿ في إقتصاد دكلة قرناطة الصغيرة التي كانت ىي الجزء األك
أدل إلي اإلعتقاد بأف ييكد األندلس في مراحؿ الغزك سكاءن كانكا في خدمة المسيحيف أك المسمميف قد 
قامكا بدكر نشيط في الببلد بصفتيـ مستشاريف كسفراء، كأنيـ كانكا يتحكمكف في أسباب التجارة بيف 

                                                                 
 .ِْع سابؽ، صإيناس حسف البيجي، مرج (ِ)

 .ُُٕج. س. ككالف، مرجع سابؽ، ص (ّ)
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، مما أدل الى أف يتأنؽ (ُ)س كالقارة األكربية مف جية كبيف المشرؽ اإلسبلمي مف جية أخرماألندل
األندلسيكف حكامان كشعبان في البناء، فبنى الناصر مدينة الزىراء كالمرية، كقد أطنبت الركايات 

ناقتيا، التاريخية في كصؼ ىذه المدف، كما كصمت العاصمة قرطبة في ىذه الفترة إلي أكج جماليا كأ
فإزدحمت بالقصكر كالحدائؽ الغناء كالنافكرات الكثيرة كالحمامات الكفيرة كغيرىا، كمما يشير إلي 
الرخاء االقتصادم في عصر الخبلفة، تمؾ اليدايا الثمينة التي قدميا الكزراء إلي الناصر كالحكـ 

ناصر كىدية الحاجب ق إلي الخميفة الِّٕالمستنصر، فيدية الكزير أحمد عبداهلل بف شييد عاـ 
جعفر المصحفي إلي الخميفة الحكـ المستنصر، تعتبراف مف أشير الحكادث االجتماعية في ىذا 

. كعادت إلي المجتمع األندلسي في فترة (ِ)العصر، كتدالف عمي رخاء المجتمع األندلسي أيضا
أدل إستخداـ الحجابة بعض األمراض االجتماعية التي كاف قد برئ منيا في عصر الخبلفة فقد 

الحاجب المنصكر لممرتزقة مف البربر كالصقالبة كمسيحيي األسباف إلي نكع مف االنفصاؿ بيف 
الشعب كالجيش، كأحياناى إلي كجكد الكراىية بينيما، كما أف سيمكؾ الحاجب المنصكر في الكصكؿ 

فة إلي مجالس إلى السمطة قد أدل إلى تفشي ركح الطمع، كشيكع التطمع إلي الغمبة، ىذا باإلضا
زداد (ّ)الميك كالشراب التي كلع بيا الحاجب مع ظيكره بمظير التعصب لمديف كالحامي لمبادئو . كا 

ق، كساد اإلضطراب كالقمؽ لعامة الناس ِِْ – ِٗٗتفكؾ المجتمع األندلسي خبلؿ فترة الفتنة 
ختمؼ الناس في مشاربيـ مف أجؿ التخمص  مف ىذا الكضع بسبب الصراعات السياسية المريرة، كا 

المضطرب، فمنيـ مف غرؽ في الممذات كمنيـ مف يميؿ إلي العيزلة كمنيـ مف جارل األحداث كدخؿ 
 .(ْ)في معترؾ الفتنة كذاؽ خيرىا كشرىا

ىػ، كقاـ باألندلس عصر ممكؾ الطكائؼ، فإىتز المجتمع ِِْسقطت الخبلفة األندلسية عاـ      
لؼ مف العرب كالبربر كالصقالبة كالمستعربكف كغيرىـ؛ كتشكمت األندلسي المتعدد األجناس، كالذم يتأ

                                                                 
 .ِْٕـ، صَََِ، دارالكتب الكطنية، بنغازمُناطؽ صبلح مطمكب، تاريخ العرب كحضارتيـ في األندلس، ط (ُ)

 .ُْْعبدالرحمف إبف خمدكف، مرجع سابؽ، ص ِ)

 .ِْٗناطؽ صبلح مطمكب، مرجع سابؽ، ص (ّ)

 .ُْْ، صعبد الرحمف إبف خمدكف، مرجع سابؽ (ْ)
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التكتبلت العرقية حتى أصبحت الكسيمة الكحيدة لمحصكؿ عمى األمف، فقامت إمارة الطكائؼ 
المعركفة. كأمتاز ىذا العصر بالحركب المستمرة بيف أمراء الطكائؼ كحتي بيف اإلمارت ذات األصؿ 

 الكاحد .
يدان في مجتمع غرناطة، كقد عرؼ ىذا المجتمع عدداى منيف إشتيرف في مياديف كانت لممرأة مركزان ج

األدب كالعمـ كالسياسة، كتزعمت الصراع عمى السمطة عائشة الحرة زكجة أبي الحسف عمي بف 
األحمر، كىذا ما دفع بممؾ بني األحمر إلى الياكية. كمف النساء المكاتي إشتيرف في المغة كاألدب 

ادة، كحفصة بنت الحاج الرككنية، أـ الحسف بنت أبي جعفر الطنجالي التي لمع حمدكنة بنت زي
. كعمي الرغـ مف عدـ اإلستقرار السياسي في ىذه المممكة فقد (ُ)إسميا في حقمي الطب كاألدب

ظيرت فييا مجالس الميك كالترؼ حيث الشراب كالرقص كالغناء، كمعني ىذا أف المجتمع الغرناطي 
مرح حتى في أياـ المحف، كلـ تغمره الكآبة إال عندما دؽ األسباف أبكاب غرناطة. كما لـ ينس حياة ال

شتير المارستاف في غرناطة كالذم بني في عيد السمطاف  عرؼ المجتمع اإلىتماـ بالصحة العامة، كا 
محمد الخامس، ككاف ىذا البناء مؤلؼ مف جناحيف كاحد لمرجاؿ كاآلخر لمنساء، ككؿ جناح يتألؼ 

طبقتيف، بينيما بيك كبير في كسطو بركة ماء تصب فييا النافكرات، كما كانت رياضة الصيد مف 
كسباؽ الخيؿ كرمي الجريد مف أىـ أعماؿ التسمية في المجتمع الذم تطمب ظركفو اليقظة كالحذر 

 .(ِ)كالبسالة عمي الدكاـ
 قٖٛٔ-ق  ٜ٘عصر الكالة في الفترة مف 
 أكالن: عصر إزدىار اإلمارة:

بذلت مجيكدات عظيمة مف قبؿ األمير عبدالرحمف الداخؿ في مجاؿ العمراف في األندلس،      
فزكدىا بركائع المنشآت كالعمائر، كقامت فييا حركة معمارية كعمرانية ليس ليا نظير مف قبؿ، 
فأتخذت قرطبة منذ ذلؾ الحيف مظير المدف الكبيرة، كأصبحت جديرة بأف تككف عاصمة لئلمارة 

ة، حيث شرع األمير عبدالرحمف الداخؿ في تنظيـ قرطبة فشيد مبانييا، كحٌصنيا باألسكار، األمكي
                                                                 

 . ُّٖ، صـُٖٔٗ -ىػُّٖٖنفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب، تحقيؽ إحساف عباس، دار صادر، بيركت ـ(. ُُْْىػ/ْٖٓالمقريزم، تقي الديف أحمد بف عمي) (ُ)

 .ّْٕناطؽ صبلح مطمكب، مرجع سابؽ، ص (ِ)
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كأبتني قصر اإلمارة كالمسجد الجامع ككسع فناءه، كأصمح مساجد الككر.كما ابتنى مدينة الرصافة 
مو إلى الشماؿ الغربي مف قرطبة لمنزىة، كسكف فييا في أكؿ سنيف حيكمو كذلؾ تشبيان بما كاف يفع

أجداده في الشرؽ، كما شيد عبدالرحمف الداخؿ قصران آخران بقرطبة، أكرده مؤرخ العرب بقصر الدمشؽ 
كظير فيو بكضكح التقميد الشامي، كنمؽ ساحاتو فكسى سقفو بالزخارؼ المذىبة كالمفضضة، كأحاط 

بعد سقكط .كأصبحت مدينة الرصافة (ّ)رياضو كحدائقو كجداكلو في ساحات أفنيتو بأرضيات مرخمة
قرطبة في أيدم القشتالييف مقران لآلباء الفرنسكاف كبقي منيا اليـك بعض آثار جدرانو كقاعاتو، كفي 
جكؼ ىذه اإلطبلؿ باب يؤدم إلى طريؽ في باطف األرض يقاؿ أنو يصؿ بيف قرطبة كالرصافة، 

لميك بعيدان عف أنظار كأف ىذا الطريؽ كاف يرتاده األمير عبدالرحمف الداخؿ متي شاء لنفسو الراحة كا
. ككانت أشبيمية كقرطبة في القرف الرابع اليجرم مصانع تنتج )الطراز( أم األقمشة (ُ)رعيتو

الحريرية، كالمقصبة المصممة خصيصاى لصنع أردية تمبس في األحتفاالت. ككانت تعد مف أثمف 
ذج مف أساكر فضية اليدايا؛ خاصةن في عيد المرابطيف. كقد إحتفظت المتاحؼ كالمقتنيات بنما

مطركقة يرجع تاريخ صنعيا إلي عيد الخبلفة، كاألسمكب الفني لمطرؽ أقؿ شيكعاى في صياغة الذىب 
التي تغمب فييا المصكغات المزركشة المخرمة، كخيكط سمكية تككف تكعيبات مرصعة باألحجار 

هلل المحفكظ في الكريمة أك قطع الزجاج، كىنالؾ عدة سيكؼ مف ىذا الطراز مثؿ سيؼ أبي عبدا
المتحؼ الحربي بمدريد، كىك مف ركائع الصياغة يتميز برشاقة متناىية، مقبضو مصنكع مف العاج 
كمطمي بالفضة المذىبة كفيو مف الزخرفة التي تقـك عمي الصياغة المزركشة، كاأللكاف المثبتة في 

كاألسكار كاألبكاب، كما  . إىتـ األمكييف بالعمارة في األندلس فبنكا القصبات كالحصكف(ِ)إطارات
إىتمكا ببناء المساجد كالقصكر كالحمامات كالقباب كالقناطر المائية التي زينكىا بالزخارؼ كالنقكش، 

. كيعد الجامع الكبير في (ّ)مما جعؿ مف الفف األندلسي فناى مستقبلى لو خصائصو الخاصة التي تميزه

                                                                 
 .َِٕـ، صُٔٗٗمحمد أحمد أبك الفضؿ، دراسات في حضارة األندلس، دار المعرفة الجامعية، بيركت،  (ّ)

 .ِّـ، صُٕٗٗالسيد عبدالعزيز سالـ، قرطبة حاضرة الخبلفة في األندلس، مؤسسة شباب الجامعة، القاىرة،  (ُ)

 .ُّٖج.س.ككالت، مرجع سابؽ، ص (ِ)

 .ُُٓإيناس حسني البيجي، مرجع سابؽ، ص (ّ)
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ة في األندلس، فمازاؿ خالدان ليشيد عظمة الفف قرطبة درة العمارة الدينية في عيد الدكلة األمكي
ـ في محؿ الكنيسة القكطية، ٖٕٔ–قَُٕاألندلسي في تمؾ الفترة كأنشأه عبدالرحمف الداخؿ سنة

كتمؿ في عيد إبنو  كأنفؽ ثمانكف ألؼ ديناران ليضميا إلي الجامع إال أنو مات قبؿ أف يضميا كا 
 ىشاـ.

 يالت الطكائؼ:ثانيان: عصر اإلضطرابات كالثكرات كدك 
شيدتيذه الفترة حركباى كثيرة كنزاعات متجددة، تحكمت فييا العصبيات القبمية كالعنصرية التي إتخذىا 
كالة األندلس ديناى ليـ في تعامميـ سكاء مع العرب أك مع األمازيغ البربر، مما أدم إلى ظيكر ثكرات 

 متعددة، كدخكؿ أفكار جديدة لـ يشيدىا األندلس مف قبؿ.

 
 أ/ثكرات الخكارج في المغرب كاألندلس:

بكفاة عقبة بف الحجاج آلت كالية األندلس إلي عبدالممؾ بف قطف الفيرم، كقد تميزت كاليتو بأحداث 
جساـ كادت أف تعصؼ باإلسبلـ في األندلس، ككاف أخطرىا تجدد الصراع العنصرم بيف العرب 

أشعمكا الحرب، كقادكا الثكرة إلي عماؿ بني أمية الذيف كاألمازيغ البربر، كظيكر طائفة الخكارج الذيف 
أساءكا إستعماؿ السمطة كالمعاممة مع األمازيغ )البربر(، مما أتاح لؤلمازيغ إعتناؽ تمؾ األفكار 

 الخارجة، فقد كجدكا خبلليا سبيبلن لنيؿ حقكقيـ المغتصبة مف جكر الكالة.
مغرب العربي عمى يد الخكارج الذيف تغمغمكا في صفكؼ بدأت الفتنة األمازيغية البربرية الكبرل في ال

األمازيغ البربر كنشركا تعاليميـ التي القت قبكالن كاسعان في المجتمع األمازيغي البربرم الذم يعاني 
مف ظمـ الكالة، فخرجكا بقيادة زعيميـ ميسرة المطغرم أك المدغرم عمى حاكـ طنجة عمر بف عبداهلل 

إلي ببلد السكس في الغرب كقتمكا عامميا إسماعيؿ بف عبيداهلل، كتعاظمت قكة  المراد كقتمكه، كزحفكا
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الخكارج فالتقى الفريقاف مف العرب كاألمازيغ البربر عند كادم شميؼ، ككانت اليزيمة المنكرة لمعرب 
 .(ُ)فقد قتؿ فييا أشرافيـ كفرسانيـ كأبطاليـ لذلؾ سميت بمعركة األشراؼ

 دلس:ب/ثكرات الخكارج في األن
كيبدك أف عدكل الخركج عمي الحكاـ إنتقمت إلي األندلس فمـ تمبث الثكرة أف إنتقمت إلي أمازيغ      

بربر األندلس الذيف بدأك العصياف بجمقنة كأستكرقة في الشماؿ الغربي حيث الكثافة األمازيغية 
أقداميـ في تمؾ المناطؽ البربرية، فقتمكا العرب كطردكىـ مف الببلد، كبعد أف ثبت األمازيغ البربر 

زحفكا نحك المدف الكبرل لمسيطرة عمييا مف خبلؿ ثبلثة جيكش كفؽ خطة ذكية أدركت مكاطف 
الضعؼ في الكالية األندلسية كعممت عمي إستقبلليا؛ فاألكلى كانت إلي طميطمة عاصمة الثغر 

اء في أقصى جنكب الببلد  األدنى، كالثانية إلي قرطبة عاصمة األندلس، كالثالثة إلي الجزيرة الخضر 
كأماـ الزحؼ األمازيغي البربرم لـ يجد عبدالممؾ بف قطف بدان مف األستعانة ببمج كأصحابو 
المحاصريف في سبتة، كقد كاف ال يرضى أف يغيثيـ كال يرضى أف ينزليـ األندلس إلخماد الثكرة 

إلي األندلس إلخماد الثكرة  حتي أكمتيـ المجاعة، فبعث إلييـ بالسفف كالمؤف، كسمح ليـ بالعبكر
األمازيغية البربرية التي كادت أف تعصؼ بو، ككانت المكاجية األكلي بيف بمج بشر كالجيش 
األمازيغي، كرجحت كفة النصر لمعرب، كفي التكقيت نفسو كانت قرطبة تصد ىجمات الجيش 

حؽ بقرطبة فقاتؿ مع األمازيغي البربرم الثاني، كبمجرد أف إنتصر بمج بشر عمى الجيش الثالث ل
عبدالممؾ بف قطف الجيش البربرم الثاني فيزماه ىزيمة ساحقة، حتي لـ يبؽ مف األمازيغ البربر إال 
الشريد الذم لحؽ بالجيش األكؿ المحاصر لطميطمة، كىنالؾ عند كادم سميط جرت معركة طاحنة 

 .(ُ)الببلد كلـ تقـ ليـ قائمة سيًحؽ فييا الجيش األمازيغي البربرم األكؿ كتشتت جمعيـ كتفرقكا في
  

                                                                 
 .ُّٗإيناس حسني البيجي، مرجع سابؽ، ص (ُ)

 .َُْإيناس حسني البيجي، مرجع سابؽ، ص(ُ)
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 ثالثا: عصر اإلضمحالؿ األكؿ )دكيالت الطكائؼ(:
رأينا فيما سبؽ كيؼ حافظ الثبلثة األكائؿ مف أمراء بني أمية في األندلس بعد عبدالرحمف      

الداخؿ عمى أمبلؾ المسممكف، ككيؼ أخمدكا الثكرات كالفتف الداخمية، كأكقفكا التكسع المسيحي في 
مب أسبانيا اإلسبلمية، ففي الكقت الذم كانت تتسـ فيو عيكدىـ باليدكء كالسمـ كانكا ال يترددكف في ق

محاربة الممالؾ المسيحية بشماؿ أسبانيا، كتخريب القبلع كالحصكف المسيحية كانزاؿ أقصى صنكؼ 
عصا الطاعة العذاب بالثكار المسمميف كالمستعمريف، كمع ذلؾ قاـ الثكار في سائر أنحائيا بشؽ 

ستقمكا بحكـ المناطؽ التي ثاركا فييا، كتقمص نفكذ أمراء بني أمية كأصبح  لمحككمة المركزية، كا 
سمطانيـ ال يتعدل قرطبة كنكاحييا، كىكذا أحاطت األخطار بدكلة بني أمية التي كانت تجتاز كقتئذ 

أجناس أمراء الطكائؼ  مرحمة مف أدؽ مراحؿ تاريخيا السياسي، كتفككت الكحدة السياسية، كتعددت
 كأصحاب الدكيبلت المستقمة. كيعمؿ ابف الخطيب كثرة ىذه الثكرات في األندلس بثبلثة أسباب كىي:

 منعة الببلد كحصانة المعاقؿ، كبأس أىميا بقربيـ مف النصارل في الشماؿ.  أكاَل:
األشراؼ الذيف يأنفكف  عمك اليمـ، كشمكخ األنكؼ، كقمة اإلحتماؿ لثقؿ الطاعة إذ كاف منيـ ثانيَا:

 الخضكع كاإلذعاف. 
اإلسناد عمى الضيقة، كاإلضرار إلي ممكؾ النصارل الذيف كانكا يحرصكف عمى ضرب  ثالثَا:

. كلقد تميز تاريخ أسبانيا في القرف الحادم عشر الميبلدم بالجيكد (ِ)المسمميف مع بعضيـ البعض
ممكؾ مسيحيكف مف ذكم اليمة كالقدرة، ككانكا القكية التي بذلت إلعادة الغزك، كالتي إستنيضيا 

يدرككف يكمان بعد يـك الضركرة الممحة إلعادة، تكطيد الكحدة القكمية عمى حساب اإلسبلـ. كلـ يمض 
كقت طكيؿ حتى تبدد األمؿ في إستعادة الخبلفة، كأثار الضعؼ المتزايد لكؿ دكيمة مف ىذه الدكيبلت 

نتيج ىذه السياسة بصفة خاصة شيكة الممكؾ المسيحييف الذيف كانك  ا يتقاضكف منيا جزية باىظة، كا 
ـ، َُٖٓالممؾ ألفكنسك السادس الذم نجح بحيمو البارعة في إحتبلؿ طميطمة دكف إراقة دماء سنة 

ستفحؿ الخطر فإضطر ممكؾ  كفي أف يقيـ مف نفسو حكماى يفض المنازعات بيف ممكؾ الطكائؼ، كا 

                                                                 
 .ِّْالسيد عبدالعزيز سالـ، مرجع سابؽ، ص (ِ)
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طمب المساعدة مف ممكؾ المرابطيف كجاءت لحظة التحكؿ الحاسمة الطكائؼ، راغبيف أك كارىيف إلي 
بتدخؿ جيكش شماؿ إفريقية بقيادة األمير يكسؼ بف تاشفيف الذم ىـز قكات ألفكنسك السادس في 

،لكف سرعاف ما سئـ يكسؼ بف (ُ)ـ(َُٖٔنكفمبر ِق المكافؽ )ْٕٗرجب  ِِمكقعة الزالقة يـك 
صفكؼ الممكؾ األندلسيكف كعقدىـ إتفاقيات صمح مع تاشفيف مشيد اإلنشقاؽ الذم يمزؽ 

المسيحييف، فخمعيـ عف عركشيـ كاحدان بعد اآلخر، كضـ القسـ األكبر إلي مممكتو كأصبحت 
 .(ِ)األندلس منذ ذلؾ الكقت كالية تابعة لممغرب

 نياية الدكلة اإلسالمية في األندلس كبداية تنصير الشعب المسمـ:
سممي األندلس حينما قتؿ عبدالرحمف بف المنصكر أبي عامر، كانت عندما أصاب الكىف م     

زدىارىا، كقد قدر المؤرخكف عدد سكانيا  األندلس في ذركة مجدىا، كأكج عظمتيا، كمنتيى قكتيا كا 
في تمؾ األياـ بثبلثيف مميكف مف األنفس، كىك عدد ضخـ بالنسبة لمقاييس العصر؛ ككانت رقعة 

كلة اإلسبلـ في األندلس تشمؿ معظـ شبو الجزيرة األيبيرية )أسبانيا األرض التي تسيطر عمييا د
(، كجزء ال بأس بو مف الشماؿ األفريقي، ككانت أرض األندلس عامرة تقـك فييا  كالبرتقاؿ اليـك

.كلكف عندما قتؿ (ّ)الصناعات المزدىرة، كالزراعات المتطكرة، كتزدىر فييا العمـك كالمعارؼ؛ 
كر بات ككأف كؿ شيء تقـك عميو دكلة األندلس العظيمة قد إنيار فجأة، كبدأ عبدالرحمف بف المنص

، كالتمزؽ في كياف الدكلة، كفي المجتمع، كنشبت الحركب كالصراعات بيف (ْ)اإلنييار المذىؿ
ندلعت أعماؿ العنؼ كاإلنتقاـ كتصفية الحسابات القديمة، كبرزت  المغامريف كالطامعيف في السمطة، كا 

اد التاريخية، ككأف البناء الذم كانت تقـك عميو دكلة اإلسبلـ في األندلس كىـ ال ظؿ لو آراء األحق
في الكاقع؛ كأخذ كؿ متطمع كطامع في الحكـ يسعى بجميع الطرؽ كالكسائؿ إلي اإلستعانة باألسباف 

لحصكف أعداء قكمو كدينو التقميدييف، كتسابقكا إلي كسب كدىـ كتباركا في النزكؿ ليـ مف المدف كا

                                                                 
 .ُِّج. س. ككالف، مرجع سابؽ، ص (ُ)

 .ُّّج.س.ككالف، مرجع سابؽ، ص (ِ)

 .ُْٓـ، صُٖٖٗ، األسكندرية ِندلس، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، طأسعد حكمد، محنة العرب في األ (ّ)

 .ُْٔالمرجع نفسو، ص (ْ)
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كالقبلع كسبان لعكف كقتي غير مضمكف، كنزؿ بعضيـ لممؾ قشتالة طكعاى كدفعةن كاحده عف مائتيف 
 .(ُ)مكقع كحصف كمدينة كمعقؿ

 سقكط طميطمة:

تطكرت األحداث في كؿ مف طميطمة كسرقسطة إذ تصاعد الخطر النصراني عمى المسمميف، كبدأ 
ؾ الطكائؼ المتتالية، حتي أضعفيا كأنيكيا مرة ألفكنسك السادس يسدد ضرباتو القكية عمى ممال

بالجزية كمرة أخرل بالغارات المتتالية، حتى سقطت طميطمة كعاث النصارل قتبلى كتخريبان في 
المسمميف كديارىـ، كأماـ ىذه التطكرات الخطيرة كصؿ الخبر إلي بمنسية بالعبكر المرابطي، فيرع 

مف اإلتحاد األندلسي المرابطي، كجاءت معركة الزالقة النصارل في بمنسية إلى ألفكنسك لنجدتيـ 
ـ، كتنفس أىؿ بمنسية الصعداء، بخركج النصارل َُٖٔ –ق ْٕٗكانتصر فيياالمسممكف في رجب 

، كىكذا إنتقمت دكلة القادر ذم النكف مف طميطمة إلي بمنسية. كبعد سقكط طميطمة في (ِ)كالمسمميف
ممؾ قشتالة المدينة كخرجت مف قبضة اإلسبلـ مف  ـ دخؿ ألفكنسك السادسَُٖٓ –ق ْٖٕصفر 

جديد كغدت عاصمة لمنصرانية، كحاضرة لمممكة قشتالة، التي يتربع عمي عرشيا ألفكنسك السادس. 
 كبعد سقكط طميطمة إىتز العالـ اإلسبلمي في الشرؽ كالغرب كصكره الشاعر إبف عساؿ بقكلو:

 لمقػػػػػػػاـ بيػػػػا اإل مػػف الغمػػػػػػػػطيا أىؿ أندلػػػػػػس حثك مطيكـ   ***   فما ا
 الثكب ينسؿ مف أطرافو كأرل  ***  ثكب الجزيرة منسػػػػكالى مػػػف الكسػط
 مف جاكر الشر ال يأمف بكاتقو ***  كيؼ الحياة مع الحيات في سفػط

سيما كعمى إثر سقكط طميطمة بداء ألفكنسك يعد عدتو، كيجيز لميجـك عمي الممالؾ األخرل ال 
إشبيمية كبطميكس كسرقسطة كما حكليما، كاستخدـ سياسة اإلستيزاء كاإلستيتار بزعماء األندلس، 

 .(ّ)كتسمى بذلؾ الممنيف كتطكر األمر إلى أف حاصر أشبيمية
  

                                                                 
 .ُْٕأسعد حكمد، المرجع السابؽ، ص(ُ)

 .ُْٕأسعد حكمد، المرجع السابؽ، ص (ِ)

 .ِِٔإيناس حسني البيجي، مرجع سابؽ، ص (ّ)
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 أىـ األسباب التي أدت إلي سقكط طميطمة:
تبلطاى متنافراى مف السيكاف اإلختبلؼ الكبير بيف أىؿ األندلس: حيث كاف أىؿ األندلس يؤلفكف إخ أكالن:

عربان كبربر، كصقالبة، كمكلدكف، كمستعربكف ك ييكد ، ككؿ ىذه العناصر البشرية تميؿ إلي التكتؿ 
في بؤرات عمرانية خاصة بيا فترل العنصر الغالب عمي قرطبة مف العرب، كعمي أشبيمية كطميطمة 

ربر. ككاف ليذا أثره الكبير في أىؿ مف المكلدكف، كالعنصر الغالب عمي غرناطة كغرمكنة مف الب
 األندلس مما شجع عمى اإلستقبلؿ كالخركج مف السمطة المركزية. 

ككانت تدفعيـ إلي الثكرة كؿ ما لمسكا منو إستبداداى بشؤكف الدكلة أك تعسفاى في معاممتيـ. كقد أثبتت 
الحكادث التاريخية في الفترة مف الفتح اإلسبلمي األندلسي حتي سقكط الخبلفة األمكية، أف القكة 

 كالعنؼ يدفعاف إلي الفتنة. 
عبدالرحمف الناصر نحك إضعاؼ العصبية العربية:  تميؿ سياسة الخمفاء األمكييف منذ عيد ثانيان:

فمقد نجح الناصر في إعادة كحدة األندلس بعد تفككيا كذلؾ بإستنزالو الثكار في األندلس بالعنؼ حينان 
كبالسمـ أحيانان، كلكنو كجد جيشو ال يمكف اإلعتماد عميو ألف العنصر العربي كاف المتفكؽ فيو، 

. لذلؾ عمد (ُ)شو مف سائر األقاليـ مكزعة كفقان لقبائميـ كأقاليميـككانت العساكر المجندة في جي
الخميفة إلضعاؼ العصبية العربية في جيشو، كتطعيـ الجيش بعناصر جديدة، فأستكثر مف البربر 
عتمد عمييـ في سائر شؤكف الدكلة. كعمى ىذا النحك  صطنعيـ في جيشو كحككمتو كا  كالصقالبة كا 

صةن بعد ىزيمة الناصر في مكقعة "شاف مانكش". كذكر إبف الخطيب ضعفت العصبية العربية خا
)أف المنصكر ىمؾ عف سبعة مف فتيانو األكابر ككاف شأنيـ في تمؾ الدكلة األمكية كبيراى كىك ينكء 
بنقؿ كمفتيـ الباىظة، فمما تكلى كلده عبدالممؾ األمر بعده ضاعؼ مؤنيـ ككاف مف بينيـ عدد مف 

عتم)*(المشاىير د المنصكر في جيشو عمي ىذيف العنصريف: البربرم كالصقمبي كأىمؿ رجاؿ . كا 
العرب، كقد أفسح ىذا مجاالى لؤلحقاد في نفكس العرب كظمت ىذه األحقاد كامنة في حياتو كحياة ابنو 
المظفر كلكنيا ظيرت بعد ذلؾ ظيكراى مدمراى في عيد إبنو عبدالرحمف شنجكؿ فكانت سبباى في 

                                                                 
 .َّٔالسيد عبدالعزيز سالـ، مرجع سابؽ، ص (ُ)

 .َّٔالسيد عبدالعزيز سالـ، مرجع سابؽ، ص الء المشاىير كاضح كبشير كنظيؼ كنجا كشعمة كمظفر كزىير كفيراف كنصر كنصير كطرفة كشفيع كيمف ككاثؽ كبشرل كالزاب كبميؽ كككثر كجعفر.يمثؿ ىؤ  )*(
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نة بيف أىؿ قرطبة كالبربر كىي الفتنة التي أفضت إلي سقكط الخبلفة األمكيةً، كلـ إشتعاؿ نار الفت
يقتصر الفساد عمى تطاحف العناصر البشرية في األندلس فيما بينيا فحسب بؿ تجاكز ذلؾ إلي 
اإلستعانة بخصـك اإلسبلـ في األندلس كنعني بيـ نصارل الشماؿ، فقد تـ ذلؾ كمو عمى حساب 

.كلـ تنجح أعماؿ األسباف التخريبية، إذ عقدت معاىدات صمح بينيـ كبيف المسمميف (ِ)دكلة اإلسبلـ
ق فساد األمف كالسبلـ مممكة غرناطة ٖٕٗ –ّٕٔمف بينيما معاىدة صمح بطرة بف شانجة سنة 

زدىرت خبلؿ عيد الحجاج األكؿ. كبعد كفاتو فشمت أسبانيا في محاكلة إقتساـ أمبلؾ غرناطة،  كا 
ق سقط جبؿ طارؽ عمى يد ٕٖٔبيف غرناطة كبيف أرغكف كقشتالة. كفي سنة  فقامت مصالحة

القشتالييف، فكاف ذلؾ ضربة قكية لممسمميف كتكقؼ كصكؿ اإلمداد مف المغرب إلي اإلندلس، ثـ 
ق ٕٗٔضعفت بعد ذلؾ قكة المغرب اإلسبلمي بإنتياء الدكلة المرينية التي حؿ محميا بنككطاس سنة

تمكنكا مف تقديـ المساعدة المطمكبة لمسممي األندلس كمكاصمة الجياد ـ كالذيف لـ ئُْْ –
 .(ُ)معيـ

كحدثت إنقسامات بيف المسمميف في غرناطة بيف أبك عبيداهلل بف المغيرة، كعمو أبكعبيداهلل الزغؿ 
سية كايتيـ أبكعبيداهلل بف المغيرة بتعاكنو مع األسباف، كبدأ يفقد ثقة الناس فيو كتعرضت المدف األندل

 –ق ٖٓٗلحمبلت األسباف كضرباتيـ المتبلحقة. كعقد أبكعبيداهلل الزغؿ معاىدة مع ممؾ قشتالة سنة
ـ ثـ إضطر لترؾ األندلس إلي الجزائر.أما القشتاليكف فأغتنمكا الظرؼ المناسب لتحقيؽ ُْٖٗ

مميف أطماعيـ كتكجيكا ليضربكا حصارىـ حكؿ مدينة غرناطة، كبدأك بشف ىجـك إستنزاؼ ضد المس
ستمر الحصار سبعة أشير صمد خبلليا أىؿ غرناطة كفشمت محاكالت األسباف لدخكؿ المدينة،  كا 
فقطعكا إتصاؿ المدينة بالخارج، ككانت اإلمدادات تصؿ إلي غرناطة مف منطقة البشرات الجبمية 
جتمع  نتشر الجكع كالمرض كا  كىي منطقة بقيت خارج سيطرة األسباف حتي بعد سقكط غرناطة. كا 
نقطاع اإلمدادات التي  أعياف القـك فشككا إلي أميرىـ عبيداهلل بف المغيرة شدة الجكع كقمة الطعاـ، كا 

                                                                 
 .ُّٔالمرجع نفسو، ص (ِ)

 . ِّٔعبد الرحمف إبف خمدكف، المرجع السابؽ، ص (ُ)
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. كأتفقكا عمي تسميـ المدينة كبعثكا الكزير أبا القاسـ عبد (ِ)كانت تأتييـ مف البشرات بسبب الثمكج
 –ق  ٕٖٗأرغكف سنة الممؾ لمفاكضة األسباف، كتـ اإلتفاؽ عمي تسميـ المدينة لممكي قشتالة ك 

 ـ. كتضمنت عدد مف الشركط منيا:ُُْٗ

 أف يأمف المسممكف عمى أنفسيـ كأمكاليـ. أكالن:
 حرية الديف كاإلعتقاد. ثانيان:
 إطبلؽ سراح األسرل المسمميف.  ثالثان:
 أال يقضي بيف المسمميف إال قضاتيـ رابعان:

 معاممة المسمميف بالرفؽ كالعدؿ.  خامسان:
 ماح لمف أراد اليجرة إؿ المغرب.الس سادسان:
 .(ُ)عدـ إجبار المسمميف عمى إعتناؽ النصرانية سابعان:

نتيت ُِْٗ –ق  ٕٖٗكتـ تسميـ المدينة سنة  يزابيبل( كا  ـ كدخميا الممكاف الكاثمككياف )فرديناند كا 
مفاتيح  بذلؾ آخر مممكة لممسمميف في األندلس، كرحؿ أبكعبيداهلل المغيرة إلى المغرب بعد أف سمـ

ـ.أما األسباف فقد نكثكا ُُٖٓ –ق ِْٗالمدينة لفرديناند ، كأقاـ في مدينة فاس إلي أف تكفى سنة 
بعيكدىـ لممسمميف، فقاسى مسممكا األندلس بعد سقكط غرناطة محنة أليمة إستيدفت كجكدىـ 

ساء كالرجاؿ كعقيدتيـ، كأجبرت أعدادان كبيرة منيـ عمي إعتناؽ النصرانية بالقكة، كشمؿ ذلؾ الن
 – َُٗٔكاألطفاؿ دكف إستثناء، كبمغت الكحشية في المعاممة مداىا في عيد فيمب الثالث )

ـ(، فقد إستكلى ىذا الممؾ عمى أمكاؿ حكالي خمسة مبلييف مف المسمميف الذيف تمسككا ُُْٔ
د مف . كما لبث أف طمب عد(ِ)باإلسبلـ كطردىـ بصكرة غير إنسانية بعد أف أستكلى عمى أمكاليـ

األساقفة مف الممكيف مف ممؾ غرناطة التنصير أك اليجرة مف الببلد، كأمرت الممكة أف يبحث 
المكضكع في مجمس عينتو ليذه الغاية، إذ كانت تعتقد مع الكثيريف بإف التنصير اإلجبارم ال ينفع 

                                                                 
 .ّّـ، صُٕٕٗ،ُمحمد عبده حتاممة، محنة مسممي األندلس عشية سقكط غرناطة كبعدىا، دار الشعب، القاىرة، ط (ِ)

 .ّّٔعبد الرحمف إبف خمدكف، المرجع السابؽ، ص (ُ)

 .َٖـ، صُٖٔٗالقاىرة، ،ٕ، طْأحمد شمبي. مكسكعة التاريخ االسبلمي كالحضارة الحركب الصميبة احدل حمقات الصراع، مكتبة النيضة المصرية، ج (ِ)
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ى التنصير تمامان مع الشخص المكره ألنو ال يؤثر في عقيدتو. كلـ يعارض في إجبار المسمميف عم
إال معرؼ الممكة الكارديناؿ )تكماس دكتكر كييادا(، الذم كاف في نفس الكقت المحقؽ العاـ في 
ديكاف التحقيؽ، ألنو كاف ال يرل أف كؿ عممية تنصير تتـ بدافع مف غايات أك أغراض دنيكية لـ 

ة نظره ما الحظو بعد يكف مف نتيجتيا إال إيجاد مارقيف مف األدياف كميا. كأكرد تكركيياد لدعـ كجي
فحص أحكاؿ مئات العائبلت اإلسبلمية كالييكدية التي أجبرىا األسقؼ )فنساف بيرابرا( في أكاخر 
القرف الرابع عشر عمي التنصير بعد أف أستعمؿ معيا مف كسائؿ التعذيب كاإلرىاب كبعد مركر مئة 

ائبلت األخرل فقد عادت إلي دينيا سنة عمى العممية لـ يبؽ مقيماى عمى النصرانية إال قمة، أما الع
.كمع أف ىنالؾ قمة ظمكا في إسبلميـ في الخفاء إال أف أبناءىـ كأحفادىـ نشأكا ال يعرفكف (ّ)األكؿ

اإلسبلـ ديناى كلغة، فرحـ اهلل ببلداى كاف اإلسبلـ فييا عزاى شامخاى كمجداى يشيد التأريخ بعظمتو 
 .(ْ)ككبريائو

 
 قائمة المصادر كالمراجع:

إبراىيـ األبيارم. أخبار مجمكعة في فتح األندلس كذكر أمراءىا رحميـ اهلل كالحركب الكاقعة  (ُ
 ـ.ُٖٗٗبينيـ، دار الكتاب المبناني، ط الثانية، بيركت، 

 ـ.ُٕٖٗ ِإبف القكطية. تاريخ فتح األندلس، دار الكتب اإلسبلمية، بيركت، ط (ِ
 ـ.ُّٕٗممتكر أنطكانية(، باريس، إبف حياف. المقتبس في تاريخ رجاؿ األندلس، )نشره  (ّ
 ـ.ُْٔٗإبف عبد الحكـ، فتكح أفريقية كاألندلس، دار الكتاب لمطباعة كالنشر، بيركت،  (ْ
، ّ، جكتاب البياف الميٍغًرب في اختصار أخبار ممكؾ األندلس كالمغربإبف عذارل المراكشي.  (ٓ

 .ـُُْٗىػ، ُِّّبيركت، )ترجمو فانياف(،  دار الثقافة،
)المسمى المرقبة العميا فيمف  -أبك الحسف بف عبداهلل بف حسف النبياني. تاريخ قضاة األندلس (ٔ

 ـ. ُْٖٗيستحؽ القضاء الفناء(، نشره ليفي بركفنساؿ، القاىرة، 
                                                                 

 .ُٕٓـ، صُْٖٗشحاتة الناطكر كآخركف، تاريخ المغرب كاألندلس مف القرف السادس اليجرم حتي القرف العاشر اليجرم، دار األمؿ لمنشر كالتكزيع، أربيد،  (ّ)

 .َٖأحمد شمبي، المرجع السابؽ، ص (ْ)
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إبف حـز الظاىرم األندلسي. جميرة أنساب العرب. دار الكتب أبك محمد عمي ابف أحمد بف سعيد  (ٕ
 العممية، بيركت.

. الزخيرة في محاسف أصؿ الجزيرة. القسـ األكؿ، عمي بف بسَّاـ التغمبي الشنترينيأبك الحسف  (ٖ
 .ـُٕٗٗىػ / ُُْٕ، دار الثقافة، بيركت، إحساف عباسالمجمد الثاني، تحقيؽ 

أحمد شمبي. )مكسكعة التاريخ االسبلمي كالحضارة( الحركب الصميبة احدل حمقات الصراع،  (ٗ
 ـ. ُٖٔٗلقاىرة،، إ، طْمكتبة النيضة المصرية، ج

، ِأسعد حكمد، محنة العرب في األندلس، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، ط (َُ
 ـ.ُٖٖٗاألسكندرية 

السيد عبد العزيز سالـ. تاريخ المسمميف كأثارىـ في األندلس. مؤسسة شباب الجامعة،  (ُُ
 ـ.ُٕٗٗبيركت، 

لس. مؤسسة شباب الجامعة، السيد عبد العزيز سالـ. قرطبة حاضرة الخبلفة في األند (ُِ
 ـ.ُٕٗٗالقاىرة، 

نفح الطيب مف غصف األندلس ـ(. ُُْْىػ/ْٖٓالمقريزم، تقي الديف أحمد بف عمي) (ُّ
 . ـُٖٔٗ -ىػُّٖٖالرطيب، تحقيؽ إحساف عباس، دار صادر، بيركت، 

 ُإيناس حسني البيجي، التاريخ السياسي لممسمميف في األندلس، دار التعميـ الجامعي، ط (ُْ
 ـ.َُِٓالقاىرة، 

 ـ.َُٖٗج. س. ككالف. األندلس. دار الكتاب المبناني، الطبعة األكلى، بيركت،  (ُٓ
شحاتة الناطكر، تاريخ المغرب كاألندلس مف القرف السادس اليجرم حتي القرف العاشر  (ُٔ

 اليجرم. 
 ـ.ُّٖٗشكيب أرسبلف. تاريخ غزكات العرب. دار الكتب العممية، بيركت،  (ُٕ
، دار ٔكف. كتاب العبر في ديكاف المبتدأ كالخبر. المجمد األكؿ، جعبدالرحمف إبف خمد (ُٖ

 ـ. ُّٖٗالكتب العممية، بيركت، 
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لساف الديف إبف الخطيب. الممحة البدرية في الدكلة النصرية. المجمد الثاني، دار المدار  (ُٗ
 ـ. ََِٗاإلسبلمي، بيركت، 

ة الجامعية، بيركت، محمد أحمد أبك الفضؿ، دراسات في حضارة األندلس، دار المعرف (َِ
 ـ.ُٔٗٗ

، ُمحمد عبده حتاممة، محنة مسممي األندلس عيشة سقكط غرناطة كبعدىا، دار الشعب، ط (ُِ
 ـ.ُٕٕٗ

، دار الكتب الكطنية، ُناطؽ صبلح مطمكب، تاريخ العرب كحضارتيـ في األندلس، ط (ِِ
 ـ.َََِبنغازم،
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 مقدمة

رفيَّةه تىطبيقيَّةهفي سيكرىًة البىقىرىًة،تفسير  ةه صى ـي ،دراسى ا ةي تىٍحتى عينكىاف : اإلدغى جاءىٍت ىذه الٌدراسى
ؼي منيا مىعرفةى اإلدغاـ لغةن كاصطبلحان ، كمعرفىةى  اس أنمكذجان. ككانىاليىدى أنكاًعًو النَّحَّ

نيىجى  المى ة ي كىاًضًعًو .كاتَّبىعىت الٌدراسى كًبًو ، ثيَـّ مىعرفة اإلبداؿ كمى كىاًزه ك كيجي كمىكاضعى جى
 االسٍقرىائي كالتَّطبيقي ًكٍفقان لعيٍنكىاًنيا.

ـٍ نىًجٍد درىاسةن تىحتى ىذا العيٍنكىاف . اتي السَّابقىةي : لى  الدراسى

 كتىكصَّمت إلى النَّتائًج اآلتيىًة:

ةى عىشىرى مكضعان لئلدغاـ.ُ  ٍمسى ػ خى  

كىاضعى لئلبداًؿ.ِ ػ عشرةي مى  

كىاضعى لمقمًب.ّ ػ ستَّةي مى  

ػمكضعىاف لئلمالًة.ْ  

ػ مكضعىاف لمكىزف الصَّرفي.ٓ  

ػ مكًضعىاف لمكقؼ.ٔ  

ػ مكضعه كاحده لمحذؼ، كآخره لمجيميكع.ٕ  
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 ممخص 

ةه  ـي ، دراسى ا ةي ًبعينكىاًف :اإلدغى رفيَّةه تىطبيقيَّةه في سيكرىًة البىقىرىًة ،كليا  جاءىٍت ىذه الدراسى صى
كىاضعى كيجيكًب  مى كىاًزًه، كى كىاضعى جى وي،كمى اـً ، كأنكاعى يشمؿي تعريؼى اإلدغى :نىظىرمّّ كى ؿي ىدفاف: األكَّ

سكرىًة البىقىرىًة. كاتَّبعىت الدٌ  ديكًثًو ، كاإلبداؿى كمتىى يىٍحدٍث؟ . كالثَّاني: تىطبيقيّّ في آياًت ي ةي حي راسى
اـى  اسى قد أٍصدىرى األحكى مىت إلى أفَّ النَّحَّ نيىجى االستقرائي كالتَّطبيقٌي ًكٍفقان لعيٍنكىاًنيا.ك تىكصَّ المى

 اآلتيةى بىٍعدى تىفسيًرًه لسيكرىًة البىقىرىًة :

اـً .ُ   ةى عشىرى مىكضعان لئلدغى مسى ػ خى  

اًؿ.ِ كىاضعى لئلبدى ػ عشرىةي مى  

كىاضعى لمقّ مًب.ػ ًستَّةي مى  

ػمكضعىاًف لئلمالة.ْ  

ػ مىكضعىاًف لمكىزًف الصَّرفٌي.ٓ  

ػ مكضعىاًف لمكقؼ.ٔ  

ػ مىكضعه كاجده لمحذًؼ كآخره لمجيميكًع .ٕ  

 كمماته مفتاحيَّةه:

 اإلدغاـ ،جكاز اإلدغاـ،كجكب اإلدغاـ ، اإلبداؿ، جكاز اإلبداؿ، كجكب اإلبداؿ   
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Abstract 

This study came under the title: Al-IDgham, an applied morphological study in Surat Al-

Baqara, and it has two goals: 

The first theoretical goal includes the definition of slurring, types and topics 

permissibility, topics and obligatory. And the definition of substitution and when it 

occurs. The second goal is to apply it to the verses of Surat Al-Baqarah, and the study 

followed the inductive and practical approach and reached the following results:  

Kay words:  Al-IDgham,morphological , Surat Al-Baqara . topics permissibility 
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ـُ كَ  اإلظَياُر: اإلدغا  

اؿي ، ) ـي ليغىةن ىيكى اإلدخى اكفو ًبميتىحٌرؾو بحيثي يصيرىاًف ُاإلدغا رؼو سى ( كىاصطبلحان ىكالًتقىاءي حى
ٌددان.) رفيف كالثَّاني ميشى :ىكالنٍُّطؽي بالحى قيؿى ٌدد ان،كى رفان كىاحدان ميشى (ِحى  

 (، احي كالبىيىافي فىؾٌ ّكىاإلظياري ليغةن ىكاإليضى اإلدغاـ  ، كىىك عندى أىًؿ  ( كىاصطبلحان ىيكى
ٍقؼو كى ال  ير غينَّةو ظاىرىةو كىال كى اف( ميبىاشىرىةن مف غى ًجًو)الٌمسى ٍخرى رًؼ مف مى التَّجكيد إخراجي الحى

(ْسىٍكتو كى ال تىشديدو في الحرؼ الميٍظيىًر.)  

اـً كى إظيىار داؿ) قى   بيبو الزٌَّياتمىعى القيرَّاء في إدغى ٍمزىةي بفي حى ٍف كاختمؼى حى د( فىًمف القيرَّاًء مى
ٍمرك بف  ائي كىأبكعى كىافقىوي تمميذيهي الكسى ٍمزىةي، كى يا حى مى يا ، فأدغى مى منييـٍ مف أدغى أظيىرىىا كى

ا  مى اد ،السّْيف ،الشّْيف ، الذَّاؿ، الزَّام ،الجيـ ،الطَّاء .كى اد ،الضَّ كؼو ىي:الصَّ العىبلءفي حيري
اءىكي  لىقىد جى (.ٓـ مُّكسىى بالبىيّْنىاًت()في قىكًلًو تىعىالى :) كى  

ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

اًح ،ط دار الكيتيًب العمميًَّة بيركت مادة )د غ ـ(ُ) ( أبكبىكر الرَّازم :ميٍختىار الصّْحى  

ًة العرىبيًَّة بيركتِ) .َِّـ،صُْٖٗ(عبده الرَّاجحي : التَّطبيؽي الصَّرًفيُّ،ط دار النَّيضى  

. سمير شريؼ ُُٗـ ،ص َُِِدار القدس لمنشر كالتكزيع،القاىرة  ّ،أحمد بف محمد بف أحمد الحمبلكم:شذا العرؼ في فٌف الصَّرؼ ط  
، ط عالـ الكتب الحديث،إربد ،ب ت، ص .ّٔاستيتة :القراءآتي القيرآنيَّةي بيف العربيَّة ك األصكات المُّغكية،منيجه لسانيّّ ميعىاصره  

اًح ،مادة )ظ ىػ ر( (  أبكبىكرّ)  الرَّازٌم:ميختاري الصّْحى  

كًؿ القراءآًت ،تحقيؽ د.عبد الكريـ بفْ)  محمد الحسف  (القاضي أحمد بف عيمىر بف ميحىمَّد بف أبي الٌرضا الحىمىكٌم: القىكىاعدي كاإلشىاراتي في أيصي
.ْٓدار القممممطباعة كالنَّشركالتَّكزيع ،ص  ُ،ط  

(ِٗ(  البقرة اآلية )ٓ)  
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ـُ َكأقَساُمُو :ا إلدغا  

يف مف   مىى نكعى اكرىًة ، كىك عى ربه مف التَّأثير الذم يقىعي  في األصكىاًت الميتىجى اإلدغاـي ضى
 األصكىات :

اًؼ نحك : سيٍككىر : سيكَّر.    اًؼ في الكى اـً الكى ؿ : أف يىكيكفى الٌصكتاًف ًمثميًف  كإدغى األكَّ  

ؿى مف جنًس     ًة أكالمىخرًج فىتبدؿ األكَّ انسى الثَّاني:أف يىكيكفى الٌصكتاف ميتىقىاربىيًف في الميجى
ٌب،تيٍنطىؽي: قيرَّبٌ  ـً في الرَّاًء :قيٍؿ رى تيدًغميوي فيو فىيصير مف لىٍفًظ الثَّانيكإدغاـً البلَّ  الثَّاني كى

رفان كمعنىى اإلدغاـً  أنَّؾى تىنًطؽي بحرفىيًف مف مىخ     ةن بحيثي يىصيراًف حى رىجو كىاحدو ديفعىةن كاحدى
فيوي التَّخفيؼي ) ـي ىدى ا ددان ، كاإلدغى (ُميشى  

ـُ اإلدَغاـِ    اـو :أقَسا ـي ثىبلثىةي أقسى :اإلدغا  

ؿي : كىاجبه ،كالثَّاني : جائزه ،كالثَّالثي : ميٍمتىًنعه.   األكَّ  

رفىيف  كًؿ الحى مىى شى قَّؼي ذلؾ كيمُّوي عى يىتىكى ًر الثَّبلثىًة اآلتيىًة :كى كى المَّذيًف يىٍخريجاًف في إٍحدىل الصُّ  

رّْكان.)ج  اكنان كىالثَّاني ميتىحى ؿي سى اكنان)ب ( أٍف يىكيكفى األكَّ رّْكان كىالثَّاني سى ؿي ميتىحى )أ( أٍف يىكيكفى األكَّ
يًف .) ٌركى (ِ( أٍف يىكيكفى االثنىاف ميتىحى  

ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

مات،تىحقيؽ د.مازف المبارؾ ،ط( أبك القاُ) اجٌي :كتابي البلَّ .أبكسيؿ محمد ُٖٔػُٕٔـ ،ص ََِِدار صادر بيركت  ِسـ عبد الرحمف بف اسحاؽ الزَّجَّ

رة،ج رفٌي،صُٔٗ،صُبف عمي بف محمد اليركم:إسفار الفصيح،تحقيؽ د.محمد قشاش،ط المدينة المينىكَّ . َِّ. كانظر عبده الرَّاجحي :التَّطبيؽ الصَّ  

رفيُّ ، صِ)  .َِْ( عبده الرَّاجحي :التَّطبيؽي الصَّ  
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َكرِ التَّالية:) ـُ في الصُّ (َٔكَيْمَتنعُ اإلدغا  

ةو كاحدىةو أـ في كممتيًف نحك:مرٍرتي ُ    سكىفى الثاني سىكاءن أكاف الحىرفاف في كىممى ؿي ك ى ػ إذا تىحىرَّؾى األكَّ  

ًة ِ   دٍّ كىاقعان في آًخر الكممى رؼى مى ؿي السَّاكفي حى كافى األكَّ تيًف  كى ًممى ًف في كى ػ إذا كاف الًمثبلى
 األكلى نحك : يىٍسميك كىائؿي ، يأًتي ياسري .

