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 مفتتح
دييد  الثياليث واألربعين  تظيل التحيية التي تتوجيه بهيا مجلية ابن رشيييييد بعيددهيا الجي

لتلك البحوث  ؛ معتذرين هنا  بخيوط شيييموس التنوير والتغيير في حيواتنامتمسيييكة  

مع احترامنا لحق لحرية   التي تخرج نهجا  وفلسيفة عن هذا المنطق الفلسيفي الفكري

بحثيية أكياديميية لمنطق العقيل العلمي ولحركتيه  التعبير والحوار ولكننيا منصييييية  

فرص التنميية  الموضييييوعي وبنياء اإلنسييييان وتلبيية التنويريية القيادرة على التغيير  

مزيد انتباه على شييروطها  اليوم   إذ تقتضييي تعقيدات حركة الحياة   البشييرية الحقة؛

 فييه  تلتزم    في ذات الوقيت اليذيمن أنتروبييا مسييييياراتهيا  ة تليك الحركيةوعلى تنقيي

االنفالت  ليس وبوحيدة الوجود    االحتفياتعبر ثبيات حيال  أكييد  تيلكن بيالاحترام التنوع  

حكم خطانا  وجود اإلنسييان والمجتمع بما يفلسييفة  والتشييرذم مما يجاوز على انتظام  

عسييييانا     مراجعة مثمرةب على أوهذا ما جعلنا نسييييتمر بد   منجزها.برتقي بها ويو

فعالياته  وصييييول عتبات مهمة في االشييييتغال العلمي األكاديمي وتحكيم  نسييييتطيع  

بسيييالمة أنجع وأنضيييج. من هنا وجدنا أن مشييياركة الباحثات والباحثين جانبا من 

تجاوز ما تصيييينعه من عثرات مثال ذلك لجوء بعص األصييييدقاء إشييييكاالت نريد 

حكيمه  بعد تأو سيييحب البحث بعد نشيييره أو  \وة  إلرسيييال البحوث ألكثر من دوري

ال يجري  )ربما ثانوية أو هامشييية(  قبوله للنشييرف فضييال عن بعص هفوات  إقرار و

ون ملخصيات باللغتين أو اسيتكمالها حتى مع التنبيه عليها مثل وصيول بحوث من د 

في عرض معيالجيات   من دون كلميات مفتياحيية أو تلكؤ بمعيالجية التغياير اللغوي

بضيوء وعلى  )أو )على وفق(  الموضيوعات مثال اسيتخدام صييغة )وفقا ( بموضيع  

وهي جوانب تدقيق   ..وما شيابه (يُعدّ )بموضيع    (يعتبر)و (في ضيوء)بمحل   (ضيوء

سييباب  بحسييب أولوية األ  هالتجاوز  يظل مطلوبا  ألهمية العناية؛ لكننا نضييطرلغوي  

لمصيلحة أسيبقية التقدم نحو المنجز )العلمي( وأثره المؤمل في ميدان   واالسيتدعاءات 

على ضييرورة االطالع على   ضييرورة التشييديد وفي ضييوء ذلك وجدنا   .تخصييصييه

العلمية  ابن  دوريتنا  بوصيفها منطلق الشيراكة بين اشيتغال لوائح العمل وااللتزام بها  

محددات  ضيمودقة؛ علماُ أّن الئحتنا ت  اشيتغال البحث والباحث بوضيوحرشيد وبين  

ت والمراكز لجيامعياادورييات  العميل وضييييوابطيه تليك الموجودة في لوائح كثير من 

بمختلف   ودائمييا    ..البلييدانالبحثييية  وبمنجزاتكّن  مجييددا   وبكم  بكّن  اللقيياء  نؤكييد 

 ومنجزاتكم المشرقة وسط حركة التنمية والتطور بميادين الحياة اإلنسانية الجديدة..
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 أنظار في  صناعة المعجم  

 ( 2018عند العالمة محمد بنشريفة )ت.
 جامعة القاضي عياض  مراكش1ناعيم مليكة ةالدكتور

. 

 الملخص 

يمثل المعجم عنصيييرا مركزيا ضيييمن علوم اللغة العربية  ألهميتها األسييياس في الحفات على      

اللغية العربيية ومواكبية تطورهيا عبر الزميان والمكيان. ولحيويية اللغية العربيية وانفتياحهيا على  

اللغات  عرفت الحركة المعجمية اسييييتمرارا وتطورا وتطويرا وفق ما تقتضيييييه مواكبة حركية 

مقترحات عدة لتطوير المعجم تنظيرا وتطبيقا منها ما خصيي  بمصيينف ومنها ما  اللغة فظهرت  

تناثرت مادته في مظان مختلفة. وتسيعى هذه الدراسية إلى النبش في أعمال العالمة محمد بنشيريفة  

  عن معالم بناء معجم لغوي عربي تنظيرا وممارسة. 

 .ية  محمد بنشريفةصناعة المعجم  المعجم  اللغة العرب  الكلمات المفتاحيّة:

 

 

 
Looks in the Lexicography by the scholar Mohamed Bencherifa ( 2018) 

Malika Naaim University AlQadi Ayyad- MOROCCO 

Abstract 

       Lexicon represents a central element within the sciences of the Arabic language, due 

to its fundamental importance in preserving the Arabic language and keeping pace with 

its development over time and space. Due to the vitality of the Arabic language and its 

openness to languages, the lexical movement has known continuity and development 

according to what is required to keep pace with the dynamics of the language. Several 

proposals have appeared to develop the dictionary in terms of theoretical and application, 

Some of them are devoted to a book, and some of its ideas is scattered in different books . 

This study seeks to dig into the works of the scholar Mohamed Benchrifa in search of 

features and foundations for building an Arabic lexicon at the level of theory and 

practice.            

Key words: Lexicography, Lexicon, Arabic Language, Mohamed Benchrifa. 
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 توطئة

كثيرا ما يرتبط اسم العالمة محمد بنشريفة بالتحقيق وكتابة السير  ويُغص الطرف عن  

جوانب أخرا مغمورة في مشروعه الكبير  لهذا ارتأيت أن أخص  ما أكتبه عنه للنبش في بعص 

لبنة واحدة ضمن المشروع ؛ إذ في نظري ما التحقيق والتراجم إال  2ما يبدو لي مهمشا وربما منسيا

القومية العربية   العبقري الموسوعي؛ مشروع يفترض أن تتواله المؤسسات بل  العمالق للرجل 

متراص  في عقد  أشتاته  تمكن من ضبط مشروعه ونظم  فرد واحد متعدد  لكنه  فرد واحد   بدل 

المختلفة؛ األندلسي من جوانبه  المغربي  الفكر  تاريخ  كتابة  إنه مشروع  تاريخ    ومتماسك.  أعني 

اللغة غاية ووسيلة اللغة. ولما كانت  الرجال وتاريخ  لم يكن   األدب وتاريخ  فإنه  في اآلن نفسه  

المفردات   تاريخ  الواسع:  بمعناه  المعجم  وهو  أال  النابص  وقلبها  اللغة  روح  غياب  في  ليستقيم 

فكر العالمة وأعماله.    ودالالتها وأسئلة نقلها من وإلى اللغة العربية الحاضرين تنظيرا وتطبيقا في

وتبتغي هذه الدراسة أن تتساءل: لماذا المعجم ضمن مشروع العالمة محمد بنشريفة؟ وما تصور  

 3محمد بنشريفة لبناء المعجم؟ وما خلفيته الفكرية؟ وما منهجه؟ وما آليات بنائه؟

 ما المعجم: /1

قاها وأجودها وأكثرها  يقصد محمد بنشريفة بالمعجم ما يشتغل على مفردات اللغة كله  وأر

  وميسمها المميز بلفظه: "الشكل التام الذي تعرف  4إفادة في نظره معاجم المستشرقين ثنائية اللغة

النطق في كل كلمة" ويتجاوز المرادفات إلى إيراد اشتقاقات وتصاريف وتراكيب كل  به كيفية 

لد5مادة العربية"  المعاجم  تكملة   " الرئيس  ومرجعه  مشروعه  ورفيق  في .  بقوة  الحاضر  وزي 

العوام لحن  فهي كتب  بالموضوع  ملهمته  وأما  كتبه   دراسة    ؛هوامش  في  كبيرة  فائدة  "لها  ألن 

. ومن ثم اعتنى كثيرا  6التطور اللغوي ومعرفة مظاهره في مختلف األعصار واألمصار العربية"

 7ه.بالعاميات ألهميتها في كشف تطور اللغة وإبراز مظاهره والعوامل المؤثرة في

           / لماذا المعجم؟2

يستمد االشتغال على المعجم مشروعيته ضمن مشروع العالمة محمد بنشريفة من عناصر  

 أربعة تتكامل فيما بينها بل ينتج بعضها عن اآلخر؛ وهي: 

أ/ خصوصيات الفكر والثقافة األندلسيين: وتنبع من خصائ  المكونات الحضارية للمنطقة 

بالتسام اللغة. ففي  التي تتميز  أثر واضح في  له  الحضري والديني والتعايش االجتماعي  مما  ح 

المختلفة واللغات  البشرية  األديان واألجناس  تتعايش  العربية والعبرية  8األندلس  السامية ومنها  ؛ 

والهندو األمازيغية   وبخاصة  والحامية  والالتينية  -واآلرامية   الرومانية  السيما  أوربية؛ 

را للقيم سالفة الذكر يتحقق التواصل بين هذه اللغات  حتى صار االقتصار على  والنصرانية؛ ونات

ضبط لغة واحدة منقصة للقبيلة ومعرة للسكان  يقول ابن حزم: "ودار بلى باألندلس ال يحسنون  

. فعلى الرغم من أن العربية كانت اللغة  9الكالم باللطينية  لكن بالعربية فقط  نساؤهم ورجالهم"

يبدو في كالم ابن حزم األندلسي االستغراب لهذه الحالة التي تبدو شاذة في البالد  مما  الرسمية   

يعني إتقان القبائل األخرا للغات األجنبية. وفي المقابل تمكن المولدون من التواصل باللغة العربية 
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لغات تمثلها  التي  المتعددة  الليل  لغات  مقابل  في  النهار  لغة  أو  الرسمية  اللغة  األقليات   بصفتها 

واالنغماس في الحياة االجتماعية. ومعلوم أنه كلما التقت لغات مختلفة تبادلت التأثير والتأثر فيما  

فالمضمون حاضر: "ومتى وجدناه ]يقصد  السياق يختلف  الجاحظ وإن كان  بينها  أو كما يقول 

احدة من اللغتين تجذب  الترجمان[ أيضا قد تكلم بلسانين علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهما  ألن كل و

. وهذا التداخل بين اللغات ينتج عنه بالضرورة تطور في المعجم وحاجة إلى المعاجم  10األخرا"

المتتبعة للتطور والمبينة للمعاني. ولعل لغة األندلسيين أكثر تمثال لمضمون هذا القول  فقد تأثرت  

قال أبو حيان الغرناطي: "ومن منا ال باللغات األخر السيما على مستوا المعجم واألصوات حتى  

. كناية عن حجم التأثر باللغات األخرا في نطق بعص األصوات ومنها حرف القاف 11يعقد القاف"

ولم تغب هذه الخصوصيات البيئية عن  والذي لم يسلم منه علماء اللغة أمثال أبي حيان الغرناطي.

بل إنه خ  الموضوع بدراسات نظرية بال أستاذنا المحقق وهو المتخص  في فكر العدوتين   

 وتطبيقية؛ أذكر منها على سبيل المثال ال الحصر: 

العربي   - الملتقى  في  ألقاه  األندلس  بحث  في  واللغوية  والدينية  العرقية  التعددية 

 .12اإلسباني بالمنكب

بين  - وصل  "حلقة  كتب  ضمن  والموحدين  ميمون  وابن  الديني  التسامح  حول 

د الغزالي وموسى بن ميمون" ضمن كتاب حلقة وصل  الشرق والغرب: أبو حام

الغزالي وموسى بن ميمون  ضمن مطبوعات   أبو حامد  الشرق والغرب:  بين 

 .42ي15  ص.ص. 1986  الرباط: مطابع المعارف الجديدة  12األكاديمية 

العوام في  وأما الجانب العملي المعجمي التطبيقي فرافق أعماله كلها  وأكثر األمثلة وضوحا أمثال  

 13األندلس؛ إذ جعل الفصل السادس من قسم الدراسة للجانب اللغوي واألدبي في األمثال األندلسية.

وأما  التحقيق فقد حضر فيه المعجم بشكل واضح؛ سواء من حيث طبيعة المخطوطات المختارة  

ي  قام العالمة للتحقيق  ويمكن أن أشير إلى كتاب األلفات المغربة تصنيف عيسى بن قتيبة الدينور

. أو من حيث هوامش التحقيق التي يحضر فيها الجانب المعجمي 14بتحقيقه وتقديمه وإعداده للنشر

 بقوة تأصيال وشرحا وتحقيقا وتأريخا ومقارنة.  

إن األعمال المشار إليها أنفا وغيرها مما لم يذكر  وهو كثير  تعكس وعي أستاذنا الحثيث 

ية وانبثاق مشروعه عن خلفية فكرية تؤطره  يمثلها أثر مكونات  بخصوصيات لغة البيئة األندلس

النتيجة االلتفاتة إلى المعجم والموضوعات ذات الصلة به عبر  المجتمع في تطور اللغة. فكانت 

 األسئلة الكبرا: كيف تطور؟ وما طبيعة التطور؟ وما عوامل التطور؟

واكبة التطور اللغوي وعن  ب/ شيوع فكرة جمود اللغة العربية وعجزها عن النمو وم

التعايش مع غيرها من األنساق اللغوية وهو الوهم الذي بنيت عليه بعص المقترحات من مثل 

  وقد نصب أستاذنا نفسه للدفاع عن  15فرنسة التعليم واعتماد الدوارج في التدريس وغيرها

للغة العربية    اللغة العربية ودحص هذه المزاعم واألوهام من خالل تتبع التطور التاريخي



 

6 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

وإبراز أثرها في غيرها من اللغات  وبيان خصائصها التي لم تنل منها عوادي الزمان على  

 وتعايشها مع اللغات.  16الرغم من كثرة اللهجات التي تفرعت عنها

ج/ إعادة النظر في مفهوم ما سمي في التراث بي"لحن العوام". فإذا كان في األصل  

ا بالخطإ والخروج عن  الحديثة يرتبط  الدراسات  بالنسبة ألستاذنا ووفق تصور  فإنه  لنسق  

تطور لغوي نشأ من طبيعة اللغة بوصفها كائنا حيا يخضع لما يخضع له غيره من نشأة وقوة  

. ومن ثم يرا أن كتابة تاريخ اللغة يتم عبر المعجم التاريخي الذي يرصد مظاهر  17وضعف

 التطور وأشكاله وعوامله. 

النتيجة و اللغة العربية في  د/ وهو  لتأهيل  التخطيط  لما سبق كله ويتمثل في  الهدف 

وجه التحديات في مغرب اليوم  وهو هدف رئيس التكائه على اللهجات  وهذا أيضا مشروع  

في   الذي خلق جدال  الفصحى  على حساب  للعاميات  الترويج  يقصد  الرجل ال  من مشاريع 

 .18فصحى وفضح العناصر التي تؤثر فيها سلباوإنما نصرة اللغة العربية ال   السنوات األخيرة

هذه العناصر األربعة تمثل الخلفية الفكرية لمشروع بناء معجم تاريخي للغة العربية 

يرصد التطور ويعالج مظاهره ويبحث أثاره ودواعيه  فكان طبعي أن يركز على لغة الطبقة 

 المتوسطة وعلى األمثال واألزجال وما يسمى بلحن العوام؟

 

 

 ما طبيعة الدراسة المعجمية وما أنواعها؟/3

لم ينطلق العالمة محمد بنشريفة في مشروعه المعجمي من فراغ  وإنما لوعيه بأهمية 

اإلطار النظري في البحث العلمي الجاد انطلق من دراسة تاريخية نقدية ألشهر المعاجم نتج 

يوهان فيك: العربية دراسات   ليتخذ في األخير كتاب  19عنها تقييمها وترتيبها وفق األهمية

في اللغات واللهجات واألساليب النموذج الذي يسير على منواله  وقد أشاد به أيما إشادة غير 

ما مرة  ومنه قوله: "وأود أن أشير إلى قيمة هذه النصوص وتلك المعاجم في دراسة مظاهر  

عنه ابن خلدون في   التطور اللغوي في البالد العربية عبر العصور وهو التطور الذي تحدث

المقدمة وقام باحثون غربيون وعرب بدراسته وكان منهم األلماني يوهان فيك الذي قدم عمال 

. والواقع أن كتاب يوهان  20جيدا في هذا الباب وقد أعجبتني العبارات التي ختم بها كتابه..."

مستويات اللغة  فيك على الرغم مما فيه من المبالغة في بعص األحكام وادعاء القطيعة بين  

يعد رائد البحث التاريخي لتطور اللغة العربية نظريا من خالل بحث أثر الفتوحات اإلسالمية  

ن  ح  ل  مادة  معاني  تطور  تتبع  من خالل  وتطبيقا  العصور   عبر  وتطورها  انتشارها  في 

اد    وقد سلك سبيله العالمة محمد بنشريفة في دراسته للمو21ومشتقاتها الذي ألحقه بالكتاب

 المعجمية. 
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أم   سلبي  عامل  اللغة:  بتطور  العوام  لحن  عالقة  ومنها  كثيرة  فهي  الفرضيات  وأما 

عنصر إيجابي؟ وقد انتهى العالمة إلى تفنيد رأي من جعله مجرد أخطاء في اللغة وتبنى رأي  

 . 22من جعله تطورا لغويا يستجيب لناموس اللغة الطبيعي

فكرة عرضية ضمن مشروع العالمة محمد   هكذا يتضح أن بناء المعجم لم يكن مجرد

عالم  عن  بغريب  هذا  وما  العناصر.  مكتملة  وأطروحة  مركزي  سؤال  هو  وإنما  بنشريفة  

أكاديمي خبر ضوابط البحث العلمي فهو أول من أحرز شهادة الدكتوراه في المغرب من كلية 

إشرا تحت  ودراسته  للزجالي  العوام  أمثال  بتحقيق  القاهرة  جامعة  عبد اآلداب  الدكتور  ف 

العزيز األهواني  وأول من أشرف على الباحثين في صف الدكتوراه بالمغرب  ثم وقف حياته 

على خدمة البحث العلمي كما صرحت بذلك رفيقة دربه في الجلسة التكريمية الذي نظمها  

 .23للغة العربية بمراكش  المركز الدولي لخدمة ا

ي المجال من حيث المنهج ومن حيث النوع  فكانت النتيجة الطبيعية تنوع دراساته ف

والموضوع  وتدرجها بشكل هندسي ذي منهج واضح يؤكد أننا أمام مشروع وليس مجرد 

 دراسات متفرقة. فما طبيعة تلك الدراسات؟ 

: ارتأيت تقسيم هذه  أنواع الدراسات المعجمية في مشروع العالمة محمد بنشريفة/  4

 الدراسات إلى ثالث مجموعات. 

اسات تحليلية نقدية: ترصد ما ألف في المجال وتنتقده ثم تقترح بدائل  ويندرج  أ/ در

 ضمنها من أعماله: 

العربية  ✓ اللغة  مجمع  مجلة  المغرب   في  العامية  اللغة  معاجم  حول 

 .150ي 135  ص.ص. 89بالقاهرة  العدد 

اللغة   ✓ مجمع  مجلة  والمغرب    المشرق  في  اللغوي  التصويب  حركة 

 .2001  93  العدد العربية  القاهرة

 أمثال العوام واألزجال: قسم الدراسة ✓

الكفيف  ✓ وملعبة  الزجالي  أمثال  بين  والمغربية  األندلسية  العامية 

واللغات  العربية  بين  اللغوية  المداخلة  ندوة  ضمن  الزرهوني 

اللهجات  سائر  في  ومثيالتها  االيبيرية  الجزيرة  شبه  في  الرومانسية 

 . 24العربية الثغرية

  ومنه محور 25دراسات نظرية: تضع أسس ضبط المعجم والنقل بمعنى الترجمةب/  

ضمن الدراسة المذكورة سلفا حركة التصويب اللغوي في المشرق والمغرب. ومقدمات كتب  

تحقيقات   هوامش  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  الهوامش   في  المبثوثة  اإلشارات  وكذا  التحقيق 

وتمثل   المعرفي  بالزاد  غنية  بالمقابالت  العالمة  تكتفي  فال  المحقق   للكتاب  موازيا  تأليفا 

 والتوثيق والتصحيحات وإنما غنية باألفكار واإلضافات العلمية. 
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محمد 3 العالمة  أنجزها  التي  المعجمية  الدراسات  بها  أقصد  تطبيقية:  دراسات   /

 بنشريفة  منها ما خصصه لدراسة مادة أو مادتين معجميتين فقط وأذكر منها: 

 . 26متي األْرك والِعقاب  بحث أعده للنشرضبط كل ✓

 G. Ma اإلمالة عند األندلسيين ترجمه إلى اإلسبانية المستعرب اإلسباني  ✓

Forneas    الكتاب كتاب:  ضمن  المغربي  األدب  في  أنموذجا  ونشره 

 المغاربة.

محاضرة بعنوان: بين مفهومي المقاومة والجهاد  ألقيت بقاعة المحاضرات  ✓

 27سبة ذكرا ثورة الملك والشعب.بعمالة تمارة بمنا

المصطلحات الفالحية في كتب الفالحة األندلسية  مجلة المناترة  المغرب    ✓

 . 25  ص.32ي 25  ص.ص.1993  ديسمبر  6العدد رقم 

هوامش كتب التحقيق التي يحضر فيها بالمعجم بقوة  نظرا لطبيعة المخطوطات التي يشتغل 

العوام يحتاج معجمها إلى الشرح والتوضيح وتبيان عليها؛ فمنها ما هو  متخص  في لغة  

المعجم  على  فيها  فركز  ورديئة  فريدة  نسخة  تحقيقه  ف  اعتمد  ما  ومنها  وأصوله   تطوره 

 بالتصحيح والضبط والشرح والتوضيح لكثرة التحريف والتصحيف.

إن هذا التنوع والتدرج يبينان كيف بنى العالمة مشروعه. فقد انطلق من نقد السابق 

والتأسيس لنموذج ثم التطبيق من خالل نماذج دقيقة. ويبدو من العنوانات والتأسيس وكذا من 

مالحظة عمله في أعماله سالفة الذكر أن منهج يوهان فيك كان مؤطرا للمشروع ومؤثرا فيه. 

 فما هي تقنيات العالمة محمد بنشريفة في اإلنجاز؟

 

 يفةآليات بناء المعجم عند العالمة محمد بنشر /5

من خالل قراءة النماذج العملية وبناء على النموذج المحتذا  فإن العالمة يعتمد في 

 بناء المعجم اآلليات اآلتية:

إلى وضع معجم عام لمفردات  العالمة ال يسعى  المواد المعجمية: ذلك أن  انتقاء  أ/ 

المواد وفق طبيعة الموضوعات التي يعالجها واألسئل ة التي تثيرها  اللغة كلها  وإنما ينتقي 

لديه  وتتمثل في المواد التي تقتضي الضبط أو التأثيل أو التأريخ أو الشرح والتوضيح  لهذا 

األساس  المظهر  هو  العامي  أن  بحكم  الفصيح   يرد  ما  وقل  باطراد  العامي  المعجم  حضر 

  لتطور اللغة العربية في األندلس والمجسد لعوامل التطور ومظاهره وفق الخصوصيات سالفة 

 الذكر. 

أو  التصحيف  من  اعتراها  ما  تصحيح  طريق  عن  المادة:  صحة  من  التثبت  ب/ 

التحريف  واالحتراس منهما بضبط الكلمة. وهذا يرتبط بطبيعة المواد التي يشرحها كما بينت  

النقطة أعاله  لذلك أشاد بمعاجم المستشرقين لعنايتها بالضبط  وخص  أبحاثا لضبط  في 

 . 82ثل األْرك والِعقاب سالفة الذكرمواد لغوية مشكلة من م



 

9 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

ج/ التأثيل والتأصيل: بإرجاع الكلمة إلى أصلها مع التنصي  عليه بذكر اللفظ األصل  

في لغته وبيان معناه األصل  ثم تبيان ما طرأ على اللغة من تغيرات بنيوية أو داللية أو هما  

جنبية  مما يفيد موضوعية معا. واألصل قد يكون لهجة عربية أو العربية الفصحى أو لغة أ

التصور واقتناع الرجل باالقتراض اللغوي والتأثير والتأثر بين اللغات من غير استثناء. ومن 

المعاجم   في  عليها  أقف  لم  اللييطرات:  أو  "الليطرات  قوله:  كله  لما ذكرت  الجامعة  األمثلة 

إليها  وفي الجزائر يقال: يِطره والجمع يطرات النقدية   األندلسية التي أرجع  على األوراق 

)القسم المرتفع( والكلمة تقال في المغرب بمعنى "كمبيالة" التي تقال في المشرق. واألشبه أن 

باإلسبانية ولكن هذا االصطالح النقدي ال يرقى إلى   Letra تكون ليطرات جمع ليطره أي  

عجمية لما استعملت  ما قبل القرن السادس عشر ويبدو أنهم في األندلس استعملوا كلمة ليطرة ال

له كلمة سفتجة الفارسية. وثمة أمثال تنعت بالحمق من يذهب إلى السوق وال مال ]...[ أما 

 . 29اللبيطرات بالباء كما في "م" فهي جمع لبيطرة اسم نوع من المراكب البحرية"

المعاني   تطور  وتتبع  التأصيل   في  الرجل  دقة  كثير  النموذج وغيره  هذا  في  يلحظ 

ى نسبتها إلى أصولها مع الحرص على إثبات النطق واللفظ في األصل عربيا  والحرص عل

 .30كان أو عجميا  وهذا هو غاية العمل المعجمي: الدراسة التاريخية لتطور المعاني واأللفات

د/ التنصي  على موقع الكلمة ضمن المعجم المحلي األندلسي العربي: مستعمل أو  

مبتذل... ومنه قوله: "القلوق: الخفيف المتسرع. وطوبه في لهجة  مهمل أو متروك أو شاذ أو 

وانظر    topoوهي الكلمة االسبانية    485ص.    VOC   .أهل األندلس والمغرب: الجرد كما في

وما تزال مستعملة في بعص مدن المغرب  والمثل وارد بلفظه عند ابن   65:  2أيضا دوزي  

: الفار المقلق من رزق القط  وعند 1333  ورقم  1785وعند وستر مار رقم    546عاصم رقم  

: الفار 2083: الفار المقلق  من سعد القط  وعند تيمور رقم  587وابن سودة    96الفاسي رقم  

: الفار الخفيف سهم القطوس. يضرب  1340المدفلق  من نصيب القط. وعند الخميري رقم  

 31لذم الخف والتهور"

ثم  ومن  وتطورها   لمستوياتها  وضبطه  اللغات  في  الرجل  مكنة  الن   في  تتضح 

 يستطيع ميز المتداول من المهمل والمنسي  بل ربط كل خاصية بموطنها.  

المصادر  أهم  إلى مصدره  ومن  معنى  إحالة كل  مع  اللغوية  للمادة  المختلفة  المعاني  إيراد  هي/ 

العر المعاجم  )تكملة  دوزي  عنده:  العالمة:  32VOCو بية(المطردة  قال  قوله:  مثال  ذلك  من   ...

"التليس في المثل هنا بمعنى اللباس  وقد ذكر ابن بطوطة أن التليس كان لباس حزن  كما جاء في  

القرطاس ودوحة الناشر وصف بعص المتصوفة بأنهم كانوا يلبسون التليس  والتليس أيضا وطاء  

: 1وص أو دوم أو صوف  وأصلها التيني )دوزيخشن  وأكثر ما تطلق الكلمة على وعاء من خ

( ولعل المثل يقال في ذم بعص المتصوفة  53( واستعمالها في العربية قديم )شفاء الغليل:  150

ووقد ورد اإلشارة إليه في رسالة البن عباد الرندي إذ يقول: "كما فعلت بكثير ممن ترا عيناك  
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ر اآلدميين ولكنهم في عداد األباليس" الرسائل  من أصحاب التالليس والحالليس  الذين هم في صو

 . 33"248الكبرا  

يبدو من هذا الن  حرص الرجل على إيراد المعاني كلها مع ترتيبها وربطها بأماكن  

اعتمادها  ثم توثيق نقوله  ويلحظ أيضا حسن انتقاء المراجع  وهذه أمارة المحقق المتخص  

 المدرك لمفهوم التحقيق وغاياته. 

 

   ت ونتائج:خالصا

إلى نتائج وخالصات   العالمة محمد بنشريفة  المعجم عند  البحث في قضايا  يخل  

 أختزلها في ما يأتي:

/ إن العالمة محمد بنشريفة موسوعة علمية ومعرفية مبرزة  تبنت مشروع نصرة  1

اللغة العربية ال عبر شعارات مجانية ومناسبات موسمية  وإنما عبر دراسات علمية هادفة  

 ر في الذاكرة وتنفتح على الحاضر وتستشرف المستقبل وتراعي التحديات.تحف

/ إن بناء المعجم  وإن لم يتخذه العالمة محمد بنشريفة عنوانا بارزا   مشروع علمي 2

متكامل األركان  وقد تل العالمة وفيا لها خالل حياته العلمية  وهي  أقصد األركان  عمدة  

: الضبط والتأصيل والتأثيل ثم رصد التطور  وهذا عمل جبار  بناء المعجم التاريخي ألي لغة

أو شخ  متمكن من اللغات  خبير    34يقتضي أن تتواله مؤسسة ذات التخصصات المختلفة

في التاريخ  مستعد لتحمل الصعاب وعاشق للمغامرة  ذلكم هو الواحد المتعدد العالمة محمد  

 بنشريفة رحمه هللا. 

دة في التراث تحتاج إلى مراجعة علمية دقيقة وفق اإلمكانات  / إن بعص األحكام السائ3

المتاحة اآلن وبأحدث التصورات واألطر النظرية  وقد نجح أستاذنا في تعديل مفهوم لحن 

العامة في ضوء الدراسات الحديثة  ومثل هذا كثير ينتظر من يتواله من مثل مفهوم "عصر 

 االنحطاط". 

ت موقوفة على األبحاث األكاديمية المقيد مصيرها / إن أدبيات البحث العلمي ليس 4

بتقييم لجنة متخصصة  وإنما هي أمارة أي عمل علمي رصين: منها يستمد قوته  وبها تتضح 

العالمة محمد  المعالم في مشاريع  عقلية صاحبه ويتأكد استيعابه لمشروعه  وهي واضحة 

لفرصة هنا مناسبة لحث الباحثين  بنشريفة  وما ذلك بغريب فهو األكاديمي المحنك. وتبدو ا

العلمي   البحث  أدبيات  مع  يتصالحوا  وأن  واضحة   أهداف  ذات  علمية  مشاريع  تبني  على 

 وأخالقه  ألن هذه العناصر هي مفتاح االنخراط في زمرة الباحثين أسوة بمن سلف.

إن تراث العالمة محمد بنشريفة يختزن دررا ونفائس كثيرة تتوارا خلف التحقيق    /5

 ألدب تنتظر من  ينيط اللثام عنها.وا

رحم هللا العالمة محمد بنشريفة وجعل أعماله صدقة جارية إلى يوم الحساب ونفع   

 بعلمه األجيال وسخر له من يحسن دراسته والنبش في ذخائره. 
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 الهوامش واالحاالت:

 مراكش  المغرب. ستاذة مؤهلة للتعليم العالي بكلية اللغة العربية  جامعة القاضي عياض  .أ1

.كتبت عن العالمة محمد بنشريفة من قبل ثالث دراسات؛ وهي: العاميات" وأثرها في خدمة اللغة  2

الدولية   التكريمية  الندوة  كتاب  ضمن  بنشريفة   محمد  العالمة  مشروع  خالل  من  العربية 

قديم موالي  : العالمة محمد بنشريفة وأسئلة التراث المغربي األندلسي  تنسيق وت16/11/2017و15

  ص.ص. 2019البشير الكعبة  صدر عن موسسة آفاق بدعم من وزارة الثقافة واالتصال  مراكش   

. ومقترحات الدكتور محمد بنشريفة للنهوض باللغة العربية  ضمن الندوة الوطنية احتفاال 276ي  263

  تنظيم ثانوية ابن يوسف باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار" لغة الضاد والعلوم بين األم واليوم"

للتعليم األصيل بتنسيق مع المركز الدولي لخدمة اللغة العربية  بثانوية ابن يوسف للتعليم األصيل   

. ومنهج العالمة ابن شريفة في بناء المعجم من خالل التحقيق  ضمن 2017دجنبر     20مراكش   

اث األندلسي في األدب واللغة  تنظيم  الندوة الوطنية: أنظار في خدمة العالمة محمد بن شريفة للتر

 .2019فبراير  21مختبر اللغة والن  الشرعي  كلية اللغة العربية  مراكش  يوم 

تجدر اإلشارة إلى أنني ركزت في النماذج التي أثبتها في الدراسة على هوامش كتاب أمثال العوام  .3

 ا أخرا. في األندلس  قسم التحقيق  وسأوسع الجراسة مستقبال لتشمل كتب

.قول عنها: "وأود أن أشير إلى قيمة تلك النصوص وتلك المعاجم في دراسة مظاهر التطور  4

اللغوي في البالد العربية عبر العصور وهو التطور الذي تحدث عنه ابن خلدون في المقدمة". بن 

ة  شريفة  محمد: حول معاجم اللغة العامية المغربية عرض تاريخي  مجلة مجمع اللغة العربي 

. ينظر أيضا حديثه المفصل عن هذه المعاجم  146  ص.150ي 135  ص.ص. 89بالقاهرة  العدد 

 . 146ي 141في المصدر نفسه  ص. . 

.بهذه العلل علل القيمة الكبيرة التي تميز المعجم الذي ينسب إلى الراهب القطالني ريموند  5

 .142نفسه  ص. مارتين من أهل القرن الثالث عشر الميالدي. المصدر 

.بنشريفة  محمد: التصويب اللغوي في وسائل اإلعالم العربيين المشرق والمغرب  مجلة مجمع  6

 . 121ي 109  ص.ص. 2001  93اللغة العربية  القاهرة  العدد 

.ينظر: ناعيم  مليكة: العاميات وأثرها في خدمة اللغة العربية من خالل مشروع العالمة محمد  7

العالمة  البشير   بنشريفة   وتقديم موالي  تنسيق  األندلسي   المغربي  التراث  وأسئلة  بنشريفة  محمد 
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ي 263  ص.ص.  2019الكعبة  صدر عن موسسة آفاق بدعم من وزارة الثقافة واالتصال  مراكش   

276 . 

الخصوص بنشريفة  محمد: حول التسامح الديني وابن ميمون   .مما كتبه العالمة محمد بنشريفة بهذا8

ضمن كتب "حلقة وصل بين الشرق والغرب: أبو حامد الغزالي وموسى بن ميمون"    والموحدين

ضمن كتاب حلقة وصل بين الشرق والغرب: أبو حامد الغزالي وموسى بن ميمون  ضمن مطبوعات  

الجديدة   12األكاديمية   المعارف  مطابع  الرباط:  ص.ص.  1986   المجتمع 42ي15   ومالمح   .

   وهو الفصل الخامس من القسم األول من كتاب أمثال العوام من األندلس األندلسي من خالل األمثال  

تحقيق وشرح ومقارنة محمد بن شريفة  المغرب: منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية  

د.ت    األصلي   لالستعراب  269ي  203ص.ص.  والتعليم  التاريخية  الجذور  بعنوان:  ودراسته   .

ي الدراسات االستشراقية  موضوع الندوة السادسة للجنة القيم الروحية  اإلسباني  ضمن: المغرب ف

والفكرية  الرباط:  الهالل العربية للطباعة والنشر  )مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية  سلسلة  

 . 73ي 63  ص.ص. 1995ندوات(  

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد  .9 العرب   456-384)ابن حزم األندلسي   أنساب  هي(: جمهرة 

  بيروت  لبنان: دار الكتب 1راجع النسخة وضبط أعالمها لجنة من العلماء بإشراف الناشر  ط.

. وقال عنهم المقدسي: "ولغتهم عربية غير أنها منغلقة مخالفة  433م  ص.  1983هي/  1403العلمية   

الرومي".   يقارب  التقاسيم في معرفة األقاليم  وضع  لما ذكرنا في األقاليم ولهم لسان آخر  أحسن 

العربي    التراث  إحياء  دار  لبنان:  بيروت   ط.   د.  مخزون   محمد  وفهارسه  وهوامشه  مقدمته 

 . 200م.ص.1987هي/1417

 . 1/75  1955كتاب الحيوان  تحقيق محمد عبد السالم هارون  دار الجيل   الجاحظ:.  10

ديدرينغ  د. ط.  فيسيبادن: دار النشير فرانز شيتايز. بيروت:   .الصيفدي: الوافي بالوفيات   باعتناء س.11

 .5/268م  1970هي/1339دار صادر   

.السييياوري  عبد العزيز: محمد ابن شيييريفة سييييرة وبيبليوغرافيا  تقديم مصيييطفى الغديري  وجدة:  12

 .37  د.ت  ص.4  سلسلة ندوات ومناترات رقم 11منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية رقم 

 . 305ي 271الزجالي  أبو يحي عبيد هللا بن أحمد القرطبي: أمثال العوام في األندلس القسم األول   .13

 .30. الساوري: محمد ابن شريفة  ص.14
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. وهي من المسائل التي حاولت الحماية الفرنسية نشرها في المجتمع المغربي وقد ذكر العالمة أن  15

الذي   الفرنسي  المستعرب  كوالن  اللغوية جورج  المسألة  بخصوص  تستشيره  الحماية  سلطات  كانت 

بالمغرب كتب بحثا "عالج فيه مشكلة اللغة في المغرب واستبعد ما كان يطالب به الشباب المغربي المثقف  

حلين: أحدهما    -فيما اقترح  – من نشر الفصحى واعتبر إحالل الفصحى محل الدارجة أمرا عسيرا واقترح  

يف التي  الدارجة  المغرب تعميم  في  الفرنسية  اللغة  تعميم  للثقافة واآلخر هو  كلغة  واتخاذها  الجميع  همها 

للثقافة وحدها". محمد بن شريفة المغربية عرض تاريخي   وجعلها وسيلة  العامية  اللغة  : حول معاجم 

 . 137  ص.150ي 135  ص.ص. 89مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة  العدد 

ريفة باالهتمام بنصرة اللغة العربية والدفاع عنها بموضوعية وعلمية وهو  ي صرح العالمة محمد بنش 16

مشروع أكاديمية المملكة. يقول: "إننا في لجنة اللغة العربية باألكاديمية أصبحنا على صلة مباشرة بمجامع  

ونعمل مثل  اللغة العربية بعد انتماء أكاديميتنا إلى اتحاد المجامع اللغوية  ونحن نحاول أن نسعى كسعيكم 

األهداف   من  لهدف  منها  تطبيقا  ومكانتها  سالمتها  على  والحفات  العربية  اللغة  عن  الدفاع  في  عملكم 

المنصوص عليها في ديباجة الظهير التأسيسي لألكاديمية وهو "السهر بتعاون مع الهيئات المختصة على  

لعربية وإليها وإبداء اآلراء السديدة  حسن استعمال اللغة العربية بالمغرب  وعلى إتقان الترجمة من اللغة ا

في هذا الموضوع". بن شريفة محمد: كلمة حول جهود أكاديمية المملكة المغربية في السهر على حسن 

  ص.ص.  1998استعمال العربية في المغرب  مجلة مجمع اللغة العربية  سوريا  العدد الرابع  أكتوبر   

 ي    822ي 817

اللغوي  17 التطور  منها  اللغوي"  .ذكر  والتطور  العامة  و"لحن  السامرائي  إبراهيم  للدكتور  التاريخي" 

ينظر محمد بنشريفة: التصويب اللغوي في وسائل    .للدكتور رمضان عبد التواب  و"العربية" ليوهان فك  

العدد   القاهرة   العربية   اللغة  المشرق والمغرب  مجلة مجمع  العربيين    ص.ص. 2001   93اإلعالم 

 121ي 109

ي يقول العالمة محمد بنشريفة "إن العامية الدارجة المغربية ال تنافس الفصحى وإنما اللغة األجنبية هي  18

ها وتضرُّ بها  ولما كانت اللغة أو اللغات األجنبية مما ال بد منه لالنفتاح على المعارف والعلوم   التي تضارُّ

ينبغي أن يُراعى في توتيفها أن تكون في خدم التصويب اللغوي في  . ة اللغة العربية"العصرية  فإنه 

 .117وسائل اإلعالم  ص

 . 146ي135محمد: حول معاجم اللغة العامية المغربية عرض تاريخي  ص. ص. . بن شريفة  19
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تاريخي  ص. .بن شريفة  20 المغربية عرض  العامية  اللغة  معاجم  إلى  146محمد: حول  بذلك  يشير   .

ه وهي: "وإن العربية الفصحى لتدين حتى يومنا هذا لمركزها العالمي العبارة التي ختم بها فيك يوهان كتاب

أساسيا لهذه الحقيقة الثابتة  وهي أنها قد قامت في جميع البلدان العربية  وما عداها من األقاليم الداخلة في  

ث العربي المحيط اإلسالمي  رمزا لغويا لوحدة عالم اإلسالم في الثقافة والمدنية. ولقد برهن جبروت الترا

التالد الخالد على أنه أقوا من كل محاولة يقصد بها إلى زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسطر". 

المدنية   لغة  هي  حيث  من  العتيد  المقام  بهذا  أيضا  فستحتفظ  الدالئل  تخطئ  ولم  البوادر   صدقت  وإذا 

سات في اللغة واللهجات واألساليب   اإلسالمية  ما بقيت هناك مدنية إسالمية"  فيك  يوهان: العربية: درا

ترجمة عبد الحليم النجار  تصدير أحمد أمين بك وتقديم محمد يوسف موسى  قدم لهذه الطبعة محمد حسن 

 . 234  ص. 2014عبد العزيز  القاهرة: المركز القومي للترجمة  

 . 246-236واألساليب  ص.ص. . ينظر: فيك  يوهان: العربية: دراسات في اللغة واللهجات 21

. للعالمة محمد بنشريفة انفتاح إيجابي في تصوره لتطور اللغة  ومن ثم يشيد بدور الصحافة ويرا  22

أن "اإلنصاف يوجب أال نبخس الصحافة حقَّها. ويفرض أن نعترف بفضلها  ونشيد بدورها في إحياء  

ر من المفاهيم المصطلحات متداولة ومستعملة  اللغة الفصحى  وإشاعتها بين الناس  وإسهامها في جعل كثي

. لكنه يقصد الصحافة التي تعتمد اللغة العربية 117عندهم". التصويب اللغوي في وسائل اإلعالم  ص

 الفصحى وتحرص عليها. 

ي ومن عباراته التي تؤكد تفرغه للبحث العلمي التي نقلتها عنه: "اإلمام الشافعي لو اشترا بصلة ما  23

شيئا". في:     كتب  به   المحتفى  حرم  دندش  دة. عصمت  التراث  شهادة  وأسئلة  بنشريفة  محمد  العالمة 

المغربي األندلسي  تنسيق وتقديم موالي البشير الكعبة  صدر عن مؤسسة آفاق بدعم من وزارة الثقافة 

 . 280ي 279  ص.ص. 2019واالتصال  مراكش  

 .46. ي الساوري: محمد ابن شريفة سيرة وبيبليوغرافيا  ص24

بنشريفة مالزمة الترجمة للحديث عن المعجم وتطور اللغة  ذلك  ي نلحظ في كتابات العالمة محمد   25

لوعيه بأهمية المعجم في الترجمة وأثر الترجمة في بناء المعاجم وفي تطور اللغة.  ينظر مثال:  بن شريفة  

استعمال العربية في المغرب     محمد: كلمة حول جهود أكاديمية المملكة المغربية في السهر على حسن 

. والمصطلحات 822ي  817  ص.ص.  1998مجلة مجمع اللغة العربية  سوريا  العدد الرابع  أكتوبر   

 ي 25  ص.ص.1993  ديسمبر   6الفالحية في كتب الفالحة األندلسية  مجلة المناترة  المغرب  العدد رقم  

 .60وبيبليوغرافي  ص. ي الساوري: محمد ابن شريفة سيرة   26
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 . 62ي المرجع نفسه  ص.  27

الكلمة    787:  1ودوزي    575ص     VOCي ومنه قوله: "شمطير: وردت في   28 بمعنى طريق  من 

من أعالم  ... وقد تكون شمطير تحريفا لشنطير  وهو    Senderoوهي في اإلسبانية    Semitaالالتينية  

 . 439الثاني   ص. المصدر نفسه  القسم  الصقالبة في األندلس". 

الثاني  ص. 29 القسم  األندلس   في  العوام  أمثال  الزجالي:  البندق   364ي  "الجلوز:  قوله:  أيضا  ومنه   .

وهي كلمة فارسية كما   2207؛  1ودوزي    262ص.    VOC 8والمفرد جلوزة  انظر شرح أسماء العقار  

 . 452في القاموس". المصدر نفسه  القسم الثاني  ص. 

الوتائف األساس للمعجم دراسة التطور اللغوي للمفردات داللة وبنية  وهذا أساس بناء المعجم  ي من  30

البحرين من الفنيقية إلى   التاريخي ألي لغة. ينظر تعريف المعجم التاريخي في: شحالن  أحمد: مجمع 

ي رقراق للطباعة    الرباط: دار أب1العربية  دراسة مقارنة في المعجم واللغات العروبية )السامية(  ط.

 . 21ي20  ص.2009والنشر  

. ومنه أيضا قوله: "التعليقية الجراب... 71ي الزجالي: أمثال العوام في األندلس  القسم الثاني  ص.   31

. وقوله: "أطف: لعله فعب أمر من  74وهي من بقايا العربية في اإلسبانية". المصدر نفسه  القسم  الثاني   
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 .78واليمن". المصدر نفسه  القسم الثاني  ص.
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أو   34 العربية  المجامع  به  تقم  لم  ما  دقيقا  الحديث  العربي  المعجم  يكون  "ولن  مطلوب:  أحمد  يقول  ي 

المؤسسات العلمية  وأن تركه للجهد الفردي قد يضيف أخطاء ويوقع في خلل ويشيع الفوضى  ويحدث  

ت لم  وكأن  بدء  على  عود  ذلك  وفي  وآخر  قطر  بين  اللغة تباينا  سبيل  في  والعاملين  المجامع  جهود  ثمر 

  ص.  179ي171  ص. ص.  1986   34العربية". أفاق نمو المعجم العربي الحديث  مجلة اآلداب  العدد  

178 . 
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 الواقعية السحرية في رواية السبيليات

 قاسم "إلسماعيل فهد إسماعيل" مالم يرد ذكره من سيرة أم 
 

   العراق / جامعة ذي قاراألستاذ الدكتور ضياء غني العبودي  

 
. 

 الملخص 

سييعت الرواية العربية المعاصييرة إلى تجديد أدواتها التعبيرية بين الحين واآلخر لتحافظ على      

أدائها األدبي ومقوماتها الذاتية   محاولة أن تواكب منجزات اآلخر الجمالية والمضيمونية دون أن 

سيعى ألن تفقد هويتها حين تقلد الرواية الغربية في األغتراف من الفلكلور الشيعبي والخرافات  وت

تطعم نفسييييها بسييييرود تاريخية وعقائدية وأدبية لتأثيث عالمها التخييلي بهذه العناصيييير الحكائية 

"المحلية" فضيال عن األسياطير ولكن بثوب عربي وقد عمد البحث الى تطبيق الواقعية السيحرية  

ة المرأة في رواية السبيليات للروائي إسماعيل فهد إسماعيل . ليجيب عن اسئلة : كيف كانت عالق

بالوطن في اثناء الحرب ؟ وكيف تعاملت مع الظروف التي تفرضييها الحرب ؟ وماهي الوسييائل 

 التي اعتمدتها لذلك ؟ 

 .السحرية   الواقعي   العجائبي   الشخصية   السبيليات  الكلمات المفتاحيّة:

 

 

 

Abstract 

       The contemporary Arab novel sought to renew its expressive tools from time to time 

in order to preserve its literary performance and its own components, trying to keep pace 

with the other’s aesthetic and content achievements without losing its identity while 

imitating the Western novel in the profusion of popular folklore and myths, and it seeks 

to feed itself with historical, ideological and literary narratives to furnish its world 

Imaginative with these "local" narrative elements as well as myths, but in an Arabic dress. 