اف  ّ   ير ليفو :شىيري رىمىضى اكنانغى رؼي الَّذم قىبمىييما سى كافى الحى ػ  إذا كافى الًمٍثبلًف في كممتىيًف كى
ا ىك اليىاءي ، فالرَّ  رؼي الَّذم قىبمىييمى قىعىتا  في كممتيًف كالحى قىد كى رّْكتىاًف، كى اءي األكلىى كىالثَّانيىةي ميتىحى

. يرى ليفو رؼه ساًكفه غى  كىيكى حى

ا الفعؿي فيو ثىبلثي  ْ   ،فىيذى رى رؼه سابؽه عميًو مثؿ : قىرَّ مان فيو حى رؼي ميدغى ػ أاٌل يىكيكفى الحى
: األكلىى سى  كبان ، كى رىاءه ثالثةه رىاءاته ةه ، كىأيدغمىت األكلىى في الثَّانيىًة كيجي رّْكى اكنىةه، كالثَّانيىةي ميتىحى

ـي الرَّاءاًت الثَّبلًث. يىستىحيؿي إدغا ةه كى ٌركى  ميتىحى

ؿي  ٓ ٍمبىبى ،اٍقعىٍنسىسى ، فالفعؿي األكَّ ؽو ًبغىيًرًه مثؿ  : جى رفاًف في كىزفو ميمحى فيو ػ  أالَّ يىكيكفى الحى
ؽه  رّْكتاًف كىك ميمحى . كالفعؿي الثَّاني فيو سينىاًف ميتىحى ٍحرىجى ؽه ًبكىزًف دى ركتاًف، كلكنَّوي  ميمحى باءىاًف ميتىحى

اعى الكىزفي الَّذم أيٍلًحقىتا ًبًو . رفىيًف ضى ٍمنا الحى ـي ألٌنا لك أدغى ـى ،كىينىا يىٍمتىنعي اإلدغا ٍنجى ٍزًف اٍحرى  ًبكى

.ػ أالَّ يىكيكفى الحى  ٔ  مىؿى ،مى دى دى ؿ( نحك : مى مى كىزًف )فىعى رفاًف في اسـو عى  

ر ، ذيليؿ. ٕ  رفاًف في اسـو عمىى كىزًف )فيعيؿ( نحك : سيري ػ أالَّ يىكيكفى الحى  

ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

.َِٕػَِْ( عبده الرَّاجحي: التَّطبيؽي الصَّرفٌي،صُ)  
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ـ ، ٖ ؿ( نحك ًلمى مى كىزًف )ًفعى ًكمىؿ. ػ أالَّ يىكيكفى الحرفاًف عى  

د. ٗ   دى ر ، جي ؿ( نحك: ديرى ػ أالَّ يكيكفى الحرفاًف عمى كىزًف )فيعى  

ا الزمان مثؿ:لف يىٍحيىى َُ   ًبشىرطو أٍف يىكيكفى تىحريؾي ثانيييمى ػ أالَّ يىكيكفى الحرفاًف ياءيًف كى  

:ُكُجكُب اإلدَغاـِ    

ةو كىاحدةو    رفاًف في كممى كاءى كاف الحى ٌرؾى الثَّاني سى تىحى ؿي كى رؼي األكَّ فى الحى ـي إذاسىكى يىجبي اإلدغا كى
ـي يىٍخريٍج في  ـي ًجي اؿي ) فىتيدغى مى مَّـى ، لىـ يىخريٍج جى ٍممىـى :سى بَّرى . سى ٍببىرى : كى تىيًف  مثؿ : كى أـ  في كممى

اؿ (، لـ ييٍكتىٍب ًبالقىمىـً  مى (. جيـً جى رّْ ـي باءي ييٍكتىٍب في  باًء الجى ) فتيدغى  

ـِ  االًت اآلتيىًة) َجَكاُز اإلدغا ـي جائزان في الحى يكيكفي اإلدغا (:ُ: كى  

كتىاًف ، ُ رّْ ـ األكلى كىالثَّانيىةي ميتىحى عىؿى لىؾى : فاٌلبلى رفاًف كى كانا في كممتيًف نحك:جى ٌرؾى الحى ػ  إذا تىحى
قىعىتا في ك ا كى لىكٍف لىمَّ ار إدغاميييما جائزان ال كىاجبان .كى ممتيًف صى  

ذى،تىتىابىعى ، فالفعبلًف ِ ٍبديكءو بتاءو مثؿ : تىتىٍممى ؿي تاءن زىائدةن  في ًفعؿو ماضو مى رؼي األكَّ ػ إذا كاف الحى
زفي  كى ، كى ؿ:تىفىٍعمىؿى زفي األكَّ ليييما تاءه زائدىةهكبعدىىا تاءه أصمٌيةه ىيى فىاءي الفعًؿ .كى كى ، أكَّ ؿى الثَّاني :تىفاعى

ؿي مف الفعؿ  رؼي األكَّ يىصيري الحى ًةكى ـي التَّاًء األكلى في الثَّانيى اًف، لذلؾ يىجيكزي إدغا كالفعبلًف ماضيى
لذًلؾى البيدَّ مف اجتبلًبألًؼ  ليوي سىاكنهكىالعىربيَّةي ال ييبدىأي فييا بساًكفو كى رؼي الميشىدَّدي أكَّ ميشىدَّداه. كالحى

صًؿ فىنىقي  ذى ،اتَّابعى.الكى كؿي:اتٍَّممى  

ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

.ْٕػ ْٓ(  انظر القاضي الحىمىًكم:القىكاًعدي كاإلشاراتي في أيصيكًؿ القراءآت ، ص ُ)  
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ةن مثؿ: اكفيًؼ الشٌَّر.فالفعؿي في آخًرًه فاءاًف ّ   كةن عارضى رى رًؼ الثَّاني حى كىةي الحى رى ػإذا كانت حى
كىًت الفاءياللتقاًء كالكىاجبي أٍف تىكيكفى الفاءي ال رَّ لىكٍف تىحى ٍبًنيّّ عمىى السُّكيكًف،كى ثَّانيىةي ساًكنىةن ألفَّ الفعؿى مى

ـي :اكفيًؼ الٌشٌر،أككيؼَّ الشَّرَّ . ازىاإلدغا  السَّاكنيًف فىجى

،فإحدىل الٌتاءيًف أٍصًميَّةه كىاألْ   ،اقتىتىؿى ( نحك:اٍستىتىرى خرىل تاءي ػأف يىكيكفى الحرفاًف تائييًف في )افتىعىؿى
ٍزفي  مع االدغاـ قد يىختىًمطي كى ، كى سىتَّرى ـي جائزان بؿ قىميبلن فىنىقيكؿي: قىتَّؿى كى ا االفتعىاؿ. كىىينا يىكيكفي االدغى

) ٍزًف) فىعَّؿى مىى كى (بما ىك عى  )افتىعىؿى

ارًع فىيقيكلكف : إفَّ ميضارعى اٍفتىعى  دىثى فيو إدغاـه كى لكفَّ المُّغىكييفى ييفىٌرقيكفى بينىييما في الميضى ؿى الَّذم حى
ًة . رًؼ الميضارىعى  يىكيكفي : ييقىتَّؿي كى ييسىتَّري بفىتًح حى

ان عمى السُّكيكًف مثؿ : ٓ كمان بالسُّكيكًف، أك  فعؿى أمرو مبنيَّ جزي عَّفان مى ػ أٍف يىكيكفى الفعؿي ميضارعان ميضى
ـي ، كى  ٍر أك ميٌر.لـ يىميٌر فىيىجيكزي فيو الفىؾُّ كى يىجيكزي اإلدغا : اٍمري  كىذلؾى األمري

 اإلبداُؿ:

يرىهي ،كىك   رؼى ًعٌمةو أك غى رؼو آخرى ديكفى اشترىاطو أٍف يىكيكفى حى كىافى حى رؼو مى ٍضعي حى اإلبداؿي ىيكى كى
كط اآلتيًة) اعي .فىمثبلن إبداؿي الكىاك كىالياًء تاءن بالشُّري  (:ُظاىرةه يىحكيمييا السَّمى

ا فاءن لفً ُ ًد ميٍشتىقَّاًتًو كالميضارًع، كىاألمر، كى اسـً الفاًعًؿ.ػ أٍف تىقىعى ( أك أحى ٍزًف )افتىعىؿى مىى كى عؿو عى  

ؼى ، ِ ٍزفي افتىعىؿى ًمنييما : اكتىصى ، فىكى ؼى ، يىسىرى صى ػ أالَّ يىكيكفى أصميييما ىىمزةن مثؿ : كى  

ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

سىف االستراباذٌم:شُ) مَّد بف الحى رح شافية ابف الحاجب،تحقيؽ محمدنكر الحسف ،ط دار ( رىًضيَّ الدّْيف ميحى
.ِْٖ،صّـ،القسـ األكؿ ،جُٕٓٗالكتب العممية  
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ٍؼ ،   ٍؼ  اتَّصى ارًع : يىٍكتىًصؼي  يىتًَّصؼي ، يىٍيتىًسري  يىتًَّسري . كفي األمًر : اٍكتىصى كفي الميضى
ٍر . ك اسـ الفاعؿ : ميكتىًصؼه  ميتًَّصؼه ، مييتىسً  ٍر   اتَّسى ر  ميٌتًسره .اٍيتىسى  

كؼى اإلطباًؽ ك ىي    كؼه في العىربيًَّة تيسىمَّى حيري كى كذلؾ إبداؿي تاًء االفتعىاؿ طاءن ، فىييناؾ حيري
كًؼ اإلطباًؽ ككانت الكممةي  ادي، الطَّاءي ،الظَّاءي( فإذا كانت فاءي الكممًة مف حيري ادي، الضَّ ) الصَّ

رىبى   اٍضتىرىبى  مىزيدةن بتاًء االفًتعىاًؿ  فىإنَّيىا تيقمى  بىرى   اٍصتىبر ى  اٍصطىبىرى ، ضى بي طاءن مثؿ : صى
، كى ييٍمًكفي قىٍمبى الطَّاًء ظاءن ك إدغاميييما فىتىصيري  اظَّمىـى .  اٍضطىرىبى ،ظىمىـى   اٍظتىمىـى  اظطىمىـى

ًة داالن أك ذاالن     االن ،فإذا كانت فاءي الكممى ذلؾى إبداؿي تاًء االفًتعاًؿ دى قىعىت بىعدىىا  كى كى أك زايان كى كى
،كى ذىكىر ى   رى رى   ادَّحى رى   ادتىحى رى ، دىحى رى   اٍزدىجى رى ازتىجى تاءي االفتعاًؿ فىإنَّيا تيقمىبي داالن مثؿ : زىجى

ةي )  يىجيكزي فييا قىٍمبي الذَّاًؿ داالن فىتىصيري ادَّكىرى ك بيا قيرئىٍت اآليىةي الكريمى ، كى كىرى كى ادَّكىرى اٍذتىكىرى  اٍذدى
(.ُبىٍعدى أيمَّةو ()  

َمَكاضُع اإلدغاـِ َك اإلبداِؿ في ُسكَرِة الَبَقَرِة :     

مان ؛كىاألصؿي : ًفٍيييك ىيدلن ،االسـي اليىاءي ، كىزيىدٍت الكىاكي ُ  ػيىقيكؿي تىعىالى:)فيو ىدل( ميدغى
ًمدو ميتىباعدو منيا ، كى تيبدؿ منيا ياءه ألفَّ قىٍبمىيا ياءن  رؼو جى فيَّةه فىقىكيىٍت ًبحى الخميًؿ ؛ألفَّ اليىاءى خى عندى

اًع الكىاًك كالياًء ع ؼي الجًتمى ييدغـي ،أك ييحذى اًع السَّاكنيًف عٍندى أبي العىبَّاس ، كى ند سيبكيًو ، كالجتمى
ٍمًؽ ليست أصبلن باالدغاـ.) كؼى الحى ٌيدو ؛ألفَّ حيري اًع ىائيًف كى ليس بجى (.ِالجتمى  

ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ
(ْٓ( يكسؼ اآلية )ُ)  

اس :إعرابي القرآًف ،تحقيؽ دِ)  ٍعفر أحمد بف محمد بف اسماعيؿ النَّحَّ .ِّ،صُـ،جََِٕ.محمد محمد تامر ك آخركف،ط دار الحديث ، القاىرة (  أبكجى  
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ػ يىقيكؿي تىعىالى: )لمميٌتقيف (:ليغىةي أىًؿ الًحجاًز: فيبلفه ميكتىؽو ، كىذا ىكاألصؿ ، كىالتَّقيَّةي ِ 
كاًئًد إلييا ) ، أيبًدلىٍت مف الكىاًك تاءه ؛ألنَّيا أقرىبي الزَّ قيتي قيَّةي مف كى ك بىٍعضي أىًؿ ( ُأصمييا الكى

: اٍيتىعىدى كايتىسىرى ،كيقكؿي في  متىفتي إلى تىخاليًؼ أبنيىًة الفعًؿ ياءن كى كاكان فىيىقيكؿي اًزال يى الًحجى
: ييكتىًعدي ك ييكتىًسري استثقاالن لمكاًك كالياًء ) ، كال يقكؿي (ِالميضارًع :ياتىًعديكى ياتىًسري  

تيًف ػ يىقيكؿي تىعىالى : ) الَّذيفى ييٍؤًمنيكٍ ّ  ٍمعي بيفى اليىٍمزى فى  أىٍأمف،كيًرهى الجى ... (، األٍصؿي : آمى فى
(ّفأيبًدلىٍت مف الثَّاًنيىًة أًلؼه .)  

ؿى مف األلًؼ ياءن لٍمفىٍرًؽ بىيفى  ْ  ؾ،أبدى ...( : األصؿي : ًإالى ا أيٍنًزؿى إلىيؾى ػ يىقيكؿي تىعىالى :) ًبمى
كّْنىًة ) رىكةى ( كفي البىحًر المي ْاأللفاًت الميتىمى نىقىؿى إلييا حى " كى ًحيًط أنَّوي سىكَّفى الـ "أٍنًزؿى

(. ـى َـّ أدغى ذًفيا ث (ٓىىٍمزىًة"إليؾ" بٍعدى حى  

فّْفىًت اليىٍمزىةي ثيَـّ أيدًغمىت ٓ  ًمفى النَّاًس...(  قاؿ الفىرىاءي : األنىاس ؛ خي ػ  يىقيكؿي تىعىالى : ) كى
ـي في النُّكًف ) (ٔالبلَّ  

ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

. ِّ،ص ُ( تفسير النٌَّحاس ، جُ)  

.ّٖ،صّ( االستراباذٌم :شرح شافية ابف الحاجب ،القسـ األكؿ،جِ)    

اس ،جّ)   .ِْ، صُ( تفسير النَّحَّ  

اس ،جْ) ِٓ، صُ( تفسير النَّحَّ  

.ّٗ،صُـ،جُّٖٗدار الفكر  بيركت ِ( محمد بف يكسؼ أبك حٌياف األندلسي: تفسير البحر المحيط،طٓ)    

.ِٗ،صُالنٌَّحاس ج ( تفسيرٔ)  
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اكنيًف ؛ ٔ  ٍمعي بىيفى سى ازى الجى ... (  باإلدغاـ )قيؿ لٌيـ( ، ك جى ا ًقيمىمىييـٍ ذى ػ  يىقيكؿي تىعىالى : ) كىا 
ةي الكىاًك عمىى القاًؼ فىاٍنكىسىرى ما  كى رى : قيًكؿى ، أيلًقيىٍت حى دٍّ كى ًليفو ، كى األصؿي رؼي مى ألفَّ اليىاءى حى

(.ُبىٍت ياءن )قىٍبؿى الكىاًك فىقيمً   

َـّ فؤلنَّيا  ٍف ضى ، كىغيضى ،فىمى ـٌ في نحك :ًقيؿى عىاني القرىاءآًت : أفَّ األصؿى الضَّ كى في مى
َـّ فإنَّوي  ٍف ضى ٍسرىًة الكىاًك.كى مى مًَّة مىعى كى " ك مف كىسىرى فبلستثقىاؿ الضَّ مىى كىزًف "فيًعؿى جاءٍت عى

ب ـٌ؛ألفَّ العىرى فيفىةو يىٍجفيك ييًشُـّ ك ال ييٍشًبعي الضَّ مَّةو خى انىوي لضى يَّ النَّاشيءى في الباديىًة ييطىكّْعي لسى
ٌمًؼ ) ًرٌم الميتىكى ضى افي الحى ٍنيىا لسى كىرىهي االستراباذم عىف أىًؿ ِعى بلـي ييطابؽي ما ذى ( كىىذا الكى
اًت الفائتىًة. فىحى اًز في الصَّ  الًحجى

ـي السُّ ٕ فّْؼى اليىٍمزىةي الثَّانيىةي  فىتىقًمبىيا ػ يىقيكؿي تىعىالى :) أىالى ًإنَّييـٍ ىي دي األٍقكىاًؿ أٍف تيخى فىيىاءي...( أىجكى
نافعي ، كأبكعمرك)السُّفىيىاءي اال( ّكاكان ) ( .كىالشَّاىدي الصَّرفٌي ىنا القىٍمبي . قىرىأ ابفي كثير،كى

ميكفى ًبكيؿّْ ىىمٍ  ٍفعى طىٍرًح الثَّاًنيىًة، كى كذلؾى يى ًميًع ًبيىٍمًز األكلىى كى تيًف ميختىمفىتىيًف مف كممتىيًف في جى زى
ًب ) ًف العىرى ةه عى كذى أخي )ْالقيرآًف كىىيى ًقراءآته مى ٍيؿي ،ك السَّفىوي الجى اًىؿي ًفيوي :الجى (ٓ(.كىالسَّ  

ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

.ُٓػَٓ،ص ُ(  تفسر البىحر الميحيط جُ)  

ٍنصيكرميحىمَّد بف أحمد األزىرٌم:معاني القراءآِ) ُ ت،تحقيؽ د.عيد مصطفى دركيش ك د. عكض بف حمد الفكزم ،ط(  أبكمى
.ُّٔػُّٓ،صُـ،جُّٗٗ،  

   ُّ، صُ( تفسير النَّحَّاس ،جّ)

ُّٖػُّٕ،صُ(األزىرم:معاني القراءآت ،جْ)  

.ٕٔـ ،صُّٔٗمطبعة السعادةْ( أبك محمد عبد اهلل بف قتيبة:أدب الكاتب،تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد ،طٓ)  
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ـ ، قىاؿى البىصرييكفى : ػ  ٗ ات بفىتًح البلَّ ..( ييقىاؿي : ظيمىمى اتو ييـٍ ًفي ظيميمى كى يىقيكؿي تىعىالى:) كى تىرى
( ؼُّ ةه ألنَّيا أخى مًَّة فىٍتحى ٍمعي ُأيبًدؿى مف الضَّ ـً ليغةه فيًو ،كىجى (.كالظٍُّممةي ًضدُّ النٍُّكًر، كى ضُـّ البلَّ

،كى  اته ًة ظيمىـه، كى ظيميمى ـً كى فىتًحيىا ك سيكيكًنيا.) الظٍُّممى ْـّ البلَّ ات بضى ،كى ظيٍممى اته ( كىالعىرىبي ِظيمىمى
ثىبلثه ظيمىـه  ، كى ره ،كى ثىبلثه غيرى تيسمّْي لىيىاليى الشَّيًر كيؿَّ ثىبلثو ًمٍنيىا باسـو فىتىقيكؿي :ثىبلثه ًبٍيضه

(...ّ)  

ٍيًكب  ثيَـّ  َُ  اًء ...( األصؿي عندى البىصرييفى صى يّْبو ًمف السَّمى ػ يىقيكؿي تىعىالى :) أىٍك كىصى
(. ـى ٍكًيب ثيَـّ أدغى يّْت، كىعندى الكيكفييفى األصؿي صى ـى مثؿ : مى ابى يىصيكبي فىييكى ْأيدغى : صى ( ييقىاؿي

ٌيب" فىٍيًعؿ عندى البىصري . كى كىزفي "صى ؿى ٌيبه إذا نىزى يفى ًبكىسًر العىيًف،كىىكى مف األكزاًف صى
اًيب" اسـي فاعؿو  قيرمء "أك كىصى ؿ ،كى ًة بالميٍعتٌؿ العىيف،كىعندى البىٍغدادييفى بفىٍتًحيا "فىٍيعى الميٍختىصَّ

ٌيب أبمىغي.) ، كى صى ابى يىصيكبي (.ٓمف صى  

ـى ُُ ...( زىعى ـٍ ارىىي ادي البىٍرؽي يىٍخطىؼي أٍبصى ٍف قىرىأى :  ػ يىقيكؿي تىعىالى : ) يىكى ائي أفَّ مى سيبكيًو كالًكسى
ـى التَّاءى في الطَّاًء فالتىقىى  هي "يىختىًطؼي " ثيَـّ أٍدغى اًء كىالطَّاًء فىاألصؿي ًعٍندى ٍسًر الخى يىًخطّْؼي ، ًبكى

كيًسرىاللتقىاًء السَّاكنيًف ) (.ٔساكنىاًف كى  

ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ
اس ،جُ)   حَّ .ّّ،ص ُ( تفسير النَّ  

حاح ،مادة )ظ ؿ ـ(( أبكبِ) ختار الصّْ كر الرَّازم:مي  

.َٕ( ابفي قيتيبة : أدبي الكاتب ، ص ّ)   

اس،جْ) حَّ .ّْ،صُ( تفسير النَّ  

حيط،جٓ) حر المي اف األندلسي:البى ّٖ،صُ( أبكحيَّ  

اس ،جٔ) حَّ .ّٕ،صُ( تقسير النَّ  
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مىى أنَّوي ُِ  ري عى ًبنىاءن...(  ييٍقصى اء ى مىصدر،كمف  ػ يىقيكؿي تىعىالى :) كىالسَّمى ٍمعي بىنيىةو كى جى
ديىا  ًبيىٍمزةو بيفى ألفيًف .) ٍمسي ليغىاتو أٍجكى ٍمديكد.في الكقًؼ خى ييؤنَّثي ،كى ُالمى اءي ييذىكَّري كى (كالسَّمى

( قىد ييرىادي ًبًو المىطىري بلؾى فىأظىمَّؾى ،كى ٍمعيوي أسميةه كسمكاته ،كىالسَّماءي كيؿُّ ما عى (ِجى  

ـي الميـً في الميـً )ػ يىقيكؿي تىعىالى  ُّ  ا ا الى تىٍعمىميكفى ..( يىجيكزي إدغى ـي مى (ّ:)قىاؿى إنّْي أىٍعمى  

الةي في "كافر " ليغىةي تىميـو  كىىيى ُْ  اًفرو ًبًو...(  اإلمى ؿى كى ػ  يىقيكؿي تىعىالى : ) كىالى تىكيكنيكا أىكَّ
ليسى  نزلىًة حرفيًف ،كى ٍخفيكضه ،كالرَّاءي بمى نىةه ألنَّوي مى سى كىانعي ىيى  حى كؼي المى ٍرؼه مًانعه. كىالحيري فيًو حى

كؼي تىٍمنىعي اإلمالىةى ) ادي ،الطَّاءي ، الظَّاءي . كىىذًه الحيري ادي ،الضَّ ،الصَّ ، القىاؼي اءي ،الغىيفي (ْ: الخى  

ٍكفى ..( األصؿي في "آؿ " "أىؿ" ثيَـّ أيبًدؿى مف اليىاءً  ُٓ   ػ يىقيكؿي تىعىالى : )....ًمٍف آًؿ ًفٍرعى
: أيىىيؿ ) ٍدتىوي إلى أصًمًو فىقيٍمتى دى غَّرتى رى (.ٓألؼه فإٍف صى  

ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

اس ،جُ) ّٖ،صُ( تفسير النَّحَّ  

( أبك بكر الرَّازم :مختار الٌصحاح مادة )س ـ ا(ِ)   

اس ،جّ)  .ٓٓ،ض ُ( تفسر النَّحَّ  

ـ.ُٖٖٗمكتبة الخانجي،مصر  ّسبلـ محمد ىاركف،ط( أبكًبٍشر عىٍمرك بف قىنبر،سيبكيو: الكتاب،تحقيؽ عبد الْ)  

اس ،جٓ)  .ٕٓ،ص ُ( تفسير النَّحَّ  
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ؼُّ فىقيٍمتى : يا  ُٔ  ٍلتى ًمٍنيا ألفان ألنَّيا  أخى ... ( إف ًشئتى أبدى ػ يىقيكؿي تىعىالى : ) .....يىاقىكـً
ذا أيضيؼى المي ُقىكما ) عقيؿ في األلفية بقكلو: كىا  نىادىل إلى ياًء ( كىذا ما أشار إليو ابف ي

وو ) ةي أكجي مسى حيحان جازى فيو خى كافى صى مّْـً كى (:ِالميتىكى  

ٍبًد ، كىذا ىك األٍكثَّري  ٍنيىا بالكىسرىًة نحك: يا عى ذؼي اليىاًء كاالستغنىاءي عى :حى ؿي  األكَّ

 الثَّاني: إثبات الياء ساكنةن نحك :يا عٍبًدم

ذفييا كىاالست : قمبي اليىاًء ألفان كىحى ٍبدى الثَّالثي ةو نحك : يا عى ٍنيىا ًبفىتحى غناءي عى  

ا ٍبدى ةن نحك :يا عى  الرَّابعي:قىمبييا ألفان كى إبقاؤيىا كى قىٍمبي الكىسرىًة فىتحى

ٍبًدمى  رَّكةن بالفىتًح نحك:يا عى  الخامسي : إثباتي اليىاًء ميحى

...( يىجيكزي إلى "باريكيـ" تيٍبدى  ُٕ  ـٍ (.ّؿي مف اليىمزىًة ياءه )ػ يىقيكؿي تىعىالى :)...إلىى بىاًرئكي  

ًطيئةو ُٖ  ٍمًع خى : األصؿي في جى ميؿي ..( قاؿى الخى ـٍ طىايىاكي ـٍ خى ػ يىقيكؿي تىعىالى : )...نىٍغًفٍر لىكي
طىامى ثيَـّ قىمىبى ) (ْخى  

ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

َٔ،ص ُ ( تفسير النَّحَّاس ،جُ)  

يف بف عقيؿ: شرح ابف عقيؿ ،جِ)  ـ مىٍف ِٕٓػِْٕ،صِ ( بياء الدّْ :يا غبلـً !كىي أٍشيىري المُّغىاًت،كىمنيي ٍف يقكؿي .فىًمف العىرىًب مى
دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع ُ يىقيكؿي :ياغيبلًمي،انظرد.فاضؿ صالح السَّامرائي :معاني النَّحك،ط

.ِّّ،صْـ،جَََِبيركت  

َٔ،صُ ر النَّحَّاس ،ج( تفسيّ)   

.ّٔػ  ِٔ،ص  ُ( المصدر السابؽ ،جْ)   
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ًت التَّاءي في ُٗ  ، ثيَـّ أيدًغمى ارىأتيـٍ : تىدى ...( األصؿي ٍفسان فىادَّارىأتيـٍ ٍذ قىتىٍمتيـٍ نى يقيكؿي تىعىالى :) كىا  ػ ى
ٍمتيـٍ ُالدَّاًؿ) ٍرفٌي "تىفىاعى ارىأتيـٍ ( كى كىزنييىا الصَّ ًة )تىدى ممى ٍت ألفان فأصبىحى " ( فىأصؿي الكى " فىزيدى

االن ًلتىصيرى ًمٍف ًجٍنًس  ،أم: أيبًدلىًت التَّاءي دى اؿه دىثى فيًو إبدى " ،ثيَـّ حى ٍمتيـٍ ٍزنيوي "اٍتفىاعى " كى كى ارىأتيـٍ اٍتدى
ًة ًلتيمىكّْفى اإلدغاـى ) (ِالدَّاًؿ التي ىيى فاءي الكممى  

ٍذنىا ًمٍيثىاقى َِ  ٍذ أىخى ا مف ػ يىقيكؿي تىعىالى: ) كىا  ـي القاًؼ في الكافًمقيٍرًب إحداىيمى ..( يىجيكزي إدغا ـٍ كي
(ّاألخرىل )  

كَّةى تيدًغـي ُِ  دينًة. ك أىؿي مى " ًقرىاءةي أىًؿ المى كفى مىٍيًيـ( "تىظَّاىىري ٍكفى عى ػ يىقيكؿي تىعىالى : )تىظىاىىري
(ْالتَّاءى في الظَّاًء )  

ـٍ أىسٍ ِِ  ٍف يىٍأتيٍككي :" ػ يىقيكؿي تىعىالى: ) كىا  ٍف قاؿى مى ا تىقيكؿي : قىتيؿ قىٍتمىى، كى مى مىى فىٍعمىى كى رىل..( عى
ارىل.) ٍكرىاف سيكى ارىل" ييٍشًبوي ًبسى (ٓأيسى  

ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

.ٗٔ،ص ُ( تفسير النٌَّحاس جُ)   

عيسى  (العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف: التبياف في إعراب القرآف ،تحقيؽ عمي محمد البجاكم ،طِ)
ارؾي التَّنزيؿ ٖٕ،ص ُالبابي الحمبي ،مصر ب ت ،ج . ك النَّسًفٌي، عبد اهلل بف أحمد بف محمكد النَّسىفٌي :مىدى

قائؽي التَّأكيؿ،ط عيسى البابي الحمبي ،ب ت، ج .ُٓٓ، صُكىحى  

.ِٕ، صُ(تفسير النحاس ،جّ)  

.ْٕ،ص ُ( المصدر السابؽ جْ)  

. ٕٓ،ص  ُ(المصدر السابؽ ،جٓ)  
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رفىيًف ػ يى ِّ دُّ: يىٍكًدد،أيدًغمىت لئبل ييٍجمىعى بيفى حى ديىيـ...( األصؿ في يىكى دُّ أحى قيكؿي تىعىالى:)...يىكى
يًف أك كانا ميتىقاربىيف) رفىيًف إذا التقيا ميتىجانسى ؿي بالحى كذلؾى ييفعى . كى (ُمف ًجنسو كىاحدو  

ِْ)... ديكِّا ًلًجٍبًريؿى ٍف كافى عى عىوي كىزفي ًفٍعميؿ) ػ يىقيكؿي تىعىالى :) قيٍؿ مى مى ( كفي جبريؿ ِإبداؿه كى
از كى ًبيىا قىرىأ قيرَّاءي الشَّاـً كىالبىصرًة  ثمانيميغىاتو كقرئ ًبًيفَّ ،:ًجٍبريؿ كقنديؿ كىي ليغىةي أىًؿ الًحجى

ئي ، كًجٍبرى كثيرو مف أىًؿ نىٍجدو رىـً المىكٌي كىي ليغىةي تميـو كى ٍبريؿ كىي قراءةي الحى ؿ كىالككفىًة، ك جى
مزة كىالكسائي ، كًجٍبرىائيؿ ك ًجٍبراييؿ كبيما قرأ ابف عباس ،كًجٍبريف  ،  كىي قراءةي حى

ٍبريف ،كًجٍبرائيف .) (ّكجى  

ارىل ( )ِٓ ٍنؾى اليىييكدي كىالى النَّصى ى عى لىٍف تىٍرضى (ْػ يىقيكؿي تىعىالى :) كى  

ثىابىةن..( قيمً ِٔ ٍمنىا البىيتى مى عى ةي الكىاًك)ػ يىقيكؿي تىعىالى :) كى إٍذ جى كى رى (ٓبىٍت حى  

(ٔػ يىقيكؿي تىعىالى:) ...ثيَـّ نىٍضطَّرُّهي...( إدغاـه )ِٕ  

ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

.أبك عبد اهلل الحسيف بف أحمد بف خالكيو:إعراب القراءات السبع كعمميا،تحقيؽ د.عبدالرحمف بف سميماف َٖ،صُ( تفسير النَّحَّاس ،جُ)
.ٓٓ،صُـ،جُِٗٗالخانجيمكتبة ُالعثيميف،ط  

.ِٖػُٖ،ص  ُ( تفسير النَّحَّاس ،جِ)  

.كالبيضاكم،ناصر الديف عبد اهلل بف عمربف محمد:أنكار التَّنزيؿ كأسرار التَّأكيؿ ،ط دار ُّٖ،ص ُ(أبكحيَّاف األندلسي :البحر المحيط ،جّ)
.َِالجيؿ بيركت،ب ت،ص  

.ٖٖ،ص ُ( تفسير النَّحَّاس ،جْ)  

.ٖٗ، صُالسَّابؽ ج( المصدر ٓ)  

.ُٗ،ص ُ( المصدر السابؽ جٔ)  
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ؿى مف التَّاًء طىاءن)ِٖ فىينىاهي ...( األصؿ: اٍصتىفىينىاهي،أبدى لىقىًد اٍصطى (ُػ يىقيكؿي تىعىالى: ) كى  

كنىنا ...( إدغاـه )ِٗ اجُّ (ِػ يىقيكؿي تىعىالى: ) قيٍؿ أتيحى  

ابىٍتييـٍ مي َّ ا أصى (ّصيبىةه...( إمالة )ػ يىقيكؿي تىعىالى : ) الَّذيفى إذى  

فىا ...( إبداؿه )ُّ (ْػ يىقيكؿي تىعىالى : ) إفَّ الصَّ  

ف يَّطَّكىٍع خيران ،إدغاـه)ِّ مى يران ( كى ٍف تىطىكَّعى خى مى (ٓػ يىقيكؿي تىعىالى : ) كى  

ًف اٍضطُّرَّ ...( إدغاـه )ّّ  (ٔػ يىقيكؿي تىعىالى: ) ...فىمى  

ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

اس ،ج( تفسير النَّ ُ) .ْٗ،ص  ُحَّ  

ابؽ جِ)   .  ٕٗ،ص  ُ( المصدرالسَّ  

ابؽ جّ)  .َُُ،ص ُ(  المصدر السَّ  

ابؽ ،جْ)  .َُُ،ص ُ( المصدرالسَّ  

ابؽ جٓ)   . َُِ،ص  ُ( المصدرالسَّ  

. َُٔ،صُ( المصدر السابؽ جٔ)    
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ًكؼى قيًمبىًت الكىاكي أّْ اؼى ...( األصؿي : خى ٍف خى (ُلفان )ػ يىقيكؿي تىعىالى : ) فىمى  

مىى ّٓ ةي الكىاًك عى كى رى مىى الَّذيفى ييًطٍيقيٍكنىوي ...( األصؿي يىطيكقيكنىوي ، قيًمبىٍت حى ػ يىقيكؿي تىعىالى : ) كىعى
(ِالطَّاءً )  

ـي الرَّاًء في الرَّاًء )ّٔ افى ...( إدغا ٍيري رىمىضى (ّػ يىقيكؿي تىعىالى : ) شى  

لىٍمتـي ٍ ّٕ لىبلن )ػ يىقيكؿي تىعىالى : ) فىإٍف زى :زىالِّ ، كى زى ٍصدىري (ْ...( المى  

ٍمعي ظيمَّة )ّٖ ...( ظيمىؿه جى (ٓػ يىقيكؿي تىعىالى : ) ًفي ظيمىؿو  

ـى )ّٗ ٍر أدغى ارى ةه...( ال تيضى اٌر كىاًلدى (ٔػ يىقيكؿي تىعىالى : ) الى تيضى  

اًء...( ًخطبىةه كخيطبىة عمى في َْ (ٍٕعمىًة )ػ يىقيكؿي تىعىالى: ) ... ًمٍف ًخٍطبىًة النّْسى  

ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

.َُُ،ص ُ( تفسير النَّحاس ،جُ)  

.ُُّ، صُ( المصدر السابؽ ، جِ)   

.ُُْػُُّ،ص ُ( المصدر السابؽ ،جّ)   

.ُِٓ،ص ُ( المصدر السابؽ ،جْ)   

.ُِٔ،ص ُ( المصدر السابؽ،جٓ)   

.َُْ،ص ُ( المصدر السابؽ ،جٔ)   

.ُِْ،ص  ُ( المصدر السابؽ ،جٕ)   
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سينىٍييىةه في التَّصغيًر، قرأ ػ ُْ ٍنيىةه كى نىة :سى نٍَّو...( أصؿي سى ـٍ يىتىسى يىقيكؿي تىعىالى : ) ...لى
ـى التَّاءى في السّْيًف ) ٌف" أدغى ائي "لـ يىتىسى (ُالًكسى  

ٍفتى كاف ِْ ذى ا حى ٍف أٍثبىتى قاؿى ىيى اسـه ،فإذى ًب...( مى ـي رى ٍذ قىاؿى إٍبرىاًىي ػ يىقيكؿي تىعىالى : )كىا 
( اـو (ِالكقؼي بغير إشمى  

...( إدغاـه )ّْ ًبٍيثى (ّػ يىقيكؿي تىعىالى: )كىالى تىيىمَّميكا الخى  

...( إدغاـه )ْْ (ْػ يىقيكؿي تىعىالى :) ...فىًنًعمَّا ًىيى  

ؽي اهللي الرّْبىا...( قاؿى سيبكيًو : تىٍثًنيىتيوي ًربىكىاًف )ْٓ (ٓػ يىقيكؿ تىعىالى :) يىٍمحى  

ٍفًعمىةو )ػ ييقيكؿي تىعىالْٔ ٍيسىرىةو( مى (ٔى: ) فىنىًظرىةه إلى مى  

ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

اس ،جُ) .ٓٗػْٗ،صُ. ابف خالكيًو : إعراب القراءآت السَّبع كعمميا،جُٓٓػُْٓ، ص ُ( تفسير النَّحَّ  

اس ،جِ)  .  ُٓٓ، ص ُ( تفسيرالنَّحَّ  

.ُٖٓ،ص ُ(المصدر السابؽ ،جّ)   

.َُٔ،ص ُ( المصدر السابؽ ،جْ)   

.ُّٔ،ص ُ( المصدر السابؽ ،جٓ)   

.ُٓٔ،ص ُ( المصدر السابؽ ،جٔ)  
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اًد )ْٕ ـي التَّاًء في الصَّ دَّقيكا...( إدغا (ُػ يىقيكؿي تىعىالى : ) أٍف تىصى  

ٍمعي ًرىىاف )ْٖ ةه( جى ٍقبيكضى (ِػ يىقيكؿي تىعىالى : ) فىًرىىافه مى  

ًد الًَّذم...( مف األداءً ْٗ (ّتيٍقمىبي اليىٍمزىةي ) ػ يىقيكؿي تىعىالى: ) فىٍمييؤى  

 

 

 

 

 

 

 

ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

.ُٗٔ،ص ُ( تفسير النَّحَّاس ، جُ)  

.َُٕ،ص ُ(المصدر السابؽ ،جِ)  

.ُُٕ،ص ُ(المصدر السابؽ ، جّ)   
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 النَّتائج كالتَّكصيات

اسقد أصدر األحكاـ اآلتية بعد تفسيره لسكرة البقرة:  تكصمت الدراسة إلى أفَّ النَّحَّ

ػ خمسة عشر مكضعان لئلدغاـ.ُ    

ػ عشرة مكاضع لئلبداؿ.ِ  

ػ ستة مكاضع لمقمب.ّ  

ػمكضعاف لئلمالة.ْ  

ػ مكضعاف لمكزف الصرفي.ٓ  

ػ مكضعاف لمكقؼ.ٔ  

ػ مكضعه كاجده لمحذؼ كآخره لمجمكع.ٕ  

عٍ  ًر القيرآًف الكىريـً في تىفسيرأبي جى قيًَّة سيكى فىر كتكصي الدراسة بمتابعة دركس اإلدغاـ في بى
 النحاس
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 المصادر ك المراجع

ػ أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر)سيبكيو( : الكتاب ، تحقيؽ عبد السبلـ محمد ُ
ـ.ُٖٖٗمكتبة الخانجي،مصر ّىاركف،ط  

ػ أبكبكر الرَّازم ؾ مختار الصحاح ،ط دار الكتب العممية ،بيركت ب ت.ِ  

القرآف ، تحقيؽ د.محمد محمد ػ أبكجعفر أحمد بف محمد بف اسماعيؿ النحاس :إعراب ّ
ـ.ََِٕتامر،ك آخركف ط دار الحديث ، القاىرة  

ػ أبكسيؿ محمد بف عمي بف محمد اليركم: إسفار الفصيح ،تحقيؽ د.محمد بف سعيد ْ
ىػ.ُُْٕبف محمد قشاش ،ط جامعة المدينة المنكرة   

،تحقيؽ ػ أبك عبد اهلل الحسيف بف أحمد بف خالكيو:إعراب القراءات السبع كعمميآ
ـ ُِٗٗمكتبة الخانجيُد.عبدالرحمف بف سميماف العثيميف،ط  

ػ أبك القاسـ عبد الرحمف بف اسحاؽ الزجاجي : كتاب البلمات ، تحقيؽ د. مازف ٔ
ـ.ََِِدار صادر بيركت  ِالمبارؾ ،ط  

 ْػ أبك محمد عبد اهلل بف قتيبة:أدب الكاتب ،تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد ،طٕ
ـ.ُّٔٗدة،مصر مطبعة السعا  

ػ أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم: معاني القراءآت،تحقيؽ د.عيد مصطفى دركيش ٖ
ـ.ُّٗٗ ُك د.عكض بف حمد الفكزم، ط  
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دار القدس لمنشر ك  ِػ أحمد الحمبلكم: شذل العرؼ في فف الٌصرؼ ،طٗ
ـ.َُِِالتكزيع،القاىرة   

قيؽ محمد محي الديف عبد الحميد ػ بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ :شرح ابف عقيؿ ،تحَُ
 ،ط مصر ،ب ت.

ػ رضي الديف محمد بف الحسف االستراباذم :شرح شافية ابف الحاجب ،تحقيؽ ُُ
ـ.ُٕٓٗمحمدنكر الحسف ،ط دار الكتب العممية بيركت   

البيضاكم،ناصر الديف عبد اهلل بف عمربف محمد:أنكار التَّنزيؿ كأسرار التَّأكيؿ ،ط دار ػُِ
ت،ب تالجيؿ بيرك   

ػ العيكبرم ،أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف : التبياف في إعراب القرآف ،تحقيؽ عمي ُّ
 محمد البجاكم ،ط عيسى البابي الحمبي ،مصر ب ت.

ػ القاضي أحمد بف عمر بف محمد بف أبي الرضا الحمكم: القكاعد كاإلشارات في ُْ
دار القمـ لمطباعة كالنشر ك  ُأصكؿ القراءآت ، تحقيؽ د.عبد الكريمبف محمد الحسف،ط

 التكزيع.

ػ سمير شريؼ استيتة : القراءآت القرآنية بيف العربية كاألصكات المُّغكية،منيج لساني ُٓ
 معاصر،ط عالـ الكتب الحديث،إربد ،ب ت.

ـ.ُْٖٗػ عبده الراجحي : التطبيؽ الصرفي ،ط دار النيضة المصرية ،بيركت ُٔ  
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دار الفكر بيرت  ِدلسي : البحر المحيط،طػ محمد بف يكسؼ ،أبكحياف األنُٕ
ـ.ُّٖٗ  

دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع ُ .فاضؿ صالح السَّامرائي :معاني النَّحك،طػ ُٖ
ـ،َََِبيركت  
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 المحتكل اإلعالمي عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي

 )صفحة تمفزيكف فمسطيف عبر الفيسبكؾ نمكذجان(

 تحميمية()دراسة 

Media content via social media 

(Palestine TV page on Facebook as an example) 

(An analytical study) 

 منى يحيى الجمؿ      ،رشا عصاـ كحمة ، د. عبد الكريـ سرحاف        

 .جامعة النجاح الكطنية                        
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 الممخص.                                     

معرفػػة المحتػػكل اإلعبلمػػػي الػػذم تقدمػػو قنػػاة تمفزيػػكف فمسػػطيف عبػػػر ىػػدفت الدراسػػة إلػػى 
صفحتيا الرسمية بالفيسبكؾ ككيؼ يػتـ تػأطير المكضػكعات التػي تتناكليػا صػفحة تمفزيػكف 

، كلتحقيػػؽ اليػػدؼ مػػف الدراسػػة اسػػتخدـ البػػاحثكف المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، مػػف فمسػطيف
دراسػػػػة  المنشػػػػكرات المنشػػػػكرة عمػػػػى صػػػػفحة تمفزيػػػػكف فمسػػػػطيف الحكػػػػكمي عبػػػػر  خػػػػبلؿ 
عمػى تفسػير األحػداث ك . كتمػت االسػتعانة بنظريػة اإلطػار اإلعبلمػي ألنيػا تقػكـ الفيسبكؾ

الكشػػػؼ عػػف الطػػرؽ كاآلليػػات التػػػي اعد فػػي محاكلػػة التنبػػؤ بيػػا، باإلضػػافة إلػػػى أنيػػا تسػػ
اسػػتخدمتيا  تمفزيػػكف فمسػػطيف فػػي تػػأطير القضػػايا كاألخبػػار التػػي تنشػػرىا عبػػر صػػفحتيا 

كمف أبػػرز النتػائج التػػي تكصػؿ إلييػػا البحػث أف أىػػـ األطػر اإلعبلميػػة الرسػمية بالفيسػبكؾ.
ية األسػرل التي شممتيا منشػكرات الصػفحة، كانػت األطػر المحػددة بقضػية معينػة مثػؿ قضػ

طػػار الصػػراع الػػذم تنػػاكؿ القضػػايا المتعمقػػة  اك قضػية انتشػػار فػػايركس ككركنػػا كغيرىػػا، كا 
طػار االىتمامػات اإلنسػػانية  بالصػراع الفمسػطيني اإلسػػرائيمي كالتطػكرات عمػى أرض الكاقػػع كا 
المتعمقػة بالقضػايا اإلنسػػانية كاالجتماعيػة الفمسػػطينية المختمفػة كاالطػػار االسػتراتيجي. لػػذلؾ 

كصػػى البحػػث بضػػركرة زيػػػادة التركيػػز فػػي عػػرض االخبػػػار المتعمقػػة بإطػػار االىتمامػػػات أ
اإلنسانية، باإلضافة  إلى حث مسؤكلي الصػفحة عمػى التركيػز أكثػر عمػى القضػايا الدكليػة 
نظػػػرا لمتػػػأثيرات المحتممػػػة لتمػػػؾ األحػػػداث عمػػػى القضػػػية الفمسػػػطينية، كالتقميػػػؿ مػػػف عػػػدد 

المتػػابع االطػػبلع عمػػى كافػػة منشػػكرات الصػػفحة كذلػػؾ المنشػػكرات اليكميػػة حتػػى يسػػتطيع 
 عبر نشر ممخص لؤلحداث في منشكر اك اثنيف.
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Abstract. 

 
This study aimed to know the media content provided by 
Palestine TV on its official Facebook page, and how the topics 
covered by the Palestine TV page are framed, and to achieve the 
goal of the study, the researchers used the descriptive and 
analytical approach, by studying the publications published on the 
Palestine State TV page on Facebook. The media framework 
theory was used because it is based on interpreting events and 
trying to predict them. In addition, it helps reveal the methods and 
mechanisms that Palestine TV used in framing the issues and 
news that it publishes on its official Facebook page. Among the 
most prominent findings of the research is that the study included 
200 publications chosen from within the study period, and it 
varied between political, social and economic topics, in addition to 
the most important media frameworks included in the page’s 
publications, were the frameworks specific to a specific issue, 
such as the issue of prisoners The spread of Coronavirus and 
others, and the framework of the conflict that dealt with issues 
related to the Palestinian-Israeli conflict, developments on the 
ground, and the framework of humanitarian concerns related to 
the various Palestinian humanitarian and social issues and the 
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strategic framework. Therefore, the research recommended the 
necessity of increasing focus in presenting news related to the 
framework of human concerns, in addition to urging page officials 
to focus more on international issues due to the potential effects 
of these events on the Palestinian issue, and to reduce the 
number of daily publications so that the follower can view all the 
page’s publications by publishing A summary of events in a post 
or two. 
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 .المقدمة

انتشر في اآلكنة األخيرة عدد كبير مف خدمات اإلنترنت عرفت بقنكات التكاصؿ 
االجتماعي التي تسعى إلى إنشاء كزيادة قكة العبلقات بيف األفراد في المجتمع، كرغـ أف 

أحيانان في فئة معينة مف  ىذه الخدمات تأتي لجميع األفراد في المجتمع إلى أنيا تأتي
األشخاص مثؿ مكقع التكظيؼ المشيكر أك لزيادة عبلقات العمؿ المعركؼ باسـ 

 (.ٓ، صَُِٗكغيرىا مف المكاقع األخرل في السكشاؿ ميديا)قدكـ،  (LinkdIn)لينكدف

كتعتبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي مكاقع إلكتركنية أك تطبيقات برمجية صممت مف أجؿ 
فراد المسجميف فييا، مف خبلؿ استخداـ اسـ المستخدـ الخاص أك بريدىـ التكاصؿ األ

اإللكتركني أك مف خبلؿ رقـ ىاتفيـ الخمكم بيـ عمى تمؾ التطبيقات، كال يمكف التكاصؿ 
عبرىا إال بكجكد شبكة اإلنترنت عمى الجياز المستخدـ ليذه التطبيقات، كما ذكر 

 (.َُِٖ)الخرابشة، سايمكر نقبلن عف 

ع الكـ اليائؿ الذم حصؿ مف التطكرات التكنكلكجية المتسارعة ظير ما يطمؽ عميو كم
باإلعبلـ الجديد كمنو يتفرع مكاقع التكاصؿ االجتماعي كقد حظيت بانتشار كاسع عمى 
مستكل العالـ، بؿ أصبحت مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف اكثر المكاقع استخدامان 

 (. ُ، صَُِّ)البشابشة، راـ  كالتكتير كغيرىا مف البرامج عالميان، السيما الفيسبكككاإلنستغ

كيعد تطبيؽ فيسبكؾ مف أشير مكاقع التكاصؿ االجتماعي كاألكثر استخدامان مف قبؿ 
المحطات اإلعبلمية ، الذم بات منصة رئيسية كأساسية لنشر األخبار كالقضايا بمختمؼ 

ستخدامان مف قبؿ المحطات اإلعبلمية أنكاعيا كأشكاليا، يعد الفيسبكؾ مف أكثر المكاقع ا
لنشر األخبار بشكؿ سريع كمباشر كابداء أراءىـ حكؿ ما يحدث في شتى األمكر سكاء 

 أمكر سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية كغيره، 
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يعتبر الفيسبكؾ منصة لصحفييف كاإلعبلمييف لنشر األخبار كالتعبير عف أراءىـ فيك 
ية كاإلقميمية عمى نشر أخبارىا لجميكر فيك ال يساعد الصحؼ كالمحطات  المحم

يقتصر عمى بقعة جغرافية، إذ يقكؿ أنصار اإلعبلـ اإللكتركنية عبر الفيسبكؾ إف كسائؿ 
اإلعبلـ التقميدية أصبلن تعاني مف ىيمنة أصحاب المصالح عمييا، كىذا ما يفسر لجكء 

تعبير عف اآلراء اإلعبلمييف إلى استخداـ الفيسبككالذم كفر مساحة كافية لم
بشكمديمقراطي ،االمر الذم يخمؽ ضغط ايجابي عمى المحطات اإلعبلمية حيث يتيح 
لمقراء لمشاركة أراءىـ حكؿ األخبار المنشكرة كالتي يتـ تداكليا، كما ساعد اإلعبلـ 
اإللكتركني  أيضان في خمؽ مصطمح جديد كىك صحافة المكاطف بحيث يمجأ 

ة أراءىـ حكؿ ما يجكؿ في خاطرىـ كحكؿ ما يحدث مف مستخدمكالفيسبكؾ إلى مشارك
أمكر حكليـ سكاء محميان أك عامميان ، االمر الذم ادل الى  بركز أصكات جديدة 
عبلمييف جدد،كفي المقابؿ يخشى عمالقة الصحافة التقميدية مف حدكث  كصحافييف كا 

 (.َُِٓ)نكف بكست،.ثكرة ديمقراطية، كيعممكف عمى  حماية الصحافة مف فيسبكؾ

أنشأت السطمة الكطنية الفمسطينية تمفزيكف فمسطيف عمى يد الرئيس الراحؿ ياسر عرفات 
كلـ تطؿ  ُْٗٗ، حيث يدأ البث التجريبي فييا في تمكز عاـ ُّٗٗ/ٕ/ٔفي تاريخ 

فترة البث التجريبي فبدأ البث الرسمي  مف مقرىا األكؿ في مدينة أريحا كثـ انتقؿ مقرىا 
، َُِٖ  ليا بنشر األخبار كمجمكعة متنكعة مف البرامج. )نصر، إلى مدينة راـ اهلل

 (. ِٔص

يعتبر تمفزيكف فمسطيف مف أبرز المحطات الفمسطينية التي انشيرت باستخداميا لتطبيؽ 
فيسبكؾ لنشر األخبار كالقضايا لمتابعينيا كالقت اىتماـ مف قبؿ مكاطنييا مف داخؿ 

تبر منصة مكثكقة لتداكؿ األخبار كالقضايا أراضي الفمسطينية كمف خارجيا فيي تع
كنشرىا، اعتمد تمفزيكف فمسطيف عمى استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كتحاكؿ 
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الدارسة الحالية معرفة الطريقة التي استخدميا تمفزيكف فمسطيف في نشر األخبار عبر 
 صفحتو الرسمية مف خبلؿ تطبيؽ فيسبكؾ.

ة المحتػػػكل اإلعبلمػػػي لصػػػفحة تمفزيػػػكف فمسػػػطيف عمػػػى أىميػػػة الدراسػػػة:تكمف اىميػػػة دراسػػػ
الفيسػػبكؾ ككنػػػو يعتبػػر التمفزيػػػكف الرسػػػمي لدكلػػة فمسػػػطيف، كلككنػػػو ينقػػؿ أخبػػػار فمسػػػطيف 
لمعػػػالـ، كينقػػػؿ أخبػػػار العػػػالـ لمفمسػػػطينييف، فتعتبػػػر ىػػػذه الصػػػفحة محػػػط أنظػػػار كاىتمػػػاـ 

يػا فػي انيػا تتػابع مػف الفمسطينييف كباقي الناس فػي مختمػؼ دكؿ العػالـ، كمػا كتكمػف اىميت
قبػػػؿ مؤسسػػػات إعبلميػػػة أخػػػرل، سػػػكاء مؤسسػػػات خاصػػػة أك مؤسسػػػات أجنبيػػػة، كتأخػػػذ 
أخبارىػػا كمعمكماتيػػا مػػف ىػػذه الصػػفحة ككنيػػا ىػػذه الصػػفحة رسػػمية تمثػػؿ دكلػػة فمسػػطيف، 
لػػذلؾ مػػف األىميػػة بمػػا كػػاف معرفػػة المحتػػكل اإلعبلمػػي لتمفزيػػكف فمسػػطيف كالتعػػرؼ عمػػى 

ر التػػي تبثيػػا ىػػذه الصػػفحة، ككيػػؼ تػػـ تأطيرىػػا، كبالتػػالي معرفػػة أبػػرز المكاضػػيع كاألخبػػا
برازىػػا  جكانػػب الخمػػؿ كالقصػػكر إف كجػػدت لمحاكلػػة إصػػبلحو كالتركيػػز عمػػى اإليجابيػػات كا 
لتعميـ التجربة الناجحة لكافة كسائؿ اإلعػبلـ الخاصػة كالحككميػة. كتكمػف اىميتيػا فيككنيػا 

البػػاحثيف التػػي تنػػاقش ىػػذه الصػػفحة مػػف فػػي حػػدكد عمػػـ -ىػػذه الدراسػػة األكلػػى مػػف نكعيػػا
 ناحية معرفة أبرز المكاضيع كاألخبار التي تطرحيا ككيؼ تـ تأطيرىا. 

مشكمة الدراسة:تكمف مشكمة ىذه الدراسة في معرفة طبيعة المحتكل الذم تقدمو قناة 
تمفزيكف فمسطيف عبر صفحتيا الرسمية بالفيسبكؾ ككيؼ يتـ تأطير المكضكعات التي 

 ا صفحة تمفزيكف فمسطيف.تتناكلي

 أسئمة الدراسة:

السؤاؿ الرئيسي:ما ىك المحتكل اإلعبلمي الذم تحتكيو صفحة تمفزيكف فمسطيف في 
 صفحتيا الرسمية عبر الفيسبكؾ؟

 كانبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
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 كيػؼ يػػتـ تػػأطير المكضػػكعات التػػي تطرحيػا أك تتناكليػػا صػػفحة تمفزيػػكف فمسػػطيف -ُ
 عبر الفيسبكؾ؟

ما أىـ المكضكعات التي تطرحيا قناة تمفزيكف فمسطيف عمى صفحتيا عبر -ٕ
 الفيسبكؾ؟

مػا األسػاليب كاألشػػكاؿ التػي تتبعيػػا صػفحة تمفزيػػكف فمسػطيف فػػي طػرح مكاضػػيعيا  -ّ
 عبر الفيسبكؾ؟

معرفة أىـ المكضكعات التي تقدميا صفحة تكمف أىداؼ الدراسة في أىداؼ الدارسة:
فمسطيف بالفيسبكؾ، كمعرفة طريقة تأطير المكاضيع التي تنشرىا صفحة تمفزيكف 

فمسطيف بالفيسبكؾ، كمعرفة األساليب كاألشكاؿ التي تتبعيا صفحة تمفزيكف فمسطيف في 
 طرح مكاضعييابالفيسبكؾ.

 حدكد الدراسة:

ستقتصر ىذه الدراسة التحميمية عمى دراسة  المنشكرات المنشكرة عمى الحدكد الزمنية:
صفحة تمفزيكف فمسطيف الحككمي عبر الفيسبكؾ خبلؿ الفترة الزمنية الكاقعة ما بيف 

، بكاقع ثبلثة أشير، كاختارت ََِِإلى الفترة الزمنية تشريف األكؿ  ََِِشير آب 
الباحثتاف ىذه الفترة نظران لكجكد العديد مف  األحداث كالقضايا التي حصمت  خبلؿ ىذه 

الفترة تعتبر فترة كافية نستطيع مف خبلليا دراسة كتمحيص  الفترة، إضافة إلى أف ىذه
الصفحة، كاإللماـ بأبرز المكضكعات التي ناقشتيا ىذه الصفحة، ككيؼ تـ تأطيرىا 

 كمعرفة أبرز األساليب كاألشكاؿ التي اعتمدتيا ىذه الصفحة.