The research sought to apply magical realism in the novel Al-Sabiliyat by novelist Ismail 

Fahd Ismail. To answer questions: How was the relationship of women with the 

homeland during the war? How did you deal with the conditions imposed by the war? 

What are the means adopted for that?                 

Key words: Magical, Realistic, Wonderful, Personal, Sabiliyat . 
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 المقدمة :

تعد رواية السبيليات  من الروايات التي وصلت للقائمة النهائية القصيرة للجائزة العالمية       

  والمعروفة بجائزة البوكر العربية   وهي رواية تتحدث عن قرية  2017للرواية العربية لعام 

والمدن   القرا  من  وهي  البصرة    محافظة  من  العراق  جنوب  في  القرية  تلك   ) السبيليات   (

لعراقية التي عاشت تفاصيل الحرب اإليرانية العراقية   تلك الحرب التي استمرت لثمان سنوات  ا

من الدمار   وطال الدمار فيها كل شيء حتى البساتين نتيجة لتجفيف منابع األنهار لمبررات  

ا  أمنية اقتضتها المعركة . فكانت المرأة بطلة الرواية ) أم قاسم ( ذات العقد الخامس من عمره

هي المحور الرئيس في اعادة الحياة لهذه القرية بعد تهجريهم منها نتيجة تصاعد وتيرة الحرب  

مع زوجها وخمسة أبناء وبنات وأزواج بناتها وزوجات أبنائها   وأحفادها وحفيدتها   وتسعة 

حمير  لتكون رحلتهم إلى النجف   وفي الطريق يموت زوجها  ويدفن في مدينة الناصرية بين 

لتين  وعلى الرغم من استقرارهم في النجف وصناعة حياة جديدة فيها   إال ان أم قاسم تجري  نخ

األمور بعكس ما ترغب به وتشعر بالفراغ العاطفي)) الحنين إلى المكان األول   احتشاد متواتر 

ر  ( لتقرر الرحلة مع أحد الحمي1للذهن بذكريات تتصل كلها بالمكان هناك   الطفولة والصبا (()

) قدم خير( متفادية الدوريات العسكرية لتعود لقريتها  وفي طريقها تحمل جثمان زوجها بناء   

على وصيته ورغبته في أن يدفن في مسقط رأسه   لتصل إلى القرية  بعد رحلة طويلة وشاقة  

  لتكون قرب قطعات الجيش الذي يسمح لها بالبقاء بعد ان اكتشف امرها حتى عطلة عيد نوروز 

العيد الذي يتوقف فيه الجانب اإليراني عن اطالق القذائف  فكانت توفر لهم الطعام وتزرع  هذا

الزهور وتصلح المنازل المقصوفة إليمانها من أنه )) البد من وجود شخ  يشغل هذا المكان   

للخراب(() المهجورة معرضة  فكانت  2المنازل  الحرب   سببته  الذي  الدمار  نقيص  (  وكأنها 

تحمل من رمزية الحياة وسيلة للتصدي للحرب بطريقة مغايرة عن العنف. معتمدة    المرأة وما

في ذلك على عنصرين زوجها الذي يزورها في المنام فيوجهها بما يجب أن تفعله عبر نبوءاته   

بالموت    المحفوفة  الرحلة  في  ليكون سندها  األنسنة  عليه  اضفت  الذي  قدم خير(  وحمارها) 

 ة كثيرة عن جدوا الحرب  ودور المرأة في صنع الحياة.لتطرح الرواية اسئل

 

 الواقعية السحرية :  

الواقعية السحرية تدمج الواقع بالالواقع  متحدّية األعراَف السردية السائدة مكتسبة سحرها 

من كونها نتاج الخيال   ال المالحظة الواعية وحدَها   انطالقا  من أّن تخيّل األشياِء يدّل على  

يمكن تفسيرها  وهذا الخيال المجنّح الذي يدخلنا في عوالم غير طبيعية يفيد من خياالت  قوة ال  

الوهم وتهويمات التفسير  وبذلك يخترع واقعا  جديدا  بمعنى أو بآخر لكن في تالل سحرية خيالية  

. 

ايا إّن تيار الرواية العربية الجديدة استعار تقنيات ووسائل مختلفة ومتباينة للتعبير عن قض 

الوقت  في  لتعيد  أدواتها  الجديدة  أعادت تشكيل  العربية  فالرواية  وإشكاليات ومسائل مختلفة  
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نفسه صياغة الوعي السائد المعبر عن قضايا تمس اإلنسان والمجتمع من جهة والفن من جهة 

 أخرا. 

عن وقد يبدو التصور األولي للفعل السحري الركون إلى الالمألوف لكنه ومع ذلك ال ينفصم  

التأثير األهم هو  فان  الواقع   بابتعاده عن  للفنتازيا معقودا   التأثير األولي  فإذا كان  أبدا    الواقع 

صالته بما هو مألوف والطريقة التي يسلط بها الضوء على عدم االستقرار والتناقص أو حتى  

 الالعقالنية التي ينطوي عليها المألوف.

ي بالمعاش والواقعي السحري  وهي تقع ضمن رواية  إذ يتداخل السرد باليوميات  والتاريخ 

 الموجة الجديدة في األدب العربي.

الجمالي  اإلمتالك  أساس  على  قائمة  واعية  سردية  مغامرة  على  السبليات(   ( رواية  تقوم 

الواقعي   التاريخ  بين  التقاطع  في  المعادلة  في  نجح  وقد  التاريخي  المعرفي  للرصيد  المختزل 

روائي نصه بكلمة تحت عنوان ) للكاتب كلمة( يتحدث فيها عن سبب كتابته والخيال   يفتتح ال

( ليمهد لرحلة امرأة مع حمارها لمسقط  3الرواية حول مدينة السبليات مسقط رأس الكاتب ")

رأسها في الحرب العراقية االيرانية  وهو في محاولته هذه انه يحاول أن يعيد اإلنتاج واقصد به 

التاريخ   ويت له   تاريخ يعكس معارك   إنتاج  إلى مكتشف  للتاريخ  المنتج هنا من متلقي  حول 

 الحرب العراقية االيرانية .

إّن تحقق الواقعي السحري يتطلب من الروائي استعمال لغة تتناغم مع هذا الواقع   واالستيعاب  

للمجت الوعي والالوعي  للفن   واكتشاف  الجديدة  التقنيات  للتراث   واستيعاب  (  4مع )األمثل 

وقادر على التوغل في الطبقات االجتماعية   والنظر إلى التاريخ من زاوية نظر جديدة    إذ إّن  

السفر والبحث والمغامرة هو واحدا  من عناصر السرد فوق الطبيعي   ومن ثم وجود عنصر 

لرحلة  االنتقال والمغامرة لذا يظهر لدينا مستويين مضموني يتعلق بشخصية البطل القائمة على ا

واالنتقال   بصرف النظر عن الهدف من هذا االنتقال ومستوا شكلي كما يظهر في الحوار مع 

( وتحتاج الشخصية هنا إلى الرفقة التي تساعدها على اختراق  5الحيوان واألحداث العجيبة )

 الغريب وال مألوف   وتقدم لها المساعدة .

 

الغريبة   في عالم زاخر باألنسة ومشاهد الخوف إّن رواية السلبيات تنقل المتلقي إلى أجوائها  

القارئ في حيرة من أمره   يحاول أن يطابق بينها وبين    محملة بهموم شخصياتها   تجعل 

الواقع   ويتساءل عن احتمالية هذه العوالم   أو يضعها في الحكايات الشعبية  العجيبة   أم أنّه  

( لقد جّسدت رواية 6الكتاب في عالم غريب ؟)  يضعها في الرواية الجديدة التي تق  مغامرة

األحالم   يمثل  ثاٍن  الرواية  ومحور  بطلة  رحلة  في  يتمثل  واقعي   األول  محورين  السبيليات 

والحديث مع الحيوان ؛ وهذان المحوران يتواشجان فيما بينها بحيث يفّسر بعضها بعضا  ضمن 

 بنية متكاملة. 
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 الشخصيات : 

 شخصية )أم قاسم (: 

تعد شخصية ) أم قاسم ( التي ذيلت اسم الرواية ) مالم يرد ذكره من سيرة حياة أم قاسم (  

الشخصية المحورية كما ذكرت   فهي شخصية جسدت األم المثال   والرمز لطبقة األشخاص 

الكادحين الذين يتمسكون باألرض   فهي تمثل الصوت الجماعي   ومع بساطتها جسدت الصمود  

ويل الصورة السلبية إلى اإليجابية .فهي امرأة تمتلك من الصفات التي تقترب والتماسك   وتح

من خرق الطبيعي   فمع بساطتها اال أنها عميقة في تفكيرها   وفي رؤيتها للحرب وبشاعتها .  

))أنا ضد قتل المزروعات والحيوانات بحرمانها من الماء لمدة طويلة األوامر العسكرية العليا  

 (. 7عني إن كبار العسكر يبيحون ذلك . ليس هكذا. الذت بصمتها (( )تقضي بذلك . ت

إن ولع البطلة بغرس األشجار يمدنا بحالة من اإلصرار على االستمرار في حركة الحياة   

وتبدلها وتجددها على وفق متطلبات األنسان   وتساعد في ديمومة  الحياة في المستقبل  فبعد ان 

من خالل موت السواقي لألنهار وموت البساتين هذا الموت الذي جسد الروائي موت النباتات  

وصفه بقوله ))  يبدو أن للنباتات أسلوبها باإلعالن عن تسليمها للموت   سعف النخيل بلونه  

األصفر المتالشي   شجرتا التوت المائلتان القريبتان واجهتا مصيرهما المنتظر بالموت واقفتين  

وراق الجافة حول جذعيهما   ثالثون شهرا من غير ماء   من   أغصان جرداء وكمية من األ

( ولعل اعادة الحياة للشجر جعلها تصل إلى مرحلة التوحد مع الطبيعة  وتتحدث  8القاتل (( )

بلغتها خاص )) وجهت جريان الماء لعند األرض المحوطة لساق شجرة البمبر  أرهفت سمعها  

األ اللحظات  في  انبعث  الهسيس  يشبه  تطلعت    صوت  بالماء    الجافة  األرض  لتشرب  ولى 

بنسغه    منتشية  أطرافها  مدت  الماء    بحدث  سعادتها  أبدت  إنها  لها  خيل  البمبر    ألغصان 

( ليعكس بشكل غير مباشر اصرار الشخصية في إعادة الحياة  9لألشجار لغتها الخاصة بها (( )

تدميرها لساترين كبيرين بفأس صغيرة  لها ومحاولة اضافة الفعل الخارق المرأة خمسينية  اذ أن  

يثير دهشة الضابط في المعسكر )) تدمير ساترين كبيرين ال يمكن أن ينفذه رجل واحد يتسلح 

بفأس . أثرت تصغي له . قال بدافع من قناعة طارئة . يتحتم وجود ما ال يقل عن عشرة أشخاص  

 ( . 10أقوياء متسلحين بمعدات كفيلة بإنجاز العمل (()

ات الصدق والطيبة والبساطة والعطاء هي الصفات التي اتصفت بها بطلة الرواية    أن صف

فهي ذات عطاء مستمر ملتزمة بأخالقيات المجتمع وعاداته تحب الوجود كله )) أفكر أن أمتنع 

عن أكل السمك أيضا ... وأنت تراه يمارس وجوده وسط الماء يتملكك شعورك   ُخلق هذا الكائن 

(   فضال عن اصرارها وحيويتها التي استمدتها من أرضها   فحين ننظر  11لكي يسبح (( )

إلى شخصية ) أم قاسم ( نلحظ األنموذج لألم العراقية من خالل ما تمتلكه من الحس العفوي  

اتجاه الوطن .فهي تعمل على ازالة مخلفات القصف )) ليس من العدل أن يبقى حديدهم المتشظي 

كت صوب باب المطبخ   لحق بها قدم خير   وقفت أمام الحديد الذي  الحواف داخل البيت   تحر

سبق أن انتزعه النائب ضابط صادق من حفرته في أرضية المطبخ   ال أعرف عن ثقله   انحت  
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عليه   وزنه ال يقل عن عشرة كيلو غرامات   قالت لقدم خير   ستساعدني على حمل نفاية 

يعكس الن  المؤطر تصرفات ) أم قاسم ( التي تبين    (12حربهم هذه ونقلها خارج البيت (( )

ارادة الحياة واالنتصار على الموت والتمسك باألرض  مما دفعت اآلخرين على العمل معها  

على الرغم من انهم جنود ال يجيدون اال العنف والقتال ال انها اكتشفت بفطرتها أنهم أبناء البلد  

لخراب اضطر المالزم عبد الكريم ألن يسأل جنوده إذا  ))دأبها على أن تتولى ترميم مايصادفه ا 

ما كان لدا أي منهم استعداده للمساعدة بهذا الخصوص   تطوع الجندي مازن لمرافقتها في 

 (. 13جوالتها التفقدية اليومية يشاركها نشاطاتها الترميمية (( )

االنسجام بين الدمار  فهي تعيش حالة االنتظار لألمل المنشود ال تستلم وانما تعيش حالة من  

الذي تخلفه الحرب من خالل القصف المدفعي الذي يؤلم مشاعرها المرهفة  )) رؤية الفجوة في 

الجدار تؤذي العين ... ال يسعني إال أن أقول أنت امرأة فريدة . حانت عنه نظرة لقدم خير    

( ممتنة((  . غمغمت  كذلك  من14أضاف حمارك  دمر  ما  اصالح  في  العمل  وبين  المنازل   ( 

والبساتين . )) أعمل على إصالح جدار مطبخهم . بعد انتهائها من تناول وجبتها بدأت بجمع  

نثار الطابوق   توجهت لعند حوض السدرة   األرض   ما بعد إغراقها بالماء أمس   باقية طينية  

من    استعانت بالطين لرصف الطابوق داخل فجوة الجدار   قضت زهاء الساعة ريثما انتهت  

 ( . 15اغالق الفتحة نهائيا   تطلعت لنتيجة جهدها   أطلقت زفرة ارتياح (()

يتحدث معها    الجنود حين  األمومة  فأحد  قائمة على  بغيرها كانت عالقة  المرأة  إن عالقة 

يطلب منها ان تسمح له بمناداتها بلفظ أمي   ليكون ابنها الرابع)) اغتنم عبد األمير وجوده إلى 

. أجد صعوبة في أن أناديك أم قاسم . تطلعت إليه مستنكره . ما وجه الصعوبة     جانب أم قاسم

أنت   أوالد  . عندي ثالثة  بسعادتها  التمعت عيناها   . أمي  أقولها  لو  أود  إجابته سؤالها.  تجاوز 

(   ليكشف لنا عن لوحة متميزة توحي بان )أم قاسم ( هي أم الجميع   فهي تمثل 16رابعهم (()

( فهي تحمل مع بساطتها القوة وحسن تفكير والتدبير حتى  17ذرت نفسها لإلصالح .)العراق . ن

 في احلك الظروف كانت منقذا لهم بتوفيرها الطعام .  

التضحية والعمل    القادرة على  لألم  يقدم صورة نموذجية وواقعية  أن  الروائي  استطاع  لقد 

ها فاعلة مؤثرة تدور االحداث حولها  وإحياء األرض   فهي وان كانت الوحيدة في القرية اال ان

لتكون قطب الرحى في الن  وتكسب صورة تفوق الطبيعي . اذ جعلت من األمل السبيل الوحيد 

للخالص من شبح الحرب والدمار أن تصوير المرأة في الن  الروائي جاء ليقترب من تصوير 

حين اصيب الجندي  األبطال بدرجة تصل إلى مستوا األسطورية . وكشف الحجب الذي اتضح  

عبد األمير اصابة تمنعه من االستمرار بالخدمة العسكرية ولكنها تنبأت بعودته لتكون محط شك  

بأنها تمتلك قوا خفية )) الجنود يقولون عنك أنك تجيدين قراءة الغيب . انتفضت جزعة   رددت 

لرواية صدقها وصدق  ( فقد جسد المشهد األخير في  18. استغفر هلل العظيم من كل ذنب أثيم (( )

رؤيتها المستقبلية . وهذا ما سنالحظه من خالل محورين انسنة الحيوان ) قدم خير ( وحديثها  

 مع زوجها ) الرؤيا (. 



 

23 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

 شخصية ) قدم خير ( : 

في شخصيات رواية " سبليات" يتجّسد البعدين الطبيعي وفوق الطبيعي   وهي رواية تنطلق  

من التراث العربي بتوتيفها شخصيات إنسانية وحيوانية   لتسهم بتجسيد السحري والغرائبي    

ومن ثم إثارة الدهشة عند المتلقي   وقد اعتمد الروائي على شخصيات محورية تقوم بالحدث  

وأخر هذه  كله    الحدث  وتنطلق  وتنمية  األخرا  الشخصيات  جوانب  إضاءة  في  تساعد  ا 

الشخصيات من بعدين واقعي وال واقعي كما في شخصية الحمار  وهذا جنس أدبٌي ذائع في 

آداب العالم تُعزا فيه األفعال واألقوال إلى الحيوانات  قناعا  يكشّف عّما وراءه  ورمزا  يومئ  

وتنطو إليه   المرموز  وتربوية  إلى  اجتماعية  ودروس  أخالقية  غايات  على  الحكايات  هذه  ي 

ومضامين سياسية ناقدة إذ " تمثل الحيوانات على اختالف أنواعها جزءا  من الحراك الحيوي 

المشترك بين الكائنات   في الطبيعة والوجود   وهو أمٌر لم تغفله أنواع السرد   منذ الخبر  األول 

الساذجة دخول   البسيط  والحكاية  أمنت  التي  القصة  ثم  والخرافة  األسطورة  إلى  ارتقاء     

الشخصية الحيوانية إلى حوزتها   واحتضنتها وأجرتها في مشغلها البنّاء   إيحاء  ورمزا  وقوة   

(   وإذا كان الحديث للقصة فالراوية أكثر انفتاحا  على بقية السرود  19تعبيريه ال غنى عنها ")

 ألجناس األخرا في أهابها .   وأكثر قدرة على ضم ا

للدهشة  مثيرة  عوالم  لخلق  منه  في محاولة  إنسانية  كائنات غير  إلى وصف  السارد  لجأ  قد 

األولى   اللحظات  منذ  الغرائبية  الدهشة  وتظهر  تثير  جديدة  أجواء  وتخلق  المألوف    تخترق 

طقة عسكرية   في ليصف لنا السارد حمارا مصاحبا  لبطلة الرواية في رحلتها لقريتها في من

محاولة لتوتيف آليات الحكايات الخرافية   إذ تكون الشخصيات في هذه الحكايات حيوانات   

ولكنها تتحدث وتفكر وتمتلك عقال قادرا الحكم على األشياء   وتمتلك عاطفة تؤهلها للقيام بإعمال  

الدته قدم خير... صبيحة (  )) قادها تأملها الختيار الحمار الذي سماه زوجها يوم و20إنسانية )

والدة حمارهم ذاك جاءهم من طرق بابهم سنوح فرصة كراء الحمير كافة   انفرج لحظتها فم 

( ولعل  21زوجها بابتسامة  احتفاء . هذا جحش محظوت . خل  لقراره . نسميه قدم خير (()

ت العودة إلى  هذا االحتفاء به لم يكن محص صدفة وانما كانت له نتائجه المستقبلة   فحن قرر

ديارها كان قدم خير رفيقها في الطريق   وهنا تدخل في اختراق المألوف في حديثها مع الحمار  

)) اغتنمت أم قاسم فرصة خلو الحظيرة من الحمير   بدأت حديثها الهامس له . أعرفك مؤهال  

بدرجة الهمس   الحتمال مشقة الطريق صبورا بما فيه الكفاية لكنك مشاكس أحيانا. تابعت متسائلة

ذاتها . هل تعدني بأن ترعاني كما يجب لحين بلوغنا بيتنا في السبيليات . نفذت الكلمة األخيرة  

في ذهن قد خير . لم يعتد سماع أحد من العائلة الكبيرة مناداته باسمه عدا األب الكبير وقد اختفى 

  ما الذي تفكر فيه أمهم منذ زمن وهذه األم قاسم   مع سماعه اسم مسقط رأسه استنفرت حواسه  

  بصرف النظر عما يجول في خاطرها فهو رهن إرادتها  نش الهواء بذيله قبل أن يقرب رأسه 

لها   انتشر فرحه في داخله لما بسطت محدقته كفها   مسحت على رقبته   واصلت . حتى آخذك  

لنهيق . لعل قدم خير  معي لدي اشتراط واحد . قربت فمها ألذنه قليل . أن ال تمارس عادتك في ا
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وهو يستجيب بحركة رأسه أراد أن ينوه عن استنكاره   كأن يصارحها . إال كتم صوت الواحد  

 ( . 22منا (()

الحدث  مع  متجاوبة  األخرا  الحمير  كانت  وانما  استثنائيا   يكن  لم  خير  قدم  مع  حديثها  إن 

ال بصيغة  همست  الباقية    الحمير  على  أخيرة  نظرة  القت  قريبا .  المنتظر))  سنلتقي   . وعد 

( لذا فان التعامل مع الحيوانات بهذه الطريقة يجعلها تدخل في  23استدركت . إن شاء هللا (()

أفعالها   وأحاسيسها وردود  مع مشاعرها  نتعامل  أن  إال  يسعنا  فال  األنسنة  بوابة  السحري من 

السحرية في المنطقة التي    الصراعية تعامال واقعيا    لكي نقف عند حافة خيالية   تتسم بالواقعية

  ( والجماد  االحياء  بين  الحدود  منها  )) عرض  24تمحى  إلى  األنسنة   يشير مصطلح  أن  (اذ 

 ( . 25الحيوانات والجماد وكأنها قد منحت سمات إنسانية مثل المشاعر والكالم(( )

ارت  إنّه يعيش أقصى المشاعر اإلنسانية )) تنبهت إلى أن قدم خير بدأ يسارع خطواته   ص

هرولة سريعة   رفعت صوتها من خلفه . انتظرني  ال تسرع .لكن المعني واصل هرولته مكتفيا 

اندفاعه   لعل  لندائها    امتثاله  أن تغضب جراء عدم  ليس يوسعها  بإصدار حمحمة غامضة   

األول (( ) لبيته  الطاغي  ناتج عن حنينه  في معرفة  26المفاجئ  تفاعل مؤثر  ليكشف عن     )

 مّرة . الحقيقة ال

إن هذه العالقة قديمة قدم اإلنسان نفسه وترتبط باإلبداع  فقد تجلت بوضوح في الشعر العربي  

هذا  بين  االلتحام  نوع من  تشّكل  فرسه حتى  أو  وناقته  الشاعر  بين  العالقة  تلك  القديم خاصة 

يوان   الشاعر والحيوان. ))إذ إن كثيرا  من األساطير   ترجع أصل األجناس البشرية إلى الح

فقد احتفظ عدد كبير من القبائل البدائية وكذلك بعص األجناس في الحضارات الراقية بصلتها 

 ( . 27بالحيوان (( )

عن   بحثا   البطلة  لرحلة  المرافقة  المهمة  الشخصيات  أحدا  الحمار  شخصية  تعد  هنا  من 

الشخصيتين   بين  البون  من  الرغم  وعلى  الشخصيات    هذه  مثل  وإّن  البشرية االستقرار   

والحيوانية إاّل أنّها جاءت لتحقق غاية معينة   وإّن تهور الشخصية الحيوانية إلى حد االمتزاج 

البعد   فالحمار يفّكر ويتحدّث ويبدي رأيه  وهذا ما ساعد على إتهار  الشخصية اإلنسانية  مع 

عص األعشاب  السحري . )) وجهت سؤالها له. ماذا تظن يا قدم خير . كان األخير منشغال بقضم ب

الطرية المتوفرة بالجوار   تنبه لها تردد اسمه   رفع رأسه قليال   تراه أصغى لها   أكملت أم  

قاسم متسائلة .هل سنصل قبر بو قاسم بعد يومين من اآلن . حينها شاغلت قدم خير رغبة حادة  

  . النهيق  تذكر تحذيرها  في أن يرفع رأسه عاليا ماذا رقبته تمهيدا  لكي يطلق لحنجرته عنان 

السابق له بأن ال يفعل   أصدر حمحمة محاصرة فهمتها أم قاسم على طريقتها   نوهت عن 

 ( . 28ارتياحها قائلة . هذا ما خطر ببالي (( ) 

إّن توتيف الجانب الحيواني النتقاد الوضع السائد ليس بجديد على التراث العربي   فقديما  

ان الحيوان ليرمز إلى انتقاد السلطة   وها هو إسماعيل  كان ابن المقفع يوتف الحكاية على لس

القرية   تعرض  اثناء  والخوف  األمن  وفقدان  الوضع   تبدّل  خالله  من  ليرمز  الحيوان  يوتف 
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للقصف )) رأت الغبار يرتفع من حفرة ال تبعد عن قبر بو قاسم سوا متر واحد   رفعت صوتها  

يا قدم خير . وصلتها حمحمة م أنت  أين   . لهناك   رأته  جزعة  الحظيرة   هرعت  ن صوب 

 (.  29يحتمي عند الزاوية األبعد   اقتربت منه   مدت يدها   ربتت له رقبته . ال بأس عليك (( )

تتصرف   لكنها   " العاقل  غير  إطار  في  تدخل  التي  المخلوقات  أنسنة  إلى  يعمد  الراوي  إّن 

وصف والحوار بوصفها فاعال  تصرف اإلنسان   أي تصرفا  عقالنيا    وتظهر في السرد وال

 وتمتلك دورا  محددا   حين ترد راويا  ومرويا  له   وهي تشّكل لحمة المبنى الحكائي أو تكون  

جزءا  منه  على أن أسطورية الشخصية تنبع من خالل رمزيتها   وعبر اندراجها في المتون  

الحمار يعرف بماذا تفكر فيحافظ    (. فهو أي30الخيالية أو الغرائبية أو الفانتازية   أو غيرها " )

اكتفى بإصدار حمحمة تشبه شخيرا عاليا     بالنهيق    إياك أن تشرع  على هدوئه وصمته )) 

أم   يلزمك   . . ترجلت   أوصته بصيغة تحذيرية  له   ال بأس عليك  له رقبته   توددت  ربتت 

لى القرية حين ( بل هو يعرف الطريق ا31تنتظرني هنا . وضحت . لن أغب مدة طويلة (( )

( ويمتلك من االمكانيات الخارقة  32خاطبته ))قالت له : أنت تعرف كيفية الوصول للسبيليات (( )

للطبيعي ليدخل في نقاش معها حول وجود الماء ليكونه توقعه األقرب للصواب الحمار يعرف  

وهي تفلت وجود الماء ))حالة انتظار أمام حوض حنفية الماء الذي يتوسط الحوش   قالت له  

زفرة أسى . كان زمان . تظنه لم يفهم ما قالته   رأته يمد بوزه للصنبور يشمه   عاتبته. أنت ال  

تصدق . نفص رأسه . وضحت له . ال وجود لماء الحنفية . حرن في وقفته . ما دمت تصر .  

بذلت جه الحنفية    لصنبور  يدها  له صحة كالمها   مدت  تثبت  أن  أرادت  دا  قالتها مسلمة   

بمعالجته   سمعت ما يشبه أزيزيا خافتا احتباس الهواء لزمن طويل قبل أن تتفاجأ باندفاع الماء  

 ( . 33قويا   غلبتها ضحكتها . أنت تعرف بوجود الماء (()

وهو يعرف بيوت الجيران وتفاصيل السكن   ويخترق عقلها ليعرف ماتفكر به ))توجه بها  

( ويستمر الروائي 34كأنك تتولى التفكير نيابة عني(( )لعند باب بيت محمود عباس   ضحكت .  

في اسباغ الصفات على الحمار ليجعله يقترب كثيرا  من عالم األنسان ليحافظ على رفيقته أم  

قاسم وينسجم مع أفكارها )) نذهب لهناك . تلقى قدم خير أمرها باحتفاء   دبت حيويته   على 

(  35يعجبه من سيدته إنها قادرة على قراءة أفكاره (()الرغم من تعبه   في جسده   ركص بها    

ولعل هذا االنسجام بينها وبين قدم خير كان في محله حين انقذها من مقذوفة حربية غير منفلقة  

)) وقف قدم خير فجأة متطلعا لألرض القريبة من حوافره األمامية   تطلعت بدورها   حفرة  

ربتت علال رقبته . أنت أكثر نباهة مني . ال حاجة  بعمق قدمين يتوسطها جسم معدني غريب    

(  فكان للحمار دور محوري 36بها لتوجيه خط سيره   مال جانبا    مبتعدا  عن محيط الحفرة (()  

فهو رفيقها  وصديقها الناصح  وهو مفارق لما ورد في الثقافة العربية عن الحمار وما يتصف  

شريكا لها تستشيره وتحاوره وتبث شكواها له )) قالت    به من العناد والتعنت والغباء  . ليكون

له معتذرة .إن بعص الظن إثم . تراه فهم قصدها . تابعت   استيقظت ولم أرك عندي   خيل لي 

أنك هربت ... قالت له مخبرة. زرني لحبيب بو قاسم في المنام . حمحم قدم خير محركا رأسه  
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الغائب     بأنه غير وهو يسمعها تذكر اسم ولي نعمته  بينما استطردت من جانبها . صارحها 

مرتاح لوجوده طوال هذه المدة داخل قبره في مكانه القفر. سكتت برهة قصيرة . وعدته أن ال 

أتركه هناك . سكتت برهة قصيرة أخرا أنهتها متسائلة . ما الذي يلزم فعله بهذا الخصوص  

())37 . ) 

شارة إلى الحمار ففي رواية ) األشجار واغتيال  وهذا ليس بجديد عن الرواية العربية في اال

تاجر   إلياس  لي  الوفي  والصديق  الترحال   رفيق  الحمار  كان  منيف    الرحمن  لعبد  مرزوق( 

المالبس القديمة والمهرب الذي تحتل قصته الجزء األول من هذه الرواية  فبعد أن يخسر أشجاره  

 تجارته وعمله .  وأرضه  يشتري حماره الذي سماه "سلطان" فكان شريك

إّن استخدام الروائي لألنسنة والمعتقدات الموروثة   مع التقنيات الحديثة للرواية جعل الن   

الروائي يظهر بحلة جديدة ساهم بشكل جلي في إثراء الن  برؤية تميز اإلنتاج الفني للمبدع  

تشرب هذه   إسماعيل فهد  وهي مثل أي ثقافة أخرا لها خصوصيتها وسنالحظ أن إسماعيل قد

الثقافة  وهضمها ولهذا وفق في استخدام جنس فلكلوري يتسق مع خصوصية هذه الثقافة." إن  

سحب هذه األشياء والجمادات من طباعها النوعية وإدراجها في الرؤية الكونية   يرشحها ... 

مشاعرها مع  نتعامل  أن  إال  يسعنا  فال  األنسنة    بوابة  من  األسطوري    المدار  في   للدخول 

وأحاسيسها وردود أفعالها الصراعيّة تعامال  واقعيا  لكي تقف عند حافة خيالية   تتسم بالواقعية 

 (. 38السحرية   أي المنطقة التي تمحي منها الحدود بين األحياء والجماد ")

 شخصية ) بو قاسم ( الرؤيا : 

وحواجز   والحديث  تعد األحالم وسيلة للتعبير عن الرغبات السرية وعن عوالم من دون قيود  

عن المجتمع ومعتقداته  واليومي من األفكار والرغبات المكبوتة   عن طريق تداعي الزمان  

والمكان والذكريات للشخصية . متخذا وتيفة التأثير في احداث الرواية والسير فيها باتجاهات  

وأن كان متخوفا مختلفة . لقد كانت شخصية )بو قاسم ( الشخصية األخرا المساندة لتلك المرأة  

من مغامرتها المحفوفة بالمخاطر   فالمعركة ما زالت مستمرة ))يطلب منها البقاء إلى جانبه   

( ان التحذير في المنام من 39لم يخف استغرابه .حري به أن يكون حريصا  على بقائك حية(() 

ى مثل الرؤيا لتحقق قبل الزوج ال يعدو اال تعبيرا  عن المخاوف التي تشعر بها الشخصية فتلجأ إل

االطمئنان لنفسها   لذا نلحظ التطابق بين الواقع وبين الرؤيا الم قاسم وكأن افعال هذه الشخصية  

الشخصية  تلك  المألوف جعل من  العناية والحماية  ولكن خرق  لها  بقوة غيبية توفر  مرتبطة 

منامها . سعيد باعتزامك   الغائبة عن الوجود مالزمه لها في رحلتها المنام )) زارها بو قاسم في

زيارة قبري . احتفت من داخلها لن تكون زيارة عابرة . سكت برهة متأمال كلماتها تساءل . لم 

أبذل غاية   . لك علي . حشدت عزيمتها في صوتها   تابعت.  أفهم قصدك . حضرها قرارها 

أنا حائر تجاه  جهدي أن ال أتركك في قبرك ذاك . لم يعقب على ما سمع   قال بحس الشكوا .  

( فكان دائم الحضور لها في كل ليلة يحاورها  40إصرارك على العودة إلى قرية السبيليات (( )

فيما تفعل   وكيف تتصرف )) يزورني في منامي بين الليلة واألخرا   يطلب مني البقاء إلى 



 

27 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

أنا باقية  جانبه . لم يخف استغرابه. حري به أن يكون حريصا على بقائك حية. ردت من فورها 

( لذا كانت المياه هي العامل المشترك بين الزوجة وبين الرؤيا لزوجها في  41حية بعون هللا(( )

المنام   فوتفت الرواية )) األنهار من أجل عكس ما هو ساكن في الحياة  وتجميد ما هو قبيح  

( لذا كانت  42(( )فيها   مقابل تجدد الحياة عبر حركة مياه النهر وجريانها   ودوام تجدد الماء 

الرؤيا حول تهشيم السدود الترابية التي حبست المياه عن البساتين  )) وجهت خطابها لزوجها .  

يا بو قاسم   زرتني مرتين حامال فأس عبود األطرش   ما الذي تريد إبالغي به تحديدا . أصغت 

فا ألن تهدم سدا يفوق لثوان   واصلت متسائلة . أين الحكمة في أن تتسلح بفأس نجارة صغير هاد

( فكانت المياه عاكسة لحقائق الشخصيات ووعيها   من خالل  43حجمه بيتنا هذا مرات عدة (()

ربط الشخصية بمعتقدها   وبأسلوب عيشها   من خالل منح الحياة للجميع   فمثل النهر )) حالة 

( لذا كان 44يئة المنشأ(()من االستقرار واألمان   بعيدا عن قسوة الحياة في المدن   أو خارج الب

النهر داال على الخصب والنماء واسترجاع القيمة المفقودة على وفق تعميق الوعي االسطوري  

( من خالل حفر السدود الكبيرة التي اقامها الجيش  ))لجأنا الغتنام المد   حفرنا مجرا 45.)

ة نحو الداخل شيئا فشيئا   صغيرا أعلى السد   ساعتها يتدبر الماء طريقة لكي يتقدم شاقا طريق

ريثما .. قاطعته بعدما استبدت بها دهشتها . أنت تتحدث عن الماء وكأنه كائن حي يفكر ويفعل  

 (.46. حسمتها إجابته . هو كذلك (( ) 

لتحقيقها بطريقة حرة من دون   البطلة في تحقيق رغبات تسعى  المنام تساعد  الرؤيا في  إن 

يمكن تحقيقه في الواقع   فهي توفر لنفسها نوعا من الشعور   الشعور بالذنب   فهي تحقق ما ال 

باالطمئنان تبدأ بالحديث مع نفسها في ما ترمي  إليه في اليوم التالي لتتحول هذه المونولوجات  

إلى منام فيما بعد يوجهها في افعالها   ومن ثمَّ تكون بعيدة عن القلق الذي ينتابها .فهي توجه 

قات الحرجة لتجد اإلجابة المناسبة   مما يؤدي إلى كشف شخصية الزوج األسئلة للزوج في األو

أم   0وتعزيز شخصية الزوجة   وازالة الشك الذي يعتري تفكيرها   فهذه االجابات تعزز رغبة  

قاسم ( فهي متيقنة ان هذه الرؤيا ال تختلف عن أهدافها . ))هل يتراءا لك المرحوم زوجك  

م فقط. لم يحبس فضوله. يزورك في منامك باستمرار. مرة واحدة باستمرار صححت له. في المنا

الليلة الواحدة. أكدت موضحة. مع بدء تهور نور الفجر . وجد محدثها مداخلته أضغاث  في 

أحالم . أومأت برأسها مؤكدة . معك حق  زيارات بو قاسم المنتظمة غيرها عن أحالمي كافة  

التام للشخصية  بوصفها جسدا   ( فقد أتى تجاوز الواقع في الروا47(( ) ية من خالل  الغياب 

بالعالم   المادي  العالم  أو  األشياء  بعالم  األفكار  عالم  يندمج  فقط  وعندما  بالوعي  وحضورها 

الروحي   ينتج الحدث العجائبي الخارق للسببية  السيما في المحكيات التي يعتمد بناؤها على 

الذهاني   ويكونان عالمين في عالم واحد   أحدهما    الهذيان والجنون والحلم حيث يحدث التخطي

 (  .48فيزيائي مادي واآلخر نفسي فكري )
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 النتائج : 

ي إن بطلة الرواية ) أم قاسم ( مثلت األنسان والمكان معا   بل مثلت العالقة الوثيقة بين األرض  

 والمرأة .

   فهو تعلق حميمي بالمكان ي زرعت المستقبل من خالل البذور التي ستنمو في مرحلة الحقة  

 والتصاق باألرض والمحافظة عليها بانتظار انتهاء الحرب . 

واالتصال   الحلم  طريق  وعن  المفقودة    القيم  واسترجاع  االحداث  وجود  سر  كان  الماء  ي 

الروحي بزوجها   فضال عن أنسنة الموجودات ي قد خير ي كحنينه لموطنه األول   وفهمه لحديثها  

ها  فضال عن تجاوب االشجار مع مشاعرها   جعلت الرواية تعتمد على بنية سردية   وحمايته ل

 جديدة .
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 (1949-1899)معالم رومانسيّة في شعر مصطفى وهبي التّل" عرار" 
 سم اللغة العربيّةق \كليّة اآلداب \الجامعة األردنيّة  هاد شاهر المجالياألستاذ الّدكتور ج

 الملخص 

يكشيف هذا البحث عن شياعٍر يعد من أوائل الرومانسييين في العالم العربي  فقد كان مصيطفى     

وهبي التيل "عرار" غيارقي ا في الروميانسيييييية حتى أذنييه بميا أوتييه من رهيافية حس وشييييفيافيية نفس 

عاطفة. وكان التسياع أفقه الثقافي واتصياله بالمدرسية الشيعرية الحديثة األثر الواضيح في وشيبوب  

 إنضاج التوجه الرومانسي في شعره.

ا عن   كان "عرار" ينطلق من الواقع ذاته الذي انطلق منه أعالم الرومانسيييية  فجاء شيييعره تعبير 

ر الذي كان يعانيه شيعبه  واإلحسياس  أعذب المعاني الرومانسيية المتمثلة بالثورة على الواقع المري

بلظى الشييييعور بياالغتراب في مجتمعيه  والُهييام بيالطبيعية وميا توحي بيه من أحياسيييييس  والتعلق 

 الصادق بالوطن  وغير ذلك.

كما صيبغت شيعره أبرز المالمح الفنية الرومانسيية  إذ إنه يعد من أوائل الذين رفعوا راية الشيعر 

ضيياق كغيره من الرومانسيييين بقواعد الكالسيييكية المتشييددة  فخرج الحر في العالم العربي  وقد 

على الموضييوعات التقليدية التي تختفي فيها أصييالة الشيياعر ومال إلى تجاربه الذاتية مسييتخدما 

 اللغة العفوية البسيطة فكان شعره شعر الطبع األصيل الذي ال أثر فيه للصنعة.

 .االغتراب   وهبي التل )عرار(  ية   الكالسيكومانسية   الر  الكلمات المفتاحيّة:

 

Abstract 

       This paper highlights the romantic character of one of the most pioneering Arab 

romantic poets, Mustafa Wahbi al-Tall, often called "Arar". 

Due to his passionate, sensitive character and tender temperament, Arar was deeply 

absorbed in romanticism. Beside his acquaintance with the modern poetical (and literary) 

trends of his time, Arar was a highly educated poet. 

Arar experienced a similar life to that of European romantic poets. His motivational 

drives were also similar to those of other romantics. 

His poetry portrayed a wide variety of romantic's themes and motifs. It also came as a 

revolution against the miserable circumstances under which his people lived. His poetry 
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was also inflamed with the attitude of social alienation, the adoration of nature and his 

authentic affection of his homeland. 

Furthermore, the reader of Arar's poetry can easily realize the poet's intolerance of strict 

classical conventions and traditional themes. He appears in particular, as a pioneer in the 

employment of free Verse in Arabic poetry.                              

Key words: Romance, classic, Wahbie El tal (Arar), alienation 

 

 

 تقديم: 

بدأت معالم الرومانسية تظهر جلية  في األدب األوروبي في منتصف القرن الثامن عشر  وأخذت  

تنتظم في إطار مذهب فني خاص له أصوله في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع  

عشر. ومن أبرز العوامل التي أدّت إلى تهور المذهب الرومانسي بصورته الواضحة المعالم  

على المسرح السياسي واالجتماعي في  Bourgeoisie"تهور الطبقة الوسطى "البرجوازية

أعقب الثورة الفرنسية من شعور بالقُنوط واألسى في نفوس الشباب والمثقفين إثر أوروبا  وما  

إخفاقها في تحقيق آمال األفراد وطموحاتهم  كما ال يغيب عن الذهن ذلك الشعور بالضيق الذي  

بدأ يسود تجاه قيود الكالسيكية الصارمة التي عفا عليها الزمن  ثم تهور بعص الرواد الذين 

ا لواء  جاك  حملوا  جان  مثل:  الرومانسية؛  ازدهار  على  وعملوا  القيود   هذه  على  لثورة 

  وألفرد دي VictorMarieHugo  وفيكتور هوجوJean-Jacques Rousseauروسو

   وغيرهم.Alphonse de Lamartine  والمرتينAlfred de Mussetموسيه

ات أدّت إلى سلوك  أما في العالم العربي فقد سادت مع مطلع القرن العشرين تروف ومستجد

نِير   تحت  العربي  الوطن  فقد رزح  الغرب   في  الرومانسيين  العرب مسلك  والشعراء  األدباء 

العربية   الجماهير  انتفاضة  إلى  أدا  الحريات  مما  الظلم  وانتزعت  فعمَّ  الغربي   االستعمار 

كما ساهمت    وقيام الثورات التي عبّرت عن أماني العرب القومية في االستقالل ونيل الحرية 

تروف القهر والفقر في تهجير كثير من أدباء العرب إلى خارج ديارهم  مما ولّد لديهم روحا   

رومانسية  مغرقة  في شفافيتها تمثّلت في َحدبهم على أبناء ِجلدتهم ممن ُغلّت أعناقهم بقيود الظلم 

ألم. إال أن ذلك ال يعني  واالستعباد  كما أخذت نفوسهم تضطرم بنار الغُربة والحنين إلى وطنهم ا

التزام األدباء العرب بالمذهب الرومانسي الغربي قلب ا وقالب ا  بل التزموا منه بما كان يتجاوب  

مع أحاسيسهم ويُشبع تطلعاتهم. وال ننسى حرصهم على الدعوة إلى تحرير الشعر العربي من  

الشعر الغربي  خاصة الفرنسي قيود الشعر التقليدي التي كانت تُغّل عنقه  بل وتطعيمه بمذاهب  

كما فعل خليل مطران وغيره  ولعل هذه الدعوة كانت القاسم المشترك بين مدارس الشعر العربي  

الحديث التي تهرت في الوطن العربي  مثل مدرسة أبولو  ومدرسة الديوان في مصر  وتحّمس  
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أشعارهم  كما   التي عكستها  الدعوة  لمثل هذه  العرب  الشعراء  القاسم  كثير من  أبي  نرا عند 

وغيرهم شبكة  أبو  وإلياس  ماضي   أبو  وإيليا  والسيّاب   من (1)الشابي   النفر  هذا  أحس  فلقد   .

الشعراء العرب بضرورة العودة إلى ذواتهم للتعبير عن تجاربهم الذاتيّة  كما أكدوا على مبدأ  

 وحدة القصيدة  وارتباط النفس يالطبيعة. 

د بدأت تتضح قََسماتُها جليّا  في منتصف الِعقد األول من هذا القرن  وكانت الرومانسيّة العربيّة ق

  بعد صدور مقالته "الموسيقى" سنة (2)على يد ُجبران  الذي كان غارقا في رومانسيته إلى أذنيه

المروج"  1905 القصصيتين: "عرائس  المتمردة"  1906  ومجموعتيه     1908  و"األرواح 

صور الشعراء الرومانسيين في فرنسا وإنجلترا. ومما   فكانت صوره ال تختلف في شيء عن

 . (3)يالحظ أن هذه البداية الرومانسية في أعمال جبران كانت تعبيرا  عن رومانسيٍة فنيٍة اجتماعية

ولم يكن شرق األردن بمنأا عن هذه الُمتغيرات التي هبّت رياحها على الوطن العربي  فلقد  

البريطاني  على ضيق رقعته  عانى مما عاناه وأرهق أيما إرهاق   في تل ما سمي باالنتداب 

وقلة مصادره وُشح موارده  فكانت تربته مهيأة لتقبل االتجاه الرومانسي الذي بدأت تهّب نسماته 

عليه  فلقد تحسنت وسائل المواصالت واالتصال بالمناطق القريبة  مما مّكن من االّطالع على 

لُصحف والمجاّلت أخذت تصل من مصر ولبنان  مثل مجلة ما جدّ في الحياة األدبية  كما أن ا 

يترقبون   أخذوا  المثقفين  جمهرة  أن  حتى  وغيرها.  والثقافة   والرسالة   والهالل   الُمقتطف  

الشعراء  أثر بعص  أيضا  الفكرية  وال يخفى  الحركة  إذكاء  إلى  أدّا  لهفة  مما  بكل  وصولها 

لبالد  قاصدا بعضهم اإلقامة فيها  مثل خير الدين والمفكرين العرب الذين أخذوا يتوافدون على ا

الِزرْكلي  والشعراء وديع البستاني  وفؤاد الخطيب  وجميل ذياب  والدكتور محمد صبحي أبِو  

غنيمة  وغيرهم. ويضاف إلى ذلك تنامي الوعي القومي  ومقاومة االستعمار  مما جعل األدب  

 . (4)يواكب ذلك النضال

تجدات التي عاشتها الساحة األردنية أثرها الواضح في إنضاج التوجه  كان لهذه الظروف والمس

الرومانسي في شعر مصطفى وهبي التل "عرار"  وكانت شفافيّة نفسه  ورهافة ِحّسه  وُشبوب 

عاطفته التربة الصالحة لمثل هذا االتجاه  كما كان طلبه العلم في دمشَق وبيروت  وشغفه بمتابعة 

األدبية م الحركة  في تطور  األدبية رافدا  مهما   الصحف والمجالت  في  ينشر  ن خالل ما كان 

الَطابع الرومانسي في شعره  وقد شهدت حياة عرار مرحلتين من أهم مراحل تطول   ترسيخ 

الشعر العربي الحديث  وهما: مرحلة "مدرسة الديوان"  ومرحلة "جماعة أبولو" التي عايشها  

أعالمها؛ مثل الشاعر إبراهيم ناجي  الذي التقاه في   عرار  وكانت تربطه عالقة صداقة ببعص

. وكانت هذه الجماعة إفرازا  للمدرسة الشعرية التي ابتدأت مع مطران وتبعه  1938القاهرة عام  

فيها بعص أعالم الشعر العربي الحديث  كنعيمة وجبران وإيليّا أبو ماضي. ومن أهم ما أكدت  

االرتداد إلى تجارب الذات  وارتباط النفس بالطبيعة وما  عليه في دعوتها مبدأ وحدة القصيدة  و

الجماعة بترقب (5)توحي به من أحاسيس يتابع كل ما يصدر عن هذه  . ويبدو أن عرارا  كان 

ونََهم  فكانت مجلة "أبولو" المصرية متنفّسا  لنَفَر من الشعراء الذين كانوا يعزفون على قيثارة 
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ويبثّون   والشكوا   والضياع  هؤالء األلم  "إن  إذ  العَذبة.  الرومانسية  المعاني  كل  شعرهم  في 

الشباب كانوا يعيشون في تروف واحدة  وأحسوا جميعا الفرق بين أحالمهم وطموحهم  وبين  

واقع الحياة المرير الذي حطم أمانيهم  وبَهَظ كاهلهم  ولفح بِضرامه نفوسهم المرهفة الرقيقة
"(6) .