لتمفزيكف : التزمت الدراسة برصد المنشكرات عمى الصفحة الرسمية الحدكد المكانية
فمسطيف الحككمي، عمى مكقع )فيسبكؾ(، كالتي تحمؿ العبلمة الزرقاء مف قبؿ إدارة 
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المكقع، كالتي تدؿ عمى أنيا الصفحة الرسمية المكثقة كالمعتمدة مف قبؿ إدارة المكقع لػ: 
 ."تمفزيكف فمسطيف"

 الدراسات السابقة:

دراسػػػة تحميميػػػػة ألبػػػػرز MBC(: اإلعبلنػػػات التمفزيكنيػػػػة فػػػي قنػػػػاةَُِٖدراسػػػة معػػػػراكم )
 .َُِٖاإلعبلنات المقدمة برمضاف 

ػػ، كالتعػرؼ عمػى مضػمكف   MBC 2ىػدفت الدراسػة إلىػالتعرؼ عمػى شػكؿ إعبلنػات قنػاة
 ، تػألؼ مجتمػع البحػػث مػف جميػع اإلعبلنػات المعركضػة عمػػى قنػاةMBCإعبلنػات قنػاة

MBC1  ـٌ اختيػػار فقػػط صػػفي كعميػػو إعبلنػػان، اسػػتخدمت الدارسػػة المػػنيج الك  ُٔكلكػػف تػػ
قامػػػت الباحثػػػة باسػػػتخداـ التحميػػػؿ المضػػػمكف كػػػأداة لدراسػػػة. كاسػػػتخدمت الباحثػػػة نظريػػػة 
المسػػػؤكلية االجتماعيػػػة، حيػػػث تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى جممػػػة مػػػف النتػػػائج أىميػػػا: احتمػػػت 
إعبلنػات السػػمع الغذائيػة كالمشػػركبات النسػػبة العاليػة مػػف بػيف )اإلعبلنػػات السػػمعية(.احتمت 

ة الجمالية، أعمى نسػبة مػف القػيـ األخػرل. أىػـ المغريػات التػي اسػتخدمت قيمة تنمية الحاس
  .ىي التسمية كالترفيو كتبلىا مغريات الحاجة إلى الطعاـ كالشراب

(: اإلطار اإلعبلمي لمدعاية اإلسرائيمية عمى الفيسبكؾ، دراسة َُِٖدراسة الخرابشة )
 .تحميمية لصفحة المتحدث الرسمي باسـ الجيش اإلسرائيمي

ىػػدفت الدارسػػة إلػػى تحميػػؿ المنشػػكرات لمنػػاطؽ اإلعبلمػػي باسػػـ الجػػيش اإلسػػرائيمي أفخػػام 
أدرعي، عمى صفحتو في مكقع فيسػبكؾ لتعػرؼ عمػى مػدل التػأثير المتػابع العربػي فػي ىػذه 
السياسػػػػة اإلعبلميػػػػة اإلسػػػػرائيمية، كىػػػػدفت الدارسػػػػة إلػػػػى إبػػػػراز أىػػػػـ اىػػػػدافيا خػػػػبلؿ فتػػػػرة 

تمػػد الدارسػػة عمػػى اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، . أعَُِٖ/ّ/ُّ – َُِٖ/ُ/ُ
أداة الدراسػة التحميػػؿ المضػمكف أك المحتػػكل فػي صػػفحة النػاطؽ الرسػػمي لجػيش اإلسػػرائيمي 
أفخػام أدرعػي كمػا اعتمػدت الدارسػة عمػى اسػتخداـ المقابمػة المباشػرة فػي جمػع المعمكمػػات. 
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ػ ػ ى كيفيػػػة تفسػػػػير عػػػػالميـ اسػػػتخدمت الدارسػػػػة نظريػػػة التػػػػأطير اإلعبلمػػػي التػػػػي تركػػػز عمػػ
االجتماعي بصكرة نمطية متكررة. أىـ النتػائج التػي تكصػمت إلييػا الدارسػة: إف فئػة اإلطػار 

% فػػي منشػػكرات أدرعػي، فئػػة أخبػػار ٗ.ّٔاالسػتراتيجي جػػاءت فػي المرتبػػة األكلػػى بنسػبة 
عػبلـ بنسػػبة  % ضػػمف فئػة اليػػدؼ مػػف المنشػكر، أمػػا مصػػادر اإلعػبلـ فكانػػت نسػػبة ِْكا 

%، بينمػا كانػت فئػة المجػاؿ الجغرافػي فػي المركػز األكؿ ٕ.ِٓاإلعبلـ مػف نفسػو مصادر 
%، فئػػة ٓ.َْ%، أمػا ضػػمف فئػة االقتباسػات مػػف غيػر اقتبػاس كانػػت بنسػبة ٓ.ٓٔنسػبة 

%، امػػػا فئػػػة المعػػػارض لمنشػػػكرات أدرعػػػي كانػػػت ُ.ٓٔالمرفقػػػات الكسػػػائط كانػػػت بنسػػػبة 
%، كردكد األفعػػػاؿ ٓ.ٓٓكانػػت  %، أمػػا نسػػبة اإلعجػػاب بمنشػػكرات أدرعػػئ.ّٖبنسػػبة 

% كنسػػبة مشػػاركة المنشػػكرات حصػػمت نسػػػبة ٔ.ّٗعمػػى منشػػكرات أدرعػػي كانػػت بنسػػػبة 
 %. لـ تقـ الدارسة بذكر أم تكصيات.ٔ.ّٗضعيفة كانت 
(: معالجة المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية لحركتي حماس كفتح ألزمة َُِّدراسة جراد )

 ".االنقساـ الفمسطيني "دراسة تحميمية

ىدؼ الدارسة إلى التركيز عمى دكر اإلعبلـ اإللكتركني الفمسطيني، كتفسير كيفية التي 
تعاممػت بيػا ىذه المكاقع مع ممفات االنقساـ الفمسطيني، كمدل التزاميا بالقكاعد 
كاألصكؿ المينية، كمػدل إلػى التزاميا باألخبلقيات المينة كالرسالة المعمنة مف قبميما 

دت الدارسة عمى استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، أداة الدارسة تحميؿ لممجتمع. اعتم
المحتكل إلبراز دكر المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية التابعة لكؿ مف حركة فتح كحماس في 
إدارة أزمة االنقساـ الفمسطيني مف خبلؿ عمؿ استمارة تحميؿ المحتكل، ككانت عينة 

ت كؿ مف مكقع حركة فتح )المكقع الرسمي الدارسة عينة المقصكدة كالتي تضمن
لمفكضية التعبئة، كالتنظيـ "فتح ميديا" كفمسطيف اليكـ( كمكقع التابع لحركة حماس 
المكقع الرسمي لحركة المقاكمة اإلسبلمية "حماس" كمكقع المركز الفمسطيني لئلعبلـ(. 

ميط الضكء عمى استخدمت الدارسة نظرية ترتيب األكلكيات)األجندة( التي تركز عمى تس
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القضايا التي تريد أف تحظى باىتماـ الجميكر كالتفاعؿ اإلعبلمي مف خبلؿ التركيز 
اإلعبلمي عمى ىذه القضايا. أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدارسة: المكاقع اإللكتركنية 
اإلعبلمية التابعة لحركتي فتح كحماس ساىمت بشكؿ سػمبي فػي تأجيج االنقساـ 

كسائؿ اإلعبلـ اإللكتركنية التابعة لحركتي فتح كحماس تفتقر في مكادىا الفمسطيني، 
اإلعبلمية إلى آليات كبرامج لتعزيز المصالحة الكطنية، أف كسائؿ اإلعبلـ اإللكتركنية 
التابعة لكؿ مف حركتي فتح كحماس تتجػو فػي مكادىػا اإلعبلمية نحك تعزيز الفصائمية 

خدـ المكاقع الغير رسمية المقربة منيا لبث ما قد لدل أتباعيا، أف حركة حماس تست
 يسبب ليا الحػرج رسميان بشكؿ يفكؽ استخداـ حركة فتح ليا.

أكصت بو الدراسة: ضركرة تسخير الطاقات، كاإلمكانات اإلعبلمية لمفصائؿ  
الفمسطينية، مف أجؿ تبني خطاب كحدكم قائـ عمى التعددية كالتسامح كتقبؿ اآلخر، 

إقرار ميثاؽ شرؼ لكسائؿ اإلعبلـ كافة يككف ممزمان بعدـ المساس  الضركرة إلى
بالمصمحة الكطنية العميا، التأكيد عمى ضركرة التكامؿ ال العداء كالتعصب بيف 
مؤسسات اإلعبلـ الفصائمي مف خبلؿ استراتيجية كاضحة، تقكـ عمى احتراـ خصكصية 

يف الفمسطينييف التابعة لمنظمة كعقمية المكاطف الفمسطيني، تفعيؿ دكر نقابة الصحافي
التحرير الفمسطينية، ضركرة الفصؿ ما بيف اإلعبلـ الحككمي الرسمي، كاإلعبلـ غير 

 الرسمي التابع لمفصائؿ كالتنظيمات الفمسطينية.

(:أخبار العراؽ في الفضائيات العربية: تحميؿ مضمكف ألخبار ََِٗدراسة الميداكم )
 بية الفضائيتيف.العراؽ في قناتي الجزيرة كالعر 

ىدفت ىذه الدراسة الى دراسة أخبار العراؽ بكصفيا نمكذجان لؤلخبار الساخنة كالمستمرة، 
كالتي تناكلتيا الفضائيات العربية كاألجنبية منذ الغزك األمريكي لمعراؽ في نيساف 

، كىك ما استدعى ظيكر أنماط جديدة مف أساليب تحرير األخبار المتعمقة ََِّ
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العراقي ككتابتيا، إذ لـ يعد الخبر كصفان لحدث آني يحظى باالىتماـ، بؿ أصبح بالشأف 
نافذة يطؿ منيا كؿ برأيو لتكظيؼ اتجاىاتو مع أك ضد ىذا الطرؼ أك ذاؾ، كلتحقيؽ 
أىداؼ الدراسة فقد تـ تحميؿ مضمكف األخبار التي تتناكؿ الشأف العراقي في قناتيف 

ة العربية المتيف جرل اختيارىما، كتككنت العينة مف فضائيتيف، ىما قناة الجزيرة كقنا
( نشرة أخبار تـ اختيارىا ّٕ( ،نشرة أخبار مف كبل القناتيف أم بما مجمكعو )ْٕ)

بصكرة عشكائية مف مجمكع النشرات اإلخبارية التي بثتيا القناتاف في الفترة المحددة 
كالعربية تعاممتا باىتماـ مع  لمدراسة.كأشارت نتائج الدراسة أف كبلن مف قناتي الجزيرة

أخبار العراؽ كمنحتيما قدران كبيران مف الزمف، كلكف القناتاف اختمفتا في التفاصيؿ، 
كبالتالي في مقدار تعاطي كؿ منيما مع تساؤالت الدراسة المختمفة، كأكصت الدراسة 
ية بضركرة التعامؿ مع األخبار بشكؿ متكامؿ كغير انتقائي، كالتزاـ األسس المين

 كالمكضكعية كالتكازف في إطار اختيار األخبار كتحريرىا كعرضيا.

 ثانيا: الدراسات األجنبية:
ٔ-Study of (AL Buqueraue, 2012) What Role have AL Jazeera 
and social media played in the Revolution of Tunisia and Egypt? 
“AN Analysis of the media in Revolutionary context” 
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الدكر الذم أدتػو قنػاة الجزيػرة الفضػائية فػي تغطيتيػا لثػكرتي 
مصػر كتػػكنس، ككػػذلؾ دكر شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى غػػرار تػػكيتر كالفػػيس بػػكؾ 
كاليكتيكب، كتنطمؽ الدراسة مف تحميؿ نظرم لدكر اإلعػبلـ بشػكؿ عػاـ فػي الثػكرات السػابقة 

كغيرىػػا، مسػػتخدمة مقاربػػة جديػػدة فػػي المجػػاؿ اإلعبلمػػي كىػػي المقاربػػة  ُِٓٗكثػكرة عػػاـ 
االتصػالية مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار المكاقػػؼ الذىنيػة لؤلفػػراد كأنمػػاط منيػػا أم حالػػة ثكريػػةي 

 .سمككيـ غير المتكقع، كىي كميا عكامؿ لـ تخؿ في المجاؿ اإلعبلمي
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رابطػػػان يػػربط بػػيف بعػػض أشػػػكاؿ كخمصػػت ىػػذه الدراسػػة إلػػى نتػػػائج مػػف أبرزىػػا، أف ىنػػاؾ 
التكاصػػؿ كالحركػػات االجتماعيػػة، ككػػذلؾ العبلقػػة غيػػر المسػػبكقة التػػي ربطػػت بػػيف كسػػيمة 
إعبلميػة دكليػة ضػخمة مثػؿ "الجزيػرة" كبػػيف كسػائؿ التكاصػؿ الجماىيريػة، كخاصػة شػػبكات 

 .التكاصؿ االجتماعي
ٕ-Study of (Maeshima, ََِٖ) “Japanese and U.S Media 
Coverage of the Iraq War: A Comparative Analysis”. 
ىدفت ىػذه الدراسػة إلػى أجػراء تحميػؿ مقػارف لمتغطيػة اإلعبلميػة اليابانيػة كاألمريكيػة لمحػرب 
عمػى العػراؽ، كمػا ىػدفت إلػػى الكشػؼ عػف العبلقػة بػيف الػػرأم العػاـ، كمػا تنشػره الصػػحؼ، 

اسػػػػة بتحميػػػؿ المقػػػػاالت كقػػػد اسػػػتخدمت الدراسػػػػة أسػػػمكب تحميػػػػؿ المضػػػمكف إذ قامػػػت الدر 
( اليابانيػػػة كصػػػحيفة نيكيػػػكرؾ asahiبالصػػػحؼ اليابانيػػػة كتػػػـ اختيػػػار صػػػحيفة اشػػػاىام )

إلػى ديسػػمبر/ كػػانكف  ََِِ، ُتػايمز األمريكيػػة فػي الفتػػرة مػا بػػيف أكتػكبر/ تشػػريف األكؿ 
 .ََِْ، ُّاألكؿ 

معالجػػة كأشػارت نتػائج الدراسػة إلػى أف ىػػذه الصػحؼ قػد غطػت الحػػرب ذاتيػا كلكػف كانػت 
ف صػػحيفة نيكيػػكرؾ تػػايمز كانػػت متحيػػزة لمحككمػػة األمريكيػػة فػػي  الخبػػر بشػػكؿ مختمػػؼ كا 

 حيف كانت مشاعر اليابانييف سمبية تجاه الحرب.
كاتفقت دراستي مع الدراسة أعبله مف حيث تحميؿ المحتكل، إال أنيا لـ تتبع المنيج 

لدراسة حيث اعتمدت المقارف كما فعمت الدراسة أعبله، كاختمفت مف حيث مكضكع ا
الدراسة عمى التغطية اإلعبلمية لمصحؼ اليابانية كاألمريكية لمحرب عمى العراؽ ، بينما 
عممنا في دراستنا عمى تحميؿ المحتكل لصفحة تمفزيكف فمسطيف عمى الفيسبكؾ لمعرفة 

 المكضكعات التي تناكلتيا الصفحة ككيؼ تـ تأطيرىا

خبلؿ استعراض الدراسات لسابقة كتحميميا، الحظ مف :التعقيب عمى الدارسات السابقة
 الباحثكف ما يمي:
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ػػػػػة  -ُ ػ ػػػػػػزت دراسػػ ػػػػػة ، إذ ركػ ػ ػػػػػات العربيػ ػ ػػػػػا الدراسػ ػ ػػػػػػي تناكلتيػػ ػػػػػػكعات التػ ػػػػػػت المكضػ تنكعػ
ـ( عمػػػى معرفػػػة اإلطػػػار اإلعبلمػػػي لمدعايػػػة اإلسػػػرائيمية عمػػػى الفيسػػػبكؾ َُِٖالخرابشػػػة)

ـ( عمػى َُِٓدراسػة عػاني )لمتعرؼ عمػى مػدل التػأثير عمػى المتػابع العربػي، بينمػا ركػزت 
لمػكقعي الجزيػرة نػت كالعربيػة  َُِْمعرفػة التغطيػة اإلخباريػة لؤلزمػة السياسػية فػي العػراؽ 

ـ( عمىمعالجػػػػة المكاقػػػػع اإللكتركنيػػػػة اإلخباريػػػػة لحركتػػػػي َُِّنػػػػت،كركزت دراسػػػػة جػػػػراد)
ـ(عمىالتغطيػػػة َُُِحمػػػاس كفػػػتح ألزمػػػة االنقسػػػاـ الفمسػػػطيني، كركػػػزت دراسػػػة الفبلحػػػي)

، أمػػػا ََِْالعربيػػة لمعركتػػي الفمكجػػػة عػػاـ  BBCباريػػة لمػػكقعي قنػػػاة الجزيػػرة كقنػػػاة اإلخ
ـ( فقػػػػد ركػػػػز عمىتحميػػػػؿ المضػػػػمكف ألخبػػػار العػػػػراؽ فػػػػي قنػػػػاتي الجزيػػػػرة ََِٗالميػػػداكم)

ـ( عمػػػػى معالجػػػة قضػػػػية الصػػػراع الفمسػػػػطيني ََِْكالعربيػػػة الفضػػػائيتيف، كركػػػػز حػػػرب)
 ئية اإلسرائيمية.اإلسرائيمي في الفضائية الفمسطينية كالفضا

 Chungs)كتنكعت المكضكعات التي تناكلتيا الدراسات األجنبية، فقػد ركػزت دراسػة  -ِ
and Cho, 2013 إلى تقييـ أدكار الكسائط المتعػددة كشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي فػي )

( فقد ركػزت عػؿ الػدكر الػذم أدتػو AL Buqueraue, 2012الشرؽ األكسط، أما دراسة )
لفضػػائية فػػي تغطيتيػػا لثػػكرتي مصػػر كتػػكنس، ككػػذلؾ دكر شػػبكات التكاصػػؿ قنػػاة الجزيػػرة ا

(  Maeshima, 2008االجتماعي عمى غرار تػكيتر كالفػيس بػكؾ كاليكتيػكب، أمػا دراسػة )
 فقد ركزت عمى التغطية اإلعبلمية لمصحؼ اليابانية كاألمريكية لمحرب عمى العراؽ.

مفػة، رغػـ أف غالبيتيػا اسػتخدمت مػنيج استخدمت الدراسات السابقة أسػاليب بحثيػة مخت -ّ
( َُِٖتحميػػػػػؿ المحتػػػػػكل، كمنيػػػػػا مػػػػػف طبػػػػػؽ المػػػػػنيج الكصػػػػػفي التحميمػػػػػي )الخرابشػػػػػة )

 (.َُِّ( ك)جراد َُِٓك)عاني
تـ سحب العينة في أغمػب الدراسػات السػابقة بالطريقػة العشػكائية، كتػـ سػحبيا بالطريقػة  -ْ

 ـ(.َُِّالقصدية في دراسة )جراد، 
 دراسات السابقة:االستفادة مف ال
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لقػد تمكػػف البػاحثكف مػػف خػػبلؿ ىػذه الدراسػػات كضػع التصػػكر العػػاـ ليػذه الدراسػػة، كتحديػػد 
مشكمتيا كأىدافيا، كاالستفادة مف الدراسػات السػابقة مػف خػبلؿ االطػبلع عمػى مػنيج البحػث 
المسػػػتخدـ فييػػػػا كأداة الدراسػػػػة، باإلضػػػافة إلػػػػى االسػػػػتفادة مػػػف الجكانػػػػب المنيجيػػػػة فييػػػػا، 

ريػػات المسػػتخدمة فػػي ىػػػذه الدراسػػات، كاألدب النظػػرم القريػػػب مػػف مكضػػكع الدراسػػػة كالنظ
الحاليػة باإلضػػافة إلػى أف الدراسػػات السػابقة سػػاعدت عمػى تػػكفير العديػد مػػف المراجػع التػػي 

 .تبلئـ الدراسة
منيجيػػػػة الدراسة:اسػػػػتخدمت الباحثتػػػػاف مػػػػنيج تحميػػػػؿ المحتػػػػكل نظػػػػران لمبلئمتػػػػو ألىػػػػداؼ 

بأنػػو أحػػد Berelson تحميػػؿ المحتػػكل مػػف كجيػػة نظػػر بيرلسػػكف الدراسػػة، حيػػث يعػػرؼ
أسػاليب البحػث العممػػي التػي تيػػدؼ إلػى الكصػػؼ المكضػكعي كالمػػنظـ  كالكمػي لممضػػمكف 

 الظاىر مف مكاد االتصاؿ.
كيقصد بو جميع العناصر كاألفراد الذيف تتناكليـ الدراسة المتعمقة :مجتمع الدراسة

كيتمثؿ مجتمع الدراسة (.َِ، صَََِزينة، كآخركف، بالمشكمة التي تـ تحديدىا )أبك 
خبلؿ في جميع منشكرات قناة تمفزيكف فمسطيف عبر صفحتيـ الرسمية عمى الفيسبكك

 .ََِِإلى الفترة الزمنية تشريف األكؿ  ََِِالفترة الزمنية الكاقعة ما بيف شير آب 

يمكػف تعريفيػا بأنيػا "ىػي  استخداـ الباحثكف العينػة العشػكائية المنتظمػة كالػذمعينو البحث:
العينػة التػػي تسػػتخدـ لدراسػػة العينػػات لمجتمعػات متجانسػػة كالتػػي ال تتبػػايف مفرداتيػػا كثيػػران. 
اسػتخدـ البػػاحثكف العينػػة العشػكائية المنتظمػػة لمعرفػػة طبيعػػة المحتػكل الػػذم تقدمػػو تمفزيػػكف 

 فمسطيف عبر صفحتيا الرسمية بالفيسبكؾ

 :مصطمحات الدراسة
مي:كػؿ مػػا تنتجػو المؤسسػػات اإلعبلميػة مػف مػػادة إعبلميػة، تكػػكف المحتػكل اإلعبل .ٔ

عطائو معمكمات حػكؿ مكضػكع محػدد كيمكػف أف يتمثػؿ  مكجية لمجميكر بغرض إعبلمو كا 
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المحتػكل اإلعبلمػي فػػي المقػاالت، صػكر، صػػكر متحركػة، فيػديكىات، ركابػػط نصػية ككػػؿ 
 (.َُُِمية )السالـ، ما تقكـ المؤسسات اإلعبلمية بنشره عبر مختمؼ الكسائط الرق

المنصػات الرقميػػة:ىي مجمكعػة مػػف المكاقػع، التطبيقػػات كالبػرامج التػػي تعتمػد عمػػى  .ٕ
تقنيػػات مختمفػػة تسػػمح باسػػتخداميا كقاعػػدة يػػتـ مػػف خبلليػػا إنشػػاء كنشػػر كتحكيػػؿ بعػػض 
المحتكيػات الرقميػة كتبادليػا بػػيف مسػتخدمي تمػؾ المنصػات سػػكاء كػانكا أفػراد أك منظمػػات. 

 (.ٓٓص ،َُِْ)شقرة، 
تكزيع المحتكل اإلعبلمي:ىػك عمميػة نشػر المحتػكل اإلعبلمػي الرقمػي عبػر مختمػؼ  .ٖ

المنصػػػات كالكسػػػائط المسػػػتخدمة فػػػي عمميػػػة النشػػػر الرقمػػػي، حيػػػث يػػػتـ االسػػػتعانة بتمػػػؾ 
الكسػػائط قصػػد الكصػػػكؿ لمجميػػكر الرقمػػػي كالػػذم يتميػػػز بػػالتنكع كالتػػػكزع عبػػر المنصػػػات 

تنػػكع أسػػاليب تكزيػػع المحتػػكل التػػي تتغيػػر بنػػاء عمػػى المختمفػػة، ممػػا يػػؤدم بالضػػركرة إلػػى 
 (ّٓ، صَُِِخصكصية المنصة كمستخدمييا. )مرزكقي، 

شػػبكات التكاصػػؿ االجتماعي:كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي ىػػي عبػػارة عػػف مكاقػػع  .ٗ
الكتركنية أك تطبيقات برمجيػة صػممت خصيصػا لتػكفير خدمػة التكاصػؿ بػيف المسػتخدميف 

ع أك التطبيقػات مػف خػبلؿ اسػـ المسػتخدـ الخػاص بيػـ، أك رقػـ المسجميف، عبر تمؾ المكاق
ىػػاتؼ، أك بريػػد الكتركنػػي. كال يػػتـ ىػػذا التكاصػػؿ إال بكجػػكد خطػػكط اتصػػاؿ عبػػر شػػػبكة 

 (.ُٖٖ، صََِْ)سايمكر، مايكؿ،  .اإلنترنت
مكقػػػع فيسػػػبكؾ:يعتبر مكقػػػع فيسػػػبكؾ مػػػف أشػػػير منصػػػات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي.  .٘

. كتعػػػدل عػػػػدد ََِْسػػػػمو "مػػػارؾ زككربيػػػػرغ" فػػػي عػػػػاـ كالػػػذم أٌسسػػػو طالػػػػب ألمػػػانٌي ا
مميػار مسػػتخدـ، كمػػا  ِإلػػى مػا يقػػارب َُِٕالمسػتخدميف لممكقػػع فػي آخػػر إحصػاء عػػاـ 

 .(ٖ، صَُِٖمميار دكالر. )خرابشة،  ِِٓتبمغ قيمتو السكقية ما يقارب 
أك تمفزيػػػكف فمسػػػطيف:ىي قنػػػاة تمفزيكنيػػػة فضػػػائية رسػػػمية  قنػػػاة فمسػػػطيف الفضػػػائية .ٔ

ية، كىػػي جػػػزء مػػف ىيئػػة اإلذاعػػػة كالتمفزيػػكف الفمسػػطينية التابعػػػة لمنظمػػة التحريػػػر فمسػػطين
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، كيرافػؽ تمفزيػكف فمسػطيف محطػة إذاعيػة ىػي صػكت ُْٗٗالفمسطينية. أنشئت في العػاـ 
 .ُٓٗٗفمسطيف التي أطمقت عاـ 

مف قطاع غزة في فمسطيف مف قبؿ السمطة  ُٗٗٗبدأ البث التمفزيكني لمقناة في عاـ 
 (.  ََِٓ. )جماؿ،ُْٗٗة الفمسطينية بمكجب اتفاقية أكسمك عاـ الكطني

نظريػػة اإلطػار اإلعبلمػػي ىػػي االكثػر مبلئمػػة لمكضػػكع أف  كفقػرر البػػاحثنظريػة الدراسػػة:
البحث؛كتسػػاعد ىػػذه النظريػػػة الباحثتػػاف عنػػػد تحميػػؿ مضػػمكف منشػػػكرات صػػفحة تمفزيػػػكف 

اسػتخدمتيا  تمفزيػكف فمسػطيف الكشؼ عف الطػرؽ كاآلليػات التػي فمسطيف، كذلؾ مف خبلؿ 
 في تأطير القضايا كاألخبار التي تنشرىا عبر صفحتيا الرسمية بالفيسبكؾ.

( فػي Goffman Ervingتبمكر مفيكـ نظرية اإلطار اإلعبلمػي عمػى يػد عػالـ االجتمػاع )
، كعرفػػػت نظريػػػة االطػػػار االعبلمػػػي عمػػػى انيػػػا "عمميػػػة تفاعميػػػة تػػػتـ بػػػيف  ُْٕٗعػػػاـ 

غفػػاؿ مككنػػات العمميػػة ا التصػػالية، بيػػدؼ إبػػراز جكانػػب محػػددة مػػف القضػػية المطركحػػة كا 
جكانػػب أخػػرل بمػػا يتناسػػب مػػع أيديكلكجيػػة القػػائـ عمػػى االتصػػاؿ بيػػدؼ تفسػػير األحػػداث 
كتحديػػػد المشػػػكبلت كتشػػػخيص األسػػػباب كالبحػػػث عػػػف حمػػػكؿ كتأطيرىػػػا بمػػػا يتكافػػػؽ مػػػع 

 (.ِّ، صَُِٓالسياسة التحريرية لمؤسسة اإلعبلمية " )حسكنة، 

 أىداؼ نظرية التأطير اإلعالمي:

كصػؼ المضػػمكف مػػف الخبػػر اإلعبلمػػي أك الخطػاب لكحػػدات نصػػية معينػػة، كىػػذا مػػا  -ٔ
 يسمى باإلطار.

تفسير أكلكيات ترتيب المعمكمات السياسػية التػي تخضػع لتركيػب األطػر اإلعبلميػة فػي   -ِ
 نصكصيا.

تيػػدؼ أيضػػا إلػػى تحديػػد الطػػرؽ التػػي تتفاعػػؿ بيػػا األطػػر اإلعبلميػػة مػػع المعمكمػػات   -ّ
 األكلكية.
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تيػدؼ نظريػة أيضػػا إلػى تحديػد الكميػػة التػي تػػؤثر بيػا األطػر اإلعبلميػػة فػي العمميػػات   -ْ
 عمى مستكل العمميات االجتماعي. 

يمكػف  (الىنظريػة التػأطير اإلعبلمػي مجمكعػة مػف االنتقػادات( Roefs& Carrageeكجػو
 اجماليا عمى النحك التالي:

ركػػػػزت الدراسػػػػات التػػػػي تناكلػػػػت نظريػػػػة التػػػػأطير عمػػػػى المتغيػػػػرات الخاصػػػػة   -ُ
بمفرداتػػػو كتجاىمػػػػت دكرمتغيػػػرات أخػػػػرل كػػػػالقكل السياسػػػية كاالجتماعيػػػػة التػػػػي 

 تتحكـ في ىذه التأثيرات.
الدارسػػػػات التػػػػػي تتعمػػػػػؽ فػػػػػي التػػػػأطير اإلعبلمػػػػػي داخػػػػػؿ سػػػػػياقات سياسػػػػػية   -ِ

 صؼ بقمتيا.كاجتماعية تت
الدراسػات التػي تركػػز عمػى تػػأثير كسػائؿ اإلعػػبلـ ىػي قميمػػة مقارنػة بالدارسػػات   -ّ

 التحميمية.
قمػػػػػة الدراسػػػػػات التػػػػػي عنيػػػػػت بتػػػػػأثير كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػبلـ مقارنػػػػػة بالدراسػػػػػات   -ْ

 (.ّٗ-ّٖ، َُِٓالتحميمية)حسكنة، 
 آليات التأطير:

فػي عنصػريف أساسػييف ( Entmanإف آليات التأطير اإلعبلمي تكمف أساسا كمػا حػددىا )
 (.R.Entman,1993,p52ىما: )

( أف البػػركز يتحقػؽ كأحػػد آليػات التػػأطير، مػف خػػبلؿ التركيػػز Entmanأكالن: البركزيحػدد )
عمى معمكمات معينة في مكاقع معينة مػف داخػؿ المؤسسػة اإلعبلميػة، بػأف ىنػاؾ عناصػر 

قػػػديـ معنػػػى رئيسػػػي، محػػددة فػػػي القصػػػة الخبريػػػة يػػتـ التركيػػػز كالتأكيػػػد عمييػػػا مػػف أجػػػؿ ت
كتتحقؽ "آلية البركز" مف خػبلؿ المكقػع كالتكػرار كالػربط بػيف القضػية كقضػايا أخػرل، كىػذا 

" حػيف أكػد "أف تحديػد أك تشػكيؿ األطػر الخبريػة المتمثمػة فػي تمػؾ العمميػة، Millerمػا أكػده"
غفػػػاؿ  كالتػػي تقػػػكـ مػػف خبلليػػػا كسػػائؿ اإلعػػػبلـ بالتأكيػػد عمػػػى بعػػض جكانػػػب الحقيقػػة، كا 
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انػػب أخػػرل عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ بعػػض الكممػػات المفتاحيػػة كالرمػػكز كالمػػؤثرات المرئيػػة جك 
 (.ٔٔ-ٓٔ، ََِٕ)عبدالفتاح، 

( ىي اآللية التػي تعنػي أف عمميػة االختيػار تػتـ كفػؽ Entmanثانيان: االنتقاءككما حددىا )
بلميػة عنػد معايير مينية، ذاتية مؤسسية كثقافية يقكـ بيا القػائـ باالتصػاؿ أك الكسػيمة اإلع

تغطيتيػػا أك معالجتيػػػا لحػػػدث أك قضػػػية أك شخصػػػية مػػػا. كذلػػػؾ، بػػػالتركيز عمػػػى جكانػػػب 
معينػػة، أك إغفػػاؿ جكانػػب أخػػرل عمػػى المسػػتكل البنػػائي لممكضػػكع أك الحػػدث أك القضػػية. 
كيكمػف الجػػكىر فػي تحديػػد اإلطػار بآليػػة "االنتقػػاء" فػي "الحجػػـ"، بمعنػى التعظػػيـ كالمبالغػػة 

صر بعينيا داخؿ القصة الخبريػة، أك إغفػاؿ تمػؾ العناصػر أك التقميػؿ في التركيز عمى عنا
مػف شػػأنيا ضػػمف السػياؽ اإلخبػػارم لمقصػػة، األمػر الػػذم يػػؤدم إلػى كضػػكح أقػػؿ أك أكثػػر 

 (.R.Entman,1993, p7لدل الجميكر، فيما يتعمؽ بيذه القصة)

الكممػات ( بأف األطػر اإلعبلميػة تتشػكؿ كتتجسػد فػي أدكات محػددة: مثػؿ Entmanكيرل)
الرئيسية،الكصػػؼ المجػػازم "االسػػتعارات"، المفػػػاىيـ، الرمػػكز كالصػػكرالمرئية. كيػػتـ التركيػػػز 
عمػػى ىػػذه األدكات فػػي سػػياؽ السػػرد الخبػػرم لقضػػية أك حػػدث مػػا، فمػػف خػػبلؿ "التكػػرار" 
لكممػػػات كصػػػكر معينػػػة، سػػػيتـ بػػػذلؾ اإلشػػػارة إلػػػى أفكػػػار معينػػػة كاسػػػتبعاد أفكػػػار أخػػػرل، 

حسكسػػة تمامػػان. كيعمػػؿ كػػؿ مػػف التكػػرار، المكقػػع كتػػدعيـ ارتبػػاط كجعميػػا ميمشػػة كغيػػر م
األفكػار مػع بعضػيا بعضػان، مػػف أجػؿ ترسػيخ تفسػير كاحػػد لمقضػية أك الحػدث أكثػر شػػمكالي 
ػػػػػرل  ػ ػػػػيرات األخػ ػ ػػػػػف التفسػػ ػػػػػكر مػػ ػػػػػؿ الجميػػ ػػػػػف قبػػ ػ ػػػػذكر مػ ػ ػػػػة لمتػػ ػ ػػػػػر قابميػػ ػػػػػكحان، كأكثػػ ككضػػ

(R.Entman,1993,p16.) 

نػكاع رئيسػػية نكجزىػا عمػػى النحػك التالي:اإلطػػار تتمثػؿ أنػػكاع األطػر اإلعبلميػػة فػي ثمانيػػة ا
المحػػػدد بقضػػػية، اإلطػػػػار العاـ،إطػػػار النتػػػػائج االقتصػػػادية  ، إطػػػػار المسػػػؤكلية ، إطػػػػار 

اإلطػػػػػػار (، َِٔص-َِْ، صَُِٔالصػػػػػراع ، اطػػػػػػار المبػػػػػادئ األخبلقية)الػػػػػػدليمي، 
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سػيد، (، إطػار االىتمامػات اإلنسػانية )مكػاكم كالُٖٖ، صََِٔ. )الحديدم،االستراتيجي
 (ُّٗ، ص ََِٗ

 اإلطار النظرم لمدراسة

عمػػى الػػرغـ مػػف أف كسػػػائؿ اإلعػػبلـ الجديػػد، التػػػي أفرزتيػػا التكنكلكجيػػا االتصػػػالية 
الراىنػػة، تكػػاد تتشػػابو فػػي عػػدد مػػف السػػمات مػػع الكسػػائؿ التقميديػػة، إال أف ىنػػاؾ 
سػػػمات مميػػػزة لمكسػػػائؿ اإلعبلميػػػة الراىنػػػة بأشػػػكاليا المختمفػػػة ممػػػا يمقػػػي بظبللػػػو 
كيفػػرض تأثيراتػػو عػػؿ الكسػػائؿ الجديػػدة كيػػؤدم إلػػى تػػأثيرات معينػػة عمػػى االتصػػاؿ 
اإلنساني، كمف أبرز ىذه السػمات التػي تتصػؼ بيػا كسػائؿ اإلعػبلـ الجديػد الراىنػة 

 ، Interactivityالتفاعمية ما يمي:
ػػػػػاثمي  ػ ػػػػػاـ التمػػ ػ ػ ػػػػػف النظػ ػ ػػػػػكؿ مػػ ػ ػػػػػػي  Analogالتحػػ ػ ػػػػػاـ الرقمػ ػ ػػػػػى النظػػ ػ ػ ، Digitalإلػ

 ،Demassificationالبلجماىيرية
،التكامػػؿ Ubiquity،الشػػيكع كاالنتشػػار Globalization، الككنيػػة Varietyالتنػػكع 

Integration.تجاكز الحدكد الثقافية ، 
 Digital Contentالمحتكل الرقمي

يعتبر المحتكل الرقمػي نػاتج عػف النقمػة النكعيػة فػي تقنيػة المعمكمػات كاالتصػاالت، 
عبػػر  Adam Vincenziniكمػػا نػػتج عنيػػا مػػف تطبيقػػات حديثػػة. حيػػث يعرفػػو 

مكقعػػػو اإللكتركنػػػي بأنػػػو: " كػػػؿ مػػػا يمكػػػف نشػػػره عبػػػر الكسػػػائط الرقميػػػة كأعطػػػى 
Adam َٓ فيسػػبكؾ )نػػػص مثػػاالن عػػف المحتػػكل الرقمػػي ذكػػػر منيا:مقػػاؿ عمػػى ال

كحػػده، أك نػػػص متبػػػكع بػػػرابط(، صػػػكرة، فيػػديك، ممػػػؼ صػػػكتي، أم حسػػػاب عمػػػى 
شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي يكػكف ممكػان لشػخص، أك ىيئة،إعبلف،لعبػة إلكتركنيػة. 

(َُُِ،Vincenzini.) 
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لمتعبيػػر كالداللػػة عمػػى   Digital Contentيسػػتخدـ مصػػطمح المحتػػكل الرقمػػي 
صػػػفحات كمكاقػػػع االنترنػػػت كيتمثػػػؿ المحتػػػكل المحتػػػكل الػػػذم ينشػػػر كيػػػكزع عبػػػر 

المػػكزع عػػادة فػػػي الكتػػب، كاالقػػبلـ، البػػػرامج، ألعػػاب الفيػػديك المتاحػػػة عمػػى شػػػبكة 
االنترنػػػت بغػػػرض ايصػػػاليا الػػػى الجميػػػكر بطريقػػػة سػػػيمة كسػػػريعة عبػػػر منصػػػات  

 Computerمختمفة مػع تػكفير إمكانيػة مشػاركتيا كاعػادة نشػرىا التفاعػؿ معيػا.) 
desktop encyclopedia  كيسػػػػمى المحتػػػػكل الرقمػػػػػي كػػػػذلؾ بػػػػػالمحتكل.)
كىػػك كػػؿ محتػػكل يمكػػف Computer desktopااللكتركنػي كمػػا تعرفػػو مكسػػكعة 

 (.  Cambridge Dictionariesنقمو مف خبلؿ الكمبيكتر كشبكة االنترنت. )
 شبكات التكاصؿ االجتماعي كنمكذج لمكسائط الرقمية

مجمكعػة متنكعػة مػف المنصػػات “بانيػا تعػرؼ مكقػع  شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي 
المسػتندة إلػػى الكيػػب تمكػػف النػػاس مػػف التفاعػؿ االجتمػػاعي فيمػػا بيػػنيـ عبػػر شػػبكة 

، ىذه Facebook,Youtube, Twitter Tags, Digg, Blogsاالنترنت، مثؿ 
المكاقػػع كالتطبيقػػات كغيرىػػا تضػػـ محتػػكل رقمػػي يمكػػف لممسػػتخدميف مشػػاركتو مػػع 

كىػػي عبػػارة عػػف مكاقػػع عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت تػػكفر (،Vangie,2016بعضػػيـ". )
لمسػػػتخدمييا فرصػػػة الحػػػكار كتبػػػادؿ المعمكمػػػات كاآلراء كاألفكػػػار كالمشػػػكبلت مػػػف 
خػػبلؿ الممفػػات الشخصػػية كألبكمػػات الصػػكر كغػػرؼ الدردشػػة كغيػػر ذلػػؾ، ككمثػػاؿ 

 .,MySpace, Facebook, Youtube,Twitterعمى ذلؾ:
عبلقػػات تفاعميػػة متزامنػػة كغيػػر متزامنػػة  كتقػكـ شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي عمػػى

بكاسطة كسائؿ االتصاؿ الرقميػة، يػتـ مػف خبلليػا إرسػاؿ كاسػتقباؿ المعمكمػات بػيف 
طرفيف أك أكثر، كما يعرفيا مرسػي مشػرم بأنيػا مجمكعػة مػف اليكيػات االجتماعيػة 
ينشػػػئيا أفػػػراد كمنظمػػػات مػػػف أجػػػؿ تكسػػػيع كتفعيػػػؿ العبلقػػػات المينيػػػة كعبلقػػػات 

كيرجػع مفيػكـ الشػبكات االجتماعيػة إلػى عػالـ االجتمػاع جػكف بػارنز فػػي الصػداقة، 
، كاتاحػػت شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي لمتصػػفحييا إمكانيػػة مشػػاركة ُْٓٗعػػاـ 
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الممفػػات كالصػػػكر كتبػػادؿ مقػػػاطع الفيػػػديك، ككػػذلؾ مكنػػػت مسػػتخدمييا مػػػف إجػػػراء 
رساؿ الرسائؿ. )دبيسي،   (.َٕ، صَُِّالمحادثات الفكرية كا 

 كنمكذج ألشير منصات نشر المحتكلفيسبكؾ 
تعتبػر شػػبكة التكاصػػؿ االجتمػػاعي فيسػػبكؾ، متربعػػة عمػػى عػػرش شػػبكات التكاصػػؿ 
االجتمػاعي عالميػػان مػػف حيػػث عػػدد المسػتخدميف، كيحتػػؿ المرتبػػة الثانيػػة مػػف حيػػث 

، بعػد محػرؾ Alexaالمكقع األكثر زيارة عؿ المستكل العػالمي حسػب ترتيػب مكقػع 
 (.ٗ، صََِٗ)البيسكني، مباشرة.  Googleبحث 

كيعتمػػػػد فيسػػػػبكؾ عمػػػػى برمجيػػػػات مفتكحػػػػة المصػػػػدر حيػػػػث يمكػػػػف لممسػػػػتخدميف 
تاحتيػا لممسػتخدميف العػػادييف،  كالمطػكريف ابتكػار كتطػػكير تطبيقػاتيـ عمػى المكقػػع كا 
كذلػػؾ بػػػدء بأبسػػط االختبػػػارات الترفيييػػة كصػػػكالن إلػػى أعقػػػد التطبيقػػات التػػػي تتػػػيح 

ػػػػػ الػػربط بػػيف المكقػػع كبقيػػة المك  ػ ػ ، Youtube, Twitterاقػػع الخدماتيػػة األخػػرل كػ
ػػػػػاعي  ػ ػ ػ ػػػػػػبلـ االجتمػ ػ ػػػػػات اإلعػػ ػ ػ ػ ػػػػػف تطبيقػ ػ ػ ػػػػا مػػ ػ ػ ػ . Social mediaكغيرىػػ

 (.ََُ،صَُِِ)مرزكقي،
تركز فكرة المكقػع أساسػان عمػى إقامػة شػبكة عبلقػات شػبيية بالعبلقػات الكاقعيػة فػي 
محػػػيط افتراضػػػي، حيػػػث يمكػػػف القػػػكؿ أف المكقػػػع يضػػػـ شػػػبكات متعػػػددة كحػػػدتيا 

ساسػػية األعضػػاء أك المسػػتخدميف الػػذيف تجمعيػػـ الحيػػاة الكاقعيػػة أساسػػان، حيػػث األ
يقكمػػكف ببنػػاء كاقػػع افتراضػػي يجمعيػػـ عػػف طريػػؽ المجمكعػػات أك الصػػفحات، أك 

 باقي خدمات الكاقع األخرل.
:عرفػػػت فمسػػػطيف الصػػػحافة فػػػي كقػػػت مبكػػػر يعػػػكد ذلػػػؾ إلػػػى نشػػػأة اإلعػػػالـ الفمسػػػطيني
تيا دكلة فمسػطيف، كىػذا مػا جعميػا تتعػرؼ عمػى الصػحافة قبػؿ التقمبات السياسية التي شيد

العديػػد مػػف الػػدكؿ العربيػػة، ممػػا سػػاىـ التقمبػػات السياسػػية كػػاالحتبلؿ العثمػػاني كاإلنجميػػزم 
كاإلسرائيمي إلى كجكد تنكع في كسػائؿ اإلعػبلـ الفمسػطينية كتنػكع فػي مصػادرىا، فػي بدايػة 

ر عبػػر الصػػحؼ كالمجػػبلت ثػػـ تطػػكر اإلعػػبلـ فػػي فمسػػطيف كػػاف مػػف خػػبلؿ نشػػر األخبػػا
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اإلعػبلـ إلػػى اسػتخداـ اإلذاعػػات المسػمكعة ثػػـ تطػػكر األمػر إلػػى كجػكد محطػػات فضػػائية، 
كذلػػػؾ باسػػػتخداـ القمػػػر الصػػػناعي، حيػػػث صػػػدرت أكؿ صػػػحيفة فػػػي فمسػػػطيف فػػػي عػػػاـ 

كىػي صػػحيفة القػدس الشػػريؼ حيػث كانػػت تعتمػد اسػػتخداـ المغػة العربيػػة كالتركيػػة،  ُٕٖٔ
حؼ بعد ذلؾ كانتشرت بشكؿ كبير كمف اشػير ىػذه الصػحؼ ىػي صػحيفة كقد تطكر الص

القػدس، حيػث تعتبػػر مػف أكبػػر كأقػدـ الصػػحؼ حيػث تيػػتـ بتػداكؿ األخبػػار حػكؿ فمسػػطيف 
كالػػكطف العربػػي كاألخبػػار العالميػػة، كقػػد ظيػػر اإلعػػبلـ الفمسػػطيني بالخػػارج بعػػد االحػػتبلؿ 

ف إلػػى الخػػارج، ككانػػت ىػػذه كلػػذلؾ بسػػبب ىجػػرة الصػػحفييف الفمسػػطينيي ُْٖٗفػػي عػػاـ 
،عمػػؿ اإلعػػبلـ الفمسػطيني فػػي الخػػارج ْٖالفتػرة تعػػرؼ بيجػػرة الصػحفييف بعػػد كقػػكع نكبػة 

عمػػى الػػدفاع عػػف القضػػية الفمسػػطينية كالثػػكرة، ككػػاف مػػف أبػػرز الصػػحؼ كالمجػػبلت التػػي 
ظيرت ىي الشػرؽ الجديػد كشػؤكف السػاعة، كاألفػؽ، كالػببلد، اليػكـ السػابع كفمسػطيف الثػكرة 

 (.ِِ، صَُِٖصر، )ن

اإلعػػػبلـ الرسػػػػمي الفمسػػػػطيني:قامت السػػػمطة الكطنيػػػػة الفمسػػػػطينية بإنشػػػاء ىيئػػػػة اإلذاعػػػػة 
كأكؿ مػف خطػب فييػا  ُْٗٗالتمفزيكف، حيث قامت بأكؿ بث تجريبػي ليػا فػي تمػكز عػاـ 

ىك الرئيس الراحؿ ياسػر عرفػات، ككػاف المقػر األكؿ لئلذاعػة فػي مدينػة أريحػا، كثػـ انتقػؿ 
 (.ِٔ، صَُِٖمدينة راـ اهلل )نصر، مقرىا إلى 

:أنشػػػػأت الييػػػة العامػػػػة لئلذاعػػػػة كالتمفزيػػػػكف الييئػػػة العامػػػػة إلذاعػػػػة كتمفزيػػػكف فمسػػػػطيف
 ُّٗٗالفمسػطينية بقػرار صػدر مػػف الػرئيس ياسػر عرفػات بتػػاريخ السػادس مػف تمػكز سػػنة 

(، كمػػا كردت مشػػركعية الحػػؽ الفمسػػطيني فػػي امػػتبلؾ محطػػة إذاعػػة ْٔٔٓيحمػػؿ رقػػـ )
يػكف فمسػطينية فػي بنػكد اتفاقيػة إعػبلف المبػادئ التػي تػـ تكقيعيػا بػيف منظمػة التحريػػر كتمفز 

، كتسػػعى الييئػػة إلػػى إبػػراز اليكيػػة الكطنيػػة ُّٗٗالفمسػػطينية كالحككمػػة اإلسػػرائيمية عػػاـ 
المكحػدة لشػػعب الفمسػطيني كتعمػػؿ عمػى تعزيػػز حريتػو كاسػػتقبللو، ككمػا تعمػػؿ الييئػة عمػػى 

كطنيػة كتحقيػػؽ األىػػداؼ المنشػػكدة لتحقيػؽ السػػبلـ كاالسػػتقرار فػػي تمبيػة حقكقػػو كمطالبػػو ال
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منطقة الشرؽ األكسػط، باإلضػافة إلػى العمػؿ عمػى تنميػة المجتمػع بشػكؿ ديمقراطػي كنشػر 
، َُِٖثقافػػػػة الحريػػػػة كالديمقراطيػػػػة كنشػػػػر ثقافػػػػػة احتػػػػراـ األنظمػػػػة كالقػػػػكانيف )نصػػػػػر، 

 (.ِٔص

 منيجية الدراسة كأدكاتيا
ػ ي إطػػػار البحػػػكث الكصػػػفية التحميميػػػة التػػػي تعتمػػػد عمػػػى تصػػػكير تصػػنؼ ىػػػذه الدراسػػػة فػػ

خصائص الظاىرة التي يتـ دراستيا كتقديـ معمكمات عنيػا كتحميميػا، كفػي إطػار ىػذا النػكع 
مف البحػكث يػتـ اسػتخداـ تحميػؿ المضػمكف الػذم يقػكـ عمػى تحديػد المكاضػيع التػي تقػدميا 

ع التكاصػػؿ االجتمػػاعي الفيسػػبكؾ قنػاة تمفزيػػكف فمسػػطيف عبػػر صػػفحتيا الرسػػمية عمػػى مكقػػ
كمعرفة طريقة تأطير المكضكعات التي تتناكليا الصػفحة، باإلضػافة الػى تحميػؿ األسػاليب 
كاألشكاؿ التي تتبعيػا الصػفحة فػي طػرح مكاضػيعيا لممتػابعيف. كتػـ اسػتخداـ مػنيج المسػح 

تػػو الدراسػػة، االلكتركنػػي بيػػدؼ متابعػػة المػػادة اإلعبلميػػة المنشػػكرة عبػػر المكقػػع الػػذم اختار 
 كاستخدـ الباحثكف أداة تحميؿ المضمكف.

 اجراءات تحميؿ المضمكف
( ََِاقتصرت الدراسة عمػى فئػة تحميػؿ المضػمكف الخاصػة بعينػة الدراسػة كالتػي شػممت )

منشكر خبلؿ الفترة التػي حػددتيا الدراسػة، حيػث الحػظ البػاحثكف أف عػدد المنشػكرات عمػى 
منشػكر يكميػان، كقػد تكػكف مجتمػع الدراسػة مػف  30 -20صفحة الدراسة يصؿ حػكالي مػف 

منشػكران  ََِمنشكران تقريبان، كتـ تحديػد حجػـ عينػة الدراسػة  العشػكائية المنتظمػة ب َََِ
لتحميمياكذلػؾ بيػػدؼ تكضػػيح أبػػرز المكاضػػيع التػي ناقشػػتيا الصػػفحة خػػبلؿ فتػػرة الدراسػػة، 

 حيث تضمنت الفئات الفرعية التالية:
 دمة.األطر اإلعبلمية المستخ .1
 مكضكع/ ىدؼ المنشكر. .2
 المجاؿ الجغرافي لممنشكر. .3
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 االقتباسات المستخدمة لممنشكر. .4
 نكع المرفقات اك الكسائط المدرجة مع المنشكر. .5
 اتجاه ردكد الفعؿ لممستخدميف عمى المنشكر. .6
 نسبة اإلعجابات عمى المنشكر. .7
 نسبة ردكد الفعؿ )التعميقات( عمى المنشكر. .8
 )إعادة النشر(.نسبة مشاركة المنشكر  .9

:اعتمػػػد البػػػاحثكف عمػػػى تحديػػػد األطػػػر اإلعبلميػػػة المسػػػتخدمة كحػػػدات تحميػػػؿ المضػػػمكف
حسب المكضكع اك اليدؼ الذم يخص المنشػكرات التػي تضػمنتيا الدراسػة، كقػاـ البػاحثكف 
برصػػد مجمكعػػة مػػف الرسػػائؿ المنشػػكرة، كتحديػػد عناكينيػػا كمكاضػػيعيا، كمػػف ثػػـ قراءتيػػا 

التيػا كاالقتباسػات المسػتخدمة فييػا، إضػافة الػى تحديػد نسػبة الػردكد كتصػنيفيا لمعرفػة مجا
كالمشػػػاركات كاإلعجابػػػػات الخاصػػػػة بيػػػػذه المنشػػػػكرات، لػػػػذلؾ تػػػػـ جمػػػػع ىػػػػذه المنشػػػػكرات 
كحفظيػػا كاالطػػبلع عمػػى مضػػمكنيا لممقارنػػة بينيػػا كعػػرض محتكياتيػػا التػػي شػػممت صػػكر 

 لتكصؿ الى نتائجيا.متعددة اك تصاميـ مختمفة لئلجابة عف أسئمة الدراسة كا
:يتمثػؿ مجتمػػع الدراسػة الحاليػػة بالمنشػكرات الخاصػػة بصػفحة قنػػاة مجتمػع كعينػة الدراسػػة

منشػكران عبػر فتػرة  َََِتمفزيكف فمسطيف عمى مكقع الفيسػبكؾ، كالتػي تككنػت مػف حػكالي 
، أمػػا عينػػة الدراسػػة ََِِ/َُ/ُّكحتػػى  ََِِ/ٖ/ُالدراسػػة التػػي امتػػدت مػػف تػػاريخ 

 منشكران مختمفان عبر الصفحة. ََِبحكالي فتمثمت 
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 مناقشة نتائج الدراسة
 نتائج الدراسة التحميمية

تتضػمف نتػائج الدراسػػة التحميميػة عمػى تحديػػد المكاضػيع التػي تقػػدميا قنػاة تمفزيػكف فمسػػطيف 
عبػػر صػػفحتيا عمػػى مكقػػع الفيسػػبكؾ كمعرفػػػة طريقػػة تػػأطير المكضػػكعات التػػي تتناكليػػػا 

الػػػى تحميػػػؿ األسػػػاليب كاألشػػػكاؿ التػػػي تتبعيػػػا الصػػػفحة فػػػي طػػػرح الصػػػفحة، باإلضػػػافة 
مكاضػيعيا لممتػػابعيف فػي عينػػة الدراسػة التػػي تػـ ذكرىػػا، كتػـ مػػف خبلليػا رصػػد المنشػػكرات 
كاإلجابػػػة عػػػف أسػػػئمة الدراسػػػة مػػػف خبلليػػػا، باإلضػػػافة الػػػى تحديػػػد مضػػػمكنيا كالعناصػػػر 

 المرتبطة بيا.
 ة قناة تمفزيكف فمسطيفأكالن: إحصائيات المنشكرات الخاصة بصفح

تيػػػدؼ الدراسػػػة الػػػى تحديػػػد مضػػػمكف المنشػػػكرات المكجػػػكدة عمػػػى صػػػفحة قنػػػاة تمفزيػػػكف 
فمسػػطيف، كاعتمػػدت الباحثتػػاف عمػػى دراسػػة محتػػكل المنشػػكرات كتحديػػد نسػػبة اإلعجابػػات، 
نسػػبة الػػردكد )التعميقػػات(، نسػػبة المشػػاركات )إعػػادة النشػػر(، كاتجاىػػات ردكد الفعػػؿ لكػػؿ 

ح الجػدكؿ التػالي االحصػائيات المرتبطػة بالمنشػكرات بيػدؼ تكضػيح عناصػر منيا، كيكض
 دراسة المحتكل المنشكر في كؿ منيا ككانت النتائج كما يمي:

(: عناكيف المنشكرات كعدد االعجابات كالردكد كالمشاركات كاتجاىات ردكد ُجدكؿ )
 الفعؿ المتابعيف عمييا.