ذاته الواقع  من  ينطلق  عرار  باآلهات   وكان  شعره  فامتأل  الجماعة   هذه  منه  انطلقت  الّذي 

والَزفَرات الحّرا التي نحسها في شعر جماعة "أبولو"  "إذ كان تَجّمع "أبولو" تَجّمعا  له صورته 

 . (7)العربية الواضحة التي تمثل تطور الشعر العربي كله في هذه المرحلة"

يد أدب أعالم الرومانسية  فكان معجبا  ببؤساء  ولم يكن عرار بعيد ا عن األدب العالمي  وبالتحد

وغيرها من روائع األدب الرومانسي  كما أنه ترجم قصيدة ذُِكر    Victor Hugoفيكتور هوجو  

. تفاعلت كل هذه المؤثّرات معا  في نفس "عرار" (8)أنها لفيكتور هوجو بعنوان "بعد المعركة"

ا لحمل مشاعل الر ومانسية القادمة من خارج الحدود  فكان موقعها لتجعله من أكثر الشعراء تهيؤ 

 من نفسه موقع الغَيث من األرض العطشى.

تجلّت في شعر عرار أهم األضواء الرومانسية الحديثة  فارتدّ إلى ذاته يعبر عن آمالها وآالمها 

التي كانت في الواقع تجسيدا آلمال وأماني مجتمعه  فاندغمت في شعره "أنا" الفرد في "نحن" 

لجماعة  حتى أصبح شعره مثاال  يُحتذا في اندماج الواقع الذاتي في الواقع الموضوعي  وكان  ا

شعره ثورة  على شتّى أصناف القهر والظلم التي كانت تُغّل أعناق أبناء ِجلدته  فلقد تغنّى بآالمهم   

األخرا أشهر  وحلُم بأحالمهم  وحمل ِمشعل الوعي بيد يبدّدُ به َعتمة حياتهم ونفسوهم  وباليد  

سيفا  في وجه الُطغمة التي أمعنَت فيهم إذالال  وإرهاقا  ولّما أيقن أن صالح الحال من الُمحال   

وحين تجلّت له الُهّوة بين ما يؤّمل وما يستطيع  بدأت ِرعشة الغُربة تنهُش في نفسه المكلومة 

سقط؛ ألن نفسه الوثاّبة المتسامية  فتوِسعُه بأنواع الَسقام  فأخذ يترنّح من َهول ما يرا  ولكنه لم ي

أقوىمن السقوط  فهرب من مجتمعه إليه  وكان هروبه إلى مجتمعٍ رأا فيه ما يتمناه لمجتمعه  

من عدٍل ومساواةٍ وحريّة  وإلى كأٍس يعبُّه حتّى الثَمالة يبرئ نفسه من َسقمها  ويوقظ فيها ما  

الطبيعة يبثها أشجانَه علّها تشاطره ما ألّم به  هوا من تحٍدّ وتصميم  ولم يكتِف بهذا فقد الذ إلى  

 من ألَم  وعسى أن تفهم منه ما لم يستطع بنو قومه فَهَمه  وتدرك ما عجزوا عن إدراكه. 

إن هذه األضواء وغيرها مما سوف ترّكز عليه هذه الدراسة في شعر عرار لكفيلةٌ بأن تكشف  

دفعنا لتصنيفه في ِعداد الرومانسيين األَول لنا عن شاعر غاص في الرومانسيّة حتى أذنيه  مما ي

 في العالم العربي.

 الثورة في شعر "عرار" 

القلق   بُذور  من  نفسه  تكتنزه  لما  والثورة   للرفص  تهيؤا   الشعراء  أكثر  الرومانسي  الشاعر 

والتمرد  ولما يموُر في أعماقه من رَهافة ِحس  وُشبوب عاطفة  وفَرط عصبيّة  مما يجعله أكثر  

ا. وال شيَء يُثير فيه عواطفه ويؤّجُج تمرده أكثر من استالب حريّته  الشع راء انفعاال  وأشدّهم تأثر 

ففي حريته يكمُن سر سعادته  وما أن تُستلب منه أو يُحدّ منها حتى تصبح ثورته واجبة  ويكون  
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شق شعره سالحه فيها  فالثورة والشعر صنوان متالزمان  وهكذا كان شعر عرار تجسيد ا لع

 الحرية والتغني بها. 

شهد عرار منذ أن تفتّحت عيناه على هذه الدنيا أحوال مجتمعه المتردية  وما كان يرزح تحتَه 

وطنُه من وطأة اإلهمال والفوضى  وتعّسف القائمين عليه إبّان الحكم العثماني  فكان يراقب كل  

الليل الطويل الدامس إال بليل أشد ذلك بقلب داٍم يعتصره األلم ويتملّكه األسى. ولم ينجل ذلك  

وأطول لم يدع في طريقه بُقعة ضوء؛ فلقد بسطت إنجلترا سيطرتها على هذه البُقعة من البالد 

تحت تل ما ُسمّي آنذاك باالنتداب  الذي ما كان إال شكال  من أشكال االحتالل البغيص  فأمعنوا  

 في البالد ُتلما وإرهاقا. 

ه األوضاع ينطلق من االتجاه الرومانسي المحافظ "الرجعي" الذي  ولم يكن عرار في نقده لهذ

بالتعبير عن  اكتفى أصحابه  الذي  ذلك االتجاه  التاسع عشر   القرن  األول من  الثلث  في  تهر 

شعورهم باالستياء  وبالُجنوح إلى عالم األحالم الذي يصوره لهم خيالهم  مرتدين إلى الماضي  

ما مصورين  ضالتهم   فيه  عند    ينُشدون  ذلك  يظهر  كما  واقعي   هو  ما  ال  مزيف  هو 

وردزورث    Novalisنوفاليس   ColeridgeوكوليردجWilliam Wordsworthوويليام 

  بل كان عرار رومانسيا منطلقه االتجاه الثوري اإليجابي الذي Chateaubriandوشاتوبريان

إنجلترا الشاعران شيلي  تهر في الفترة نفسها رد ا على االتجاه الرجعي  وكان أبرز ممثليه في  

shelliوبايرونByronالواقع  وهم ال يرضون  ؛ االتجاه من أرضية  . وينطلق أصحاب هذا 

. فال (9)بالعُزلة في بروجهم العاجيّة  وإنما يهبطون إلى مواقع الشعب المتباينة ويحيون حياتهم

ف تقف  التي  المحافظة  للرومانسية  السلبي  بالموقف  االتجاه  هذا  أصحاب  أفكار  يؤمن  وجه  ي 

هذا   أصحاب  وجه  في  ثاروا  بل  الخيال   إلى  والُجنوح  الواقع  عن  باالنقطاع  والثورة  التحرر 

االتجاه مهيئين النفوس للوعي والثورة  متبنين واقعية  اشتراكية  تؤمن بحمل ِمْعول الهدم في يد  

 وِمْعول البناء في اليد األخرا.

النفسي جعله يلتقي مع الرومانسيين الثوريين في خطهم  إذ  إن طبيعة شخصية عرار وتكوينه  

كان صاحب نفسية ثائرة متمردة ال تعرف االستكانة والخضوع  بَِرما  بكل ما اعوّج من أوضاع 

في مجتمعه  وساهم في ذلك ِحّسه المرهف  واتقاد عاطفته  وفَرط عصبيته. ويعزو بعضهم حال 

وا النفسيّة بسبب ُطغيان الشعور بالذات على نفسه  مما  الرومانسي الثائر إلى اختالل في الق

جعله ينِقم على كل ما حوله  ويتطلع إلى كل ما هو أبعد من قدراته  خاصة في عالم السياسية 

. وقد يصدق هذا على الكثيرين من أصحاب هذا االتجاه  ولكن ال بد من اإلشارة إلى  (10)واألدب

 ن شعور مجتمعه  ومنسجما  معه.أن شعور عرار بالذات كان مستمدا  م

الحريّة  إلى  التَوق  آمال مجتمعه في  الواقع  الّتي هي في  آمالها  ذاته يعبر عن  إلى  ارتد عرار 

واالنعتاق من أصفاد المستعمر  فكان يمثل مجتمعا  كامال اندغمت همومه بهمومهم  وتوحدت  

ا في وجه كل من يسوُمهم ا ا هادر  لَخسف. ولست مع من يقلل من  أحالمه بأحالمهم  فوقف ثائر 

  فلم تكن ثورة عرار مجرد تمرٍد على مألوف التقاليد  وإنما كانت ثورة  (11)شأن ثورية عرار
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حملت بين ثناياها بُذور الوعي  ذلك الوعي الذي يكشف الِغشاوة عن العيون ويهدي إلى طريق  

يتوقف عند هذا الحد   الخالص  فليس البؤس هو الذي يحرك الشعوب وإنما الوعي به. وهو لم

بل جاوز ذلك إلى االنخراط في ِسلك القوا القادرة على التغيير من أحرار ووطنيين مخلصين  

( في 21وإال فما تفسير نفيه وعزله من وتائفه  وَسجنه مّرات ومّرات  حتى أن الغرفة رقم )

 : (13)  فها هو ذا يلخ  حياته بقوله(12)ِسجن "المحّطة" كانت تحمل اسمه 

َمنفى إلى  ِسجٍن   فِمْن 

 

ُغربة   إلى  َمنفى   ومن 

فرٍ   إلى  كّرٍ   وِمن 

 

َرهبة   إلى  بَلوى   ومن 

معركةٍ   كّلِ  من   فبي 

 

نُدبة   ُعجاَجها   أثرُت 

  

فحسبه ما فعل  ألننا ال نشترط على األديب أو الشاعر أن يتجاوز حدود دوره إلى دور غيٍر منوٍط  

ا   ثوري ا. وإذا ما سلّمنا بأن بداية الرومانسية في األدب العربي كانت  به  فيصبح قائد ا  أو زعيم 

اجتماعية وفنية بدعوا أن ال أثر لالهتمامات السياسية في شعر الرومانسيين العرب الذين تهروا 

والثالثينيات  العشرينيات  منذ (14)في  السياسية  عالم  في  انهماك عرار  أثر  نلمس بوضوح  فإننا    

( 1934  -1909. فليس الشابّي )(15)(  كما يظهر من سيرة حياته1949  -1897بواكير صباه )

  فقد كان عرار (16)وحده من بين الرومانسيين العرب الذي كان منشغال  بالسياسة في تلك الفترة

ا منهمك ا في دنيا السياسية ومنشغال  بها.   أيض 

أبعا ٍد فلسفية  عميقة الغور على  لم يكن عماد ثور عرار العاطفة فحسب  وإنما كانت ثورة  ذات 

ا أو دودة كتب      -كما يُقال    -الرغم من أنه لم ينل الشهادات العلميةَ العالية  فقد كان ُمطالع ا نَِهم 

يفتقر   آنذاك  األردن  كان شرق  حينما  والبيضاء  الصفراء  الكتب  بأّمات  مكتبته  رفوف  ازدحمت 

مما جعله يكّون لنفسه ثقافة متنوعة مّكنته    (17)لوجود الكتب والمجالت وحتى الُصحف السيّارةف

من فهم الحياة وَسبر أغوارها  فلم ينصفه الُمطلق حين جّرده من َسعة ثقافته ومعرفته بالنظريات  

  فالثقافة بمفهومها الواسع (18)االجتماعية الحديثة  مستند ا بذلك إلى محدودية تحصيله األكاديمي

أكاديمي ا؛ فلقد كان عرار متعمق ا بقوانين التطور االجتماعي    هي تحصيل ذاتّي قبل أن تكون تحصيال

داروين نظريّات  مثل  الحديثة   وسبنسر Darwinوبالنظريّات    Spencer  تولستوي وتعاليم    

Leo TolstoyولينينLenin   ومتعمق ا في دراسة أعالم الفكر العربي  مثل المعري  وابن سينا  

  وليس أدل  (19)يرهم. كما شهد بذلك صديقه البدوي الملثموابن رشد  وابن خلدون  والغزالي  وغ

على ذلك من تضلّعه بالتركيّة  ومعرفته الفارسيّة التي ترجم عنها رباعيّات الخيام  ومقاالته في 

  كما كان مهتما  (20)الَكرِمل ومطارحاته الفكرية مع الشاعر أمين نخلة على صفحات مجلة منيرڤا

عن ترجم  التي  هوجوبالفرنسيّة   لفكتور  قصيدة  عما  VictorHugo(21)ها  عرار  أفصح  ولقد    

يوحي بهضمه ثقاف ة فلسفي ة عميق ة في رسالة مخطوطة بعنوان"أصدقائي النور": يقول فيها: " ...  

ولقد فاتني أن أذكر أنني رجل َطروب  وأنني في حياتي الَطروبة "أفالطوني" الطريقة "أبيقوري" 
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ديوجيني" المسلك  وأن لي فلسفة خاصة هي مزيج من هذه المذاهب  المذهب "خيّامي" المشرب "

  ولعل صدا هذه الفلسفة العميقة يتضح في بحثه عن (22)الفلسفية األربعة التي أتيت على ذكرهاف"

قيم الجمال والخير  وفي نظرته للحياة واإلنسان من خالل عالقته بمجتمع النور  وتداويه بالخمر   

 هذه الدراسة.  مما ستكشف عنه جوانب

وهكذا  ليس جبران ونعيمة وحدهما من بين الرومانسيين العرب الذين استندت رومانسييتها  إلى  

العمق الفكري الذي كانت ترتكز إليه الرومانسية الغربية في بداية هذا القرن. فلقد كان عرار حال ة  

تفكير الوضعي السائد  وإنما  أخرا  لم تتوقف ثورته عند الَصدع الذي كانت تحدثه في ُطمأنينة ال

المفاتيح التي  كانت تنثر بذور الوعي في كل درب  فكان بثقافته الواسعة وفكره المستنير يملك 

  ولعمري  ماذا نريد من الشاعر أكثر من تهيئة النفوس للوعي (23)تمّكنه من ولوج أُطر حياة جديدة

بالنظريا عالما  يكون  أن  فيه  المفترض  من  فليس  وبقوانين  والثورة   واالجتماعية  السياسية  ت 

المجتمع اإلنساني حتى يقدم الحلول السياسية واالقتصادية لمجتمعه كما أراد المطلق من عرار   

وإني أتفق مع الناعوري في أن هذا ليس من شأن الشاعر وإنما من شأن المختصين الذين الذين  

 . (24)عليهم تقديم مثل هذه الحلول

دمناه ما يدحص دعوا المطلق القائلة بأن ثورة عرار كانت ثورة عاطفيّة ولعل في كل هذا الذي ق

ر حلوال  لمشاكل   متقلّبة لما كان ينقصه من معرفة بالنظريّات االجتماعيّة والسياسيّة  وألنه لم يُنَّظِ

بالده السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة. وليس أدل على بطالن مثل هذه الدعوا أيضا من أن  

للمعتمدين  عرار   قناتُه  تَِلن  ولم  الحكومة   وال  القصر  يُهادن  فلم  ثورته   في  الُمهادنة  يعرف  لم  ا 

اإلنجليز الذين صّب عليهم جاّم غضبه عالنية  بل لم يفُّت في َعُضده السجن والنفي والعزل من  

ديّة   الوتيفة  فظلّت ثورته ثورة رومانسي  تصدر عن عاطفة جيّاشة مشبوبة  ونفٍس ثائرةٍ متح

ال تعرف الُخنوع أو االستسالم  فلم يُطق تدخل الغرباء في مصالح بالده  وتحكم الِعلج في أوطانه.  

 : (25)هازئا  بذلك االستقالل المتوّهم الذي مّن به اإلنجليز على بالدهانظر إليه يخاطب الَهبر

الَكرتوني استقاللُنا  َهْبُر   يا 

 

 أخرَجني كما ترى عن ِديني  

كالمجنونِ فدرُت    الناس   بين 

 

دلوني   فما  عنه   أسألهم 

 :  (26)ويقف في وجه المعتمد البريطاني )كوكس( ثائرا مزمجرا  يقول 

 

ال  فيمن  الُجرَح  تحسب  ال 

أسى،  يضّج 

 

يا كوكس! ُمندمالً، فالضيُم   

 نِكاء 

 
إشراق  من  بد  ال   ، والحقُّ

 َطْلعَتِهِ 

 

أهليه    على  استطالَت  مهما 

 ظلماءُ 

 
جاشت  إن  الَضعف  وقّوةُ 

 مراجلُها 

 

واستأسدت    نَعَجةٌ،  رت  تنمَّ

 شاءُ 

 
 

 : (27)فكأننا نسمع في صرخته هذه صدا صرخة الشابي في وجه جالدي شعبه
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 إذا الشَّعُب يوًما أراد الحياةُ 

 

 فال بُدَّ أن يَْستجيَب القََدر  

 وال بد لليل أن ينجلي  

 

 وال بد للقَيِد أن ينَكسر  

  

ُض بالقوانين الجائرة التي استنها اإلنجليز خدمة  لمصالحهم الخاصة دون أن يُلقوا باال  لما قد   ويُعَّرِ

 : (28)توقعه قوانينهم من َعَسٍف وَحْيٍف على أبناء الوطن. يقول مخاطب ا فتاة  من "النور"

 قانوُن "َهْوبَر" حاَل بعُض َجريضه

 

 دوَن القَريض ودوَن كّل بيَانِ  

 
 قومي وقوُمك في الَصغار وَجهِلهم

 

 معنى الحميّة كفتا ميزانِ  

 
 وأنا وأنت على اختالِف قبيلنا 

 

 في ُعرف )بيك( وَجيشه ِسيَّانِ  

 
 

 فهو لم يجد عدال  في قانون "هوبر" هذا إال مساواته بين مجتمعه ومجتمع النور. 

 

فذلوا  و استكانوا  الذين  الذين  البالد  نواب  الِعْلج وتنفيذ ويحمل عرار على  يتقنوا غير محاباة  لم 

في   الدم  مجرا  منه  تجري  مجتمعه  هموم  كانت  الذي  عرار  من  النقيص  على  فكانوا  رغباته  

 : (29)العروق. يقول

 وأن آذان نواب البالِد سوى 

 

 عن الذي يقتضيه الِعْلُج ِصّماءُ  

 
ُل الخيِر من كٍف ترنُِّحنا   مؤّمِ

 

 القوم أعداءُ صفعًا، َحنانَْيَك إن  

 
وقد كان نقد عرار االجتماعي الذي يعّج به شعره نقد ا مغلف ا بالسُّخريِة والَشيطنة الممزوجة بالتهّكم  

ا لقضايا   الالذع  وربما كان أول شاعر عربّي اهتدا إلى نماذج ُعليا في الشعر  واتّخذ منها رموز 

ا للمستضعفين المخذولين من   –العجوز النوري الفقير المضطهد  -حيوية  فجعل من الَهبر   رمز 

ا للتزُمت   –إمام القصر    -أبناء مجتمعه  وكان نموذَجه الثاني الشيخ عبود   الّذي اتّخذه عرار رمز 

 : (31). يقول فيه(30)الديني المعّطل للذات

 يرى مواعَظه وقفًاً على أُذُني

 

 وأن رأس التُقى َزْجري وإنذاري  

 
 

الكبير  فكان نطاق ثورته  ولم يكن عرار بمنأا عن   أماني قومه وأحالمهم في مجتمعه العربي 

أوسع مما يُظن  إذ ثار على المستعمر أينما حّل في بالد العرب  وسفّه المهادنين له بكّل جرأة   

با  أيام كان طالبا في مدرسة َعْنبر في   وقد عرف عنه هذا الشعور القومي مذ كان في َمْيعَِة الّصِ

ال يحّرض  الدخيلدمشق  للمستعمر  المهادنين  ومجابهة  اإلضراب  على  إلى  (32)طالب  إضافة    

مشاركته في بعص الجمعيّات القوميّة السريّة  وقد تحّمل الطرد والنفي في سبيل األماني العربيّة 
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التي كان يَدين بها  وكان طردُه من مدرسة َعْنبر في دمشق إلى المدرسة الُسلطانيّة في بيروت 

 . (33)سي في حياتهأول حدث سيا

الفُرقة  ولطالما حذّر بني قومه من عواقب  العربية  ونبذ أسباب  الوحدة  إلى  الداعين  وكان من 

شبيبة  من  بفوجٍ  ُمرّحبا  قالها  والنثر   الشعر  بين  له جمعت  كلمٍة  في  هذا  ويتضح  أمرهم   تفرق 

 : (34)فلسطين زار إربد. يقول

 إني أرى سبَب الفناِء وإنّما 

 

 ء قطيعةُ األرحامِ سُب الفنا 

 
 فدعوا مقاَل القائلين جهالةً: 

 

 هذا عراقٌي وذاك شامي 

 
 وتداركوا، بأبي وأمي، أنتم

 

 أرحامكم برواجح األحالمِ  

 
 

وكما حمل عرار على المستعمر الدخيل  الذي أمعن في إذالل شعبه  فقد شنّها ثورة عاتية على  

بسوء العذاب  وغضوا الطَّْرف عن أوجاعه  فكان ثورة  من كّمموا أفواهه في الداخل  وساموه  

 عليهم ما انكفأت رايتُها إال مع آخر نَفَس من أنفاسه  وإن تّل صداها ماثال في شعره. 

سبيل   في  يناضلون  الذي  الثوريين  الرومانسيين  اإليجابيين من  يمثل  ا   ُمنتفض  ثوري ا  كان عرار 

لى الواقع ويتجاوب مع فئات الشعب العريضة في فرض عالم تقدمي ثوري وّضاء  عالم يستند إ

نُشدان الحريّة  والخالص من القيود. وهكذا كان عرار يمثل البطل اإليجابي في نظر أصحاب هذا  

إنجلترا في  وشيلي  بايرون  مثل  الثوريين   الرومانسيين  من  لفئة  (35)االتجاه  ا  نصير  كان  فقد   .

ناصر المظلومين  وعلى قدر َحدبِه عليهم كان سخطه  المغلوبين من شعبه  يحِدب على األيتام  وي

على القائمين عليهم من حكام  ونواب  وتّجار  ممن ثَِملوا بكأس عذابهم ورقصوا على أنغام أنّاتهم. 

وهكذا دأب الرومانسيين في وقفتهم إلى جانب الشعوب  ساخطين ومستهترين بمن يمثل السلطان 

 .(36)؛ ألنهم يرونَهم ُمعّطلين لتقدم اإلنسانيةفي المجتمع من حّكام وقُضاة وغيرهم

عبدهللا   األمير  قول  في شخصه  الرقيق  القومي  الجانب  هذا  يؤكد  يا    –آنذاك    -ومّما  "إنك  فيه: 

)مصطفى( لمجموعةٌ من متناقضات تعتز بها في عيني: الَصَخب والَشغَب  والرضى بعد الغضب   

  نّهاب وّهاب  فقيٌر في نفسك  غني في ِصحابك ..  خصم األقوياء  رفيق الضعفاء  كريٌم في فاقة 

. وفي هذا الوصف تطالعنا بعص  (37)إذا مات خصمك رثيته  وإذا احتبس عليك ربما هجوته..."

 أبرز ألوان الرومانسية العذبة التي جّسدها شعره.

 : (38)وقد خاطبه سموه في شعره  قائال 

 من لي اليوَم بالرجال الثِقات

 

 الرجال أصُل األمانفثقاُت  

 
 يا )نصيَر اِلضعاف( في كل حّيٍ 

 

 بارك هللا فيك من )إنسان(  
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 : (39) وقال فيه أيضا

 فتى )التّل( في عماَن يسعى محقّقًا

 

 مآرَب مكروٍب طريٍد فأطلقا  

 
 

  (40)إن من يُمِعن النظر في شعر عرار  وما انطوت عليه سيرة حياته من قص  إنسانية مثيرة

يلمس مدا اندغام هموم عرار بهموم مجتمعه  ولعّل فيما كتبه في جريدة الَكرِمل ما يضيء غوَره 

البعيد  يقول من مقال تحت عنوان "اللهم"ف: "اللهم ساعدني على أن أزرع األمل في   اإلنساني 

القلوب  وأضّمد الجراح  وأمسح الدموع  وأضيء شمعة في كل كوخ  وفي كل بيت مظلمف ...  

هم ساعدني على أال أتخلى عن مظلوم  وعلى أال أخاف من تالم ... وإذا انتصر الظلم ال تتركني  الل

 . (41)أعدو في موكب الهاربين وإذا انتصر الحق ال تتركني أسير في موكب الشامتين..."

ثم ماذا بعد؟ أليس فيما قاله عرار الشاهد على فلسفة إنسانية خصبة   تحمل بين َجنَباَتها أصفى 

ا فيما سمعناه منه  بل كان يقرن القول بالفعل    القيم وأنقى المعاني اإلنسانية؟ لم يكن عرار منظر 

 وسيرة حياته خير تطبيق  وأصدق شاهد.

الفقر والجوع والُظلم  يجوع لجوعهم  ويعرا   إليه وهو يقف ممثال لمجتمع كامل  أثخنه  انظر 

 : (42)لعُريهم  ويئن ألنينهم. يقول

 فقٌر كفقرك لإلباِء وللحميّةيا هبُر بي 

 
 أَو َما تراني قد َشبعت على حساب األكثريّة  

 
 وأكلت )بسكوتًا( وهذا الشعب ال يجد )القليَّة( 

 

 ولبسُت إذ قومي ُعراة غير ما نسجت يديّه 

 
 

وكان في عمان بعص التّجار الذين انتفخت كروشهم على حساب ُخواِء بطون األغلبيّة من أبناء  

 : (43)مجتمعه فتناولهم بالذع نقده وصب عليهم جاّم غضبه  يقول

 أما السكاكر فَْليَْنعَم بمأكلها 

 

"صبري" و"منكو" و"توفيُق بُن  

 قطَّاِن" 

 أما أنا والمناكيُد الذين هم  

 

 قومي و صحبي ونُدماني وخاّلني 

 
 فحسبنا نعمة الذل التي نََخرت 

 

 عظامنا وأعّزت أهل عّمان  

 
 

أما المرابون  الذين ساموا مواطنيه الذل ألوانا  ومصوا دماء شعبه  فقد حاربهم من كل موقع  

خاصة حينما كان يشغل الوتائف العدليّة  فكان يُعرقل األحكام التي تقضي للمرابين على مدينيهم   
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دونم ضده   شكاواهم  ويرفعون  الِعداء   يناصبونَه  فكانوا  لَجَشعهم   ضحايا  أنهم  اكتراث ليقينه  ا 

  ولعّل موقفه منهم يتّضح أكثر في شعره الذي أرسله صواعق تحرق رؤوسهم. يقول في  (44)منه

 : (45)قصيدة بعنوان "إخواني الصعاليك"

 قولوا لعبوَد،عّل القول يُشفيني 

 

 إن المرابين إخواُن الشياطينِ  

 
 وإنهم ال أعّز هللا ُطْغَمتَهم

 

 دينيقد أطلعوا، رغم تنديدي بهم،  

 
 فذا يقول: غريمي كيف تُمهله؟

 

 وذاك يصرخ: لم تحبِسه مديوني؟ 

 
 كأنما الناس ُعبداٌن لِدرَهمهم

 

 وتحت إمَرتهم نُص القوانينِ  

 
 يا رهط "شيلوخ"! من يأخذ بناصركم

 

 يجن على الحّق واألخالق والدينِ  

 
ل أمًرا فيه مصلحة   ومن يُسّهِ

 

 ملعونِ لكم فملعوٌن حقا وابُن  

 
 فما كظلمكم ظلم الفرنج وال

 

 كفتككم بالورى فتُك الطواعينِ  

 
 

وأي التزام التزمه عرار في سبيل المستضعفين أكثر من أن يعدّهم إخوانا له  يؤذيه ما يؤذيهم   

فهم قد ادّخروه موئال لمثل هذا الزمان  فكان عند ُحسن تنهم  نِْعم الموئل ونعم النصير  لم يُقم  

نصٍب أووتيفة في سبيل نُصرتهم  ولم يكن هناك شيء يحقق له الشعور بذاته أكثر من أن  وزنا لم

يكون صوت الصعاليك الذين "كان له منهم عزوة وقبيل"  وكانت الوتيفة عنده وسيلته إلنصافهم. 

 : (46)يقول

 أأسجُن الناَس إرضاًء لخاطركم 

 

 وِخْشيةَ العزِل من ذا المنصِب الُدون؟ 

 
 رغبةً في تقاضي راتب ضربواأم 

 

 نقوده من دماٍء في شراييني  

 
 هذي الوظيفةُ إن كانت وجائبُها 

 

 وقفا عليكم، فعنها هللا يغنيني  

 
 إن الصعاليك إخواني وإّن لهم 

 

 حقًا به لوَشعرتم لم تلوموني 

 
 فالعَزُل والنَفُي، ُحبّاً بالقيام به 

 

 أسمى بعيني من نصبي وتعييني 

 
 ُمنيت هذي البالُد بهم  يا شر من

 

 إيذاؤكم فقراَء الناس يؤذيني  
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كان عراُر يبحث عن العدل والمساواة في مجتمع انتفت منه هذه القيم  فكان من أوائل الداعين إلى  

العدل االجتماعي  وحرية اإلنسان في الشرق العربي  بل كان يتوُق إلى مدينٍة فاضلٍة مثاليّة كمدينة 

ولم يأذن    –آنذاك    -ولقد اتّخذ عرار من شكوا )الَهبر( إليه حينما صدّه ُمدّعي عام إربد  أفالطون   

بين  والمساواة  العدالة  تحقيق  دون  تحول  كانت  التي  األوضاع  عن  للحديث  فرصة  بمقابلته   له 

 : (48). يقول في قصيدته "العبودية الكبرا"(47)المواطنين

 يا مدَّعي عام اللوا 

 

 القضية ء وخير من فهمَ  

 
 ليس الزعامة شرُطها 

 

 ِلبس الِفراء البَْجدلية  

 
 فيفوز عمرٌو دون بك 

 

 ر بالمقابلة السنيّة  

 
 والعدل يقضى أن تعا 

 

 مل زائريك على السويّة  

 
 الهبُر جاءك للسال 

 

 م فكيف تمنعه التحيّة 

 
 أألن كسَوته ممـ 

 

 زقةٌ وهيئته زريّة 

 
 قد صدَّه جنديك الفـ 

 

 الغليُظ بال رويّة ـُظ  

 
 وأبى عليه أن يرا

 

 ك، فجاء ُممتعًظا إليّه  

 
 يشكو الذي القاهُ من

 

 َشَطط بدار العادليّة  

 
 

ولم يكن يقف عند هذا الحد من الشكوا والتظلّم  بل كان يحمل صوت إخوانه المستضعفين إلى  

القصر كي يُسمع سيّد البالد  صاحب الشأن  وفي إحدا المناسبات سار على رأس المتظاهرين إلى  

الحكومة أبناؤه من ُتالمات  ياُلقيه  البالد  (49)ما  أمير  ُجرأةٍ وصدق   --آنذاك-فهاهو يخاطب  بكل 

 : (50)يقول

 إليَكها عن أبي وصفي ُمَجْلِجلَةً 

 

 أبا طالل، وما قولي ببُهتانِ  

 
 هال رَعْيَت، رعاك هللا، ُحرَمتَنا 

 

 هال جزيَت تفانينا بإحساِن؟!  

 
 موالي شعبُك مكلوَم الَحشا وبه 

 

 من غّضِ َطِرفك واإلهمال داءانِ  

 
 وليس ترياقه يا سيدي، وأخي، 

 

 في ناب َصٍل وال في ِسّن ثُعبانِ  
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 موالي! إن المطايا ال تسيُر إلى 

 

 غاياتها، إن عالها غيُر فُرسانِ  

 
 

ا  وكما في هذه المصارحة ما يدل على جرأة الشاعر  فإن فيها   دليال  على أن أميَر البالد كان فاتح 

القوَل في حال رعيّته  ويكاشفونه بكل ما يعانيه  لثِقات الرجال  الذين يصدقُونَه  صدَره وقصَره 

ا    –السالف الذكر    - أبناُء مجتمهم من َجور القائمين عليهم  ولعّل رأي سموه فيه   دليٌل على أن عرار 

 ُن إليهم ويطمئن.كان من بين ثِقات الرجال الذين يركِ 

ويترتب على اهتمام الرومانسيين البالغ بشؤون الفرد  وَسخطهم على مجتمعاتهم آثاٌٌر مّست تقاليد  

ونُُظم  للقَدَر  رأيهم ضحيًّة  في  كونه  آثام   من  يرتكب  فيما  الفرد  يعذرون  فهم  ونُُظمه   المجتمع 

الّتي ساقت الصعبةُ  الظروُف  فلوال  القاسية   لما  المجتمع وتقاليده  هم إلى ارتكاب ما ليس منه مفر 

وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ويرا الرومانسيون أّن هؤالء األفراد قد يكونون أنقياَء السريرة  طيبين  

في داخلهم  ولكن القدْر األكبَر من المسؤولية يقع على عاتق المجتمع ومن يقومون على شؤونه ال 

 .(51)على الفرد الذي هو ضّحة دائما

ان عرار  فلطالما وقف إلى جانب أفراد الشعب الذين وقعوا تحت َسْطوة الُمرابين فحاربهم وهكذا ك

من كل موقع كان فيه  وأحرق ملفّات دعاواهم حين لم يُمهلوا مديونيهم واستعجلوا إصدار األحكام 

ر على   وقصيدته "إخواني الصعاليك" خيُر شاهٍد على موقفه الصارم منهم  وَحدْبه الكبي(52)عليهم

عّمن ساقته األقدار إلى ارتكاب جرائم القتل     –وهو محامٍ   -الُمستضعفين من أفراد شعبه. كما دافع  

  ودافع عن  (53)وسعى لهم في القصر لتخفيف األحكام عنهم؛ ليقينه أنهم ضحايا تروف أقوا منهم

إلحساس بأنهم بشر  فُكتَِب  فِئٍة من البشر هم "الَنَور" الذين حرمتهم تقاليد مجتمعه من أن يَنعُموا با

عليهم أن يَْشقوا بالذُّل والَهوان  فطالب بإنصافهم ومنحهم الِجنسيّة األردنيّة. وفيما يروا عنه من 

 . (54)قص  كثيرة ما يؤكد هذا الجانب في شخصه

 

 

 مظاهُر االغتراِب في شعر "عرار"

 

التي ألّمت به  وبدأت تظهر مؤشراتُها  لعّل أبرز مظاهر االغتراب عند عرار تلك النَزعةُ السوداويّة  

في شعره حينما لم يُقابِل مجتمعه تفانيه في سبيله إال بالتنّكر والِخذالن. فقد بُّح صوت عرار وهو 

يُقارع الظلم  داعي ا إلى الثورة ومقاومة المتسلطين  متحّمال األذا والسجن في سبيل تحقيق أماني 

ُعهم تقريع ا عنيف ا بعد أن وجد أن بعص الداء يكُمن َشعبه  ولما يَئس من استكانة مواطني ه  أخذ يُقّرِ

 :  (55)في نفوسهم. يقول

 كم ِصْحُت فيُكم وَكم ناديُت ِمن أَلَمٍ 

 

 فَلَْم تفيقوا لَصيحاتي وأنّاتي  
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ا ترفص الذل وتسعى لنزع القيود أخذ يَْسَخر منهم  ويشبّههم بجماعة   "النور"  ولّما لْم يجد فيهم ِهَمم 

الذين يزدرونهم ويَحّطون من شأنهم عسى أن تفيَق فيهم نخوةٌ وتنهُص ِهّمة. يقول مخاطب ا فتاة من 

 : (56)النور

 أهلوِك قد جعلوا َجَمالَك ِسْلعَةً 

 

 تُشترى، وباع بنو أبي أوَطاني  

 
 وذووِك قد منعوك كّل كراَمةٍ 

 

 وأنا كذلك حارسي سّجاني 

 
 

ُض على الثورة  ولم يدّخر وسيلة  ممكنة  في سبيل إيقات هذا الشعب من غفلته إال واتّبعها  فهو يُحّرِ

ا من أولئك العاجزين الذين ال يُتقنون غير التباكي ونَدْب الوطن. يقول   : (57)ساخر 

 أنا إن أْصِمت فصمتي َحْسبُهُ 

 

 أنّه صوُت األرقّاِء األبَحُ  

 
 أوطانِهأيُها الباكي على 

 

 ال يرُد الروح للميّت نَْوحُ  

 
 بارك الظلم، وصفّق لألذى 

 

 فهما نَْصٌر من هللا َوَفتْحُ  

 
 

الذين  البوهيميين  أوائل  إنه من  إذ  العَذْبة   الوجودي  وبالبوهيميّة  بالقلق  أفعمت نفُسه  فقد  وهكذا 

اللّذة عنده باإلباحية والمجون  وإنما    َزَخر شعُرهم بإرهاصاٍت وجوديٍة أصيلة  فلم يقترن طلُب 

بِعتق الروح وتأكيد وجود اإلنسان بمعنى الحياة. وقد أدّا به هذا إلى قلٍق وجوديٍ جعله يشّكك في 

األخالقية التقليدية ويرفص القيَم الثابتة ومواضعات الُمجتمع من َحوله  وكان عنيفا في رفضه إلى  

وكانت له رؤياه الخاصةُ في فلسفة الحب والحريّة    حد التنّكر لهذه المواضعات والُكفر بها أحيان ا.

ا عن إحساٍس وجوديٍ بالحياة  وَمْقتا شديدا لُمكدّراتها التي أفَرَزتها   واللّذة  إذ إنه جعلها جميعا تعبير 

مظالم المجتمع الطبقي وتسلط القائمين على أفراد الشعب. فلم تكن رؤيا عرار ذاتيّة  انطوائية  بل 

حيا نِتاج  ة  كانت  ثور  حياته  وكانت  شعره  فكان  بالُمّكدرات   ُغّصت  ُمْجِدبة  وروحيٍة  اجتماعيٍة  ةٍ 

ر مجتمعُه نُْبَل (58)وجودي ة تدعو إلى تأكيد إنسانيّة اإلنسان وتخلي  روحه . والرومانسي إذا لم يقدِّ

إحساسيسه وِصدق عواطفه  فإنه بسبب فَْرط حساّسة نفسه  وعصبيّة مزاجه َسرعان ما يضيُق 

 : (60). فهو يقول في مجتمعه(59)بالحياة ِضيقا يَْعُضُل داؤه

 فليتق هللاَ بي شعٌب محبّتُه

 

 كانت وما بَِرَحت، ديني ودْيداني  

 
 وليتق هللاَ بي شعٌب وفَْيُت له 

 

 حّق الوفاِء وبالنُكران كافاني 

 
 على مذابح قولي: سوف أسِعُده

 

 ضّحيُت ُعمري، فلم يسعَد وأشقاني 
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وحينما قابله أقرُب األصدقاء بالِخذاْلن  مّمن كانوا يُظهرون له الُود بينما يُِسّرون له الَشْحناء  وجد  

المجتمع. يقول في قصيدة   بينه وبين هذا  الَجْفوة تتزايد  نفسه وحيد ا  غريب ا في عصره  فأخذت 

 : (61)بعنوان "أصبحت فرد ا"

 كم من َصديٍق لي يحاسنُنِي

 

 ابه أفعى وكأن تحَت ثي  

 
 يسعى فيُخفي لين ملمسه

 

 عني مسارَب حيٍَّة تسعى 

 
 كم حاولَْت َهْدمي معاولُُهم

 

 وأبى اإلله فزادني َرفعا  

 
 أًصبحت فرًدا ال يُناصرني 

 

 غيُر البيان وأصبحوا جمعا  

 
 وُمناهُُم أن يُحّطموا بيدي 

 

 قلًما أثار عليهم النقعا  

 
 

وأمر حينما يأتي من اإلخوان واألصدقاء  ولعّل هذا ما كان يَُحزُّ في  وكم يكون ألُم الخذالن أقسى  

 : (62)نفسه ويعّمق سوداويته. يقول

صيحاته  وحين أصّم المسؤولون آذانهم عن أوجاع الشعب وأمنعوا في إذالله  ولم تُجِد َمعَهم كل  

 :(63)دّب اليأُس في نفسه  وأخذ يهزأ بالقَدَر الذي رفع ووضع دونما اعتباٍر للعدل والمساواة  يقول

 ِسيمت بالدي ُضروب الَخسف وانتُهَكت

 

 خطائري واستباح الذئُب قُطعاني  

 
 وراَض قومي على اإلذعاِن رائُضهم

 

 على احتمال األذى من كّل إنسانِ  

 
ْيَم، واستحذى ُسراتُهمُ فاستمرأوا   الضَّ

 

 فهاُكْم، يا أخي عبداَن عبدانِ  

 
 وإن تكن ُمنصفًا فاعذُر إذا وقعت 

 

 عيناك فينا على مليون سكرانِ  

 
 

وهكذا فقد أثقل كاهله القُنوط وباءت كلُّ األماني بإصالح البالد بالفشل الذَريع  فلم يبق في قِنديل  

 : (64)ولحياته قَطرة زيت تُوحي باألمل. يق

 وَحيَاتي، ال تََسْل عن ُكْنِهها 

 

 إنّها َحاَن وألَحاَن وَصْدحُ  

 
 وأماني َشباٍب فاتَها 

 

 مثلما فاَت بني األردّن نُْجحُ  

 

 وأنا الذي َجَحَد األحبّةُ فَضلَهُ 

 

 وأعاَن أصدقُهم على ِخذالنِه 
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 وهي أحيانًا ظالٌم دامسٌ 

 

 ال أرى أنّى له يطلُُع ُصبحُ  

 
 

يغُمَص عينيه عّما ال يُطيُق وتََمكََّن اليأُس من نفسه  فالذ بالَصمت عندما ُصمَّت اآلذان  وآثر أن  

 : (65)النظر إليه  خاصة أن كلمة الحق أصبَحت تالحق صاحبها  كما يقول

 قد َقلَوُت الِقيَل والقاَل وما 

 

 ليس لي فيه ِغنًى أو منه ربحُ  

 
 ونذرُت الصمَت، لّما قيل لي: 

 

 مْن يقوُل الحقَّ يؤذي ويَُدحُّ  

 
 أنا إن أصمت، فصمتي َحْسبُهُ 

 

 صوُت األرقّاء األبُحُّ أنه  

 
 

فانظر إلى هذا النقد كيف يغلّفه التهُكم الالذع الممزوُج باأللم والُسخرية واإلشفاق في آن مع ا. ويكفُُر  

عرار بكّل العواطف ومواضعات المجتمع حينما أوصدت كّل األبواب أمام العدل واإلنصاف. فهو  

 : (66)يقول

 كفرُت بكّلِ عاطفةٍ 

 

 بمبادئي نِسبةلها  

 
 ورحُت أُظنُّ أن الجر 

 

 َي في حلِب الهوى ُسبّة  

 
 وعشُت لغير تطالِب الـ

 

 عال والمجد ال أأبه  

 
 أبايُع من يساوُمني

 

 على الترفيه بالنكبة  

 
 فِمن ِسجٍن إلى منفى 

 

 ومن منفى إلى ُغربة  

 
 وِمن َكٍرّ إلى فَرٍّ 

 

 ومن بلوى إلى َرهبة 

 
 معركةٍ فبي من ُكّل 

 

 أثرُت َعَجاَجها نُدبة  

 
 

 : (67)وتتجلل صورة أمانيه الِعذاب ولذّاته الماتِعة بظالٍل سوداَء قاتمة  يقول

َزماني  أقوُل  وال  الزماَن   إنَّ 

 

رَماني  والرسوم  الطوابِع   بيَن 

 
حاسبٍ  وساوَس  لذّاتي   وأحال 

 

بثماني  ثالثٍة  بضرِب   يَهذي 

 
كيف   النُّدمان  إلى   تفّرقوافانظر 

 

ِدناني   الغباُر  عال  وكيَف   بَعدي 
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تافًها أصبَح  كيف  َقريضي   وإلى 

 

عصاني   كيف  القوِل  بليغِ   وإلى 

 
يسوُمها العذاِب  أمانيَّ   وإلى 

 

العُبدانِ   مهانَةَ  الحساِب   سوُط 

 
 

 :  (68)ُجدَّةويعصف التشاؤُم بروح عرار في قصيدة "راهب الحانة" التي نََظمها حينما كان منفيًّا في  

األماني  ركُب   فاتني 

 

اللَحاقْ   َعزَّ   وبه 

 
يبـ أن  قبَل   وهاللي 

 

المحاقْ   وافاهُ   ُدَر 

 
نا تَصطلي   فحياتي 

 

تُطاق   ال  ِعثاٍر   َر 

 
أقـ  وقد  للمجِد   كنُت 

 

الِوثاق   َعنه   ـعدني 

 

  

 

ة حّطت   : (69)فوق رأسهويغرق في مزاجه السوداوي إلى ما فوق أذنيه. انظر إليه يخاطب بوم 

هامتي  فوَق  عّشَشت  قد  بوًمة   أيا 

 

ُغرابُها!   طاَر  حيَن  مني  الرغم   على 

 
فُزرتني مني  العُمر  خراَب   رأيت 

 

خرابُها!   الدياِر  كّل  من   ومأواك 

 
لونُه واسودَّ  المرِء  شعُر  ابيضَّ   إذا 

 

مستطابُها!   أيامه  من   تنغّص 

 
 

المتناثر بين دفّتي ديوان  عبّر عّما ألََّم بأيامه من َضياع وحينما عرض بعضهم عليه جمع شعره  

 (70)جعلها نهب ا دونما جدوا. يقول:

همُ  بُوّدِ ُعشَّاٌق  لِشْعِرَك   قالوا: 

 

ديوانِ   ِشبِه  في  بعضه  يجمعوا   أن 

 
مبعثرةٌ  أشالٌء  شعري   فقلُت: 

 

َمْيدانِ   كّلِ  في  ُعُمري   كأنَّها 

 
 

األماني  والوفاء  والرفاق  وغيرها من الصور المثاليّة تخطُر في باله  كان وعندما كانت صور  

ينهزم أمامها وَسرعان ما تغزوه نوازعُ التشاؤم والتطيّر. انظر إليه يقول واأللم يقُطُر من نفسه  

 : (71)المكلومة

وأحيا تُرى  أعيُش   أللذكرى 

 

مرامي   من  بنَْزٍر  أحظى   وال 

 ٍٍ 
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َعذاِب   من  َجارٍ فَدمعي   الُحّبِ 

 ٍٍ 

دامي   ْحِب  الصَّ فِراق  من   وقلبي 

 
إني  دهُر  يا  راحًما  لي   فكْن 

 

هامي   اآلالُم  هدَِّت   َشقيٌّ 

 
حتى  عليَك  جنيُت  قد   فماذا 

 

أمامي   ومن  الَشقاُء  خلفي   عدا 

 
 

إلحاله على  وتبدأ أمارات السوداويّة والتطيّر تَْنهُش في نفسه المكلومة وتُنذر بالَخطر الذي تهر في  

االنتحار وتمنيه الموت  فالرومانسي حين يفشل في معركة الحياة يمدّ بصره نحو حياة أخرا  

ا للُخلود. وهو يفّضل الموَت على الحياة في ُمجتمع ال يقدّره حّق قدْره  ا لحياته واسترواح  احتقار 

 : (73). يقول(72)كشاعٍر يسعى لكي يهدي سفينة اإلنسانية الضالّة إلى طريق النجاة بسالم

ُمّمالً  بقاًء  َمِللُت  قد   أجل 

 

البالدْ   بهذي  ُمذاّلً   وَعيًشا 

 
ِجهادي  ياُلشي  شقاًء   فَحْسبي 

 

ِطرادْ   بكّلِ  ِجيادي   ويُكبى 

 
قد  أْن  ِخْلُت  إذا  ناٌر  النَّْفِس   وفي 

 

اتّقادْ   تزيُد  ُخموٌد   َعراها 

 
 

قصيدةٍ بعنوان "كتابة على قبر منتحر" يطلب  وبعد أن خابت أحالُمه وأمانيه الوطنيّة نجده في  