رقـ 
المنشك 
 ر

عدد  العنكاف
اإلعجابا
 ت

عدد 
الردك 
 د

عدد 
المشاركا
 ت

ردكد 
 الفعؿ

 فمسطيف ىذا الصباح ُ
حديقة راـ اهلل.. مساحة خضراء 

 متنفس لمعائبلت

ايجاب ّ - ٓٔ
 ية
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منشدكف مقدسيكف يينئكف األمة  ِ
اإلسبلمية بذكرل المكلد النبكم 

 الشريؼ عمى طريقتيـ

ايجاب ُٓ ّٕ ُٖٓ
 ية

جكلة في رحاب المسجد األقصى  ّ
حياء المكلد   النبكم الشريؼكا 

ايجاب ُِ ِٔ ِْٖ
 ية

  ..األسرل ليسكا أرقامان  ْ
 سيرة األسير رجب الطحاف

ايجاب ُ ٓ ّٓ
 ية

أىالي مخماس ييدشنكف أكؿ معصرة  ٓ
في القرية لمعاكنتيـ في مكسـ 

 الزيتكف

ايجاب ّٗ ٔٔ َّٔ
 ية

ايجاب ِّ ٖٓ ُٖٓ صباح الخير يا قيدس ٔ
 ية

الشريؼ إحياء ذكرل المكلد النبكم  ٕ
 في نابمس

ايجاب ٕ ْْ َُٕ
 ية

نساء يدرف مصنع إلنتاج العجكة في  ٖ
 غزة

ايجاب ُ ْ ّٖ
 ية

الفعالية الرافضة العتداءات االحتبلؿ  ٗ
عمى األراضي المخصصة لذكم 

 سمفيت -االحتياجات الخاصة 

 سمبية ُ - ّٗ

كيؼ تتفاعؿ قضية  َُ
في منصات األسير_ماىر_األخرس#

التكاصؿ االجتماعي...نتابع حمقة 

ايجاب ُ ُِ ٗٓ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUO2qGHYiRnxKjDuzx6XOjf2XLXQ-ud8HTiFk9Zv7xzmK7GX_zIKqV50sOPR8X4P7jCrPXyRsFqef7neITz9Kr7OWvZLLjuqx8GDLOLF4iALum0qhmrTB5FzXgSziuoJap6ChJBoK50inryDyDNIKLjaczZB9-BVQnn7C4TIGXqjQ&__tn__=*NK-R
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 تعميقاتكـ#جديدة مف برنامج 
الكقفة الجماىيرية التي تنظميا كزارة  ُُ

األكقاؼ كالشؤكف الدينية نصرة 
 لمرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ

ايجاب ٔ ِٓ ِّٖ
 ية

المجتمع الدكلي يتبنى مبادرة الرئيس  ُِ
 لعقد مؤتمر دكلي لمسبلـ
 كالمزيد في نشرة األخبار

 سمبية ٓ ّّ ُّْ

ىؿ يمكف اف نتعايش مع جائحة  ُّ
ككركنا دكف أف نفقد إنسانيتنا 

 برنامج_اليمة_عالية#

 سمبية ٖ ُٖ ُُِ

المناضمة أـ عصاـ... محطات عمؿ  ُْ
 عربيافي حمؿ القضية الفمسطينية 

 اليكـ_الكطني_لممرأة_الفمسطينية#

ايجاب ُٗ ُْ َُْ
 ية

لقاء المذيعة بالضيؼ يفصمو جدار..  ُٓ
قصة الفصؿ العنصرم الذم يمارسو 

 قدس_كجدار#االحتبلؿ في برنامج 

ايجاب ٕ ٗ َُٗ
 ية

الحمؿ خارج الرحـ.. األسباب  ُٔ
 كاألعراض

ايجاب ٖ ْٓ ٖٔ
 ية

ثبلث فتيات يمتيف مجاؿ الزراعة  ُٕ
 لمتغمب عمى مشكمة البطالة

ايجاب ٗ ُْ ُِٕ
 ية

 فمسطيف ىذا الصباح ُٖ
لكحات فنية لترميـ جدراف عكا 

ايجاب ِ ّ ّّ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUO2qGHYiRnxKjDuzx6XOjf2XLXQ-ud8HTiFk9Zv7xzmK7GX_zIKqV50sOPR8X4P7jCrPXyRsFqef7neITz9Kr7OWvZLLjuqx8GDLOLF4iALum0qhmrTB5FzXgSziuoJap6ChJBoK50inryDyDNIKLjaczZB9-BVQnn7C4TIGXqjQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLjzoyOmi26ZZeoOWXqZ8eXg6WyVN49FAWDlIp69Pf23U8T2dzj62bwgmBG5vow7AOCnbtCJDwtryU5qgRJ3fSmoyJpiV4_hMl1h_UdNc_1mHnT1uKbHC6HJLUZQWqOaMQBM574NazB2YplmBnryeY8Msoolt-x5IcgJQCGnD4eg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_NcuVIolrWsGxsG9V9QamVS4RBLbUOBLBgxn6za71E89iWrHFjWYvsvBJYpt-3oE8QH-BPev123kjhUm-1Lthb0G8RmzTo3RlVSO86vjok9JvqkMAoovkeswzCxD1T5Im59BEizk5rpFfCvo0NlrQD4Ax3zLqEgzV_5atRoK1BA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW21_-DDSU9uo6JxnZ4TbMZcKQv0u_dKDPuYEsTRJajb-fR9c41U0Z91QW5JJP0Rn1w_J4LA_J3rR4_IPLqeKxnEUOvqsJoSviX3GFc_71Wkc8RKxMNM7TczPtGOiGZtyITbiZZlhs_y5mmqMg6fNp-_1uPL-hNAEs4xhgCdnsPDQ&__tn__=*NK-R
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 التاريخية
حؽ العمؿ لذكم االعاقة.. برنامج "ع  ُٗ

 "فنجاف قيكة
إيجاب ٗ ّْ ٖٖ

 ية
أثر جائحة ككركنا عمى مكسـ  َِ

 التمكر.. في المجمة االقتصادية
إيجاب ْ ٖ َْ

 ية
مشفى المطمع ييطمؽ العيادة المتنقمة  ُِ

المجانية لمفحص كالكشؼ المبكر عف 
 سرطاف الثدم

إيجاب ٓ ٖ ُِٔ
 ية

عائمة الشييد المصاب بالتكحد إياد  ِِ
 الحبلؽ تيطالب بعقاب قتمة ابنيا

إيجاب ٓ ُّ َُٔ
 ية

تزايد جرائـ القتؿ في المجتمع  ِّ
 الفمسطيني .. ما االسباب ؟

 سمبية ُّ ٔٓ ِٗٓ

متابعة لقرار االحتبلؿ المرفكض ..  ِْ
بمنح شركة " بيزؾ " االسرائيمية 

 ترخيصا لمعمؿ في الضفة

 سمبية ُٓ ِِٓ ُِٕ

سناد لؤلسير  ِٓ راـ اهلل: كقفة دعـ كا 
ماىر  ٕٖالمضرب عف الطعاـ لميكـ 

 األخرس
 المزيد في نشرة اخبار التاسعة

ايجاب ُٗ ِٓ َُُ
 ية

سناد لؤلسير راـ اهلل:  ِٔ كقفة دعـ كا 
ماىر  ٕٖالمضرب عف الطعاـ لميكـ 

 األخرس

ايجاب ٕ ِْ ُٗ
 ية
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 المزيد في نشرة اخبار التاسعة
 سمبية ٔ ِْ ُِِ صيدالني يتعمـ المكسيقى كيعمميا ِٕ
الطالب محمكد الحداد يفكز بمسابقة  ِٖ

 دكلية في برمجة مكقع ألخبار ككركنا
إيجاب ُ - ٗٓ

 ية
إذا كنت مدخنا... شاىد ىذه الحمقة  ِٗ

حكؿ ابتسامة_كسبلمة#مف برنامج 
 أمراض المثة

إيجاب ٕ َُ ُٗ
 ية

إيجاب ْ ُٗ ُٗ نابمس شعمة النضاؿ الكطني َّ
 ية

 الطفؿ المكىبة أكس ياسيف  ُّ
 ىذا الصباح فمسطيف

إيجاب ٕ ّٔ َِِ
 ية

رشادات ِّ   ..نصائح كا 
ككركنا تيمقي بظبلليا النفسية الثقيمة 

 عمى المقدسييف

ايجاب ُٕ ٕٓ ُْٔ
 ية

أجكاء مكسـ الزيتكف في قرية حزما  ّّ
كالعائبلت تتمسؾ بأراضييا كتتصدل 

 لممخططات االستيطانية

إيجاب ٗ ِّ ُِٕ
 ية

المقدسيكف يكاجيكف مخططات  ّْ
مصادرة أراضييـ بالرباط فييا 
 كالمشاركة في قطاؼ زيتكنيا

إيجاب ِّ ُٖ َُِ
 ية

رسالة ككصٌية األسير المضرب عف  ّٓ
 ماىر األخرس ِٖالطعاـ لميكـ الػ 

إيجاب ُٖ َُّ ْٓٓ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVu7ImshfS50ugwqgIKFCw14Ck51XHb1AjhTm14V5LcuLtQ_wsPBm-0kfBVuudoglNuvd4gptM39tBXdxisG4FZGnarKq-wvkuHNIjnkZR_oK5MZtKifcu3Ylnyz4k0Wd8Qa-taO2no-rVKh3c33-Ma1zb7LFZtBciozFNBx8P1SQ&__tn__=*NK-R
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بؤر استيطاف جديدة في األغكار  ّٔ
كمخططات تكسيع مستكطنات 
أخرل.. أىـ متابعاتنا في نشرة 

 مف الممفات األخبار كغيرىا

 سمبية ٖ ِْ ُُْ

االنتخابات األمريكية  -في األفؽ  ّٕ
 ديمقراطية أـ ارىاب ؟

 سمبية ّ ٓ ُُِ

بؤرة استيطانية جديدة تيدد نصؼ  ّٖ
أراضي بيت دجف شرقي محافظة 

 نابمس

 سمبية ُٔ ْ ِّٓ

صناعة أفراف الطيف بالمحافظات  ّٗ
 الجنكبية

إيجاب ُٔ ِٗ َُّ
 ية

كرتكنية بيدؼ الدعـ  حمقات تعميمية َْ
النفسي لمطبلب في ظؿ جائحة 

 ككركنا

إيجاب ِّ ُّ ٕٓ
 ية

ىؿ أنت راضو عف تجربة التعميـ عف  ُْ
 بعد في فمسطيف 

 برنامج اليمة عالية

إيجاب ُّ ٖٔ ِِّ
 ية

اذا كنت تعاني مف الصؾ عمى  ِْ
األسناف .. شاىد ىذا البرنامج 

مع د. ريـ أبك ابتسامة_كسبلمة#
الحمص كضيفيا د. رائد الجبلد 
 استشارم جراحة الكجو كالكفيف

ايجاب ُٗ ٖ َٕ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWSDE7Wm3qmgqD-w1ZQmoPTlIY5me48_Hjokor6RDai1GG4zo83gDl9V8Ix2KYPSeEOVyQ-MpV4lq35zTPyYasdaCIZhAQRrTBrIqvZ3fAUvOp5BvERiZ65KoKNfQ1Qr3WmFe0zgYevplV5K3sXbRqaHlrhm9hB_8X6mUN5cwmttA&__tn__=*NK-R
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أحياء صيدا القديمة... عنكاف لمتآخي  ّْ
 الفمسطيني المبناني

 سمبية ٔ ْ َُّ

الفف في  -برنامج قدس كجدار  ْْ
 مقاكمة جدار الضـ كالتكسع

إيجاب ِْ َِ ٕٗ
 ية

تعرؼ عمى منتجات يكتب عمييا بكؿ  ْٓ
 صنع_في_فمسطيف#فخر 

 منتجات شركة بشير السكسؾ

إيجاب ُٔ ّٖ ُٖٔ
 ية

لقاءات خاصة مع الفناف الفمسطيني  ْٔ
طكني قطاف كالفناف القطرم عمي 

عبد الستار .. كغيرىا مف التغطيات 
 أخبار_الفف#الفنية في 

 سمبية ٔ ّْ ُِٕ

طريؽ بئر السبع الذم  -مباشر  ْٕ
 َِيغمقو االحتبلؿ بحجج كاىية منذ 

 عاـ

إيجاب ٔ َُ ُٖٔ
 ية

حزف رسمي كشعبي برحيؿ أمير  ْٖ
 اإلنسانية صباح األحمد الصباح

إيجاب ُّ ٗٗ ّْٖ
 ية

الشرطة كالمؤسسة األمنية تطمقاف  ْٗ
 حممة لمكقاية مف ككركنا

إيجاب ٓ ُْ ُُِ
 ية

 فمسطيف ىذا الصباح َٓ
المعممة إكراـ األسطؿ مسيرة عطاء 

 متكاصمة

إيجاب ٖ - ِٖ
 ية

إيجاب ٕ ُٖ ٕٖتداعيات ككركنا.. خسائر قطاع  ُٓ

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVjda5weJuVLWrIAedEEdBHj_yBU1g2pxHzxikOCHilDhi4JPdebFgdZDX9rMBE7JNkal_GzRQ14NjD7efiR_50mLO7jEh5JwfpPxwhIRP2BHnYT_df06TFrd1cU_71v8Fz7ImjltBtnFIAQ9B65csEcq3KMNAmx7CzztrxmbSB7Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwaclPcNU8_o5wKScLItO1EICGj7fDjY9EEt_MLMkPszXcM2iHbuXwkrwCn5T31s8xXD_zrD-4XKZRS-V1zgzutXAApz3pr3z4d3yptgvAjKmxxvBAhNd0CrdsfNYbeQSg83W4zlWnJPBJ-5u1dNQzXfkatVyyQztGXv3J8AwmRA&__tn__=*NK-R


 

244 
 

السياحة في فمسطيف تتخطى حاجز 
 المميار دكالر

 ية

إيجاب ٗ ّٓ ِٖٗ الكبائية في محافظة بيت لحـالحالة  ِٓ
 ية

قصة صمكد "جدك" ابك خالد فمفؿ في  ّٓ
 أرضو .. في برنامج احكيميياجدم

إيجاب ٔ ّّ ُٔٗ
 ية

عشركف عاما عمى انتفاضة  ْٓ
 األقصى... كخطتنا ستنتصر

إيجاب ْٓ ُٔ ُْٕ
 ية

ركاتبكـ سكؼ تدفع لكـ كاممة عندما  ٓٓ
ابتزاز سياسي نحصؿ عمييا دكف أم 

مف اسرائيؿ اك مف الكاليات المتحدة، 
 كانا عمى ثقة انا ىذا اليكـ ليس بعيد

 سمبية َُ َُِ ِّٖ

العناية بالشعر كالبشرة في فصؿ  ٔٓ
 الخريؼ

 سمبية ِ ُٗ َُٗ

إيجاب ِ ُِ ُُِ سرقة االحتبلؿ لآلثار الفمسطينية ٕٓ
 ية

مشاتؿ الكركد في غزة تتكبد خسائر  ٖٓ
 ككركنا فادحة بفعؿ

إيجاب ُ ْ ٓٔ
 ية

لقاء مباشر مع عضك المجنة  ٗٓ
المركزية لحركة فتح حسيف الشيخ في 

 برنامج ممؼ اليكـ

إيجاب ُِِ ِّٖ ّٖٗ
 ية

إيجاب ّ َِ ُُٔدكر المؤسسة االمنية في مكافحة  َٔ
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 ية مظاىر الفمتاف كالجريمة/ راـ اهلل
مباشر كممة الرئيس محمكد عباس  ُٔ

لتأسيس األمـ  ٕٓلمناسبة الذكرل 
 المتحدة

إيجاب ْٕ ُٓٔ ّّْ
 ية

استقباؿ االسير عبد الكريـ مخضر  ِٔ
عاما عمى  ُٖبعد اعتقاؿ استمر 

 معبر الجممة شماؿ جنيف

إيجاب ِٕ ِّٖ ََُٗ
 ية

صناعة الببلط الممكف .. مينة  ّٔ
 تقميدية تأبى االندثار

إيجاب ٓ ُّ ٗٓ
 ية

قكات االحتبلؿ تقمع مسيرة منددة  ْٔ
بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في 

منطقة راس التيف بقرية كفر مالؾ 
 .شرؽ راـ اهلل

 تصكير: حمزة شمش

إيجاب ُّ ُٔ ُْٓ
 ية

االحتبلؿ يجرؼ مساحات مف  ٓٔ
أراضي قريتي المبف الشرقية كقريكت 

 جنكب نابمس

إيجاب ُ ُٖ ِِٕ
 ية

عامان" بعيار  ُٓأصيب طفؿ " ٔٔ
مكاجيات مطاطي في الفخذ، خبلؿ 

 مع االحتبلؿ كسط مدينة الخميؿ

 سمبية - ْ ُُّ

عامان" بعيار  َِأصيب شاب " ٕٔ
معدني في الرأس، كالعشرات 

 سمبية ُ ٓ ََُ
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باالختناؽ خبلؿ قمع االحتبلؿ مسيرة 
 كفر قدكـ األسبكعية

اعتبرت عضك المجنة التنفيذية  ٖٔ
لمنظمة التحرير، حناف عشراكم في 

الكاليات المتحدة بيافو ليا، أف كسـ 
لمنتجات المستكطنات عمى أنيا 
"إسرائيمية" بالسياسة االستفزازية 

المعيبة كالغير قانكنية، كتكاطؤ في 
 نيب األراضي الفمسطينية المحتمة

إيجاب ْ ُّ َُُ
 ية

لكؿ سكؽ في البمدة القديمة بالقيدس  ٗٔ
المحتمة حكاية تركم تاريخ المدينة 

التقرير بمعالميا األثرية، في ىذا 
نتحدث عف أحدث أسكاؽ المدينة 
"سكؽ أفتيمكس" الذم ما زاؿ باقيان 

 بمعالمو التي تأبى التيكيد

إيجاب ٓ ُ ٓٓ
 ية

إصابة  ُِْٕكفيات ك  ٖالصحة:  َٕ
 َُْجديدة بفايركس ككركنا ك 

 حاالت تعاؼو 

إيجاب ُ ٕ َِِ
 ية

أصيب اليكـ، مكاطف بقنبمة غاز في  ُٕ
كاعتقؿ  كتفو، كآخركف باالختناؽ،

مسعؼ خبلؿ قمع قكات االحتبلؿ 
كمستكطنكه مسيرة منددة بإقامة بؤرة 

 سمبية ِ ُٓ ُِٓ
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استيطانية جديدة في منطقة راس 
 التيف بقرية كفر مالؾ شرؽ راـ اهلل

اعتقمت قكات االحتبلؿ اليكـ الجمعة،  ِٕ
المكاطف حمدم حسيف زىكر مف بمدة 
بيت كاحؿ، أثناء تكاجده في منطقة 

 اليكل غرب الخميؿفرش 

 سمبية ِ ٖ ِّْ

  .. كنافة عمى الحطب ّٕ
شاباف مقدسياف ييطمقاف مشركع جديد 

 في حي رأس العامكد

إيجاب ٗ ُُ ِِٗ
 ية

  .. في تغريده عمى التكيتر ْٕ
الشيخ: الخيار االستراتيجي لحركة 
فتح في مسألة الكضع الداخمي ىك 
انجاز المصالحة كاستمرار الحكار 

 الكطني

 سمبية - َْ ُِٔ

عامان .. ما ال تعرفو  ُِّعمرىا  ٕٓ
 عف سكة القطار بيف يافا كالقيدس

إيجاب ٖ ُُ ُِٓ
 ية

جكلة مف باب العامكد كحتى سكؽ  ٕٔ
 أفتيمكس

إيجاب ُِ ٕ ُٕٓ
 ية

األرصاد الجكية: تتأثر الببلد اليكـ  ٕٕ
الجمعة بمنخفض جكم، كيككف الجك 
 غائمان جزئيان إلى غائـ، كتسقط زخات
متفرقة مف األمطار عمى مختمؼ 

إيجاب ِ ٗ ٕٓٓ
 ية
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 المناطؽ
في يكـ الطفؿ العالمي .. بشار  ٖٕ

عمياف يفقد عينو نتيجة اصابتو 
برصاص االحتبلؿ خبلؿ اقتحاـ 

 مخيـ قمنديا

إيجاب - ْ ٗٓ
 ية

أشير عمى إعداـ  ٓبعد مركر  ٕٗ
 .. الشييد إياد الحبلؽ

محامي عائمة الشييد ييبطؿ قرار 
 التستر عمى القتمة

 سمبية - ّ ُُٕ

االحتبلؿ يحاكؿ التستر عمى قتمة  َٖ
الشييد إياد الحبلؽ .. كالدتو تكجو 
رسالة عبر برنامج "صباح الخير يا 

 "قيدس

إيجاب ُ ّّ َُْ
 ية

  .. األسرل ليسكا أرقامان  ُٖ
 سيرة األسير اسماعيؿ حجازم

إيجاب ُ ٕ َْ
 ية

 .. المكانيفي ظؿ محاكالت التطيير  ِٖ
أسرة بالتشريد  ُٓأكامر إخبلء تييدد 

 في حي الشيخ جراح

إيجاب ّ ٖ ّٓ
 ية

عارؼ حماد، أحد المتضرريف مف  ّٖ
محاكالت التطيير العرقي في حي 
الشيخ جراح يتحدث عف قرارات 

 أسرة بالتشريد ُٓإخبلء تييدد 

إيجاب ُٖ ْ ُُّ
 ية
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تسارع كتيرة االنتياكات اإلسرائيمية  ْٖ
 العاصمة المحتمةفي 

إيجاب ٕ ِّ َُُ
 ية

إيجاب ٗ ِٔ ُٓٓ صباح الخير يا قيدس ٖٓ
 ية

الرئيس يؤكد التزامو البل مشركط  ٖٔ
ببناء الشراكة الكطنية مف خبلؿ 

االنتخابات بالتمثيؿ النسبي الكامؿ 
لممجمس التشريعي، كثـ انتخابات 
رئاسية، كثـ انتخابات المجمس 

 كفقا لمقانكفالكطني بالتتالي كالترابط 

إيجاب ّ - ُِٕ
 ية

ستكاصؿ الدفاع عف قضية  تركيا ٕٖ
الشعب الفمسطيني كحماية حقكقو 

 المشركعة 

 سمبية ٕ ُٓ ِٔٗ

مصرع طفؿ )عاميف كنصؼ( غرقان  ٖٖ
داخؿ بئر لممياه ببمدة بمعا شرؽ 

 مدينة طكلكـر

إيجاب ُ ٓٗ ِٓٓ
 ية

االحتبلؿ يغمؽ حاجز قمنديا شماؿ  ٖٗ
 االتجاىيفالقدس في 

إيجاب ِ ْ ُٔٗ
 ية

المجنة الثالثة "لجنة الشؤكف  َٗ
االجتماعية كاإلنسانية كالثقافية" 

التابعة لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، 
تصكت عمى قرار يؤيد حؽ الشعب 

إيجاب ّ ُ ٖٗ
 ية
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 الفمسطيني في تقرير المصير
إصابة جديدة بككركنا  ُّحالة كفاة ك ُٗ

 في صفكؼ جالياتنا 
 لفمسطينيةا كالمغتربيف الخارجية كزارة

إيجاب - - ٗٔ
 ية

الرئاسة تيديف زيارة بكمبيك  ِٗ
 َُلممستكطنات، كمخطط لبناء 

آالؼ كحدة استيطانية شماؿ القيدس 
 .. المزيد في نشرة األخبار

إيجاب َُ ِٔ ُٕٔ
 ية

التجار يتأثركف سمبان مع اإلغبلؽ  ّٗ
الميمي لمدينة نابمس لمحد مف انتشار 

 فايركس ككركنا

 سمبية ٔ ُِ َُٖ

إيجاب ُُ ِٖ ُُِ "برنامج األسرل "عمالقة الصبر ْٗ
 ية

بيكـ الطفؿ العالمي: االحتبلؿ يحـر  ٓٗ
 طفبلن مف أمياتيـ َُٕ

احتبل#فمسطيف#يكـ_الطفؿ_العالمي#
 ؿ

إيجاب ِْ َُ َِٖ
 ية

إصابة عشرات الفمسطينييف في  ٔٗ
مكاجيات اندلعت بيف الشباف كقكات 

 الخميؿ#االحتبلؿ في بمدة أمر شماؿ 

إيجاب ُ ّ ُْٖ
 ية

حطمكا نكافذ منزؿ كزجاج مستكطنكن# ٕٗ
مركبة كأعطبكا إطاراتيا كخزانات مياه 

 سمبية ُ ُّ ُِٕ

https://www.facebook.com/mofa.pna/?__cft__%5b0%5d=AZXqFZoo_0ZadoqBF0SpFg1hDE_45AhnCt4OFpe4NEx7uj_GlsM1HmIPewJPPUNOthG8tWboXx8eSBcEVj5GH4a614wE2FxZAsj64olD3ERvRzhdT3ImMiO0Jabqhy-VeS95zQJma4z9qy_paZjaMq0G&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7fVNUWWF6kxfBdibbdvLc-Z0vS3_BKpEVIfSfgIg0RH6OXH-zje9_mRRSlZD5WTwWv14JVR7jF2dqs2T9geNRH5AF6x2Muek1ne0HyBd5Rsg0XxYEGvAz3bGFCInhhZuAxJa_TP4m0Ek6He_lkmRK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7fVNUWWF6kxfBdibbdvLc-Z0vS3_BKpEVIfSfgIg0RH6OXH-zje9_mRRSlZD5WTwWv14JVR7jF2dqs2T9geNRH5AF6x2Muek1ne0HyBd5Rsg0XxYEGvAz3bGFCInhhZuAxJa_TP4m0Ek6He_lkmRK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7fVNUWWF6kxfBdibbdvLc-Z0vS3_BKpEVIfSfgIg0RH6OXH-zje9_mRRSlZD5WTwWv14JVR7jF2dqs2T9geNRH5AF6x2Muek1ne0HyBd5Rsg0XxYEGvAz3bGFCInhhZuAxJa_TP4m0Ek6He_lkmRK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7fVNUWWF6kxfBdibbdvLc-Z0vS3_BKpEVIfSfgIg0RH6OXH-zje9_mRRSlZD5WTwWv14JVR7jF2dqs2T9geNRH5AF6x2Muek1ne0HyBd5Rsg0XxYEGvAz3bGFCInhhZuAxJa_TP4m0Ek6He_lkmRK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXS7j5MjWsn6tFpJhjs01vLRzIfy-B3y1XOtZrupyiuk2nVXoxuBQtMJV9mF475KBunj-atxxf9wRKnQEp7MEVyIf8BOg7WNPOBf4ybFBxyy-ti88NEmCgvBv-q3fI4pzzY7fnkdagBcs0e0iBj3Ry5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIlM-pmJonME7tQnOo2bsTis9brm3xl7q1Riu1JL8Kgnjqepxcf2l_FmDvi0jUF-jo_wl7nqB0e9oavsOHu9PayUyXpnnFiVVstgkYLA3d4B5jMopIW4IItGDO11YIukFZGo63zGviA6NKYeEqjk8B&__tn__=*NK-R
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 جنيف#في بمدة سيمة الظير جنكب 
  ُّ ٔ ٕٔ "برنامج "طفؿ كمخيـ ٖٗ
  .. بحجة عدـ الترخيص ٗٗ

سمطات االحتبلؿ تخطر بيدـ منشأة 
الكلجة غرب بيت زراعية في قرية 

 لحـ

 سمبية ُ ِ ُُٓ

تأثير اإلنترنت كالسكشاؿ ميديا عمى  ََُ
 "األبناء.. في برنامج "سكا

 سمبية ٔ ُِ َُٓ

خبلؿ اجتماعو مع مسؤكليف  َُُ
  .. إسرائيمييف

الشيخ ييعمف االتفاؽ عمى تحكيؿ كافة 
 أمكاؿ المقاصة، كعقد اجتماع آخر

 سمبية ُِ َُّ َٗٓ

التربية في جامعة عيف شمس كمية  َُِ
في القاىرة تعتمد ركاية "سماء كسبعة 
بحكر" لمكاتب الدبمكماسي الفمسطيني 
ناجي الناجي ضمف مقررات برامج 

 الدراسات العميا في الجامعة

إيجاب - ُ ْٓ
 ية

قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي أخطرت  َُّ
بكقؼ بناء منزؿ في بمدة بيت عكا، 

 .جنكب غرب الخميؿ

إيجاب - َُ َُٕ
 ية

حذر مسؤكلكف كمختصكف، مف قرار  َُْ
سمطات االحتبلؿ االسرائيمي البدء 

إيجاب ّ ُٔ َِٓ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIlM-pmJonME7tQnOo2bsTis9brm3xl7q1Riu1JL8Kgnjqepxcf2l_FmDvi0jUF-jo_wl7nqB0e9oavsOHu9PayUyXpnnFiVVstgkYLA3d4B5jMopIW4IItGDO11YIukFZGo63zGviA6NKYeEqjk8B&__tn__=*NK-R
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بتسجيؿ أراضي القدس ضمف الطابك 
اإلسرائيمي، كاعتبركا في حديث 

إلذاعة صكت فمسطيف، أف القرار 
خطكة أخيرة مف عممية تيكيد المدينة 

 .المقدسة
مككنا مف شرطة االحتبلؿ تيدـ منزال  َُٓ

طابقيف في مدينة المد، لعائمة شعباف، 
 .بحجة البناء بدكف ترخيص

إيجاب - ٕ َٕ
 ية

ييكديان اقتحمكا باحات  98 َُٔ
حتى المحظة كسط المسجد_األقصى#

إجراءات عسكرية مشددة مف قبؿ 
 شرطة االحتبلؿ

إيجاب ْ ُّ ُّٕ
 ية

اعتقمت قكات االحتبلؿ أكثر مف  َُٕ
طفؿ فمسطيني مف تقؿ  ََْ

عاما( منذ بداية  ُٖأعمارىـ عف )
تشريف  العاـ الجارم، كحتى نياية

األكؿ/ أكتكبر الماضي، غالبيتيـ مف 
 القدس_المحتمة#

إيجاب ٕ ُُ ُُٖ
 ية

اقدـ مستكطنكف عمى حراثة اراض  َُٖ
خاصة لممكاطنيف في قرية عكريؼ، 
 جنكب نابمس، بحماية قكات االحتبلؿ

إيجاب ٕ ِٔ ِّٗ
 ية

 سمبية ْ ُِ ََُ االسباب كالعبلج -الحمؿ تسمـ  َُٗ

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVP-_0oIadGQZO2pJKNurvQXU_3vgreawCsFBQ1J0jolNiZ4mbVKx8I7MNceA-9L0RbNB068yS4RJY2AOKdveBm8bSsUBydLjLHiRSN9lBJO0-BrRihImZ7wytWUveBKTSFG-gB_MI9Of88mZtC8pAl&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOGMqA9ZsQofPKsu8swIcQ-PhTQ-ZasTnLaS0t6JUNwSZ7YsPJ8b7nJ6ffzT-hXLh1CZMp5Dq3i_OiH5uVIduj5msCNsGxpwgfk7cZiiVxfI3dmhplz4Fm8C2GHc0-KnxBMsNG23s037L6vf1-K5PE&__tn__=*NK-R
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األرصاد الجكية: يككف الجك اليكـ  َُُ
غائمان جزئيان إلى صاؼ لطيفا في 

المناطؽ الجبمية دافئا نسبيا في بقية 
المناطؽ، كال يطرأ تغير يذكر عمى 
درجات الحرارة، كمف المتكقع سقكط 

زخات متفرقة مف األمطار عمى 
 معةمختمؼ المناطؽ غدان الج

إيجاب ِ َُ ِّٓ
 ية

مع بمكغ اإلصابات بككركنا أرقامان  ُُُ
 قياسية باآلالؼ

 سمبية ّ ٖ ُُٕ

صابة أخرل في حادث  كفاة ُُِ فتاة كا 
دىس قرب قرية تياسير شماؿ شرؽ 

 طكباس#

 سمبية ِ ٗٓ ُِّ

كزارة الخارجية كالمغتربيف بتسجيؿ  ُُّ
إصابة جديدة بفيركس ككركنا  ِْ

في صفكؼ جالياتنا حكؿ العالـ، ما 
، َٕٕٗيرفع عدد اإلصابات إلى 

 حالة كفاة َّّك

إيجاب - ِ ٖٓ
 ية

 ممؼ اليكـ ُُْ
رفض شعبي كاسع لزيارة بكمبيك  -

 لممستكطنات

إيجاب ِ ّٓ ُِْ
 ية

قكات االحتبلؿ اعتقمت الشابيف ليث  ُُٓ
براىيـ صياـ لدل اقتحاميا  عاصي كا 

إيجاب - ٔ ٕٖ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhfr5t2VUXym6g1pQwrLFwwZmHl9c5Qc4o9T2x-n5w1yAGxtkPB_iGQC7NVK1gR6IUNKGp9iwE3iTKFgfwdjoi0hZXR66bOxLa9mZS1MAHfF3rw0kMehaAOsK1iY7kzzb9i8qrg6DVYPyj2APQqhFY&__tn__=*NK-R
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 حي الثكرم بمدينة القدس المحتمة
المجتمع العربي داخؿ الخط األخضر  ُُٔ

يسجؿ ارتفاعا بنسبة اإلصابة 
 ككركنا#بفيركس 

إيجاب - ْ ٖٓ
 ية

سمطات االحتبلؿ تشرع بعمميات  ُُٕ
تجريؼ كاسعة ألراضو في بمدة 

 ترمسعيا

إيجاب ْ ْ ُٔ
 ية

تنديدان البيرة#تظاىرة جماىيرية في  ُُٖ
بزيارة كزير خارجية أمريكا إلى 

 "مستكطنة "بساغكت

إيجاب ْ ٔ َُٓ
 ية

شرطة االحتبلؿ تسمـ نائب أميف سر  ُُٗ
المجنة التنظيمية لحركة فتح عريف 
الزعانيف قراران بإبعاده عف المسجد 

مستة شيكر كفي االقصى_المبارك#
سياؽ متصؿ سممت مدير مركز 
المخطكطات في المسجد األقصى 
المبارؾ رضكاف عمرك كحارس 
المسجد محمد الصالحي قرار 

بإبعادىـ عف المسجد األقصى لمدة 
 أسبكع

 سمبية ِ ٖ ِِٕ

إصابة بفيركس  ّّٕٗيسجؿ األردف  َُِ
ككركنا في أعمى معدؿ يكمي 

 سمبية ٕ ُٔ ّّٗ

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXcysMeV2fl1TXtIJeDmvIu8yGYaeq0IMoALN0zcabJ7NGzyM1YsrqK67d0Ct7uW3MvCDKcbKu2nqHBMfpFv4rudeNKrXn5i9jCI3OgEf0oIaqvlHcrPPZ-ytT6iEMslSAQd3ICv7iIFaeNLz-1iFDAt7acis7SIt1QNyUxaMWjPw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXa42yQDAiBNDze7Ye5SP-1c7JE9xCthdC2dWvLrzJWN-rVfsnr4m4GCH666CmENLNDwO4Oz6U4zUUb3OrAYmXYP1yzE3_KnTTVS-4VW_d6jnrkRugkEmOnTeXQGaUshNm2iMPFYByJQO_C-sY7w4DSD1D8OWRgpCe0Q8Ft3O1Ow&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX0owUHqDv8Sb-WDX_Y7kjWETG3vzp3fdtHLxGcNwEHDB4-UU2TE_KeXnJZ_zBrKt4Ok1D8d8bm1_2We09M7nwJ2sRnNBHtvILjvMcs_zzmHi0Z1vzKU6F85nkwGixI_ws7Gz8N_8VeXCCOWcxu41YF&__tn__=*NK-R
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 لئلصابات منذ بداية الجائحة
مفتي القدس الشيخ محمد حسيف في  ُُِ

 عمى اليكاء مباشرةفتاكى#برنامج 
إيجاب ِ َِ ُُِ

 ية
نائؿ األسير #مقتطفات مف رسائؿ  ُِِ

 عامان في األسر ُْالبرغكثي خبلؿ 
إيجاب - ٓ ْٗ

 ية
ييكديان اقتحمكا باحات   41 ُِّ

حتى المحظة المسجد_األقصى#
 .كبحراسة مشددة مف شرطة االحتبلؿ

إيجاب ّ ُٖ ُٗٗ
 ية

االحتبلؿ تسمـ إخطارات سمطات  ُِْ
بكقؼ العمؿ في البناء لمنزليف في 
قرية كيساف يعكداف لممكاطنيف عمر 
 عمي عبيات كحسيف يكسؼ عبيات

إيجاب ٓ ُِ ُِٖ
 ية

لممسيرة الشعبية االحتجاجية صكر # ُِٓ
ضد زيارة كزير خارجية أميريكابكمبيك 
الى مستعمرة بساغكت المقامة عمى 

 جبؿ الطكيؿ في مدينة البيرة

إيجاب ّ ٕ َُْ
 ية

األسير نائؿ البرغكثي يدخؿ عامو  ُِٔ
( في سجكف االحتبلؿ، كىي ُْالػ)

أطكؿ مدة اعتقاؿ في تاريخ الحركة 
 الكطنية األسيرة

إيجاب ٗٔ ُِْ ََُٖ
 ية

اغمقت جرافات االحتبلؿ اإلسرائيمي  ُِٕ
طرقا زراعية قريبة مف الشارع 

إيجاب ْ ٗ ُِّ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVy8nOSwlRB6eKMSxy1TSfYQOSau68IBi5g4nwKSXLwjzKhjIIgOVyFJCPNjjwxskSTxDXWGNjz0v4IpYv9SJcXSGd9xaFQLCewr2yMlxudqVn37rMwPKMYjscWjJf9owjYPotheYKJy2LMXEmBkYjyu_uyi9L0zCilk33KsXVPZg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXKcYxXEdGg4Zsfg_yT8Sp_36eS0htIhP_9Q66TuO-eGxqL_waEjnX7kQyjSa4jq8zTTV33Tihwq6pUmLP6eIoe-kJw_t8EtiT2WwbOyw47fmgu8sszl1hKXvOB026V6EZMuGkiObXyt52MDRjV2HWR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgub2y0K-O0V0a72RmivOD7_oosx3Gjtwnls-FSmQgIh1bO1L3yHg97Qy28cSF9TY4WtMFsufOnMVOT7b01azKnPr2-byx3bltEoDLdjJ32WlEjXeXhNMtEwohKm-Pphi-FrlGipUKEuhs6jnbrSxR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D9%88%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIxN0kqY_iQLrJR4_6Mf88FUrrwJTvew460SFhrP0K_UnExpa4d80M0hFqp6XOs6AL1L3nAXzQveJ2Asuoy1eq-fwGQ9V31300F02sYuQyvd6yiJ2WsSnY8U963EXPA2mENQX8S1TBzClHg-iC0ckF&__tn__=*NK-R


 

256 
 

االلتفافي شرؽ بمدة يطا جنكب 
 .الخميؿ، بالسكاتر الترابية كالحجارة

اطبلؽ حممة لدعـ كاسناد التجار  ُِٖ
المقدسييف في البمدة القديمة في 

شكاقؿ لحماية  َُ، كلك بػ القدس#
 اإلغبلؽ#محبلتيا مف 

نص الدعكة: "تعاطفان كدعمان إسنادان 
لتجار البمدة القديمة بالقدس نطمؽ 
حممة التسكؽ لك بعشرة شكاقؿ، 
أضعؼ اإليماف أف تنزؿ لمسكؽ 
كتقكـ بجكلة لدعـ صمكد التجار 

القديمة مف كازع االنتماء داخؿ البمدة 
كالترابط كالتعاضد، نحف كالجسد 

الكاحد اذا اشتكى منو عضك تداعى 
 "لو سائر الجسد بالسير كالحمى

 ايد_بايد#شد_الرحاؿ#

إيجاب - ِ ٔٔ
 ية

مخابرات االحتبلؿ استدعت كزير  ُِٗ
القدس، فادم اليدمي، لمتحقيؽ شؤكف 

معو في سجف المسككبية كلـ تكضح 
 .أسباب االستدعاء

 سمبية ُ ّ ٕٕ

عضك ككنغرس يطالبكف االدارة   40 َُّ
األميركية التدخؿ لدل اسرائيؿ لكقؼ 

إيجاب ُ - ّٖ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUHRO_nBxlygwV2hgNdyRV1ZVFchS3EikFVeNoI8yIh5sYnhjpKaXteK0tp99HoWtDupssGGPR8qbklFHIjEYysJeMNwB6ioPTFf8lCdIH5yG1vrQ1N-za6F4pauxQkzpFI-VjWqq4UwbBQlIqMA-g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUHRO_nBxlygwV2hgNdyRV1ZVFchS3EikFVeNoI8yIh5sYnhjpKaXteK0tp99HoWtDupssGGPR8qbklFHIjEYysJeMNwB6ioPTFf8lCdIH5yG1vrQ1N-za6F4pauxQkzpFI-VjWqq4UwbBQlIqMA-g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUHRO_nBxlygwV2hgNdyRV1ZVFchS3EikFVeNoI8yIh5sYnhjpKaXteK0tp99HoWtDupssGGPR8qbklFHIjEYysJeMNwB6ioPTFf8lCdIH5yG1vrQ1N-za6F4pauxQkzpFI-VjWqq4UwbBQlIqMA-g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUHRO_nBxlygwV2hgNdyRV1ZVFchS3EikFVeNoI8yIh5sYnhjpKaXteK0tp99HoWtDupssGGPR8qbklFHIjEYysJeMNwB6ioPTFf8lCdIH5yG1vrQ1N-za6F4pauxQkzpFI-VjWqq4UwbBQlIqMA-g&__tn__=*NK-R
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سياسة ىدـ المنازؿ الفمسطينية 
كسياسات التيجير كمعارضة نكايا 

 اسرائيؿ ضـ اجزاء مف الضفة
أصيب العديد مف العماؿ صباح  ُُّ

اليكـ بحاالت اختناؽ بالغاز الساـ 
كالمدمع إثر مياجمتيـ مف قبؿ قكات 
االحتبلؿ اإلسرائيمي بالقرب مف رمانو 

 .بمحاذاة جدار الضـ العنصرم

إيجاب ّ ُّ ِٓٔ
 ية

معاناة األمكات كاألحياء في السكاحرة  ُِّ
جراء االحتبلؿ 

 برنامج_قدس_كجدار#

إيجاب ّ - ٕٓ
 ية

العنؼ المسككت عنو ضد النساء  ُّّ
كمخاطر النكراف المرتبط بو 

 برنامج_اليمة_عالية#

 سمبية ِ ُ ّّ

اشتية: مستمركف في دفع مستحقات  ُّْ
 أسر الشيػداء كاألسرل

التأكيد عمى جدية مساعي  -
 المصالحة كعقد االنتخابات

إيجاب ٕ ِْ َّٕ
 ية

المعنفات في فمسطيف كاقع النساء  ُّٓ
كانعكاسو عمى ارتفاع اعداد األحداث 

 في برنامج اليمة العالية

إيجاب ٖ ُٗ ِٖ
 ية

إيجاب - - َٓىنا كانت حياة شعب ... حٌؿ مكانيا  ُّٔ

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXP54yk8omJ_Rdmso6TCMVFMyu3yPjrYWUfZb45AU2CsU-dgZfxn7fNTqCEsRZSyPYY8hZHUjqJQiC_7WPs3MjKQljUe4hCKsWdHXQ_kdEzcW6xckYVnThW5o5Xt6UjTDBpcI9Wp-6zaXC0K1HfjLqdnzUCU5qujeq05wYW_yFiOg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXrL4-oIGLhj3iRVoFCFznBoPXMxUOiQzn3CIvXFJKh9lEywQJlCFYdIUkBQsy7S9XJf3XHsXykx7qC1HPD-a2usQjbtddi98oREttl-dWS9lF-psEgBySVQ7LuMfyn57izkRi5R-jFlHSZE5LP1X7c&__tn__=*NK-R
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 عاصمة_الشمس#المكت كاأللغاـ 
 األغكار_الفمسطينية#

 ية

 حؽ الشعكب في إقامة دكليا ال ُّٕ
يعتمد عمى السردية الصييكنية 

المزيفة حمقة جديدة مف برنامج في 
 األفؽ

إيجاب ّ ُّ ٕٕ
 ية

األردف يسجؿ رقما قياسيا جديدا  ُّٖ
بإصابات ككركنا اليكمية حيث سجؿ 

حالة جديدة ليرتفع عدد  2ْْٓٔاليكـ 
االصابات المسجمة بفيركس ككركنا 

 حالة 2ُّٗٗٓٓ

إيجاب ِ ُ ٖٗ
 ية

ىؿ تعاني مف عصب األسناف؟  ُّٗ
 برنامج_ابتسامة_كسبلمة#

إيجاب - ِ ِٕ
 ية

راـ اهلل كالبيرة : اطبلؽ كتاب لؤلسير  َُْ
مذاؽ أسامة األشقر بعنكاف "لمسجف 

 "آخر

إيجاب ّ ُ ُٓ
 ية

في جنيؼ قامت فمسطين#بعثة دكلة  ُُْ
بالتكاصؿ كحشد دعـ جميع بعثات 

الدكؿ كالتفاكض مع جميع 
المجمكعات الرئيسية إلنجاح مشركع 
القرار المعني باألكضاع الصحية في 
االرض الفمسطينية المحتمة بما فييا 

إيجاب ُ - ُِِ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNyQi8UMztRtV_HQ5G6etQ66YlF8kz5uOKYTtvNlz6FbkNb6RmwDSY6dXhE7W00eEZ5CF-MJpihzZ76SeYcD2vV5lp2G0Mv1LUy-qOqG6MQC9dRvgy-nPmwhXcQ-MF3ZSn4ouitN861iPsEnUBlWDU59nD8JDLsOz96aeZeFfURA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNyQi8UMztRtV_HQ5G6etQ66YlF8kz5uOKYTtvNlz6FbkNb6RmwDSY6dXhE7W00eEZ5CF-MJpihzZ76SeYcD2vV5lp2G0Mv1LUy-qOqG6MQC9dRvgy-nPmwhXcQ-MF3ZSn4ouitN861iPsEnUBlWDU59nD8JDLsOz96aeZeFfURA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIE3g0HbJGv0feuVC0bkg0liLAWrVkOO6WM-UCjRKmlWDT6axHoBdixMd-aIxjP6qgACKBO4VvzxtruSJMLbAKLeZWip_gY38KQJDJNZjgSNefVUyS12YPdUpRq3a5oAD6Ra14gR4iWoyPvh47bmGLRHoOD9lsjIDnaJKZ_u9qoA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKqCaeez6DnWmvEVbBMDguuCHH0wKCx16n7NqdvElnFojwxGGoumuo83cPlC6-B7unh_v7CCKLPrGTILBjXkCOLFpjrEMg_OYASBqHBRecOPUpm8NzrZ4x1UaBi4JGcZ22OQejQLgCxWiwXdTICdBE&__tn__=*NK-R
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القدس الشرقية كفي الجكالف السكرم 
 المحتؿ

مف تكافد المكاطنيف لبيت عزاء جانب  ُِْ
األسير الشييد كماؿ ابك كعر في 

 قباطية

إيجاب ْ َٕ ّٖٗ
 ية

 -برنامج األسرل "عمالقة الصبر"  ُّْ
حمقة خاصة لؤلسير الشييد كماؿ أبك 

 كعر

إيجاب ُٖ َْ ُُِ
 ية

كزارة الصحة األردنية: تسجيؿ  ُْْ
إصابة جديدة  ٖٓٔٓحالة كفاة كَٖ

 األردف#بػ"ككركنا" في 

إيجاب ُ ٖ ُٗٔ
 ية

سمطات االحتبلؿ االسرائيمي أفرجت  ُْٓ
الجريح محمد فضؿ األسير #عف 

عامان( مف مخيـ جنيف  ِٕجدعكف )
حيث تـ نقمو مف مستشفى العفكلة 

إلى مستشفى خميؿ سميماف الحككمي 
 .في جنيف

إيجاب - ِٔ ِٗٓ
 ية

ارتفاع ضغط الدـ .. االسباب  ُْٔ
 كالعبلج في فقرة طبيبؾ

إيجاب ِ - ِٗ
 ية

سمطات االحتبلؿ أفرجت عف األسير  ُْٕ
 ْْسامر يحيى محمد دركيش )

عاما( مف سكاف بمدة سبسطية 

إيجاب ٕ َُُ َٖٓ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3lLBX5kUUUYnt2ZrOazhPT989NgOh71tLponNjsPZlxJ884xya6-ulIKATxyT7X7hA0qK6RVMOaFIAqOPI8tuyQrDTfGJspjqoB8FsIGkubxRlk2QXCgLsVizFNZW3TCGTJIXZAZSfcvIXCXqiTls&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXd6FAzhjYP-mHlPQT-Ns0KSH3tZonTBU1UHDBOYYoZNyoC8V8UYrWsVSvWx5tWLgOmJ6e7yTXgS97-XeCnJu3spMwQI6YxQQ72_cdWRECNAYPIphEVo27ZHjtQGm4hlqoqHfL2m6ebdp2XamHuNyHk&__tn__=*NK-R


 

261 
 

 ُٗبعد أف أمضى نابمس#بمحافظة 
 .عاما في سجكنيا

الدكتكر بشر األردني#رئيس الكزراء  ُْٖ
الخصاكنة أعمف استقالة كزير 

تكفيؽ الحبللمة األردنية#الداخمية 
 خبلؿ إيجاز حككمي

إيجاب - ْ ِِِ
 ية

محكمة "عكفر" العسكرية قررت  ُْٗ
تمديد تكقيؼ المعتقؿ الجريح عمي 

استكماؿ  عمرك لخمسة أياـ بذريعة
التحقيؽ، عممان أنو ال يزاؿ تحت 
أجيزة التنفس كالتخدير كحالتو 

 الصحية صعبة

إيجاب ُ ّ َُْ
 ية

االحتبلؿ يمدد فترة اقتحامات  َُٓ
ممدة لممسجد_األقصى#المستكطنيف 

 .دقيقة إضافية ْٓ

 سمبية ْ - ُّٓ

المحتجزة الشيداء#صبيحات: عدد  ُُٓ
جثامينيـ في "مقابر األرقاـ" بمغ 

شيداء، مٌر عمى بعضيا أكثر  َّْ
 عاما َْمف 

إيجاب ٕٓ ُٕٗ ََُِ
 ية

إصابة  ِّٖكفيات  ٓالصحة:  ُِٓ
حالة  ٕٓٔجديدة بفيركس "ككركنا" ك

 ساعة الماضية ِْتعافي خبلؿ الػ 

إيجاب - - ُُٓ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXceITn6Ccnbbc4dTRgU6XY7yOT3crZe7QOamg3-eM8iaR-ZZQcysgDl9EnWIc4rpMYpZZtCiFsQMdalPjE6gz5wfIBNG_urKKZ6CWaTObbiqY-S2KLStnm625MKCvcoopAapExGVktwjfZKBOKf-r&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9HZT2lGSFfTtW0I_X9NgpPQ5vvre9SondcA0cqYxApbpCut0jrOMI0QBr9ZgdP5oB5q0FKOqjWNROPjxAstg5OFfcHnvbkLE6Ozh76RqUsSNxodgRGLdz5o92yeb7yKzcHQvLblcuTM7Jpd5zVkAQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9HZT2lGSFfTtW0I_X9NgpPQ5vvre9SondcA0cqYxApbpCut0jrOMI0QBr9ZgdP5oB5q0FKOqjWNROPjxAstg5OFfcHnvbkLE6Ozh76RqUsSNxodgRGLdz5o92yeb7yKzcHQvLblcuTM7Jpd5zVkAQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXePk--oUko_-1LtkC6egQvcd3xPiNWN4rjj7xcqxPcai1epoUsk2f0UJt_ZvQEXWUkEo0aytjg9tpoTi_YbFm30YKO7nj8RMPubKhFfsGyAHD-qbxSRg2c7TMyWaHSiC1Ol2lpONk6W0JZfUl5YZUq&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUAksYEjv7VFboNPQPiPLuHSRJrfO8GLK6xMZLvTO6Je9AUfm77NM9neA38AF1FjJXs5Qn2QInHkBNGGzPfiuf5aI5LIiW8fiyDXqc2TjzukuypwsbOYUlkdjWNBL0QB0DvjdWb9bUx4zf_SKKQnCKq&__tn__=*NK-R
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جنكد االحتبلؿ اعتدكا بالضرب عمى  ُّٓ
المسف محمد عبد الحميد الصميبي 

عاما(، أثناء عممو في قطؼ  ٕٕ)
ثمار الزيتكف في أرضو القريبة مف 

ت عيف" المقامة عمى مستكطنة "بي
 اراضي المكاطنيف جنكب غرب البمدة

إيجاب َُ ِٔ ّْٔ
 ية

قكات االحتبلؿ تجرؼ أراضي شرؽ  ُْٓ
قرية يانكف جنكب شرؽ نابمس، 

بيدؼ تكسعة المستكطنات المحيطة 
 بالقرية

إيجاب - ُ ُُٗ
 ية

االحتبلؿ يعتقؿ سبعة مكاطنيف مف  ُٓٓ
 الضفة

إيجاب - - ّٕ
 ية

الدـ.. االسباب  ارتفاع ضغط ُٔٓ
 كالعبلج. في فقرة طبيبؾ

إيجاب ِِ َّ َُُ
 ية

منزال يعكد ييدم#االحتبلؿ فيديك # ُٕٓ
لممكاطف محمد أبك الييجا كجدارا 

استناديا، بحجة عدـ الترخيص في 
 الكلجة شماؿ غرب بيت لحـ

 سمبية َُ ٕ ٗٗ

ككركنا عالميا: عدد الكفيات جراء  ُٖٓ
ك مميكف االصابة بالفيركس بمغ نح

ألؼ كفاة، فيما تزيد حصيمة  َِٗك
 ِٓأعداد المصابيف المعمف عنيا 

 سمبية ُ ّ ُُِ

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwXr5hRKWicQYCG_3T2_Ju8miamrYyACRNjAk_tF78VaTexyqor5dbruf8qrTVDbd1t5Spo_6e3X-fhnaCl1ekQAsernkaooR1qT0UU7RsJLMhHrG6a-i0brR-ojgPr6MzndkCvItEwdNB03xXLImrlrJc43H5v3praY8wi8ru7g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwXr5hRKWicQYCG_3T2_Ju8miamrYyACRNjAk_tF78VaTexyqor5dbruf8qrTVDbd1t5Spo_6e3X-fhnaCl1ekQAsernkaooR1qT0UU7RsJLMhHrG6a-i0brR-ojgPr6MzndkCvItEwdNB03xXLImrlrJc43H5v3praY8wi8ru7g&__tn__=*NK-R
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ألؼ إصابة مؤكدة،  ُْْمميكنا ك
 ٖٕٔمميكنا ك ّٔتعافى منيـ نحك 

 ألؼ مريض
 معرض عرفات الصمكد ُٗٓ

 صاحب المعرض -جماؿ العاركرم 
إيجاب ِْ ِّ ٕٓ

 ية
حالة الطقس: يككف الجك غائمان  َُٔ

جزئيان إلى صاؼ كدافئان نسبيان خبلؿ 
ساعات النيار في معظـ المناطؽ، 
كيطرأ ارتفاع طفيؼ عمى درجات 

خفيفة أمطار #الحرارة، كيحتمؿ سقكط 
 متفرقة فكؽ بعض المناطؽ

إيجاب ُ - ُّٕ
 ية

فعاليات غاضبة في بمدة  ُُٔ
الميمة إثر استشياد االسير قباطية#

مطالبة كماؿ_ابك_كعر #المريض 
عف جثمانة المحتجز باالفراج#

 (كفا  /#) عدسة عدم دعيبس
#Jenin11.2020. 11. - 

in the town of  #Marches
denouncing the  #Qabatiya

of the sick  #martyrdom
Kamal Abu  #prisoner

Wa'er, calling for the 

إيجاب ٓ ِٓ ِّٕ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW1JlcmlRDLHY21A5stEpM6CFJvzucGmegQ9QbIYCDBhWTPONrkmJb7SO0faUh9e9eOl2Nx9v46QGbTNtgmiDD1UnkXinrsnKpVztWinw4gHpiz1zVEzgD0WWp62u1K8tGlHauIXDGtKATNUDgXTXD0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D9%88%D8%B9%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%81%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%81%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jenin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jenin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/marches?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/qabatiya?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/martyrdom?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/prisoner?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
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 #detainedrelease of his 
body ( photo : oday Daibes 