 : (74)الموَت وهو في َرْيعان الِصبا. يقول

حتّى  اآلالُم  انقضَّت   عليَّ 

 

الشَّبابِ   َشْرخِ  في  الموَت   َطلَبُت 

 
حياتي  ِقَدِم  من  الهمُّ   فأفنى 

 

التُّرابِ   في  يفنى  اليوَم   وِجسمي 

 
انتحاري  على  يَلُمني  من  يا   أيا 

 

جوابي ِعتابي    واسمع   خلّه 

 
حياةٍ  من  أفضُل  المرِء   مماُت 

 

واالضطرابِ   بالشقا   تُقضى 

 
 

وتبلغ به َخيبةُ المسعى وخيانةُ الِرفاق ِذرَوة الُشعور بالغُربة  فيتمنّى لو أنّه لم يحيا حتى هذا اليوم  

ان "لماذا لم  الذي أخفَقَت فيه أمانيه  وأعان أصدُق أصدقائه على ِخذالنه. يقول في مقطوعٍة بعنو

 : (75)أمت؟"

عام قبِل  من  أُمت  لم   لماذا 

 

الَسقَامِ   داء  من  القلب   وأشفي 

 
تقّضى  قد  زمانًا  أبكي   فال 

 

الُمدامِ   أقداح  بين   بصفٍو 
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نََسْوني مذ  رفاقًا  أشكو   وال 

 

األنام   بين  ما  صرت   وحيًدا 

 
 

اكان عرار يتمنى الموت  ويلح على االنتحار  ويمكن القول إنه     بما حمله فوق  (76)مات منتحر 

ا إهمالُه لصحته وانكبابه  عاتقيه من أحمال لم يكن بمقدور َجسده النحيل أن يُطيقها  وزاد األمُر سوء 

على ُمعاقرة الخمر التي أضعفت قواه وعّجلت بنهايته  وكما يقول البدوي الملثّم: "أؤكد للقارئ أن  

إل  وسيلة  كانت  )عرار(  حساها  خمر  قطرة  بالفَساد  كل  طافح  عالم  من  وخالِصِه  حياته   نهاء 

اللف" والّصِ باألفاعي  أقاربه  (77)واالنحالل  مكتّظ  أن  الرغم من  الخمسين  على  في  فلقد مات    

رين  فوالده وَجده مثال جاوزا العشر سنوات بعد المائة "وإذا كان لإلرث حتمية   – كانوا من المعمَّ

 . (78)خالف هذه الحتمية"في )عرار(  –وهذا ثابت لدينا اليوم 

 

ماني:-  االغتراُب الزَّ

وعندما أدرك "عرار" أن َصالح الحال من الَمحال في مجتمعٍ استطاب الذُل  وحينما لم تجد ثورته  

صدا  في نُفوس أبناء شعبه  وقع فَريس ة لأللم المرير الذي أحدثته هذه الَجفوة بينه وبين مجتمعه 

أمانيه. وهكذا حال الشاعر الرومانسي فإنه ال يصل إال إلى القليل  الّذي وقف سد ا منيع ا في وجه  

مما يَصبو إليه  فيعتصم من واقعه بنُشدان العُزلة  أو بنُشدان مثاٍل ترتاُح له نفسه. ومن هنا يبدأ 

الشعور باالغتراب يخيّم على حياته  فيحس أنه غريٌب ُغربة األنبياء عن أقوامهم  أو كصالح في  

مصدر هذا الشعور هو العبقرية التي يظن الرومانسيون أنهم يتمتعون بقَدٍر كبيٍر منها   ثَمود. ولعل

دوَن اآلخرين  وعندما ال تجدُ عبقريتهم التقدير المناسب من مجتمعهم الذي يعيشون فيه تأخذ الهوة  

ع االغتراب  من  حالٍة  إلى  الرومانسي  الشاعر  الشعور  هذا  مثل  ويدفع  وبينهم.  بينه  ن باالتساع 

الزمان والمكان  ولقد حاول المتشائمون من الرومانسيين دائما االنفالت من قيود الزمان والمكان  

آملين أن يكون في هذا تحرَرهم. أما "االغتراب الزمني" فيتمثل بالهروب من الحاضر إلى الماضي  

أمانيهم فيه  أو المستقبل. فقسم من متفائلي الرومانسيين يلوذون من حاضرهم بالمستقبل متخيلين  

النفر في أوروبا ڤيكتور هوجو   الثورة VictorHugoوقد مثََّل هذا  ته  الذي كان يتخيل فيما أقرَّ

ا لإلنسانية.  الفرنسية مستقبال زاهر 

ة متشائميهم  فمن بينهم من كان يلوذ   وليس المستقبل مالذ ا لكّل الرومانسيين في خيالهم  وخاص 

لو أن  من حاضره بالماضي الذي   التي مّرت به متمني ا  الَسعادة  أو بلحظة من لحظات  يُحلُم به  

ا ما يحُسدون الفطريين على نقاء إنسانيتهم األولى قبل أن تلّوثها  الزمان توقّف عندها  وهم كثير 

المدينة. وبالطبع فإنهم ال يدعون من وراء ذلك إلى العَودة إلى حياة الُكهوف والغابات  وإنما كل 

يَصب بالسعادة  ما  وطنهم  أبناء  على  يعود  الّذي  الَسْمح  الِفطرّي  الُخلُق  إلى  العَودة  هو  إليه  ون 

ا  (79)المنشودة ا مما آَل إليه حاُل وطنه وَشعبه  فراح يلوذُ بالماضي ُمتَحّسر  . ولقد كان عرار متشائم 
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ى اغترابه الزمني  على األيام الخوالي  أيام لم يك للمستعمر نفوذٌ في بالده  ولعّل في هذا يتجلّ 

 : (80)يقول

رمُّ؟ كيف  رمًّ:  أخَت   يا 

 

عطيّْة؟   بني  حاُل   وكيف 

 
ِهضابُهم  تزاُل  ما   هل 

 

عذيّْة؟   وديرتُهم  ا   ُشمًّ

 
والحيا  لعهِدك   ُسقيًا 

 

رضيَّةْ   نؤملُها  كما   ةُ 

 
ضا  اليُتم"  "وادي   وتالُع 

 

سخيَّة  وتربَته   حكةٌ 

 
األغـ  شيحاَن   وسفوُح 

 

َسخيَّةْ ّنِ    يانعٍة   بكّلِ 

 
للِفَرنجـ  يُك  لم   أيام 

 

أسبقيَّةْ   ربوِعِك  في   ـِة 

 
لهُ  انتَصبَت  ما   والِعْلُج 

 

بنيَّةْ   موماٍة  كّلِ   في 

 
ويمثل الوقوف على األطالل حالة اغتراب "زماني" إذ إن الشاعر في مثل هذا الموقف يهرب من 

فيه السعادةَ المنشودة ويتمنّى لو أن الزمان توقف حاضره الَمقيت إلى الماضي البهيج الذي يرا  

عند تلك اللحظات. والهروب إلى الماضي هو سلوك المتشائمين من الرومانسيين الذين يجدون في 

الماضي مالذا  من حاضرهم. فها هو ذا "عرار" يقف على "كوخ الندامى" المهجور ويبكيه بالدمع  

ا بعدَ الَسخين بعد أن كان يجمعُه بنَفٍَر من   ِرفاق دربه الذين تفّرقت بهم الُسبُل  وأصبح بعدهم أثر 

 : (81)َعين. يقول

ِظلُّهُ  تقلَّص  قد  النُّدامى"   "كوُخ 

 

مننُدمانهِ   أقويَن   وِعراُصهُ 

 
َمتْ  تبرَّ كيف  للكوخ   وارحمتا 

 

ُعنوانِهِ   في  اللذاِت  ُصوى   َضَجرا 

 
فيُجيبُها  كؤوَسها  الُسقاةُ   تدعو 

 

ُجْدرانِهِ َرْجُع    عن  يرتَدُّ   الصَّدى 

 
حضيَضه إن  للكوخ   وارحمتا 

 

بُنيانِهِ   ذُرى  إشفاقًا  ضمَّ   قد 

 
برأِسهِ  كاليتيم  ألوى   والعوُد 

 

شانِهِ   غضاضةَ  فَبََكْت  لها   وبكى 

 
 االغتراب المكاني: -

اعتزاَل الناس إذا ما أحبطت وال يكتفي الشاعر الرومانسي بالفَرار من زمنه  بل إنّه غالب ا ما ينُشد  

آمالُه  بسبب َرهافة ِحّسه وُشبوب مشاعره  فيكون بينَهم ولكن ال يُعدّ في ِعدادهم  فهو كما يقول 

. وقد كانت نفس عرار في آخر (82): "أقل الخلق استعداد ا ليكون من عصابة الناس"Perónبيرون



 

50 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

و أي مكاٍن يقضي فيه ما تبقى من أيّامه في  سني حياته تحدّثه بهذه الفكرة واللجوء إلى "الدَير" أ

دََعٍة وُسكون  وتظهر هذه الرغبة عنده في قصيدته "يا راهب الدير" التي عكست ُزهده في الحياة 

 : (84). يقول فيها(83)وتبّرمه بالناس 

جأرت لألُلى  طوبى  الدَّيِر!  راهَب   يا 

 

أحزاني  ذؤباُن  وَعَدت   أحزانُهم، 

 
وادم الباَب!  لي  بُزمَرتكم افتح   جني 

 

تحّداني  "بونا"  يا  ِجلعاَد   فبرُد 

 
ويدفعه اغترابه المكاني إلى البحث عن بيئٍة أخرا يجد فيها ذاته  بيئٍة يحيا فيها بروحه  ويرفرُف  

في سمائها بخياله. فعلى الرغم من تعلّق عرار بوطنه وهُيامه بربُوعه  إال أنّه كان يتمنى في بعص 

إلى مكان أنقَى  ليس للِعْلج فيه َحْول وال َطْول  فهو غريٌب عنه ولم يعد    لحظات يأسه أن يهُجَره 

 : (85)وطن ا له. يقول مخاطب ا فتاة  بدوية

بهِ  لكني  األردنُّ   موطني 

 

ُجرُح"  ساَل  ُجرًحا  داويُت   "كلّما 

 
أِرضه عن  رحلةٌ   وبنفسي 

 

نَْزحُ   اإلرهاِق  من  يشفي   علّه 

 
أّن   لو  أرجوه  ما   ُمنىكلُّ 

 

تّصحُّ   يرجو  إذا  الِجّد   عاثَر 

 
حْولَهُ  َشعٍر  بيَت  لي  أرى   أن 

 

َسرحُ   السَّرحان  قوِمِك  شاليا   من 

 
بِها  للِعلجِ  ليس  فاَلٍة   في 

 

يَفّحُّ   وثُعباٌن  تَسعى،   حيّةٌ 

 
 

ا مثالي ا. يقول   جيراردي وهو في هذه الهجرة الروحيّة يصور بيئته الجديدة التي هام بها تصوير 

: "لكل فنّان وطٌن مثالٌي غالبا ما يكوُن بعيد ا عن وَطنه األصلي   Gérard de Nervalنرڤال

ا مواتي ا تطيُر إليه مسرعة منذ تُِحّس أنّها ُحّرة  وفيه تَتَفتَّح   ترتاُح إليه موهبتُه الفنيّة  إذ تجد فيه َجو 

اب المكاني عند عرار في هجرته    وأوضح ما تتجلّى تاهرة االغتر(86)وتحمُل أجمل زهورها"

النفسيّة إلى مجتمع "النور"  فلقد تطلّع عرار إلى مجتمع "النور" كمجتمع ِمثالي تحقّق فيه من 

 الِقيَم ما لم يتحقّق في مجتمعه  فكأنه وجد فيه "جمهورية أفالطون" التي طالما حلُم بها.

ه  وتتنّسم فيها نفُسه أنَسام الحريّة  وتنعُُم بما  لقد حلُم عرار ببيئة تسمو فيها روُحه  وتتحقّق فيها ذاتُ 

النفسيّة إلى بيئة "النور"   ُحِرَمته في مجتمعه الحقيقي  فكان هذا االغتراب وكانت هذه الهجرة 

حيث العدُل والمساواةُ والتسامُح والتعاون  وهي خصاٌل عّزت في مجتمعه  وغدا مطلبُها عسيرا. 

 : (87)ّمُم فيها وجَهه َشطر جماعة النور يرددُ مع الَشنفرا قولهوكأني به في كل مرة كان يُيَ 

مطيَُّكمُ  حدوَد  أمي  بني   أقيموا 

 

ألميَل  ِسواكم  قَوٍم  إلى   فإني 
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ا  بل كان  لم يكن هروب عرار من مجتمعه هروَب الُمتخاذل الضعيف بدليل أنه لم يكن هروب ا دائم 

فيه تقسو  الّتي  األوقات  بعَص  ذلك  إلى  اليأس يُضطر  بدواعي  وتملؤها  نفسه   على  الظروف  ا 

والقُنوط  فيهروُل حينها نَحو مَضاربِهم ناشد ا العزاَء والسلوا  وحتّى في هذه اللحظات التي كان 

يحاوُل فيها أن يَسلو هموَمه بينَهم  لم ينس واجبَه تُجاه وطنه وقضايا أّمته  بل بقيت هاجَسه األوحد 

تنقضي تلك الهنيهات التي تمثُّل له استراحةَ المحارب حتى يهّب من في ِحلّه وترَحاله  وما أن  

  فهو لم ينهزم أبدا في معركة الحياة  (88)جديد لُمصارعة الواقع المرير والنضال من أجل األفضل

 .(89)بل َسلك سلوَك الشاعر الَجريء المتحدّي  ال الرجل الُمنزوي الجبان

عين الَصافي لمشاعره وإحساساته  وقد أّكد ذلك في رسالة  وكان عرار يجد في مجتمع "النور" المَ 

إال   ُمنَقّب   كبّحاثة  )النور(  مضارَب  أِردُ  ال  َجعَلني  ما  "وهذا  يقول:  النور".  "أصدقائي  بعنوان 

ألصدَرعنها كشاعر مشبِّب  ففي موسيقاهم روعةٌ باكيةٌ وعلى ألحانهم ِمسَحة من كآبٍة ضاحكة   

رة وفي تَثنّي قُدود راقصاتِهم ما يُشيُع في نفس المشاهد أحاسيس متباينة وألعين نسائهم ومَضة ساح

. وال (90)ومشاعَر متضاربة تتأرجُح بين اإلعجاب واإلشفاق واللّذة واأللم والبَهَجة واألسى ... "

 شّك أّن في هذه األجواء الشاعريّة ما يّهز أعطاَف النفس ويبعُث فيها الشجوَن من َمْكَمنها. 

ار يَنِفر من حياة الرتَابة المملّة التي كان يحياها مجتمعُه من َزيٍف ورياء  وكان تّواق ا إلى كان عر

حياة الِفطرة  حيُث النقاُء والوفاُء والحريّةُ والمساواة  ولّما عّزت هذه الِقيم في بيئته  وجدها عند 

المث اإلنسانيّة  النزعة  لديه  تبرُز  بها  تغنّيه  وفي  "النور".  مدينته أصدقائه  في  تجّسدت  التي  اليّة 

 : (91)الفاضلة التي كان ينُشدُها. يقول

أَمةٌ  وال  َعْبٌد  ال  الخرابيش   بين 

 

أحرارِ   أزياِء  في  أرقاَء   وال 

 
َطَمعٌ  وال  ِحرٌص  ال  الخرابيِش   بين 

 

ودينارِ   ِفْلٍس  على  احتراٌب   وال 

 
نََسبٌ  وال  ماٌل  ال  الخرابيِش   بين 

 

على    احتراٌب  وإيثارِ وال   ِحْرٍص 

 
وأوِسمةٍ  بألقاٍب  هُيَاٌم   وال 

 

بأقدارِ   َخفٌض  وال  ارتفاٌع   وال 

 
محققةٌ  مساواةٌ  "ُزٌط"   الكل 

 

والجارِ   الجاِر  بين  الفوارَق   تَنفي 

 
 

هذا هو المجتمع المثالي الذي يرنو إليه عرار  وهذا هو العدل األسمى الذي يتمنّى لمجتمعه  لذا 

وفضّل حياتهم بلونها الِفطري الخال  على حياة قومه.   –مجتمع النور  -فقد هام بمجتمعه الجديد  

ليّة الخالصة   وفي الواقع كان عرار يبالغ في تصوير مثاليّة مجتمع "النور"  إذ لم يكن بهذه المثا

ولكن وجود مبادئ العدل والمساواة االجتماعية  وعدم تهور الفوارق االجتماعية في مجتمعهم  

بالِحدّة نفسها كما في مجتمعه  جعله ينبهر بهذا المجتمع ويبالغ في تصوير مثاليته  خاصة أنهم 

قومه  فهم حين أحسوا   يقفون ِوقفة واحدة في وجه التَّحديّات التي تعِصُف بهم  ال كما يفعل بنو
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   (92)بازدراء األردنيين واضطهادهم لهم تعاضدوا في وجه هذه المشاعر التي تجلب لهم األخطار

وكم كان يتمنى أن يعتبر قومه بهم  فيقفوا ِوقفتهم. وكان في كل مناسبة يلفت النظر إلى ما ينعُم به 

وأبناء   هو  إليها  يفتقر  التي  الُمثل  هذه  من  "النور"  ازدرائهم  مجتمع  من  الرغم  على  مجتمعه  

وتحقيرهم لهم. ولذا فال غرابة في أن يهرب من واقعه إلى هذا الوسط االجتماعي المثالي كما كان  

 : (93)يراه. يقول في قصيدة بعنوان "نور سميتهم"

بَطبعهم المنتشين  عند   وتعاَل 

 

نَْسُمرُ   الربابِة  ألحاِن  حاِن   من 

 
لهم أمٍل  من  وليس   الطامعيَن 

 

مستبشرُ   وكلهم   والقاطنيَن 

 
بَصفوها  الحياِة  من   اآلخذين 

 

يُكّدرُ   ما  لغيرهم   والتاركين 

 
بينما شيء  بكّلِ   الساخريَن 

 

يسخرُ   منهم  وهَو  إال  شيء   ال 

 
بعُرفِهم  ونحُن  نسميهم   "نوٌر" 

 

"أنوُر"   الحقيقة  عين  وفي   منهم 

 
 

ذلك   "النور"   يُعلي من شأن  أنه  أرأيت كيف  والقيود  وكيف  العُقد  ِعقاِل  المنطلق من  المجتمع 

فيه تقريٌع مريٌر ألبناِء   ا  نقد ا ساخر  قاله  فيما  يفضل لون حياتهم على لون حياة مجتمعه. ونحّس 

فيهم من عيوب تجعلهم أحق باالنتقاص   إلى ما  يلتفتوا  أن  الذين يزدرون "النور" دون  مجتمعه 

 : (94)مثاليّة مجتمع "النور" ولَْمزه مجتمعه. يقولواالزدراء. ويتابع عرار تغنيه ب

والِحجا  والرزانةَ  الرصانةَ   فدعِ 

 

تنقرُ   الفُلوِس  ُعْبداِن   برؤوس 

 
بَطبلهم  الضاربيَن  عند   وهلمَّ 

 

نسُمرُ   الصراحِة  أمثلةَ   للنّاس 

 
جدودهم  حباِل  على   الراقصيَن 

 

يتغيرُ   ال  األمس  كرقص   رقًصا 

 
على   قوِمهم الثابتيَن   مبادِئ 

 

يخفرُ   ال  مْن  ِذماَم   الحافظيَن 

 
وفاءهم  فإنَّ  كانوا  لئْن   "نََوٌر" 

 

المتبّصرُ   بأمِرِه  يَحاُر   مما 

 
ِفعالهم  تبوُر  وال  يكذبون   ال 

 

يُْضِمروا  لم  بما  ظهروا   ولقلّما 

 
 

عاد له أهل وال ثم ما يلبث أن يتعّمق اليأس في نفسه مّما وصل إليه حال مجتمعه  ويشعر أنه ما  

وطن  فيرغب بالتحول عنهم إلى "مجتمع الَهْبر" الذي يرا أنه أحّق بالحياة من مجتمعه  ويلّح 

 :(95)على الَهْبِر بأن ينطلق به مع قومه أينما حلّوا وارتحلوا  حيث ال ِعلج وال مستعمر دخيل. يقول
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أّمتي  ومن  بالحياِة  شعبَُك  "َهْبُر"   يا 

 

وبالكر  األحقَّ  أجدرُ أضحى   امِة 

 
وانطلقْ  الربابةَ  لي  هاِت  "َهْبُر"   يا 

 

أصحروا   أم  أسهلوا  قوُمك  حيث   بي 

 
وال أرٌض  ال  أصبحُت  مثلُُكم   أنا 

 

َمْعَشرُ   لَي  وال  داٌر  وال   أهٌل 

 
بلفورُ  ال  وعُدهُ فهناَك   يزعُج 

 

يتبلفَرُ   من  هناك  وليس   أحًدا 

 
"بيٌك"  ال  جنوَدهُ وهناك   تخاُف 

 

وال    وهوبرُ يوًما  هناَك   "ككس" 

 
 

وكان عرار بدافع حسه اإلنساني الُمرهف  وإعجابه بمجتمع "النور" يدافع عنهم ويتبنّى قضاياهم 

إيمان ا منه بأنهم بشر مثُل بقيّة الَخلق يجب إنصافُهم من َحْيِف قومه  الّذين في الوقت ذاته يئنون من 

بحريّتهم في حين أنهم يحتجزون حريّة اآلخرين  ولعّل  ُتلم المستعمر  فال يمكن لهم أن يطالبوا  

ا دخول "الَهْبر"عليه ما يؤكد حرصه على إنصافهم   في موقفه من مدّعي عام إربد  الذي منع يوم 

طالب بمنح هذا النفر    (96)بل إنه في قصيدته ذاتِها التي وبّخ فيها المدّعي العام على إهانة "الهبر"

 :(97)ية أسوة بغيرهم من المواطنين. يقولمن الناس الجنسية األردن

التابعيَّة أُردنيُّ  مثلَُك  ثم  مثلي   فالهْبُر 

 
 

ولم يقتصر عرار على هذه الدعوة في شعره  وإنما ألّح عليها في المواقع الرسميّة التي كان يتبوأها  

 لشدّة إصراره على إقرار العدل والمساواة.

" وما تميّزت به حياتهم من تلٍم وذٍل وهواٍن صورة  وكان عرار يرا في َضنَك َمعيشة "النور

لحياة قومه تحت تّل حكم األجنبي  مما دفعه لالنخراط فيهم  يشاطرهم ألمهم ويواسي نفوسهم   

 . (98)ويرد عنهم تلم مجتمعه الذي يئُن في الوقت ذاته من تلم األجنبي

 : (99)يقول 

)سلمى( أخت  ُعذوبةٌ يا  غناِك   في 

 

ويُْغرقُ   أحزاني  تُبكي   دمعُها 

 
نبراتِها  في  اليأِس  ومَض  شمُت   ما 

 

ألحاني   بشجوها  استبنُت   إال 

 
صورتي  بؤِسِك  مرآِة  في   ورأيت 

 

عنواني   إطارها  فوق   وقرأُت 

 
األذى  من  فيه  أنِت  فيما   وعرفُت 

 

هواني   والهواِن  الصغارة   ومن 

 
ِسلعةً  جمالَِك  جعلوا  قد   أهلوِك 

 

أبي    بنو  وباع   أوطانيتُشرى، 
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كرامةٍ  كلَّ  منعوِك  قد   وذووِك 

 

سّجاني  حارسي  كذلك   وأنا 

 
 

ا يحتجُب خلفه لكي ينال   وفي هروبه إلى مجتمع "النور" كان عرار يتخذ من النور تَُكأة   أو ِستار 

ا من خالل حديثه عن شخصيات النور   ا وتَجريح  ة ينهال عليها َشتم  واالحتفاء من كل شخصية ُمعَوجَّ

بها  لذا فإنه غالب ا ما يجتمع في قصائده االحتفاُء بالنور مع تجريح المسؤولين الذين يغفلون عن  

المواطنين ُسبَُل (100)معاناة  الذي يخنق حرية شعبه ويُضيِّق عليه  االستعمار  والنَيل من رموز    

" حيث ال رياَء وال َكِذَب  العيش. وقد شّكلت له هذه الفئات أحد دوافع الهروب إلى مجتمع "النور

 : (101)وال تسلّط. يقول من قصيدة بعنوان "الفاَل والعود"

ُغالم  يا  اسقنيها   هاِت 

 

الصيام   َشهُر  مضى   فقد 

 
عو أوتار  على   واعزف 

 

الغرام  ألحاَن  جميٍل   ٍد 

 
َخْربَشوا سلمى   إخواُن 

 

ِلزام  بهم   فاالحتفاُء 

 
الربو زاَر  قد   والَهْبُر 

 

فيا    السَّالمع  عّم   هال 

 
من   عند  لنسري   هيا 

 

الخصام   طعم  يعرفوا   لم 

 
لألُلى  السياسية   ودعِ 

 

الكالم  صف  أتقنوا   قد 

 
وشعبُنا الحرير   لبسوا 

 

"المضام"   يجُد  وال  َهْبُر   يا 

 
عهو فال  العهود   نقضوا 

 

ِزمام  وال  وفاَء  وال   َد 

 

  

ا بوهيمي ا يعشق حياة   المتواضع كان عرارشاعر  الضوابط والقيود  االنطالق والتلهي  بعيد ا عن 

عليها في مجتمعه  وكان يجد ذاته الحقيقية في حياة المرح واللهو وقد يشكل هذا التطرف رد فعل  

ا أن يتدخل الناس في   لما ُحِرَمه في مجتمعه الذي حدّ من حريته الشخصية  ولقد كان يسوؤه كثير 

 : (310). يقول(102) سلوكه الشخصي

وعربََدتي ُسكري  من  الناِس  على   ماذا 

 

وإيماني   منُكفري  الناس  على   ماذا 

 
أحدٌ  لهم:  قولي  من  النّاس  على   ماذا 

 

ثانِ   له  ربي  لهم:  وقولي   ربي، 

 
عبثي ومن  لهوي  من  النّاس  على   ماذا 

 

وِعرفاني  َجهلي  من  الناس  على   ماذا 

 



 

55 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

ومعرفتي جهلي  من  النّاس  على   ماذا 

 

على    وُخسراني ماذا  ِربحي  من   الناس 

 
 ماذا على النّاِس من َصفوي ومن َكَدري

 

تحّداني  دهري  إن  الناس  على   ماذا 

 
وَمتَْربَتي فقري  من  النّاس  على   ماذا 

 

وإحساني  ضنّي  من  الناس  على   ماذا 

 
مكّحلةً  ُحبي  من  النّاس  على   ماذا 

 

وتّهواني  أهواها  الَخرابيش   بين 

 

  

ذاتّي من هروب عرار إلى هذا المجتمع  وهو إشباعُ بوهيميّته  ونحُن ال   نستطيع استبعاد جانب 

وإرواء لذّاته الجسديّة  وقد يُستشف هذا من طبيعته البوهيميّة  وإدمانه الخمر  وارتياد مضارب 

للذات  النور  حيث اإلباحيّة والليالي الحمراء  بالرغم من تأكيده على أنه لم يقع في َشَرك مثل هذه ا

فاسدي  من  والعتبروه  الناس  قيامةُ  عليه  لقامت  )النور(  لعند  ذهب  غيري  أن  "ولو  يقول:  فهو 

األخالق وذلك ألن ليس كل إنسان مثلي يترفّع عن الدنايا األخالقيّة ويكبح ِجماح نفسه في بؤرات 

 . (104)المفاسد"

ر  ارتبط كذلك بالهروب  وكما ارتبط "االغتراب المكاني" عند عرار بالهروب إلى مجتمع النو

إلى الطبيعة. فلقد ارتبطت الرومانسية ارتباطا وثيقا بالطبيعة ومّجدت العودة إليها. وبين أحضانها  

كان الرومانسيون يُحّسون بالَنشَوة. فهم ميالون بطبعهم إلى الَخلوة واعتزال الناس كلّما لّجت بهم 

ي المعبد الذي يَؤمونه ليستجموا من عتاء  ُخطوب الحياة وضاقوا بمن حولهم  فالطبيعة عندهم ه

الحياة وَعنَتها  وما من شك في أن َرهافة ِحّسهم واتّقاد عواطفهم تكمن وراَء عشقهم لجميع مظاهر  

وحياة  البسيطة   الفطريّة  بالحياة  إعجابهم  إلى  العُزلة  ونُشدانهم  بالطبيعة  هُيامهم  وأدّا  الطبيعة. 

بوجود السعادة حيث توجد البُدائية والبساطة. ومع إدراكهم استحالة  الشعوب البُدائية؛ ألنهم يؤمنون  

.وقد  (105) رد اإلنسان إلى عهده البُدائي  فإنهم يأملون بالعودة إلى شيٍء من ُخلُقه الفطري الَسْمح

دعاهم عشقهم للطبيعة إلى تقديس الريف والنُفور من حياة المدينة  فأخذوا يُعلون من شأن حياة  

: "آثرت الحياة الريفية الجارية. إذ في هذه الحالة  Wordsworthالريف وأهله. يقول وردزورث 

  ... النضج  وأقل عسرا  لبلوغها درجة  أكثر مواتاة  ا  أرض  الجوهرية  القلب  وألن  تلقى عواطف 

بفضل    – العادات في الحياة الريفية ترجع في األصل إلى هذه العواطف األوليّة  وهذه العواطف  

أيسر إدراك ا وأبقى. ثم ألّن عواطف النّاس والحالة هذه تكّون   –طابع الضرورة للمشاغل الريفية  

 .(106)وحد ة مع صور الطبيعة الجميلة الخالدة"

للطبيعة على أنها مصدر اإللهام الحقيقي  إذ إنهم استطاعوا من وهكذا فقد كان ينظر الرومانسيون  

إلى َصميم الحياة  فانفتحت أمام مخياّلتهم ُكوا  خالل استلهام الطبيعة واستيحاء أسرارها النفاذَ 

السماء وانبسطت أمام أعيُنهم عوالم مجهولة  فأخذوا يُلّحون في السؤال عّما استغلق من قضايا  

ال بي  اإلنسان ومظاهر  يُسمى  ما  إلى  أخيرا   فانتهوا  بالقَلق  نفوُسهم  امتألت  أن  إلى  والطبيعة  حياة 
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"التمرد الميتافيزيقي". فشّكل هذا  القلق والتمرد أساس "القلق الوُجودي" الذي عّم فيما بعد على  

ين .وعرار كغيره من الرومانسيين  أدّا ِضيقُه بواقعه إلى انكفائه على ذاته ب(107)يد سارتر وكامو

أحضان الطبيعة يستكنُهَها  حتى إذا ما فََرغ مّما آل إليه تأُمله دفعه شعوره بالقلق إلى الثورة على 

 وجوده والتمرد على ما تبقّى من أمل له في الحياة.

وجد عرار في الطبيعة ما يعّوضه عن بَشاعة الواقع الذي كان يحياه  إذ كان يَنِفر من حياة الرتَابة 

دينة وما يسود مجتمعها من َزيٍف وِخداع  فينِزع نحو فِطرة الطبيعة وما تمثّله من الُمّملة في الم

 حياة بُدائية لم تُفسدها بعد تقاليدُ المدينة وقيودها. 

يقول وقد ملّت نفسه حياة المدينة بعد أن أقام ثالث سنوات في "دمشق" وعاَوده الحنيُن إلى مرابع  

الطبيعة النّابضة بالحيوية والمرح  وليعيش في بَيٍت    ريف بالده في حوران ليقضي بين أحضان

من الَشعر بين أناس يجمعُهم الُود المصفّى ال يسمع إال صوت ِصياح ديُوكها وثُغاِء ماشيتها وُحداِء  

 : (109). يقول(108) ُرعاتها. فكانت هذه أمنية عزيزة على قلبه

بحرٍ  كموج  الظالُم  َهَجَم   إذا 

 

محَو    بسرعٍة   الضياءِ يروُم 

 
سكونٌ  منزلنا  فوَق   وخيّم 

 

العناءِ   كثِر  من  الصحُب   وناَم 

 
فيها  عشُت  بالٍد  إلى   أحنُّ 

 

)نائي(  اليوَم  عنها  أصبحُت   وقد 

 
بَرٍ  بأرِض  الحياة  مثُل   فما 

 

والوفاءِ   المروءِة  أهُل   بها 

 
َشعرٍ  ببيِت  أُخّي  أسكن   وأن 

 

الخالءِ   وسط  في  القفِر   بعرِض 

 
قلوبٍ ومن   ذو  أناٌس   حولي 

 

مراءِ   بال  إلي  وًدا   َصفَت 

 
شاهقاتٍ  قُصوٍر  من   لخيٌر 

 

بالبناءِ   أحيطت  قد   كحصٍن 

 
فيهم ليس  سوٍء  إخوان   ومن 

 

كذابا)مرائي(  كان  من   سوى 

 
ديكٍ  صياُح  الصباح   ينبُّهني 

 

الخباءِ   قرب  ربَّهُ   يسبح 

 
راعٍ  ُحداُء  الهموم   ويُنسيني 

 

أتت    ماءِ وماشية   لوروِد 

 
يوًما الموُت  جاء  صاحِ  يا   إذا 

 

للسماءِ   بروحي  يمضي   لكي 

 
لعلّي قبري  اجعلوا   بحوران 

 

 

العناءِ   بعَد  أريَجها   أشمُّ 
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كان للطبيعة التي تغنّى بها عرار خصوصيتُها عنده  فلم تكن أيُّ طبيعة  وإنما طبيعة األردن الذي  

نده معنى الطبيعة بالوطن مما أضفى على لوحة الطبيعة  هام به وقدّس ثراه  وهكذا فقد اختلط ع

في شعره لونا مميزا. ها هو ذا يدعو مجدد ا إلى هجر المدينة إلى الريف  حيث الطبيعة  الطبيعة  

أكثر من  الريف  الطبيعة في  بين أحضان  الوطن. ويبدو لي أن عرارا كان يُحّس بالوطن هناك 

ردن في ِذهنه ترتبط بمعاني الوفاء والنقاء التي يزَخُر بها  إحساسه به في المدينة  إذ إن صورة األ

 : (110)الريف األردني أكثر من المدينة التي لم يتّسع صدُرها لمثل هذه المعاني. يقول

باطلُها يخدْعِك  ال  المدينةَ،   دعي 

 

ِمنظارٍ   غير  من  بَيِّن   فزيفها 

 
 :( 111)المدينة)عمان(ويقول ُمشيد ا بالريف وحياته  وُمهّونا من شأن 

تجاوزها  ما  داًرا،  بعّماَن   فابعْد 

 

ُدُججُ   غيرها،  في  ُضحيانةٌ   والشمُس 

 
بباديةٍ  بيٍت  من  الخيَر   واسترفِد 

 

تَِهجُ   الِمسا  يُمِس  إن  فيه  الِقرى   ناُر 

 
صاحبُه الضيَم  يكفي  الشعِر  من   بيتًا 

 

والرتُجُ   الباُب  وليس  حمٌي   أنٌف 

 
 

 : (112)ويقول

جئتُكم وقد  بي،  ضاقْت   عّماُن 

 

مأدبا  في  اآلماَل   أنتجُع 

 
 

وأزاهير.  نباتات  من  فيه  ما  بكّل  التغنّي  إلى  الخاّلبة  وطبيعته  الساحر  للريف  عشقُه  ويدعوه 

 : (113)يقول

"ُخبيز" بعَد  "وُخبَزتِه"ما   وادينا 

 

"عّكوبنا"  لممتارِ وبَّضِ   ميٌر 

 
فرٍق   من  ثمةَ   بِشرعتنا وليس 

 

"سحاحيٍر"  راعي  بين  ارِ   ما   وسحَّ

 
 

وال يكون خدا المرأة جميليِن إال إذا كان لونهما بلون زهر الربيع "الدَحنون" أو ما يُعرف بشقائق  

 : (114)النُعمان التي تُزين طبيعة بالده أيام الربيع. يقول

ِديرتنا  َدحنوِن  من  بنُت،  يا   خداِك، 

 

األردنِّ   بارُئ  باري  ُسبحانَه   من 

 

 

 

 

 

 

 

أسماء  بترداد  فيترنّم  بالده  طبيعة  مع  عميق ا  عفوي ا  تجاوب ا  أحاسيُسه  تتجاوُب  َعذبة  غنائية  وفي 

 : (115)مواقعها التي يستثير ذكرها أشجانه. يقول
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جلعادُ   ! ميُّ كعهده   يا   األشمُّ 

 

بمكانِهِ   جاثًما  يربُض  زاَل   ما 

 
غدائُر   انفّكت  ما   نبتِهِ و"الغوُر" 

 

ُغدرانِهِ   على  تحنو   وزهوره 

 
َسحابُها  يزاُل  ما  إربَد   وسماُء 

 

هتانِهِ   من  "الُحصِن"  ُسهوَل   يَسقي 

 
سدِرنا  حمائُم  برحْت  ما   ! ميُّ  يا 

 

أغصانِهِ   على  ُمصفّقةً   تشدو 

 
واسمعي  بحبِّك  قلبي   فتعهدي 

 

ألحانِهِ   ومن  شدوي  من  شئِت   ما 

 
 

الرومانسيين بالطبيعة مناجاتُهم لألطالل لما تُثيره في نفوسهم من ذكريات وأشجان   ويرتبط بُهيام  

مثلما فعل عرار عندما بكى "كوخ الندامى" المهجور الذي أقفََرت َعرَصاتُه من النُدمان كما مّر  

 . (116)بنا

فسية إلى  ومما يتصل اتصاال  وثيق ا باغتراب عرار "الزماني" و"المكاني" هجرتُه الروحية والن

ِدنان بنت العَناقيد التي كانت في معظم األحيان موئلَه الوحيد كلّما َجنَّ ليلُه. فلقد انتحر عرار بالخمر  

ا بطيئ ا  وكما قيل فإن كّل قَطرة خمر احتساها عرار كان يلفظ معها نَفَس ا من أنفاسه انتحار 
(117) ،  

لم ودّوت صيحاُت األسى واليأس في نفسه  ومع اشتداد الواقع وتأّزم األوضاع من حوله انبجس األ

فُهرع إلى بِنت العناقيد يُطفئ بنشوتها لظى ِجراحاته. وكأّي رومانسّي ُمحبط أراد أن يحقّق لنفسه  

المفقود.  األمل  فيها  يجد  أن  عسى  الخمر   إلى  هروبه  فكان  الواقع   َمرارة  تنسيه  روحية  ُعزلة 

 : (118)يقول

لَه ما  فمثلي  واشرْب   هاتِها 

 

نَدحُ   الخّماِر  َدّكِة  عن  أخي   يا 

 
له  ما  ليٌل  العُمَر  هذا   إنَّ 

 

ُصبحُ   الكأس  أفق  غير  في  أخي   يا 

 
 

 : (119)ويقول

من كاَد  فقومي  واشرب   هاتها 

 

 

يُبَحُّ   صوتي  لهم  إيقاظي   فرِط 

 
 

 : (120)ويقول

أتقي والطاس  الكأِس  بهذا   َدعوني 

 

لّجا   َخطبُها  كلّما  الليالي،   ُصروَف 
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وهو يعزو عكوفه على الخمر إلى ما يالقيه في سبيل وطنه وأمته أّوال  وإلى ما تقتضيه طبيعة  

ثاني ا الفنان  عام)(121)حياة  المشؤوم  بلفور  وعد  صدر  فعندما  من 1917.  يقطر  واألسى  قال    )

 : (122)نفسه

َوعَدهُ  أنفَذَ  بلفوُر  إن  رّب   يا 

 

نَصراني؟  وكم  يبقى  ُمسلم   كم 

 
الذي  ذا  من  قريتي  مسجِد   وِكياُن 

 

كياني؟  أُزيَل  إذا  عليه   يُبقي 

 
مكانُها؟ أيَن  العذراِء   وكنيسةُ 

 

مكاني؟   اليهوُد  بعث  إْن   سيكوُن 

 
يَُهمني ليس  قعواُر  اسقني   هاِت 

 

)سكراناِن(   عراُر  الوشاِة:   قوُل 

 
له هّشت  ما  اليأس  لوال   فالكأُس 

 

يدانِ   عليه  َحَدبَْت  وال   َكبٌد 

 
بهِ  أنِسْت  ما  الشعُر  لوال   والخمُر 

 

الفنانِ   وريشةُ  األديب   َشفةُ 

 
 

وكان لتحكم األجنبي في بالده وأهله ما مأل نفسه بالمرارة واألسى  مّما جعله يهرب من وطأة هذه  

 : (123)المشاعر إلى الخمر يخفف بها عن نفسه. يقول

ُكنِهها  عن  تََسْل  ال   وحياتي، 

 

َحاٌن    َوَصدحُ إنَّها   وألحاٌن 

 
فاتها  َشباٍب   وأمانّي 

 

نُجحُ   األردّنِ  بني  فاَت   مثلما 

 
آهةٌ  بشعري  أحيانًا   فهي 

 

وبرحُ   يُشجي  جوى  أحيانًا   وهي 

 
 

 : (124)وفي قصيدة "لقمة الخبر" نّوه عرار باألسباب التي تجعله يُعاقر الخمر. فيقول

الـ مكارَم  وجدُت   لّما 

 

في    كالمْ أخالِق   الدُّنيا 

 
والتـ  الَميَن  أنَّ   ورأيُت 

 

بالمرامْ   أوفى   دليَس 

 
قيو  من  نفسي   حّررُت 

 

الِكرامْ   ُعرِف  في  الفضِل   ِد 

 
المتـ ُزمرِة  في   وزجحتُها 

 

الطُّغامْ   مع   ـصعلكين 

 
أسـ أن  بالساقي   وأهبُت 

 

غالمْ   يا  بالسُّالفِة   ـرع 
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حـ النُدمان  على   وأدر 

 

الُمدامْ ـتى    كأس   يَثَملوا 

 
الفضيـ  عنَدهم   فالنّاُس 

 

بالتمامْ   كالرذيلِة   ـلةَ 

 
 

 : (125)ولعل هذه األسباب تتّضح أكثر في قصيدة "الفال والعود". يقول فيها

َصَحو  وما  َسِكرُت  إن   أنا 

 

أالم  ولن  أالم  فال   ُت 

 
اللئام   َجْوِر  فمن  ُمترعةً  الكأَس  شربُت   ولئن 

 
 

كان لجوء عرار إلى الخمر أّول األمر  لجوء من يحاول نِسيان واقع مؤّرق  وما كان يرا فيها 

باب ا يُفضي إلى طريق الِفسق والعَربَدة  وعلى الرغم من انكبابه على الخمر ووصوله درجة اإلنسان  

ير( إال أنها بقيت وليد ة الظروف االجتماعية  ثّم إنّها لم تكفه عن واجبه تُجاه قضايا وطنه )الِسّكِ

ا من ُطغيانها على عقله وإرادته  فلم يكن هروبه   وأمته  فحتّى وهو في إسار الشراب كان متحرر 

به  تعصف  حينما  العصيبة  األوقات  في  إليها  يلجأ  كان  وإنما  المتخاذل   المتقاعس  هروب  إليها 

ا في مواقفه من قضايا أمته في َصحوه وُسكره.الظروف وتشتدّ وطأتُ   ها على نفسه  فظّل مخلص 

وهو كأّي شاعر عاقر الخمر في القديم والحديث  مّمن يرون أن معاقرتهم للخمر ال تَثنيهم عن 

الي تعتلُج داخَل نفوسهم   الصادقة  المشاعر  نَبع  أقرَب ما يكون من  تُبقيهم  بالحياة  بل  االتصال 

. وهو يدرك غايته من معاقرة الخمر. (126)ّرب أّيِ نوع من أنواع المشاعر المزيّفةوتحوُل دون تس

 : (127)يقول

النـّ  وفي  للُسكِر  يسكُر   بعُضُهم 

 

ليَصحو   شيُخ  يا  يَسَكُر،  مْن   اِس 

 
 

 : (128)ويقول

ألنتشي أعيُش  َطَرٍب،  أخو   إنّي 

 

نََشواتي  من  يدوُخ  الّزمان   علَّ 

 
صدقوا   قد  محمٍد،سكراُن،   ورّبِ 

 

حاناتِ   فتى  طرٍب،  أخو   إني 

 
أنها وأعرُف  وأشربُها،   أُسقى، 

 

العاتي   اللعيِن  عمِل  ومن   رجٌس، 

 
منافعًا  لألناِم  فيها   لكنَّ 

 

َشتاتِ   بعَد  الَشمليِن  تجُمُع   قد 
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وتطّرف عرار في ُعكوفه على الخمر حتى لم يعد يُطيق عنها صبرا  إلى درجة إيذاء نفسه  وكأنه  

يعمد إلى تأنيبها بالتخدير المتواصل  وإبعادها عن حالة الوعي  انتقاما لتقصيرها عن بلوغ مراده 

 : (130). ولدرجة إفراطه في معاقرتها لم يعد يدري أيهما الذي يشرب اآلخر. يقول(129)من اآلمال

َسِكرا   أصبََحت أشرُب  "ُكنياًكا" ويشربُني أيُّنا  لعَْمري  أدري   ولسُت 

 
 

وأدمنها عرار عالني ة ضارب ا بكل الِقيم والمعايير ُعرَض الحائط  حتى أنه كان يرا فيها الطبيب 

 : (131)المداوي  يقول

َعلَنًا  لهم  قولوا  تُعاقرها؟   قالوا: 

 

ُدكان   كّلِ  في  أعاقُِرها   إنّي 

 
لهم:  فقلُت  تشرْب:  ال  األطباُء:   قال 

 

وأبراني  عافاني  الطُب  ال   الشرُب 

 

مهازلها   فالدنيا  بالكأِس   عليَّ 

 

ُطغيانِ   شرَّ  لكن  النّاِس  على   َطغَْت 

 
 

)عين  في حانات  عبِّها من حاوياتها  إلى  َعَمدَ  بل  ِزقَاقها   العناقيد من  بنت  بعّب  يقنع عرار  ولم 

 . (132)الجادور( حيث معاملُها في مدينة السَّلط

متهمينه بأن ال خير يُرجى منه لبالده بعد أن وصل إلى ما  وحينما أُخذوا عليه انهماكه في إدمانها  

ا  : (133)وصل إليه  هّب في وجوههم صائح 

ثالثةً  َشربُت  إْن  إني   يقولوَن 

 

يُرجى   تي  همَّ من  لألدرّن  خيَر   فال 

 

بالِدهِ   حبُّ  يَهديه  من  أنَّ   ثِقي 

 

النَّهجا   يُخطئ  ال  الصَّهباَء،  أدمَن   وإن 

 
 

يتمادون في تأنيب "عرار" على ُشذوذه هرب الناس إلى الكأس  وأتهر لمؤنبيه سر وكلّما كانوا  

 : (134)هُيامه بها  يقول

لهُ: وقلُت  كأسي  على  َعَكفُت   إذا 

 

الحاني؟  الحادُب  أنَت  الكأُس!  أيُّها   يا 

 
نَُوبٌ  أعيُني  مْن  أدُمعي  أنضبْت   قد 

 

بأوطاني  حلّْت  قد  وتُْضِحُك   تُبكي 

 
 

التقى عرار مع الخيّام في كثير من جوانب فلسفته  التقى معه في فلسفته في الخمر. والمتمعُّن وكما  

لم   فيها فهو  فلسفيّة عميقة  له نظراٌت  الخيّام واضحة جلية  ال بل كانت  في خمريّاته يلمح روح 

 : (135) يعاقرها كشارب فقط وإنما كفيلسوف. انظر إلى قوله
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عَ  فوا  آراٌء،  بالكأس   َجبا! للناِس 

 

آراءُ   باإلنساِن  للكأِس   أليس 

 
 

إن المتأّمل في هذه الومضة الفلسفية التي تُطّل من هذا البيت ليقُف إجالال  لهذه العبقريّة الشعريّة  

من  غيره  ببال  أخطر  اإلبداع؟  هذا  يمثل  )عرار(  غيُر  أجاء  "تُرا  الملثّم:  البدوي  مع  وأتساءل 

 .(136)تساؤله..."الشعراء أن يتساءل 

 : (137)وانظر إلى هذه الصورة التي يجمع فيها بين الناس والكأس. يقول

مودتُُهم عادت  ما  كالكأس   والناُس 

 

بأضرارِ   إال  لهم  الوفّيِ   على 

 
 

 : (138)ويقول

كما  والوجوُد  ِرجٌس،  كالكأِس   والناس 

 

)ذؤبانا(   بالفتِك،  حمالنُهُ   أيقنْت 

 

  

 : (139)بالخمر  وتغّزل بها غزل ُمتيّم. يقولوهام عرار 

ويشربُني "ُكنياًكا"  أشرُب   أصبحُت 

 

َسِكرا   أيُّنا  لَعَمري  أدري   ولست 

 
 

ويبلغ تَهياُمه بها حد اإلسراف والشذوذ  فهي لم تعد في نظره شراب ا فحسب  وإنما أضفى عليها  

 : (140)تُربها إذا ما مات. يقولمن القداسة ما جعله يطلب من نُداماه أن يُغسل بها ويحنّط ب

بَخمرٍ  فاغسلوني  ِمتُّ  إن   أنا 

 

عظامي  تُحيي  الكروِم  ماَء   إنَّ 

 
ُرشوا ثم  بتُربِها   حنّطوني 

 

الَمْختومِ   َرحيِقها  من   َكفَني 

 
َدنٍّ  عند  َحانٍة  في   وادفنوني 

 

مقيم  ناِن  الّدِ ُمسِكُر   بيننا 

 
 

الخياميّة في خمريّاته  فلقد سبقه الخياّم إلى مثل هذا الطلب ويظهر في هذه الصورة صدا الروح 

 : (141)من نديمه في إحدا رباعيّاته. يقول

قبري  فوَق  قْف  الُسالف   وبكأِس 

 

وزهري  ُعشبي  فوَق  الخمَر   واسُكب 

 
قطرا  الكأس  من  دمعةً،   دمعةً، 

 

وحاال  كونًا،  كان  الحّي،   وارحم 

 
 

 شعر "عرار" الوطن والنَّزعة المحلية في 
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قلّما يخلو منها   طبيعية  الوطن غريزةٌ  إن حب  إذ  اإلنسان مفطوٌر على ُحب وطنه بطبيعته   إن 

إنسان  على الُرغم من تبايُن هذه العاطفة من شخ  آلخر ِطبق ا لطبيعة تكوينه النفسي وتروف 

ا به من غيره؛ بسب التصاق ا بالوطن وهُيام  أكثر  الشاعر الرومانسي  الدقيق حياته  ولعل  ِحّسه  ب 

وتجاوبه العميق مع مسرح ذكريته وموطن أحالمه في المواضع التي أَِلفَها؛ مما يجعله أميل إلى  

ا   -كأّيِ رومانسي    -تصوير الخاص أكثر من العام. وهكذا كان عرار   مولع ا بثَرا وطنه  هائم 

قيثارته على  له  وعزف  به   حّل  مكاٍن  كل  في  به  تغنّى  فقد  وجباله   أجمل   بسهوله  الشعريّة 

ا وكأنه ِشريان الحياة  بُعد ا خاصًّ ا في شعره  وإنما يكتسب عنده  األلحان.والوطن ال يذكر َعَرض 

الذي ينبص في جسده. ويبلغ به حبه لوطنه درجة اإللحاد حينما يُعرُض عن الجنّة ألنها تخلو من 

ا السير وماء  السلط وجآذر وادي  لموقر  وألّن حارسها  ِشيحان وِجلعاد وماء راحوب وِهضاب 

ذكريات أي  المواقع  بهذه  أردني ا وال تربطه  لم ولن يكون  الشيخ (142)"رضوان"  يقول مخاطب ا   .

 : (143)عبود

على  النعيم  َجنّاُت  "عبوُد":   يقول 

 

رضوانا  يدعوه  حارٌس   أبوابِها 

 
حيٌّ    لم يشرْب وليس له من ماِء "راحوَب"  أو  "بجلعاَد"   "بشيحانا"ربٌع 

 
وارفةً  "عجلوَن"  في  تفيّأ   وال 

 

قُطعانا   "السلط"  بِهضاب  حدا   وال 

 
َسَحًرا أطيارنا  إلى  أصاخ   وال 

 

وألحانا  َشْدًوا  تمأله   "بالغَور" 

 
الِشتا" "بوادي  جؤذرةٌ وال   تأمته 

 

ِغزالنا  "الُحصِن"  بسهول  رعى   وال 

 
بمحتَملٍ  يوًما  تأرُدنُهُ   وال 

 

إمكاناوال    األردنَّ   لتقديسه 

 
جنتِكم  شأُن  هذا  شيُخ  يا  كاَن   إْن 

 

بمرمانا  ليسْت  إنها  بها   فابعْد 

 
ِعَوجٍ:  ذي  غير  بلساٍن  معي   وقل 

 

مأوانا"  الِفْرَدْوِس  جنةَ  يا  كنِت   "ال 

 
يقسم وهو ال يكتفي بذلك  وإنما أصبح ال يخلو له القسم إال بأسماء مدن وطنه وقراه  فها هو ذا  

 : (144)إلحدا حسان بالده قائال

بماِحصَ   و"الفحيص"  َقَسًما 

 

 و"الثّنيَّْة"  و"بالَطفيلة" 

 
األشمِّ  "ِجلعاَد"   وُكروم 

 

الغنيّةْ   "الغَور"   وتُربِة 

 
شهوان" "ابِن  ــ   ودِم   الزكـــــــــــــ

 

األبيّةْ   النفس  ومصرع   ــــّيِ 
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الفؤا َخفَق  ما   لسواِك 

 

وال    َصبيَّةْ ُد  يا   تََمْلَمل 

 
ا ما يزداد تعلّقه بثراه  ويصر  وعندما يخطر بباله الموت وأنه مرغم على فراق هذا الوطن يوم 

ا منه. يقول  : (145)على أن يوارا جسده في هذا الثرا ليكون جزء 

مغتربًا أوديُت  إن  أردنياُت   يا 

 

أكفاني  أنتنَّ  بأبي   فانسجنَها 

 
أعِظِمهِ وقُلَن   بعَض  واروا   للصَّحِب: 

 

ِشيحانِ   َسفح  في  أو  إربَد  تَّلِ   في 

 
لقد كان تعّلق عرار بوطنه دليل انتمائه الحقيقي له  والتزامه الصادق بقضايا شعبه  وهو حينما  

يتغنّى بوطنه فإن خصوصيّات هذا الوطن تقفز إلى ِذهنه  فال يغيب عنه أن يتغنّى بمدنه وقراه  

ا من رموز تعلقه سهوله وجبال ه  وأن يُناجي وروده ونباتاته؛ ألن كّل شيٍء في قصائده يُمثّل رمز 

 : (147). يقول(146)بوطنه

خمائلُهُ  هشَّْت  الشتا  وادي  بنُت،   يا 

 

مبدارِ   وسمّي  من  هلَّ   لعارٍض 

 
الَزعترّي" َمبسُمها   "وثغرة   افترَّ 

 

أنظاري   تغزوه  إذ  خّدِك  لون   عن 

 
قد   إربَد  غواربُهُ وسهُل   َجاشْت 

 

ارِ   ونَوَّ ُعْشٍب  ِمن  اٍذ  أخَّ  بكل 

 
الشماليخ لقدْ   إنَّ  "الصريح"  حصِن   في 

 

فاشتاري   بنُت  يا  َعَسٍل،  إلى   حالْت 

 
 

أُخذ األردنيون بشعر عرار وردّدوه بَزهّوٍ وإعجاب  وتندّروا به أحيان ا ألنه كان البَْلَسم الشافي لما  

والتعابير المحليّة العَذْبة والنُكات الُمْستَْطرفة  تجري مع بَيانه العربّي    َزَخَر به من األلفات الدارجة

الَصنعة  من  نوع ا  شعره  أكسب  مما  إسفاف   دونما  حيوي ة  يتدفّق  ُمعِجب  فني  بأسلوٍب  الفصيح 

   (148)المحليّة  حفظ للغة المحليّة نَكهتها المميّزة التي يستعذبُها كّل أردني  ويعُسُر تذوقُها على غيره

 : (149)مثل قوله

وهم ُمْفِلسوَن  مثلي  الصعاليَك   إنَّ 

 

خبّوني   ْفِت"  "الّزِ الزمان  هذا   لمثِل 

 
 

 :  (150)وقوله

"داِشٌر"  أنِفَك  ُرغَم  "بُرما"   زيتوُن 

 

قديم   منذُ  كذلك  وهو  زال   ما 

 
 

ومرجع ا   األردن   في  المواقع  أسماء  من  عليه  اشتمل  بما  ا  ُمعجم  ديوانه  نباتاتها  ويعدّ  بأسماء 

 وأزهارها  وبحكمها وأمثالها. 
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ولم يقتصر شعره على تلك األلفات والتعابير المحليّة وإنما اشتمل على تقاليد أبناء وطنه وأمثالهم  

وأنماط معيشتهم  كما فتح عيونهم على ُكنوز وطنهم وما فيه من مواضع بديعة تُعجب الناترين   

  وال أتن أن دوائر السياحة تستطيع أن تُظهر صورة األردن فكان شعره خير دليل يُعّرف باألردن

 وتجلو محاسنه ومزاياه كما فعل عرار في شعره. 

كان عرار ُمفرط ا في نَزعته المحليّة  وُمغالي ا في تعلّقة باألردن إلى حد القَداسة  إذ كان يرا فيه  

فلجباله وسهوله وهضابه رونق خاص  ولسمائه ونسيمه الوطن   فريد  ولنسائه    أكثر من  َعبٌَق 

ِسحٌر عجيب. ولم يكن يتخيل وطنا  له غير األردن أو يرضى عنه بديال  فكان مغرما بكل ما هو  

  على حديقة األزبكيّة في القاهرة. وطالما غالى بحبّه أردني لدرجة أنه كان يفضل "المحباصيّة"

. وهو (151)حاب في أمريكا"لألردن بقوله: "إن مزابل )إربد( في نظري ألثمن من ناطحات السَ 

يعَمد في كّل مناسبة إلى نَفح شعره بالنَفََحات األردنيّة الخالصة عن طريق تطعيم شعره باأللفات  

األردنيّة المحليّة  بل إن كّل ما في شعره يفوُح برائحة األردن  فإذا ما استنطق طبيعتَه تسلّل إلى 

النَغَم األردنّي األصيل  وحتى وقَْيصومه   وأريُج ِشيحه  نفسك عبيُر دَحنونه وينبعث من شعره 

 : (153). يقول(152)("الخمر التي شربها عرار وناجاها في شعره أرادها أردنيّة من )بيت رأس

ذامٌ  وخالَك  ُغصتي  لي   أسغ 

 

رأس   "بيت  ُسالفِة  من   بكأٍس 

 
ِجراحا  أثخنني  الدَّهَر   فإن 

 

آِس   ُدنياي  في  عليَّ   وعزَّ 

 
 

تقتصر إقليميّته على الخمر  فحتّى المرأة لم يَْمَحضها حبّه وإخالصه إال إذا كانت أردنية. وهو وال  

ال يفتح قلبه إال لمن كانت من بنات بلده  بل يُقسم بأغلظ اإليمان أن قلبه لم يَخفق لغيِرهن  كما  

 يتضح من األبيات السابقة. 

ذ إلى أعماقه  ويمتدّ حتى ياُلمس ِعظامه  بل واقتصاره الحب على فتيات بلده  جعل حبّه لهن يَنفَ 

 : (154)أصبح بحبه لهن يتحدا القبور والمنيّة. يقول

المادبيةَ  القُدوَد  العجرميّةْ   إنَّ   والعيون 

 
فيّ  ستظلُّ   أشواقُها 

 

حيَّةْ   أوديُت،  وإن   قلبي 

 
للَصبا تبقى   ولسوَف 

 

بقيَّةْ   َرمسي  ثَرى  في   بِة 

 
سوَف   وبالمنيّةْ وهواَي  بالقُبور  يهزأُ   يَظلُّ 

 

  إن

ا" طراد جمال يتبعه أينما حل وارتحل  فلم يدع جميلة من جميالت األردن إال وتغنى   إنَّ "عرار 

بأوصافها  وأتهر محاسنها  وهو إن أحب فال يفتح قلبه إال لحسناوات بالده. فالمرأة عنده هي 
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في الوطن  فهي ليست غاية الحب وإنما وسيلته إليه. وما تجواله بين الحسان الالئي شبب بهن  

 .  (155)شعره  وهيامه بهن إال مظهر من مظاهر حبّه للوطن وتعلّقه بأشيائه

النزعة   فيه جنّة هللا على األرض  وإن هذه  باألردن  ويرا  ا كان مفتون ا  أّن عرار  إلى  نخلُ  

دفّاق  نَبع  ذلك عن  في  فيَصدُر  في ِمحراب وطنه   راهب متعبّد  نَزعة  لتُشبه  الوطنية في شعره 

انتشار شعره خارج حدود باإلحساس. و حائال دون  المحليّة وُعدّ  في  اإلغراق  أُخذ عليه هذا  قد 

األردن. وقد يصدق هذا االنطباع على شعره لما يسودُه من روحٍ محليّة ويَْزَخُر به من ألفات وتعابير 

حساس  ال تجد لها َصدا  في غير نفوس األردنيين. والحّق أن هنالك من األسباب ما يبّرر له هذا اإل

الُمفرط بالقُطرية واالنطواء حول الذات  ومنها أن ُغلّوه في حبّه لألردن كان بدافع تحقيق هُويّة أو 

انتماء  وحينما أخفق في االهتداء إلى االنتماء القومي لم يتمّكن من الخروج من محيطه الشرق 

عندئٍذ َصّب كّل ُحبّه أردني  على الرغم من تصدّيه لإلنجليز وكّل المسؤولين عن َضياع فلسطين   

 .(156)وَشوقه وإيمانه في إناء األردن فقط

 

 المرأة في شعره -

الشاعر الرومانسي يعشق الجمال وال يعيش بغير حب  فبالحب تتطّهر نفُسه وتَسمو؛ ألنّه ليس  

مجرد فضيلٍة لديه  بل أسمى الفضائل  والدافع لكّل َخلق لديه امرأة  فالرومانسي غالبا يرا في 

فحينما يعِصف بوجهه  الم بالعواطف   بالحب  ويسمو  القلوب  ليُطّهر  السماء  َهبط من  رأة َمالكا 

القَدَر وتتكالُب عليه الِمحن يسرع إلى "حّواء" يتداوا بها قبل أن يتملك نفسه التشاؤم  ولذا كان 

غير   في  بمثلها  تحظ  لم  مرموقة  مكانة  الرومانسي  األدب  في  المرأة  تتبوأ  أن  الطبيعي  هذا  من 

 .(157)األدب

أما عرار فكان طّراد هوا يعشق الجمال أينَما حل  والجمال عنده أساس فلسفة خاصة آمن بها   

فالُحسن بنظره عنوان كل خير  والخير في ُعرفه أصل كل لذّة  وقد عبّر عن ذلك بقوله: "فأنا  

لخير عندي هو أصل  طّراد هوا يفتُتُني الجمال أينما كان  فالُحسن بنظري هو مصدر كّل خير وا

لذّة" والسمّو  (158)كل  النفس  تطهير  هدفه  َمحص  ذاتٌي  الرومانسيين  عند  كما  عنده  فالحب    

 بالعواطف.

فالمرأة ركن مهم في حياته؛ ألنها مصدر الجمال والوسيلة التي تطّهر النفس وتُذكي المشاعر  فقد 

ا غاية  في الروعة  وتغّزل بقدّها   المائس وَطرفها الناعس. والجمال عنده ال يتجّسد  َخلع عليها ُصور 

في امرأة بعينها وإنما كان يجدُ في كل حسناء نوع ا من الجمال يستهويه ويتغنّى به  فهو يتغزل  

بالمرأة ألنه مولٌع بالجمال هائٌم في عالَمه  فكما كان بوهيميًّا في حياته كان بوهيميًّا في حبّه وغزله   

إحداهن حتى يطير إلى ِشراك أخرا  ولعّل هذا ما يفسر زواجه من أربع  وما أن يقع في ِشراك  

  فهو في تني يتفق مع  (160)  ولم يمُكث مع الرابعة طويال(159)نساء  قضى مع إحداهن ليلة واحدة

رومانسيي الغرب الذين يؤمنون بشرعية الحب ال شرعية الزواج ألن الحب في عرفهم رابطة  

  ولكنه محكوم بتقاليد مجتمعه الذي يقدس الزواج وال  .(161)سة اجتماعيةعفوية  بينما الزواج مؤس
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يرحم من يَعِزف عنه  فال مندوحةَ له من أن يُذِعن لهذه التقاليد  وهذا أيضا يفسر عدد الزوجات 

 في حياته على قَِصرها. 

يصل في  وغزل عرار كغزل الرومانسيين ُعذرٌي عفيف ليس فيه ابتذال وال إفحاش  إال أنّه ال  

حبّه إلى هُيام أهل العشق والَموِجدة من العُذريين الذين اقترنوا بحبيب واحد دون غيره  فَمَحضوه  

ُمَهجهم وأفنوا في سبيله نفوسهم  فهو يتغّزل بالِحسان الكواعب ويتغنّى بالعيون الناِعسة  واأللحات 

 : (162)الجارحة. يقول

َحَورٍ  من  األلحاظ   ريّانةَ 

 

حُ   رسالةَ  َسطرازيدي   بنا 

 
به يزاُل  ما  قلبُك  زال   ما 

 

خضرا   تزل  لم  ونفسي   َرَمٌق 

 
مرحمةً  األلحاِظ   سكرانةَ 

 

سكرى   بنظرٍة  عليَّ   حنِّي 

 
بَِخلَتْ  فإن  اليمنى  عينِك   من 

 

اليُسرى   عينِك  من   فتصدقي 

 
إلى قضايا   الذاتيّة  الرومانسي حدود مشاعره  فلسفيّة وفي كثيٍر من األحيان يجاوز  أو  اجتماعيّة 

عاّمة  ومن هُنا ُوصف شعُر الحب عند الرومانسيين بأنه مزيٌج من معان اجتماعيّة وفلسفيّة  تَصدُر 

. فعرار غالبا ما يربط بين فتيات بالده الالئي يتغزل بِهن وقضايا وطنه  (163)عن وعيٍ وفكٍر حرٍ 

فهو حينما يتغزل بإحدا فتيات البادية ال إذ إن تعلقه بالمرأة يمثل صورة من صور تعلقه بالوطن   

 : (165). يقول(164)يفوتُه أن ينفذَ إلى سؤالها عن حال أهلها وما يالقونه في تل حكم الِفرْنجة

رمُّ؟ كيف   : رّمٍ أخَت   يا 

 

عطيّْة؟   بني  حاُل   وكيف 

 
ِهضابُهم  تزاُل  ما   هل 

 

عذيّْة؟  وديرتهم  ا   ُشمًّ

 
والحيا  لعهدِك   ُسقيًا 

 

رضيّةْ ةُ    نؤملها   كما 

 
للِفِرْنَجـ  يك  لم   أياَم 

 

أسبقيّةْ   ُربوِعِك  في   ـِة 

 
وحب الرومانسي دائم الحيويّة  متجددٌ بلَظى العاطفة التي تتِّقد بين جوانحه  ومرهوٌن بَخفَقان قلبه.  

الفرنسي "ڤيكتور هوجو" الرومانسية  قلبه يخفق    HugoVictorوأقرب مثاٍل شاعر  الّذي بقي 

  وهذا عرار ال يعترف بالزمن وال يحسُب له حسابا  فهو سيظّل  ( 166)بالحب بعد أن تجاوز الثمانين

 : (167)يتبع الجمال ويخفُق قلبُه بحّب الِحسان مهما امتدّ به العمر  يقول

شجونُ  والحديُث  أمَك   َهبَلتَك 

 

عينُ   حوٌر  ير  الّسِ وادي   ظبيّاُت 

 
با وأنا   الّصِ فرَّ  يكن  وإن   بِِهنَّ 

 

مفتونُ   متيٌم   وشبابهنَّ 
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وإخالفه   الحبيب  ُصدود  من  الَشكوا  وبّث  الحزن  هو  الرومانسيين  حب  على  الغالب  والطابع 

 (169)  فهو يقول في َغادة لَعوب أوَسعته وعود ا معسولة:(168)وعوده

محبوبًا  اليوَم   شكوُت 

 

الَمْنعُ   طبعُهُ   لعوبًا 

 
فيرُمقُني  يقابلني 

 

َصدعُ   له  قلبي   وفي 

 
َصَدَعت  التي  ليَت   أال 

 

ْدعُ   الصَّ نالَها   فؤادي 

 
َحلَفَتْ  أقبلْت  ما   إذا 

 

نَْفعُ   لِحلِفها   وليس 

 
َضِحَكتْ  أدبرْت  هي   وإن 

 

أدعو  كلَّما   وولّْت 

 
 

 خصائُص فنيّة رومانسيّة في شعر عرار 

على   ثورة   الرومانسية  روح كانت  تناسب  عادت  ما  التي  الباليّة  الكالسيكيّة  والمفاهيم  التقاليد 

العصر وذَوقه  وهي لم تقتصر على التغيير في مجال المضمون فقط وإنما جاوزته إلى الشكل 

أو البناء الفني للشعر  فإذا كانت قد ُوفِّقَت على الصعيد الِفكري العام في ثورتها على التقاليد 

وفي إحداث تلك الِهّزة في ُطمأنينة التفكير الَوضعي وثُبوتيته  حتّى بدا كّل  والشرائع السائدة   

شيء عند ذلك قابال للتغيير  فإنها على َصعيد الشعر ذاتِه حقّقت إنجازاٍت فنية  متميزة  إذ اتجه  

 الشاعر في شعره إلى ُوجدانه يغرُف من تجاربه الذاتيّة  وبدأ الشعراء يطرقون معاٍن جديدة  بلغةٍ 

  في سبيل إيجاد اللغة الشعرية الجديدة  فكان  (170)حيٍة جديدة تخلو من تقعّر الكالسيكيّة وحدّتها

اهتمامهم ُمنصبًّا على لغة العواطف ولغة الطبيعة التي تتجاوُب مع أحاسيسهم ومشاعرهم على  

ا فقد اشتمل عكس مقاييس الشعر الكالسيكي التي ما كانت تقيم لغير القواعد الجامدة وزنا. وهكذ

ُمعجُمهم على لغٍة حديثٍة بالغِة الُمرونة بما أدخلوه من كلمات جديدة أقدر على التعبير الحي عن 

جانب  إلى  وانحيازهم  الجانب  بهذا  باالهتمام  تطرفهم  ولكن  اإلنسانية   واألحاسيس  الطبيعة 

التعبير  فقد المضمون على حساب الشكل أوصلهم أحيانا إلى شيٍء من الَركاكة واإلسفاف في  

إلى حٍد ما في استخدام   اللغة ومقاييسها  وتسامحوا  خرجوا في كثير من األحيان على قواعد 

بعص الكلمات والتعابير العاميّة. وهم ال يعودون على شعرهم بالتنقيح والتهذيب بل يُرسلونه  

ها شعرهم هو  على طبيعته كما انسكب من وجدانهم أوّل مرة  ومردّ كل هذه الِسمات التي تميز ب 

الَصنعة عندهم  ألن  أو  للتكلّف  التعبير وصدقه دونما تكلّف  فال مجال  ِحرصهم على عفويّة 

شاغلَهم األّولهو أن يكون شعرهم ترجمة صادقة لذواتهم؛ ولذلك فإن شعرهم يتّميزبنَزعٍة ِغنائيٍة 

العاطفية   األغاني  مجموعة  ولعل  طباعهم.  وِرقّة  نفوسهم  شفافيّة   Lyricalتعكس 

Ballads  كوليردج اإلنجليزيين  تمثّل    Wordsworthووردزورث    Coleridgeللشاعرين 
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بشكٍل عام برنامج الرومانسية في مواجهة "كليشيهات" الكالسيكيّة التي كانت رائجة  في القرن  

 . (171)الثامن عشر

الشعر   له  يخضع  كان  الذي  الكالسيكي  بالجّو  اختنق  رومانسي  شاعر  كأي  العربي   وعرار 

وبقواعد الكالسيكيّة المتشددة التي ما عادت تناسب روح العصر  فأخذ يعزف على أوتار قِيثارة  

وتتّخذ  تتّضح  بدأت  قد  آنذاك  الجديدة  الشعرية  التطورات  وكانت مظاهر  الرومانتيكي.  الشعر 

جاراتُه ِصيَغ ا شعريّة  محددة  بارزة المالمح في المضمون والشكل على حٍد سواء  ولم تكن م

لحركة الشعر العربي المعاصر وقف ا على الموضوعات والمفاهيم الجديدة التي تميّز بها األدب 

الرومانسي  وإنما أدرك ما تقتضيه هذه الموضوعات والمفاهيم الجديدة من أسلوب جديد في  

مأنوسة سهلٍة  لغٍة  استخدام  إلى  فعََمدَ  التقليديّ (172)النَظم   اللغة  على  خرج  إنه  إذ  المتكلّفة    ة 

واستعاَض عنها بلغٍة عفويّة تدخل إلى القلب دون استئذان. ومما جعل شعره قريب ا من كل نفس  

ما يتميّز به من وضوح وبساطة في األفكار  وصدق في رسم األحاسيس والمشاعر. وتسود  

وأحو بالده  لصورة  الكلّي  تمثّله  خالل  من  قصائده  معظم  على  َطغَت  شعبيّة  ِمْسَحة  ال شعره 

مجتمعه في كل ما يقول  فَزَخَر شعره باأللفات واألمثال والتعبيرات المحليّة التي يستعصي فهمها  

على غير األردني بعد أن تمّكن من تطويع اللغة الشعبيّة لما ال تستطيعه اللغة الفصيحة  فجاءت 

ها حدّ االبتذال لغته وثيقة الصلة ببيئته ومجتمعه دون تكلّف أو َصنعة  ودون أن تصل في عاميّت

 أو اإلسفاف  بل لقد أعطت هذه العاميّة شعره العمق والقدرة على التأثير. 

ا أنه كان شعر الَطبع األصيل الذي ال أثر فيه للصنعة  فقد كان يرسله   ومما تميّز به شعره أيض 

إرساال عفوي ا دون تكلّف واصطناع  وهذا طبيعي من شاعر يكتب أشعاره من وحي خاطره  

ا صادق ا عن وجدانه ومشاعره وتجاربه  وال عجب في ذلك فقد كان وحيات ه  فجاء شعره تعبير 

شعره مرآة صادقة لنفسه ولمجتمعه دونما أّي تحوير. يقول ناصر الدين األسد: "َصبَغ مصطفى 

وهبي أشعاره بروحه الشفاّفة التي ال تحجب مالمح الحياة التي عاشها. فجاء ممثال لصدق طبائعه 

. ولعّل هذا يفسر لنا (173)ه ومشاعره  حتى أن القارئ يجد نفسه وحياته في هذا الشعر"ودوافع

اهتمامه الفائق بالمعنى  وقلّة اكتراثه باللفظ  إذ إن اهتمامه كان ُمنصب ا على إخراج ما في نفسه  

لفات  من معاني بأيّة ألفات حتّى ولو جّره ذلك إلى مخالفة قواعد النحو والصرف أو استخدام األ

يأسر   ِغنائيا  نَغَما  فيه  أشاعت  وبساطة  سالسة  شعره  على  أضفى  مما  العاميّة   والتعابير 

 . (174)قارئه

وبحكم هذه التَلقائية فإنّه ال يعود على ِشعره بالتنقيح والتهذيب  وإنما يرسله كما انبثق من نفسه 

لمألوف من قواعد اللغة  ولم  أوّل مّرة  مما أوقعه في بعص الَهنات الُلغوية الّتي ال تجري على ا

يكن عرار يجهل مثل هذه الَهناَت  وإنّما كان يقصد إليها لتُحدث َوْقعَا أكثر في النفوس
(175) . 

تتضّمن  وإنما  واحد   موضوع  على  تقتصر  ال  أنها  لقصيدته  الفنية  الوحدة  على  يالحظ  وما 

سُل وراَء كّل طاقة من موضوعات متعددة تتجاوُب مع تداعيات ُوجدانه  "ذلك أنه كان يستر

القصيدة ويمتدّ   ِسياق ينتظُم مع حركة  الطاقات في  انفعاله دون أن يستطيع ضفر تلك  طاقات 
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بامتدادها  فهو دائما مضطرب المشاعر مشتّت العاطفة عاجز عن نقل َتمئه المتعّطش إلى أن  

 .(176)يبوح ويبوح على نحو منتظم ضمن إطار القصيدة الواحدة"

ا كانت  وحدة  وإذا  أو  األبيات   بين  اللغوّي  الترابط  من خالل  تتحقّق  ال  للقصيدة  الفنيّة  لوحدة 

الموضوع  أو تسلسل المعاني منطقيا  وإنّما في تمثيل الجو النفسّي للشاعر وُمعايشة انفعاالته 

 . (177) ووجدانه جاز أن نقول بالوحدة الفنية للقصيدة عند عرار

ن الشعر العربي يخضع فيه لمرحلة التقليد  إال أنه استطاع وهو على الرغم من نشأته في وقت كا

وتختفي   الشاعر  فيها شخصيّة  تذوُب  التي  التقليديّة  والموضوعات  األغراض  على  يخرج  أن 

 . (178)أصالُه  ومال إلى تجاربه الذاتيّة والموضوعات التي تتعلق بالحياة الشخصيّة

رفعوا راية الشعر الُحر في العالم العربّي  إن لم    وعرار شاعر مجدد  إذ إنه يُعدّ من أوائل الذين

يكن أولّهم  فقد َعَمد إلى التحّرر من قيود البحور الشعريّة والتزام القافية بكتابة ما يُدعى اآلن 

كتب عرار قصيدتين من هذا النوع   1942بالقصيدة الَحديثة  ففي شهر تشرين الثاني من عام  

لعربّي الكالسيكّي. وهاتان القصيدتان هما: "متى" و"يا ُحلَوة خرج في نظمها على َعمود الشعر ا

ينسجم مع   بانتظام حسب ما  لتتكرر  القصيدة األولى  إذ اعتمد تفعيلة "مفاعلتن" في  النظرة". 

الدَفقة الشعوريّة عنده  واستند في القصيدة الثانية إلى تفعيلتي "مستَْفِعلن" و"فاِعلن". وتردان  

ع أهميّة هذه المالحظة من كون تجربة الِريادة في الشعر الحديث بقيت  دون نظام مّطرد. وتنب

المحاولة  لنفسه شرَف  ينسُب  فكان كل منهما  المالئكة.  السيّاب ونازك  بين  نزاع  طويال مدار 

 .(179)1947األولى عام 

ا ال بدّ من اإلشارة إلى أن شعره امتاز بالظََّرِف وِخفّة الروح والفُكاهة التي تع كس طبيعته وأخير 

الَمِرحة  إذ كان صاحب روح خفيف وثّاب  ودُعابة ُحلوة  ولكن في َمهابة وَرَصانة دونما ابتذال 

أو إسفاف  فعلى الرغم من أن أكثر موضوعاته تتميّز بالبوهيميّة والالجديّة  إال أنه استطاع أن  

الشخصيّ  بعذوبته  ولكن  أحيانا   الَصرامة  من  يقترب  جديد ا  لون ا  روحه  يمنحها  وِخفّة  ة  

 . (180) المألوفة

 

 

 

 الخاتمةُ 

 

العالم العربّي  فلقد كان   الشاعر مصطفى وهبي التل "عرار" من أوائل الرومانسيين في  يُعدّ 

للظروف والتطورات التي شهدها األردن في بداية هذا القرن األثر الواضح في إبراز التوجه  

التو جه ما تميّز به الشاعر من شفافيّة نفس  الرومانسي في شعره  كما ساهم في ترسيخ هذا 

 وَرَهافة ِحس  وُشبوب عاطفة  مما جعل شعره يعكس أهم األضواء الرومانسيّة الحديثة.
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ارتدّ عرار إلى ذاته يعبّر عن آالمها وآمالها التي كانت في الواقع تجسيد ا آلمال وأماني مجتمعه  

  ولقد حمل ِمشعل الوعي بيد يبدّد به عتَمة حياة  فاندمج عنده الواقع الذاتّي في الواقع الموضوعيّ 

شعبه  وباليد األخرا أشهر سيف ا في وجه الُطغمة التي أرهقته وأوَسعته إذالال. وحين تجلّت له 

الُهّوة بين ما يؤّمل وما يستطيع دبّت ِرعشة الغُربة في أوصاله  وأخذ التشاؤم يعِصف بَجبَنبات  

األبيّة كانت أقوا من السقوط  فحاول الهروب إلى مجتمع وجد روحه  ولكنه لم يسقط ألن نفسه  

فيه ما تمنّاه لمجتمعه من العدل والحرية والمساواة  وهرب إلى كأس يعبّه حتى الثَمالة علّه يجد 

فيه ُصبحا لهذا الليل الطويل الذي ال ينجلي. ولم يكتِف بهذا بل هُِرَع إلى الطبيعة يستكنُهها ويبثُها  

 وجد فيها ما يُعّوضه عن بَشاعة الواقع الذي كان يحياه. أشجانَه  إذ

وتعلُّق "عرار" بوطنه دليل انتمائه الحقيقّي له  والتزامه الصادق بقضايا شعبه  إذ إنه كان يقدّسه  

 حد العبادة  بل إنه لم يكن يحلو له القَسم إألا بأسماء ُمدنه وقُراه.

بغيرحب  فبالحب تتطّهر نفسه وتسمو  فقد    وهو كأّي شاعررومانسي يعشق الجمال وال يحيا

كانت المرأة مالذه  وكلما كانت الِمَحن تتكالب كان يسرع إلى حّواء يتداوا بها. وغزلُه كغزل  

الرومانسيين ُعذرٌي عفيف ليس فيه ابتذال وال إفحاش  إال أنه ال يصل في حبه إلى هُيام أهل  

 بحبيٍب واحد دون غيره. العشق والَموِجدة من العُذريين الذين اقترنوا

الّذي كان يخضع له الشعر العربّي  وبقواعد  وعرار كأّي رومانسّي اختنق بالجو الكالسيكّي 

البالية   الكالسيكيّة  التقاليد والمفاهيمم  الرومانسيّة كانت ثورة على  إن  إذ  المتشدّدة   الكالسيكيّة 

 التي ما عادت تناسب روح العصر.

لحركة الشعر العربّي المعاصر َوقَفا على الموضوعات والمفاهيم الجديدة التي  ولم تكن مجاراته  

من  الجديدة  والمفاهيم  الموضوعات  هذه  تقتضيه  ما  أدرك  وإنما  الرومانسّي  األدب  بها  تميّز 

أسلوب جديد في النَظم  فخرج على اللغة التقليديّة المتكلّفة واستعاض عنها بلغة َعفويٍة تدخل  

ن استئذان. وسادت شعره ِمسَحة شعبيّة َطغت على معظم قصائده  إذ َزَخَر شعره إلى القلب دو

باأللفات واألمثال والتعبيرات المحليّة بعد أن تمّكن من تطويع اللغة الشعبيّة لما ال تستطيعه اللغة 

الفصيحة. وقد كان شعره شعر الطبع األصيل الذي ال أثر فيه للصنعة وهذا طبيعٌي من شاعر 

بالمعنى وقلّة اكتراثه باللفظ. يكتب   الفائق  شعره من َوحي خاطره وحياته  مما يفّسر اهتمامه 

وبحكم هذه التلقائيّة فإنه لم يكن يعود على شعره بالتنقيح والتهذيب وإنما يرسلُه كما انبثق من 

 نفسه أوّل مرة.

ُب فيها شخصيّة  وقد استطاع عرار أن يَخرج على األغراض والموضوعات التقليديّة الّتي تذو

الشاعر وتختفي أصالته  ومال إلى تجاربه الذاتيّة  كما أّن شعره امتاز بالظََّرَف وِخفّة الروح 

 والفُكاهة التي تعكس طبيعته الَمِرحة. 

ا شاعٌر مجدّد فهو يعدّ من أوائل الذين رفعوا راية الشعر الُحر في العالم   وفوق كل ذلك فإن عرار 

 هم. العربي إن لم يكن أولّ 
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ا  لــــوكــــً مــــُ نــــا  ُركــــُ تــــْ تــــَ فــــَ هــــا،   ونشـــــــربــــُ

 

 

ــا    مـ ًدا   ــاءُ وأُســـــــْ قـ ــِّ ــلـ الـ ــا   نـ ــُ هـ ــِ نـ ــْ هـ ــَ نـ ــُ  يـ
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 اللفظ والمعنى وأهميتهما عند الجاحظ      
واإلدارية  أدب ونقد كلية عمان الجامعية للعلوم المالية    \  عربية   أستاذ مشارك لغة  الدكتورة وفاء سعيد شهوان

 جامعة البلقاء التطبيقية 

 الملخص 

جاءت فكرة البحث من مقولة الجاحظ )المعاني مطروحة في الطريق....( والتي تشيي بتشييعه      

للفظ  فحاول الباحث الوقوف عندها وتحليلها  واسييتكشيياف رأي الجاحظ فيها  وتصييحيح بعص 

 التفسيرات الخاطئة لهذا الرأي.

خالل السييرقات الشييعرية  والمعنى من خالل التشييبيهات العقم  بهدف إنصيياف فدرسيينا اللفظ من 

الجياحظ وتبييان أهميية اللفظ والمعنى عنيده معيا   وخلُ  البحيث إلى أن الجياحظ نظرا إليهميا نظرة 

متزنة  دون تفاضييييل أو تفاوت  وأقّر بأهميتها معا  في العمل األدبي وقيمته الفنية  وأنه من دعاة 

 .نهماالمواءمة بي

 .الجاحظ  اللفظ والمعنى  السرقات  التشبيهات العقم  الكلمات المفتاحيّة:

 

Abstract 

       The idea of this research derived from the quote of al-Jahiz (The Senses is available 

in anywhere . . .) which indicates to be adherence to pronunciation, so the researcher tried 

to discuss and consider this quote, identify Al-Jahiz's view, and correct some 

misinterpretations of this view. 

We have considered the pronunciation by poetic thefts, and sense by luxurious and rare 

similarity, in order to justice Al-Jahiz, and clarify the pronunciation and sense together. 

The research found that Al-Jahiz has considered them in a balanced, without 

differentiation or inequality, and he has recognized its significant together in the literary 

work and its artistic value, in addition that he is a proponent of the alignment between 

them.                              

Key words: Al-Jahiz, Pronunciation and Sense, Thefts, Rare Similarity.. 
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 مدخل وتوطئة:

. وينسيب الفضيل إليه أيضيا  في  (1)الفضيل األول في إثارة االهتمام بهذه القضيية يعود إلى الجاحظ

نشييييوئهيا في النقيد األدبي عنيد العرب  وآراؤه مهيدت الطريق للنقياد والبالغيين بعيده  والتي بياتيت 

 من اهم قضايا النقد العربي  وقد شغلت أكثر من نصف قضايا النقد.

انتقل األثر   فقد  (2)ومما زاد في أهمية هذه القضييية أنها تتصييل بقضييية اإلعجاز القرآني

 .(3)من ميدان الدراسة القرآنية إلى ميدان الدراسة األدبية  فكان هذا كسبا  كبيرا  للدراسة األدبية

وقادهم ذلك إلى التسيياؤل عن أهم مقومات العمل الفني  ومكمن الجمال فيه  وسيير ارتقاء 

 أم من معناه؟ هوتفوق بعص النصوص على غيرها  هل نتج ذلك من لفظ

 

في معرفية هيذا الفرق أنيك إذا عرفتيه عرفيت أن ليس الفرض بنظم الكلم أن تواليت   والفيائيدة

 .(4)ألفاتها في النطق  بل أن تناسقت داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل

 

فهل كان القرآن معجز في لفظه أم في معناه؟ وليس اإلجابة عنه مدار الدراسيية هنا. ولعل 

 ناوله الباحثون بالدراسة والبحث  قول الجاحظ:هم رأي للجاحظ ت

"وذهب الشييييخ إلى اسيييتحسيييان المعنى  والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي 

والعربي  والبيدوي  القروي  والميدني  وإنميا الشييييأن في إقيامية الوزن  وتخير اللفظ  وسييييهولية  

 

ويدظر:    –   167درويش، محمدد ادا،ر،  ا الدقدد ايدعا عددد العرب، م تلدة الشددددددددددددددلداب، القدا،ر ، )د  (،    ( 1) 
، المطلعة الفدية الحديثة،  4الانة، عدوي، دراسا   ا نقد ايدب العربا من الجا،لية إلى نهاية القرن الثالث، ط

ى  ا ثالث محدداور متطور   الصددددددددددددددغ ر، محمددد ظ دددددددددددددد ن، نظريددة اللف  والمعد  -   208م،  1965القددا،ر ،  
   44)الموسوعة الصغ ر (،  

   41–40الجرجانا، اإلمام عبدالقا،ر، دالئل اإلعجاز  ا علم البيان، دار الكتب العلمية، ع رو ، لبدان،    ( 2) 
  اه، ،دد ظ دددددد ن، الدظرية الدقدية عدد العرب ظتى نهاية القرن الراجر الهجري، مدشددددددورا  وزار  الثقا ة العرا ية،  ( 3) 

   178–177م،  1981العراق،  
   41الجرجانا، اإلمام عبدالقا،ر، دالئل اإلعجاز  ا علم البيان، مرجر ساعق،    ( 4) 
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بك  فإنما الشي  عر صيناعة وضيرب من النسيج  المخرج  وكثرة الماء في صيحة الطبع وجودة السيَّ

 .(5)وجنس من التصوير"

 

 ونتساءل هنا بقلق الناقد ما الذي عناه الجاحظ بهذا القول؟

هنياليك رأي ييذهيب إلييه أغليب البياحثين  يرون فييه أن الجياحظ إنميا ذهيب بقوليه هيذا إلى 

ّرف في إعطاء اللفظ القيمة األسييياسيييية في العمل األدبي  وأزرا بالمعنى وبخسيييه حقه وأنه تط

 . وفي هذا الكالم قدر غير قليل من الخطأ.(6)نظرته هذه  وأبى أنه يجعل للمعاني أي فضل

ولعل مفصيييل تفاضيييل الثنائية بين اللفظ والمعنى في قول الجاحظ "إنما الشيييأن في إقامة 

 بية. الوزن  وتخير اللفظ...." جعل موقف النقاد مستمدا  مما أفاد به  الذي يجمع بين األصالة والسب

ويرا البعص اآلخر من البياحثين أن الجياحظ لم يهميل المعنى بهيذا الرأي  بيل "أنيه ُعني  

 .(7)بالمعنى كما عني باللفظ"

 

، 3الجداظ ، أعوعثمدان، الح وان، قحق ق: محمود عبددالمدعم جفداجا، دار الطلداعدة المحمدديدة، ايز،ر، القدا،ر ،  (  5) 
 131  ،132   

 -   315مة  ا الدقد ايدعا عدد العرب، م تلة الشددددددددلاب، القا،ر ،  يدظر  ا ذلك: الطا،ر، على جواد، مقد(  6) 
عشددددددددددددددماوي، محمد زكا، دبددددددددددددددايا الدقد ايدعا ع ن القديم والحديث، دار الدهبددددددددددددددة العربية، ع رو ، )د  (،  

، مطلعة لجدة البيان العربا، القا،ر ،  1  ،دار ، محمد مصددطفى، مشدد لة ال ددردا   ا الدقد العربا، ط284 
يدظر: الددانددة، عدددوي، دراسدددددددددددددددا   ا نقددد ايدب العربا من الجددا،ليددة إلى نهددايددة القرن    –   197م،  1958

، مطلعة الرسدددددددالة، مصدددددددر،  2  الانة، عدوي، ددامة عن جعفر والدقد ايدعا، ط208الثالث، مرظر سددددددداعق،  
لعربا، القا،ر ،  ، مطلعة لجدة البيان ا1يدظر: الانة، عدوي، التيارا  المعاصددر   ا الدقد ايدعا، ط-م، 1958
1962  ،181   

يدظر: عدوي، أظمد أظمد، أسددددددددا الدقد ايدعا عدد العرب، دار الدهبددددددددة، مصددددددددر للطلاعة والدشددددددددر، القا،ر ،  (  7) 
،دد، ظ دددددددددددد ن اه، الدظرية الدقدية عدد العرب ظتى نهاية القرن الراجر، مرجر سدددددددددددداعق،   –   361م،  1979

 178   
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وهنا ارتكز أصيحاب هذا الرأي  على شيمولية المعنى من حيث أصيالة الجنس وجغرافية 

ل بين اللفظ المكيان والحضييييارة. ومن المؤكيد أن كالم الجياحظ قيد أسييييهم في تولييد إيحياء يفصيييي 

 والمعنى عند الباحثين والدارسين.

 

ولكن هل كان الجاحظ يتكلم حقاً عن قضــية اللفظ والمعنى في هذا الرأي كما فهم هؤالء  

 الباحثون؟

والحق أنني أرا غير هيذا  فيالجياحظ كيان يتكلم عن قضيييييية تختلف عميا فهم هؤالء 

اللفظ ومعنياه  وييدرك اليداللية االجتمياعيية واإلبيداعيية البياحثون؛ فهو بطبعيه أديبيا  وكياتبيا  يقيدر قيمية  

لتكاملها  فمن أراد معن ى كريما  أراد له لفظا  شيييريفا . كما أنه تغلب عليه الناحية األدبية  وهو ناقد 

فذّ قديما  وحديثا  وليس من السييييهل أن نوقع بهذا الناقد الذي أّطر لمعظم القضييييايا النقدية في كتبه 

هم وأن نلقي عليه أكبر جرم في اتهامه بأفضييييلية اللفظ على حسيييياب المعنى  وأن نعيش أكبر و

لمجرد هجومه على أبي عمر الشيييباني إلعجابه ببيتين من الشييعر يحمالن أفكارا  فلسييفية وحكما   

وذلك أن الحكمة تخل بالبنية العامة للقصيييدة  وأنا أزعم أن صيياحب هذين البيتين ال يقول شييعرا   

 .(8)أدخل في الحكم بعص الفتك لزعمت أن ابنه ال يقول شعرا  أبدا " أبدا   ولوال أن

وال سييييما أن "الشيييعر عند الجاحظ نشييياط مميز قد ال يؤدي بنا إلى ضيييرب خاص من  

المعرفة مثل الفلسييييفة  ولكنه ممكن أن يحقق لنا قدرا  مميزا  من المتعة وتؤثر في نفوسيييينا تأثيرا   

 .(9)خاصا "

 

وهيذه مقولية تيدفع بنيا إلى تفّهم الجياحظ للموهبية الشييييعريية  ووراثية الموهبية  وضييييرورة 

تيأهييل الشيييياعر بياألدوات  والشيييياعربيية الغنيائيية  والتيأثير والتيأثر  ثم بيالمتلقي المتفهم  والنظم 

الممتع  القائم على سيعة الخيال ووصيف اإلحسياس وحرارة الشيعور التي تجعل المتلقي يذوب في 

شيعر وهذه أمور تتالشيى بوجود الفلسيفة والحكمة في الشيعر؛ فتلكما يمكن أخذها من الحكماء  لذة ال

 

 -   131،  3يدظر:  ا الب ت ن اللذين عاب الجاظ  على الشددددددددد لانا اسدددددددددتح دددددددددانهما، الجاظ ، الح وان،    ( 8) 
   160م،  1982، دار العود ، ع رو ،  1،الل، محمد غديما، الدقد ايدعا الحديث، ط

  310،  309م،  1974عصفور، جاعر، الصور  الفدية  ا التراث الدقدي والبالغا، دار الثقا ة، القا،ر ،   ( 9) 
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والفالسيفة  ال أن توضيع في الشيعر فتخرجه من دائرته "والقصييدة إذا كانت كلها أمثاال   لم تسيْر   

 .(10)ولم تجِر مجرا النوادر  ومتى لم يخرج السامع من شيء إلى شيء لم يكن لذلك عنده موقع

ومن مكاسيب النقد أن انتقلت وتوسيعت قضيية اللفظ والمعنى عن دائرة الدراسيات القرآنية  

 لتدخل ضمن الدراسات األدبية النقدية.