)#wafa 
خيمة الصمكد كالتصدم صكر # ُِٔ

لبلستيطاف كمصادرات االحتبلؿ 
 بيت_دجف#ألراضي 

إيجاب ِ ُ ُْْ
 ية

المستكطنكف يحاكلكف االستيبلء  ُّٔ
كالسطيرة عمى حقكؿ الزيتكف في خمة 

 حساف لصالح االستيطاف

إيجاب ْ َ ْْ
 ية

كماؿي العٍمًر في سبيؿ  ُْٔ
كماؿ أبك الشييد_األسير ..#فمسطيف
 ..كعر

إيجاب ِ ّٕ ُْٔ
 ية

كقفة غضب في جنيف لمتنديد  ُٓٔ
باستشياد األسير المريض 

في سجكف كماؿ_ابك_كعر #
االحتبلؿ، كاحياء 

الستشياد الرئيس ُٔالذكرل_الػ#
 .ياسر عرفات

 تصكير: عدم دعيبس

إيجاب ٓ َُ َْٓ
 ية

قكات االحتبلؿ تيدـ غرفة زراعية في  ُٔٔ
لصالح التكسع قرية كاد النيص 

 االستيطاني

إيجاب - - ْْ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/detained?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wafa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ63Q5xQ6gNdOC1hSKDxi_vI6_YcoOGKOqCYcuWDEFGXIhMgwZuKmV5sJQC7fJud0rWVGIqYE9Ah8ubW-MjTCnwhLQmLvPIQ2mAolIclE3CKqlIbEyhX9kYoWZ8GXpfEvjSC6XdFLNSvvi-M9ATuU8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D9%88%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW067KpjjLI22w3mEOpT-zv_w-Tw138UDVYyJmOJeVI2pfeufQMbcTZprQq69Blp8YDDttO2Wv5HhU_NQB7lHgYh-jXBaa3xcdnyQ_T_sX_uEhdn2RIDRdM4bZzAHGYCjmzIzIRomN5Fhi1Uv-3OJtL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%AF%D8%AC%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW067KpjjLI22w3mEOpT-zv_w-Tw138UDVYyJmOJeVI2pfeufQMbcTZprQq69Blp8YDDttO2Wv5HhU_NQB7lHgYh-jXBaa3xcdnyQ_T_sX_uEhdn2RIDRdM4bZzAHGYCjmzIzIRomN5Fhi1Uv-3OJtL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWyz37IZX3xr7L_ssBBIKGRkeisGIKota3CCXT3w8I339sootqkxmIdMI99qx-s0u-HdbFLwjftx3bekSSyGjpHy1zouOwey8ofLFtB4TyiWLmZJ3h_1ucwrKoOoVXEXYVpYsDVVJ6exNyWLbVXy0Ew&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWyz37IZX3xr7L_ssBBIKGRkeisGIKota3CCXT3w8I339sootqkxmIdMI99qx-s0u-HdbFLwjftx3bekSSyGjpHy1zouOwey8ofLFtB4TyiWLmZJ3h_1ucwrKoOoVXEXYVpYsDVVJ6exNyWLbVXy0Ew&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D9%88%D8%B9%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3GJyH6S5QvJ6dKyvja9Os9oaOixZRLkt4aaCr2-PkL_yLCZXC6L0HbvJnrirGYm64PsiFROsnKKNcR60YcOuNHLNB2gQLuXuHaBrlhoo1Oijg5P8aT7y1N71GDqIFKThkOAPPMXNRA-BjYdl8t-xB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8016?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3GJyH6S5QvJ6dKyvja9Os9oaOixZRLkt4aaCr2-PkL_yLCZXC6L0HbvJnrirGYm64PsiFROsnKKNcR60YcOuNHLNB2gQLuXuHaBrlhoo1Oijg5P8aT7y1N71GDqIFKThkOAPPMXNRA-BjYdl8t-xB&__tn__=*NK-R
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إعبلف جائزة ياسر عرفات لئلنجاز  ُٕٔ
مف مؤسسة ياسر عرفات لمعاـ 

كتـ منحيا لمقائديف الكطنييف  ََِِ
 فاركؽ القدكمي كنايؼ حكاتمة

إيجاب ِ ّ ْٓ
 ية

عربية العمؽ عف الزعيـ الخالد فيمم# ُٖٔ
ياسر عرفات كالثكار العرب في الثكرة 
الفمسطينية .. ضمف فعالية مؤسسة 

ياسر عرفات في 
الستشياد القائد ُٔالذكرل_الػ#

 أبكعٌمار
 القائد_المؤسس#

إيجاب ِّ - ُٗٔ
 ية

استنفار شديد يسكد أقساـ األسرل في  ُٗٔ
سجكف االحتبلؿ عقب استشيػػاد رفيؽ 

دربيـ األسير كماؿ أبك كعر، 
كيكاصمكف التكبيػرات كالطرؽ عمى 

 األبكاب

إيجاب ٕ ُُّ ُٖٕ
 ية

أعمنت شركتا "فايزر" ك"بكنتيؾ" أف  َُٕ
المقاح ضد فايركس ككركنا الذم 
تعمبلف عمى تطكيره "فعاؿ بنسبة 

 .. ، كالصحة العالمية تيشيد بو%”َٗ
ىؿ تعتقد أف نياية ىذا الفايركس 

 اقتربت؟

 سمبية َ ْ ِٖ

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWPipdZqY9UXC4lcnzlQz773-Nfi_mA53qZvyt-LqAuc4I25-4KnD8S3VkSc7Aej_11j2iyeayJ0C6QpUuyo8MjtG4ezxiIH9MuI2R-MrMUJgcRK_VuPKGJrVxKKePmIIXNHnIw_BKhEz7EPgFP_ZWE4NNhtsUN-FWjBN8zSnwkQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8016?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWPipdZqY9UXC4lcnzlQz773-Nfi_mA53qZvyt-LqAuc4I25-4KnD8S3VkSc7Aej_11j2iyeayJ0C6QpUuyo8MjtG4ezxiIH9MuI2R-MrMUJgcRK_VuPKGJrVxKKePmIIXNHnIw_BKhEz7EPgFP_ZWE4NNhtsUN-FWjBN8zSnwkQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWPipdZqY9UXC4lcnzlQz773-Nfi_mA53qZvyt-LqAuc4I25-4KnD8S3VkSc7Aej_11j2iyeayJ0C6QpUuyo8MjtG4ezxiIH9MuI2R-MrMUJgcRK_VuPKGJrVxKKePmIIXNHnIw_BKhEz7EPgFP_ZWE4NNhtsUN-FWjBN8zSnwkQ&__tn__=*NK-R
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األسير محمد إبراىيـ نمر نايفة )أبك  ُُٕ

شماؿ ربيعة( مف ضاحية شكيكة 
طكلكـر يدخؿ عامو التاسع عشر 
عمى التكالي في سجكف االحتبلؿ 

 مرةُْكىك محككـ بالسجف المؤبد 

إيجاب ُّ ِّٕ َّٗ
 ية

مستكطنكف يياجمكف مزارعيف شرؽ  ُِٕ
يطا كيمنعكىـ مف الكصكؿ الى 

 اراضييـ

إيجاب ٓ ُٔ ُِّ
 ية

قاؿ الناطؽ باسـ ىيئة شؤكف األسرل  ُّٕ
حسف عبد ربو، إف أكضاع 

المصابيف بفيركس ككركنا في األسرى#
سجف "جمبكع" مطمئنة، حيث إف 

لدييـ أعراضا بسيطة، كلـ تسجؿ أم 
 أعراض صعبة بينيـ

إيجاب ِ ِ ٔٗ
 ية

الييكد المتطرفكف يقتحمكف  ُْٕ
عمى شكؿ المسجد_األقصى#

مجمكعات كبحراسة مشددة مف 
 شرطة االحتبلؿ

إيجاب ٗ َّ ِْٗ
 ية

نائب محافظ القدس عبد اهلل صياـ:  ُٕٓ
االحتبلؿ يسعى مف خبلؿ إخبلء 

منزؿ عائمة الصباغ في حي الشيخ 

إيجاب ُ - ٓٓ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVnVghttY3anDMkTL9_DtIJeGwI6nftjdkr_5Yt22Sm2BT1uyzkfrr5cmvGV3pQ4d8J5lpA5UJmZW-LfHh2biTxyiGdl111edMKAdlxyXOAy68HS_isOsnUa2bI0bWLwaXH4sls3xvz-w-QHd-WSXR8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4mnJnCTJWn3mEnDB9fyQnlcUGkjB187HnWuYR7Oy5_N3JzEbXY2M5FWGdvVLldrUAMLYwmDsNFnadm18nNBqGbSg6sJEP9aof2GBGi0cJed88MZ1rWSsAeiWP5wP8PBEqPr5Q9w3gJDBdMm4S8GLu&__tn__=*NK-R
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تنفيذ جراح لصالح المستكطنيف، إلى 
مخطط التيجير القسرم، كأف تككف 

 نقطة كصؿ بيف المستكطنات
إصابة عدد مف العماؿ بحاالت  ُٕٔ

اختناؽ جراء استنشاقيـ الغاز المسيؿ 
لمدمكع، الذم أطمقتو قكات االحتبلؿ 

اتجاىيـ قرب قرية المدٌية غرب مدينة 
راـ اهلل، كمنعت العماؿ مف الدخكؿ 

، ْٖداخؿ أراضي عاـ إلى أعماليـ 
 عبر بكابات قرب القرية

إيجاب ِ ٓ ِّٓ
 ية

مدير الطب الكقائي في كزارة الصحة  ُٕٕ
د.سامر األسعد قاؿ إلذاعة صكت 
فمسطيف أف الحالة الكبائية دخمت 
مرحمة االنتشار المجتمعي كبشكؿ 
أفقي، ىذا يعني أف مصدر العدكل 

بالفيركس أصبح غير معركؼ، حيث 
االنفمكنزا المكسمية لـ تبدأ ذركتيا أف 
 بعد

إيجاب - ّٔ ِّّ
 ية

أسير مصاب  100 ُٖٕ
يحتجزكف في سجف جمبكع بككركنا#

االحتبللي دكف أدنى مقكمات الرعاية 
 الطبية

إيجاب ْ ٔ ُْٔ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVmlRewQ8so8KPfdIHrb4amLRBB_SZFyvlL7qX2QmKIS6ENBr7ymOudNqIZK5sumGCGYVY-5XNvlMIHkShpjY4snGBcVvCUXRHq7j0-uzHXdVKov2rDP59LtmYL_SQEQqFcKXgfg5wtRyD70Y6zm0y1&__tn__=*NK-R
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دعـ رباط أىؿ بيت المقدس في  ُٕٗ
 المدينة

 القدسكزير شؤكف  -فادم اليدمي 
 

إيجاب ّ ُُ ٕٖ
 ية

أغاني الثكرة الفمسطينية كارتباطيا  َُٖ
بالنضاؿ الفمسطيني كما مثمتو فرقة 
زىرات القدس.. كحديث الذاكراة مع 
عضكتي الفرقة سحر عمر قادرم 

 ِّكديما الغصيف في الذكرل 
 إلعبلف كثيقة االستقبلؿ

إيجاب ٔ ُٓ ْٗ
 ية

تفاصيؿ التحضيرات إلعبلف كثيقة  ُُٖ
كما يذكرىا  ُٖٖٗاالستقبلؿ عاـ 

 منير سبلمة في شيادتو التاريخية

 سمبية َُ ُٗ َٖ

أفادت ىيئة المسح الجيكلكجي  ُِٖ
درجات  ٓاألميركية، بأف زلزاال بقكة 

ضرب قبالة سكاحؿ الياباف، ك لـ يتـ 
اإلببلغ حتى اآلف عف كقكع ضحايا 
محتمميف أك عف حجـ الدمار الذم 

 تسبب بو الزلزاؿ

إيجاب - - ُِٖ
 ية

بمدية االحتبلؿ في  ُّٖ
تخطط لممسارعة في القدس_المحتمة#

المصادقة عمى مخططات تكسيع 

إيجاب ُ ّ ٕٖ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVCPsCIBhh7YCY9f0RKO_2wv1ueE1DxzistqO2AyAfHvfz-psZnSZKdgct2XODtKYrGvRKh339tpiTPY9tCyFjxYa-fN7drvPJtljmIU4md-gPLeeZ5eRFghSbY_CRX-O79jD9h6cGCxLyre0Rv_nJE&__tn__=*NK-R
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ىار حكما" "مستكطنات 
ك"غفعاتيمتكس" ك"عطاركت" في 
 القدس المحتمة، قبؿ كالية بايدف

مباشر مف بيت عزاء الشييد األسير  ُْٖ
 قباطية#في كماؿ_ابك_كعر #

إيجاب ِ ٓٓ ُّّ
 ية

إصابة فتياف بالرصاص المطاطي  ُٖٓ
عاما( كاآلخر  ُٔأحدىما بقدمو )

 عاما( ُْ)

إيجاب ُ - َٖ
 ية

قكات االحتبلؿ ٔاطمقت نيرانيا تجاه  ُٖٔ
شاب في العشرينات مف العمر غرب 

قرب قمقيمية#قرية عزكف عتمة جنكب 
مستكطنة "ٔاكرانيت" المقامة عمى 
 .ٔاراضي المكاطنيف في المنطقة

إيجاب - ْ َُْ
 ية

االحتبلؿ يقرر منع أميف سر حركة  ُٕٖ
مطكر مف فتح إقميـ القدس شادم 
 دخكؿ محافظات الضفة

إيجاب ٔ ٓ ُْٕ
 ية

ييكديان اقتحمكا باحات  46 ُٖٖ
حتى المحظة المسجد_األقصى#

 .بحراسة مشددة مف شرطة االحتبلؿ

إيجاب ّ ٕ ٗٗ
 ية

مكاطنا كيستدعي  ُِاالحتبلؿ يعتقؿ  ُٖٗ
آخريف بينيـ أميف سر "فتح"  ْ

 كمدير نادم األسير في القدس

إيجاب ُ ّ ْٕ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D9%88%D8%B9%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuc1ztkj55QfrjG_zNGHBqDm97a_94W_6TpYRs5VwtpoIooj_5detF-QKYcWknxow7koOcdX0a5Cg1evE5rH0_cxNhlK6J7PgcoFyLY6koFl-coQd6VPMwpiqqCzm-cZFIFM-n2N5TMm35Tam_K7htvYVPW1w8rJwenzHQrlkFCA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuc1ztkj55QfrjG_zNGHBqDm97a_94W_6TpYRs5VwtpoIooj_5detF-QKYcWknxow7koOcdX0a5Cg1evE5rH0_cxNhlK6J7PgcoFyLY6koFl-coQd6VPMwpiqqCzm-cZFIFM-n2N5TMm35Tam_K7htvYVPW1w8rJwenzHQrlkFCA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4PQeuIIs_GBREwLEA2IlsX48OMposP1RcaUACS7-5teMkNKih58m1kEk9uoE35DcvEhkf0dauyJ1Gdcis0ogeVKQVSOIPPUlzND9VbPhWIp4ZH08f6J5YNBo3dVb1jXEL6sSFAixCz0rkYw8rgmIs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0Nvjk2rbx5fN6yDydAcXXsgqxMoiT2xwrsIGHoKQfVWt4VKcaZEJN_K3ZNrfmjPyvaZ418RudRieKppHjHH1I1VTvD8T1hasVRUT4HTdty7wOb9Kzx8-1w_m-WNlBEFZJI4V0P3Ard86HS9cepHKX&__tn__=*NK-R
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تكقؼ العمؿ داخؿ جامعة بيرزيت  َُٗ
الحـر الجامعي بسبب اإلغبلؽ الذم 
ضرابات نقابة العامميف  ينفذه الطمبة كا 

عمى أف يستمر العمؿ األكاديمي 
 كاإلدارم عف بعد

إيجاب - ّ ُُٔ
 ية

المرحكـ إيياب مف قرية فرخة ضحية  ُُٗ
لحادث سير كقع بيف مركبتيف جنكب 

 نابمس الميمة الماضية

إيجاب ُ ُٔٓ ِْٔ
 ية

إصابة جديدة  ٔٗٗٓكفاة ك  91 ُِٗ
 األردف#بػككركنا في 

إيجاب ّ ُّ ِِٕ
 ية

رئيس بمدية عناتا طو رفاعي: قكات  ُّٗ
االحتبلؿ اقتحمت البمدة مف جية 
المدخؿ الجنكبي كىدمت مغسمة 

مركبات تعكد لممكاطف ابراىيـ طو 
الشيخ في المنطقة المحاذية 

زئيؼ"؛ بحجة  لمستكطنة "بيسغات
 عدـ الترخيص

إيجاب ُ - َٖ
 ية

المكاء إبراىيـ رمضاف نابمس#محافظ  ُْٗ
إغبلؽ مقر المحافظة حتى نياية 
األسبكع بعد اكتشاؼ عدد مف 

اإلصابات بفيركس ككركنا بيدؼ 
 .التعقيـ كرصد المخالطيف المحتمميف

إيجاب - - ٖٖ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9Xc4DU-9JBx7WDiKmFKITgEDiTF4Yo_ZHQJi8q5Yd1JCOsT5IvO9Vs8A8l7hP1NV0iJa2VyYbuc8wXSy754Se6ilfpS172SO_J44Bp4F5QRrThMwHa88cBCN89fr6jaeynKuZY7UdqORBn1-AEv1H&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNblw6BzH3H3K7kJjTQVbzUbkG0CjgKP7pTbRgvcgCmTs0ULffcCdRABu_ZxSB2NN5qvxRh26nj823PPgAfSirvzW212Hs-ilJRKaaqOaI15humnnauF_QgO2Rmr2AdDGSxyqcuOno0NjL2aRMPm0C&__tn__=*NK-R
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رئيس مجمس بمدم سبسطية محمد  ُٓٗ
عاـز :عددا مف الضباط كشخصيات 

قكات االحتبلؿ احتبللية كبحماية مف 
اقتحمكا المنطقة األثرية كقامكا بجكلة 

 فييا

إيجاب ِ ُ ٕٓ
 ية

آليات عسكرية تضـ دبابات كجرافات  ُٔٗ
انطمقت مف مكقع "كيسكفيـ" العسكرم 

اإلسرائيمي الجاثـ عمى الشريط 
-دير#الحدكدم جنكب شرؽ مدينة 

البمح كتكغمت عشرات األمتار في 
نار  أراضي المكاطنيف كسط إطبلؽ

 كقنابؿ دخانية في المنطقة المستيدفة

 سمبية ْ ِ ّٖ

فتح صناديؽ االقتراع قبؿ قميؿ أماـ  ُٕٗ
الناخبيف في 

الختيار أعضاء المممكة_األردنية#
مجمس النكاب التاسع عشر،كفؽ 

ظركؼ صحية استثنائية بسبب تفشي 
 فيركس ككركنا في المممكة

 سمبية ُ ُ ٕٗ

إيجاب ِ ٗ ٕٓ تجميؿ األسناف بالقشكر الخزفية ُٖٗ
 ية

الدكؿ الخمس التي تعتبر حتى  ُٗٗ
صباح اليكـ الثبلثاء األكثر تأثرا جراء 

إيجاب - - ٕٗ
 ية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX52v9yKaXTseDQTul08s_PQIreAwPzr-auVv7r87Xa4tkeb7qw8t0GlxUExmzUDjQGgPRj_Ul_VITFZZAqv_Zkqd2F_3Duy6jO0VC-Q-mPOf52aJgTLXN4qU4gGUegmN80BJj4K4X5RYMlNG647ngn&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX0dZQYeFqAgv-CY3glTEgl6GP_trR2MiRpmUBGCO6MbyT3YXLd7zcBS-n6lsQxeOJ375xExj4Er_WkkazeD6vuvxC8sPojJjeShZrpUMgLFzZZIu7zhU5kMRRlRz-vqz4rt3Wyh9FzwJgDo0t4BwmK&__tn__=*NK-R
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الجائحة في العالـ مف حيث الحصيمة 
اإلجمالية ألعداد الكفيات ىي: أميركا 

كفاة(، كالبرازيؿ  2ِْْْْٗ)
كفاة(، كاليند  2ُِّٖٔٔ)
كفيات(، كالمكسيؾ  2َُُِْٕ)
كفاة(، كبريطانيا  2ِِٓٓٗ)
 كفاة( 2ِّْٖٗ)

تكقعات المكجة الثالثة لفيركس  ََِ
 ككركنا كجيكزية كزارة الصحة

 سمبية ٗ ّٔ ُّْ

 

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتضح ما يمي:
  منشكر تػـ اختيارىػا مػف ضػمف فتػرة الدراسػة، كقػد  ََِاشتممت الدراسة عمى

 تنكعت ما بيف المكاضيع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية.
  ِٕتراكحػػػت عػػػدد االعجابػػػات المسػػػجمة عمػػػى المنشػػػكرات مػػػا بػػػيف- ََُٗ 

 .اعجاب لكؿ منشكر ُْٗاعجاب، كبمعدؿ 
  رد، كبمعػدؿ  421 -0تراكحت عدد الردكد المسػجمة عمػى المنشػكرات مػا بػيف

 .رد )تعميؽ( لكؿ منشكر ِّ
  122 -0تراكحػػت عػػدد المشػػػاركات مػػف قبػػؿ المتػػػابعيف لممنشػػكرات مػػا بػػػيف 

 .مشاركات لكؿ منشكر َُمعدؿ مشاركة، كب
  امػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بطبيعػػػة الػػػردكد مػػػف قبػػػؿ المتػػػابعيف عمػػػى المنشػػػكرات عمػػػى

الصفحة فقد تـ تقسػيميا الػى ردكد إيجابيػة كردكد سػمبية، ككانػت نسػبة الػردكد 
 اإليجابيػة أعمػػى مػف الػػردكد السػمبية حيػػث كصػمت نسػػبة الػردكد اإليجابيػػة الػػى
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دىػػػػـ سػػػػمبية عمػػػػى المنشػػػػكرات التػػػػػي % كانػػػػت ردك ٓ.َِ%، مقابػػػػؿ ٓ.ٕٗ
 تضمنتيا عينة الدراسة.

 ثانيان: المكضكعات كاألطر اإلعبلمية المستخدمة في المنشكرات 
تيػػدؼ الدراسػػػة الػػػى تحديػػػد المكضػػػكعات كاألطػػػر اإلعبلميػػػة المسػػػتخدمة فػػػي المنشػػػكرات 
المكجػػػكدة عمػػػى صػػػفحة قنػػػاة تمفزيػػػكف فمسػػػطيف، كاعتمػػػد البػػػاحثكف عمػػػى دراسػػػة محتػػػكل 
المنشػػػػكرات كتحديػػػػد المكضػػػػػكعات )األىػػػػداؼ( التػػػػػي تسػػػػعى المنشػػػػػكرات الػػػػى ايصػػػػػاليا 
لممتػابعيف، باإلضػافة الػػى تحديػد األطػر اإلعبلميػػة المسػتخدمة فػي ىػػذه المنشػكرات، كذلػػؾ 
مػف خػبلؿ تكضػيح نسػبة تكػرار كػؿ منيػا، كيكضػح الجػدكؿ التػالي االحصػائيات المرتبطػػة 

المحتػكل المنشػكر فػي كػؿ منيػا ككانػت النتػائج بالمنشكرات بيدؼ تكضيح عناصػر دراسػة 
 كما يمي:

 (: المكضكعات )األىداؼ( كاألطر اإلعبلمية التي تناكلتيا المنشكراتِجدكؿ )
عدد  اإلطار اإلعبلمي  الرقـ 

 المنشكرات
النسبة 
 المئكية

 %42 ْٖ االطار المحدد بقضية ُ
 %6 ُُ االطار العاـ ِ
 %2 ّ إطار االستراتيجية ّ
 %11 ُِ إطار االىتمامات االنسانية ْ
 %8 ُٓ اطار النتائج االقتصادية ٓ
 %9 ُٕ اطار المسؤكلية  ٔ
 %17 ّْ اطار الصراع ٕ
 %8 ُٓ اطار المبادئ األخبلقية ٖ

 %ََُ ََِ المجمكع
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تشػير نتػػائج الجػػدكؿ السػػابؽ الػػى اىػػـ األطػػر اإلعبلميػػة التػػي شػػممتيا منشػػكرات الصػػفحة، 

المرتبػػة األكلػػى األطػػر المحػػددة بقضػػية معينػػة مثػػؿ قضػػية األسػػرل اك قضػػية ككانػػت فػػي 
%، تبلىػػا إطػػار الصػػراع ِْانتشػار فػػايركس ككركنػػا كغيرىػػا، حيػػث كصػمت نسػػبتيا الػػى 

الذم تنػاكؿ القضػايا المتعمقػة بالصػراع الفمسػطيني اإلسػرائيمي كالتطػكرات عمػى أرض الكاقػع 
إلنسػػػػػانية المتعمقػػػػػة بالقضػػػػػايا اإلنسػػػػػانية %، ثػػػػػـ تبلىػػػػػا إطػػػػػار االىتمامػػػػػات إُبنسػػػػبة 

%، بينمػا كانػت أقػؿ نسػبة ُُكاالجتماعية الفمسطينية المختمفػة حيػث كصػمت نسػبتيا الػى 
 % فقط مف المنشكرات.ِلبلطار االستراتيجي بنسبة 

 
 ثالثان: المجاؿ الجغرافي لممنشكرات 

تناكلتيػػا الصػػفحة  تيػػدؼ الدراسػػة الػػى تحديػػد المجػػاؿ الجغرافػػي الخػػاص بالمنشػػكرات التػػي
خػػػبلؿ فتػػػرة الدراسػػػة، كاعتمػػػد البػػػاحثكف عمػػػى دراسػػػة محتػػػكل المنشػػػكرات لتحديػػػد النطػػػاؽ 
الجغرافػػػي الػػػذم تعالجػػػو المنشػػػكرات، كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ تكضػػػيح نسػػػبة تكػػػرار كػػػؿ منيػػػا، 
كيكضح الجدكؿ التالي االحصػائيات المرتبطػة بالمنشػكرات بيػدؼ تكضػيح عناصػر دراسػة 

كػػػؿ منيػػػا كاشػػػارت النتػػػائج  الػػػى اف اىػػػـ القضػػػايا التػػػي تناكلتيػػػا المحتػػػكل المنشػػػكر فػػػي 
منشػػكرات الصػػفحة كالتػػي تكضػػح المجػػاؿ الجغرافػػي لممنشػػكرات كالمنػػاطؽ التػػي تسػػتيدفيا 
مػػػف أخبارىػػػا، ككانػػػت فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى القضػػػايا المحميػػػة حيػػػث كصػػػمت نسػػػبتيا الػػػى 

أقػػؿ نسػػبة لمقضػػايا الدكليػػة %، بينمػػا كانػػت ْ%، تبلىػػا القضػػايا اإلقميميػػة بنسػػبة ٓ.ْٗ
 %.ّحيث كصمت نسبتيا الى 

 رابعان: االقتباسات المستخدمة في المنشكرات 
اعتمػد البػػاحثكف عمػػى تحديػد االقتباسػػات المسػػتخدمة فػػي المنشػكرات بيػػدؼ تكضػػيح مػػدل 
استعماليا ضمف منشكرات القناة، كذلؾ مف خبلؿ تكضيح نسبة تكػرار كػؿ منيػا، كيكضػح 
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تنػػػػكع الحصػػػػائيات المرتبطػػػػة بالمنشػػػػكرات ككانػػػػت النتػػػػائج تشػػػػير الػػػػى الجػػػػدكؿ التػػػػالي ا
، ككانػت فػي المرتبػة األكلػى البػرامج االقتباسات التي تػـ اسػتخداميا فػي منشػكرات الصػفحة

التمفزيكنيػة حيػث تعتمػد الصػفحة عمػى نشػػر الكثيػر مػف مقػاطع الحمقػات الخاصػة ببرامجيػػا 
%، تبلىػػػا المنشػػػكرات ْ.ْٓتيا الػػػى التمفزيكنيػػة كمنشػػػكرات عبػػػر الصػػػفحة فكصػػػمت نسػػػب

المتعمقػة بأخبػار خاصػة بتمفزيػكف قنػاة فمسػػطيف يػتـ نشػرىا عبػر نشػراتيا اإلخباريػة اك عبػػر 
%، كأشػارت النتػائج أيضػان الػى اعتمػاد العديػد ُِمراسميف القناة حيث كصػمت نسػبتيا الػى 

ر بيػػدؼ زيػػادة مػػف المنشػػكرات عمػػى اسػػتخداـ الياشػػتاغ ألىػػـ الكممػػات التػػي يتناكليػػا الخبػػ
%، بينمػػػا كانػػػت أقػػػؿ نسػػػبة ٓ.َِالتفاعػػػؿ مػػػع المنشػػػكرات حيػػػث كصػػػمت نسػػػبتيا الػػػى 

% ممػا يشػػير ِلؤلخبػار المنشػػكرة مػف مصػػادر إعبلميػة أخػػرل حيػث كصػػمت نسػبتيا الػػى 
 الى اعتماد الصفحة عمى مصادرىا اإلعبلمية الخاصة كالمتعمقة بتمفزيكف فمسطيف فقط.

 المستخدمة في المنشكرات خامسان: المرفقات كالكسائط 
تسػػػتخدـ المرفقػػػات كالكسػػػائط فػػػي منشػػػكرات الصػػػفحات المختمفػػػة بيػػػدؼ زيػػػادة المتابعػػػة 
عطػػاء كسػػيمة إعبلميػػة لجػػذب المتػػابعيف، كلتحقيػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة فػػي تحديػػد المرفقػػات  كا 
كالكسػائط المسػػتخدمة التػػي تناكلتيػػا الصػػفحة خػػبلؿ فتػػرة الدراسػػة اعتمػػدت الباحثتػػاف عمػػى 

محتػػكل المنشػػكرات كرصػػد تكػػرار المرفقػػات كالكسػػائط لكػػؿ منيػػا، كيكضػػح الجػػدكؿ  دراسػػة
التػػػػالي االحصػػػػائيات المرتبطػػػػة بالمنشػػػػكرات بيػػػػدؼ تكضػػػػيح عناصػػػػر دراسػػػػة المحتػػػػكل 

تنػكع المرفقػػات كالكسػائط المسػػتخدمة التػػي المنشػكر فػػي كػؿ منيػػا ككانػت النتائجتشػػير الػػى 
ي المرتبػة األكلػى الفيػديكىات حيػث تعتمػػد ، ككانػت فػتػـ اسػتخداميا فػي منشػكرات الصػفحة

الصػػفحة عمػػى نشػػر الكثيػػر مػػف مقػػاطع الحمقػػات الخاصػػة ببرامجيػػا التمفزيكنيػػة كمنشػػكرات 
عبػر الصػػفحة كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػة مػػع النتيجػػة السػػابقة التػي أشػػارت الػػى اعتمػػاد الصػػفحة 

اسػػػتعماليا %، تبلىػػػا ٓ.ٔٔعمػػى البػػػرامج التمفزيكنيػػة الخاصػػػة بيػػػا فكصػػمت نسػػػبتيا الػػى 
%، بينمػػػا كانػػت أقػػؿ نسػػػبة لؤلخبػػار المنشػػػكرة ٓ.َّلمصػػكر حيػػث كصػػػمت نسػػبتيا الػػى 
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% مػػػف ّتعتمػػد عمػػى التصػػاميـ التعبيريػػػة عػػف عنػػكاف الخبػػر حيػػػث كصػػمت نسػػبتيا الػػى 
 المنشكرات التي شممتيا صفحة قناة تمفزيكف فمسطيف.

 النتائج:

 التالية:خرج الباحثكف بعدة نتائج يمكف تمخيصيا في النقاط 
  منشكر تػـ اختيارىػا مػف ضػمف فتػرة الدراسػة، كقػد  ََِاشتممت الدراسة عمى

 تنكعت ما بيف المكاضيع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية.
  ِٕتراكحػػػت عػػػدد االعجابػػػات المسػػػجمة عمػػػى المنشػػػكرات مػػػا بػػػيف- ََُٗ 

 .اعجاب لكؿ منشكر ُْٗاعجاب، كبمعدؿ 
 رد، كبمعػدؿ  421 -0لمنشػكرات مػا بػيف تراكحت عدد الردكد المسػجمة عمػى ا

 .رد )تعميؽ( لكؿ منشكر ِّ
  122 -0تراكحػػت عػػدد المشػػػاركات مػػف قبػػؿ المتػػػابعيف لممنشػػكرات مػػا بػػػيف 

 .مشاركات لكؿ منشكر َُمشاركة، كبمعدؿ 
  طبيعػػػة الػػػردكد مػػػف قبػػػؿ المتػػػابعيف عمػػػى المنشػػػكرات عمػػػى الصػػػفحة فقػػػد تػػػـ

، ككانػت نسػبة الػردكد اإليجابيػة أعمػػى تقسػيميا الػى ردكد إيجابيػة كردكد سػمبية
%، مقابػؿ ٓ.ٕٗ مف الردكد السمبية حيث كصػمت نسػبة الػردكد اإليجابيػة الػى

 % كانت ردكدىـ سمبية عمى المنشكرات التي تضمنتيا عينة الدراسة.ٓ.َِ
  اىـ األطر اإلعبلميػة التػي شػممتيا منشػكرات الصػفحة، كانػت األطػر المحػددة

سػرل اك قضػية انتشػار فػايركس ككركنػا كغيرىػا، بقضية معينة مثؿ قضػية األ
طػار الصػػراع الػذم تنػػاكؿ القضػايا المتعمقػػة بالصػراع الفمسػػطيني اإلسػػرائيمي  كا 
طػػار االىتمامػات اإلنسػػانية المتعمقػػة بالقضػػايا  كالتطػكرات عمػػى أرض الكاقػػع كا 

 اإلنسانية كاالجتماعية الفمسطينية المختمفة كاالطار االستراتيجي.
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 التػي تناكلتيػا منشػكرات الصػفحة كالتػي تكضػح المجػاؿ الجغرافػي  اىـ القضايا
لممنشػػكرات كالمنػػاطؽ التػػي تسػػتيدفيا مػػف أخبارىػػا، حيػػث كانػػت فػػي المرتبػػة 

%، تبلىػػا القضػػايا ٓ.ْٗاألكلػى القضػػايا المحميػة حيػػث كصػمت نسػػبتيا الػى 
%، بينمػػا كانػػت أقػػؿ نسػػبة لمقضػػايا الدكليػػة حيػػث كصػػمت ْاإلقميميػػة بنسػػبة 

 %.ّا الى نسبتي

  ككانػت تنػكع االقتباسػات المسػتخدميفي منشػكرات الصػفحةتشػير النتػائج الػى ،
فػي المرتبػة األكلػى البػرامج التمفزيكنيػة حيػث تعتمػد الصػفحة عمػى نشػر الكثيػر 
مػػف مقػػاطع الحمقػػات الخاصػػة ببرامجيػػا التمفزيكنيػػة كمنشػػكرات عبػػر الصػػفحة 

عمقػػػة بأخبػػػار خاصػػػة %، تبلىػػػا المنشػػػكرات المتْ.ْٓفكصػػمت نسػػػبتيا الػػػى 
بتمفزيػػكف قنػػاة فمسػػطيف يػػتـ نشػػرىا عبػػر نشػػراتيا اإلخباريػػة اك عبػػر مراسػػميف 

%، كأشػػارت النتػػائج أيضػػان الػػى اعتمػػاد ُِالقنػػاة حيػػث كصػػمت نسػػبتيا الػػى 
العديػػد مػػف المنشػػكرات عمػػى اسػػتخداـ الياشػػتاغ ألىػػـ الكممػػات التػػي يتناكليػػا 

يػػػػث كصػػػػمت نسػػػػبتيا الػػػػى الخبػػػػر بيػػػػدؼ زيػػػػادة التفاعػػػػؿ مػػػػع المنشػػػػكرات ح
%، بينمػػا كانػػػت أقػػػؿ نسػػبة لؤلخبػػػار المنشػػػكرة مػػف مصػػػادر إعبلميػػػة ٓ.َِ

% ممػا يشػػير الػػى اعتمػػاد الصػػفحة عمػػى ِأخػرل حيػػث كصػػمت نسػػبتيا الػػى 
 مصادرىا اإلعبلمية الخاصة كالمتعمقة بتمفزيكف فمسطيف فقط.

 ككانػػػت فػػػي تنػػػكع المرفقػػػات كالكسػػػائط المسػػػتخدمة فػػػي منشػػػكرات الصػػػفحة ،
المرتبة األكلى الفيديكىات حيث تعتمػد الصػفحة عمػى نشػر الكثيػر مػف مقػاطع 
الحمقػػات الخاصػػة ببرامجيػػا التمفزيكنيػػة كمنشػػكرات عبػػر الصػػفحة كتتفػػؽ ىػػذه 
النتيجػػة مػػع النتيجػػة السػػابقة التػػي أشػػارت الػػى اعتمػػاد الصػػفحة عمػػى البػػرامج 

تعماليا %، تبلىػػػا اسػػػٓ.ٔٔالتمفزيكنيػػػة الخاصػػػة بيػػػا فكصػػػمت نسػػػبتيا الػػػى 
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%، بينمػا كانػػت أقػؿ نسػبة لؤلخبػػار ٓ.َّلمصػكر حيػث كصػمت نسػػبتيا الػى 
المنشػػكرة تعتمػػػد عمػػى التصػػػاميـ التعبيريػػػة عػػف عنػػػكاف الخبػػر حيػػػث كصػػػمت 

 % مف المنشكرات التي شممتيا صفحة قناة تمفزيكف فمسطيف.ّنسبتيا الى 

 

 يكصي الباحثكف بما يمي:التكصيات:

  االخبػػػار المتعمقػػػة بإطػػػار االىتمامػػػات ضػػػركرة زيػػػادة التركيػػػز فػػػي عػػػرض
 اإلنسانية

  عمػى مسػػؤكلي الصػػفحة التركيػػز أكثػػر عمػى القضػػايا الدكليػػة نظػػرا لمتػػأثيرات
 المحتممة لتمؾ األحداث عمى القضية الفمسطينية.

  باإلمكػػػػاف التقميػػػػؿ مػػػػف عػػػػدد المنشػػػػكرات اليكميػػػػة حتػػػػى يسػػػػتطيع المتػػػػابع
نشػر ممخػص لؤلحػػداث  االطػبلع عمػى كافػة منشػكرات الصػػفحة كذلػؾ عبػر

 في منشكر اك اثنيف.
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 الممخص.

ىػدفت الدراسػة إلػػى التعػرؼ عمػى دكر العبلقػػات العامػة فػي إدارة السػػمعة اإللكتركنيػة عبػػر 

مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي فػػي ظػؿ جائحػة ككركنػا، فػػي المستشػفيات المخصصػة لعػػبلج 

مرضػػػػى ككركنػػػػا كلتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ الدراسػػػػة، اتبػػػػع الباحثػػػػاف المػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي 

عمػػػى أداة اإلسػػػتبياف المكجػػػو إلػػػى كافػػػة العػػػامميف فػػػي لمبلئمتػػػو لطبيعػػػة الدراسػػػة، كاعتمػػػد 

المستشػػفيات المخصصػػة لعػػبلج مرضػػػى ككركنػػا، كقامػػت بتكزيػػػع  عينػػة قصػػدية تبمػػػغ ) 

( مكظفػػان كمكظفػػة.كبينت نتػػائج الدراسػػة أف اىتمػػاـ المستشػػفيات المتخصصػػة  لعػػبلج َٕ

االجتمػػػاعي  مصػػابي فيػػركس ككركنػػا فػػي ادارة السػػػمعة االلكتركنيػػة عبػػر مكاقػػع التكاصػػؿ

%(، كمػػػا أف مسػػاىمة مكاقػػػع التكاصػػؿ االجتمػػػاعي فػػي ذلػػػؾ ِ.ُٖمرتفػػع جػػػدان  بنسػػبة )

%(، كيكجػػد تنكيػػػع فػػي االليػػات التػػػي يػػتـ اتباعيػػػا داخػػؿ ىػػػذه ٗ.ٖٔمرتفػػع جػػدان بنسػػػبة )

المستشػػػفيات المخصصػػػػة لعػػػبلج مصػػػػابي فيػػػػركس ككركنػػػا  بشػػػػكؿ مرتفػػػع جػػػػدان بنسػػػػبة 

جيات ادارة السػمعة االلكتركنيػة عبػر مكاقػع التكاصػػؿ %، كمػا يكجػد تنػكع فػي اسػتراتئ.ٕٖ

%(، مػا يػػدؿ عمػى ميػػارة المستشػفيات الفمسػػطينية ٔ.ٕٓاالجتمػاعي بشػػكؿ مرتفػع بنسػػبة )

فػػي ادارة السػػمعة االلكتركنيػػة عبػػر مكاقػػع التكاصػػؿ االجتماعي.كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ أكصػػت 



 

284 
 

تمػاعي لمتعػرؼ عمػى مػػدل الدراسػةباجراء اسػتطبلع رأم اسػبكعيان عبػر مكاقػػع التكاصػؿ االج

 رضا الجميكر عف خدمات المستشفى في رعاية مرضى ككركنا. 

إدارة السػػػػػمعة ، السػػػػػمعة اإللكتركنيػػػػػة، المستشػػػػػفيات ، التكاصػػػػػؿ الكممػػػػػات المفتاحيػػػػػة: 

 االجتماعي، جائحة ككركنا.
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Abstract. 

This study aimed to identify the role of public relations in 
managing electronic reputation through social networking sites in 
light of the Corona pandemic, in hospitals designated for treating 
Corona patients and to achieve the objectives of the study, the 
researcher followed the descriptive analytical approach, and relied 
on the questionnaire tool directed to all workers in these hospitals, 
And it distributed an intended sample of (70) male and female 
employees. 

The results of the study showed that the interest of specialized 
hospitals for treating people with Coronavirus in managing 
electronic reputation through social media is very high at a rate 
(81.2%), and the contribution of social media sites in this is very 
high by (86.9%), and there is a diversification in the mechanisms 
that are followed. Within these hospitals is a very high rate of( 
87.6%), which indicates the skill of Palestinian hospitals in 
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managing the electronic reputation through social networking 
sites. 

and accordingly the study recommended conducting a weekly 
opinion poll on social media to identify the extent of public 
satisfaction with the hospital's services in caring for Corona 
patients. 

Keywords: Reputation Management, Electronic Reputation 
Hospitals, Social Media, Corona pandemic.، 
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 اإلطار العاـ لمدراسة

 مقدمة

إف السػػمعة  ىػػػي حجػػػر األسػػػاس األساسػػػي التػػي ترتكػػػز عميػػػو دعػػػائـ المؤسسػػػة ، فالسػػػمعة 

الجيدة تعتبر كنز ثميف ، كسند كبيػر لممؤسسػات فػي سػعييا لتحقيػؽ األداء المتميػز كحفاظيػا 

داء ، كيعتبرالكصػكؿ إلػى سػمعة مؤسسػية  طيبػة لػدل المجتمػع مػف أىػـ عمى استدامة ىذا األ

عكامػػؿ نجػػػاح المؤسسػػة، كمػػػا يتكقػػؼ عمييػػػا تقػػػدير بػػاقي المؤسسػػػات ليػػا، باعتبارىػػػا فػػػردا 

صػػالحا فػػي المجتمػػع يقػػكـ بػػدكر إيجػػابي ،كمػػا ينطبػػؽ ذات المبػػدأ عمػػى الخػػدمات الحككميػػة 

ف ىنػا تػاتي أىميػة إدارة السػمعة اإللكتركنيػػة التػي تقػدميا الػكزارات كالمؤسسػات الحككميػة، كمػػ

كآلية أساسية لمحفػاظ عمػى سػمعة كمسػتكل كمكانػة المؤسسػة بػيف النػاس بصػكرة عامػة كعنػد 

عطػاء صػكرة  جميكرىا بصكرة خاصة ، فالسمعة الجيدة تساعد عمى احػتبلؿ مكانػة ىامػة، كا 

 ذىنية حسنة عف المؤسسة ،كتحقيؽ األداء التنافسي المتميز .

ى مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػى تنػػػاكؿ مكضػػػكع إدارة السػػمعة اإللكتركنيػػة مػػػف زكايػػػاه نسػػػع

المختمفػة، كالى تسػميط الضػػكء عمػػى أبعػػاده الكثػػيرة، ذلػػؾ أف أىميػة إدارة السػمعة اإللكتركنيػة  

قػػػادرة عمػػػى أف تصػػػنع الفػػػرؽ خاصػػػة بالنسػػػبة لمحالػػػة التػػػي نحػػػف بصػػػدد دراسػػػتيا ، كىػػػي 

 المخصصة لعبلج مصابي فيركس ككركنا . المستشفيات
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نظران لمتطػكر التكنكلػكجي الػذم أضػحى فػي جميػع منػاحي الحيػاة ، كأسئمتيا:مشكمة الدراسة 

ك مػػػف أبػػػرز ىػػػذه التطػػػكرات ظيػػػكر مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي التػػػي جعمػػػت العػػػالـ قريػػػة 

ت التػي تعػػي أف صػغيرة كمػف ىنػا باتػت إدارة السػمعة اإللكتركنيػة تشػكؿ شػأنا ميمػا لممؤسسػا

سػػػمعتيا ىػػػي رأس المػػػػاؿ الحقيقػػػي ليػػػػا ، فػػػإدارة السػػػػمعة اإللكتركنيػػػة تعتبػػػػر إنػػػذارا مسػػػػبقان 

لممؤسسػػػػات بمػػػػا تقدمػػػػو مػػػػف مصػػػػادر عبػػػػر مكاقػػػػع التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي ، فممسػػػػتخدمي 

الصػػفحات اإللكتركنيػػة  سػػمعة إلكتركنيػػة  ، ك تسػػتند ىػػذه السػػمعة عمػػى اآلثػػار التػػي يخمقيػػا 

عبر مكاقع التكاصػؿ االجتمػاعي، ك نظػران لكجػكد الكػـ اليائػؿ مػف الصػفحات  نشاط المستخدـ

اإللكتركنيػػة ، أصػػبح مػػف الضػػركرم عمػػى ىػػذه المؤسسػػات االىتمػػاـ ببنػػاء سػػمعة إلكتركنيػػة 

تعمػػػؿ عمػػػى المحافظػػػة عمػػػى مسػػػتكل ك مكانػػػة المؤسسػػػة بػػػيف النػػػاس بصػػػكرة عامػػػة كعنػػػد 

كاصػؿ االجتمػاعي خاصػةن مكقػع الفػيس جميكرىا بصكرة خاصػة ك ذلػؾ مػف خػبلؿ مكاقػع الت

 بكؾ الذم يعتبر مف أىـ ك أكبر المكاقع  شيكعاى كاستخدامان كتأثيران.

مف ىنا نجد أف مختمؼ المؤسسات سعت إلى االىتماـ بسمعتيا اإللكتركنية كقد امتد ىذا 

االىتماـ ليشمؿ مؤسسات السمطة الفمسطينية عمى اختبلؼ أنشطتيا كخدماتيا، فقد كاف 

االىتماـ بمكضكع إدارة السمعة اإللكتركنية سباقا ليذه المؤسساتككنيا ترتبط ارتباطا مباشرا 

مع الجميكر، فضبل عف حاجتيا لدعميـ ك تأييدىـ بشكؿ مستمر، كىذا الدعـ يتكقؼ 

عمى طبيعة الصكرة التي يحمميا الجميكر عنيا، ك لقد ارتأينا في دراستنا ىذه تسميط  
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لياـ الذم تمعبو  إدارة السمعة  اإللكتركنية في المستشفيات الفمسطينية الضكء عمى الدكر ا

التي تتعرض لمكثير مف اليجمات كاالنتقادات مف قبؿ  جماىيرىا كتؤثر سمبيان عمى 

سمعتيا في ظؿ جائحة ككركنا كعمى رأسيا المستشفيات المخصصة لعبلج مصابي 

الدراسة بالسؤاؿ التالي: كيؼ تتـ إدارة (. كحدد الباحثاف مشكمة ُٗ-فيركس ككركنا )ككفيد

السمعة اإللكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي فيما يتعمؽ بمكضكع فيركس ككركنا 

 (  ؟ُٗ-)ككفيد

 تساؤالت الدراسة : حدد الباحثاف التساؤؿ الرئيسي لمدراسة عمى النجك التالي:

جتماعي فيما يتعمؽ بمكضكع كيؼ تتـ إدارة السمعة اإللكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ اال

 (  ؟ُٗ-فيركس ككركنا )ككفيد

 كانبثؽ عف التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

( ُٗ-. ما مدل اىتماـ المستشفيات المخصصة لعبلج مصابي فيركس ككركنا )ككفيدُ 

 في إدارة السمعة اإللكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي ؟

التكاصؿ االجتماعي في إدارة السمعة اإللكتركنية فيما يتعمؽ . كيؼ تساىـ مكاقع ِ 

 ( ؟ُٗ-بمكضكع فيركس ككركنا )ككفيد
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. ماىي اآلليات التي يتـ اتباعيا داخؿ ىذه المستشفيات المخصصة لعبلج مصابي ّ

 فيركس ككركنا ؟

. ما ىي استراتيجيات المستشفيات المخصصة لعبلج مصابي فيركس ككركنا في إدارة  ْ

 معة اإللكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي ؟الس

:ىػدفت الدراسػة الىالكشػؼ عػف مػدل اىتمػاـ المستشػفيات المخصصػة لعػبلج أىداؼ الدراسػة

(  بالسػػمعة الرقميػة عبػر مكاقػػع التكاصػؿ االجتمػػاعي ، ُٗ-مصػابي فيػركس ككركنػػا )ككفيػد

براز مدل مساىمة   كا 

إدارة السػػػمعة اإللكتركنيػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بمكضػػػكع كفاعميػػة مكاقػػػع  التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي 

(، كمعرفػػة اآلليػػات التػػي يػػتـ اتباعيػػا داخػػؿ ىػػذه المستشػػػفيات ُٗ-فيػػركس ككركنػػا )ككفيػػد

المخصصػػػػػة لعػػػػػبلج مصػػػػػابي فيػػػػػركس ككركنػػػػػا، اضػػػػػافة الىػػػػػالتعرؼ عمػػػػػى اسػػػػػتراتيجيات 

ة عبػػر المستشػفيات المخصصػػة لعػبلج مصػػابي فيػػركس ككركنػا فػػي إدارة السػمعة اإللكتركنيػػ

 مكاقع التكاصؿ االجتماعي .

أىميػػػة الدراسػػػة مػػف اىميػػة كحداثػػة المكضػػكع نفسػػو، ككنػػو يعػػالج تنبعأىميػػة الدراسػػة: 

مكضػػكعا شػػائكا كمعقػػدا لػػـ يسػػبؽ التعامػػؿ مػػع ىكػػذا جائحػػة تخطػػت الحػػدكد الكطنيػػة 

كاالقميميػة  كالدكليػػة بػػؿ تعػدل ذلػػؾ الػػى البعػد االنسػػاني برمتػػو،مع عػدـ كضػػكح الرؤيػػة 
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متعامػؿ مػع مثػؿ ىػذا المكضػكع االمػر الػذم عػرض سػمعة القطػاع الصػحي لمعديػد مػف ل

االنتقػػادات البلذعػػة كخاصػػة عمػػى مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي، االمػػر الػػذم اثػػر عمػػى 

سػمعة المؤسسػػة الصػػحية االلكتركنيػػة،كتحاكؿ الدراسػػة الػى الكشػػؼ عػػف الػػػدكر الفعػػػاؿ 

امػة فػي إدارة سػمعتيا اإللكتركنيػة عبػر مكاقػع الػذم يمكػف أف تحققو دكائػر العبلقػات الع

 التكاصؿ االجتماعي حكؿ أزمة قمبت العالـ راسان عمى عقب .

( اصػػبح يشػػغؿ التفكيػػر العػػالمي، فقػػد أثػػار ُٗ-فيػػركس ككركنػػا )ككفيػػدمبػػررات الدراسػػة : 

فكضػػػى كبػػػػرل، كتضرراالقتصػػػػاد العػػػػالمي، كاالجػػػراءات االنيػػػػة المتعمقػػػػة بفيػػػػركس ككركنػػػػا  

االجػراءات مػف قبػؿ القيػادات السياسػية خمػؽ ضػجة كاسػعة لػدل الػرأم العػاـ ، كتعتبػر  كتقييد

مػػػف نكعيػػػا ليػػػذا النػػػكع مػػػف المستشػػػفيات -فػػػي حػػػدكد عمػػػـ البػػػاحثيف –ىػػػذه الدراسػػػة نػػػادرة 

( ( لمػا ليػا مػف أىميػة ُٗ-)المستشفيات المخصصة لعبلج مصابي فيػركس ككركنػا )ككفيػد

، كالتػػػػػأثيرات النفسػػػػػية عمػػػػػى المرضػػػػػى، كتعػػػػػرض  كبػػػػرل فػػػػػي التػػػػػأثير عمػػػػػى الػػػػػرأم العػػػػاـ

المستشػفيات الػى اليجمػات  كاالنتقػادات مػف قبػػؿ جماىيرىػا اثػر بشػكؿ سػمبي عمػى سػػمعتيا، 

كتسػػميط  انتبػػاه الجيػػات المختصػػة  بأىميػػة إدارة السػػمعة اإللكتركنيػػة ، اضػػافة الػػى تسػػميط  

كؾ فػػي تشػػكيؿ صػػكرة الضػػكء عمػػى أىميػػة  دكر المكاقػػع اإللكتركنيػػة كخاصػػة صػػفحة فيسػػب

ذىنيػػػة عػػػف مػػػا يػػػدكر بأذىػػػاف الجميػػػكر عػػػف المؤسسػػػة، كتكعيػػػة  ذكم االختصػػػاص  بػػػأف 

 المعمكمات التي تقدميا لممكاطنيف ليا تأثير ىاـ عمى سمعتيا.
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اسػتخدـ الباحثػػاف المػنيج الكصػػفي التحميمػي لمبلئمتػػو الغػراض الدراسػػةيعرؼ المػنيج:

تمػد عمييػا البػػاحثكف قصػد الحصػكؿ عمػػى المػنيج الكصػفي عمػػى أنػو الطريقػة التػػي يع

معمكمػػات كافيػػة كدقيقػػة، تصػػكر الكاقػػع االجتمػػاعي الػػذم يػػؤثر فػػي األنشػػطة الثقافيػػة 

كالعمميػة كيسػاىـ فػي تحميػؿ ظػكاىره ، كييػدؼ المػنيج الكصػفي إلػى جمػع المعمكمػػات 

الكافيػػػة كالدقيقػػػػة مػػػػف مجتمػػػػع أك مجمكعػػػػة أك ظػػػػاىرة مػػػػف الظػػػػكاىر أك نشػػػػاط مػػػػف 

 استخدـ الباحثاف أدكات المبلحظة كالمقابمة كاالستمارة.األنشطة .

: تكػكف مجتمػع الدراسػة مػف الجميػكر الػداخمي فػي المؤسسػة الصػحية مجتمع الدراسة

كقد تمثؿ في الطاقـ الطبي كالعػامميف داخػؿ المستشػفيات المخصصػة لعػبلج مصػابي 

 ( في محافظة نابمس كمحافظة قمقيمية.ُٗ-ككفيدفيركس ككركنا )

( مػف كافػػة  العػامميف فػػي  َٕ: أجريػػت الدراسػة  عمػى عينػػة قكاميػا ) الدراسػة عينػة

( فػي  محافظػة ُٗ-ككفيػدالمستشفيات المخصصػة لعػبلج مصػابي فيػركس ككركنػا )

 نابمس كمحافظة قمقيمية.

 حدكد الدراسة

-ككفيػػدالمستشػػفيات المخصصػػة لعػبلج مصػػابي فيػػركس ككركنػػا )الحػدكد المكانيػػة:

 نابمس كمحافظة قمقيمية.( في محافظتي ُٗ

 . َُِِشير أبريؿ عاـ  الحدكد الزمانية:
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ؼ الطػاقـ الطبػي  كالعػامميف داخػؿ المستشػفيات المخصصػة لعػبلج الحػدكد البشػرية:

 (.  ُٗ-ككفيدمصابي فيركس ككركنا )

 نظرية الدراسة

 ) المقاربة النظمية )نظرية األنساؽ 

مػػػع األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار  تػػػرل ىػػػذه النظريػػػة أف المنظمػػػة يجػػػب أف تػػػدرس ككػػػؿ 

العبلقات المتداخمة بيف أجزائيا كعبلقة  المنظمػة مػع بيئتيػا لفيػـ منشػأة مػا باعتبارىػا 

نظامػا ، انطبلقػا مػف المقاربػة النظميػة ، يتعػػيف عمينػا فيػـ أجزائيػا )التحميػؿ( كطبيعػػة 

ة( العبلقػػػات بػػػيف ىػػػذه األجػػػزاء )التركيػػػب(، كيػػػتـ اعتمػػػاد المقاربػػػة النظميػػػة )النسػػػقي

لممؤسسػة مػف أجػػؿ فيػـ أعمػؽ لمحقيقػػة المعقػدة التػػي تحػيط بنػا ك ذلػػؾ بقصػد التػػأثير 

عمييػػا بفعاليػػة كتسػػػاعد المقاربػػة النسػػقية عمػػػى تحديػػد معػػالـ المؤسسػػػة كعمػػى كضػػػع 

التصػكر العػػاـ كتحديػػد رؤيػة لمتعامػػؿ معيػػا كالتػػدخؿ بشػكؿ فعػػاؿ، فالمؤسسػػات كبيػػرة 

ؽ  مػف أجػؿ مكاجيػة التعقيػدات كاالسػػتمرار الحجػـ  عمييػا أف تعتمػد عمػى مفيػكـ النسػ

فػػي التكسػػع بنشػػاطيا ،كالمقاربػػة النسػػقية تسػػػمح بكصػػؼ المؤسسػػة مػػع األخػػذ بعػػػيف 

االعتبار كؿ مككناتيا . ككظػؼ الباحثػاف ىػذه النظريػة لمتعػرؼ عمػى األدكار المختمفػة 

التػػي باتػػت تمعبيػػا المنظمػػات كالتػػي تتمتػػع بحجػػـ كبيػػر كبنشػػاط ميػػـ كحسػػاس ،إلػػى 

نػػب األبعػػاد االجتماعيػػػة لكػػي نػػػتمكف مػػف الحصػػػكؿ عمػػى رؤيػػػة أكثػػر كضػػػكحان ، جا
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إضافة إلى أف نظرية األنسػاؽ تحػث عمػى التسػاند كالتكامػؿ كالتنسػيؽ بػيف أداء النسػؽ 

العػػػاـ جيػػػدان، فينبغػػػي النظػػػر فػػػي المجػػػاؿ الطبػػػي  باالعتمػػػاد المتبػػػادؿ بػػػيف األنسػػػاؽ  

 برل.الفرعية كالكمية أك الصغرل كالمتكسطة كالك

دارة السمعة  نمكذج العالقة بيف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كا 

( نمكذجػان لمعبلقػة التفاعميػة َُِْ)janne. Katarina. , Jonnasقػدـ كػبلن مػف 

بػػبف كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي كاإلدارة كالسػػمعة، مكضػػحيف مػػف خبللػػو عمػػى أف 

المنظمػات يػتـ مػف خػبلؿ التفاعؿ عبر كسائؿ التكاصؿ االجتمػاعي لتسػكيؽ أنشػطة 

اتصػػاالت إداريػػة متميػػزة إلدارة السػػمعة يقػػػكـ بيػػا الجميػػكر الػػداخمي لممنظمػػة، مػػػف 

خػػػػػبلؿ إبػػػػػراز المنظمػػػػػػة لمنتجاتيػػػػػا كخػػػػػدماتيا كأنشػػػػػػطتيا كفعاليتيػػػػػا كمسػػػػػػؤكليتيا 

االجتماعيػة عمػى حسػابيا عبػر مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي، كال شػؾ أف ىػذا يحتػاج 

جميػػكر مػػف خػبلؿ التفاعػػؿ مػػع أصػحاب المصػػالح عمػػى إلػى دعػػـ المنظمػػة لػدكر ال

اخػػتبلفيـ كتنػػكعيـ، فعنػػدما تقػػكـ المنظمػػات بتقػػديـ أنشػػطتيا عبػػر كسػػائؿ التكاصػػؿ 

مف خبلؿ مكظفييا، فيػي بػذلؾ تعمػؿ عمػى إدارة كتطػكير سػمعة المنظمػة، كمػف ثػـ 

ة فػالنمكذج يقػدـ عبلقػة تشػابكية بػبف كسػائؿ التكاصػؿ التػي تعػد كسػيمة  إلدارة سػػمع

المنظمػة كيقػػكـ بيػا أ اطػػرؼ حريصػػكف عمػى تحقيػػؽ التفاعميػػة مػع الجميػػكر . كىػػك 
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مػػا نسػػعى إليػػو فػػي دراسػػتنا الحاليػػة مػػف خػػبلؿ معرفػػة مػػدل قػػدرة كسػػائؿ التكاصػػؿ 

 االجتماعي  في بناء سمعة المنظمة .

 الدراسات السابقة

جزائرية : اإلدارة اإللكتركنية في المؤسسات ال (2016)   دراسة بكزكرم جياللي
 كاقع كأفاؽ 

ىدفت الدراسة الى تقديـ إطار نظرم حكؿ اإلدارة اإللكتركنية، كالكقكؼ عمى  

التحديات التي تكاجو تطبيقيا في الحاضر كالمستقبؿ ،كدراسة عممية التحكؿ مف 

 اإلدارة التقميدية إلى االدارة االلكتركنية.

ة لتطبيقات اإلدارة مشكمة الدراسة :معرفة مدل استجابة المؤسسات الجزائري

استخدـ الباحث المنيج الكصفي  ، اإللكتركنية كالتطمعات التي تسعى لتحقيقيا

التحميمي ،كتككف مجتمع الدراسة مف المؤسسات الجزائرية كاالستبانة كأداة الدراسة 

كاستخدـ الباحث العينة الدراسة ككاف مف اىـ نتائج الدراسة اف المؤسسات الجزائرية 

خرة في تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية  رغـ كعي مكظفييا بفكائد تطبيقيا ما زالت متأ

،كاكصت الدراسة بضركرة االستفادة مف التقدـ العممي كاستخدامو في إنجاز جميع 

األعماؿ كالمعامبلت اإلداريةكاحبلؿ تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية  محؿ التطبيقات 

 القديمة المعتمدة.
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(: العالقػػػة التأثيريػػػػة بػػػيف جػػػكدة الخػػػػدمات ٕٕٔٓدراسػػػة إيمػػػاف سػػػػمير عػػػكدة )
 اإللكتركنية كسمعة الجامعات

ىػػدفت الدراسػػة الػػى معرفةالعبلقػػة التأثيريػػة بػػيف جػػكدة الخػػدمات اإللكتركنيػػة لممكاقػػػع 

 اإللكتركنية في الجامعات األردنية الخاصة كسمعة تمؾ الجامعات الخاصة.

العربيػػة مقارنػػة مػػع الجامعػػات كحػػددت مشػػكمة الدراسػػة فػػي تػػدني مسػػتكل الجامعػػات 

العالميػة كاسػػتخدمت الباحثػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػي ككػػاف مجتمػع  الدراسػػة  طمبػػة 

الجامعػػػات الخاصػػػة األردنيػػػة، كاسػػػتخدمت االسػػػتبانة أداة الدراسػػػة لجمػػػع المعمكمػػػات 

كاسػتخدف العينػة القصػدية ككػػاف مػف نتػائج الدراسػة : بينػػت الدراسػة كجػكد أثػر لجػػكدة 

ع اإللكتركنيػػة لمجامعػػات فػػي سػػمعة تمػػؾ الجامعات.كاكصػػت الدراسػػة :ضػػركرة المكاقػػ

رفػع مسػػتكل إدراؾ القػػائميف عمػى الجامعػػات الخاصػػة ألىميػة المكاقػػع اإللكتركنيػػة فػػي 

 تحسيف سمعة الجامعات .

( دكر االتصػػػاؿ عبػػػر المكقػػػع اإللكتركنػػػػي ٕٕٔٓدراسػػػة أحمػػػد فػػػاركؽ رضػػػكاف )
 لممنظمة في بناء السمعة الجيدة

 
التعرؼ عمى أسباب استخداـ الجميكر لممكاقع اإللكتركنية  ىدفت الدراسة الى     

كتحديد أىـ العكامؿ المؤثرة في بناء سمعة المنظمة مف خبلؿ مكقعيا   لممنظمات

 .اإللكتركني
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كحػددت مشػكمة الدراسػة فػي تكصػيؼ كتحميػؿ لمعكامػؿ المػؤثرة عمػى سػمعة المنظمػػات 

مكاقعيػػػػا اإللكتركنيػػػػة كتقػػػػدير الجميػػػػكر المسػػػػتيدؼ ليػػػػذه التجاريػػػػة المكجػػػػكدة عمػػػػى 

المسػػػح الكصػػػفي   .كاسػػػتخدـ الباحػػػث.العكامػػػؿ كذلػػػؾ فػػػي كػػػؿ مػػػف مصػػػر كاإلمػػػارات

مسػتخدمي اإلنترنػت فػي كػؿ مػف جميكريػة مصػر ، كتمثػؿ مجتمػع الدراسػة فيكالتحميمػي

صػػػحيفة ككانػػت أداة الدراسػػػة  كاإلمػػارات كالػػػذيف يتعػػاممكف مػػػع المكاقػػع اإللكتركنيػػػة .

الجميػكر   االسػتبياف، كعينػة الدراسػة كانتالعينػة  القصػدية كمػف اىػـ نتػائج الدراسػة اف

 المستخدـ لمكاقع المنظمات الربحية ييتـ بعناصر معينة عمى ىذه المكاقع .

التكصيات :ضركرة اىتماـ المنظمات بتكظيؼ مكاقعيا االلكتركنية ككسائؿ اتصاؿ 

 يا.ميمة يمكف مف خبلليا إدارة سمعت

( االستراتيجيات االتصالية لممنظمات ٕ٘ٔٓدراسةميرىاف محسف السيد طنطاكم )
 عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي في إدارة سمعتيا

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مدل استخداـ القيادة العامة  لشرطة دبي كمنظمة 
، كحددت في حككمة دبي  الذكية لحسابيا  عمى مكقع  الفيس بكؾ ؼ إدارة سمعتيا 

مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى كيفية استخداـ عدد مف  المنظمات الحككمية 
لحساباتيا عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي فيس بكؾ إلدارة سمعتيا كتحميؿ طبيعة 
االستراتيجيات االتصالية ، ككاف المنيج المستخدـ  المنيج الكصفي الكيفي كالكمي، 

العامة  لشرطة دبي كمنظمة في حككمة دبي كتمثؿ مجتمع الدراسة  بالقيادة 
كاستخدمت المقابمة كأداة الدراسة كتمثمتعينة الدراسةبرصد كتحميؿ لصفحة التكاصؿ 
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االجتماعي الخاصة بالقيادة عامة كشرطة دبي، كمف نتائج الدراسة اف كـ المضاميف  
ءات المطركحة عمى الصفحة بحاجة إلى زيادة لتتنكع بيف أخبار كفعاليات كلقا

 .كاكصت الدراسة بضركرة االىتماـ كالتطكير كطرح العديد مف المضاميف المتنكعة .

(تكظيؼ العالقات العامة لكسائؿ التكاصؿ ٕٚٔٓدراسة محمد جياد زيف الديف )
 االجتماعي في إدارة سمعة الشركة

ىدفت الدراسة إلى تحديد مستكل تكظيؼ العبلقات العامة لكسائؿ التكاصؿ 
دارة السمعة في ظؿ التطكر التكنكلكجي كالتقني كحدة المنافسة االجتماعي ف ي بناء كا 

بيف المؤسسات، كحددت مشكمة الدراسة  بمعرفة مدل  دكر العبلقات العامة في 
يجابي لغرض إدارة سمعة الشركة بما  تكظيؼ صفحة الفيس بكؾ بشكؿ فاعؿ كا 

يمكمة ك االستمرار. يضمف ليا التفاعؿ مع الجميكر ككسب الرأم العاـ لغرض الد
ككاف المنيج المستخدـ المنيج الكصفي المسحي، كتمثؿ مجتمع الدراسة بالعامميف 
في قسـ العبلقات العامة في شركات الياتؼ النقاؿ المتمثمة بشركة زيف، ك اسيا سيؿ 
ةأداة الدراسةاستمارة االستقصاء كاسخدـ أسمكب المسح أك الحصر عينة الدراسة. 

لدراسة الى ضعؼ التكاصؿ مع الجميكر الداخمي لمشركة باالعتماد كاشارت نتائج ا
 عمى صفحة الفيس بكؾ، 

كاكصت الدراسة : ضركرة كجكد تكاصؿ مع الجميكر الداخمي لمشركة باالعتماد عمى 
صفحة الفيس بكؾ بيدؼ بناء عبلقات إيجابية ك سمعة طيبة في الداخؿ لتنطمؽ 

 منيا خارج المؤسسة .

(فاعمية شبكات التكاصؿ االجتماعي في ٕٚٔٓعبد الرسكؿ ) دراسة عمر أحمد
 إحداث التنمية المستدامة بالدكؿ العربية
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ىدفت الدراسة إلى إمكانية  تفعيؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي في إحداث التنمية 

المستدامة كتعزيز دكرىا في عمميات نشر الكعي في أكساط المجتمعات 

معرفة مدل فاعمية شبكات التكاصؿ االجتماعي  العربية،كحددت مشكمة الدراسة في

 في إحداث التنمية المستدامة بالدكؿ العربية.

كاستخدـ الباخث المنيج الكصفي. كحدد مجتمع الدراسة بجميكر مكاقع التكاصؿ 

 االجتماعي.

كاستخدمت المبلحظة كالمقابمة كأداة الدراسة.كاستخدـ الباحث العينة العشكائية.كمف 

ة اف شبكات التكاصؿ االجتماعي ساعدت بشكؿ أكثر لمكصكؿ إلى نتائج الدراس

الفئات المستيدفة كسرعة جمب المتطكعيف كالحصكؿ عمى مصادر المعمكمات 

 .كتحقيؽ انسجاـ أكثر بيف المؤسسات

كاكصػػت الدراسػػة الػػى ضػػركرة االسػػتفادة مػػف إيجابيػػات الشػػبكات االجتماعيػػة لخدمػػة 

 ة  .التنمية المستدامة بالدكؿ العربي

 تأثير اإلعالـ الجديد عمى ممارسة العالقات العامة(: ٕٙٔٓدراسةمناؿ مراد) 
ىدفت الدراسة الى عرض التطكرات كالتغييرات التي أدت إلى إبراز دكر العبلقات 

العامة الحديثة منذ ظيكرىا. كحددت مشكمة الدراسة بتأثيراإلعبلـ الجديد عمى 
بناء صكرة حسنة عف المؤسسة .كاستخدمت ممارسة العبلقات العامة كدكره في 
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الباحثة المنيج التاريخي كالكصفي كتمثؿ مجتمع الدراسة بممارسي العبلقات 
العامة.كاستخدمت االستبيانة كاداة لمدراسة، كاكدت نتائج الدراسةعمى أىمية كسائؿ 

االتصاؿ الحديثة في ممارسة عمؿ العبلقات العامة، كاكصت الدراسة بضركرة 
  في ممارسة عمؿ العبلقات العامة. كسائؿ االتصاؿ الحديثةتكظيؼ 

(:اسػػػتخدامات مكاقػػػع التكاصػػػؿ ٕٗٔٓدراسػػة عبػػػد الباسػػػط أحمػػػد ىاشػػػـ محمػػػكد)
 االجتماعي في العالقات العامة

ىػدفت الدراسػػة الػػى معرفػة مػػدل اسػػتخداـ ممارسػػي العبلقػات العامػػة لمكاقػػع التكاصػػؿ 
العامػة، باإلضػافة إلػى معرفػة ىػذه المكاقػع االجتماعي، في ممارسػة أنشػطة العبلقػات 

مشػػػكمة امػػا فػػي تمبيػػة احتياجػػاتيـ االتصػػالية المينيػػة كقيػػػاس درجػػة اسػػتفادتيـ منيػػا،
الدراسػػػة تمثمتبمعرفػػػة مػػػدل اسػػػتخدامات مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي  فػػػي العبلقػػػات 
العامػػػة خاصػػػة مػػػع ازديػػػاد معػػػدؿ اسػػػػتخداـ مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي مػػػف قبػػػػؿ 

ير العربية،كاسػػػتخدمالباحث المػػػنيج الكصػػػفي كالمػػػنيج المسػػػحي.      كحػػػدد الجمػػػاى
مجتمػػع الدراسػػة بممارسػػي العبلقػػات العامػػة فػػي  العػػالـ العربػػي ،كاسػػتخدمت اسػػتمارة 
االستقصػاء  كػػاداة لمدراسػػة ،ككانػػت عينػػة الدراسػػة : العينػػة المتاحػػة أك العارضػػة.اىـ 

داـ مكاقػػػع التكاصػػػؿ فػػػي ممارسػػػػة نتػػػائج الدراسػػػة : أكضػػػحت الدراسػػػة أىميػػػػة اسػػػتخ
األنشػػػطة االتصػػػالية لمعبلقػػػات العامة.كاكصػػػت الدراسػػػة الػػػى ضػػػركرة زيػػػادة فاعميػػػة 

 استخداـ مكاقع التكاصؿ في ممارسة األنشطة االتصالية لمعبلقات العامة.
(: تقنيػات االتصػاؿ الحديثػة، التػي تعتمػد ٕٓٔٓدراسػة ىشػاـ فتحػي أبػك شػعالة )

 : دراسة ميدانية عمى مجمكعة مف المؤسسات الميبية عمييا العالقات العامة
ىػػدفت الدراسػػة الػػى معرفػػة كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي التػػي تعتمػػد عمييػػا العبلقػػات 
العامػة فػي المؤسسػػات الميبيػة، كمػػدل اقتػراب كابتعػػاد المؤسسػات الميبيػػة مػف اسػػتخداـ 
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راسػة فػي التعػرؼ تقنية اإلنترنت في مجاؿ عمؿ العبلقػات العامػة، كجػددت مشػكمة الد
عمػى أىػـ الصػعكبات التػػي تعيػؽ أك تقػؼ خمػؼ عػػدـ االسػتفادة مػف تقنيػات اإلنترنػػت 

 الحديثة في مجاؿ عمؿ العبلقات العامة بالشكؿ الصحيح
كاستخدمالباحث المنيج الكصفي كحدد مجتمع الدراسةبالمؤسسات الميبية.ككانت أداة 

عشكائية.ككاـ مف نتائج الدراسة : الدراسةىي االستبانة .كاستخدـ الباحث العينة ال
ضعؼ استخداـ الكسائؿ االتصالية في مجاؿ العبلقات العامة، كخاصة في عممية 

 .االتصاؿ مع الجميكر

كاكصػػت الدراسػػة الػػى ضػػركرة اإلسػػراع فػػي تبنػػي كاسػػتخداـ الكسػػائؿ االتصػػالية فػػي 
 .مجاؿ العبلقات العامة، كخاصة في عممية االتصاؿ مع الجميكر

(دكر المكاقع االلكتركنيػة فػي بنػاء سػمعة المنظمػة ٕ٘ٔٓسالـ الشاذلي )دراسة إ
 لقطاع شركات التميفكف المحمكؿ في مصر

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى دكر المكاقع االلكتركنية في بناء سمعة المنظمة 
لقطاع شركات التميفكف المحمكؿ في مصر، كحددت مشكمة الدراسة اثرتكظيؼ 

تي يتضمنيا المكقع اإللكتركني كالمؤثرة عمى سمعة المنظمة ، كتحميؿ العكامؿ ال
كمدل تقدير الجميكر المستيدؼ ليذه العكامؿ ك دارسة العناصر المككنة لسمعة ىذه 
المنظمات، كاتجاىات الجميكر،ككاف المنيج المستخدـ : المنيج الكصفي التحميمي 

ع شركة التميفكف المحمكؿ كمجتمع الدراسة كاف مستخدمي المكاقع االلكتركنية لقطا
في مصركتمثمت أداة الدراسة بأسمكب الحصر الشامؿ. كاستخدـ الباحث العينة 

القصدية.كاشارت نتائج الدراسة صحة المسار التحميمي لنمكذج بناء السمعة ، حيث 
% مف الصكرة الذىنية المدركة لدم ُّيتأثر تشكؿ كبناء سمعة المنظمة بنسبة 

دة خدمات كمنتجات المكقع اإللكتركني،كاكصت الدراسة : الجميكر الخارجي لجك 
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حيث يعكس المكقع اإللكتركني مصداقية المنظمة  زيادة االىتماـ بالمكقع االلكتركني 
 كشفافيتيا .

اإلطػار : اسػتفاد الباحثػاف مػف الدراسػات السػابقة فػي التعقيب عمى الدراسات السابقة

ة كتحديػػػد مشػػػكمة الدراسػػػة بشػػػكؿ دقيػػػؽ النظػػػرم لمدراسػػػة كاختيػػػار المنيجيػػػة المناسػػػب

كاغنػػػػاء االطػػػػار النظػػػػرم لمدراسػػػػة. كيمثػػػػؿ الجػػػػدكؿ التػػػػالي مقارنػػػػة بػػػػيف الدراسػػػػات 

المسػػتخدمة فػػي الدراسػػة كالتػػي كضػػحت لمبػػاحثيف المشػػاكؿ التػػي عالجتيػػا الدراسػػػات 

السػػػابقة كالنتػػػػاىج المسػػػػتخدمة كادكات جمػػػع البيانػػػػات كطبيعػػػػة االسػػػتفادة منيػػػػا فػػػػي 

 حاليةالدراسة ال

المنيج  مشكمة الدراسة الدراسة
 المستخدـ

أداة جمع 
 البيانات

 طبيعة االستفادة

تمحكرت الدراسة  الدراسة الحالية
حكؿ إدارة السمعة 
اإللكتركنية عبر 
مكاقع التكاصؿ 

االجتماعي في ظؿ 
جائحة ككركنا 
لممستشفيات 

المخصصة في 

المنيج 
الكصفي 
 .التحميمي 

المبلحظة 
- 

االستبانة 
. 

اكتساب 
المعمكمات 
كالمعرفة ،  

كاإللماـ  العممي ، 
 كالخبرة العممية .
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عبلج مصابي 
 فيركس ككركنا.

تمثمت مشكمة الدراسة  دراسة الجيبللي
في مدل استجابة 

المؤسسات الجزائرية 
لتطبيقات اإلدارة 
اإللكتركنية،  

كالتطمعات التي 
 تسعى لتحقيقيا .

المنيج 
الكصفي 
 التحميمي .

ة االستبان
. 

االستفادة منيا في 
صياغة مفيكـ 
إدارة السمعة 
 اإللكتركنية .

تمحكرت مشكمة  دراسة عكدة 
الدراسة حكؿ تدني 
مستكل الجامعات 
العربية مقارنة مع 
الجامعات العالمية 
كأثر جكدة المكاقع 
اإللكتركنية لتمؾ 

 الجامعات.

المنيج 
الكصفي 
 التحميمي .

االستبانة 
. 

معرفة أثر جكدة 
المكاقع اإللكتركنية 

لممؤسسات 
 التعميمية.

تتحدد مشكمة الدراسة  دراسة رضكاف
في تكصيؼ كتحميؿ 
لمعكامؿ المؤثرة عمى 

المنيج 
الكصفي 
 التحميمي .

االستبانة 
. 

ـ معرفة الدكر اليا
الذم تمعبو المكاقع 

اإللكتركنية في 
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سمعة المنظمات 
التجارية المكجكدة 

عمى مكاقعيا 
اإللكتركنية كتقدير 
الجميكر المستيدؼ 

 ليذه العكامؿ.

بناء السمعة 
 الجيدة لممؤسسة .

ػػػػػكالية  دراسة طنطاكم ػ ػ ػ ػ ػػػػػػت إشػػ ػ ػ ػ تمثمػ
ػػػػػالتعرؼ  ػػػػػة فيػ الدراسػ
عمػػى مػػدل اسػػتخداـ 
المنظمػػات الحككميػػة 
ػػػػػؿ  لشػػػػػػبكات التكاصػ
ػػػػػيس  ػ ػػػػػاعي فػ ػ االجتمػ
ػػػػػػي إدارة  ػ ػ ػ ػ ػػػػػكؾ فػػ ػ ػ ػ ػ ػ بػػ

 سمعتيا.

المنيج 
الكصفي 
 التحميمي .

االستبانة 
. 

تحميؿ طبيعة 
 االستراتيجيات
التي تتبعيا 

المنظمات عبر 
كسائؿ االتصاؿ 
االجتماعي إلدارة 

 سمعتيا .

دراسة محمد 
 جياد زيف الديف

تمحكرت ىذه الدراسة 
عف دكر العبلقات 
العامة في تكظيؼ 
كسائؿ التكاصؿ 

االجتماعي في إدارة 
 سمعة الشركة .

المنيج 
الكصفي 
 التحميمي .

االستبانة 
. 

معرفة مستكل 
تأثير ممارسة 

فة العبلقات كظي
العامة في إدارة 

سمعة الشركة في 
ظؿ التطكرات 
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 التكنكلكجية .

تمحكرت الدراسة  دراسة عمر
حكؿ فاعمية مكاقع 

التكاصؿ االجتماعي 
في إحداث التنمية 

 المستدامة .

المنيج 
الكصفي 
 التحميمي .

المبلحظة 
– 

 المقابمة .

معرفة مدل أىمية 
مكاقع التكاصؿ 
االجتماعي في 

لتنمية تحقيؽ ا
 المستدامة  .

تمحكر حكؿ تأثير  دراسة مناؿ مراد
اإلعبلـ الجديد عمى 
ممارسة العبلقات 
العامة كدكرىا في 
بناء صكرة حسنة 
 عف المؤسسة .

المنيج 
التاريخي 
 .كالكصفي

األسمكب 
 الكيفي .

اإللماـ بالتطكر 
التكنكلكجي 

كالتطكر الفكرم 
اإلعبلمي كأدكات 

االتصاؿ 
 اإلعبلمي الحديث

. 

دراسة عبد 
 الباسط

تمحكرت حكؿ مدل 
استخداـ ممارسي 
العبلقات العامة 
لمكاقع التكاصؿ 

 االجتماعي .

المنيج 
الكصفي 
 التحميمي .

االستبانة 
. 

اكتساب 
المعمكمات 
كالتعمؽ في 
 المعرفة .

تمحكرت حكؿ  دراسة ابك شعالة
التعرؼ عمى أىـ 

بناء فكرة عامة االستبانة المنيج 
عف كسائؿ 
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الكسائؿ االتصالية 
الحديثة كتقنيات 

لمستخدمة االنترنت ا
مف قبؿ  العبلقات 

العامة في المؤسسات 
. 

االتصاؿ  . الكصفي .
االجتماعي التي 
مف المرجح أف 

تستخدميا 
 المؤسسة .

دراسة إسبلـ 
 ( َُِٓالشاذلي)

تمحكرت حكؿ 
التعرؼ عمى قدرة 
المكاقع االلكتركنية 

في بناء سمعة 
 المؤسسة .

المنيج 
الكصفي 
 التحميمي .

االستبانة 
. 

معرفة اآلراء حكؿ 
 المشكمة البحثية .

دراسة 
Tienarib, 

Kar Lssonb, 
Rokka 

(َُِْ( 

تمحكرت حكؿ الدكر 
الفاعؿ لحساب 

المنظمات في إدارة 
 السمعة .

المنيج 
الكصفي 
 التحميمي .

تحميؿ 
المضمكف 

. 

اإللماـ في كيفية 
تككيف سمعة 

طيبة عبر مكاقع 
لتكاصؿ ا

 االجتماعي .
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 مصطمحات الدراسة

:عرفيا ىكلت أنيػا تمػؾ العمميػة المتعمقػة بػالتخطيط، كالتنظػيـ، كالقيػادة، كالرقابػة اإلدارة

 .لكؿ مف المكاردالبشرية، كالمادية، كالمالية كالمعمكمات في بيئة تنظيمية معينة .

يػتـ فييػا ممارسػة البحػث  تعرؼ السمعة اإللكتركنية بأنيا عمميػةالسمعة اإللكتركنية: 

المسػػػتمر، كتحميػػػؿ المعمكمػػػات حػػػكؿ السػػػمعة الشخصػػػية أك المينيػػػة أك التجاريػػػة أك 

الصػػػناعية المكجػػػػكدة كمحتػػػػكل إلكتركنػػػي فػػػػي جميػػػػع كسػػػائؿ اإلعػػػػبلـ عمػػػػى شػػػػبكة 

 اإلنترنت .

ىػػي مكاقػػع إلكتركنيػػة عمػػى الشػػبكة العنكبكتيػػة تؤسسػػيا مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي: 

ت كبػػػػػرل لجمػػػػػع المسػػػػػتخدميف كاألصػػػػػدقاء، كمشػػػػػاركة األنشػػػػػطة كتبرمجيػػػػػا شػػػػػركا

 .كاالىتمامات كالبحث عف تككيف صداقات كاىتمامات كأنشطة لدل أشخاص آخريف

مجمكعػػة مػػػف عناصػػر لسػػػمعة  schwairger عناصػػر سػػمعة المؤسسػػػة :حػػدد

المنظمػػػة، كتمثمػػػت ىػػػذه العناصػػػر ىػػػي :جػػػكدة أداء العػػػامميف، األداء المػػػالي جػػػكدة 

كالخػػدمات، التكجػػو بػػالعمبلء، المسػػؤكلية االجتماعيػػة، السػػمكؾ األخبلقػػي، المنتجػػات 

الميػارات اإلبداعيػة، المكثكقيػة، جاذبيػة المنظمػة.كتتمثؿ متطمبػات تكػكيف السػمعة فػػي 

دارة األزمػػػات ك االلتػػػزاـ التنظيمػػػي كالمسػػػؤكلية  دارة المؤسسػػػة، كاالتصػػػاالت كا  قيػػادة كا 

 ستجابة لطمباتواالجتماعية لممؤسسة كرضا الزبكف كاال
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السػػػمعة ذات أىميػػػة كبيػػػرة لممنظمػػػات سػػػكاء تجاريػػػة أك أىميػػػة سػػػمعة المؤسسػػػة: 

حككميػػػة أك غيػػػػر ىادفػػػة لمػػػػربح كذلػػػػؾ لتحقيػػػؽ أىػػػػدافيا عمػػػى المنافسػػػػة ك لباقػػػػة ك 

اسػػػتمرارىا فػػػي السػػػكؽ، فالسػػػمعة الطيبػػػة تميػػػد الطريػػػؽ لقبػػػكؿ المنظمػػػة مػػػف جانػػػب 

الـ األعمػػاؿ ينظػػر لمسػػمعة باعتبارىػػػا الجمػػاىير ك أصػػحاب المصػػالح معيػػا. فػػي عػػ

عنصػػػرا أساسػػػيا لتقيػػػيـ أداء المنظمػػػات ك السػػػمعة الطيبػػػة ال تػػػأتي بالمصػػػادفة فيػػػي 

مرتبطػة بالقيػادة ك بػاإلدارة، العمميػػات التنظيميػة، جػكدة المنػػتج، كفػاءة تقػديـ الخدمػػة، 

معة كفاءة األنشطة االتصالية ، العبلقات مع أصحاب المصػالح . كتتعػاظـ أىميػة سػ

المؤسسػػة أكقػػػات األزمػػات ، فينػػػاؾ منظمػػػات تتعػػافى سػػػريعا مػػف تػػػأثير األزمػػػات ك 

أخػرل تخفػؽ فػي ىػذا التعػافي ، فالمنظمػات ذات السػمعة القكيػة ك المتماسػكة ك التػػي 

تتحمػػؿ مسػػؤكليتيا االجتماعيػػة يمكنيػػا مكاجيػػة األزمػػات بدرجػػة اكبػػر مػػف تمػػؾ التػػي 

ف درسػكا فكائػد السػمعة الجيػدة التػي تػنعكس تمتمؾ نفس السمعة ، كذكػر البػاحثكف الػذي

 ايجابا عمى المؤسسة كيمكف ايجازىا عمى النحك التالي

تتػيح فرصػة الكصػػكؿ إلػى مػكظفيف ذكم كفػػاءة أعمػى عنػدما تريػػد تكظيػؼ احػد مػػا ) 

 معظـ الناس يفضمكف العمؿ لدل شركة باحتراـ الجميع .

  ذلػػػػؾ، السػػػػمعة تضػػػػاعؼ فاعميػػػػة اإلعػػػػبلف كتػػػػأثير قػػػػكة المبيعػػػػات ) مثػػػػاؿ

 اإليجابية ليا شاف كبير في مصداقية إعبلنات الشركة( .
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 تدعـ إدخاؿ المنتجات الجديدة إلى األسكاؽ. 

 . تمثؿ إشارة قكية إلى منافسيؾ 

 . تتيح فرصة الكصكؿ إلى أفضؿ الشركات المقدمة لمخدمات المينية 

 . تكفر فرصة ثانية لمشركة في حاؿ تعرضيا ألزمة ما 

 ة رأس ماؿ الشركة في سكؽ األسيـ العادية .تساعد في زياد 

 . تعزز قكل المساكمة في القنكات التجارية 

  تعمػؿ السػمعة الجيػػدة بمثابػة كفالػة حسػػف تنفيػذ األعمػاؿ عنػػدما تكقػع الشػػركة

 .عقدا مع بعض شركات األعماؿ األخرل، مثؿ المكرديف كككاالت اإلعبلـ

  إف السػػػمعة الحسػػػنة أىػػػـ المػػػكارد الغيػػػر مممكسػػػة كمػػػف أىػػػـ المتغيػػػرات التػػػي

 .تعكس ك تكضح كيفية إدارة المؤسسة داخميا 

 قكاعد بناء السمعة اإللكتركنية 

حػدد الباحثػػاف جػػيمس جػركنبيج، كالريسػػا جػػركنبيج إلػػى أف ىنػاؾ قكاعػػد ينػػدرج تحػػت 

قيػاس سػمعة المؤسسػة أك  كػؿ منيػا عػدد مػف المؤشػرات التػي يػتـ فػي ضػكئيا بنػاء ك

 :الشركة، كىذه القكاعد ىي
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كىي ليست غاية تسعى اإلدارة أك المؤسسة إلػى تحقيقيػا، عػف طريػؽ  : الثقة  .ُ

العبلقػػات العامػػة، كلكنيػػا انعكػػاس لكاقػػع يترسػػخ كيتضػػح فػػي حيػػاة اإلدارة أك 

 .المؤسسة كتصرفاتيا مع مكظفييا كمع الجميكر الذم يتعامؿ معيا

كيعنػي إقامػة عبلقػات طيبػة كاسػتمرارىا بػيف اإلدارة أك المؤسسػة  :  االلتػزاـ  .ِ

كبػػػػيف مكظفييػػػػا كمسػػػػتخدمييامف جيػػػػػة، كبػػػػيف اإلدارة أك المؤسسػػػػة كسػػػػػائر 

 .المتعامميف كالمنتفعيف مف خدماتيا مف جية ثانية 

المصداقية : عمى العامميف فػي المؤسسػات أف يتصػفكا بالشخصػية المسػتقرة ك  .ّ

ية فػػػي المجػػػاالت كافػػة، بغيػػػة تحقيػػػؽ التفػػػاىـ مػػػع اليادئػػة ك العمػػػؿ بمصػػػداق

األفراد كالجمعات ككسب تأييدىـ كتككيف انطبػاع كسػمعة طيبػة كصػكرة ذىنيػة 

جيػػدة لػػدل الجميػػكر، كمناقشػػة األمػػكر بمكضػػكعية كعػػرض األمػػكر كمػػا ىػػي 

 كعدـ المبالغة كالتيكيؿ .

سػػة كىػػي حالػػة مػػف الشػػعكر بػػالفرح كالسػػركر كالبيجػػة بػػيف المؤس : الرضػػا  .ْ

كالجميػػػكر كالمؤسسػػػات األخػػػرل فػػػي مسػػػتكل األعمػػػاؿ كالخػػػدمات المشػػػتركة، 

التػي تسػعى المؤسسػة إلرضػاء جميكرىػػا سػكاء كػاف جميػكرا داخميػا أـ خارجيػػا 

كىػػػي تراقػػػب أداءىػػػا عبػػػر اسػػػتطبلعات الػػػرأم التػػػي تجرييػػػا بشػػػكؿ مسػػػتمر، 

 .لمعرفة مستكل األداء كخدماتيا إلى جميكرىا
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كيعتمػػد عمػى نجػػاح المؤسسػة فػػي إقنػػاع  : الطػػرفيف المصػالح المتبادلػػة بػيف  .ٓ

الجميػػكر كالمؤسسػػػات األخػػػرل ببػػذؿ جيػػػكد مشػػػتركة كتقػػديـ العػػػكف كالمنفعػػػة 

لمطػػػرفيف، كترسػػػيخ فكػػػرة أف االسػػػتفادة المتبادلػػػة تضػػػمف لممؤسسػػػة الحصػػػكؿ 

 .عمى مقابؿ لما تقدمو مف سمع كخدمات لؤلفراد كالمؤسسات األخرل

تعػػز عػػف طريػػؽ تبنػػي المؤسسػػة كدعميػػا لبػػرامج كت : العبلقػػات المجتمعيػػة  .ٔ

المسػػؤكلية االجتماعيػػة كاىتماميػػا كمبادرتيػػا فػػي مكاجيػػة المشػػاكؿ كالمسػػاىمة 

فػػي تطػػكير المجتمػػع، بمػػا يحسػػف نكعيػػة كرفاىيػػةحياة القػػكل العاممػػة كأسػػرىـ، 

 فضبل عف السكاف المحمييف كالمجتمع بشكؿ عاـ .

رة السػمعة الرقميػة مػف أىػـ الػنظـ المتبعػة فػي إف إداأىمية إدارة السمعة اإللكتركنية:

الػػدكؿ األجنبيػػة فػػي معظػػـ الشػػركات كالمؤسسػػات كال يػػزاؿ العػػالـ العربػػي بحاجػػة الػػى 

المزيػػػد منالمعرفػػػة عػػػف إدارة السػػػمعة اإللكتركنيػػػة حيػػػث إف عمػػػى أصػػػحاب األعمػػػاؿ 

ؿ التجاريػة أف يككنػػكا عمػى كعػػي تػاـ كمػػدركيف تمامػا لصػػكرتيـ فػي األذىػػاف مػف خػػبل

مػا نشػر فػي الفضػػاء الكاسػع عمػى شػبكة األنترنت،حيػػث أدركػت الشػركات كالمنظمػػات 

أىميػػة إدارة سػػػمعتيا السػػائدة فػػػي أذىػػاف الجمػػػاىير كاتخػػاذ السياسػػػات كرسػػـ الخطػػػط 

كفيمػة بتكػػكيف ىػذه السػػمعة عػؿ النحػػك الػذم تتمنػػاه ىػذه الشػػركات كاسػتخداـ ذلػػؾ فػػي 

ة عمػى اإلنترنػت مػف خػبلؿ تحسػيف درجػة دعـ أنشطتيا .كما تكمف أىمية إدارة السػمع
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رضاء العمبلء كتحسػيف التصػكرات عػف العبلمػة التجاريػة الخاصػة بػؾ كالحفػاظ عمػى 

القيمػة لممسػػاىميف مػف خػػبلؿ خفػػض المخػاطر كمراقبػػة اآلراء حػكؿ األعمػػاؿ كنشػػرىا 

كجعػػؿ العبلقػػات العامػػة أكثػػر فاعميػػة كاكتشػػاؼ نقػػاط القػػكة كنقػػاط الضػػعؼ، كتػػكفر 

 . نذار المبكر لمعبلقات العامة بحيث تمكنيـ مف سرعة الرد كالدفاعيةأنظمة اإل

كتسػػػاعد فػػػي تحديػػػد الثغػػػرات كالفجػػػػكات المتعمقػػػة بالمنتجػػػات كالخػػػدمات كالعبلقػػػػات 

 كاكتساب الميارة في تعمـ كفيـ الشبكات عمى اإلنترنت .

 عناصر إدارة السمعة اإللكتركنية :

 العناصر الرئيسية ليا فييا يمي : الكقاية : الكقاية كمرحمة أكلى تتمثؿ

تشػػػػكيؿ مجمػػػػس إدارة السػػػػمعة اإللكتركنيػػػػة،تطكير اإلجػػػػراءات كالسياسػػػػات، التػػػػدريب 

 كاالتصاؿ بالمكظفيف ، قياس مدل إنجاز األىداؼ عمى نحك فعاؿ

المراقبة :إدارة السمعة اإللكتركنية الفعالة تعتمد عمى الكجكد الكاضح كالفعمي عمى 

يتطمب فيـ النظاـ األيككلكجي المرتبط بيا كتتـ عممية المراقبة مف اإلنترنت كىذا 

مراقبة العبلمة التجارية مف  : خبلؿ مجمكعة متنكعة مف الطرؽ ك المتمثمة في

معرفة كيفية التي تجرم بيا المناقشات عبر كسائؿ التكاصؿ ، كخبلؿ مكقع الشركة

 .االجتماعي 
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ات في عممية معالجة الكـ اليائؿ مف التحميؿ : تقكـ المؤسسة بتحديد األكلكي

 .المعمكمات كالتي تـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ المراقبة الدائمة عمى شبكة اإلنترنت

التخفيؼ : تركز عؿ نكعية التيديدات المكجكدة كالمرتبطة بعدة مناحي منيا 

تيديدات العمبلء كالتيديدات الخاصة بنضرة المجتمع كىذا يتطمب معالجة عمى 

صكص كيفية الرد عمى اليجكـ المسيء لمعبلمة التجارية كتحديد كجو الخ

استراتيجيات الرد عمى اليجمات المرتبطة بسمعة المؤسسة مف خبلؿ جيكد 

 . العبلقات العامة كالحماية مف االحتياؿ كالرد عمى ىجمات سرقة اليكية

 كيؼ تخطط لبناء إدارة سمعة الكتركنية :

البػػدء بعمميػػػة إدارة السػػػمعة اإللكتركنيػػػة كذلػػػؾ عمػػى المؤسسػػػة أف تخطػػػط جيػػػدا قبػػػؿ 

بػػػإجراء دراسػػػة شػػػاممة ألعماليػػػا كمنتجاتيػػػا كالخػػػدمات التػػػي تقػػػدميا، ككافػػػة المػػػكارد 

البشػػػرية كالماديػػػة التػػػي تممكيػػػا، كتحػػػد اآلليػػػات التػػػي تحتػػػاج إلييػػػا لمنجػػػاح فػػػي ىػػػذه 

 العممية.

يػػددىا كتغفػػؿ عػػف إف الكثيػػر مػػف الشػػركات تيػػتـ بمعرفػػة المخػػاطر الخارجيػػة التػػي ت

المخاطر الداخمية التػي قػد تكػكف اشػد خطػكرة، كأكثػر تػأثيرا عمييػا، لػذلؾ يجػب دراسػة 

كتحميػؿ البيئػػة الداخميػػة لمشػػركة بشػػكؿ معمػػؽ حتػى تػػتمكف مػػف التخطػػيط بشػػكؿ سػػميـ 

 يضمف لممؤسسة سبلمتيا كيعزز مف فرص منافستيا في السكؽ.
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رصػد إدارة "انػدرم بيػؿ " مؤلػؼ كتػاب يذكر مستشار التسكيؽ عبر األنترنػت الكاتػب "

السػػػػمعة عبػػػػر األنترانػػػػت تحػػػػت عنػػػػكاف التكتيكػػػػات العشػػػػر التػػػػي قػػػػد تنقػػػػذ سػػػػمعتؾ 

 : اإللكتركنية كنذكر منيا

 تعرؼ عمى المخاطر التي تيددؾ 

 ىؿ تعرؼ نفسؾ جيدا ؟ 

 ماىي نقاط ضعفؾ ؟ 

 ىؿ تعرؼ عيكب منتجاتؾ ؟ 

 ماىي خدماتؾ التي تحتاج لتحسيف كالتطكير ؟ 

  ىـ أعضاء فريقؾ الذيف عميؾ التخمص منيـ ؟مف 

 ما مدل قكة العبلقة بيف العامميف لديؾ ؟ 

 ما مدل الحرص عمى شركتؾ ؟ 

إف شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كغيرىػػػا مػػػف نشػػػأة مكاقػػػع الشػػػبكات االجتماعيػػػة:

الكسػػائؿ االتصػػالية األخػػرل، مػػرت بالعديػػد مػػف المحطػػات ك المراحػػؿ التاريخيػػة منػػذ 

ايػػة اآلف، حيػػث تعػػكد البػػػدايات األكلػػى ليػػذه الشػػبكات إلػػى السػػػنكات ظيكرىػػا إلػػى غ

األخيػػػرة مػػػف التسػػػعينات القػػػرف الماضػػػي أيػػػف كػػػاف أكؿ مكقػػػع لمتكاصػػػؿ االجتمػػػاعي 

classmtes.com   ـ ىدفػو الػربط بػيف زمػبلء الدراسػة، كمػا كػاف ُٓٗٗكذلػؾ عػاـ
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لػركابط ـ كالػذم ركػز عمػى ا ُٕٗٗعػاـ  degree .com sixىنػاؾ مكقػع أخػر كىػك

المباشػػرة بػػػيف األشػػخاص باإلضػػػافة إلػػى خػػػدمات أخػػرل مػػػف بينيػػا عػػػرض الممفػػػات 

رسػػاؿ الرسػػائؿ الخاصػػة بػػيف األصػػدقاء إال أف ىػػذه المكاقػػع  الشخصػية لممسػػتخدميف كا 

لـ تمؽ ركاجا كبيرا لدل المستخدميف كمػا لػـ تسػتطع أف تػدر أرباحػا عمػى مالكييػا ممػا 

 أدل إلى فشميا ك إغبلقيا .

مػػر لػػـ يتكقػػؼ عنػػد ىػػذا األمػػر بػػؿ اصػػبحت مكاقػػع شػػبكات اجتماعيػػة أكثػػر لكػػف األ

األمريكػي  " MySpace تطكرا كمف بيف أىـ ىذه المكاقػع نػذكر مكقػع "مػام سػبايس ػ

ـ كلقػػي استحسػػػانا مػػف طػػرؼ الجميػػػكر كفاقػػت نسػػبة مشػػػاىدة  ََِٓالشػػيير عػػاـ 

 Facebookؾ ػصفحاتو أكثر مف "جكجؿ،كقد كاف ظيكره بالتكازم مع مكقع "فيسبك 

، ـ كيعتبػػر ىػػػذاف المكقعػػاف مػػػف اكبػػر مكاقػػػع الشػػبكات االجتماعيػػػة ك  ََِْعػػاـ "

أىميا عمى شػبكة األنترنػت انتشػارا، كخيػر دليػؿ عمػى ذلػؾ ىػك عػدد المشػتركيف فييمػا 

حيػػث يصػػؿ إلػػى مئػػات المبليػػيف سػػنكيا عمػػى مسػػتكل العػػالـ .كيمكػػف القػػكؿ اف اىػػـ 

فػي انيػػا تتػيح لمسػتخدمييا إمكانيػة إرفػاؽ الممفػػات مميػزات الشػبكات االجتماعيػةتتمثؿ 

مكانيػػػػة التعميػػػػؽ فػػػػي المكاقػػػػع االجتماعيػػػػة عمػػػػى  كالكتابػػػػة حػػػػكؿ مكاضػػػػع معينةكتكفرا 

المكاضػػػػيع المطركحػػػػة كتسػػػػاعد متصػػػػفحييا عمػػػػى إنشػػػػاء صػػػػدقات جديػػػػدة كتكػػػػكيف 

 عبلقات في مجاالت عديدة .
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دارة السمعة اإللكتركنية عبر مكاقع  التكاصؿ االجتماعي العالقات العامة كا 

بػدأت العبلقػات العامػػة تأخػذ بعػػدا كنمطػا جديػدا فػػي اعتمػاد أنشػػطتيا ككظائفيػا عمػػى 

التقنيػػات الحديثػػة، إذ كفػػرت تقنيػػات االتصػػاؿ تطبيقاتيػػا لؤلنشػػطة كأقسػػاـ العبلقػػػات 

العامػػة فػػي المنظمػػات كالشػػركات الحديثػػة نقمػػة نكعيػػة فػػي عػػالـ االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ 

حمػػػبلت متنكعػػػة كالتػػػركيج لمنتجاتيػػػا كخػػػدماتيا كتعزيػػػز صػػػكرىا كالتسػػػكيؽ كتنظػػػيـ 

الذىنيػػػة كسػػػػمعتيا لػػػػدل الجميػػػػكر، فكظيفػػػػة العبلقػػػػات العامػػػػة الحديثػػػػة تقػػػػكـ عمػػػػى 

االسػػتخداـ األمثػػؿ لمكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي كبشػػكؿ خػػاص الفػػيس بػػكؾ، الفػػيس 

كالتػي تػكفر بكؾ أداة تقنية حديثة تكاصمية مػف تقنيػات شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي، 

إمكانيػػة تسػػكيؽ اسػػتثنائية لمشػػركات كاألشػػخاص الػػذيف يبحثػػكف عػػف الحصػػكؿ عمػػى 

المنػػتج أك الخػػدمات سػػكاء كػػاف ظػػاىرا أك فعميػػا، ممػػا يعنػػي أنيػػا يمكػػف أف تسػػتيدؼ 

منتكجػػات أفػػراد معينػػػيف يعيشػػكف فػػي منػػػاطؽ كاسػػعة نجحػػت عػػػف طريقيػػا مجمكعػػػة 

بػكؾ، لتعزيػز سػمعة خػدماتيا، كيمكػف  شركات في االحتفاظ بعمبلئيا بمساعدة الفػيس

لممارسػػي العبلقػػات العامػػة االعتمػػاد عمػػى الفػػيس بػػكؾ فػػي االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ مػػع 

 : جميكرىا كتقديـ خدماتيا كافة لتعزيز مكانتيا كسمعتيا لدل جميكرىا كمف أبرزىا

 . انخفاض الكمفة كمجانية االشتراؾ 

 . سرعة االنتشار عمى مستكل العالـ 
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  الدائـ كاالستجابة الفكرية .االتصاؿ 

 إنشاء صفحة رسمية عمى الفيس بكؾ . 

  تخصػػيص أرشػػيؼ مػػف صػػكر كفيػػديكىات تجسػػد إنجػػازات الشػػركة كخػػدماتيا

 لمجميكر .

 . استبلـ المقترحات كالشكاكم 

 . المناقشة كالتكاصؿ في عرض الخدمات 

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لممنيجية، كاإلجراءات التي إتبعتيا :المنيجية كاإلجراءات

الباحثة في إعداد الدراسة، كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى كيفية إدارة السمعة اإللكتركنية 

( ، ُٗ-عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي فيما يتعمؽ بمكضكع فيركس ككركنا )ككفيد

ا، كما يتناكؿ ىذا الفصؿ كذلؾ مف خبلؿ إستطبلع آراء ككجيات نظر العامميف فيي

شرح منيج الدراسة، كعينة المجتمع، كأداة الدراسة، كاألساليب اإلحصائية التي اتبعيا 

 الباحث 

لمحصػكؿ عمػى النتػػائج التػي تعػالج مشػػكمة الدراسػة، تمييػدان لئلجابػػة عػف أسػئمة الدراسػػة 

 كربطيا بالفرضيات.

صػػفي التحميمػػي لمناسػػبتو لطبيعػػة إسػػتخداـ الباحثػػاف المػػنيح الك مػػنيج الدراسػػة كاداتيػػا:

ستخداـ الباحثاف ادة اإلستبانة.  ىذا الدراسة، كأىدافيا، كا 
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تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف الجميػػكر الػػداخمي فػػي المؤسسػػة الصػػحية مجتمػػع الدراسػػة:

كقػد تمثػؿ فػي الطػاقـ الطبػي كالعػامميف داخػؿ المستشػفيات المخصصػة لعػبلج مصػػابي 

 محافظتي نابمس كمحافظة قمقيمية.( في ُٗ-فيركس ككركنا )ككفيد

( مػػف كافػػة  العػػامميف فػػي  َٕأجريػػت الدراسػػة  عمػػى عينػػة قكاميػػا ) عينػػة الدراسػػة:

( فػػي  محافظػػة ُٗ-المستشػػفيات المخصصػػة لعػػبلج مصػػابي فيػػركس ككركنػػا )ككفيػػد

كتككنػت العينػة بصػػكرتيا النيائيػة كمػا ىػك مبػيف فػي الجػػدكؿ نػابمس كمحافظػة قمقيميػة، 

 . (ُ)رقـ 
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 (ٓٚ(: تكزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتيا المستقمة )ف=ٔالجدكؿ )

المتغيرات 
 المستقمة

 التكرار مستكيات المتغير
النسبة المئكية 

)%( 

 الجنس 
 %َْ ِٖ ذكر

 %َٔ ِْ أنثى

 العمر 

%ّ.ْٓ ّٖ َّاقؿ مف   

%ٔ.ّٖ ِٕ َْالى  َّمف   

 %ٕ.ٓ ٓ  َْاكثر مف 

 المؤىؿ العممي  

%َُ ٕ عامة فاقؿثانكية   

%ٔ.ُٖ ُّ دبمكـ  

%ْ.ُٔ ّْ بكالكريكس   

 %َُ ٕ دراسات عميا

 سنكات الخبرة

%ْ.ُٓ ّٔ سنكات  ٓاقؿ مف   

%ٔ.ِٖ َِ  ُٓالى  ٓمف   

 %ُ.ُٗ ُْ  ُٓاكثر مف 

 %ٓٓٔ ٓٚ المجمكع
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(  مػػػػف خمسػػػػة محػػػػاكر، األكؿ يمثػػػػؿ المتغيػػػػرات ُكتككنػػػت اإلسػػػػتبانة ) ممحػػػػؽ رقػػػػـ 

الديمكغرافيػة ألفػػراد العينػػة، كالثػاني يتحػػدث عػػف مػدل اىتمػػاـ المستشػػفيات المخصصػػة 

لعػػبلج مصػػابي فيػػركس ككركنػػػا  فػػي إدارة السػػمعة اإللكتركنيػػػة عبػػر مكاقػػع التكاصػػػؿ 

 ( فقرات.ٔاالجتماعيكتككف مف )

أمػػػا المحػػػكر الثالػػػث بعنػػػكاف مسػػػاىمة مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي إدارة السػػػمعة  

 .( فقراتٕ)كنية فيما يتعمؽ بمكضكع فيركس ككركناإحتكل عمى اإللكتر 

أمػا المحػػكر الرابػػع كىػك اآلليػػات التػػي يػتـ اتباعيػػا داخػػؿ ىػذه المستشػػفيات المخصصػػة 

 ( فقرات.ٗلعبلج مصابي فيركس ككركنا فاحتكل عمى )

كاألخير ىك اسػتراتيجيات المستشػفيات المخصصػة لعػبلج مصػابي فيػركس ككركنػا فػي 

( فقرات.كقػد ٔسػمعة اإللكتركنيػة عبػر مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي كيتكػكف مػف )إدارة ال

 استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي، لقياس الدرجات لمفقرات االستبيانة

قامػػت الباحثػة ببنػػاء فقػػرات الدراسػة، كعرضػػيا عمػى المحكمػػيف كمشػػرؼ صػدؽ األداة :

كاإلضػػافة حتػػى تككنػػت فقراتيػػا النيائيػػة ىػػذه الدراسػػة، كتػػـ التعػػديؿ عمييػػا، بالحػػذؼ، 

 المبلئمة لمكضكع البحث.
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لمتحقؽ مف ثبات األداة إسػتخدمت معادلػة كركنبػاخ ألفػا إلسػتخراج الثبػات، ثبات األداة:

( كىػػي نسػػبة ثبػػات تؤكػػد إمكانيػػة َٗ.َفبمغػػت نسػػبتو الكميػػة عمػػى فقػػرات اإلسػػتبانة ) 

 إستخداـ األداة.

 متغيرات الدراسة : 

 لمستقؿ: المتغير ا

 الجنس كلو مستكياف : ذكر  كانثى  .ُ

 َْ، اكثر مف  َْ-َّ،  مف َّمستكيات : اقؿ مف  ّالعمر كلو  .ِ

مسػػػتكيات: ثانكيػػػة عامػػػة فأقػػػؿ، دبمػػػكـ، بكػػػالكريكس،  ْالمؤىػػػؿ العممػػػي كلػػػو  .ّ

 دراسات عميا.

، كاكثػر مػػف ُٓ-ٓسػنكات، كمػف  ٓمسػتكيات: أقػػؿ مػف  ّسػنكات الخبػرة كلػو  .ْ

ُٓ. 