ونحن ندرسها  كنا نظن بالجاحظ وهو الرائد بهذا المبحث باإلجماع  أن يكون تناوله لهذه 

رق ما بين عمل الرائد وعمل خاصييية ونحن نعلم الف –القضيييية تناوال  سيييطحيا  تكثر فيه المآخذ 

ولكننا على العكس وجدنا آراءه ومعالجته في هذه القضيييية تفوق تصيييورنا لها  ولوال   –التابعين  

 .(11)خشيتنا من المبالغة لقلنا أنها توازي أو تفوق لكثير من اآلراء التي جاءت بعدها

 

كان متهما  في أغلب  لقد منيت آراء الجاحظ بسوء فهم كبير من بعص الباحثين المحدثين  ف

األحيان بتشيعه للفظ على حساب المعنى  أو بالتناقص في آرائه دون أن يعلم أنه وقع في تناقص  

 لكن البحث المنطقي في آراء الجاحظ يقود إلى نتائج مخالفة لفهم هؤالء الباحثين  منها:

معاني مطروحة . أننا نرفص أن نسييتشييف رأي الجاحظ في قضييية اللفظ والمعنى من قوله: "ال1

في لطريق... ألن هذا القول يتعلق بقضييايا نقدية أخرا ومتنوعة  غير محدودية اللفظ المفرد 

والمعنى المفرد. لعله يشيي بسيعة المعاني  أو قلة األلفات  أو تفعيل دور الشياعر بفنية إتقانهما  

 معا .

 

   206، دار الفكر، ع رو ،  1،  4الجاظ ، البيان والتب  ن، ط  ( 10) 
 آراء القدماء:   -انظر:  (  11) 

،دد(  وعبدالقا،ر الجرجانا )   456،دد(  واعن ري ق الق روانا )   322،دد(، اعن الاالا )   276اعن دت لة ) 
 ،د(  637،د(  واعن ايث ر )   471

 آراء المحدثين:  -
م  والانة،  1960 ان، الدقد ايدعا، قرجمة صددالا اظمد إعراميم، وغ ر،م، دار صددادر، ع رو ،  أوكونور، وليم  

عددوي دراسدددددددددددددددا   ا نقدد ايدب العربا  ا الجدا،ليدة إلى نهدايدة القرن الثدالدث  واده، أظمدد إعراميم، قداري  الدقددد  
مية، ع رو   و،الل، محمد  ايدعا عدد العرب من العصدددددددددددددر الجا،لا إلى القرن الراجر الهجري، دار الكتب العل

غديما الدقد ايدعا الحديث  وعلاس، إظ دددددددددددان، قاري  الدقد ايدعا عدد العرب )نقد الشدددددددددددعر( من القرن الثانا  
 ظتى القرن الثامن  
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نتصيف الطريق من  لقد كان الجاحظ أكثر تفهما  للقضيية يؤمن بوصيول العمل األدبي إلى م

كل منهما )اللفظ والمعنى( حتى تكتمل المسييافة فتأتي فنية إتقانهما معا   وحتى يتوصييل إليها فإن 

اللغة الشيعرية "ليسيت مهنة اكتسيابية يتدرج إليها في زوايا الموسيوعات اللغوية  فينحت منها ما  

يات اللغة والمأثورات من يثقل على السيييامع وينفر الطباع... ليس على الكاتب إال أن يتقن جوهر

فيصيييبح فقيرا  ال يسيييعه أداء الهواجس  –تلك الفوائد واقتناء السيييهل كي ال ينوشيييه قحط األلفات 

 .(12)والخواطر"

ولعيل من أبعياد مقولتيه أيضييييا  ربط القضيييييية بيالمكيان والزميان والحيداثية والتطور والبيئية 

بشيييرية التي تعشيييق الحب  والطبيعة  المحيطة والواقع المعاش  والعالم الشيييعري كله والروح ال

والشييييعور المتعياتم بياألنيا  والتحرر من قيود القواعيد والحكم والفلسييييفية. ربميا يكون ذليك؛ إن 

 الجاحظ أديب من مسقط رأسه ولوال أسس البحث العلمي  لقلت إن الجاحظ هو النقد.

قوليه "المعياني  . إن اتهيام البياحثين للجياحظ بيالتحيز للفظ على حسييييياب المعنى على أسييييياس  2

 مطروحة في الطريق...." مرفوض.

 

وليدينيا األدلية التي توضييييح اهتميام الجياحظ بيالمعياني كياهتمياميه بياأللفيات على حيد سييييواء  

 موازنة بينهما وذاكرة فضل كل منهما.

ثم إن المفاضييلة بين اللفظ والمعنى ال تدل على قواعد علمية منصييفة وسييليمة وال تسيياعد 

التيأثير الف ني وتميزه  ألن لكيل منهميا دوره في إعطياء العميل األدبي قيمتيه الفنيية  في تحيدييد 

والمفاضيييلة تضيييعف الفن ثم النقد  و"ليس في األرض لفظ يسيييقط البتة  وال معنى يبور حتى ال  

 .(13)يصلح لمكان من األماكن"

ولتجنب لبس الفهم في موقف الجاحظ من قضيييية الدراسييية سييينتناول أمثلة على اهتمامه 

بياأللفيات  وأخرا على اهتمياميه بيالمعياني  لنتبين رأييه في القضيييييية. و"كفياك من علم اليدين أن 

 .(14)تعرف ما ال يََسُع َجهلهُ  وكفاك من علم األدب أن تروي الشاهد والمثل"

 

جغدددداد،    ( 12)  العلوم العرا يدددة،  م،  1975علوان، علا علددداس، قطور الشددددددددددددددعر العربا الحدددديدددث  ا العراق، وزار  
 423   

   93،  1وان،  الجاظ ، الح (  13) 
   86،  1الجاظ ، البيان والتب  ن،  (  14) 
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   (15)اهتمام الجاحظ باأللفاظ: –أولا 

 
 

 

   254المرجر ال اعق،  (  15) 
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يكون أسياسيه الجودة الفنية وخالصية رأي الجاحظ فيما تقدم أن تفاوت الشيعراء فيما بينهم  

في صييياغة المعنى الشييعري المشييترك بينهم باأللفات المناسييبة  إنه يضيياعف أهمية اللفظ ليجعله 

 تحت سلطان المعنى  ويضاعف أهمية المعنى لسيادة اللفظ.

لعله أسييييند اإلبداع في العمل األدبي على اللفظ وتحدا به المعنى  ليكون النجاح مأموال    

جاحظ حين منح اللفظ دورا  مهما  في الوصيول إلى روح المعنى المقصيود بانصيهاره لقد أحسين ال

 فيه  وهنا جعل المعنى أطول عمرا  واللفظ أكثر صد ا.

ال شيييك أن الجاحظ ناقد صيييفوة  سييييطر على القضيييية وقدمها بوعي؛ فالمهم أن ما قاله  

بقضيية السيرقات الشيعرية  ولعله الجاحظ وما أوصيلنا إليه يدفع بنا إلى ربط قضيية اللفظ والمعنى  

 أول من تطرق لها. وما خطر ببالنا من تناولها إال تأكيدا  على أهمية اللفظ من خاللها.

 

 السرقات الشعرية: -

  فقال: "وال  (16)تنبه الجاحظ لهذه القضييية  وفطن إليها كغيره حتى عابوها على الشييعراء

في معنى غريب عجيب  أو معن ى شيييريف يعلم في األرض شييياعر تقدم في تشيييبيه ُمعيب تاّم  و

كريم  أو في بديع مخترع  إال وكل من جاء من الشييييعراء بعيده أو معيه  إن هو لم يعْيدُ على لفظيه 

فيسيرق بعضيه أو يدعيه بأسيره  فإنه ال يدع أن يسيتعين بالمعنى ويجعل نفسيه شيريكا  فيه  كالمعنى  

عارهم  وال يكون أحد منهم أحقَّ بذلك الذي تتنازعه الشيييعراء  فتختلف ألفاتهم  وأعاريص أشييي 

المعنى من صيييياحبه  أو لعله أن يجحد إنه سييييمع بذلك المعنى قط  وقال إنه خطر على بالي من 

  وما نسيتخلصيه هنا أن الكالم على  (17)غير سيماع  كما خطر على بال األول  هذا إذا قرعوه به"

 اللفظ  الذي بدوره التمرد على سابقه.

لسيرقة فيما قاله إلى قسيمين  سيرقة كلية لفظا  ومعن ى  وسيرقة معن ى لكن إذن قسيم الجاحظ ا

 بصياغة جديدة في لفظها ووزنها.

"أما االتجاه األول فهو السييرقة المرفوضيية كليا   والتي دانها قديما  جميع النقاد العرب بال 

أن يكسيوها المغيّر  اسيتثناء. ويكادون جميعا  أن يدققوا على اإلقرار بشيرعية اقتباس المعاني على  

 .(18)أثوابا  مبتكرة من اللفظ والشكل"

وهو يرا بأحقية أخذ المعنى عن السابق وهو أحق بذلك المعنى من غيره  وإنما التفاضل  

 يكون في صياغة هذا المعنى  بخْلق فني جديد يتّوج بلفظه ووزنه.

 

)وهناك فصييل   311( عتيق  عبدالعزيز  في النقد األدبي  دار النهضيية العربية للطباعة والنشيير  بيروت  ص16)

 عن السرقات الشعرية(.

.  293البالغة في علم البيان  مرجع سييابق  ص. وانظر: الجرجاني  أسييرار 311  ص1( الجاحظ  الحيوان  ج17)

 وهناك فصل )في االتفاق في األخذ والسرقة  واالستمرار واالستعانة(.

 . 133م  ص1974  دار العلم للماليين  بيروت   1( عاصي  ميشال  مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ  ط18)
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شييرعي لمن ألبس   ربما هي حق (19)وعليه  فإن الجاحظ ال يرا في أخذ المعاني سييرقة

المعنى الميأخوذ لبياس التيأنق والجيدّة  وهنيا يكون الشيييياعر قيد امتليك حق المعنى بيالمنيافسيييية ال  

 بالتكافؤ.

ومن هنا يمكن القول إن تراث الجاحظ قليال  ما يناقش السيييرقات الشيييعرية وكأنها ليسيييت 

ي يخت  بهيا  بيالحسييييبيان  بينميا غيره يرا السييييرقية تتحقق في المعياني البيديعية المخترعية الت

  ولم تكن إال إشييارات قليلة  نادرة وحذرة تلك المرات التي تحدث فيها عن السييرقة   (20)الشيياعر

 .(21)(األخذولم يستخدم الجاحظ إال كلمة )

ولعل ُحميدا  أن يكون )أخذه( من النمر....  وحين جاء بالحديث عن العصيييا  قال: )أخذه( 

 من الفلتان الفهمي  حيث قال:

ــا بـــالـــعصـــــ قـــرع  يـــُ  الـــعـــبـــد 

 

ــارة   اإلشــــــ ــه  ــيــ ــفــ ــكــ تــ ــّر  ــحــ  والــ

 

 وقال آخر:

ــرمــتــنــي  صــــ حــيــن   فــاحــتــلــُت 

 

مــــحــــالــــة  ال  يــــعــــجــــُز   والــــمــــرء 

 

بـــالـــفـــتـــى يـــلـــعـــب   والـــدهـــر 

 

ــة   ــالــ ــعــ ثــ ــن  مــ أرول  ــر  ــّدهــ  والــ

 

ــه  ــالــ مــ ــكســــــــب  يــ ــرء  ــمــ  والــ

 

ــة   ــاللــ ــكــ الــ ــه  ــورثــ يــ ح  ــَّ ــالشــــــ  بــ

 

ــا  بـــالـــعصـــــ قـــرع  يـــُ  الـــعـــبـــد 

 

ــارة  اإلشـــــ تـــكـــفـــيـــه   (22)والـــحـــّر 

 

 لمعنى البالغة والحكمة  ومحادثة الرجال.وإنما أوردتها 

 

 مخترعة التي يخت  بها الشاعر.( بينما غيره يرا السرقة تتحقق في المعاني البديعة ال19)

( اآلمدي  الحسييين بن بشييير  الموازنة بين أبي تمام والبحتري  تحقيق وتعليق: محيي الدين عبدالحميد  المكتبة  20)

  مكتبة النهضة المصرية  القاهرة   10. وانظر: الشايب  أحمد  أصول النقد األدبي  ط50العالمية  بيروت  ص

 .267م  ص1994

 .154  ص1بيان والتبيين  ج( الجاحظ  ال21)

 .37  ص3( البيان والتبيين  ج22)

 ثعالة: علم جنس للثعلب  وهو معروف بالمراوغة.

 الكاللة: هم من األقارب ما خال الوالد والولد. سموا كاللة الستدارتهم بنسب الميت األقرب فاألقرب.
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  وحين قّ  شييئا  عن أبي جعفر المنصيور  وقال فيه  ( 23) وأحيانا  يقول: وقال الطرماُح في هذا المعنى 

الشيعراء شيعرا  فأعجب المنصيور بشيعر الثاني عن الشياعر األول  فجاء الجاحظ بقول المنصيور: أما  

نكافئ إال بالتي هي أحسين. واكتفى بالسيرد دون مداخلة حول كلمة هذا الشيعر فُمسيتَرق  وأما نحن فال  

 . ( 24) )مسترق( 

إال لتبيان تفرد بعص   –قليال   –السييرقة لم تكن في حسييبان الجاحظ كما ذكرت سييابقا   وما جاءت 

 الشعراء ببعص المعاني الشعرية.

ظ  وال والحقيقة أن البحث في موضيوع السيرقات الشيعرية جاء متأخرا  عن عصير الجاح

أحسييب للجاحظ أي فضييل فيه  فقد تهر من أنواع السييرقات: اإلغارة  والغصييب  واالختالس  

   ولم يستخدم الجاحظ أيا  من هذه.(25)واالنتحال  واالستلحاق  واالجتالب  واالهتدام  والمرافدة

لقد انصيب هدف الجاحظ على االمتياز في تصيوير المعنى الذي يتم بجودة الصيياغة الفنية 

أللفات  وعلى هذا المقياس يسييتحسيين الجاحظ قول بشييار ابن برد في وصييف المعركة والخيل ل

 ويراه متفوقا  على وصف عمرو بن كلثوم لنفس المعنى  فيقول:

 يقول بشار: ]طويل[

م رؤوســــــه ـفوق  ع  ـق ـن اـل ثــال  ـم  كــأن 

 

ه  كــواكــبــُ تــهــاوى  لــيــٌل   وأســـــيــافــنــا 

 

 وقال عمرو بن كلثوم: ]بسيط[

ــنــابكهم من فو ــهمتُبنى ســ  ق أرؤســ

 

الـمـبــاتـيـرُ   الـبـيـض  كـواكـبــه  ــقـفــاً   ســـ

 

وهيذا المعنى قيد غليب علييه بشييييار  حييث وضييييع الجياحظ الثقيل على المعنى  ليزييد أهميية 

 . ( 26) األلفات 

 

 .341  ص3( الجاحظ  البيان والتبيين  ج23)

 . وانظر هناك القصة بحذافيرها.372السابق  ص( المرجع 24)

 .135م  ص1970( في تاريخ البالغة العربية  د. عبدالعزيز عتيق  دار النهضة العربية  بيروت  لبنان   25)

 .127  ص3( الحيوان  ج26)



 

89 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

ومن خالل نظرة الجاحظ في مدا امتياز الشياعر في أداء المعنى الشيعري جعله ال ينظر 

المحدثين وفضيل أبا نواس على المهلهل إلى زمان الشياعر وأصيله  فقد اسيتحسين الجيد من شيعر  

 .(27)وقال بأنه أشعر منه

وعاب على الرواة اسييتحسييانهم للقديم ألنه قديم  ورفضييهم للحديث حتى لو أجاد الشيياعر 

 في شعره وتقدم القديم  وهنا اصطدمنا بقضية القدماء المحدثين.

يهيا: أن عامة العرب ويقول في ذلك: "والقضيييييية التي ال أحتشييييم منهيا  وال أهاب الخصييييومة ف

واألعراب والبدو والحضيير في سييائر العرب  أشييعر من عامة شييعراء األمصييار والقرا  من 

 المولّدة والنابتة. وليس ذلك بواجٍب لهم في كل ما قالوه.

وقد رأيُت ناسيا  منهم يبهرجون أشيعار المولَّدين  ويسيتسيقطون َمْن رواها ولم أَر ذلك قطُّ  

ر بصييير بجوهر ما يروا  ولو كان له بصيير لعرف موضييع الجيِّد ممن إال في رواية للشييعر غي

 .(28)كان  وفي أي زمان كان"

فــإنــه ي  ـــب الصـــ م  حــك مــا  حــك ـت  وال 

 

لــه  ـمجــاـه ـطرـيق  اـل ر  ـظـه ى  ـعـل ٌر  ـي ـث  (29)ـك

 

إنه يؤمن بشاعرية العرب من غير العرب  وبشاعرية القدماء عن المحدثين  إنه أدب قوم 

نشيعر منه أنه قد يكون من شيعر المحدثين ما يفوق بعضيه شيعر القدماء    لكن (30)ثروتهم بيانهم

وال يمنع أن ينبغ في الشيعر العربي شياعر غير عربي  وإنما الشيأن بالمفاضيلة والحكم الصيحيح  

 هو في الموازنة  والنظر في جوهر الشعر يعد تصعب.

ع الناس قبله حينها يحكم للشيياعر بإصييابة الهدف  فليس فوقه أحد  وجاء بما لم يسييم 

مثليه؛ فيأييا  كيان المعنى فيأصييييل األشيييييياء بخلودهيا  ومن أراد معن ى كريميا  فليتحمس ليه لفظيا  

فمن خالل الموهبة أراد اللفظ  ومن خالل السيرقات الشيعرية أراد    كريما   وهذا لب القضيية. 

أراد  اللفظ  ومن خالل القدماء والمحدثين  فإن المفصييييل هو اللفظ  ومن خالل فنية الشييييعر 

 . ( 31) اللفظ بأن يكون "سمحا   عليه رونق" 

 

 

 .130–128  ص3( انظر: الحيوان  ج27)

 .130  ص3( الجاحظ  الحيوان  ج28)

 .247  ص1والتبيين  ج( الجاحظ  البيان  29)

( طيه  أحميد  تياريخ النقيد األدبي عنيد العرب من العصيييير الجياهلي إلى القرن الرابع الهجري  مرجع سييييابق   30)

 .91ص

  مكتبة الكليات األزهرية   1( ابن جعفر  أبو فرج قدامة  نقد الشعر  تحقيق وتعليق: محمد عبدالمنعم خفاجي  ط31)

 تجد حديثا  عن القدماء والمحدثين وعالقتهم باللفظ(. . )وانظر فيه74م  ص1979القاهرة   
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 ثانياً: عناية الجاحظ بالمعاني

حظييت المعياني عنيد الجياحظ بميا حظييت بيه األلفيات  وال تقِيل بحيال من األحوال  لقيد  

عنهيا  فقيد تنياول المعياني وجودتهيا وقيمتهيا في العميل األدبي  إذ يقول: )حق المعنى أن يكون  

را    االسيم له طبقا    قا   ويكون االسيم له ال فاضيال  ]وال مفضيوال [  وال مقصّيِ وتلك الحال له َوفْ

 . ( 32) وال مشتركا   وال مضّمنا ( 

 ومن األدلة التي توضح اهتمام الجاحظ بالمعاني  ما تناوله في قضية التشبيهات العقم.

 التشبيهات العقم: -

أصييحابها  ولم يشييركهم فيها غيرهم ممن تقدم  وال تلك المعاني الشييعرية "التي انفرد بها  

. والمعاني العقم ال يمكن أن تُسييرق أو أن يأتي ما يسييتطيع أخذ مكانها أو تنحيتها  (33)ممن تأخر"

 جانبا   واستشهد على هذه القضية بوصف عنترة للذباب:

 قال عنترة: ]كامل[

ثــَرةٍ  عــيــن  كــل  عــلــيــهــا   جــاءت 

 

ــم   ــالـــدرهـ كـ ــقـــة  ــديـ حـ ــلَّ  كـ ركـــن  ــَ تـ ــَ  فـ

 

وحــده ي  ـن ـغ يـُ هــا  ـي ـف الــذبــاب  رى  ـت  ـف

 

ــم   ــرن ــت ــم ال ــارب  الشــــ ــعــل  ــف ك ــزجــاً   ه

 

ه ــِ ــِذراعـ بـ ــه  ِذراعـ ــكُّ  ــحـ يـ ــرداً   فـ

 

واألجــذم  ــزنــا  ال ــى  ــل ع ــكــب  ــم ال عــَل  ــِ  ف

 

أنه وصييفه فأجاد صييفته فتحامى معناه جميع الشييعراء فلم يعرَض له أحد منهم. وقالوا: لم 

 .(34)أخذه  إال بيت عنترة  ويقصد ما تقدميَدَْع األول لآلخر معنى شريفا  وال لفظا  بهيا  إال 

 .(35)ويقول الجاحظ: ولم أسمع في هذا المعنى بشعر أرضاه غير شعر عنترة

 

 .93  ص1( الجاحظ  البيان والتبيين  ج32)

( الحاتمي  أبوعلي محمد بن حسييين المظفر  حلية المحاضيييرة في صيييناعة الشيييعر  تحقيق جعفر الكناني  دار 33)

 .178  ص1م  ج1979الحرية للطباعة  بغداد   

 .226ص  3( الجاحظ  البيان والتبيين  ج34)

 .312  ص311  ص3( الجاحظ  الحيوان  ج35)
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فهو إذن من المعاني التي ال يمكن أن تسيرق "فقول إنه ال يسيرق دليل على أن السيّر )في 

 .(36)المعنى( قبل اللفظ"

الذي يخت  به شياعر من الشيعراء  إن مثال الجاحظ يؤكد على المعنى الشيعري الفريد 

ويعجز بقية الشييعراء عن إدراكه أو التعرض له  وهذا المعنى الشييعري الفريد ال يسييتطيع أحد 

 سرقته ألنه ال يسرق. 

بل إن الجاحظ يرا أن عنترة في هذا المعنى متفوق على كل الشعراء "فلو أن امرأ القيس 

 .(37)عرض في هذا المعنى لعنترة الفتضح"

وتنا أن امرأ القيس شييياعر الشيييعراء من األولين وآلخرين كما يراه الجاحظ  ولكنه وال يف

 .(38)دون عنترة في هذا المعنى. ولم أسمع في هذا المعنى بشعر أرضاه غير شعر عنترة

 .(39)والحكم عند الجاحظ إذن أن معيار تفضيل الشعر يكمن في إجادته للمعنى وتفوقه فيه

المعياني القيائمية في صييييدور النياس المتصييييورة في أذهيانهم  والمتخلّجية في  ويؤمن بيأن  

نفوسييهم  والمتصييلة بخواطرهم  والحادثة عن فكرهم  مسييتورة خفيّة...  وإنما يحي تلك المعاني  

ذكرهم لها  وإخبارهم عنها  واسيتعمالهم إياها  وهذه الخصيال هي التي تقّربها من الفهم. وتجلّيها  

خفّي منها تاهرا   والغائب شيياهدا   والبعيد قريبا ....  وعلى قَدْر وضييوح الداللة  للعقل  وتجعل ال

 .(40)وصواب اإلشارة  وحسن االختصار  ودقة المدخل  يكون إتهار المعنى

إنها مراحل كثيرة يمر بها المعنى  قبل أن يصيل إلى درجة البيان  لذلك كان من الصيعب 

سيابقيه في أخذ المعنى بأصيله. فما عسياه أن يأخذ  الخاطر أم الشيعور أن يحذو أحد الشيعراء حذو 

 أم مالمسة الروح؟ ومع كل ذلك يبقى المعنى الُمنشأ فوقها.

ونحن ال نتنبيأ اهتميام الجياحظ بيالمعنى  إنيه منطق عمليإ في إنتياجيه األدبي أو تراثيه  فقيد  

. وقال: إن سيييخيف (42)أخفى وأغلظ    وإن كانت معانيها(41)وقف عند المعاني الشيييريفة وتدقيقها

 األلفات مشاكل لسخيب المعاني.  

 

 .100( عباس  تاريخ النقد األدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن  مرجع سابق  ص36)

 .326  ص3. الجاحظ  البيان والتنبيين  ج127  ص3( الجاحظ  الحيوان  ج37)

 . 312  ص311  ص3( الجاحظ  الحيوان  ج38)

. وينظر: فحولة  179  178  ص1: في بعص التشيييبيهات الحكم وقائليها: حلية المحاضيييرة للحاتمي  ج( ينظر39)

 .64   63الشعراء لألصمعي  شرح وتحقيق  محمد عبدالمنعم خفاجي  ص

 .75  ص1( البيان والتبيين  ج40)

 .14  ص3( البيان والتبيين  ج41)

 .13  ص3( البيان والتبيين  ج42)
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وقد يحتاج إلى السخيف في بعص المواضع  وُربَّما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من 

 .(43)األلفات  والشريف الكريم من المعاني

م ترك وهنيا يقيدم رأييا  مهميا  في قضيييييية اللفظ والمعنى  ييدعو فييه للحيافظ على اللغية وعيد

 شيء منها ألن لكل لفظ ومعنى موضعه ال يصلح فيه غيره  وإن لم يكن جزال  فخما .

اللفظ الشيييييريف  الشيييييريف  للمتكلم أن يعرف أقيدار  ( 44) وإن حق المعنى    وينبغي 

أقيدار المعياني على أقيدار   ويقسييييّيم  أقيدار المسيييييتمعين....   المعياني  ويوازن بينهيا وبين 

 ا القول. . وأنا أستحسن هذ ( 45) المقامات 

بــنــافــع ــان  الــلســــ ُودُّ  مــا   لــعــمــرك 

 

الصـــــدر   في  المودة  أصـــــل   إذا لم يكن 

 

ها   فإذا كان المعنى شييريفا  واللفظ بليغا   وكان صييحيح الطبع  بعيدا  من االسييتكراه  ومنزَّ

 .(46)عن االختالل مصونا  عن التكلف  صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة

بإشييارات متناثرة لبذور في النقد لعل تأصيييلها بالتراث فيه إنصيياف لتراثنا وهنا نصييطدم  

العربي أكثر  إنه نقد يعيش بين المتأمل والمتطلع لزيادة في الدرس والبحث إضييافة إلى ما دُِرس 

والوقوف أكثر عنيد المتلقي اليذي يرييده الجياحظ  ذاك المؤهيل للفهم والمتيذوق لألدب  والكياتيب 

 مناه  مع دراسة المقام والمقال ودراسة الحال واألحوال للمتلقين وأفكارهم.الفطن الذي يت

وعند قضييييية الطبع البعيد عن التكلف  الذي يحقق الجمال في الخلق واإلبداع الفني الذي  

يطول بقاؤه  وال يكون انعكاسييه أو تأثيره عابرا . إنها آراء تدور في محور تفكير الجاحظ  تشييدّنا  

 التي في صميم النقد.إليها أهميتها  

 

 .145  ص1والتبيين  ج( البيان 43)

 .136  ص1( البيان والتبيين  ج44)

 .139  138  ص1( البيان والتبيين  ج45)

 .83  ص1( البيان والتبيين  ج46)
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  ويقولون في إصييابة عين  (48)  والتبحر في المعاني(47)ونعود إلى إصييابة عيون المعاني

  وإن اسييتطعتم أن يكون كالمكم كله مثل (49)المعنى بالكالم الموجز  واألجمع للمعاني التوقيعات

 .(51)من معناه إلى قلبك . ومعناه في طبقة لفظه ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع(50)التوقيع فافعلوا

 .(52)وال يكون الكالم يستحق اسم البالغة حتى يسابق معناه لفظة  ولفظة معناه

وحتى نكشييف عن أعيان المعاني  وعن حقائقها  وعن أجناسييها وأقدارها  كان في الحق 

 أن يكون اهتمام الجاحظ بها ال يقل أبدا  عن اهتمامه باللفظ.

ظ من نظريتيه في الشييييكيل موقفين أحيدهميا يؤييدهيا يقول إحسييييان عبياس: وقف الجياح 

. وهذه لفتة تحسييب له ال  ( 53) والثاني ينقصييها  حين قال: إن هناك معاني ال يمكن أن تسييرق" 

 عليه؛ باهتمامه بهما معا . 

كما كان الجاحظ نفسييييه يعيب على بعص األدباء شييييفغهم غير المحدود باأللفات  فيقول: 

المعنى قبل أن يهيء المعنى  عشييقا  لذلك اللفظ  وشييغفا  بذلك االسييم  "وشييرُّ البلغاء من هيأ رسييم 

ا   ويلزميه بيه إلزميا   حتى كيأن هللا تعيالى لم يخلق ليذليك المعنى   حتى صييييار يُجرُّ إلييه المعنى  جر 

. وهذا دليل بائٌن على اهتمامه بالمعنى  وأي معنى؟  (54)اسييما  غيره  ومنعه اإلفصيياح عنه إال به"

 ة النسيابية المعاني ثم تليها األلفات.إنها منادا

وتنياق  الجياحظ في أقواليه عن اللفظ ينجييه من خطورة اتهياميه بيأنيه اهتم بياللفظ على 

حسياب المعنى  ولكن ما يوحي به إحسيان عباس أن الجاحظ يوافق على تقديمه للفظ على حسياب 

. أمٌر غير قطعي  (55)يعا "المعنى "وأن األفضيلية للشيكل ألن المعاني قدر مشيترك بين الناس جم

 ولعل الجاحظ لم يقصد محدودية اللفظ المفرد أو المعنى المفرد  كما تقدم سابقا .

 

 .147  ص1( البيان والتبيين  ج47)

 .103  ص1( البيان والتبيين  ج48)

 .107  ص1( البيان والتبيين  ج49)

 .115  ص1( البيان والتبيين  ج50)

 .111  ص1البيان والتبيين  ج( 51)

 .115  ص1( البيان والتبيين  ج52)

 .100( تاريخ النقد األدبي عند العرب  إحسان عباس  ص53)

 .40م  ص1979  3  مكتبة الخانجي  مصر  القاهرة   ج1( هارون  عبدالسالم  رسائل الجاحظ  ط54)

 .99( عباس  تاريخ النقد األدبي عند العرب  مرجع سابق  ص55)
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الجيياحظ: "ثم اعلم   المعيياني    –حفظييك هللا    –يقول  األلفييات؛ ألن  المعيياني خالف حكم  أن ُحكم 

مقصييييورة  ومحصييييلية مبسييييوطيةٌ إلى غير نهيايية  وممتيدةٌ إلى غير نهيايية  وأسييييمياء المعياني  

 .(56)محدودة"

وهذا شياهد آخر  لعله ينصيف الجاحظ من ميله للفظ  وأغلب الظن أن الجاحظ هنا يتحدث 

عن التعبير عن كل أنواع المشيياعر   –في ألفاتها  –عن تاهرة خطيرة  تتمثل في قصييور اللغة  

محدودة  مقصيورة   واألحاسييس ربما وجد الجاحظ أن هذا القصيور يعود إلى أن ألفات اللغة قليلة

معيدودة  مقيارنية مع المعياني التي ال تحيد؛ ويقول الجياحظ في نقيده ألحيدهم "وإنميا جيازت هيذه  

. وهم يمدحون الِحذق   (57)األلفات في صييناعة الكالم حين عجزت األسييماء عن اتسيياع المعاني"

 .(58)والتخل  إلى حبات القلوب  وإلى إصابة عيون المعاني

حاسييييس ومشييياعر ورغبات مما ال يوجد لفظ يعبر عنه  وعلى هذا  فكم من المعاني من أ

األسياس فالتفاضيل ال يكون في المحدود من األلفات والذي يمكن للشيعراء تحصييله ومعرفته  بل 

يكون التفاضيل في المعاني الدقيقة التي ال يوجد تعبر مباشير عنها في القدرة على توصييلها ونقلها  

 ضيق. للمتلقي. ربما يكون في السعة

أي فلسيفة عقلية اتصيف بها الجاحظ؟ وقد امتلك فيها المنافسية المطلقة في النقد. ولعلي فيما تقدم 

كنيت حرة من كيل قييد للقواعيد والمقياييس التي رسييييمهيا لنيا أهيل اللغية والنقيد من قيدمياء ومحيدثين حول  

 القضية. 

ى كيل على حيدة إال نهيايية القول إننيا لم نقم اليدراسيييية حول اهتميام الجياحظ بياللفظ والمعن

 للتوضيح وما يقتضيه هدف البحث  وال يعني أبدا  أن الجاحظ فصل بينهما في نقده للشعر.

ذلك أن نقده للفظ يتداخل كثيرا  مع نقده للمعنى  وعلى أسياس جمالي صيرف  ويعرض لنا 

 في موازنة نقدية عملية عنايته بكامل العمل الفني  وحسب مزاياه الفنية.

ضيييرب من الحديث ضيييرب من اللفظ  ولكل نوع من المعاني نوع من األسيييماء    فيقول: "ولكل

فالسيخيف للسيخيف  والخفيف للخفيف  والجزل للجزل  واإلفصياح في موضيع اإلفصياح  والكناية 

 .(59)في موضع الكناية  واالسترسال في موضع االسترسال"

 

 

 .76  ص1البيان والتبيين  ج( 56)

 . 141  ص1( انظر: القصة: الجاحظ  البيان والتبيين  ج57)

 .147  ص1( الجاحظ  البيان والتبيين  ج58)

 .423  ص1( الحيوان  ج59)
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وكالهما حظي باهتمام الجاحظ     (60)وعليه  فإن الفصل بين اللفظ والمعنى  أمر مستحيل

  فيإن حق المعنى (61)حين قيال: "وأحسيييين الكالم قليليه يغنييك عن كثيره  ومعنياه في تياهر لفظيه"

 .(62)الشريف اللفظ الشريف  ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما

ــرأ ــب فــي ه  لــُ تــْدمــُ الســــــيــف   وجــرح 

 

ــانُ   ــلســــ ال جــرح  مــا  الــدهــر  ــى  ــق ــب  وي

 

اسيييم البالغة حتى يسيييابق معناه لفظه  ولفظه معناه  فال يكون وال يكون الكالم يسيييتحق  

لفظه إلى سيييمعك أسيييبق من معناه إلى قلبك  والكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب  وإذا 

 .(63)خرجت من للسان لم تجاوز اآلذان"

. "فال (64)والصيييواب أنه نصيييير للصيييياغة كاملة لفظا  ومعن ى  وهو الملهم لنظرية النظم

جعل همك في تهذيب األلفات  وشييييغلك في التخل  إلى غرائب المعاني  وفي االقتصيييياد بالغ  ت

 .(65)وفي التوسط مجانبة للوعورة"

 

متسياوية بعيدة عن التحيّر   (66)هذه قضيية اللفظ والمعنى  نظر إليها الجاحظ نظره متوائمة

ليه  فمن الخطأ  إذا   في دراسيية  ألي منها  فما ذكر اللفظ إال وتبعه المعنى وبيانه وتراثه شيياهد ع

نقد الجاحظ حول هذه القضيية أن نبتعد لحظة عن دراسية أقواله وتحليلها بروية  حتى نسيتطيع أن 

 نستنتج رأيه"  ونخلُ  له بأمانة وعلم.

 .(67)"وهذا كالُم شريف نافٌع  فاحفظوا لفظه وتدبّروا معناه"

  

 

 .168  ص163( في النقد األدبي  شوقي ضيف  ص60)

 .83  ص1( البيان والتبيين  ج61)

 .136  ص1( البيان والتبيين  ج62)

 .84  ص1الجاحظ  البيان والتبيين  ج( 63)

( محمود  رزايقية  قضيية اللفظ والمعنى عند الجاحظ: قراءة في رؤا النقاد المحدثين  دراسية منشيورة في مجلة 64)

 .393م  ص2019  2  عدد 8إشكاالت في اللغة واألدب  مجلد 

 .255  ص1( الجاحظ  البيان والتبيين  ج65)

 .115  ص1ج  ( الجاحظ  البيان والتبيين  66)

 .85  ص1( البيان والتبيين  ج67)
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 الخاتمة

بياللفظ والمعنى معيا   حييث كيانيت النظرة إليهميا متزنية بيّنيت اليدراسييييية اهتميام الجياحظ  

ومتوائمية  دون تفياضييييل أو تفياوت  حييث حياول البياحيث دحص تهمية انحيياز الجياحظ للفظ على  

 حساب المعنى. وخالصة النتائج تتضمن اآلتي:

 النتائج الخاصة:

 . تبيان أهمية اللفظ والمعنى معا .1

 متزنة  دون تفاوت أو تفاضل.. النظر إلى اللفظ والمعنى نظرة 2

 . اإلقرار بأهمية اللفظ والمعنى في العمل األدبي وقيمته الفنية.3

 . الجاحظ من دعاة المواءمة بين األلفات والمعاني.4

 . المعنى الفريد من التشبيهات العُقم.5

 . أنصف اللفظ واهتم به عندما تحدث عن السرقات الشعرية.6

 عندما تحدث عن التشبيهات العقم  وقاب بأنها ال تُسرق.. أنصف المعنى  واهتم به 7

 في ثنايا البحث مالمح نقدية متناثرة  منها: وجدناالنتائج العامة: 

 ( الحكم على الشعر بفنيته  ال بفكره وفلسفته وحكمه.1

 ( اإليمان بالموهبة الشعرية  وبوراثة الموهبة.2

 حظ من التحيّز ألحدهما.( التناقص في قضية اللفظ والمعنى  أنصف الجا3

 ( السرقة لم تكن في حسبان الجاحظ واألخذ ال عيب فيه  شريطة التجديد بفنية.4

 ( اإليمان بالشاعرية دون النظر لمكانها وزمانها.5

 ( النظر في جوهر الشعر دون تعصب لقدماء أو محدثين.6

 ( تقدير المتلقي وحالته  وأقدار المستمعين ومقاماتهم.7

 اإليمان بالطبع البعيد عن التكلف.( 8

 ( رؤيته للمعاني أكثر سعة من األلفات.9

 ( ذكر اللفظ ويتبعه بالمعنى في ثنايا البيان كله.10

  ( الجاحظ ناقدا  دون منازع.11
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 السمات األسلوبية الشعرية واضطراب المجاورة في قصص زكريا تامر 

 68أنموذجا مجموعة الرعد 
 الجامعة األردنية/ كلية الدراسات العلياهي وون بيك الباحث 

 الملخص 

تسيعى هذه الدراسية إلى الكشيف عن السيمات األسيلوبية الخاصية التي تهيمن على قصية زكريا     

تامر والسييما تلك السيمات التي تتقاطع مع سيمات الخطاب الشيعري  ومنها: كثافة اللغة وإبهامها  

ورمزيتها وتكرارها واإليقاع الموسييقي والصيور االسيتعارية الخيالية وغيرها. وهي تلك السيمات  

تضيييفي على القصييية النزعة الشيييعرية  وتمنحها هوية أدبية فريدة تميزها عن القصييي   التي

 األخرا. 

وتحاول الدراسة أن تبين آليات نشأة هذه المظاهر األسلوبية بناء على نظرية اضطراب المجاورة 

في الحبسية لدا رومان ياكبسيون؛ فقد اكتشيف ياكبسيون أن الحسيبة ليسيت مقتصيرة على نطاق  

غوي  وإنميا مرتبطية بمختلف الظواهر اللغويية واألدبيية وحتى غير اللغويية. ويقصييييد المرض الل

باضيييطراب المجاورة الخلل الذي يعرقل تأليف الكلمات في الوحدات األوسيييع ويحول جمال إلى  

ركام من الكلمات دون روابط بينها ليؤدي إلى تهور أسيلوب يشيبه األسيلوب البرقي في الخطاب. 

من الخطاب المتأثر بفاعلية اضيطراب المجاورة تتضيح فيه عملية المماثلة بدال كما أن هذا النمط 

 من عملية المجاورة عند تطوره من موضوع إلى آخر. 
وهكذا فإن هذه الدراسية تعمل على الكشيف عن تأثيرات هذا األسيلوب في القصية سيواء أكانت تأثيراٍت فنية  

تركز الدراسية على توضييح ما يسيتتر وراء هذه  البنية الشيكلية جمالية  أو تأثيراٍت داللية. وفي الوقت نفسيه 

 من رؤية أو موقف للمؤلف يجعل البنية األسلوبية تتشكل على هذا النحو. 

وتتوسييل هذه الدراسيية بالمنهج االسييتقرائي في رصييد المفاهيم والمصييطلحات  وتَتَبُّع النماذج الدالة على 

سيتعين باألسيلوبية البنيوية حين تسيعى إلى رصيد حاالت  اضيطراب المجاورة من قصي  زكريا تامر  وت 

 االضطراب في البنية اللغوية وتحليلها.

ا لتحقيق أهداف الدراسة  .وقد اتخذت هذه الدراسة المجموعة القصصية "الرعد" نموذج 

الشيعري والنزعة  األسيلوبية واضيطراب المجاورة والحبسية وقصية زكريا تامر وسيمات الخطاب    الكلمات المفتاحيّة:

 الشعرية

 

الموسومة "السمات األسلوبية الضطراب المجاورة  ه هذه الدراسة جزء من الفصل الثاني من رسالتي للدكتورا   68

 وشعرية الق  في نماذج من قص  زكريا تامر" وهي دراسة ما تزال في طور اإلنجاز.
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“Poetic stylistic features and Contiguity disorder in the stories of Zakaria Tamer -a study 

of models from Thunder-“ 

 

Abstract 

       This study seeks to uncover the special stylistic features that dominate the story of 

Zakaria Tamer, especially those that intersect with the features of poetic discourse, 

including: language density, vagueness, symbolism, repetition, musical rhythm, 

imaginative imagery, and others. All these features give the story a poetic tendency, and 

give it a unique literary identity that distinguishes it from other stories. 

The study attempts to clarify the mechanisms of the emergence of these stylistic 

manifestations based on the theory of a contiguity disorder in the aphasia of Roman 

Jakobson. Jakobson discovered that aphasia is not limited to the scope of linguistic 

disease, but rather is linked to various linguistic, literary and even non-linguistic 

phenomena. Contiguity disorder means the imbalance that impedes the formation of 

words in the larger units and transforms sentences into a stack of words without links 

between them, leading to the emergence of a style similar to the telegraphic style of 

speech. Likewise, in this type of discourse -influenced by the activity of contiguity 

disorder- the process of resemblance is evident rather than the process of neighborhood 

when it develops from one topic to another. 

This study works to reveal the effects of this style in the story, whether artistic, aesthetic 

effects or semantic effects. At the same time, the study focuses on clarifying what is 

hidden behind this formal structure: the vision or position of the author that makes the 

stylistic structure form in this way. 

This study invokes the inductive approach in monitoring concepts and terminology, and 

follows the models indicating the contiguity disorder from the stories of Zakaria Tamer. 

And it uses method of structural stylistics when it seeks to monitor and analyze instances 

of the disorder in the linguistic structure. 

This study took the "Thunder"-the collected short stories- as a model to achieve the study 

objectives..                              

Key  words:Stylistics, neighborhood disturbance, aphasia, Zakaria Tamer's story, features 

of poetic discourse and poetic tendency   
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 تمهيد: 

ا تنطلق الدراسة ا  ألسلوبية للن  األدبي من تسليط الضوء على لغته باعتبارها مصدر 

أوال وأخيرا؛ إذ تنسج الن  وتمنحه أَدَبِيَّتهُ  وتشكل األسلوب الخاص وتمنحه هويته التي تميزه  

عن غيره من النصوص األدبية. وبالنظر إلى جذور نشأة األسلوبية وعالقتها الوثيقة باللغة وعلم 

يات  وبالنَّظر إلى أنها منهج شكلي في دراسة لغة الن  االدبي   فإنه ال بد من أن  اللغة أي اللسان

 تكون دراسة اللغة وسبر غورها المدخل الرئيس لدراسة السمات األسلوبية في األعمال األدبية.  

ويذكر أن األسلوبي يختلف عن اللساني باعتبار األول ال يركز إال على خصائ  القول  

ما   فيها  وعلى  الجمالي  بالبعد  انشغال  دون  من  اللغة  لدراسة  يسعى  الثاني  بينما  فعالية   من  لها 

على  فإنه  بينهما  الفروقات  هذه  رغم  ولكن  معياريا.  علمه  يرا  وكذلك  الصواب   واالستعمال 

والداللة   والنحو  والصرف  الصوتيات  من  اللساني  التحليل  مستويات  بكافة  يعتني  أن  األسلوبي 

وغير الن   69ها والمعجم  في  تأثيراتها  وبيان  القول  خصائ   عن  الكشف  إجراءات  إلنجاز    

 األدبي.  

وانطالق ا من هذا؛ فإن هذا الفصل يقف على دراسة تجليات السمات األسلوبية الشعرية  

الناتجة عن اضطراب المجاورة في قص  زكريا تامر على المستوا اللغوي التركيبي من خالل 

ال الحروف واأللفات والجمل في الن  استعانة بالمعرفة اللسانية اللغوية. تسليط الضوء على استعم

ويتوافق هذا اإلجراء مع المنهج البنيوي في مجال الدراسات األسلوبية؛ إذ "ينظر هذا المنهج إلى  

الظواهر األسلوبية كجزء من البنية أو التركيبة األساسية للن   فهو يعتمد من ناحية على التحليل  

لجزئيات العمل األدبي كن  لغوي  ومن الناحية األخرا على اكتشاف العالقات بين هذه    الدقيق

 .70الجزئيات  وما يعد منها مهيمنا وما يعد فرعيا"

وقد اهتدت الباحثة إلى بعص المالمح المهمة التي ساهمت في تشكيل األسلوب الشعري  

بفعاليات   تأثرا  الظواهر  هذه  ونشأت  التركيبي.  اللغوي  المستوا  على  تامر  زكريا  قص   في 

 اضطراب المجاورة. ويمكن تلخي  هذه المظاهر في ثالث نقاط رئيسة  وهي: 

 ا مع اختفاء أدوات الربط. أوال  قصر الجمل واختزالها  وتقطعه -

المعنية من ضمن المعجم الخاص لها  وتكرار الجمل أو   - وثانيا  تكرار األلفات  

 البنية النحوية المتشابهة. 

 وثالثا  توتيف اللغة االستعارية المفارقة للمألوف.  -

وال يتوقف هذا البحث عند اإلشارة إلى هذه التجليات األسلوبية الرئيسة الظاهرة في  

على عالقتها مع قص  زك بناء  الظواهر  هذه  نشأة  آليات  بيان  يحاول  وإنما  فحسب   تامر  ريا 

 

  1  ترجمة: محمد الزكراوي  المنظمة العربية للترجمة  طمبادئ األسلوبيات العامة انظر: لرتوما  بيار     69

 21-20م  ص2011
 15م  ص1985  1  الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر  طاتجاهات البحث األسلوبي عياد  شكري    70
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األسلوبية   السمات  هذه  فعالية  تفسير  إلى  للوصول  يسعى  وكذلك   . المجاورة  اضطراب  نظرية 

كاٍت فكرية ونفسية ومعنوية   وتأثيراتها في الن   والكشف عّما وراء هذه البنية الشكلية من ُمَحّرِ

 ية األسلوبية تتشكل على هذا النحو تحديد ا. تجعل البن

 

 . قَِصر الجمل وتقطعها مع اختفاء أدوات الربط 1

من بين السمات األسلوبية الشعرية المهيمنة على قص  زكريا تامر أن جملتها تتسم   

بشكل عام بالقصر والبساطة واالختزال في التكوين  مما أدا إلى كثافة ورمزية وإيحاءات تحتوي 

دالالت ما. وكذلك تتصف جملها في بعص األحيان بالتقطع واالفتقار إلى الترابط فيما بينها   على 

ويُشعر ذلك القارئ بالفراغ واالستغراب والتساؤل  ويفرض عليه ملء الفجوات بسبب عدم وجود  

الروابط بينها نحوي ا أو معنوي ا. ويمكن العثور على هذه السمة األسلوبية في قص  تامر سواء 

أكانت في لغة السرد أم في لغة الحوار؛ ولكن تظهر على نحو أوضح  في لغة الحوار الخارجي  

 والحوار الداخلي. 

"اللغة    بأن  علما  الشعرية؛  تامر  الصفات تضفي على قص  زكريا  هذه  أن  ويالحظ 

. وتعد هذه من تواهر 71الشعرية لغة ذات جمل قصيرة متالحقة  متوترة مكثف غنية باإليحاء"

نزياح لكونها تبتعد عن القوانين التركيبية المعيارية العادية في الخطاب النثري  وتمنع إرسال اال

الرسالة إلى المتلقي بصورة طبيعية وإنما تكسر توقعات القارئ وتلفت انتباهه  مما أدا إلى إيجاد  

 . التأثيرات الجمالية الفنية وتشكيل السمات األسلوبية الخاصة في األعمال األدبية

وقد يرتبط أحد أسباب تهور هذا النمط األسلوبي لدا زكريا تامر الذي يتميز بقصر   

الجمل وبساطتها واختزالها بخبرته الطويلة والغنية في تأليف قص  األطفال  فقد "توجه للكتابة 

 فتميز أسلوبه وأثار االنتباه للغته... ولقد كتب زكريا ما يزيد على مائة  1968لألطفال منذ عام  

 . 72وخمسين قصة لألطفال" 

وقصصه   لألطفال  قصصه  بين  المشتركة  القواسم  من  كثير  مالحظة  يمكن  وبالفعل 

القصيرة األخرا من حيث األسلوب اللغوي والتركيب الشكلي  إال أنه ال يوجد أي دراسة مستقلة 

فاته األخرا  تبحث جديا في قص  األطفال لدا زكريا تامر وعالقة التأثير والتأثر بينها وبين مؤل

 وهو ما يتطلب مزيدا من االهتمام بهذا المجال لسد هذا النق .  

الخاص  الشعري  األسلوب  نشأة  سبب  عن  الكشف  إلى  يسعى  فإنه  المبحث  هذا  وأما 

المتمثل في قصر اللغة وتقطعها لدا زكريا تامر بناء على تأثير اضطراب المجاورة وبيان فاعليته 

يم مظاهر هذا األسلوب إلى نوعين؛ يتمثل األول في الجمل القصيرة في الن  األدبي. ويمكن تقس

 

 287م  ص1992لطباعة والنشر    األهالي ل الرواية النسوية في بالد الشام قاضي  إيمان    71
 26  صم1995  1  عمان: المؤسسة العربية للدراسات  طزكريا تامر والقصة القصيرة الصمادي  امتنان    72
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البسيطة المختزلة  وأما النوع الثاني فهو يتجلى في الجمل المنقطعة غير المترابطة لغويا ودالليا 

في تل غياب أدوات الربط بينها. ويذكر أن كل واحد منهما يظهر على حدة أو سويا في الوقت 

 نفسه حسب السياق.  

الحظ أن النوع األول من مظاهر األسلوب الشعري الذي يتجلى بقصر اللغة والجمل  وي

جاء  متأثرا باضطراب المجاورة؛ إذ يسبب هذا االضطراب الخلل في تأليف الكلمات في المستوا  

)الجملة( ويؤدي إلى ما يصاحب ذلك من تقل  مدا الجمل. وكذلك يذكر أن اضطراب      األوسع

طوقات الطفلية التي تتكون من الجملة الواحدة والجملة ذات الكلمات الواحدة. المجاورة يولد المن

وفي حالة الحبسة المتقدمة فإنه من الممكن أن يختزل كل منطوق إلى جملة مفردة تتكون من كلمة 

 73واحدة.

ومن المهم هنا أن نكشف عن تأثيرات هذا النمط من األسلوب فنيا ودالليا  وبيان دوافع 

في  الكاتب و المختصرة  القصيرة  الجمل  أن  تامر. ويذكر  عليه في قص  زكريا  االعتماد  راء 

المعنى  وترفع   تكثيف  إلى  الشعر  وتؤدي  إيقاع   إيقاعا سريعا وقريبا من  عليها  القصة تضفي 

درجة اإليحائية والغموض  مما يعطي للغة القصة الشعرية من ناحية فنية جمالية. وكذلك يساهم 

الناتج عن الجمل القصيرة في خلق أجواء من التوتر وإحساس بالقلق واالختناق    اإليقاع السريع

 لدا المتلقي؛ ويتناسب ذلك مع مضامين القص  السوداوية لدا زكريا تامر بشكل عام. 

وبالفعل نلحظ أن لغة قصة زكريا تامر بصورة عامة قصيرة بسيطة ومكثفة إيحائية   

ص في لغة الحوار الخارجي بين الشخصيات في القصة   ولكن هذه السمة تبرز على وجه الخصو

وبعص األحيان في الحوار الداخلي أي ما يعرف بالمونولوج الذي يتطور أو ينتقل من موضوع  

 إلى آخر من خالل التقنيات السردية المتنوعة مثل: تيار الوعي  والتداعي  وغير ذلك.

وقد توحي الجمل القصيرة والمختزلة في الحوار الخارجي بين الشخصيات في قص   

زكريا تامر بفقدان اإلنسانية وعدم القدرة على التواصل فيما بينها واإلحساس بالعزلة والغربة في 

آن واحد. إذ يعطي هذا النوع من الحوار القصير بين الناس شعورا جافا وباردا وغير دافئ وال 

ويتناسب هذا النمط من األسلوب مع عالقات الشخصيات ومواقفها من بعضها البعص في  إنساني   

قص  زكريا تامر. وتنشأ هذه العالقة عادة بين الظالم وبين المظلوم من ناحية  وبين المهزوم  

 وبين الالمبالي من ناحية أخرا. 

لطة المستبدة ويالحظ أن كثيرا من قص  تامر تدور بين الشخصية الظالمة الممثلة للس

وبين الشخصية المظلومة التي تمثل عامة الشعب الفقير والبريء. وعادة يوجه الظالم تهمة زائفة  

إلى المظلوم وال يمنحه فرصة للدفاع عن نفسه وال يحاول أن يستمع إليه  وهنا يتصف أسلوب لغة  

ذا األسلوب صيغة الظالم بالقصر واالختزال والصرامة والقطع  وفي كثير من األحيان يرافق ه
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فعل األمر في سبيل فرض نفسه باتجاه أحادي كأنه ال يريد أن يفتح أدنى مجال لقبول اآلخر  وتتابع  

الجمل القصيرة المختزلة وأحيانا البرقية تعني أن المستبد أو الشرطي يريد أن يتحكم في الموقف  

 .لحوارويحرم الطرف اآلخر من أي فرصة للدفاع عن نفسه أو المساهمة في ا

وبينما يحاول المظلوم أن يرفص التهمة الموجهة له في البداية  ولكن يضطر لالعتراف 

بها واالستسالم للواقع المفروض عليه مهما كانت إرادته  فيقل طول كالمه تدريجيا ثم يحرم من  

موت   مع  السكوت  هذا  يأتي  وعادة  القصة.  نهاية  في  قهريا  الصمت  على  ويجبر  للتكلم  فرصه 

 يعرض في قصة 'الصقر':  المظلوم  كما

 "فأشار )الشرطي( بإصبع طويلة إلى وجهي  وقال: ))ووجهك؟((.

 : ))وجهي؟ ما به؟((-

 : ))انظر إلى المرآة. وجهك عابس. لماذا؟((.-

 : ))ألني بال عمل((. -

 .ي: ))اسكت. أتجرؤ على انتقاد القوانين؟((

 ((. !: ))أنا؟-

 .74أن تمشي في الشوارع(("  : ))هس. أقفل فمك وابتعد عن وجهي واحذر-

 

العينين   "... ثم قذفوا بي إلى النهر  فغصت حاال في مياهه مندفعا إلى القاع مغمص 

والفم محاوال أن أتخيل مدينة تحترق تحت سماء خضراء وقمر أسود. وعندما أراد فمي أن ينادي  

اؤب تاركا الشمس  أمي مستغيثا  خنقت المياه صرخته  وأجبرته على الصمت. وهكذا ُحرمت التث

 .75تشرق كل صباح" 

المقوس  الظهر  مثل  الشخصية  بمظاهرها  البلد  بإهانة  الشخصية  الشرطي  يتهم  هنا 

الكالم   من  الشرطي  منعها  نفسها  عن  وتدافع  التهمة  ترفص  أن  حاولت  وكلما  العابس   والوجه 

نها تثاءبت في  وأسكتها بالقسوة وباللغة القصيرة والصارمة. وبعد ذلك أحضرها إلى المحكمة أل

النهر بحكم اإلعدام  وهي مربوطة بالحبال  فمهما أرادت أن   الشارع وتلقى هذه الشخصية إلى 

 تستغيث  فال تستطيع أن تفتح الفم وال تصرخ به بسبب مياه النهر المتدفقة عليها.  

م  وال يكتفي الظالم باختزال لغته عند ممارسة القمع وإنما يفرض على المظلوم قلة الكال

واختزاله وحتى الصمت لكي يحرمه من فرصة التعبير والكالم واالستغاثة من الموت المادي أو 

'الصمت' باعتباره وسيلة من وسائل   الضوء على دور  المعنوي. وهنا من الضروري أن نسلط 

الظالم لممارسة السلطة على المظلومين. ففي بعص القص  توجه التهمة الكاذبة إلى شخ  قد  
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لتزم بالصمت رغما عنه وبالتالي أصال ال تتاح له فرصة لفتح فمه ورفص التهمة  مات وهو ي

 وفي النهاية يحكم عليه بالعقوبة حتى بعد موته كما يعرض في قصة 'المتهم' على سبيل المثال.  

 76وهو عمر الخيام -ثمَّ إن السكوت يفرض في هذه القصة على أحد أهل العلم والمعرفة  

نه سبق أن أدرك إشكاليات الواقع وتمرد عليها وأثار الرأي العام من خالل لكو -الشخ  الحقيقي

ومعاقبة  صامتة  جثة  شكل  على  يظهر  الخيام  عمر  المتهم  قصة  في  ولكن  واألقالم.  األصوات 

بالحرمان من امتالك الورقة والقلم  ولعل زكريا تامر يريد من هذا الموقف التعبير عن حالة يأس  

 لى القيام بمسؤوليته في تل قمع السلطة.   المثقف غير القادر ع

وأما الحوار القائم على العالقة بين المأزوم وبين الالمبالي المحيط به فتتجلى مظاهر 

أسلوبه في القصر واالختزال والبساطة. وقد يدل هذا األسلوب على فتور العالقة بينهما؛ إذ يثير  

االهتمام بقلة  ويوحي  المشاعر   ببرود  اإلحساس  فيما    ذلك  اإلنسانية  غياب  إلى  ويشير  والعناية 

 بينهما.  

ونلحظ أن الشخصية المأزومة في قص  زكريا تامر تشكو َمن حولها ما ينقصه من 

المعنوية   أو  المادية  المساعدة  أو  الدافئ  االهتمام  نيل  في سبيل  الكريمة والسعادة  المال والحياة 

ا  ولكنهم عادة يردون عليها بالفتور والالمباالة   ويخيبون أملها. ويتجلى هذا الموقف تجليا واضح 

في الجمل القصيرة غير الممطوطة والمختزلة غير الكاملة. ويمكن أن نجد أمثلة عديدة على هذا  

األسلوب في قص  زكريا تامر  ومنها الحوار الخارجي التالي الذي يدور بين الشخصيات في  

 قصة 'الجوع':

 وهو يبتسم ابتسامة ماكرة: "... وصمت هنيهات ثم أضاف 

 : ))بودي لو أسكر((. -

 : ))ال((. -

 : ))لماذا ال؟((. -

 : ))أنا ضد الخمرة((. -

 : ))جرعة صغيرة فقط((. -

 : ))ال فائدة في التوسل  فلن أغير موقفي((. -

فحنق أحمد على صديقه البخيل  وغادر مرسمه متضايقا أشد الضيق  وسار في الشارع  

 77عجوزا عمره آالف السنين..."تحت شمس آب 
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ويذكر أن هذا الحوار القصير المختزل يدور بين أحمد الجائع الفقير وصديقه الرسام   

حيث يزور أحمد صديقه بحثا عن شيٍء يأكله ويلمح إلى رغبته في الشرب. ولكن صديقه يرد عليه  

يضطر أحمد إلى  بفتور ويرفص ذلك ببرود مما يثير غضب أحمد ويحبطه مهما كان السبب  ف

التنقل في الشارع مرة أخرا  تحت أشعة الشمس القاسية في شهر آب  وهو يتضايق من المباالة  

 صديقه به وما أتهرهُ من عدم االكتراث.  

ا شديدا أيضا ورغم   ولكن ال أحد يستحق اللوم حتى أحمد نفسه؛ إذ كان صديقه فقيرا فقر 

مد من خالل رسم دجاجة على الورق بدال من تقديم ذلك حاول قدر المستطاع تقديم الضيافة ألح

دجاجة حقيقية له من شدة الفقر. وهنا ال يريد زكريا تامر انتقاد الشخ  الالمبالي فحسب  وإنما 

العناية بالمحيطين به ويعجر عن تلبية  قد يوحي بنقد الظروف الصعبة التي تجعل اإلنسان يفقد 

 مطالبهم ماديا أو معنويا.   

عناوين قص  زكريا تامر تتصف أيضا بقصر الجمل وبساطتها واختزالها    ويالحظ أن

سواء أكانت رئيسة أم فرعية ولكنها تحتوي على قصدية المؤلف وتعبر عن الن  في آن واحد   

لكونها َمصوَغة  بلغة مكثَّفة وغنية وإيحائيَّة؛ إذ يمكن القول بأن عناوين قص  زكريا تامر تتمتع  

 ية مثلما تتمتع بها نصوصها .  بقدر كبير من الشعر

وقد حدد بعص المنظريين والنقاد مثل جان كوهن وجيرار جينت وتائف العنوان في  

. ويعد االقتصاد اللغوي لعنوان قص   78األدب؛ فمنها وتيفة اإلغراء والوصف واإليحاء والجمال

الوتائف هذه  بكل  لتقوم  والمناسبة  األساسية  الشروط  بشعريته من  تامر  تتألف  زكريا  وبالفعل   .

عناوين قص  تامر من كلمة واحدة أو كلمتين أو جملة  وتتميز جمعيها باقتصادها اللغوي الشديد  

اللغة   بنية  مع  بنيتها  تتعالق  وكذلك  الغموض   يولِّد  الذي  الحذف  على  النحوية  بنيتها  و"تقوم 

 . 79السردية" 

الثالثة   "الرعد" التي صدرت  ونلحظ أبرز األمثلة على ذلك في مجموعته القصصية 

؛ إذ يتألف عنوانها الرئيس من كلمة واحدة 'الرعد' ويأتي معظم عناوينها الفرعية تحته  ١٩٧٠عام  

مثله بكلمة واحدة: 'السجن' و'الصقر'  و'المتهم' و'اللحى' و'النسيان' و'جوع' و'األطفال' و'خضراء'  

ر اللغوي الشديد وتتمتع بما يؤدي  و'الهزيمة' و'الكذب'. ويذكر أن كل هذه العناوين تتصف بالفق

 إليه من سمات الغموض والتكثيف واإليحائية والرمزية.  

ونظرا لالقصاد اللغوي في العناوين والغموض الناشئ منه فإنه يَْصعُُب علينا الوصول 

إلى المعاني المستترة للعناوين بداللتها الظاهرة والسطحية. ويتطلب هذا األمر قراءة الن  المعمقة 

مقارنته بداللة عنوانه بعيدا عن اللجوء إلى مرجعياته الخارجية  وكذلك بحاجة إلى قراءة تأخذ  و
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المجموعة   دائرة  في  والصغيرة  الكبيرة  العناوين  بين  واألفقية  العمودية  العالقات  االعتبار  بعين 

 القصصية. 

ق و'الرعد' كلمة تحمل معنى يحيل إلى تاهرة طبيعية تحدث بصحبة األمطار والبر

واألصوات وتثير الرعب وترمز إلى القوة. ولكن يصعب علينا بيان قصدية الكاتب المستترة وراء  

كلمة الرعد بداللتها الخارجية وحدها  وإنما نحتاج إلى قراءة النصوص بطريقة مفصلة والربط 

تامر  بين العناوين والنصوص و المقارنة بين العناوين الرئيسة والفرعية للكشف عن دوافع زكريا  

 الختيار الرعد لعنوان المجموعة  القصصية. 

قد يوحي بالواقع المرير القاسي  الرعد'  وبعد قراءة هذه المجموعة فيمكن إدراك أن لفظ '

الذي "يوقظ الناس من الغفلة واألوهام ويولد عندهم الرهبة والخوف   1967المتمثل في هزيمة  

ر والرعب واالستبداد والتخلف  وهو ما ويجعل الوعي يصحو على صورة الواقع المحكوم بالقه

. وقد نصل إلى هذا التفسير ليس فقط بناء على المعطيات التاريخية 80شكل عوامل الهزيمة المدوية"

أو السياسية عند صدور القصة وإنما يقوم التفسير أيضا على مضامينها والعالقات العضوية التي 

 ية لهذه المجموعة.     تربط بينها وبين لغة العناوين الرئيسة والفرع

وأما المظهر الثاني من األسلوب الشعري الذي نشأ تأثرا باضطراب المجاورة في قصة  

زكريا تامر  فهو تتابع الجمل المقطعة غير المترابطة لغويا أو دالليا بسبب اختفاء أدوات الربط  

م األول  المظهر  مع  عادة  ذلك  ويأتي  وغيرها   والصلة  العطف  حروف  مثل  األسلوب  بينها  ن 

 الشعري المتمثل بالجملة القصيرة والبسيطة والمختزلة.

منتشرة   كانت  وإنما  تامر  زكريا  تجديد  من  ليست  األسلوبية  الظاهرة  هذه  أن  ويذكر 

ونجيب محفوت  إدريس  يوسف  مثل  العربية  القصة  كتاب  عدد من  لدا  ا عن   81ومعروفة  تعبير 

إلى أن الدراسة في األساس تهدف إلى الكشف موقف ما أو رؤية ما. ولكن سبب ذكره هنا يرجع  

 عن آليات والدة كل المظاهر األسلوبية في قص  زكريا تامر استنادا إلى نظرية الحبسة.  

وقد نشأ تقطع الجمل من غير أدوات الربط بينها من فعالية اضطراب المجاورة الذي 

ى مجرد ركام من الكلمات. وفي  يسبب مشكلة النسج وضياع القوانين التركيبية مما يحول الجملة إل

هذه الحالة يصبح نسق ترتيب الكلمات عشوائي ا  وتختفي روابط التنسيق واإلتباع القواعدية. وفي  

الوقت نفسه تختفي هنا  الكلمات التي تؤدي وتائف نحوية خالصة  مثل ضمائر الوصل وحروف  

في قص  زكريا تامر أن الجمل    وبالتالي نلحظ  82الجر وغير ذلك ليصبح أسلوبه 'أسلوبا برقيا'.
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القصيرة تتالحق ولكنها ال تترابط لغويا وال دالليا كأنها ركام من الكلمات ليس إال  وإنما تنقطع  

 بغياب أدوات الربط مما يشكل األسلوب البرقي.

وقد يعد هذا النمط من األسلوب عقبة  تمنع وصول الرسالة إلى المتلقي في نظام التواصل 

الحياة ألنه غير مترابط نحويا ومنطقيا على عكس ما نجده في الخطاب النثري عامة.    االعتيادي في

و مع هذه العقبات والعيوب التواصلية إال أن له في المجال الفني األدبي فوائد كثيرة لكونه يفرض 

   على القارئ  ملء الفراغات ويفتح أمامه المجال إلطالق العنان للخيال من ناحية منطقية وداللية

وكذلك يمنح القصة إيقاع ا سريع ا  ويخلق أجواء  من التوتر وإحساس ا بالقلق من ناحية فنية وجمالية   

ا من الشعرية.  ا كبير   وذلك كلُّه يضفي على لغة القصة عند زكريا تامر قدر 

ويالحظ أن زكريا تامر يستثمر هذا األسلوب عادة في الحوار الداخلي الذي يعبر عما 

داخل الشخصيات ويتطور من موضوع إلى آخر بتيار الوعي والتداعيات. ونلحظ أن يجول في  

هذا األسلوب البرقي يأتي في قص  تامر غالبا ليعكس حاالت الشخصيات النفسية المضطربة 

التي تعاني من خيبة األمل والقلق الدائم واليأس من الواقع الظالم السوداوي؛ إذ "اإلنسان المأزوم  

  ومن ثَمَّ جاءت  83قة منطقية متواصلة  فتتداعى الصور واألفكار من غير ترتيب" ال يفكر بطري

على   الحفات  عن  العاجزة  المضطربة  اإلنسان  حالة  تعكس  لكي  المترابطة  غير  المفككة  اللغة 

 االستقرار النفسي.

 بوضوح: وتُْظِهر األمثلة التالية من قصة 'صهيل الجواد األبيص' هذه السمة األسلوبية 

اللون الجبال   "أشرق يا وجهها الشاحب يا صباحا متعبا. صفير قطار. وداعا وداعا. 

التراب أخضر.  السماء. خضراء.  للربيع.  أبوابه  يفتح  العالم  أجنحة.  دافئ ذي  إيقاع  إلى  يتحول 

الجبال خضراء. الغيوم خضراء. البحار خضراء. الحزن أخضر. أنا أخضر.. رمادي.. أسود. كل  

 .84ود"شيء أس

ونلحظ في هذه الفقرة من الحوار الداخلي أن الجمل القصيرة تتالحق ولكنها ال ترتبط  

بترتيب منطقي وال توجد بينها روابط لغوية ونحوية معتادة  إنما تنقطع هذه الجمل وتترابط فقط  

الطبيعة مث الربيع عناصر  بعد  الوداع مرتين  وجاء  بعد صفير قطار كلمة  فيأتي  ل بالتداعيات. 

التراب والجبال والغيوم والبحار وكذلك األلوان المختلفة أخضر ورمادي وأسود  ولكنه ليس من  

 السهل الوصول إلى الرسالة المستترة وراء هذا األسلوب.  

ولعل زكريا تامر  من خالل توتيف هذا األسلوب  ال يريد أن يدل على العالم الداخلي  

اإلشارة إلى العالم الخارجي الذي تعيش فيه أيضا  للشخصيات المضطربة فحسب وإنما يرغب في  
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وهو عالم عشوائي يسيطر عليه الظلم والقمع وال يخضع للمنطق والعقالنية بل يمتلئ بالتناقضات  

 والمفارقات.

المكبوتة  مشاعره  تفجير  في  المأزوم  الشخ   رغبة  مع  األسلوب  هذا  يتناسب  وقد 

الجمل   إن  إذ  المحرومة.  واإلحساس  والتعبير عن رغبته  السريع  النفس  تخلقه من  المقطعة وما 

بالتوتر يشبه الصرخة التي تنفجر عفويا وتتدفق عشوائيا من دون ترتيب منطقي. في هذه الحالة  

ال يمكن أن تأتي هذه الصرخات بنفس طويل ممتد وال بتسلسل منطقي عقالني مثل أي جمل أخرا  

 ألغنية الزرقاء الخشنة':  في الخطاب النثري العادي  ويتضح ذلك في قصة 'ا

الضيقة    الخمر والغناء واألزقة  أبكي. أحب  فقير بال عمل. ال أضحك. ال  "أنا رجل 

وأحب الشعر والخبز األبيص والنهود الفتية والمطر. عيناي نعشان.. ذئبان مريضان  وعينا أميمة 

شحاذا تبكيه عتمة الليل. كانتا نجمتين خبزهما قلبي  وقلبي قد يكون بلبال مذبوح العنق  وقد يكون  

 .85في الليل هربت أميمة من حارتنا"

ونلحظ هنا أن الشخصية الرئيسة تقول لنفسها وهي تعاني من الفقر المدقع وتشكو من  

الظروف الصعبة التي تعيشها  وتتمنى أن تكون ملكا في المدينة وتنقذ أميمة التي تحبها من الجوع  

جمل المقطعة دون ترتيب منطقي وال أدوات الربط بينها  وإنما  والفقر. وفي هذه الفقرة تتالحق ال 

الرغبة   من  داخلها  في  يجول  عما  للتعبير  المنفجرة  الشخصية  كأنها صرخة  الجمل  هذه  تتدفق 

 واألمنية والغضب واليأس واإلحباط. 

اللغوي  الربط  أدوات  المقطعة حتى في غياب  الجمل  ويذكر هنا أن ثمة وسيلة لربط 

لتسلسل المنطقي فيما بينها  أال وهي 'التداعي' الذي يعتمد عليه الكاتب غالبا في سبيل النحوي أو ا

في   التداعي  أن  يالحظ  ولكن  ترتيب.  غير  من  بحرية  المتدفقة  األفكار  أو  المشاعر  عن  التعبير 

قص  زكريا تامر ال يأتي من فراغ  وإنما يقوم على بعص الظواهر اللغوية مثل "تكرار كلمة 

ها  والطباق والمقابلة  وتكرار الكلمة األخيرة والبدء بها في الفاصلة الجديدة وهو أسلوب ومشتقات

 . anadiplosis"86مسمى بالي

وبالفعل نجد في المثال األول تكرار كلمة األخضر ومشتقاتها التي تساعد في توتيف 

أبكي'  و'عيناي نعشان'    التداعي   وأما في المثال الثاني فنلحظ الطباق والمقابلة 'ال أضحك' و'ال

مثل  الجديدة  الجملة  في  بها  والبدء  األخيرة  الكملة  تكرار  وكذلك  نجمتين'   كانتا  أميمة  و'وعينا 

  الليل   فيالليل.  قد يكون بلبال مذبوح العنق  وقد يكون شحاذا تبكيه عتمة    قلبي، وقلبي'وخبزهما  
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أميمة من حارتنا'.  اللغوية في  87هربت  الظواهر  التداعي من ناحية     وتساهم هذه  القيام بوتيفة 

 وتزيد شعرية لغة القصة لدا زكريا تامر من ناحية أخرا.

 

   تكرار اللغة .2

النزعة   تامر  زكريا  لقصة  تمنح  التي  األسلوبية  المظاهر  أبرز  من  اللغة  تكرار  يُعَدُّ 

رية منذ الشعرية  فالتكرار من الظواهر المنتشرة والشائعة خصوصا في النصوص األدبية الشع

زمن طويل  ويأتي التكرار عند الشعراء بأشكال متنوعة بدءا من القافية والرديف وتكرار الحروف  

ولكن هذا األسلوب ال يقتصر على الشعر    .88والكلمات والتراكيب وكذلك المصرع أو البيت كامال 

ة أو الرواية وحده وإنما ينطبق أيضا على األدب النثري؛ إذ يلجأ إليه بعص كتاب القصة القصير

 لالستفادة مما يصنعه أسلوب التكرار من الفعالية الفنية والفوائد الداللية على حد سواء. 

المعنوية والتداولية من خالله   اللغة وتيفتها  ورغم أن التكرار غير ضروري لتؤدي 

بالغة من وكذلك يعد من المحسنات اللغوية أو األلعاب اللغوية  إال أنه يحظى باالهتمام والعناية ال

الخطاب  أو  الشعري  الخطاب  في  أكان  الواسع سواء  النطاق  على  ويوتَُّف  األسلوبية   الدراسة 

 النثري اإلقناعي نظرا لفاعلياته المتنوعة وقيمها المختلفة. 

المتعة  يمنح  الذي  الموسيقي  اإليقاع  صنع  في  الفنية  الجمالية  التكرار  قيمة  وتكمن 

ن  أي ما يعرف بوتيفة التأثير. وثمة قيمة داللية للتكرار تتمثل  السماعية للمتلقي خالل قراءة ال

في توكيد رسالة أو فكرة معينة يريد الكاتب إيصالها إلى القاراء أي ما يسمى بوتيفة اإلقناع.  

وباإلضافة إلى ذلك يعد التكرار من الوسائل األسلوبية أوالبالغية التي تحقق التماسك النصي في  

 الخطاب.

اللغة الشعرية"   والتكرار م ن مظاهر االنزياح كما ذكره جان كوهن في كتابه "بنية 

أن   إال  الفونيماتي  االختالف  من خالل  الرسالة  أصال ضمان سالمة  تحاول  اللغة  إن  فيه  فيقول 

بالتجانس   االختالف  هذا  تعرقل  البالغية  أو  األسلوبية  الظواهر  من  وغيرهما  والقافية  التجنيس 

في  89الصوتي المعينة  اللغوية  والبنية  الجمل  أو  الكلمات  أو  الحروف  تكرار  أن  الواضح  فمن   .

المألوفة وكذلك من   اللغة  قانون  يخرج عن  الذي  االنزياح  يعد من تواهر  تامر  قص  زكريا 

 عناصر السمات األسلوبية الشعرية التي تميز نفسها عن القص  األخرا. 

 

 149-152انظر: المرجع نفسه  ص  87
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ة التكرار في قص  زكريا تامر بصورة علمية  ومن المهم هنا اإلشارة إلى آليات نشأ

مفصلة   فهو لم يأت من فراغ وال بالصدفة  وإنما جاء تأثرا بفعاليات اضطراب المجاورة مثلما  

تتأثر به تاهرة قصر اللغة وتقطعها التي تم ذكرها في المبحث األول. إذ في حال حدوث اضطراب 

دا الجمل وتنوعها  وبالتالي ال يمكن أن تتوسع المجاورة يحدث خلل في تأليف الكلمات ويتقل  م

 90الجمل أو تتنوع  بل تتكرر الجمل نفسها أو الجمل في صيغها البنائية المحدودة شكليا أو نحويا. 

وال يتوقف هذا التأثير عند مستوا الجملة  بل يمتد إلى مستوا الكلمة  فيمكن أن نلحظ  

المستعم لأللفات  المعجمي  التنوع  نطاق  أن  تضيّق  إلى  ذلك  تامر؛ ومرجع  في قص  زكريا  لة 

يشكل  عنصرا  وتَُكون  ناحية   من  أصال  النطاق  محدودة  جمال   تكّون  تامر  في قص   الكلمات 

الخطاب اللغوي الذي تسيطر عليه السمات االستعارية ويتطور من موضوع إلى آخر عن طريق 

ن يتضيق نطاق استخدام الكلمات  عملية المماثلة من ناحية أخرا. وفي هذا السياق  فال بد من أ

 وتتكرر األلفات نفسها و تتكرر مرادفاتها أو مشتقاتها.  

الفضاء   أن  يالحظ  المثال   سبيل  فعلى  السردي   المستوا  إلى  الفكرة  هذه  وتتطور 

المكاني في قص  زكريا تامر يفقد تنوعه مثلما يفقد فيها الكلمات والجمل على المستوا اللغوي؛  

  91تهور األماكن نفسها أو أماكن مشابهة بصورة محدودة في جميع القص .فيتكرر 

لغويا   بالتكرار  مليئة  لكونها  بالشعرية  تامر يتصف  أسلوب قص  زكريا  أن  ويذكر 

سواء أكان على المستوا اللفظي أو التركيبي؛ فعلى المستوا اللفظي نلحظ أن الكلمات نفسها أو  

نطاق محدود لتشكل المعجم الخاص لقص  زكريا تامر. ومن    مرادفاتها أو مشتقاتها تتكرر ضمن

أبرز األمثلة على ذلك: معجم المفردات الدالة على السوداوية التي تصور الجانب المظلم في العالم  

 الذي نعيش فيه  وهو عالم مليء بالمفارقات والتناقضات.  

قط  وإنما نلحظها  وال نلحظ مجموعة من الكلمات السوداوية في داخل القصة الواحدة ف

بصورة الفتة في جميع قص  زكريا تامر لدرجة أن الباحثة امتنان الصمادي تذكر في دراستها  

الوحدة   أنماط  الدالة على  األلفات  في قص  زكريا  "تكثر  أنه  القصيرة"  والقصة  تامر  "زكريا 

هذه األلفات  وكلها والغربة والعزلة والكآبة والشقاء  حتى إننا ال نستطيع أن نلحظ جملة تخلو من 

 . 92تصب في انهزام البطل أمام ذاته ومجتمعه"

وثمة مجموعة أخرا من األلفات التي تتكرر في قص  تامر  وهي الكلمات القضائية 

ا ما تتعرض الشخصيات  التي تستعمل غالبا في نقاط التفتيش أو المركز األمني أو المحكمة؛ إذ كثير 

التفتيش من الرجال الشرطة بتهمة غير معقولة وتضطر للمثول   الرئيسة لمواقف متشابهة  فتواجه
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أمام المحكمة الجنائية أو أمام صاحب السلطة وفي نهاية القصة يصدر عليها الحكم باإلعدام فتموت 

 بطريقة وحشية تخلو من اإلنسانية. 

ومهما اختلفت تفاصيل القص  فيما بينها  فكل هذه المواقف المتشابهة تلعب دورا في 

تضييق نطاق استخدام المفردات وتقليل تنوع األلفات لتشكل معجم الكلمات الخاصة لدا زكريا  

'السجين'   مثل  المختلفة   قصصه  في  تستعمل  القضائية  األلفات  من  كثيرا  نلحظ  وبالتالي  تامر. 

بالذنب و'اعتراف  و'الشرطي'  و'القاتل'  و'المتهم'  و'القوانين'  و'المحكمة'  و'القاضي'  ' و'الشاهد' 

و'اعتقال' و'إعدام شنقا' وغير ذلك؛ فعلى سبيل المثال  نجد تكرار هذه األلفات بصورة واضحة  

حتى في المجموعة القصصية وحدها  ففي مجموعة الرعد التي تتكون من  ثماني عشرة  قصة  

أصال  ال تخلو نصفها: قصة 'السجن' و'الصقر' و'الذي أحرق السفن' و'المتهم' و'النسيان' و'عباد  

المرتبطة  القضائية  الكلمات  من  مرح'  يوم  و'في  الرايات'  و'آخر  و'الحصان'  و'الشرطي'  هللا' 

القصة   تفاصيل  في  فروقات  وجود  رغم  الشرطة   ورجال  والحكم  والتهمة  والتفتيش  بالجريمة 

'السجن'   مثل  القصة  عناوين  على  حتى  نفسها  األلفات  هذه  وتفرض  بينها.  فيما  السرد  وطريقة 

 'الشرطي'.و'المتهم' و

القارئ   التي تتشكل بها قد يشعر  المتماثلة  إن تكرار هذه األلفات والمواقف واألجواء 

بالملل ويعّرض القصة لتهمة الرتابة واالبتذال  ولكن أسلوب التكرار في القصة لم يأت من فراغ  

قي برؤيته. فقد  وال بالصدفة  وإنما جاء من استراتيجيا الكاتب في سبيل توكيد رسالته أو إقناع المتل

يريد زكريا تامر من خالل هذا األسلوب تحذيرنا من أن صاحب السلطة يفرض نفسه باستمرار 

في كل جوانب حياتنا أينما كنا  وقد ال يمكننا أن نتخل  من دوامة القمع والظلم والقهر في تل  

تكرار استخدام الكلمات وجوده وبالتالي ال بد لنا من تذكير أنفسنا بهذا الواقع. وأما من حيث فوائد 

وحقولها المعجمية في القصة من ناحية فنية جمالية  فيمكن القول بأن ذلك يساهم في تحقيق التماسك  

 النصي الخطابي أو الوحدة الكلية ألعمال زكريا تامر.  

التركيبي فنلحظ أن الجمل أنفسها أو الجمل المتشابهة في الصيغ  وأما على المستوا 

صورة الفتة في قص  زكريا تامر  ويضفي ذلك على اللغة سردية شعرية ويشكل البنائية تتكرر ب

أسلوبها الخاص. وال نجد هذه الظاهرة في داخل القصة الواحدة فحسب  بل في جميع مستويات  

الجمل  تتكرر  ما  إذ غالبا  األلفات؛  الموضوع مع قضية تكرار  يتداخل هذا  أيضا  وقد  القص  

 وجود الكلمات نفسها  كما يعرض في قصة 'المتهم' على سبيل المثال:المتشابهة أو المتطابقة ب

ا.  "الشاهد السادس )سجين(: الحزن هو الذي أغراني بأن أطالب أن أحيا حرًّ

 الشاهد السابع )سجين(: الحزن أرغمني على شتم الحكومة. 

 الشاهد الثامن )سجين(: الحزن هو الذي دفعني إلى االشتراك في التظاهرة.

 د التاسع )سجين(: الحزن هو الذي حّرضني على أن أحاول الهرب من السجن. الشاه
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 93الشاهر العاشر)سجين(: الحزن وحده جعلني أكره رجال الشرطة."

وكما يُعرض في الفقرة تتكرر الجمل المتشابهة بنائيا وشكليا وكذلك تتكرر معها كلمتا   

المشترك ب الشهود )السجناء( ما أدا إلى  'الحزن' و'الشاهد' في آن واحد؛ فالحزن هو  ين جميع 

تماسك نصي وداللي في بنية هذه الفقرة. ويذكر أن في القصة المتهم شخصية رئيسة عمر الخيام 

ذلك  إذ  إلى شربها؛  ويدعو  الخمرة  يمدح  الذي  الشعر  بكتابة  يتهم  األرض  في  ودفن  مات  الذي 

نبية ويعد شرب الخمرة سلوكا يتعاون  يتعارض مع قانون الدولة الذي يمنع استيراد البضائع األج

قول   حسب  الدولة  في  االضطراب  وبث  األمن  وبتعكير  الجاسوس  بدور  يقوم  الذي  الحزن  مع 

 القاضي.  

وطبعا ال تعد هذه التهمة عذرا مقنعا وال منطقيا للقبص على عمر الخيام لكونه قد عاش  

ه أي عالقة مع قانون الدولة  م(  فأصال ليس لدي1123وكتب شعره ومات قبل زمان طويل )عام  

الحديثة وال ذنب له. وكذلك ثمة مفارقة واضحة في اعتبار أن كل األعمال التي نشأت من الحزن  

تعد من الجرائم التي ال بد أن يعاقب عليها  علما بأن هذه األعمال )طلب الحرية وشتم الحكومة 

الحر عن  للبحث  طرق ا  تمثل  بالفعل  التظاهرة...(  في  السلطات  واشتراك  ضد  والحق  والعدل  ية 

الجشعة. وقد يأتي هذا الموقف الغريب بقصد من المؤلف؛ إذ يريد أن يكشف من خالله عن مظاهر  

 كثيرة من التناقضات الموجودة في أقوال السلطات وأفعالها التي تفرضها على األفراد الضعفاء.  

س الصيغة البنائية أي ما  ويُْظهر النظر في المقطع السابق تكرار خمس جمل متتالية بنف

المبتدأ  وهو من يجعل الشهود   النحوي. وتأتي كلمة الحزن في موقع  البناء  يسمى بالتوازي في 

يفعلون األعمال المختلفة في سبيل نيل الحرية كأنه إنسان حي يفكر ويتحرك كما يريد. بينما يبقى  

أد دون  األعمال  بهذه  للقيام  يضطرون  كأنهم  بهم  مفعوال  يبدون الشهود  أو  اإلرادة  من  حد  نى 

هذا  يوحي  وقد  التهمة.  من  وهروبا  السلطة  من  خوفا  للحزن  المسؤولية  كل  لتحميل  محاوالٍت 

التركيب بقيمة مشاعر الحزن لدا اإلنسان باعتباره دافعا إلدراك األخطاء واإلشكالية في الواقع  

 هذه اإلشكاليات.   المحيط به ومصدرا يولد اإلرادة لمقاومة

فوائد تكرار استخدام نفس التركيب من الجمل فهي تكمن في توكيد الداللة ومحاولة أما   

اإلقناع برسالة الكاتب التي تشير إلى أهمية اإلحساس بالحزن الذي يدفعنا إلى إدراك اإلشكاليات  

 واألخطاء والمفارقات التي تحيط بنا ويشجعنا على التمرد عليها.

فس البناء النحوي المتكرر هنا يخلق أجواء  من التوتر ويذكر أن تالحق أقوال الشهود بن 

والضغط وضيق النفس؛ إذ يوحي هذا األسلوب بإصرارهم على فرض التهمة الكاذبة على الحزن  

كأنهم لن يسمحوا  له ولو لحظة بإعطاء فرصة للرد عليهم أو الدفاع عن نفسه. ويمكن أن نلحظ  

زكريا تامر  خصوصا عندما يستدعي الكاتب   هذا األسلوب في كثير من القص  األخرا لدا
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التهم  إثبات  إلى  يضطرون  الذين  الشهود  دور  تلعب  التي  الجانبية  الشخصيات  من  مجموعة 

 المفروضة على الشخصية الرئيسة البريئة مثلما يحدث في هذه القصة.  

والسخرية   اليأس  يثير  وهو  السوداوية  غاية  في  القصة  موضوع  أن  المفارقة  ومن 

السماعية  واإلحب المتعة  يضفي  الذي  الموسيقي  اإليقاع  صنع  في  يساهم  التكرار  هذا  أن  إال  اط 

الجمالية ويضفي الشعرية على لغة القصة  ويُشعر المتلقي كأنه يقرأ أبيات ا من الشعر الجميل. ومن  

المضامين   وبين  جميل  شاعرّي  بأسلوب  المصوغة  األشكال  بين  المفارقة  جماليات  تتحقق  هنا 

وية  كما يذكر د. صبري حافظ: "فينزع إلى إغراق كل صوت مأساوي خافت في شاعرية  المأسا

 .  94فياضة" 

ويالحظ أن ثمة بنيات تركيبية معينة تتكرر بالتوازي مثلما يبدو في الشعر  وهي تظهر 

المجاورة  بتأثير فعاليات اضطراب  النطاق في جميع قص  زكريا تامر  بصورة عامة واسعة 

مدا الجمل وتنوعها. ومن أبرز األمثلة على ذلك تكرار الجملة المؤلَّفة من ")الفعل الذي يقل  من  

النوع   في  التناوب  مع  النعت   + المجرور  االسم   + الجارة(  الجار)الباء  حرف   + الماضي 

. وهذا يذكره د. علي بيانلو في دراسته التي تحاول البحث عن التعبيرات المتكررة في 95والعدد("

ور في اليوم العاشر" اعتمادا إلى المنهج اإلحصائي  وهو يقول فيها إن "الكاتب مجموعة "النم

. وهذا ما أشرنا إليه سابقا عند الحديث عن تضيق  96زكريا تامر يعاني من ضيق الدائرة اللفظية"

 نطاق استخدام المفردات لدا زكريا تامر مثل الكلمات السوداوية والكلمات القضائية.

أن نلحظ تكرار هذا التركيب من الجمل في أكثر من المجموعة القصصية  وبالفعل يمكن  

الواردة أعاله وإنما يتكرر بشكل عام مهيمن على جميع قص  زكريا تامر. ويذكر أن هذا التركيب 

'قال' و'سأل' ومشتقاتها مثل 'صاح' و'همس' و'هتف' و'تساءل'   مثل  أفعال معينة  يأتي مع  غالبا 

. وباإلضافة إلى ذلك يصاحب هذا  97البعد السردي في القصة من الحوار   وغير ذلك ِلما يقتضيه

التركيب في كثير من األحيان أفعال مثل 'ضحك' و'ابتسم' و'غضب' و'بكى' وغيرها من األفعال 

 التعبيرية  ويصبح ذلك جزءا مهما من السمات األسلوبية الخاصة لزكريا تامر. 

نحوي تتكرر مرات كثيرة ليس فقط في مجموعة  وبالفعل نلحظ أن الجمل بهذا التركيب ال

النمور في اليوم العاشر  وإنما من الممكن أن نجد ذلك في مجموعات قصصية أخرا مثل قصة  

 األطفال من  مجموعة الرعد على سبيل المثال:  

 ... بصوت رقيق قائلة همست...حين صعدت الجنية من مكان ما مظلم تحت األرض و-"
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 ...فقال الطفل بحيرة -

 ...فهمس بضراعةوعندئد سمع الطفل هدير ماء غاضب   -

 ...فضحكت الجنية بهزء -

 ...فقالت الجنية بإصرار -

 . بكى بصوت مرتفع...و -

 98... وغير ذلك" فقال الطفل بصوت مفعم بالبهجة -

تكرر هذا التركيب تكرارا كثيرا مع األفعال المعينة والمحدودة  يوهكذا في قصة األطفال  

التي أشرت إليها في الفقرة السابقة  مثل أفعال القول ومشتقاته 'قال' و'همس' وأفعال التعبير النطاق  

بين  الحوار  في  المتمثل  السردي  البعد  من  القصة  هذه  تقتضي  لما  ذلك  وجاء  و'بكى'.  'ضحك' 

د هنا مرة ثانية أن قصة زكريا تامر تفتقد إلى التنوع اللغ وي الشخصيات العديدة. ويمكن أن نؤّكِ

بتأثير اضطراب   النحوي على حد سواء  اللفظي والتركيبي  الصرفي  المستوا  أكان على  سواء 

 المجاورة الذي يسبب قصر مدا الجملة وتنوعها.

 

 استعارية اللغة .3

يتصف أسلوب قص  زكريا تامر بالشعرية لكونها تتمتع بعدد من الظواهر الشعرية  

الذي   المجاورة  بفعاليات اضطراب  تأثرا  ذلك  التقليدي  وجاء  النثري  الخطاب  بعيدا عن سمات 

الكلمات في وحدات أعلى وكذلك يغير الجملة إلى مجرد ركام من   يؤدي إلى اختالل في تأليف 

ك نلحظ حاالت الجمل القصيرة والمتقطعة بدون أدوات الربط في القص .  الكلمات  ونتيجة لذل

وقد ساهم هذا االضطراب في التقليل من مدا الجمل وتنوعها مما يسبب تكرار الجمل بصيغ بنائية 

 نحوية معينة وتكرار مجموعة من األلفات من ضمن دائرة محدودة في القصة.  

تأثي من  آخر  جانب  على  المبحث  هذا  أسلوب  ويركز  في  المجاورة  اضطراب  رات 

قص  زكريا تامر  وهو بروز السمات االستعارية في القص . إذ في حالة تفكك النسج تستمر 

العملية االنتقائية وتبقى لالضطراب طبيعة استعارية وتعبيرات شبه استعارية  وكما يذكر ياكبسون  

 .99بة على اضطراب المجاورة" "االستعارة غريبة على اضطراب المماثلة" بينما "الكناية غري

ويمكن القول إن اضطراب المجاورة يسبب طغيان عملية المماثلة على عملية المجاورة 

ا في االختبار يرد على كلمة )كوخ( بي)بيت صغير   في تطور الخطاب اللغوي كما نلحظ أن شخص 

ا  100فقير( بدال من )احترق كوخ(.  النزعة  الحالة يتضح بروز  التي وبالتالي في هذه  الستعارية 
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تنبني على عملية المماثلة في الخطاب اللغوي المتأثر باضطراب المجاورة  ويصبح ذلك عنصرا  

 مهما يشكل األسلوب الشعري الخاص لدا قص  زكريا تامر. 

وإّن الصفات االستعارية من أهم العناصر التي تحقق الشعرية  لكونها وسيلة للتصوير  

ا خياليا من خالل اللغة المجازية التي تقدم صورا ومعاني جديدة  الفني وتعطي للن  األدبي بعد

بناء على عالقات التشابه بين طرفين. ويضفي ذلك على اللغة القصصية الطابع الشعري والمجازي 

 بعيدا عن اللغة المشيرة والمباشرة المستعملة في األدب النثري التقليدي القديم.  

وفي مقدمتها اللغة االستعارية تنحرف عن قواعد  ويالحظ أن اللغة الشعرية المجازية  

وتمارس   المتلقي  توقعات  أفق  "تكسر  وهي  جديدة   ومعاني  تولد صورا  لكونها  المعهود  الكالم 

انتهاكات مقصودة في عالئق التركيب اللغوي  كإحداث قدر من التنافر بين المسند والمسند إليه  

. ويولد ذلك مزيدا من الدالالت  101ر ذلك" والصفة والموصوف  والمضاف والمضاف إليه  وغي

المتعددة  "فكلما استطاعت لغة أن تنحرف عن داللتها المباشرة  خالقة فضاء دالليا يتسع لمزيد 

 . 102من االحتماالت القرائية والداللية  حققت مستوا متميزا من الشعرية المطلوبة" 

المماثلة في تطور الخطاب  القول: إن السمات االستعارية ناشئة من عملية  وخالصة 

نتيجة لفعاليات اضطراب المجاورة. وكذلك تنزاح اللغة االستعارية عن القواعد اللغوية المألوفة  

ألنها تصنع صورا ومعاني ودالالت جديدة تكسر توقعات القارئ وتثير اإلعجاب والمتعة  وتسمح  

القول بأن  له بقراء المتنوعة  وبالتالي تحقق قدرا كبيرا من الشعرية. ومن هنا يمكن  ة الدالالت 

لقص   الشعري  األسلوب  في تشكيل  التي ساهمت  العناصر  أبرز  تعد من  االستعارية  السمات 

 زكريا تامر.   