المتغيػر التػابع:  جيمػع الفقػرات التػي تشػػير الػى دكر العبلقػات العامػة فػي ادارة السػػمعة 

 االلكتركنية في المشافي في ظؿ جائحة ككركنا 

بعػد جمػع البيانػات سػيتـ إدخػاؿ بياناتيػا لمحاسػب لتعػالج بكاسػطة المعالجة اإلحصػائية:

احثػػػػة المتكسػػػػطات (، كاسػػػػتخدمت البspssالبرنػػػامج اإلحصػػػػائي لمعمػػػػكـ االجتماعيػػػػة )
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الحسػػػابية، كاإلنحرافػػػات المعياريػػػػة، كالنسػػػب المئكيػػػػة كاتبعػػػت الباحثػػػػة المعيػػػار اآلتػػػػي 

 لقياس الدرجات: 

 باستخداـ القياسات التالية :

 84.2% مرتفع جدان = ) 

  (84.0%-70.2%مرتفع = ) 

  (68.0%-52.2متكسط = ) 

  (52.0%-36.2منخفض = ) 

 ( منخفض جدان.%36.2ك = ) 
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 النتائجعرض 

كالػػػػذم يػػػػنص عمػػػػى" مػػػػدل اىتمػػػػاـ المستشػػػػفيات  أكال: نتػػػػائج سػػػػؤاؿ الدراسػػػػة األكؿ:

المتخصصة  لعػبلج مصػابي فيػركس ككركنػا فػي ادارة السػمعة االلكتركنيػة عبػر مكاقػع 

 التكاصؿ االجتماعي"؟

مػػف أجػػؿ اإلجابػػة عػػف سػػؤاؿ الدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات 

نسػػب المئكيػػة التقديريػػة السػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى جميػػع الفقػػرات كنتػػائج المعياريػة كال

 ( تكضح ذلؾ:ُالجدكؿ)
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( المتكسػػطات الحسػػابية، كاالنحرافػات المعياريػػة، كالنسػػب المئكيػػة  ٕجػدكؿ رقػػـ ) 
لمػدل اىتمػػاـ المستشػػفيات المتخصصػػة  لعػالج مصػػابي فيػػركس ككركنػػا فػػي ادارة 

 التكاصؿ االجتماعي السمعة االلكتركنية عبر مكاقع

رقـ 
 الفقرة

 الفقرات
متكسط 
 االستجابة

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

 الدرجة

ارضػاء جميػػكر مكاقػػع التكاصػؿ االجتمػػاعي ككسػػب تأييػػدىـ  ُ
 تؤخذ بعيف االعتبار .

 مرتفع ٔ.ِٖ 97685. 4.1286

ِ 
يعتبػػر إرضػػػاء جميػػػكر مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي عنصػػػرا 

 نجاح المستشفى. ميما مف عناصر
4.5143 .77540 

َٗ.ِ 
مرتفع 
 جدا

قيػػػػاس رضػػػػػا جميػػػػكر مكاقػػػػػع التكاصػػػػؿ االجتمػػػػػاعي بشػػػػػكؿ   ّ
 دكرم .

 مرتفع ُ.ّٖ 97261. 4.1571

كعػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػكظفيف داخػػػػػػػػػػؿ المستشػػػػػػػػػفى بمخػػػػػػػػػاطر السػػػػػػػػػػمعة  ْ
 اإللكتركنية كمدل تأثيرىا .

 مرتفع ْ.ُٖ 1.02606 4.0714

أسػػػػػػئمة جميػػػػػػكر مكاقػػػػػػع تػػػػػػكفر فريػػػػػػؽ مؤىػػػػػػؿ لئلجابػػػػػػة عمػػػػػػى  ٓ
 التكاصؿ االجتماعي بأسمكب الئؽ كبكؿ شفافية.

 مرتفع ٔ.ٖٕ 1.10757 3.9286

كجػػػكد ثقافػػػة االعتػػػػذار عنػػػد القيػػػاـ باألخطػػػػاء الطبيػػػة الغيػػػػر   ٔ
 مقصكدة.

 مرتفع ٗ.ِٕ 1.22812 3.6429

 مرتفع ِ.ُٖ 1.0240 4.0414 المجمكع

 

المتخصصػػة  لعػػبلج مصػػابي فيػػركس اىتمػػاـ المستشػػفيات يتضػػح مػػف الجػػدكؿ اعػػبله 

مرتفػػع جػػػدان ،  ككركنػػا فػػي ادارة السػػمعة االلكتركنيػػة عبػػػر مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي

%( كبداللػػة المتكسػػػط ِ.ُٖحيػػث جػػاءت اسػػتجابات المػػكظفيف مرتفعػػػة جػػدان بنسػػبة )
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اىتمػػػاـ المستشػػػفيات المتخصصػػػة  لعػػػبلج ( كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف َُْْ.ْالحسػػػابي )

نػا فػي ادارة السػمعة االلكتركنيػة عبػر مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي مصػابي فيػركس ككرك 

 بشكؿ كبير.

 كيمكف تحديد طبيعة ىذا االىتماـ كاآلتي: 

يعتبػػر إرضػػاء جميػػكر مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي عنصػػرا ميمػػا مػػف عناصػػر  -ُ

 %.ِ.َٗنجاح المستشفى بسبة 

 %.ُ.ّٖقياس رضا جميكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي بشكؿ دكرم  بنسبة  -ِ

ارضػػػػاء جميػػػػكر مكاقػػػػع التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي ككسػػػػب تأييػػػػدىـ تؤخػػػػذ بعػػػػيف  -ّ

 %.ٔ.ِٖاالعتبار  بنسبة 

كعػػي المػػكظفيف داخػػؿ المستشػػفى بمخػػاطر السػػمعة اإللكتركنيػػة كمػػدل تأثيرىػػا   -ْ

 %.ْ.ُٖبنسبة 

تػػػكفر فريػػػؽ مؤىػػػؿ لئلجابػػػة عمػػػى أسػػػئمة جميػػػكر مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي  -ٓ

 %.ٔ.ٖٕبنسبة بأسمكب الئؽ كبكؿ شفافية 

كجػػػكد ثقافػػػة االعتػػػذار عنػػػد القيػػػاـ باألخطػػػاء الطبيػػػة الغيػػػر مقصػػػكدة بنسػػػػبة  -ٔ

ِٕ.ٗ.% 
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ثانيػػػان: نتػػػائج السػػػؤاؿ الثػػػاني لمدراسػػػة كالػػػذم يػػػنص عمػػػى "مػػػا مسػػػاىمة مكاقػػػع التكاصػػػؿ 

 االجتماعي في ادارة السمعة اإللكتركنية فيما  يتعمؽ  بمكضكع فيركس ككركنا

الحسػابية، كاالنحرافػات المعياريػة، كالنسػب المئكيػة لمسػاىمة ( المتكسػطات  ٖجدكؿ رقـ )
مكاقػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػي ادارة السػػمعة اإللكتركنيػػة فيمػا  يتعمػػؽ  بمكضػػكع فيػػركس 

 ككركنا

رقـ 
 الفقرة

 الفقرات
متكسط 
 االستجابة

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

 الدرجة

 مرتفع ِٖ 80127. 4.1000 .تككيف سمعة جيدةتساىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في  ٕ

ٖ 
تحتؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي مكانة كبرم قادرة عمى أف 

 .تصنع الفرؽ
4.7143 .54221 

 مرتفع جدا ِ.ْٗ

ٗ 
تعتبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي األكثر قكة كتأثيرا في إدارة 

 . السمعة
4.7000 .52059 

 مرتفع جدا ْٗ

َُ 
االجتماعي دكرا بارزا كفعاال في إدارة  تمعب مكاقع التكاصؿ

 .السمعة
3.7571 1.02767 

 مرتفع ُ.ٕٓ

ُُ 
تيتـ ادارة المستشفى بمتابعة المستجدات المنشكرة عمى الصفحة 

 .كالتفاعؿ مع جميكرىا
4.6571 .63442 

 مرتفع جدا ُ.ّٗ

ُِ 
تساىـ العبلقات العامة في إدارة السمعة االلكتركنية عبر مكاقع 

 . االجتماعيالتكاصؿ 
4.0000 1.03560 

 مرتفع َٖ

تساىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تعزيز العبلقات مع  ُّ
 جميكرىا.

 مرتفع جدا  ٓ.َٗ 63065. 4.5286

 مرتفع جدا ٗ.ٖٔ ِْٓٔ.َ ّْٓ.ْ المجمكع
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أف مسػػػػاىمة مكاقػػػػع التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي فػػػػي ادارة السػػػػمعة يشػػػػير الجػػػػدكؿ أعػػػػبله 

مرتفػع جػدان، حيػث جػاءت اسػػتجابة اإللكتركنيػة فيمػا  يتعمػؽ  بمكضػكع فيػركس ككركنػػا 

( كىػذا يػدؿ ّْٓ.ْ%( كبداللة المتكسػط الحسػابي )ٗ.ٖٔالمكظفينمرتفعة جدان بنسبة )

 ة.عمى التكظيؼ الجيد لمكاقع التكاصؿ االجتماعي في ادارة السمع

أما عف طبيعة تكظيؼ كمساىمة مكاقع التكاصؿ االجتماعي في ادارة السمعة 

 االلكتركنية فيي كاآلتي: 

تحتؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي مكانة كبرم قادرة عمى أف تصنع الفرؽ بسنة  -ُ

ْٗ.ِ.% 

 %.ْٗتعتبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي األكثر قكة كتأثيرا في إدارة السمعة بنسبة  -ِ

ادارة المستشفى بمتابعة المستجدات المنشكرة عمى الصفحة كالتفاعؿ مع تيتـ  -ّ

 %.ُ.ّٗجميكرىا بنسبة 

 %.ٓ.َٗتساىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تعزيز العبلقات مع جميكرىا بنسبة  -ْ

 %.ِٖتساىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تككيف سمعة جيدة بنسبة  -ٓ

االلكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي تساىـ العبلقات العامة في إدارة السمعة  -ٔ

 %.َٖبنسبة 

 %.ُ.ٕٓتمعب مكاقع التكاصؿ االجتماعي دكرا بارزا كفعاال في إدارة السمعة بنسبة  -ٕ
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ثالثان نتائج السؤاؿ الثالث لمدراسة:  كالذم ينص عمى  " ما ىي االليات التي يتـ اتباعيا داخؿ 

 فيركس ككركناىذه المستشفيات المخصصة لعالج مصابي 

( المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب المئكية لألليات التي ٗ جدكؿ رقـ )
 يتـ اتباعيا داخؿ ىذه المستشفيات المخصصة لعالج مصابي فيركس ككركنا

رقـ 
 الفقرة

 الفقرات
متكسط 
 االستجابة

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

 الدرجة

السػائدة داخػػؿ المستشػفى حسػػنة يسػكدىا االنسػػانية طبيعػة العبلقػػة  ُْ
 ركح التعاكف.

 مرتفع ُ.ّٖ 86201. 4.1571

 مرتفع جدا  ٖٔ 80488. 4.3000 كسر الحاجز بيف االطباء كالمرضى كخمؽ لغة الحكار. ُٓ

الطػاقـ الطبػػي لديػو خبػػرة كافيػة فػػي كيفيػة االجابػػة عػف استفسػػارات  ُٔ
 المرضى.

 مرتفع جدا ِ.ْٗ 54221. 4.7143

تنميػػة الميػػارات السػػمككية لجميػػع العػػامميف فػػي المستشػػفى لتحسػػػيف  ُٕ
 قدراتيـ التعاممية مع المرضى .

 مرتفع جدا  ْ.ٖٓ 88336. 4.2714

المستشػػػػػػفى مجيػػػػػػػز بمعػػػػػػػدات كتقنيػػػػػػات حديثػػػػػػػة تمبػػػػػػػي احتياجػػػػػػػات  ُٖ
 المرضى .

 مرتفع ْ.ٕٖ 81953. 4.3714

يحػرص العػاممكف بالمستشػفى عمػى تمبيػة حاجػات المرضػى بشػكؿ   ُٗ
 دقيؽ كدائـ.

 مرتفع  ٕ.ُٖ 88043. 4.0857

 مرتفع جدا ِ.ٖٗ 4.93360 4.9143 ينجز الفريؽ الطبي ميامو بكفاءة عالية . َِ

تػكفر اخصػػائييف نفسػػييف لمقػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػع الكضػػع النفسػػي  ُِ
 لممرضى.

 جدا مرتفع ٕ.ٖٗ 79387. 4.4857

 مرتفع ُ.ّٖ 1.18732 4.1571 كجكد أجكاء حسنة كتشجيعية تخمؽ ركح ايجابية لدل المرضى. ِِ

 مرتفع جدا ٔ.ٕٖ 81953 ُّٖ.ْ المجمكع
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أف  التنكيػػع فياالليػػات التػي يػػتـ اتباعيػػا داخػػؿ ىػػذه المستشػػفيات يظيػر الجػػدكؿ اعػػبله 

% ، كتمثمػت ىػذه ٔ.ٕٖمرتفػع جػدان بنسػبة المخصصة لعبلج مصابي فيػركس ككركنػا 

 اآلليات فيما يمي: 

 %.ِ.ٖٗينجز الفريؽ الطبي ميامو بكفاءة عالية  بنسبة  -ُ

الطػػاقـ الطبػػي لديػػو خبػػرة كافيػػة فػػي كيفيػػة االجابػػة عػػف استفسػػارات المرضػػى  -ِ

 %.ِ.ْٗبنسبة 

تػػكفر اخصػػػائييف نفسػػػييف لمقػػػدرة عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع الكضػػػع النفسػػػي لممرضػػػى  -ّ

 %.ٕ.ٖٗبنسبة 

المستشػػػفى مجيػػػز بمعػػػدات كتقنيػػػات حديثػػػة تمبػػػي احتياجػػػات المرضػػػى بنسػػػبة  -ْ

ٖٕ.ْ.% 

 %.ٖٔكسر الحاجز بيف االطباء كالمرضى كخمؽ لغة الحكار بنسبة  -ٓ

تنميػػػة الميػػػػارات السػػػػمككية لجميػػػع العػػػػامميف فػػػػي المستشػػػفى لتحسػػػػيف قػػػػدراتيـ  -ٔ

 %.ْ.ٖٓالتعاممية مع المرضى بنسبة 

ة تخمػػػػؽ ركح ايجابيػػػػة لػػػػدل المرضػػػػى بنسػػػػبة كجػػػػكد أجػػػػكاء حسػػػػنة كتشػػػػجيعي -ٕ

ُٖ.ّ.% 
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طبيعػة العبلقػة السػػائدة داخػؿ المستشػػفى حسػنة يسػػكدىا االنسػانية ركح التعػػاكف  -ٖ

 %.ُ.ّٖبنسبة 

يحػػرص العػػاممكف بالمستشػػفى عمػػى تمبيػػة حاجػػات المرضػػى بشػػكؿ دقيػػؽ كدائػػـ  -ٗ

 %.ٕ.ُٖبنسبة 

مػػا ىػػي اسػػػتراتيجيات  رابعػػان: النتػػائج المتعمقػػة بالسػػؤاؿ الرابػػع كالػػذم يػػنص عمػػى"

المستشػػػػػفيات المخصصػػػػػة لعػػػػػالج مصػػػػػابي فيػػػػػركس ككركنػػػػػا فػػػػػي ادارة السػػػػػمعة 

 االلكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي
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( المتكسػػطات الحسػػابية، كاالنحرافػػات المعياريػػة، كالنسػػب المئكيػػة  5جػػدكؿ رقػػـ )
رة السػػتراتيجيات المستشػػػفيات المخصصػػة لعػػػالج مصػػػابي فيػػركس ككركنػػػا فػػػي ادا

 السمعة االلكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي

رقـ 
 الفقرة

 الفقرات
متكسط 
 االستجابة

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

 الدرجة

الخػػػركج بتصػػػػريح صػػػحفي عاجػػػػؿ عنػػػد التعػػػػرض ألم أزمػػػة مثػػػػؿ  ِّ
 األخطاء الطبية التي تحدث . 

 مرتفع ٕ.ّٕ 1.14895 3.6857

عمػى الػدفاع عػف سػمعة المستشػفى عنػد تحرص صفحة المستشػفى  ِْ
 تعرضيا لحممة تشكيو بشكؿ فكرم.

 مرتفع ْ.ُٕ 1.08443 3.5714

التشػػبيؾ مػػع كسػػائؿ اإلعػػػبلـ كاإلعبلميػػيف كالمػػؤثريف كالناشػػػطيف   ِٓ
 عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي.

 مرتفع ُ.ُٖ 88278. 4.0571

 مرتفع ْ.ٕٓ 1.10560 3.7714 كجكد تصريحات كاضحة بشكؿ مسبؽ حكؿ تطكرات الجائحة ِٔ

تيػػػػتـ إدارة المستشػػػػػفى فػػػػػي الػػػػػردكد عمػػػػػى التعميقػػػػػات السػػػػػمبية مػػػػػع   ِٕ
 امكانية التعامؿ معيا باستراتيجية متقنة.

 مرتفع ُ.ٕٓ 1.12205 3.7571

 مرتفع ُ.ٕٕ 1.17073 3.8571 إشراؾ فريؽ العبلقات العامة في إدارة السمية اإللكتركنية . ِٖ

 مرتفع ٔ.ٕٓ 1.13305 3.8771 المجمكع

 

تنػػكع اسػػتراتيجيات المستشػػفيات المتخصصػػة لعػػبلج مصػػابي يشػػير الجػػدكؿ أعػػبله أف 

مرتفػػع، فيػركس ككركنػػا فػػي ادارة السػمعة االلكتركنيػػة عبػػر مكاقػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي 

%( كبداللػػػػة المتكسػػػػط ٔ.ٕٓحيػػػػث جػػػػاءت اسػػػػتجابة المكظفينمرتفعػػػػة جػػػػدان بنسػػػػبة )
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( كىػذا يػػدؿ عمػى ميػارة المستشػػفيات فػي ادارة السػمعة االلكتركنيػػة ُٕٕٖ.ّالحسػابي )

 عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالتي تتمثؿ فيما يمي: 

عبػػػر مكاقػػػع  التشػػػبيؾ مػػػع كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ كاإلعبلميػػػيف كالمػػػؤثريف كالناشػػػطيف -ُ

 %.ُ.ُٖالتكاصؿ االجتماعي بنسبة 

 %.ُ.ٕٕإشراؾ فريؽ العبلقات العامة في إدارة السمعة اإللكتركنية بنسبة  -ِ

كجػػػػكد تصػػػػريحات كاضػػػػػحة بشػػػػكؿ مسػػػػبؽ حػػػػػكؿ تطػػػػكرات الجائحػػػػة بنسػػػػػبة  -ّ

ٕٓ.ْ.% 

تيػػتـ إدارة المستشػػفى فػػي الػػردكد عمػػى التعميقػػات السػػمبية مػػع امكانيػػة التعامػػػؿ  -ْ

 %.ُ.ٕٓية متقنة بنسبة معيا باستراتيج

الخػركج بتصػريح صػحفي عاجػؿ عنػد التعػرض ألم أزمػة مثػؿ األخطػاء الطبيػة  -ٓ

 %.ٕ.ّٕالتي تحدث  بنسبة 

تحػػرص صػػفحة المستشػػفى عمػػى الػػدفاع عػػف سػػمعة المستشػػفى عنػػد تعرضػػيا  -ٔ

 %.ْ.ُٕلحممة تشكيو بشكؿ فكرم بنسبة 

 مناقشة النتائج

 الت ؤ ربط النتائج بالتسا

اىتمػػاـ المستشػػفيات المتخصصػػة  لعػػبلج مصػػابي فيػػركس أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف 

مرتفػع جػدان بنسػبة  ككركنا في ادارة السمعة االلكتركنية عبػر مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي
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يعتبر إرضاء جميكر مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي عنصػرا ميمػا مػف حيث  %( ِ.ُٖ)

قيػػاس رضػػػا جميػػػكر فػػػي مكاقػػػع  %، كمػػػا أفِ.َٗعناصػػر نجػػػاح المستشػػػفى بسػػػبة 

%، كيؤخػد ارضػاء جميػكر مكاقػع ُ.ّٖالتكاصؿ االجتماعي  يتـ بشػكؿ دكرم  بنسػبة 

 %.ٔ.ِٖالتكاصؿ االجتماعي ككسب تأييدىـ بعيف االعتبار  بنسبة 

كأظيػػػرت النتػػػائج أف كعػػػي المػػػكظفيف داخػػػؿ المستشػػػفى بمخػػػاطر السػػػمعة اإللكتركنيػػػة 

%، كما يتكفر فريػؽ مؤىػؿ لئلجابػة عمػى أسػئمة ْ.ُٖكمدل تأثيرىا  مرتفع جدا بنسبة 

%، ٔ.ٖٕجميػػػكر مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي بأسػػػمكب الئػػػؽ كبكػػػؿ شػػػفافية بنسػػػبة 

 %.ٗ.ِٕكيكجد ثقافة االعتذار عند القياـ باألخطاء الطبية الغير مقصكدة بنسبة 

مػػا مػػػدل اىتمػػػاـ كذلػػؾ يجيػػػب عػػف السػػػؤاؿ األكؿ لمدراسػػة كالػػػذم يػػنص عمػػػى : " 

تشػػػػفيات المتخصصػػػػة  لعػػػػالج مصػػػػابي فيػػػػركس ككركنػػػػا فػػػػي ادارة السػػػػمعة المس

 االلكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي ؟

أف مسػاىمة مكاقػػع التكاصػؿ االجتمػاعي فػي ادارة السػمعة اإللكتركنيػػة كمػا تبػيف النتػائج 

%( مػػا يػػدؿ عمػػى ٗ.ٖٔمرتفػػع جػػدان، بنسػػبة )فيمػػا  يتعمػػؽ  بمكضػػكع فيػػركس ككركنػػا 

الجيػػػد لمكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي ادارة السػػػمعة، حيػػػث تحتػػػؿ مكاقػػػع  التكظيػػػؼ

%، كتعتبػر ِ.ْٗالتكاصؿ االجتماعي مكانة كبرم قػادرة عمػى أف تصػنع الفػرؽ بنسػبة 

 %.ْٗكذلؾ األكثر قكة كتأثيرا في إدارة السمعة بنسبة 
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مػػػػع كتيػػػتـ ادارة المستشػػػػفى بمتابعػػػػة المسػػػػتجدات المنشػػػكرة عمػػػػى الصػػػػفحة كالتفاعػػػػؿ 

%، كتساىـ مكاقع التكاصؿ االجتمػاعي فػي تعزيػز العبلقػات مػع ُ.ّٗجميكرىا بنسبة 

%، كفػي ِٖ%، كما تسػاىـ فػي فػي تكػكيف سػمعة جيػدة بنسػبة ٓ.َٗجميكرىا بنسبة 

%، كتمعػػب مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي دكرا بػػارزا َٖإدارة السػػمعة االلكتركنيػػة بنسػػبة 

 %.ُ.ٕٓكفعاال في إدارة السمعة بنسبة 

كذلػؾ يجيػػب عػػف السػػؤاؿ الثػاني لمدراسػػة كالػػذم يػػنص عمػى : " مػػا مػػدل مسػػاىمة 

مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي ادارة السػػمعة اإللكتركنيػػة فيمػػا  يتعمػػؽ  بمكضػػكع 

 فيركس ككركنا ؟؟ "

فػي االليػات التػي يػتـ اتباعيػا داخػؿ ىػذه المستشػػفيات كأظيػرت النتػائج أف ىنػاؾ تنكيػع 

% ، كتمثمػت ىػذه ٔ.ٕٖمرتفػع جػدان بنسػبة يػركس ككركنػا المخصصة لعبلج مصابي ف

%، كمػػا يمتمػػؾ ِ.ٖٗاآلليػػات فػػي انجػػاز الفريػػؽ الطبػػي ميامػػو بكفػػاءة عاليػػة  بنسػػبة 

الطػػػاقـ الطبػػػػي  خبػػػػرة كافيػػػػة فػػػػي كيفيػػػة االجابػػػػة عػػػػف استفسػػػػارات المرضػػػػى بنسػػػػبة 

مرضػى %، كيتكفر اخصائييف نفسييف لمقدرة عمػى التعامػؿ مػع الكضػع النفسػي لمِ.ْٗ

%، كمػػا أف المستشػػفى مجيػػز بمعػػدات كتقنيػػات حديثػػة تمبػػي احتياجػػات ٕ.ٖٗبنسػػبة 

%، كيتبػع المشػفى سياسػة كسػر الحػاجز بػيف االطبػاء كالمرضػى ْ.ٕٖالمرضى بنسبة 

 %.ٖٔكخمؽ لغة الحكار بنسبة 
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كيمجػػان المشػػفى إلػػى تنميػػة الميػػارات السػػمككية لجميػػع العػػامميف فػػي المستشػػفى لتحسػػيف 

%، كمػا أف ىنػاؾ أجػكاء حسػنة كتشػجيعية ْ.ٖٓلتعامميػة مػع المرضػى بنسػبة قدراتيـ ا

%، اضػػػافة إلػػػى أف طبيعػػػة العبلقػػػة ّ.ُٖتخمػػػؽ ركح ايجابيػػػة لػػػدل المرضػػػى بنسػػػبة 

%، ُ.ّٖالسػػػائدة داخػػػػؿ المستشػػػفى حسػػػػنة يسػػػػكدىا االنسػػػانية ركح التعػػػػاكف بنسػػػػبة 

يػؽ كدائػػـ بنسػػبة كيحػرص العػػاممكف بالمستشػفى عمػػى تمبيػػة حاجػات المرضػػى بشػػكؿ دق

ُٖ.ٕ.% 

كذلؾ يجيب عف السؤاؿ الثالث لمدراسة كالذم ينص عمى : "  ما ىي االليات التي 

 يتـ اتباعيا داخؿ ىذه المستشفيات المخصصة لعالج مصابي فيركس ككركنا "

تنػكع فػي اسػػتراتيجيات المستشػفيات المتخصصػة لعػػبلج كبينػت النتػائج كػذلؾ أف ىنػػاؾ 

ادارة السػمعة االلكتركنيػة عبػر مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي  مصػابي فيػركس ككركنػا فػي

%( كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى ميػػػارة المستشػػػفيات فػػػي ادارة السػػػمعة ٔ.ٕٓمرتفع بنسػػػبة )بشػػػكم

االلكتركنيػػة عبػػػر مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كالتػػي تتمثػػػؿ فػػػي التشػػػبيؾ مػػػع كسػػػائؿ 

جتمػػػاعي بنسػػػبة اإلعػػػبلـ كاإلعبلميػػػيف كالمػػػؤثريف كالناشػػػطيف عبػػػر مكاقػػػع التكاصػػػؿ اال

ػػػػبة ُ.ُٖ ػػػػة فػػػػػي إدارة السػػػػػمعة اإللكتركنيػػػػػة بنسػ شػػػػػراؾ فريػػػػػؽ العبلقػػػػػات العامػ %، كا 

%، ككجػػػكد تصػػػريحات كاضػػػحة بشػػػكؿ مسػػػبؽ حػػػكؿ تطػػػكرات الجائحػػػة بنسػػػبة ُ.ٕٕ

%، كمػػا تيػػتـ إدارة المستشػػفى فػػي الػػػردكد عمػػى التعميقػػات السػػمبية مػػع امكانيػػػة ْ.ٕٓ
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%، كتخػرج بتصػريح صػحفي عاجػؿ عنػد ُ.ٕٓالتعامؿ معيا باستراتيجية متقنة بنسبة 

%، كتحػرص عمػى ٕ.ّٕالتعرض ألم أزمة مثؿ األخطػاء الطبيػة التػي تحػدث  بنسػبة 

% ْ.ُٕالدفاع عف سػمعة المستشػفى عنػد تعرضػيا لحممػة تشػكيو بشػكؿ فػكرم بنسػبة 

كذلؾ يجيب عف السؤاؿ الرابع عف السؤاؿ الرابع لمدراسة كالػذم يػنص عمػى مػا ىػي 

المستشػػػفيات المتخصصػػة لعػػػالج مصػػابي فيػػػركس ككركنػػا فػػػي ادارة اسػػتراتيجيات 

 السمعة االلكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي

 النتائج 

اىتمػاـ المستشػفيات المتخصصػة  لعػبلج مصػابي فيػركس ككركنػا فػػي ادارة  -ُ

مرتفػػع جػػػدان  بنسػػػبة  السػػمعة االلكتركنيػػػة عبػػػر مكاقػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي

(ُٖ.ِ)% 

مسػػػاىمة مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي ادارة السػػػمعة اإللكتركنيػػػة فيمػػػا   -ِ

 %(ٗ.ٖٔمرتفع جدان بنسبة )يتعمؽ  بمكضكع فيركس ككركنا 

فػػػػي االليػػػػات التػػػػي يػػػػتـ اتباعيػػػػا داخػػػػؿ ىػػػػذه المستشػػػػفيات ىنػػػػاؾ تنكيػػػػع  -ّ

 %ٔ.ٕٖمرتفع جدان بنسبة المخصصة لعبلج مصابي فيركس ككركنا 
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ت المستشػػػفيات المتخصصػػػة لعػػػبلج مصػػػابي تنػػػكع فػػػي اسػػػتراتيجياىنػػػاؾ   -ْ

ػػػػا فػػػػػي ادارة السػػػػػمعة االلكتركنيػػػػػة عبػػػػػر مكاقػػػػػع التكاصػػػػػؿ  فيػػػػػركس ككركنػ

 %(ٔ.ٕٓمرتفع بنسبة )االجتماعي بشكؿ 

ميػػػارة المستشػػػفيات الفمسػػػطينية فػػػي ادارة السػػػمعة االلكتركنيػػػة عبػػػر مكاقػػػع  -ٓ

 التكاصؿ االجتماعي

 التكصيات يكصي الباحثاف بما يمي:

ابعػػػػة لممستشػػػػػفيات لنقػػػػؿ االخبػػػػار كالتطػػػػكرات المتعمقػػػػػة تخصػػػػيص صػػػػفحة ت -ُ

 بمرضى فيركس ككركنا.

عمػػػؿ اسػػػتطبلع رأم اسػػػبكعيان فػػػي مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي لمتعػػػرؼ عمػػػى  -ِ

 مدل رضا الجميكر عف خدمات المستشفى في رعاية مرضى ككركنا.

تصكير فيديكىات مصكرة لممرضى لمف يقبؿ ذلؾ لمحػديث عػف فيػركس ككركنػا  -ّ

 ة العبلج في المستشفى.كطبيع

 تخصيص مكظفي لمتابعة الردكد كالرد عمى االشاعات أكالن بأكؿ.  -ْ

تنفيػػذ حمػػبلت لمعبلقػػات العامػػة لتعزيػػز سػػمعة المستشػػفيات المعالجػػة لمرضػػى  -ٓ

 ككركنا.  
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 الممخص

جػػاءت الكرقػػة بعنػػػكاف " الراسػػتافارنية " كالتػػي تنػػػاكؿ فييػػا الباحػػث بمقدمػػػة فييػػا بيػػػاف 

لممكضػكع ، كتحديػػد البحػث كأسػػباب اختيػػاره ، كأىميتػو كالخطػػة  ، كالمػنيج الػػذم سػػار 

 عميو كقد تناكلت الدراسة في أربعة مباحث كمطالب .

ة" كاحتػػكل المبحػػث عمػػى مطمبػػػيف المبحػػث األكؿ لمحػػديث عػػف " مفيػػكـ الراسػػػتافارني  

تطرقػػت فييمػػا عػػدة مكضػػكعات مػػف ضػػمنيا المفيػػكـ العػػاـ لمراسػػتافارنية ، كبيانيػػافي 

 العصر الحديث ، 

المبحػػث الثػػاني تنػػاكؿ الباحػػث فيػػو " الراسػػتافارانية النشػػأة كالتطػػكر" كمػػا احتػػكل       

بابيا ، كأىػػػـ المبحػػث عمػػػى ثبلثػػػة مطالػػب بينػػػت فيػػػو تػػاريخ كنشػػػأة ىػػػذه الظػػاىرة كأسػػػ

 معتقداتياكأفكارىا ، كبياف أبرز الشخصيات الؤثرة .

المبحػػث الثالػػث جػػاء بعنػػػكاف "  آثػػار الراسػػتافارنية فػػػي المجتمػػع العربػػي كاإلسػػػبلمي " 

 كتناكؿ الباحث فيو مطمبيف اآلثار الفكرية كاإلجتماعية ، كاآلثار الدينية اإلعتقادية .
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افارنية عمػػى ضػػكء الػػديف كالػػكعي االجتمػػاعي " المبحػػث الرابػػع لمحػػديث عػػف " الراسػػت  

كاحتػػكل المبحػػث عمػػى ثبلثػػة مطالػػب ضػػمنيا مكقػػؼ اإلسػػبلـ مػػف ظػػاىرة الراسػػتافارنية 

 كالعناية بالتربية اإلسبلمية ،كطرؽ ككقاية كسبؿ عبلجيا .

كاختػػتـ الباحػػث الدراسػػة بػػأىـ النتػػائج كالتكصػػيات كزيػػؿ الدراسػػة بفيػػرس لممصػػادر     

 رس.كالمراجع كفي

 كباهلل التكفيؽ
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Abstract 

The paper, entitled “Rastafarianism,” came in which the 
researcher discussed with an introduction an explanation of the 
topic, defining the research, the reasons for choosing it, its 
importance and plan, and the approach that was applied to it. 
The study dealt with four topics and demands. 

 
  The first topic to talk about "the concept of Rastafarian" and 
the topic contained two requirements in which several topics 
were discussed, including the general concept of Rastafarian, 
and its statement in the modern era, 
      The second topic: The researcher dealt with "Rastafarian 
origin and development". The research also contained three 
demands in which I explained the history and origins of this 
phenomenon and its causes, the most important beliefs and 
ideas, and the statement of the most influential personalities. 

 
The third topic came under the title "Rastafarian effects of 
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Arab and Islamic society", and the researcher discussed two 
demands on the intellectual, social, and religious beliefs. 

 
  The fourth topic to talk about "Rastafarianism in the light of 
religion and social awareness." The topic contained three 
demands, including the position of Islam on the phenomenon of 
Rastafarianism and care for Islamic education, methods, 
prevention and ways to treat them. 

The researcher concluded the study with the most important 
results and recommendations, and the study was removed with 
an index of sources, references and an index. 
God bless 
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 المقدمة

ػػػػػة عمم ػػػػػيـ بكرقػػ ػػػػػديف اكد اف اسػ ػػػػػيف الػػ ػػػػتافارنية بػػ ػ ػػػػػكع الراسػػ ػػػػػا مكضػػ ػػػػػة اتطػػػػػػػرؽ فييػ يػػ

ػػػػػباب  ػػػػػة شػ ػػػػػع المسػػػػػػمـ كخاصػ ػػػػػة الفػػػػػػرد كالمجتمػ ػػػػػاعي  كذلػػػػػػؾ لحمايػ كالػػػػػػكعي اإلجتمػ

المسػػػػمميف اليػػػػكـ ، حيػػػػث أنيػػػػا لػػػػـ تكػػػػف كاضػػػػحة لػػػػدل كثيػػػػر مػػػػف النػػػػاس ، كيظػػػػف 

الػػػػبعض أنيػػػػا قامػػػػت مػػػػف أجػػػػؿ تحريرالعبكديػػػػة كاإلنعتػػػػاؽ مػػػػف الظمػػػػـ كسػػػػكؼ أبػػػػٌيف 

ريػػػػػؼ المفيػػػػػكـ العػػػػػاـ ليػػػػػذه العقيػػػػػدة  مػػػػػف حيػػػػػث تأريخيػػػػػا  مػػػػػف خػػػػػبلؿ الدراسػػػػػة تع

كنشػػػػأتيا كأسػػػػباب قياميػػػػا كأىػػػػـ معتقػػػػداتيا كأفكارىػػػػا ،  كأبػػػػرز الشخصػػػػيات المػػػػؤثرة 

، كمػػػػػا سػػػػػكؼ اتطػػػػػرؽ إلػػػػػى آثارىػػػػػا عمػػػػػى المجتمػػػػػع العربػػػػػي كالمسػػػػػمـ . كتكضػػػػػيح 

 مكقؼ اإلسبلـ مف ىذه الظاىرة ككقاية المجتمع منيا كسبؿ معالجتيا  .

 حث :منيج الب

يسػػػػػعى الباحػػػػػث مػػػػػف خػػػػػبلؿ البحػػػػػػث إلسػػػػػتخداـ المػػػػػنيج الكصػػػػػفي التحميمػػػػػي مػػػػػػف 

خػػػػػبلؿ اسػػػػػػمكبي اإلسػػػػػػتقراء ، كذلػػػػػػؾ بػػػػػالرجكع إلػػػػػػى المراجػػػػػػع كالمصػػػػػػادر الرئيسػػػػػػية 

 التي تدفع إلنجاح البحث .
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 أىمية البحث :ػ 

 تتجمى أىمية ىذه الدراسة في تسميط الضكء عمى الراستافارنية :

 لعقيدة الراستافارنية.معرفة المفيكـ العاـ  .ُ

 تأثر ىذه الظاىرة بالعقيدة الييكدية كالنصرانية . .ٕ

ػػػػػرة الصػػػػػػػحيحة  .ٖ ػػػػػي النظػ ػػػػتافارنية كتجمػػ ػ ػػػػػف الراسػ ػػػػػة اإلسػػػػػػػبلـ مػ التعريػػػػػػؼ برؤيػ

 لئلعتقاد باهلل تعالى .

 أىداؼ البحث :

  تتمثؿ أىداؼ البحث في : 

 تناكؿ عقيدة الراستافارنية مف حيث تاريخيا ك نشأتيا . .ُ

 العقيدة االسبلمية  كتعرية معتقدات الراستافارنية .حماية أبناء  .ِ

 حماية المتجمع مف التأثر الشديد الراستا. .ّ

 محاكلة لتبصير  الشباب المسمـ إعدادان عميقان كاعيان كمدركاى  .ْ

 تعريؼ المجتمع بمعتقدات الراستافارنية ككضع عمى ضكء العقيدة السميمة . .ٓ

 حدكدالبحث :

 استافارنية مف حيث أسباب قياميا كآثارىا .تسميط الضكء عمى العقيدة الر 
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 فركض البحث :

يرل الباحث أنػو ال بػد مػف معرفػة بعػض القكاعػد التػي  يجػب الرجػكع إلييػا : أف القػرآف 

الكػػػريـ كالسػػػػنة المطيػػػػرة ىمػػػا المصػػػػدراف األساسػػػػياف لؤلمػػػة اإلسػػػػبلمية  ، كأف الػػػػديف 

 اإلسبلمي ىكخاتـ كناسخ لكؿ األدياف السابقة .

 الدراسات السابقة :

 ىيكؿ البحث : الراستافارنية بيف الديف كالكعي اإلجتماعي

 مستخمص الدراسة -

 المقدمة -

 المبحث األكؿ: مفيكـ الراستافارنية . -

 المطمب األكؿ :  تعريؼ مصطمح الراستافارنية .

 المطمب الثاني : تعريؼ الراستافارنية في العصر الحديث

 ة النشأة كالتطكرالمبحث الثاني : الراستافارني -

 المطمب األكؿ : تاريخ كنشأة الراستافارنية كاسبابيا

 المطمب الثاني : أىـ المعتقدات

 المطمب الثالث : أبرز الشخصيات المؤثرة 
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 المبحث الثالث :آثار الراستافارنيةفي المجتمع العربي كاإلسالمي -

 المطمب األكؿ : اآلثار الفكرية كاإلجتماعية 

 المطمب الثاني : اآلثار الدينية 

 المبحث الرابع :الراستافارنية عمى ضكء الديف كالكعي االجتماعي  -

 المطمباألكؿ : مكقؼ اإلسبلـ مف الراستافارنية .

 المطمبالثاني : العناية بالتربية اإلسبلمية .

 المطمب الثالث : الكقاية العبلج مف ظاىرة الراستافارنية .

 ئج كالتكصيات . المصادر كالمراجعأىـ النتامتضمنة الخاتمة : 

 المبحث األكؿ

 مفيكـ الراستافارية

 كالحػػػػاالت العػػػػاـ المنػػػػاخ نكضػػػػح أف ينبغػػػػي الراسػػػػتفارية، الديانػػػػة عػػػػف الحػػػػديث قبػػػػؿ

 كبخاصػػػػػة ، الكػػػػػاريبي البحػػػػػر منطقػػػػػة عمييػػػػػا كانػػػػػت التػػػػػي كاالجتماعيػػػػػة السياسػػػػػية

 صػػػػح إف الراسػػػتفارية، ميػػػد أك الديانػػػة ىػػػذه فييػػػػا كلػػػدت التػػػي الدكلػػػة چامايكػػػا دكلػػػة

 .ممكنة دقة بأكبر ظيكرىا أسباب معرفة لنا يتسنى حتى كذلؾ التعبير،

 المػػػػزارع مػػػػبلؾ مػػػػف صػػػػغيرة مجمكعػػػػة. عنيػػػػؼ تػػػػاريخ لچامايكػػػػا المبكػػػػر التػػػػاريخ إف

 كليرسػػػػػخكا. األفارقػػػػػة العبيػػػػػد مػػػػػف اآلالؼ عمػػػػػى المطمقػػػػػة السػػػػػمطة يممكػػػػػكف البػػػػػيض
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 العػػػػػػائبلت، بتػػػػػدمير آدميػػػػػتيـ مػػػػػف السػػػػػكد سػػػػػػمخ بمحاكلػػػػػة البػػػػػيض قػػػػػاـ. العبكديػػػػػة

 ىػػػذا مػػػف كبػػػالرغـ. المجتمػػػع مػػػف األفارقػػػة كمحػػػك. الغنػػػي ميػػػراثيـ مػػػف السػػػكد كمنػػػع

ػػػػػؿ ػػػػػد كاصػػ ػػػػػي العبيػػ ػ ػػػػا فػ ػ ػػػػػة چامايكػػ ػػػػػة مقاكمػػ ػ ػػػػػاركيـ العبكديػ ػػػػػمة بمعػػ ػػػػػكا الباسػػ ػ  لبقتنصػ

 Emily Blatter: Chant Down Babylon the ).حػػػريتيـ

Rastafarian Movement. P.P 2  .) 

لػػػػذلؾ كػػػػػاف البػػػػيض ينظػػػػػر تحقيػػػػؽ  مصػػػػػالحيـ فقػػػػط كلػػػػػـ ينظػػػػركا إلػػػػػى السػػػػػكد    

كبشػػػر مػػػثميـ كلكػػػنيـ لػػػيس ليػػػـ حقػػػكؽ آدميػػػو كال حػػػؽ ليػػػـ فػػػي ىػػػذه الحيػػػػاة إال أف 

 يعشكا تحت رحمة البيض .

 المطمب األكؿ : تعريؼ مصطمح الراستافارية    

باإللػػػػػو الييػػػػػكدم الراسػػػػػتافارم ىػػػػػي حركػػػػػة دينيػػػػػة سياسػػػػػية يؤمنػػػػػكا معتقػػػػػدييا    

كالمسػػػػػيحي كالػػػػػذم يطمقػػػػػكف عميػػػػػو جػػػػػاه ، كعمػػػػػى العمػػػػػكـ فػػػػػإف معتقػػػػػد الراسػػػػػتافارية 

 مبني عمى الديانتيف الييكدية كالمسيحية .

 المغػػػػة كفػػػػي. Ras Tafari" تفػػػػارم راس" كممػػػػة مػػػػف إسػػػميا الحركػػػػة ىػػػػذه تشػػػتؽ

ػػػػػة) اإلثيكبيػػػػػػة ػػػػػإف( األميريػ ػػػػػد" أك" أميػػػػػػر" أك" رأس" تعنػػػػػػي ras فػ ػػػػػي قائػ ػػػػػيش فػ  ،"جػ

ػػػػتافاريانية نظػػػػػػاـ كفػػػػػػي". ميابػػػػػػة أك خشػػػػػػية" تعنػػػػػػي tafari ككممػػػػػػة ػػػػػذا فػػػػػػإف الرسػػ  ىػ

 Ras Tafari مػػػػاككنيف تفػػػػارم راس إلػػػػى خاصػػػػة بصػػػػكرة يشػػػػير المصػػػطمح
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Makonnen (1892– 1975)، اإلثيػػػػػػكبي اإلمبراطػػػػػػكر أصػػػػػػبح الػػػػػػذم 

ػػػػػػي ػػػػػمو) األكؿ ىيبلسيبلسػ ػ ػػػػػيحي إسػػ ػ ػػػػػػي المسػػ ػػػػػة فػػ ػ ػػػػػد( المعمكديػػ ػ ػػػػػو عنػػ ػ ػػػػػاـ تتكيجػػ ػ  عػػ

ػػػػػدقت حيػػػػػػػث ،َُّٗ ػػػػػو أغػػ ػػػػػاب عميػػ ػػػػػؿ ألقػػ ػ ػػػػػد" مثػ ػػػػػكذا، أسػػ ػػػػػار ييػػ ػػػػػػؾ اهلل، مختػػ  ممػ

 كعػػػػاظ فبػػػدأ. األفرككاريبيػػػػة الثقافػػػة فػػػػي صػػػدمة إحػػػػداث فػػػي تسػػػػبب كىػػػذا". الممػػػكؾ

ػػػػػؿ ػ ػ ػ ػػػػػػؼ مثػ ػ ػ ػػػػػػرت، جكزيػ ػ ػ ػػػػػكف ىيبػ ػ ػ ػ ػػػػػػي يعمنػػ ػ ػ ػػػػػكارع فػ ػ ػ ػ ػػػػػتكف، شػ ػ ػ ػ ػػػػػا، كينجسػ ػ ػ ػ  أف جامايكػػ

ػػػػيا ىػػػػػك ىيبلسيبلسػػػػػي  الثػػػػػػاني المجػػػػػيء ىػػػػػك ىػػػػػػذا كأف إنتظػػػػػاره، طػػػػػاؿ الػػػػػػذم المسػ

 ىػػػػػك ىيبلسيبلسػػػػػي إعتبػػػػر الػػػػػذم الراسػػػػتافارية، مسػػػػػارات أحػػػػػد بػػػػدأ كىكػػػػػذا. لممسػػػػيح

ػػػػيا الحػػػػػػي اإللػػػػػو ػػػػائد النظػػػػػاـ يسػػػػػػقط الػػػػػذم األسػػػػػػكد كالمسػ  حكػػػػػػـ بدايػػػػػػة كيعمػػػػػف السػػ

 .السكد

 بعػػػػػض أف مػػػػػف الػػػػػرغـ عمػػػػػى ، العممػػػػػاء قبػػػػػؿ مػػػػػف الراسػػػػػتافارية الحركػػػػػة تسػػػػػمى   

Rastafari (. أدنػػػػاه انظػػػػر) كميػػػػيف الئػػػػؽ غيػػػػر المصػػػػطمح ىػػػػذا يعتبػػػػركف أنفسػػػػيـ

ػػػػػيـ بسػػػػػػبب ػػػػػة الفضػػػػػػفاض التنظػ ػػػػػتافارم لحركػ  ألكلئػػػػػػؾ العرضػػػػػػي كاالضػػػػػػطياد الراسػ

 بعػػػػػدد المتعمقػػػػػة الدقيقػػػػػة اإلحصػػػػػاءات مػػػػػف التأكػػػػػد يصػػػػػعب ، إلييػػػػػا ينتمػػػػػكف الػػػػذيف

ػػػػػاء عػػػػػػدد يتػػػػػػراكح. األتبػػػػػػاع  عمػػػػػػى) َََََٕ ك َََََُ بػػػػػػيف التقػػػػػػديرم األعضػ

 كلػػػػيس ، Rastafari مػػػػع متعػػػػاطفيف بالتأكيػػػػد يشػػػػمؿ األعمػػػػى الػػػػرقـ أف مػػػػف الػػػػرغـ
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ػػػػتافارييف) .جامايكػػػػػا فػػػػػي معظميػػػػػـ يعػػػػػيش ،( أعضػػػػػاء  . باريػػػػػت ، ليكنػػػػػارد إ. الراسػ

 ( ُٖٔٗمعيد الدراسات الكاريبية ، 

 المطمب الثاني : تعريؼ الراستافارية في العصر الحديث

ػػػػػتا إف ركبػػػػػػرت      ػػػػػارلي نيسػ ػػػػػارلي بػػػػػػكب) مػ ػػػػػر ٔ( )مػ ػػػػػايك ُُ – ُْٓٗ فبرايػ  مػػ

 شػػػماؿى ( آف سػػػانت) قريػػػة فػػػي كلػػػد العػػػالـ، فػػػي ريجػػػي مغنػػػي أشػػػير يعتبػػػر( ُُٖٗ

 ثػػػػػـ كيمحنيػػػػػا بنفسػػػػػو الكممػػػػػات يكتػػػػػب فيػػػػػك كبيػػػػػرة، مكىبػػػػػة يممػػػػػؾ كػػػػػاف ، جامايكػػػػػا

 بسػػػػاطة فػػػػي العػػػالـ حػػػػكؿ السػػػاحؽ نجاحػػػػو سػػػػر كيكمػػػف. الػػػػكيمرز فرقػػػة مػػػػع يغنييػػػا

 كالحريػػػػػة، كالعدالػػػػػة، الظمػػػػػـ، عمػػػػػى التمػػػػػرد: ينشػػػػػرىا التػػػػػي الرسػػػػػالة كأىميػػػػػة كمماتػػػػػو

 حكلػػػػو مػػػػف يجػػػػذب أف إسػػػػتطاع ك. أنكاعػػػو بكػػػػؿ كالحػػػػب الفقػػػػر، كمحاربػػػػة كالسػػػبلـ،

ػػػػػيف ػػػػػف المبليػ ػػػػػؿ مػ ػػػػػاس كػ ػػػػػراؽ األجنػ ػػػػػاركؽ  ).كاألعػ ػػػػػد فػ ػػػػػأة..  أحمػ ػػػػػتفارية النشػػ الراسػ

 ( .َُِٕيكليك،  ِّالعقيدة  

فكػػػػػاف مغنػػػػػي الرايغػػػػػي بػػػػػكب مػػػػػارلي كجػػػػػد صػػػػػدل كبيػػػػػر كسػػػػػط الشػػػػػباب      

قبمػػػػػة  المػػػػراىقيف كالكبػػػػػار ، فاصػػػػػبح يغنػػػػػي فػػػػػي كافػػػػػة بمػػػػػداف العػػػػػالـ ككػػػػػاف غنػػػػػاءه

لمسػػػػكد األفارقػػػػػة حيػػػػث تنػػػػػاكؿ قضػػػػية التفرقػػػػػة العنصػػػػرية كمشػػػػػاكؿ الفقػػػػر ، ككػػػػػاف 

 يرل أف البد مف كحدة الدكؿ األفريقية .
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 المبحث الثاني

 الراستافارية النشأة كالتطكر

 مجػرد أنيػا آخػركف فييػا يػرل بينمػا ديانػة، الػبعض يعتبرىػا النشػأة الچامايكية الراستفارية

 فمسػفية، حركػة أك كديانػة معتنقييػا عػف نتحدث ىنا إلى حياة، أسمكب أك فمسفية طريقة

ا أمػا  الػػذيف العػالـ حػػكؿ فػالمبلييف معتنقييػػا، كعػف كديانػة، األصػػمي مفيكميػا عػػف بعيػدن

ظػاىرة اجتماعيػة كانػت باألصػؿ حركػة الييبيػز"   حركػات مػف حركػة مجػرد أنيا يظنكف

لمناىضػػة  بعينيات القػرف العشػريفشػبابية نشػأت فػي الكاليػػات المتحػدة فػي سػتينيات كسػػ

 الرأسمالية "  

 المطمب األكؿ : تاريخ كنشأة الراستافارية كأسبابيا 

 السػػكداء المجتمعػػات بػيف الماضػػي القػػرف مػف الثبلثينيػػات فػػي الراسػتافارم حركػػة كلػدت

( الرسػػتافارم حيػػث مػػف ،" قمػػع" أك) اضػػطياد عمػػى لبلحتجػػاج جامايكػػا فػػي المحركمػػة

 كلػػيس) العػػكدة فػػي السػػكد رغبػػة عػػف كتحػػدث. األفارقػػة العبيػػد مػػف المنحػػدريف ألكلئػػؾ

 تػػراثيـ كاحتضػػاف بأنفسػػيـ االعتػػزاز عمػػى السػػكد الحركػػة شػػجعت. إفريقيػػا إلػػى( اليجػػرة

 األفريقي .
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كيػػػرل الباحػػػث أف تمػػػؾ الفتػػػرة كانػػػت مػػػف اقصػػػى فتػػػرات اإلضػػػطياد عمػػػى الشػػػعكب 

تسػػعى مػػف لقمػػة العػػيش الكريمػػة ككانػػت  اإلفريقيػػة المغمػػكب عمػػى أمرىػػا ، التػػي كانػػت

 الدكؿ العظمى  تتنافس فيما احكاـ قبضتيا عمى ىذه الشعكب الضعيفة .

 مػػارككس ككػاف الراسػتافارم حركػػة تشػكيؿ فػي رئيسػينا دكرنا لعبػػت أخػرل ىنػاؾ شخصػية
ػػػا غػػػارفي الراسػػػتافارم معظػػػـ يػػػرل(. َُْٗ-ُٕٖٖ) غػػػارفي  المعمػػػػداف يكحنػػػا - نبين
ا - الثػاني  الصػػادر تصػػريحو تضػػمنت كالتػػي إليػػو المنسػكبة النبػػكءات أشػػير مػػف ككاحػػدن
 تتػػكيج إلػػى يشػػير أنػػو ييػػزعـ ِّ" ممػػؾ سػػيتكج ألنػػو ، إفريقيػػا إلػػى انظػػر" ُِٕٗ عػػاـ
 ككػاف ، كالثبلثينيػات العشػرينات فػي األسػكد الفخػر لقضػية غارفي ركج سيبلسي ىايمي
ا  المجتمعػات كفػي جامايكػا فػي الػدنيا الطبقػة مػف السػكد بػيف خاص بشكؿ كمؤثرنا ناجحن
 باسػـ Rastafari أكائػؿ مػف العديػد ،كبػدأ الحركػة أساسػي بشكؿ فمسفتو شكمت. الريفية

Garveyite .ا غػارفي يعػٌرؼ لـ ، ذلؾ كمع  مقػاالن  ككتػب بػؿ ، الراسػتافارم بحركػة أبػدن
ركجػػرز ، ركبػػرت أثمػػي. بيبػػي  ).االحػػتبلؿ كقػػت إثيكبيػػا لمغػػادرة سيبلسػػي ىيمػػي ينتقػػد

   ـ(َََِ.المقدس. منشكرات
كلقػد لعػب دكران كبيػران فػي الػػدفاع عػف حقػكؽ السػكد كرفػع الظمػػـ عػنيـ ككتػب كثيػران عػػف 

 معاناتيـ كاضطيادىـ مف المستعمريف البيض بمختمؼ ألكانيـ .

 تبدأ األحداث مف بعد كصكؿ كريستكفر ككلمبس إلػى چامايكػا فػي القػرف الخػامس     
عشػر المػيبلدم. كالتػػي كػاف سػػكانيا األصػمييف ىػػـ مػف قبائػػؿ األراكاؾ، كالػذيف اسػػتقركا 

ؽ.ـ. حتػى أف اسػـ چامايكػا نفسػو مػأخكذ  َََُإلػى  َََْفي تمؾ الجزيػرة مػا بػيف 
مػػف االسػػـ الػػذم أطمقػػو األراكاؾ عمييػػا، كىػػك جامايكػػا، كالتػػي تعنػػي فػػي لغػػتيـ جزيػػرة 

خضػاعيا لمتػاج اإلسػباني قػامكا ُْْٗيػا سػنة الغابة كالماء، كبكصػكؿ كػكلمبس إلي . كا 
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بالقضاء عمى قبيمة األراكاؾ لتصبح چامايكا مسػتعمرة أكركبيػة خالصػة انقػرض سػكانيا 
 .األصميكف بفعؿ اإلسباف

ػا عمػى المسػتعمر األكركبػي اسػتقداـ العبيػد مػف قػارة  كبانقراض قبيمة األراكاؾ أصػبح لزامن
المنتشػرة فػػي چامايكػا. كبعػػد احػتبلؿ اإلنجميػػز  إفريقيػا؛ لمعمػػؿ فػي مػػزارع قصػب السػػكر

 Horace Campbell: Rasta and ) ُٓٓٔلچامايكػا كطػرد اإلسػباف منيػا سػنة 
Resistance.p.p.3) . 

كأصػػبح األفارقػػة الػػػذيف اسػػتعبدىـ األسػػباف ككػػػاف يطمػػؽ عمػػييـ اسػػػـ مػػاركف يتحينػػػكف 
فػػي سػػبيميا. كاسػػتقدـ الفػػرص لميػػركب إلػػى أحػػراش چامايكػػا. بحثنػػا عػػف الحريػػة كقػػاتمكا 

البريطػانيكف المزيػد مػف العبيػد مػف سػػاحؿ الػذىب، ككػاف تعػداد المكجػكديف فػي چامايكػػا 
مػف األفارقػة السػكد  ََُٓمف المسػتعمريف البػيض مقابػؿ  ََْٓ. حكالي َُٔٔسنة 

انقمبػت المػكازيف ليصػػبح  َُٕٔالػذيف اسػتعبدكا كجمبػكا قسػرنا مػف ببلدىػـ. كبحمػكؿ عػاـ 
ف ظمػػكا تحػػت نيػػر العبكديػػة، كفػػر العديػػد مػػنيـ إلػػى األحػػراش األفارقػػة ىػػـ األ غمبيػػة، كا 

ػا، كانضػػمكا إلػى المػػاركف، كتحػت قيػػادة أحػدىـ، كيػػدعى جػكاف دم بػػكالز، خػػاض  أيضن
حػركب  –الماركف الحرب ضد البيض ميبلؾ العبيد، ككانت حركبيـ حػركب كػر ك فػر 

أحمػد فػاركؽ ػ ) انيػةحيػث يعػكدكف بعػد ىجػكميـ المباغػت إلػى األحػراش ث –عصابات 
 (.َُِٕالراستافارية النشأة 

حػػاكلكا  ُّٔٔكفطػػف اإلنجميػػز إلػػى ضػػركرة حػػؿ مشػػكمة المػػاركف، كفػػي عػػاـ         
التكصػؿ إلػػى معاىػػدة سػبلـ مػػع زعػػيـ المػاركف الػػذم قبميػػا كأرسػؿ لػػييعمـ أتباعػػو، كلكػػف 

سػػتعمارية كقتمػػكا أتباعػو مػػف المػػاركف رفضػػكا تمػػؾ المعاىػدة ذات المعػػايير البريطانيػػة اال
 Emily Blatter: Chant Down) زعيميـ لخيانتو. ككاصمكا حركبيـ ضد العبكديػة

Babylon: the Rastafarian Movement. P.P 3-4) 
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لـ يكف السكد في األمريكتيف يتعرضكف لمقمع جسدينا فحسب ، بؿ تأثرت عقكليـ 
كرىـ بشدة لدرجة أنيـ بسنكات مف التبعية البيضاء. لقد أدت ىذه العبكدية إلى تدى

 p. 1. The Rastafarians by Dr. EE  اعتبركا أنفسيـ أكثر مف مجرد عبيد(
Cashmore http://www.aros.ne 

عمى الرغـ مف إعػبلف ليكنػارد ىكيػؿ أكؿ كاعػظ راسػتافارم فػي جامايكػا ، إال أف ىنػاؾ 
حػيف أف فػي  .َُّٗما ال يقؿ عف ثبلث مجمكعات راسػتافارية أخػرل مكجػكدة خػبلؿ 

كؿ مجمكعة تجسد أسمكبنا مختمفنا لمعبادة كتؤكد عمى جكانػب مميػزة مػف "عقيػدة الراسػتا" 
، كانت ىناؾ عدة مكضكعات مشػتركة تكحػد ىػذه الفصػائؿ. أكالن ، أدانػت المجمكعػات 
األربػػع المجتمػػػع االسػػتعمارم لجامايكػػػا. ثانيػػػان ، يعتقػػد جمػػػيعيـ أف العػػكدة إلػػػى إفريقيػػػا 

ب عمػى االضػطياد. بعػد ذلػؾ ، كػؿ ىػذه الجماعػات تؤيػد البلعنػؼ. كانت مفتاح التغمػ
أخيػػرنا ، عبػػػادة جميػػع المجمكعػػػات األربػػع ألكىيػػػة ىػػيبل سيبلسػػػي األكؿ. كقػػد عكسػػػت 
المجمكعػػات الراسػػتافارية األربػػع المبكػػرة تػػاريخ الحركػػػة فػػي التنكيػػع كعػػدـ كجػػكد قيػػػادة 

 ) King S. International Reggae p. 51-52 (مركزية

 باب الراستافارية :أس

ػػػػػػي ػ ػػػػػك المغنػ ػ ػ ػػػػالـ ىػ ػ ػ ػ ػػػػػي العػ ػ ػ ػػػػتا فػ ػ ػ ػ ػػػػػة الراسػ ػ ػ ػػػػػار ثقافػ ػ ػ ػػػػػـ انتشػ ػ ػ ػػػػػف أىػ ػ ػ ػػػػػؿ مػ ػ ػ ػػػػػػكب  لعػ ػ بػػ
حػػكؿ العػػالـ كالتػػي أكجػػدت نكعػػان مػػف االىتمػػاـ بيػػذه الحركػػة  الريجػػي كمكسػػيقى مػػارلي

الدينيػػة. ذلػػؾ المػػكف الغنػػائي الػػذم ينتمػػي لمرسػػتفارييف كتميػػز بمػػكف خػػاص فػػي الغنػػاء 
 .كالشكؿ الذم جذب إليو مبلييف الناس حكؿ العالـ

. نػػػزؿ مػػا ال يقػػؿ عػػػف مائػػة ألػػػؼ ُٔٔٗأبريػػؿ  ُِزار ىػػيبل سيبلسػػي جامايكػػػا فػػي 
راستافارم مف جميع أنحاء جامايكا فػي مطػار كينغسػتكف بعػد أف سػمع أف الرجػؿ الػذم 
اعتبػػػركه إلينػػػا جػػػاء إلػػػى ببلدىػػػـ. انتظػػػركا فػػػي المطػػػار ، يػػػدخنكف الحشػػػيش كيمعبػػػكف 
الطبػػكؿ. عنػػدما كصػػؿ ىػػيبل سيبلسػػي إلػػى المطػػار ، قػػاـ بتأجيػػؿ النػػزكؿ مػػف الطػػائرة 

، شخصػيان كأكػد  Rastafari اعة حتػى رحػب مػكرتيمر ببلنػر ، المعػركؼ باسػـلمدة س

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A
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ػػا ، مػػع التفاعػػؿ بػػيف  ك Selassie لػو سػػبلمتو. كػػاف مػػا تبقػػى مػػف الزيػػارة نجاحن
Rastafari.  فعمػػت ىػذه الزيػارة الكثيػػر إلضػفاء الشػػرعية عمػى حركػػة الراسػتافارم فػػي

 .جامايكا كجمبت االنتباه الدكلي لمحركة

ة ىيبلسبلسػػي لجامايكػػا بمثابػػة الػػدافع لحمػػاس الراسػػتافارييف فػػي كنغسػػتكف فكانػػت زيػػار 

بإعتبػػػػاره اإللػػػػو المخمػػػػص ليػػػػػـ مػػػػف العبكديػػػػة كخاصػػػػػة عنػػػػدما صػػػػرح ىيبلسبلسػػػػػي 

لمراسػػػتافارييف بػػػأف خصػػػص ليػػػـ آالؼ األراض فػػػي اثيكبيػػػا مخصصػػػة ليػػػـ كمكطنػػػان 

 بديبلن.

 المطمب الثاني : أىـ المعتقدات

البحػػر الكػاريبي نتاجػا لمعكلمػػة المسػيحية التػػي تبعػت االحػػتبلؿ يعتبػر الػديف فػػي منطقػة 
األكركبػػػي فػػػي تمػػػؾ المنطقػػػة مػػػف العػػػالـ كغيرىػػػا، كىػػػك مػػػا أدل إلػػػى انتشػػػار الديانػػػة 
المسيحية كسط السكاف األصمييف لتمػؾ البمػداف، كذلػؾ باإلضػافة إلػى البعثػات التبشػيرية 

ية المختمفػػة ىنػػػاؾ، كالتػػػي المسػػيحية التػػػي أخػػذت عمػػػى عاتقيػػػا نشػػر مػػػذاىبيا المسػػػيح
 .كصمت إلى ىناؾ بدكرىا مياجرة مع أبناء راعيتيا

بعػػض الػػديانات فػػي منطقػػة الكػػاريبي كاإلسػػبلـ كاليندكسػػية كالتػػي ليػػا تػػاريخ قػػديـ فػػي 
ىذه المنطقة بذلت جيكدا ميضنية مف أجؿ الحفاظ عمى بقاء ىكيتيػا الدينيػة مػف خػبلؿ 

ة ألتباعيػػا لمحفػػاظ عمػػى ىكيتيػػا، بينمػػا لجػػأت الػػديف نفسػػو، كمػػف خػػبلؿ التكعيػػة الدينيػػ
بعض الػديانات األخػرل إلػى مػا يسػمى التكفيػؽ بػيف المعتقػدات؛ ممػا أدل إلػى انصػيار 
كمػػزج األديػػاف كالمعتقػػدات اإلفريقيػػة مػػػع األفكػػار كالممارسػػات المسػػيحية التقميديػػة فػػػي 

يػادة عػػدد المػػؤمنيف بكتقػة التجربػػة الكاريبيػة، كأدل ذلػػؾ إلػى ازديػػاد البػػدع الجديػدة مػػع ز 
ػدد، كلػـ يقتصػر ىػذا األثػر عمػى الديانػة فقػط، كلكنػو أصػبح مصػدر إليػاـ فػي الفػػف  الجي
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 Richard Salter: The) . كاألدب كالمكسػػيقي فػػػي جميػػػع أنحػػاء العػػػالـ
Globalization of Rastafari Vol 7, 2008, p.4). 

العالميػػػة األخػػػرل.  ممارسػػػة الديانػػػة الراسػػػتافارية ليسػػػت منظمػػػة مثػػػؿ معظػػػـ الػػػديانات
غالبيػة العبػػادة تحػدث خػػبلؿ الطقػػكس. طقػكس الراسػػتافارم ىػػي مػف نػػكعيف أساسػػييف: 

. كالمنطػػؽ ىػػك تجمػع غيػػر رسػػمي تػػدخف فيػػو مجمكعػػة )الػػرقص( التفكيػر ك "البينغيػػي"
ػػا األعشػػاب المقدسػػة ، غانجػػا ، كتشػػارؾ فػػي النقػػاش. مػػف  صػػغيرة مػػف اإلخػػكة عمكمن

الكػػػػأس ، يقػػػػرأ صػػػػبلة قصػػػػيرة بينمػػػػا يركػػػػع جميػػػػع  يشػػػرفو أف يضػػػػيء األنبػػػػكب ، أك
المشػػاركيف اآلخػػػريف رؤكسػػيـ. بمجػػػرد أف تضػػػاء األنبػػكب فػػػي اتجػػاه عقػػػارب السػػػاعة 
حكؿ الدائرة ، حتى يدخف جميػع النػاس. ينتيػي التفكيػر عنػدما يمػبس المشػارككف كاحػدة 

. -B. Rastafari and the Africanُّص. )تمػك األخػرل قبعػاتيـ كيغػادركف  
Chevannes.) 

فيػػذا الممارسػػات إنمػػا جػػاءت لمبػػررات عديػػدة  سػػاعد فييػػا اإلسػػتعمار، بكػػؿ جبركتػػو 
نسػػانيتيـ كرفػض اعطػػاىـ حقػكقيـ البشػػرية التػػي  كقسػكتو كسػػيتطرتو، كسػمبو لحريػػاتيـ كا 

 كفميا ليـ اهلل سبحانو كتعالى في ىذا الككف  .

كم عمػى الحيػاة الحاليػة ، بػدالن تشير المعتقػدات المبكػرة لحركػة الراسػتافارم إلػى تركيػز قػ
ثيكبيػا ىػػي الجنػة ، ميمػػا  مػف الحيػاة اآلخػػرة. إف فكػرة أف تكػػكف جامايكػا ىػي الجحػػيـ كا 
كانػػػت مجازيػػػة ، تشػػػير إلػػػى أف الراسػػػتافرم يسػػػعكف لمخػػػبلص فػػػي كجػػػكدىـ المػػػػادم 
ػا إلػى  الحالي. انخفض الدافع لمعكدة إلى الكطف في العقػكد البلحقػة ، كيرجػع ذلػؾ جزئين

ار سيبلسي عمى بقاء راسػتافارم لتحسػيف الكضػع فػي جامايكػا )رغػـ أف أرض فػي إصر 
كانػػت مخصصػػة لمسػػتكطنة راسػػتافارم مػػف قبػػؿ سيبلسػػي(.  ُٓٓٗإثيكبيػػا فػػي عػػاـ 

بحمػػػػػكؿ نيايػػػػػة القػػػػػرف العشػػػػػريف ، أصػػػػػبحت النسػػػػػاء أكثػػػػػر أىميػػػػػة فػػػػػي أداء حركػػػػػة 
ألحيػاف تابعػة لزكجيػا الراستافارم. في السنكات األكلى ، كانت الحائض فػي كثيػر مػف ا
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لػى حػد كبيػر  كاستبعدت مف االحتفاالت الدينية كاالجتماعية. لقد خففػت ىػذه القيػكد ، كا 
 .، تشعر النساء بمزيد مف الحرية في التعبير عف أنفسيف اآلف

ليس لدل الراستافاريكف بناء ديني محدد لمعبادة، كلكنيـ يمتقػكف عػادة أسػبكعيا فػي بيػت 
مػػػاعي فػػػي جمسػػات يطمقػػػكف عمييػػػا جمسػػات التفكيػػػر، حيػػػث أحػػدىـ أك فػػػي مركػػز اجت

يتبػػادلكف األحاديػػث كيصػػمكف كيغنػػكف كيناقشػػكف قضػػاياىـ، كإلضػػفاء أجػػكاء ركحانيػػة 
 .كتأممية عمى تمؾ الجمسات، ربما يدخنكف الماريغكانا

كيسػػتخدمكف فػػي جمسػػاتيـ مكسػػيقى يطمػػؽ عمييػػا نيبينجػػي، كعنػػدما تيػػيمف المكسػػيقى 
 .عمييا جمسات النيبينجي عمى الجمسات يطمقكف

كيعػػرؼ الراسػػتافاريكف بطريقػػة تمشػػيط الشػػعر الخاصػػة بيػػـ حيػػث يطمقكنػػو ثػػـ يقكمػػكف 
 .بتضفيره، كيعتقدكف ألف لذلؾ مسحة ركحانية

ييػػػػػتـ الراسػػػػػتافاريكف بالنظافػػػػػة الشخصػػػػػية كثيػػػػػػرا، كيػػػػػأكمكف مػػػػػكاد غذائيػػػػػة طبيعيػػػػػػة 
 .فكاكوكالخضركات كالفاكية كيشربكف كميات كبيرة مف عصير ال

بكصػػة، كىػػـ يػػأكمكف دكف  ُِكمػا يػػأكمكف األسػػماؾ عمػػى أال يزيػػد طػكؿ السػػمكة عػػف 
ممػح، كيسػػتخدمكف زيػػت جػػكز الينػػد فػي الطيػػي، كال يشػػربكف الكحكليػػات أك األلبػػاف أك 

 .القيكة، كلكنيـ يشربكف أم شيء عشبي نبت بشكؿ طبيعي مثؿ الشام العشبي

أبريػؿ، كىػك اليػكـ  ُِر، كيػكـ التأسػيس فػي يناي ٕكيحتفمكف بالكريسماس اإلثيكبي في 
 ُٔ، كيػػكـ الدسػػتكر اإلثيػػكبي فػػي ُٔٔٗالػػذم زار فيػػو ىػػيبل سيبلسػػي جامايكػػا عػػاـ 

، كيػػكـ مػػيبلد  ُُّٗيػػكلي عنػػدما أصػػدر اإلمبراطػػكر ىيبلسيبلسػػي أكؿ دسػػتكر عػػاـ 
 ُٕيكليػػػك، كيػػػكـ مػػػيبلد مػػػارككس غػػػارفي فػػػػي  ِّاإلمبراطػػػكر ىػػػيبل سيبلسػػػي فػػػي 

 ِسػػبتمبر، كعيػد جمػكس ىػػيبل سيبلسػي فػػي  ُُس السػنة اإلثيكبيػػة فػي أغسػطس، كرأ
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رحػاب عبػد ،) كرمز الراسػتافارية ىػك األسػد، كيرمػز لئلمبراطػكر ىػيبل سيبلسػي .نكفمبر
 (.ـَُِٗالراضي ػ الديانة الراستافارية ػ 

 المعتقدات الراستافارية :

بلسبلسػػػػي يػػػػؤمف الراسػػػػتافاريكف أف المسػػػػيح كػػػػاف أسػػػػكد كبػػػػأف األمبراطػػػػكر ىي -
 ىكالمسيح الثاني الذم جاء ينصر السكد ، كأنو ال زاؿ عمى قيد الحياة .

ال يؤمنكف بالحياة بعد المػكت ، كبػدالن عػف ذلػؾ ينظػركف إلػى إفريقيػا جنػة فػكؽ  -
 األرض.

مف المفيػكـ أيضػان عنػد الراسػتافارم أنػا كأنػا بػدالن مػف المفيػكـ أنػا كأنػت ، كذلػؾ  -
 ساف كاإلنساف كبيف اإلنساف كاهلل .ألىمية الكحدة لدييـ بيف اإلن

كما أنيـ يؤمنكف أف الراستا الحقيقييف ال يمكتكف جسػديان كركحيػان كعنػدىـ مفيػكـ  -
 الحياة الدائمة .

 أما بالخبلص تعتبر الراستافارم شيء أخذ ليس لو كجكد في جنة األخرة . -
 اإلمتناع عف أنكاع المحكـ كاألغذية المصنعة كالمشركبات الكحكلية . -
 استعماؿ المارجكانا في الطقكس الدينية مف أجؿ العبلج . -
سمسػػػمة معنػػػى )عمػػػؿ الشػػػعر عمػػػى شػػػكؿ ظفػػػائر عمػػػى طريقػػػة الراسػػػتافارم .   -

 (.ـَُِٗالحياة  ػ معنى الحياة حسب الراستافارية 
 المطمب الثالث : أبرز الشخصيات المؤثرة

مػػف أىػػـ الشخصػػيات التػػػي لعبػػت دكران بػػارزان فػػي الػػػكعظ كاإلرشػػاد كحمػػؿ رايػػة حقػػػكؽ 

 األقميات السكد كانكا كالتالي : 

( باعتبػػػػاره أكؿ راسػػػػتافارم. إذا تػػػػـ ُُٖٗ-ُٖٖٗإلػػػػى ليكنػػػػارد ب. ىاكيػػػػؿ ) -
، فعػادة مػا يكػكف ىػك. سػعت الجيػكد االجتماعيػة  Rastafari تسػمية مؤسػس

عدالػػة لمفقػػراء الػػريفييف فػػي جامايكػػا. لقػػد كػػاف أحػػد األكلػػى ليػػاكؿ إلػػى تحقيػػؽ ال
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أكائؿ أنصار حركة إعادة التكطيف األفريقية ، ككاف أكؿ مف أعمػف اعتقػاده بػأف 
ػػجف لفتػػرة نظػػرنا  ىػػيبل سيبلسػػي كػػاف اهلل. كمػػع ذلػػؾ ، فقػػد حػػككـ فيمػػا بعػػد كسي

 .آلرائو كلعممو ضد الطبقة األرستقراطية الجامايكية
ػػػا َُْٗ-ُٕٖٖمػػػارككس غػػػارفي ) -  -(. يػػػرل معظػػػـ الراسػػػتافارم غػػػارفي نبين

ا مػػػف أشػػػير النبػػػكءات المنسػػػكبة إليػػػو كالتػػػي  -يكحنػػػا المعمػػػداف الثػػػاني  ككاحػػػدن
"انظػر إلػى إفريقيػا ، ألنػو سػيتكج ممػؾ"  ُِٕٗتضمنت تصريحو الصػادر عػاـ 

ييػػزعـ أنػػػو يشػػػير إلػػػى تتػػػكيج ىػػػايمي سيبلسػػػي ركج غػػػارفي لقضػػػية الفخػػػر  ِّ
ػػا كمػػؤثرنا بشػػكؿ خػػاص بػػيف األسػػكد فػػي العشػػرينا ت كالثبلثينيػػات ، ككػػاف ناجحن

السػكد مػػف الطبقػػة الػػدنيا فػػي جامايكػػا كفػػي المجتمعػػات الريفيػػة. شػػكمت فمسػػفتو 
 . محركةلبشكؿ أساسي 

 مػػف الثػػاني فػػي إثيكبيػػا إمبراطػكر ، األكؿ سيبلسػػي ىيمػػي تػػكج الػػذم ، مػاككنيف -
 المسػػيا كىػػك ، يػػاه المسػػمى ، المتجسػػد الحػػي اإللػػو ىػػك ، َُّٗ عػػاـ نػػكفمبر
 بتحريرىػا كعػدت أرض إلػى أفريقػي أصػؿ مػف العػالـ شعكب سيقكد الذم األسكد
 حركػػة داخػػؿ الجماعػػات بعػػض أف مػػف الػػرغـ عمػػى) اإللييػػة العدالػػة ك الكامػػؿ

ػػا ىػػذا تأخػػذ ال الراسػػتافارم  سػػيد الممػػكؾ، ممػػؾ ألقابػػو بسػػبب جزئيػػا ىػػذا(. حرفين
 المسػيا عنػاكيف مػع األلقػاب ىػذه تتطػابؽ. ييػكذا قبيمػة مػف أسد قير ك المكردات
 ىػػك ، التقاليػػد لػػبعض كفقنػػا ، سيبلسػػي ىيمػػي كػػاف. الرؤيػػا سػػفر فػػي المػػذككرة
 التػػكراتي الممػػؾ مػػف ينحػػدر اإلثيػػكبييف الممػػكؾ مػػف منقطػػع غيػػر خػػط فػػي ِِٓ

ػا رسػتافارم يفسػػره ٔ-ْ: ٕٖ المزمػكر. سػبأ كممكػة سػميماف  يتنبػػأ أنػو عمػى أيضن
باريػت ،. الراسػتافارييف: المجػدؿ جامايكػا. ص. ) .األكؿ سيبلسػي ىيمي بتتكيج
ُِْ.) 

( ُُٖٗ مػػػايك ُُ – ُْٓٗ فبرايػػػر ٔ( )مػػػارلي بػػػكب) مػػػارلي نيسػػػتا ركبػػػرت -
 جامايكػا شػماؿى ( آف سػانت) قريػة فػي كلػد العػالـ، فػي ريجػي مغنػي أشير يعتبر

 مػػع يغنييػػا ثػػـ كيمحنيػػا بنفسػػو الكممػػات يكتػػب فيػػك كبيػػرة، مكىبػػة يممػػؾ كػػاف ،
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 كمماتػػػو بسػػػاطة فػػػي العػػػالـ حػػػكؿ السػػاحؽ نجاحػػػو سػػػر كيكمػػػف. الػػػكيمرز فرقػػة
 كالسػػبلـ، كالحريػػة، كالعدالػػة، الظمػػـ، عمػػى التمػػرد: ينشػػرىا التػػي الرسػػالة كأىميػػة
 المبليػػيف حكلػو مػف يجػذب أف إسػتطاع ك. أنكاعػػو بكػؿ كالحػب الفقػر، كمحاربػة

 كاألعراؽ  األجناس كؿ مف
السػميمة تظػؿ ثابتػة راسػخة رسػكخ الجبػاؿ ال تشػكبيا شػائبة كال كيرل الباحث أف العقيدة 

تػدخؿ عمييػا حركػة تيزىػا كتجعميػا لقمػة لمطػامعيف ، ألنيػا تقػكـ عمػى ثكابػت راسػػخة ال 
تنحػػرؼ يمنػػة كيسػػار ألف مصػػدرىا محفػػكظ مػػف عنػػد البػػارئ سػػبحانو ، كعمػػى العكػػس 

ا اإلنحرافػات كاألباطيػؿ العقائد اآلخرل ضعيفة ىشػو تركيػا أصػحابيا يمعبػكا بيػا كتػدخمي
 كتنكبكا الطريؽ الذم رسمو المكلى عز كجؿ ليـ كسار عميو أنبيائيـ .

 المبحث الثالث

 آثار الراستافارية في المجتمع العربي كاإلسالمي

 المطمب األكؿ : اآلثار الفكرية كاإلجتماعية 

 شػغميا كمحاكلػة ثكابتيػا فػي لمطعػف متتابعػة لحمػبلت اليكـ المسمميف مجتمعات تتعرض
غراقيػػا مسػػتقبميا بنػػاء عػػف  اسػػتمرارا الفمسػػفية كالصػػدامات كالفكػػر اليكيػػة مشػػاكؿ فػػي كا 

 .أبناءه بأيدم الداخؿ مف اإلسبلـ ىدـ لنظرية

 المسػػمميف شػباب بػػيف البكىيميػة كالشػػيكات الفكريػة لمشػػبيات نشػر مػػف اليػكـ ينتشػػر كمػا
 الصػػراع فػي اإللييػة السػػنف مػف سػنة فتمػػؾ اإلسػبلـ أعػداء مػػف مسػتغربان  كال جديػدا لػيس
 لبػػػكس مػػػف اإللحاديػػػة الحممػػػة تمػػػؾ أيلبسػػػتو مػػػا ىػػػك الجديػػػد لكػػػف كالباطػػػؿ؛ الحػػػؽ بػػػيف

 .اإلعبلـ ككسائؿ كالماؿ التقنية مف كاالستفادة العصرية

 التػػػاريخ مػػرٌ  عمػػى المسػػمميف أبنػػاء مػػف المتتابعػػة الشرسػػة الحمػػبلت لتمػػؾ تصػػدل كقػػد
 . تمؾ لكشؼ أكقاتيـ كنذركا اإلسبلـ لنصرة حياتيـ بذلكا صدؽ كعمماء كثر رجاؿ
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فشباب اليكـ غارؽ في ممذاتو كشيكات حائر ال يدرم إلػي أيػف يتجػو ، لػـ يجػد الطريػؽ 
السػكم الػذم يخرجػو مػف ظممػػات الجيػؿ كالػكىف كالقمػؽ النفسػػي ، ككػؿ ذلػؾ يرجػع إلػػى 

، نحػػف ال نمكمػػو فقػداف اليكيػػة كالمعرفػػة الغايػػة التػػي مػػف أجػؿ جػػاء إلػػى ىػػذه البسػػيطة 
ألنو لـ م جد القدكة الحسنة التي تأخذ بيػده كتحنػك لػو سػكاء كػاف مػف داخػؿ األسػرة أك 

 خارجيا مف العمماء حممة الرسالة الفاضمة .

كلقد تركت الراستافارية في حياة اإلنساف آثاره الكاضحة فػي سػمكؾ معظػـ الشػباب كفػي 

 جتماع . أخبلؽ األمـ كخاصة اإلسبلمية كالعربية كنظاـ اإل

كمػػف ىػػػذه اآلثػػػار الفكريػػػة ك اإلجتماعيػػػة القمػػؽ النفسػػػي بسػػػبب ظيػػػكر التيػػػارات       

الفكرية التي تػدعكا إلػى الحريػة كالتجػرد مػف القيػكد التػي تجعػؿ الشػباب يعػيش فػي حيػرة  

 مف أمره ، كساعدت في ابعادىـ عف القيـ اإلسبلمية الفطرية التي نشأكا عمييا  .

عمػى المجتمػع العربػي األنانيػة الفرديػة ، كانػت النتيجػة الحتميػة لمقمػؽ كمف اآلثار أيضػا 

النفسػػي كالخػػكؼ مػػف األيػػاـ ىػػي أتجػػػاه اإلنسػػاف نحػػك الفرديػػة كاألنانيػػة ، كنعنػػي ىنػػػا 

باألنانيػة أتجػاه اإلنسػاف لخدمػة مصػالحو الخاصػة كعػدـ التفكيػر فػي األخػريف ػ فالػديف 

كاإلحسػػاف إلػػى الٌنػػاس ابتغػػاء مرضػػاة  الػذم يحػػث اإلنسػػاف عمػػى بػػذلؾ المعػػركؼ لمغيػر

 (ُِ – َِعبد الرحمف عبد الخالؽ  ػ اإللحاد ػ ػ ص اهلل .  )
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أيضػػػان مػػػف اآلثػػػار اإلجتماعيػػػة فقػػػداف الػػػكازع كالنػػػزكع إلػػػى اشػػػباع الرغبػػػات الشػػػيكانية 

فالراسػػتافارية ال تػػؤمف بػػالقيـ لػػذلؾ ال تػػؤمف بػػالجزاء كاليػػكـ األخػػرة  ، ك فقػػداف الػػكازع 

 دعو عف الظمـ كيأمره باإلحساف كالرحمة .  الذم ير 

 كمف اآلثار التي كانت ليا دكر كبير في نشر العقيدة  في نفكس الشباب :

 الييمنة الكاممة عمى الشباب كخاصة المراىقيف مف الفقراء . (ُ

 زعزعة القيـ اإلجتماعية كاألخبلقية في أكساط الشباب . (ِ

سػػاكاة كحقػػكؽ المستضػػعفيف التػػػي الدعايػػة فػػي رفػػع شػػعار الحريػػة كالعدالػػة كالم (ّ

 ليس ليا مردكد في الكاقع المعاش.

كيػرل الباحػػث أف ىػػذه ىػػي المبلمػػح التػػي غمبػػت عمػػى الشػػباب العربػػي كاإلسػػبلمي، أال 

كىػي غيػػاب الػػكعي لمحيػػاة كالكجػػكد ، كاالنفػبلت فػػي الغرائػػز ، كالنزعػػة الفرديػػة األنانيػػة 

الراسػتافارم عمكمػان ، فيػك مجتمػع بػبل النفعية كانت ذات أثر بػالغ فػي تشػكيؿ المجتمػع 

ىكية كببل ثكابػت  كبػبل ركابػط منقػاد إلػى أم دعػكة ، كمتقبػؿ إلػى أم ممارسػة ، حيػث 

 أنعكست ىذه اآلثار عمى مجتماعتنا العربية كاإلسبلمية .
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 المطمب الثاني : اآلثار الدينية

 كأف ؛"اهلل ىػػػك سػػػافكاإلن اإلنسػػاف، ىػػػك اهلل" بػػػأف اإليمػػاف الرسػػػتافارية، عقيػػػدة تػػتمخص

 الكممػػػة كأف كحمايتيػػػا؛ بالحيػػاة لئلحتفػػػاء مػػػدعككف البشػػر كأف أرضػػػي؛ أمػػػر الخػػبلص

 كأف أيضػػػان؛ كتػػدمر تخمػػػؽ أف كيمكنيػػا اإللييػػة كالقػػػكة لمحضػػكر إظيػػػار ىػػي المنطكقػػة

 اهلل قػػػكة إلظيػػػار المختػػػار الشػػعب ىػػػـ الراسػػػتا إخػػكة كأف كجماعيػػػة؛ شخصػػػية الخطيػػة

 .العالـ في السبلـ كنشر

 كىناؾ آثار كنتائج مممكسة نتجت عنيا .

 ػ ابعاد الشباب عف الفطرة السميمة  . .ُ

 ػ القضاء عمى القيـ كالركحية . (ُ

 ػ محاربة الديف عف طريؽ التبشير بالحرية  . (ِ

 ػ القضاء عمى أم رباط يربط المجتمع اإلسبلمي كالعربي . (ّ

 ػ اغراؽ المجتمع العربي كاإلسبلمي  في الشيكات كالممزات . (ْ

ػػػ ابعػػاد شػػباب األمػػة العربيػػة كاإلسػػبلمية عػػف االرتبػػاط بالػػديف كالسػػيطرة عمػػػى  (ٓ

 عقكليـ بثقافة الراستافارية .

 ػ نشر المخدرات بيف أبناء األمة العربية كاإلسبلمية . (ٔ
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إف المصدر الحقيقي لطمأنينة النفس ىػك ذكػر اهلل كالرجػكع إليػو كاإلتصػاؿ بػو .  

نيػكا قػاؿ المػكلى عػٌز كجػٌؿ : )الَّػػًذيفى  ػًئفُّ  آىمى تىٍطمى ػػًئفُّ  المَّػوً  ًبػًذٍكرً  أىالى  المَّػوً  ًبػػًذٍكرً  قيميػكبيييـٍ  كى  تىٍطمى

( سكرة   . (ِٖ) الرعد اٍلقيميكبي

 المبحث الرابع

 الراستافارية عمى ضكء الديف كالكعي االجتماعي

 المطمب األكؿ : مؤقؼ اإلسالـ مف الراستافارية

الييػػػػكد كالنصػػػػرانية ، كمكقػػػػؼ الراسػػػػتافارية مػػػػف تعػػػػد الراسػػػػتافارية حاضػػػػنة لمػػػػديانتيف 

اإلسػػػبلـ ،. إف اإلسػػػبلـ ىػػػك الػػػديف الكحيػػػد الػػػذم أتػػػى بقكاعػػػد محكمػػػة لمحكػػػـ كالنظػػػاـ 

االجتمػاعي كالسياسػػي كاالقتصػادم كالمػػالي كالتجػارم ، كلػػـ يتػرؾ أم مشػػكمة يمكػػف أف 

، كمػػنح حػػؿ بفػػرد أك جماعػػة أك أمػػة أك حككمػػة إال قػػاؿ رأيػػو الكاضػػح الصػػكاب فييػػا 

اإلنساف الحرية كضع قكاعد المجتمػع الفاضػؿ كمػد اإلنسػانية طريػؽ الخيػر كصػانو مػف 

محمػكد عبػاس العقػاد ػ أحمػد عبػد الغفػار ػ الشػيكعية كاإلسػبلـ ػ اإلنزالؽ في بؤر الشر )

 .ـ( ُِٕٗىػ ، ُِّٗ) ِط 

اهلل حػؽ قػاؿ  يعتقد المسمميف ػ اعتقادان جازمان  كراسخان كالجبػاؿ الركاسػي بحمػد اهلل ، أف

ًلؾى  ػؽُّ  ىيػكى  المَّػوى  ًبأىفَّ  تعالى : )ذى ػٍكتىى ييٍحًيػي كىأىنَّػوي  اٍلحى مىػى كىأىنَّػوي  اٍلمى ػؿّْ  عى ػٍيءو  كي (  شى  سػكرةقىػًديره

ىػػك الحػػؽ  حػػؽ، كمػػا أنزلػػو جػٌؿ كعػػبل عمػػى رسػػكلو  كرسػػكلو   . (ٔ) اآليػػة  الحػج
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ؽّْ  ًبػػاٍلحى ػػاهي  المطمػػؽ ، قػػاؿ تعػػالى : )كى ٍلنى ؽّْ  أىٍنزى ًبػػاٍلحى ؿى  كى ػػزى ػػا نى مى ػػٍمنىاؾى  كى ػػرنا ًإالَّ  أىٍرسى ػػًذيرنا(  ميبىشّْ نى كى

يىٍستىٍنًبئيكنىؾى  (َُٓ) اآلية  اإلسراء سكرة ػؽّّ  كقاؿ عٌز كجٌؿ : )كى بّْػي ًإم قيػؿٍ  ىيػكى  أىحى  ًإنَّػوي  كىرى

ػػػؽّّ  ػػػا لىحى مى (  أىٍنػػػتيـٍ  كى ا كعميػػػو ؛ :) (ّٓ) اآليػػػة ىػػػكد سػػػكرةًبميٍعًجػػػًزيفى ػػػاذى ػػػؽّْ  بىٍعػػػدى  فىمى  ًإالَّ  اٍلحى

ؿي  بلى فيكفى (  فىأىنَّى الضَّ  .(ِّ)  اآلية يكنس  سكرةتيٍصرى

كمما سبؽ يعمـ أف الراستافارية أعظـ معكؿ ليدـ القيـ كاألخبلؽ . كأنو مدرجة 
لئلباحة كالفكضى العارمة التي ال تبقي كراءىا مانع عممي كال خمقي ؛ فبل إلو يذعف 

 كسائمو اإللحاد ػ العزيز عبد بف )صالح  جزاء .ألمره ، كال رقيب كال حسيب كال 
 (.ّٖ صػ( . ـَُِٕ ، ىػُّْٖ) ُ ط ػ كخطره

 
 المطمب الثاني : عالج ظاىرة الراستافارية 

 الدعكة إلى تكحيد اهلل كتأىيؿ األئمة كالدعاة    -
ػـٍ          لىييكي في  ىيػكى  ًإالَّ  ًإلىػوى  الى  كىاًحػده  ًإلىػػوه  جػاء اإلسػبلـ ليقػكؿ لمنػاس : )كىاً  ـي(  الػرٍَّحمى الػػرًَّحي

ػده  المَّوي  ىيكى  . كليقكؿ :)قيؿٍ (ُّٔ) اآلية البقرة سكرة دي  المَّػوي  * أىحى ػمى ًمػدٍ  لىػـٍ  * الصَّ لىػـٍ  يى  ييكلىػدٍ  كى
لىـٍ  * ده  كيفيكنا لىوي  يىكيفٍ  كى  .(ْ - ُ)اآليات اإلخبلص سكرة ( أىحى

إذان مفيػػكـ التكحيػػد فػػي اإلسػػبلـ ىػػك اإلعتقػػاد بػػأف اهلل تعػػالى كاحػػد فػػي عبلقػػة  -
اإلنسػػػاف ، كجميػػػع المخمكقػػػات  بربيػػػا ، فػػػػاهلل ىػػػك المالػػػؾ كالحػػػاكـ كالميػػػػيمف 
الحقيقػػي ليػػذه األمػػكر لػػذلؾ ، كىػػك الكحيػػد الػػذم يجػػب يعبػػد ، ألف  العبػػادة ال 

 تيجو إال إليو كىك اهلل تعالى .  
صػمى اهلل  النبػي:  قػاؿ:  قػاؿ جبػؿ بػف معاذ عف صحيحو في مالبخار  ركاه ما -

 أعمػػـ كرسػػكلو اهلل:  قػػاؿ ؟ العبػػاد عمػػى اهلل حػػؽ أتػػدرم معػػاذ يػػا: " عميػػو كسػػمـ
 : قاؿ
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 قػاؿ أعمػـ كرسػكلو اهلل:  قػاؿ عميػو حقيػـ ما أتدرم"  ، شيئان  بو يشرككا كال يعبدكه أف"  
 (ٗ/ُُْػ ّّٕٕ. ) البخارم ػ ت )  ىػ( الحديث ػ  " يعذبيـ ال أف: " 

 ػ: إليو كالدعكة كالمجتمع الفرد حياة في التكحيد أىمية -
 اإلسػػبلمي كالػديف.  عميػو يقػكـ أسػاس مػف معنكيػان  أك كػاف ماديػان  بنػاء لكػؿ البػد       

 بعػػد إليػو يصػػير ثػـ ، مماتػو كحتػػى كالدتػو منػذ المسػػمـ حيػاة جميػع يشػػمؿ متكامػؿ بنػاء
 مػػف تتخػػذ التػػي ، اإلسػػبلمية العقيػػدة ىػػك متػػيف أسػػاس عمػػى يقػػكـ البنػػاء كىػػذا ، مكتػػو

ًتي ًإفَّ  قيػػؿٍ : ) كتعػػالى سػػبحانو قػػاؿ كمػػا ، ليػػا منطمقػػان  سػػبحانو الخػػالؽ كحدانيػػة ػػبلى  صى
نيسيًكي ٍحيىامى  كى مى اًتي كى مى مى  .(ُِٔ)  اآلية األنعاـ سكرة( اٍلعىالىًميفى  رىبّْ  ًلمَّوً  كى

 التي تتميز بيا عقيدة التكحيد :ػ كمف المميزات

 سبلمة المصدر الكتاب كالسنة كاجماع السمؼ . .ُ

 . أنيا تقكـ عمى التسميـ هلل تعالى كلرسكؿ اهلل  .ِ

 مكافقتيا لمفطرة القكيمة كالعقؿ السميـ كالخالية مف الشبيات . .ّ

 المطمب الثالث : العناية بالتربية اإلسالمية

كعمػػػػػـ األخػػػػػػبلؽ فػػػػػػي اإلسػػػػػػبلـ ال ييػػػػػػتـ فقػػػػػػط بتقيػػػػػػيـ السػػػػػػمكؾ اإلنسػػػػػػاني ككضػػػػػػع 

ػػػػػبلح  ػػػػاى بإصػػ ػ ػػػػتـ أيضػػ ػ ػػػػو ييػػ ػ ػػػػيا ، كلكنػػ ػ ػػػػػى أساسػ ػػػػػكـ عمػػ ػػػػاييرالتي يقػػ ػ ػػػػاييس كالمعػػ ػ المقػ

ػػػػػاء اإلسػػػػػػػبلـ  ػػػػػد عممػػ ػػػػػؿ عنػػ ػػػػػر الرذائػػ ػػػػػو إذا انحػػػػػػػرؼ ، حيػػػػػػػث تعتبػ ػػػػػمكؾ كعبلحػػ السػ

ػػػػدىـ  ػػػػـ األخػػػػػبلؽ عنػػ ػػػػاف عمػػ ػػػػذا كػ ػػػػية تتطمػػػػػػب العػػػػػبلج كمػػػػػف أجػػػػػػؿ ىػ ػػػػان نفسػ أمراضػ
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 . )ة تسػػػػػتيدؼ عػػػػػبلج األمػػػػػراض كحفػػػػػظ الصػػػػػحة كغايتػػػػػو تحقيػػػػػؽ السػػػػػعادة صػػػػػناع

 .(ـََِٕ) ُ ط ، اإلسبلمية الثقافة ػ مسمـ مصطفى

 أىمية األخالؽ كضركرتيا لمحياة اإلنسانية 

ػػػػػبة   ػػػػػة بالنسػ ػػػػػر مػػػػػػف األىميػ ال شػػػػػػؾ أف األخػػػػػػبلؽ تعتبػػػػػػر عمػػػػػػى جانػػػػػػب كبيػ

لمحيػػػاة اإلنسػػػانية ، بػػػؿ إنيػػػػا تمثػػػؿ ركنػػػان أساسػػػػيان فػػػي ىػػػذه الحيػػػػاة سػػػكاء كػػػاف ذلػػػػؾ 

 عمى مستكل الفرد أـ عمى مستكل المجتمع . 

 األخالؽ ضركرة اجتماعية حضارية :

ذا كػػػاف اإلنسػػػػاف فػػػي حاجػػػػة إلػػػى األخػػػػبلؽ ، فػػػإف المجتمػػػػع ال ي قػػػؿ عنػػػػو حاجتػػػػو كا 

إلييػػػا ، فكمػػػػا أف الفػػػرد يضػػػػره كيفسػػػػده أف يكػػػكف كاذبػػػػان مرائيػػػػان حسػػػكدان خائنػػػػان مػػػػاكران 

ظالمػػػان ، كػػػػذلؾ يفسػػػد المجتمػػػػع بشػػػػيكع ىػػػذه الصػػػػفات فػػػػي أفػػػراده ، فػػػػاألخبلؽ ىػػػػي 

الدعامػػػة األكلػػػى فػػػي بنػػػاء كػػػؿ مجتمػػػع سػػػميـ ، كىػػػي ضػػػركرة إنسػػػانية الزمػػػة لحيػػػاة 

ػػػػػح أسػػػػػػاليب ال ػػػػػا تكضػ ػػػػػاكاة المجتمػػػػػػع ألنيػ ػػػػػة كالمسػ ػػػػػاعي مثػػػػػػؿ العدالػ ػػػػػؿ االجتمػ تعامػ

ػػػػ مسػػػػمـ مصػػػػطفى)  كالتعػػػػاكف كاإلخػػػػبلص كالصػػػػدؽ كالكفػػػػاء كالعفػػػػة . ػػػػ ػ ػػػ ػ ػ  ُِٕ صػ

– ُِٖ) 
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 إرتباط األخالؽ بالعقيدة اإلسالمية :ػ

مػػف أىػػـ األسػػس التػػي يقػػكـ عمييػػا النظػػاـ األخبلقػػي فػػي اإلسػػبلـ ، إف لػػـ يكػػف أىميػػا 
اإليمػػاف أك العقيػدة أك كمػػا سػماه الػػبعض " األسػػاس كأخطرىػا عمػػى اإلطػبلؽ ػ أسػػاس 

اإلعتقادم" كىذا األسػاس يعتبػر السػند الػذم يعتمػد عميػو فػي إقامػة النظػاـ الخمقػي كفػي 
عمميػػة اإللتػػزاـ بػػو ، فبػػدكف ىػػذا األسػػاس تفقػػد األخػػبلؽ قدكسػػيتيا كعظػػـ تأثيرىػػا فػػي 

فػػي السػػر كالعمػػػف إال إذا اإلنسػػاف ، كال يمكػػف أف تطبػػؽ األخػػبلؽ تطبيقػػان عمميػػان دقيقػػان 
 ػػػ مسػمـ اتخذت ىذا األساس في قمكب البشر مكانان كآمنكا بػو إيمانػان صػادقان  )مصػطفى

 (ِِّ صػ

 المطمب الرابع : كقاية المجتمع مف الظاىرة 

ػػػػػد أف          ػػػػػاىرة ، فبلبػ ػػػػػذه  الظػ ػػػػػف ىػ ػػػػػمـ مػ ػػػػػع المسػ إذا أردنػػػػػػا أف نحمػػػػػػي المجتمػ

خيؿ الػػػػذم يسػػػػػرم فجسػػػػد ىػػػػػذه نسػػػػمؾ سػػػػبؿ كطػػػػػرؽ تسػػػػاعد فػػػػػي دحػػػػر الفكػػػػر الػػػػػد

األمػػػػة ، ينبغػػػػي أف تكػػػػكف ىنػػػػاؾ سػػػػبؿ ككسػػػػائؿ لمكقايػػػػة مػػػػف ىػػػػذا الػػػػداء العضػػػػاؿ 

الفتػػػػاؾ . مػػػػػف ىػػػػػذه السػػػػػبؿ لمكقايػػػػػة حتػػػػػى ال يقػػػػػع شػػػػػباب األمػػػػػة فػػػػػي بػػػػػراثف ىػػػػػذه 

 العقيدة 

ػػػٌنة نبيػػػػو محمػػػػدان أكالن :   ثػػػػبلكة كتػػػػدبران ،  العكػػػكؼ عمػػػػى كتػػػػاب اهلل عػػػػٌز كجػػػػٌؿ كسي

ػػػ ٍيػػػػػؼى كاهلل عػػػػٌز كجػػػػػٌؿ يقػػ كى كفى  كؿ : )كى ـٍ  تيٍتمىػػػػػى كىأىٍنػػػػػتيـٍ  تىٍكفيػػػػػري ػػػٍيكي مىػػ ػػػػػاتي  عى ـٍ  المَّػػػػػوً  آىيى ًفػػػػػيكي  كى

ػػػػكليوي  سي ػػػػػفٍ  رى مى ػػػـٍ  كى ػػػتىًقيـو ( سػػػػػكرة ًصػػػػػرىاطو  ًإلىػػػػػى ىيػػػػًدمى  فىقىػػػػػدٍ  ًبالمَّػػػػػوً  يىٍعتىًصػػ  عمػػػػػراف آؿ ميٍسػػ
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" كقػػػػد تركػػػت فيػػػػؾ مػػػػا لػػػف تضػػػػمكا بعػػػػده إف اعتصػػػػمتـ  . كقػػػػاؿ : (َُُ)  اآليػػػة

 .(ُُِٖرقـ الحديث ))ت   ىػ( مسمـ  .)بو : كتاب اهلل " 

السػػػػعي فػػػػي الكصػػػػػكؿ إلػػػػى ذكؽ طعػػػػـ اإليمػػػػػاف ككجػػػػداف حبلكتػػػػو ، مػػػػػف ثانيػػػػان :  

ػػػػيرة  ػػػػٌؿ كعػػػػػػبل ، كمػػػػػف خػػػػػػبلؿ التأمػػػػػؿ فػػػػػػي سػػ ػػػػفات اهلل جػ خػػػػػبلؿ التأمػػػػػػؿ فػػػػػي صػػ

 العزيػػػػز عبػػػد بػػػف كمػػػف خػػػبلؿ التأمػػػؿ فػػػي محاسػػػػف اإلسػػػبلـ. صػػػالح المصػػػطفى 

 .ٗٔ صػ ػ اإللحاد ػ

: " ذاؽ طعـ اإليماف مف رضي باهلل ربان ، كباإلسبلـ دينان  كفي صحيح مسمـ قاؿ 

( باب مف ذاؽ طعـ ٕٓػ رقـ الحديث ػ ) )ت   ىػ (مسمـ   رسكالن "  كبمحمد 

 . ّٔ/ُاإليماف ،

الصػػػػحيحة فػػػػي النفػػػػكس بكػػػػؿ كسػػػػيمة ؛ كالػػػػدركس العمميػػػػة  غػػػػرس العقيػػػػدةثالثػػػػان :  

، كالمحاضػػػػػرات ، كالخطػػػػػب ، كالبػػػػػرامج كالمنػػػػػاىج كالمعػػػػػارض ، ككػػػػػؿ طريػػػػػؽ ، ال 

سػػيما األصػػكؿ التػػي تػػؤدم الرسػػكخ فييػػا ػ بتكفيػػؽ اهلل تعػػالى ػ إلػػى تفكيػػؾ الفكػػػر 

عتقػػػػاد الحكمػػػػة فػػػػي أفعػػػػاؿ  اهلل اإللحػػػػاد : كاإليمػػػػاف بالغيػػػػب ، كاإليمػػػػاف بالقػػػػدر ، كا 

كتعظػػػػيـ النصػػػػػكص الشػػػػرعية ، مػػػػػع بيػػػػاف حقيقػػػػػة اإليمػػػػاف كحقيقػػػػػة الكفػػػػر كخطػػػػػره 
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 السػػػابؽ المصػػػدر ػػػػ اإللحػػػاد ػػػػ العزيػػػز عبػػػد بػػػف كالعبلقػػػة بػػػيف العػػػؽ كالنقػػػؿ ) صػػػالح

 (.ٗٔ صػ ػ

ػػػػمـ إلػػػػػى  رابعػػػػػان  :  تقكيػػػػػة الشػػػػػعكر باإليمػػػػػاف ، كأف العقيػػػػػدة اإلسػػػػػبلمية ترقػػػػػى بالمسػ
ػػػػاة أرفػػػػػع الػػػػػدرجات ، كمعػػػػػرؼ ثمػػػػػار اإليمػػػػػ ػػػػة مػػػػػف الحيػ ػػػػٌؿ كالغايػ ػػػػٌز كجػ اف بػػػػػاهلل عػ

 كالثكاب في األخرة كرؤية المكلى جٌؿ كعبل في الجنة . 

ػػػػػػبلـ خامسػػػػػػػان :    ػػػػػائؿ اإلعػ ػ ػػػػػر كسػ ػ ػػػػػة كتطييػ ػ ػػػػػة الثقافيػ ػ ػػػػػادر المعرفػ ػ ػػػػػاـ بمصػ ػ اإلىتمػ
المختمفػػػػػة مػػػػػف مرئيػػػػػة كمسػػػػػمكعة كمقػػػػػرؤة ، ككسػػػػػائؿ التكاصػػػػػؿ اإلجتمػػػػػاعي كىػػػػػي 

بػػػػأف يتعرفػػػكا عمػػػػى مػػػػا يصػػػػمحيـ مػػػف أخطػػػػر الكسػػػػائؿ ليػػػػدـ الجيػػػؿ مػػػػف الشػػػػباب ، 
 كيضرىـ بحكمة كسعة صدر .

ينبغػػػػػي أف نضػػػػػع آليػػػػػات تنفػػػػػذ عمػػػػػػى األرض الكاقػػػػػع مػػػػػف خػػػػػبلؿ الجيػػػػػػات  
التعميميػػػػة المختصػػػػة ذات الشػػػػأف ، بشػػػػئكف الشػػػػباب كرعػػػػايتيـ ، حتػػػػى نسػػػػاعد فػػػػي 
ػػػػػديد  ػ ػ ػػػػػكر شػ ػ ػػػػػػحة كتصػػ ػ ػػػػػداؼ كاضػ ػ ػػػػػة ، ذات أىػػ ػ ػ ػػػػػة كمدركسػ ػ ػػػػػة عميقػػ ػ ػ ػػػػػة فكريػ ػ نيضػػ
ػػػػػة  ػػػػػة الحكيمػ ػػػػػكرات العمميػ ػػػػػف خػػػػػػبلؿ التصػ ػػػػػة ، مػ ػػػػػار الدخيمػ ػػػػػدـ األفكػ الحساسػػػػػػية ليػ

 بة ىذا الباطؿ كالرصينة لمحار 
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 الخاتمة

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات كالصبلة كالسبلـ عمى خير خمقو محمد بف عبد 

 اهلل كعمى آلو كأصحابو أجمعيف .

 كبعد :

فقد عرفنا مف خبلؿ ىذه الدراسة التي جاءت بعنكاف الراستافارية عمى ضكء الديف 

لتي ينبغي تنفيذىا ،كشرحنا كالكعي االجتماعي  ، ككضعنا الخطط المنيجية ا

 اآلثارالكاقعة عمى الفرد كالمجتمع المسمـ ككيفية عبلج ىذه الظاىرة . 

فاإلسبلـ جاء لخير البشرية كاسعادىـ عمى ىذه البسيطة كاخراجيـ مف ظممات    

ف  عدادىـ إلى الحياة األبدية األخركية قاؿ تعالى " كا  الجيؿ إلى نكر العمـ كالمعرفة كا 

 خرة ليي الحيكاف " الدار األ

 النتائج كالتكصيات  

 النتائج :ػ

 الراستافارية  ىي عقيدة تدعكا لجمع الديانات كىي عقيدة منحرفة . .ُ

 القرآف الكريـ الحافظ المنيع كالمرجع لؾ البشرية . .ِ
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 استعبلء اإليماف كالشعكر بكجكد خالؽ مدبر قدير سبحانو . .ّ

 ضركريات الحياة .العقيدة السميمة بناء متكامؿ ضركرة مف  .ْ

 تاصيؿ العمكـ كالمعارؼ سبلح لدفع الشبيات . .ٓ

 استخفاؼ أبناء المسمميف مف خطكرة ىذه الظاىرة . .ٔ

 التعرؼ بدعكة النبي صمى اهلل عميو كسمـ كسيرتو كالتأسي بيا  . .ٕ

ضعؼ اإليماف باهلل عند كثيرمف المنتسبيف لئلسبلـ يساعد في سيطرت  .ٖ

 ب .التيارات المنحرفة لعقكؿ الشبا

 

 التكصيات :ػ

لقد نكه المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ إلى الدكر الكبير الفعاؿ لمعمماء في التصدم 

لمكجات الكفر كاإللحاد ، فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ : ) إف مثؿ العمماء في األرض 

 كمثؿ النجكـ في  السماء ييتدل بيا 

 كبناء عمى ما سبؽ يكصى الباحث بما يمي :

اإلسبلمية أف تكلي أىتماميا كتبذؿ كؿ ما في كسعيا لمحيمكلة عمى الحككمات  -

 دكف ذلؾ كتحصيف الشباب مف الكقكع في مستنقعات ىذه الظاىرة .
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التركيز عمى تربية الشباب كتنشأتيـ عمى بناء العقيدة اإلسبلمية الصحيحة في  -

 نفكس المتعمميف .

كالبحر فإذا انطمست  اإلستفادة مف كسائؿ اإلعبلـ المختمفة في في ظممات البر

 ُٕٓ/ّأحمد  )ت  ىػ (    النجكـ أكشؾ أف تضؿ اليداة ( . 

 كافة الدكؿ اإلسبلمية عمى نشر الدعكة كالعقيدة اإلسبلمية . -

أف يدرس العمماء كالدعاة كاقع المسمميف اليكـ كأحكاؿ الناس كتقدير ظركفيـ  -

نزاؿ الناس منازليـ . ثـ يدعكىـ  حسب عقكليـ كحاجياتيـ كمشاعرىـ ، كا 

 كطبائعيـ كأخبلقيـ كمستكياتيـ العممية .
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