واالستعارة ليست مجرد تعبير لساني فحسب  وإنما هي وسيلة ذهنية تكشف عن فكر 

ورؤي )الكاتب  التصورية  االستعارة  نظرية  حسب  أيضا   حوله  من  للعالم   conceptualته 

metaphor  theory التي يشير إليها اليكوف وجونسون في كتابهما الشهير "االستعارات التي )

. وكذلك ثمة صفة التفاعلية في تكوين االستعارة "إذ يتأثر التفكير االستعاري بالثقافة 103نحيا بها" 

رات السابقة والعالقة بين اإلنسان والعالم المحيط به وتجربته في هذا العالم  وبهذا  والمجتمع  والخب

. ولذلك من الضروري أال نتوقف عند اإلشارة  104تكون االستعارة أداة متجددة لفهم العالم المتغير"
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الكاتب  قصدية  عن  الكشف  محاولة  من  بد  ال  بل  القص    في  االستعارة  استخدام  مظاهر  إلى 

 للعالم المحيط به من خالل تلك اللغات االستعارية.ورؤيته 

وهما  فئتين؛  إلى  االستعارة  تقسيم  يمكن  التصورية   االستعارة  نظرية  على  وبناء 

'االستعارة الوضعية' و'االستعارة الخيالية أو اإلبداعية'. فاألولى عبارة عن االستعارات المتداولة  

هؤالء لما حولهم  وأما األخيرة فيقصد بها االستعارات    والشائعة بين الناس وفي الثقافة وتحكم رؤية

التي تخرج عن النسق التصوري المتواضع عليه  وبالتالي ال تكون مألوفة وال شائعة في النسق  

 105التصوري في مجتمع ما أو في ثقافة ما.

في قص    أنواعها  بمختلف  االستعارية  للغة  األمثلة  كثيرا من  نجد  أن  الممكن  ومن 

مر على جميع المستويات. ولكن بالنسبة لهذا المبحث فيسلط الضوء على جانب توتيف  زكريا تا

المبتذلة  االستعارة  عن  بعيدا  المعهودة  غير  المبتكرة  االستعارة  خالل  من  جديدا  توتيفا  اللغة 

المعروفة استنادا إلى مبدأ االنزياح  أي 'االستعارات الخيالية أو اإلبداعية' حسب نظرية االستعارة  

 التصورية لدا اليكوف وجونسون كما ذكرنا في الفقرة السابقة. 

إن هذا النمط من االستعارة يستحق الدراسة أكثر من النمط االستعاري المتواضع عليه  

المتنافرة وعلى  البعيدة وربما  األشياء  بين  الربط  الكاتب على  أكثر "قدرة  تثبت  لكونها  والشائع 

  وكذلك 106امتالكه رؤية تجعله يرا ما ال يراه الناس العاديون" استخراج أبعاد المشابهة بينها  و

على  التركيز  قيمة  وتكمن  الشاعرية.  من  مزيدا  القصة  وتمنح  االنزياح  بدرجة  ترتقي  لكونها 

االستعارات الخيالية الجديدة في أنها تميز أكثر السمات األسلوبية لقص  زكريا تامر عن غيرها  

ية جمالية  وتساهم في الكشف عن رؤية وفكر الكاتب الخاص  من القص  األخرا من ناحية فن

 من ناحية داللية بشكل أوضح.

يمكن  تامر   زكريا  قص   في  اإلبداعية  الخيالية  االستعارة  على  األمثلة  أبرز  ومن 

اإلشارة إلى االستعارة المتعلقة بالمرأة لدا الكاتب. ويالحظ أن صورة المرأة تظهر في قصة تامر 

الم ختلفة مثل األم أو الحبيبة أو الزوجة أوالفتاة الصغيرة أو المومس  وتعد المرأة من بأشكالها 

أبرز العناصر التي تكّون قصصه ووسيلة من وسائل تعبير الكاتب عن موقفه ورؤيته تجاه المجتمع  

 أو العالم الذي يعيش فيه.  

والحياة ومصدرا   وفي األدب عادة ما تظهر المرأة رمزا للجمال والحب والعفة والعطاء 

للحنين واإللهام. وتنطبق هذه النظرة المتواضع عليها للمرأة على بعص قص  زكريا تامر إلى 

في تل الظروف القاسية   107حد ما "ألنها دوما مشتهاة ومرتبطة بشوق الرجل للحياة والدفء"
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ما يطبع    والحياة الصعبة التي تمر بها الشخصيات الرئيسة في قصصه  ولكن هذا الشوق غالبا

  يتضح ذلك بشكل  108بطابع جسدي جنسي ويصل بعص األحيان إلى حد العدوانية السادية الدموية 

سبيل  فعلى  الجديدة؛  االستعارية  باللغة  االستعانة  خالل  من  للمرأة  الكاتب  تصوير  في  واضحة 

إلى   المثال  نلحظ في قصة 'الجوع' أن الشخصية الرئيسة أحمد يتجول في الشارع جائعا  ويرجع

 بيته  دون الحصول على ما يبحث عنه  ويظل في حالة جوع شديد  وتنتهي القصة كاآلتي:

"فأحنى رأسه وبحث في غرفته عن شيء يؤكل  فوجد نصف رغيف يابس كان مخفيا  

تحت الكتب التي تغطي سطح الطاولة  فبلله بالماء ثم أكله ببطء ثم تمدد على السرير  وسرعا ما  

اهد في أثناء نومه امرأة جميلة  فاحتضنها بحنان وضراوة  وكان لحمها خبزا استسلم للسبات  فش

 .109أبيص ساخنا" 

هنا ال ينقذ نصف رغيف من الخبز أحمد من معاناة الجوع إطالقا  فيلجأ إلى عالم المنام  

بعيدا عن الواقع ويحصل على ما يشبع رغبته وهو امرأة جميلة لها لحم من الخبز األبيص الساخن.  

جديدة.  ويبدو للوهلة األولى أن المرأة ليست لديها أي عالقة مع الخبز  فتبدو هذه االستعارة غريبة و

ولكن يمكن أن ندرك أن السبب الذي يدفع الكاتب الستخدام لفظ الخبز في االستعارة عن المرأة في  

هذا السياق قد يرجع  إلى القاسم المشترك بينها وبين الخبز  وهو وسيلة من الوسائل إلشباع رغبة  

 المدقع.      أحمد الذي يفتقد إلى أساسيات الحياة وأدنى حد من السعادة فيها نظرا للفقر

في   أيضا  موجودة  بل  اللساني  التعبير  على  مقتصرة  غير  االستعارة  إن  ذكرنا  وكما 

العالم"  إدراكها  وطريقة  اإلنسانية  الذهنية  بالتجربة  مرتبطة  فكرية  "آلية  باعتبارها  . 110تفكيرنا 

ؤية وبالتالي يمكن القول بأن االستعارة في النصوص األدبية تلعب دورا مهما في الكشف عن ر

المبدأ  نصل إلى فكرة أن هذا   الكاتب أو بيان التصورات المهيمنة على القصة. وبناء على هذا 

النمط من االستعارة في قصة الجوع توحي إلى شوق الرجل العنيف والعدواني والسادي للمرأة  

وقد يعبر ذلك عن موقف الكاتب الشخصي من المرأة بناء على تجربته أو موقفه المقصود ضد 

لمجتمع المتخلف الذي ينظر إلى المرأة على أنها كائن ضعيف سلبي موجود فقط لخدمة الرجل  ا

 وليس لنفسها مثل الخبز وغيره من األشياء المادية. 

إذ في هذه القصة يصور زكريا تامر لحم المرأة على أنه خبز أبيص ساخن كأنها شيء  

بفقدان المرأة قيمتها باعتبارها إنسانا    مأكول  وتعطي هذه الصورة االستعارية اإلحساس للمتلقي

مستقال بنفسه يستحق االحترام والكرامة  وإنما هي مجرد وسيلة مادية لتلبية االحتياجات األساسية 

الفكرة في استخدام الكاتب لكلمة 'ضراوة' قبل هذه الجملة    للرجل وإشباع شهوته. وتتضح هذه 
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سه بضراوة أي بعنف وشراسة كأنه ال يهتم بوجعها  فاحتضن أحمد المرأة بحنان ولكن في الوقت نف

 أو مشاعرها ما دامت هي تشبع رغبته. 

ويمكن أن نلحظ مثاال آخر على استخدام الصورة االستعارية للمرأة بمثل هذه الصورة 

في قصة 'العرس الشرقي'. فنجد فيها مشهدا حيث يتفاوض أبو صالح مع أبي هيفاء على قيمة  

 وصف هيفاء كأنها قطعة من اللحم تباع في المجزرة كما يعرض في القصة: مهر العروس  وهنا ت

 "))كم تريد ثمنها؟((  

لكل    ليرة  وثالثين  بخمسة  لك  إكراما  أبيعها  أن  وسأقبل  متعلمة   جميلة   ))ابنتي 

 كيلوغرام.((

 ... 

فرّحب والد صالح بالسعر الجديد. وأُرسلت هيفاء على عجل إلى السوق  وهناك ُوضعت   

 111لى ميزان كبير  فبلغ وزنها خمسين كيلو." ع

وهنا ال يستعين زكريا تامر باالستعارة المباشرة كالمثال السابق )كان لحمها خبزا أبيص  

ساخنا( وإنما يوحي بأن قيمة هيفاء تساوي قيمة الحيوان أو القطعة منه بطريقة غير مباشرة. ورغم 

ت  غياب اإلشارة االستعارية المباشرة إلى أن هيفاء هي اللحم  فيمكن إدراك ذلك من خالل كلما

'أبيعها' و'لكل كيلوغرام' في الجملة؛ إذ تعكس هذه التعبيرات مكانة هيفاء التي تعامل معاملة اللحم  

 المبيع في السوق فيحدد أبوها مهرها كأنه يحدد سعر اللحم بين التجار. 

'أُرسلت'    مثل  للمجهول  المبني  الفعل  صيغة  استخدام  أن  يالحظ  ذلك  إلى  وإضافة 

را أن هيفاء ال تعد إنسانا عاقال متحركا بإرادته وإنما تتحرك بيد اآلخر  و'ُوضعت'  يؤكد مرة أخ

كأنها شيء منزوع اإلرادة. ومن هنا تنشأ الصورة االستعارية بناء على القاسم المشترك بين هيفاء  

واللحم  وهو شيء مرغوب فيه ومستهلك ومبيع ومشترا بين الرجال بالثمن  ولكن ليس لديه حق 

 ر وإنما يترك هذا الحق لآلخرين وهو يكتفي بانتظار مصيره.  في اختيار القد

وإن هذه الصورة االستعارية ليست من أنواعها المألوفة العادية باعتبارها تشبّه المرأة   

وتعطي   المتلقي  توقعات  تكسر  التي  الجديدة  االستعارية  األنماط  من  تعد  بل  اللحم   من  بالقطعة 

له في آن واحد. قد يأتي هذا األسلوب من رغبة الكاتب في التعبير   الصدمة الفنية الجمالية والفكرية

الذي    -كما اتضح في عنوان القصة 'العرس الشرقي'-عن رفضه واعتراضه على المجتمع الشرقي  

 يمارس السلطة القهرية الذكورية األبوية على المرأة وال يعترف بكيانها أو استقاللها.  

ر على صور مختلفة  ومنها 'األم'. وعادة في األدب  وتظهر المرأة في قصة زكريا تام 

توصف األم بصاحبة األمومة والحنان والمحبة وتعد رمزا للصبر والحكمة والتضحية والعطاء 

في سبيل أوالدها. ولكن األم في قص  تامر تختلف عما تكون في األعمال األدبية األخرا  فهي  
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شجاعة التي تجعلها تدافع عن أبنائها أمام مختلف  وال  112تفتقد في كثير من األحيان إلى أمومتها 

أشكال السطوة وإنما تخضع لها من الخوف واليأس واإلحباط. وقد يكون ذلك أمرا طبيعيا؛ إذ ليس 

 من السهل أن يبقي أحد جوانبه النموذجية المشرقة وسط صراعات مع العالم المشوه. 

ريا تامر  فتظهر األم  بصورة ويمكن أن نلحظ عددا من األمثلة على ذلك في قص  زك

قصة   في  يعرض  كما  األخرا   القص   في  تظهر  التي  النموذجية  األم   لصور  تماما  مغايرة 

 'الجريمة':  

 "... ولكن سليمان لم يمت إنما سمع الرجل األسود يقول : ))الشاهد الثاني((.

لجنرال  وكان  وتقدم المرأة الكهلة  ووقفت بجانب الرجل الهرم  وقالت: ))رأيته يقتل ا

يحمل فأسا رفعها إلى أعلى  وأهوا بها بكل قوته  فشطر الرأس إلى قطعتين ...((. وأشارت نحو 

 سليمان الحلبي بإصبع ال ترتجف  وقالت: ))هذا هو القاتل((.

 فتمتم سليمان الحلبي بحسرة: ))أمي أمي((.

 فرمقته الكهلة بقسوة  وقالت له: ))أمك امرأة واحدة فقط((. 

سليمان يوم كان صغير السن  يلعب في الزقاق ملطخا ثيابه بالطين  فوقفت أمه    وتذكر

))تعال   بحنو:  منادية  له  وقالت  البياض   الشديد  صدرها  عن  وكشفت  البيت   باب  عتبة  على 

  113تعال((." 

وهنا ألقي القبص على سليمان الحلبي بتهمة قتل جنرال كليبر وأنكر هذه التهمة ألنها   

عى الرجل األسود الذي يقوم بدور المحقق الشهود من أهل سليمان ليدلوا بالشهادة كاذبة  فاستد

المفبركة قسريا. وهنا تظهر أم سليمان على صور متنوعة  فتكون 'الشاهد الثاني' و'امرأة واحدة  

 فقط' في المشهد الحاضر  و'أم حنونة' في الماضي.  

للرجل   القصة تصبح أم سليمان شاهدة تشهد  الجنرال  وفي هذه  ابنها قتل  األسود بأن 

بطريقة وحشية وتتهمه بأنه القاتل بدم بارد  وتوحي ألفات مثل 'باصبع ال ترتجف' و'رمقته بقسوة'  

بأن أم سليمان ال تظهر أدنى حد من األمومة والتعاطف مع ابنها الذي يَِقف في موقف ال يحسد  

ين الشاهدة التي تُثْبُِت تهمة القتل على  عليه. ويبدو أن من الصعب العثور على القاسم المشترك ب

ابنها خوفا من السلطة وبين صورة األم المزروعة في أذهاننا وهي التي تعمل كل ما تستطيع في 

 سبيل الدفاع عن ابنها مهما كان ذنبه. 

جوانب   استنتاج  خالل  من  تنشأ  لكونها  اإلبداعية  الخيالية  لالستعارة  قيمة  ثمة  وهنا 

أشيا أكثر ويفتح مجاال إلطالق  المشابهة من  القارئ  اهتمام  يثير  أو متناقضة مما  بعيدة  تبدو  ء 
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بهذه   االستعارة  استخدام  سبب  يرجع  وقد  وراءها.  الخفية  الداللة  بيان  سبيل  في  لخياله  العنان 

أّما حقيقية وإنما تشبه  الطريقة إلى اعتبار الكاتب أن األم التي تفقد أمومتها وإنسانياتها لم تعد 

تشهد ما رآته وسمعته فحسب دون أدنى مشاعر الشفقة وحتى ال تتردد بعص األحيان في   شاهدة

 اإلفادة بالشهادة الزائفة من أجل نفسها أو مصلحتها.         

وقد جاءت هذه االستعارة عن قصد من زكريا تامر الذي يريد من خاللها التعبير عن  

تفق التي  األم  المرأة  في  المتمثل  الضعيف  المليئة اإلنسان  للظروف  وتستسلم  اإلنساني  الطابع  د 

باألزمات. ويتضح ذلك في االستعارة الثانية عن األم وهي 'امرأة واحدة فقط'  فتحتوي هذه العبارة  

على معنى ضياع صورة األم الجريئة والشجاعة والقوية مع أوالدها  وبقاء فقط المرأة الضعيفة 

 والخائفة وباردة المشاعر. 

ال يبدو راغب ا في انتقاد ضعف المرأة أو اإلنسان وإنما يريد أن يلقي اللوم  ولكن الكاتب 

على الواقع المحيط به الذي يغير أفكاره وسلوكياته قهريا ويجبره على التخلي عن قيمه وإنسانيته.  

فيتوسل زكريا تامر بتقنية االسترجاع الذي يظهر صورة أم سليمان في الماضي حيث تعاملت مع  

اديه بحنان ومحبة ودفء لكي يثبت أنها لم تكن قاسية أو باردة المشاعر منذ البداية  بل  ابنها وتن

 تضطر أن تتغير  بسبب الواقع المأساوي المفروض عليها.    

 

 خاتمة البحث ونتائجه

 انتهت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 

زكريا تامر "الرعد" لكونها تصنف  تظهر السمات األسلوبية الشعرية بكل وضوح في مجموعة    -

 من ضمن 'القصة الجديدة' التي يختلف أسلوبها عن أسلوب األعمال األدبية النثرية التقليدية.

النثر    - المنزاحة عن لغة  اللغة الشعرية  الشعرية من  النزعة  الذي تطغى عليه  ويتأتّى األسلوب 

المكثَّ  الموجزة  اللغة  في  األسلوب  هذا  ويتجلى  واإليقاع  المعيارية   تكرارها   وفي  مزية   الرَّ فة 

 الموسيقي  واللغة االستعارية المجازية وغير ذلك. 

ع من   - وينشأ هذا األسلوب من اللغة الشعرية المنزاحة بتأثير فعاليات اضطراب المجاورة المتفّرِ

  نظرية الحبسة؛ فهوعبارة عن اختالل في تأليف الكلمات في الوحدات األوسع وهو يحول جمال 

إلى ركام من الكلمات ليظهر ما يعرف باألسلوب البرقي. ويتسبب عن هذا االضطراب  تقل   

تاهرة   في  تتجلى  التي  الخطاب  تطور  في  المماثلة  عملية  هيمنة  وكذلك  وتنوعها   الجمل  مدا 

 االستعارة. 

رة؛ وتهرت التجليات األسلوبية الشعرية على المستوا اللغوي التركيبي تأثرا باضطراب المجاو  -

فنلحظ تواتر الجمل القصيرة البسيطة  والجمل المنقطعة لغياب أدوات الربط نحويا ودالليا في لغة  

الحوار سواء أكان الخارجي أم الداخلي  ولكن هذا الخلل التركيبي يبرز أكثر في الحوار الداخلي  

ا تترابط الذي يعبر عن حالة نفسية مضطربة للشخصية التي تعيش في تروف قاسية؛ إذ عادة م

 الجمل فيه بالتداعيات التي تسمح بتدفق األفكار والتعبيرات دون تسلسل منطقي. 
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ا أللفات معينة من ضمن المعجم الخاص لها مثل الكلمات السوداوية أو   - ونجد في القصة تكرار 

والمأساوية.   واليأس  والرعب  التوتر  من  خاصة  أجواء  خلق  في  تساهم  التي  القضائية  الكلمات 

تتكرر الجمل في البنية التركيبية نفسها بالتوازي مثلما يبدو في الشعر سواء أكان في قصة   وكذلك

واحدة أم أكثر من قصة في المجموعة نفسها. ويساهم ذلك في صنع اإليقاع الموسيقي  وتوكيد  

 الداللة أو إقناع المتلقي برسالة المؤلف  وتحقيق تماسك الخطاب وانسجامه. 

زك  - قصة  في  تسمى  ونلحظ  التي  للمألوف  الُمفاِرقَة  االستعارية  والصور  اللغة  هيمنة  تامر  ريا 

بي'االستعارة الخيالية أو اإلبداعية'. وأبرز األمثلة على ذلك استخدام صورة الخبز أو اللحم أو الشاهد  

تكسر  الجديدة  االستعارات  هذه  وكل  أما   أو  بنتا  أو  حبيبة  باعتبارها  المرأة  عن  االستعارة  في 

عات القارئ فنيًّا وداللي ا  وتوحي بموقف الكاتب من العالم الذي يجعل الناس يرون المرأة بهذه توق

 الصور والنظرة.  

وتعد مجموعة "الرعد" عالمة واضحة في التطور الفني لدا زكريا تامر؛ إذ تتضح  فيها تجليات    -

إلى يرجع  ذلك  ولعل  السابقة.  مجموعاته  من  أكثر  الشعري  األسلوب  التاريخية   سمات  الخلفية 

نفوس العرب وأحدثت خلخلة في    ٦٧االجتماعية الخاصة وراء صدورها  حيث أصابت هزيمة  

منظومة قيمهم النفسية الفكرية. وتعكس هذه المجموعة حاالت العرب النفسية المضطربة المهزومة 

أخرا  وذلك    من ناحية  وتظهر مختلف اإلشكاليات المهيمنة على الوطن العربي آنذاك من ناحية

عن طريق أسلوبه الخاص الذي ينتج من تأثيرات االضطراب في المنظومة اللغوية. فهنا نتوصل 

إلى نتيجة أن األسلوب في القصة لم يأت من فراغ وال يكون من المحسنات اللغوية فحسب وإنما  

 ر غورها.   جاء ليعبر عن محركات فكرية رئيسة فيها ويعد بحد ذاته تجليات فنية قيمة تستحق سب
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 م 2013  13العربية وآدابها  ع

السرد:الحويطات  مفلح     - بن فطومة" لنجيب محفوظ  شعرية  الشارقة  دراسة في رواية "رحلة    مجلة جامعة 

 2و ع9للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  مج
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نظرية أخالق الفضيلة في جمهورية أفالطون: إشكالية السعادة والحياة الفضلى  

 في ظل اختزال إنسانية الفرد

 

 114تهاني الخطيب الباحثة 

 

 

 الملخص 

 

نقدم في هذه الدراسية اضياءة على فلسيفة أفالطون في مجال األخالق والتي أسيسيها اسيتنادا        

الى محورين رئيسيييين؛ المحور األول هو نظريته بالمعرفة  والمحور الثاني هو رأيه في أقسيييام 

خالق عند النفس ومسيتوياتها وفضيائلها وارتباطها بأقسيام الدولة المثالية. حيث نعرض مفهوم اال

أفالطون  وتعريفه للفضييييلة وكيفية اقترانها بعالم الُمثل. وكذلك ندرس عالقة الفضييييلة بأقسيييام 

النفس الثالثة  وارتباط قوا هذه النفس بالفضييائل عند أفالطون: الحكمة والشييجاعة والعفة  ومن 

القائل بأن النفس  ثم عالقة هذه الفضييييائل بفئات المجتمع داخل جمهوريته المثالية. ثم نناقش رأيه

ان حققت فضيييائلها  فسييييتحقق النظام عن طريق فضييييلة رابعة يسيييميها افالطون بالتوازن أو 

العدالة. ويتتبع البحث طريقة أفالطون بالوصييييول للحياة الجيدة عبر الجدل الصيييياعد الى المثال 

  .األعلى في عالم المثل  وبالتالي وصول االنسان الى السعادة

 

الى تقديم دراسيية تحليلية ونقدية إلشييكالية السييعادة والحياة الفضييلى في نظرية نهدف في البحث 

الفضيييلة لدا أفالطون وإمكانية ومالءمتها لمعايير حياتنا المعاصييرة في تل اختزالها لإلنسييان  

ع كذلك آراءه المثيرة للجدل في بعص القضيايا فيما يتعلق باألسيرة والمرأة  والدولة والفن  ونٌخضيِ

 .والفح  للدراسة

أخالق  أخالق الفضييلة  أفالطون  السيعادة  الحياة الجيدة   نظرية المعرفة    الكلمات المفتاحية:

 ..النفس  الُمثل

 

 قسم الفلسفة مدرس في كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة األردنية  وأكمل متطلبات درجة الدكتوراة في   114
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The theory of Virtue Ethics in Plato's Republic: Problems of happiness, Eudaimonia, and 

the derogation of the individual 

Abstract 

       Plato considered four cardinal virtues: wisdom, courage, Temperance,  

and Justice;  he related these virtues to the classes of society within his 

ideal republic by using an unusual analogy of soul and State. This 

Research  sheds a light on Plato’s philosophy in the field of ethics. Plato 

built his Ethical Theory based on two main pillars, the first one is his 

Epistemological Theory, and the second is his opinion of Soul parts, and 

their relation to virtues, and the analogy of soul and state. In this research, 

we are going to discuss  Plato’s view on virtue and how it is associated 

with the world of Forms, and the relationship of virtue to Plato’s 

tripartition of the soul. We will also discuss Plato’s claim which states that 

: if the soul achieves its virtues, Balance or Justice will be achieved as a 

fourth virtue accordingly. The research aims to  trace Plato’s way of 

reaching the Good Life through dialectic to reach the ideal Form in the 

world of Forms, and how Plato thinks Man can possess happiness. We also 

aim to present an analytical and critical study to the problem of happiness 

and Ideal  life in Plato’s virtue theory and its suitability to the standards of 

our contemporary life. Lastly, we criticize Plato’s controversial views on 

some issues regarding family, women, Republic, and Art..      

Keywords: Ethics, Virtue ethics, Plato, Happiness, Good life, 

Eudaimonia, Epistemology, Soul, Forms.. 

 

 مقدمة  1

أفالطون   اليوناني  الفيلسوف  في ق.م(    347  -ق.م    427)يُعتبر  المنهجيين  المفكرين  أوائل  من 

الفيلسوف سقراط  وقد تأثر   الفلسفة والثقافة الفكرية الغربية. وقد كان أفالطون تلميذا نابغا عند 

بشكل كبير بإعدام سقراط بالسم من قبل األثينيين؛ ولذلك فقد أخذ على عاتقه حفظ إرث أستاذه  



 

128 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

التي اجراها األخير إما مع طالبه أو  ودّون معظم ما وصلنا عن سقراط عن طريق المحاورات  

مع السفسطائيين أو مع افراد من المجتمع االثيني. وقد دون أفالطون هذه المحاورات وأتهر من  

 خاللها فلسفة أستاذه باإلضافة لفلسفته الخاصة.  

ومع أنه من الصعوبة بمكان تمييز فلسفة األستاذ وتلميذه عن بعضهما من خالل المحاورات  حيث  

سقراط لم يترك أي كتاب من بعده اال تلك المحاورات التي كتبها أفالطون بنفسه؛ فليس هناك أن  

دليل على أن ما تم تدوينه بالمحاورات هي آراء سقراط  أم أن أفالطون نفسه هو من كتب آراءه 

الخاصة ووتفها باستخدام محاورات سقراط. ومع كل ذلك  فإنه من الواضح تماما أن أفالطون  

 . 115ج أسلوب سقراط الحواري الجدلي وتابع فكره الفلسفي وبنى عليه انته

فكانت  والمعارف.  الفضائل  ماهية  عن  هو  سقراط  لسان  وعلى  الدائم  أفالطون  تساؤل  كان 

المحاورات تبدأ عادة  بأسئلة على شاكلة: ما هو الجمال؟ ما هي العدالة؟ ما هي التقوا؟ ما هي  

السعادة؟ لم يكن سقراط بمحاوراته يقدم اجابات كاملة عن هذه األسئلة  بل كان  الفضيلة ما هي  

يترك الباب مواربا. كان هدف سقراط األساسي هو الدفع بخصمه الن يطهر نفسه من األوهام وأن 

بالكلمات  االلتفاف  اعتاد  الذي  السفسطائي  الخصم  اجابات  خطأ  بإثبات  وذلك  للصواب  يصل 

بالمعنى الدقيق. ولكن الفلسفة األخالقية الجديدة التي تبناها سقراط أفضت الى والتهرب من االتيان  

اتهامه بتحريص األثينيين للقيام بثورة على الحكم الديمقراطي ودفعهم لإللحاد بآلهة أثينا  فتم كيل 

 االتهامات له ومن ثم اعدامه أمام تالميذه ومن ضمنهم أفالطون. 

جدا  فشعر بالغضب والحزن الشديدين  وغادر أثينا الى ميغاري  أثر إعدام سقراط على أفالطون   

ثم الى مصر  وأقام هناك وتعلم علوم الفلك وغيره  ثم رجع إلى بالده في فترة الحرب بين أثينا  

)األكاديمية(؛   المشهورة  مدرسته  هناك  وأنشأ  به   وأعجبوا  العلم  عنه  األثينيون  وأخذ  اسبرطة. 

 .116ساء على حد سواء ممن يتقنون الهندسة ويبرعون بالعلم والفلسفة وجعلها مفتوحة للرجال والن

لم يكن أفالطون يهتم بموضوع الطبيعيات كالفالسفة الذين سبقوه  بل جعل االنسان مركز اهتمامه 

قادته  التي  وهي  بالميتافيزيقا  أفالطون  اهتم  وقد  فلسفته.  بقلب  األخالق  األول ووضع موضوع 

السعيدة والجيدة  لنظريته بالمعرفة  ومن   للحياة  ا بالوصول  الى نظريته باألخالق. فكان مهتم  ثم 

Eudaimonia   وكيفية ذلك. اهتمامه الرئيسي هو تحدي وجهات نظر معظم الناس حول رأيهم

بمعنى الخير  ومعنى الحياة السعيدة. حيث كانت فكرته عن الحياة الجيدة هو أننا ال يمكن أن نكون  

فضيلة؛ وكان يسعى بالتالي للوصول لمعايير وأطر عامة للفضائل ولألخالق سعداء إال من خالل ال

 بشكل عام. 

 

 

115 (Bobonich 2018 ) 
 ( 2012)كرم  116
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يسعى هذا البحث لتقديم دراسة وافية ونقدية عن الفلسفة االخالقية عند أفالطون ودراسة جوانبها 

وعالقتها بالنفس والدولة عنده. يتوقف البحث أوال  على مفهوم األخالق بشكل عام  ثم بعد ذلك  

 درس رؤية السفسطائيين لألخالق ومن ثم نقد أفالطون للفلسفة األخالقية السفسطائية. ي

ومن هنا تنبع اشكالية الدراسة البحثية في السؤال: هل استطاع أفالطون بناء نظرية فلسفية كاملة 

أفالطون   فلسفة  بدراسة  نشرع  السفسطائيون؟ حيث  أسسها  التي  تلك  االخالق خالفا عن  لفلسفة 

السؤال. ونعرض األخال اإلجابة عن هذا  لنحاول  السفسطائية  تمايزها عن االخالق  قية وطريقة 

النفس   مفهوم  تناول  ذلك  يلي  الخير؛  بفعل  وعالقتها  الفضيلة  وأخالق  للفضيلة  مفهومه  كذلك 

ومستوياتها وفضائلها عند أفالطون وعالقتها بفلسفته باألخالق. ومن ثم ارتباط نظرية المعرفة 

 ية بنظريته باألخالق اضافة لمفهومه للخير األعلى والحياة الفضلى والسعادة. األفالطون

وأخيرا  نقدم نظرة نقدية لفلسفة أفالطون فيما يتعلق بالفرد واألسرة والمرأة والدولة والفن ورأيه  

ن بالفضيلة وبالحياة الجيدة والسعادة. وتظهر هنا أيضا اإلشكالية الثانية للبحث من خالل تساؤلنا ع

العملية لحياتنا  وهل فعال استطاع تقديم وصفة الحياة  إمكانية مالءمة فلسفة أفالطون األخالقية 

سنة قبل الميالد  وهل ال زالت نظريته األخالقية صالحة لهذا   400الفضلى السحرية للبشرية قبل  

 الزمن؟.   

 

 ما هي االخالق؟ . 2

 

االنجليزية   باللغة  )أخالق(  م Ethicsكلمة  مشتق  اليوناني     االصل  تعني:      êthosن  والتي 

االخالقية االنسان:   الطبيعة  لشخصية  اللغة    .character  moral nature)األدبية(  في  أما 

ْبعِ  
الطَّ ُحسن  هو  الخلق  وُحسن  ُخلُق   جمع  هو  الوسيط:  المعجم  في  األَْخالٌَق  فتعريف  العربية  

البن منظور  فاألخالق هي وصف لصورة اإلنسان الباطنة  َواألَدَِب َوالسُّلُوِك. وفي لسان العرب  

وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها  بمنزلة الَخْلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها  

ولهما أوصاف حسنة وقبيحة.  وفي معجم اللغة المعاصر فاألخالق هي حال للنفس راسخة تصدر  

. وأما في علم 117اجة إلى فكر ورويَّة  وهي طبع وسجيّةعنها األفعال من خير أو شّر من غير ح

من  الفرد  ن  يمّكِ السلوكية  الميول  أو  الشخصية  لسمات  متكامل  تنظيم  هو  االخالق  فعلم  النفس 

السلوك وآداب  للعرف  السماوية  118االستجابة  الديانات  في  واألخالق  والمسيحية  -.  اإلسالم 

. وتحتوي الكتب  119االلتزام بها ليكسب مرضاة هللا   هي الفضائل التي ينبغي لإلنسان  -واليهودية

 

انظر لسان العرب  والمعجم الوسيط  ومعجم اللغة المعاصر  من الموقع االلكتروني:)موقع المعاني  117

 www.almaany.com االلكتروني(: .
  www.almaany.comتعريف معجم اللغة المعاصر  من موقع المعاني االلكتروني: .  118
 ( 2016)دوز  119



 

130 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

السماوية الثالثة على العديد من التشريعات والقيم أخالقية ويشمل ذلك: تحريم قتل النفس  تحريم 

 الزنا والسرقة والحسد والنميمة والكذب والربا وايذاء الجسد وشهادة الزور.  

 

األعمال اإلنسا في  فيخت   تفكير ووعي  وأما موضوع علم األخالق  الصادرة عن  اإلرادية  نية 

  فهو يدرس األخالق كما ينبغي أن تكون عليها اإلنسانية  دون أن  120وتصميم وحرية واختيار

يعير االهتمام بما عليه أخالق الناس  ويحاول وضع حلول نظرية وبعثها في النفوس البشرية من  

 . 121أجل االرتقاء بأخالق الفرد والمجتمع 

 

فلسفي ا  فلعلم األخالق عدة معاني  منها: انه علم الخير والشر ألنه يفرق بينها ويفيصل معنى  أما  

. فعند الفيلسوف إيمانويل كانط  علم األخالق هو عليم معياري  ال يبحث في حياة الناس 122كل منها 

هي العمل    . وأما عند أرسطو  فالفضيلة123الراهنة أي بما هي كائنة بالفعل  بل بما يجب أن تكون 

ذاتها  في  غاية  أرسطو  يعتبرها  التي  السعادة  وهي  األسمى   الخير  اتجاه  في  وعند  124بالعقل    .

أفالطون فعلم األخالق هو: علم القواعد التي تسير عليها إرادة اإلنسان الكامل لتصل إلى المثل  

   125األعليى 

عام موضوعات  ثالث  إلى  األخالقية  النظريات  الفالسفة  يقسم  ما  المعياريةعادة  األخالق      ة: 

Normative ethicsالتطبيقية واألخالق     Applied ethics  بعد )ما  الفوقية  واألخالق    

 - . وتقسم االخالق المعيارية تحديدا الى ثالث نظريات أخالقية وهي: أMeta-Ethics األخالق(

الفضيلة   بVirtue Ethicsنظريات  الواجب    -   جDuty Ethicsنظريات  ت  النظريا  -  

 .  126consequentialist theoriesالتبعية

تُعنى األخالق المعيارية بالتوصل إلى المعايير األخالقية التي تنظم السلوك الصحيح والخاطئ    

التي يجب أن نتبعها  أو عواقب  الواجبات  أو  التي يجب أن نكتسبها   الجيدة  العادات  بما يشمل 

. وسيكون تركيزنا في هذا البحث على األخالق المعيارية وبالذات على  127سلوكنا على اآلخرين

 

 ( 2008)شهيد  120
121 (Hursthouse 2018 ) 
 ( 2018)غالب  122
 ( 1991)كانط  123
 ( 2008)اغبال  124
 ( 2008)شهيد  125
126 (Hursthouse 2018 ) 

 
127Ibid  
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نظرية )أخالق الفضيلة( والتي تبناها أفالطون في نظريته األخالقية ورد بها وانتقد من خاللها 

 نظرة السفسطائيين لألخالق والخير.

 األخالق عند السفسطائيين  .3

أفالطون   عصر  في  سقراط-تهر  قبله  ثقاف  -ومن  لقب:  مجموعة  عليها  أُطِلق  متمردة  ية 

وتهر الحكم   -النبالء-السفسطائيون  وذلك بعد أن انحدر حكم األقلية األوغاردية من طبقة األغنياء  

. بدأت السفسطائية تسيطر على المجتمع في أثينا  حيث لعبت دورا كبيرا في تغيير  128الديمقراطي

وقد أخذ السفسطائيون على عاتقهم مهمة تعليم  الحالة االجتماعية واألخالقية في المجتمع األثيني.  

المجتمع اليوناني فن الجدل والكالم مقابل مبالغ مالية  وكان مصطلح سفسطائي يستخدم بالبداية 

بموضح مدح  ولكنه تحول تدريجيا لصفة مذمومة  حيث إن السفسطة اصبحت تشير إلى الكالم 

ال عن  للذهن  وصرف  للحقائق  تمويه  فيه  الذي  والمنطق  المضلل  العلوم  فيها  بما  حقيقة 

 . 129والرياضيات

اللغة إلى األخالق والفن. ولذلك فقد كانوا  كان السفسطائيون يجادلون في كل شيء  ابتداءا من 

موضع نقد دائم في محاورات وأراء أفالطون  وقد كانت فلسفته المثالية مناقضة بشكل كامل لفلسفة 

 .130خالق السفسطائيين المادية في المعرفة واأل

كان سقراط دائم الجدل مع السفسطائيين  وكان كعادته يبدأ محاورته مع أحد السفسطائيين بسؤاله 

ا من كفاءته   عن شيء معرفي أو أخالقي  وفي معظم األحيان يكون المحاور السفسطائي واثقا تمام 

المناقشة بدح في  بعدها  يبدأ سقراط  ما  تردد. وعادة  بدون  اجابة ويجيب سقراط عن سؤاله  ص 

خصمه وسؤاله مرة أخرا وبطريقة أخرا عن محور آخر في الموضوع  فيقوم المحاور باإلجابة 

فيعود سقراط لإلتيان بإثبات عكس المسألة وتوليد سؤال اخر  وهكذا إلى أن تسقط حجة الخصم 

. 131وينصاع ألن ينتهي به األمر إلى االعتراف بجهله  وغالب ا ما يشعر الخصم بالغضب الشديد 

وقد قال سقراط في منهجه هذا التي يتبعه في المحاورات أنه: يولد األفكار من عقول الرجال كما  

؛ وذلك لتعليم الناس الحقيقة والوصول بهم    132  كانت أمه )القابلة( تولد األطفال من أرحام النساء  

 للصواب وتطهيرهم من الخرافات.

 

 ( 2006)عيسى  128
 ( 2012)كرم  129
 ( 2006)عيسى  130

131 (Dorothea 2017 ) 
 محاورات الدفاع أبولوجي  ( 1994)أفالطون   132



 

132 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

على   مبنية  السفسطائيين  عند  يقول  واألخالق  ثابتة.  وليست  متغيرة  هي  وبالتالي  الحواس  

؛ معنى ذلك أن الخير والشر مفهومان نسبيان  وهو ما   133بروتاغوراس: اإلنسان مقياس كل شي

أريد وما ال أريد أن أفعله  كما أنهما يتغيران من جيل إلى آخر. اذن  فاألخالق عندهم وسيلة ال 

وغا أخرا   غاية  بها  تحقق  وسيلة  هي  بالذات.  غاية؛  التمتع  هي  السفسطائيين  عند  االخالق  ية 

ويؤمن السفسطائيون بأن القانون قيد ويجب ان نتخل  منه  الن القوانين من صنع الضعفاء  وقد  

وضعت للقضاء على األقوياء. فالقانون بالنسبة لهم عرف وليس من طبيعة األشياء  القانون تلم  

. ويصر السفسطائيون كذلك 134هي مصدر كل شيء   والطبيعة عندهم هي العدل والخير  والقوة

على أن البشر يفعلون الخير ال من أجل ذاته بل من أجل اللذة. واللذة هي إشباع رغبة االنسان   

والرغبة هي مجرد ميشاعر ووجيدانيات. فاألخالق قائمة أساسا  على المشاعر. وبالتالي فاألخالق  

 وليس لها معيار موضوعي. السفسطائية ذاتية )نسبية( وليست موضوعية 

 نقد أفالطون لفلسفة االخالق عند السفسطائيين   3.1

انتقد أفالطون بناء األخالق على الحواس عند السفسطائيين  وقال إن الفضيلة هي المعرفة وتكون 

. 135مرتبطة ارتباطا وثيقا بمثال الخير  ولذلك فالفضيلة ثابتة وموضوعية وملزمة لجميع الناس

ويجب عند أفالطون أن يكون هناك قانون عام لألخالق يلتزم به الناس ويقوم هذا القانون على  

أسياس العقل. كذلك عارض أفالطون قول السفسطائيين بأننا من الممكن أن نحقق منافع شخصية  

   عن طريق التالعب بالقانون والعمل وفق ا للنزوات الفطرية إن استطاعتنا اإلفالت من العواقب.

وقد رفص أفالطون نسبية االخالق  ورفص القول بان الفضيلة هي اللذة. وقال إن غاية األخالق 

تكون داخلها وليست خارجها. أي أن الغاية من األخالق هي الفضيلة وليس ما يترتب عليها من 

ا عند  نتائج. أي أننا مثال يجب ان نساعد الناس ونفعل الخير ألنه خيير وليس للذة التي نحصل عليه

قال   كما  الذات  ارضاء  االخالق  غاية  وليست  ذاتها  في  غاية  فالفضيلة  لذلك  الخير.  فعل 

 السفسطائيون. 

يقوم سقراط بلوم السفسطائيين على جهلهم وعلى تجرئهم بتسمية نفسهم حكماء أصال  ويبرر ذلك  

شبه سقراط  بأن السفسطائيين يؤولون الخير والشر حسب أهواء الناس وحسب رغبات الشارع. وقد  

العامة بالوحش وشبه السفسطائي بمروض الوحش الذي عرف ما يحب الوحش وما يكره  فأصبح 

على  -يطلق على األفعال خيرا أو شرا حسب حالة الوحش ورغباته. حيث يقول أفالطون في ذلك 

"الجمهورية  -لسان سقراط الجمهوري سفسطائيين  136بكتاب  يدعوهم  الذين  النفعيون  : "هؤالء 

 

 محاورة بوتوغراس   (1994)أفالطون  133
 ( 2006)عيسى  134
 المرجع نفسه   135
 , ترجمة حنا خباز  209الكتاب السادس )الفالسفة( ص  الجمهورية   (1989)أفالطون  136
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في مجتمعاتهم  ويحس العامة  اال ما يستحسنه  العقائد  يعلمون من  الفن  ال  في هذا  ونهم مزاحمين 

ويسمونه حكمة  فهم كمن درس طبائع وحش ضار كان يعوله  وخبر مالمحه ابان هياجه وعرف  

رغباته  وتعلم كيف يدانيه ويلمسه. وأي األصوات تثيره أو تهدئه. ولما تعلم ذلك بمالزمة الوحش 

هذه    طويال  أي  الجهل  كل  يجهل  أنه  مع  مدرسة   وفتح  فنا   فنظم  )حكمة(  هذه  معلوماته  سمى 

الرغبات والمجون جميل أو قبيح  وأيها صالح أو رديء  وأيها عادل وأيها باطل: ولذلك يكتفي 

بإطالق هذه األسماء بحسب حالة الوحش. فيدعو ما يسره خيرا وما يسوئه شرا. وليس عند مقياس  

 ". 137فهو لم ير وال يقدر أن يبين للسوي ما هي طبائع األشياء الضرورية والصالحة اخر للحكم. 

نرا من ذلك أن أفالطون يلوم السفسطائيين على جعلهم األخالق ذاتية دون معيار موضوعي  

 وألنهم أسسوا مقاييس األخالق من خير وشر بناء  على رغبات الناس وغاياتهم ومآربهم الشخصية.

 ة عند افالطون أخالق الفضيل .4

تبنى أفالطون في نظريته األخالقية مبدأ "أخالق الفضيلة". وتعتبر نظريات أخالق الفضيلة نوعا  

من أنواع األخالقيات المعيارية كما ذكرنا سابقا.  واألخالق المعيارية تهتم بالمعايير التي تنظم  

الجيدة التي يجب أن نكت العادات  التي  السلوك الصحيح والخاطئ  بما يشمل  الواجبات  أو  سبها  

. وبالتالي فان مجموعة الفضائل التي يضعها  138يجب أن نتبعها  أو عواقب سلوكنا على اآلخرين

منّظرو نظريات الفضيلة هي المعايير التي ستنظم السلوكيات الصحيحة والخاطئة وهي التي تحدد  

 العادات التي يجب أن نكتسبها وتلك التي يجب أن ننبذها.   

أ وال في هذا الجزء من البحث بتعريف مفهوم الفضيلة واالنسان الفاضل فلسفيا   ثم ننتقل  سنبدأ 

النظري من  النوع  أفالطون هذا  ندرس كيف ترجم  بعد  فيما  الفضيلة   الى مفهوم أخالق  بعدها 

 األخالق في فلسفته األخالقية وكيف نظر الى الفضيلة كمعرفة. 

  Virtue الفضيلة  4.1

 

 

من   مزية أخالقية  وهي ما يتسم بالخير (  هي  virtusمن األصل الالتيني   (   Virtueالفضيلة  

صفات الشخصية. ويفترض ان تسهم الفضيلة في تحسين معيشة الفرد والمجتمع ولهذا فهي خيرة.  

تي تؤدي باإلنسان للشقاء والتعاسة في حياته على المستوا النفسي وعكس الفضيلة هي الرذيلة ال

 والمعيشي.  

 

 ( 1989)أفالطون  137
138 (Hursthouse 2018 ) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtus_(virtue)
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فالفضيلة اذن هي سمة إيجابية ومحمودة  وهي من تجعل من صاحبها انسانا جيدا وبالتالي انسانا  

يؤدي الفعل الخير لذاته باعتباره غاية في نفسه   virtuous characterفاضال . واإلنسان الفاضل  

 .139الخيرية باللذة التي تنجم عنهاوال يرهن 

وبينما الفضيلة عند السفسطائيين ذاتية وليست موضوعية  فهي عند افالطون "المعرفة": والمعرفة  

عنده موضوعية وهي مرتبطة ارتباطا  مباشرا  بنظرية المثل. فالفضيلة عند السفسطائيين تعني أداء 

ي معالجية المرضى  وفضيلة المدرب هي تدريب  الوتيفة بنجاح وكفاية. مثال: فيضيلة الطبييب هي

القرار  140الخيول إلى صنع  وتؤدي  األعلى  بالخير  وترتبط  فهي موضوعية  أفالطون  عند  أما   .

 األخالقي بغص النظر عن المنفعة أو اللذة الذاتية.

 

 Virtue ethicsمفهوم أخالق الفضيلة   4.2

وضوعية( تحدد فضائل العقل وطبع الفرد.  نظرية أخالق الفضيلة هي نظرية أخالقية معيارية )م 

وهي تركز بشكل كبير على صفات االنسان الجيد )الفاضل( وعلى التزامه بالفضيلة وليس على 

 العمل الجيد ونتيجته.  

وبالتالي فعند الحديث عن الخير والشر في نظرية الفضيلة  يجب التفرقة بين الفضيلة كخير مجرد  

بحد ذاته وعن عوائد الشخ  التي تعود له بعد فعل هذا الموقف    وبين موقف أو تصرف جيد منفرد

الجيد. حيث إن الفيضائل ليست هي األعمال الجيدة كمواقف  بل هي سمات باإلنسان تجعله يلتزم  

 .141بهذه الفضائل ويتجنب الرذائل

الفاضلة في سنوات تؤكد نظرية الفضيلة على التربية األخالقية  حيث يتم تطوير سمات الشخصية  

نشأة االنسان وشبابه. ولذلك  فهي المسؤولة عن غرس الفضائل في الشباب. ويرا منظرو الفضيلة 

سيئة   شخصية  سمات  اكتساب  تجنب  علينا  يجب  والظلم     - الرذائل -أنه  الجبن   مثل 

ول  ويناقش األخالقيون الفاضلون مسائل وطبيعة وتعريف الفضائل؛ مثل كيفية الحص   والغرور.

 .142على الفضائل  وكيفية تطبيقها في مختلف مجاالت الحياة الحقيقية 

في  التاريخية  جذورها  لها  والتي  األخالقية   النظريات  أقدم  من  واحدة  الفضيلة  نظرية  تعتبر 

الحضارة اليونانية القديمة وفي شريعة حمورابي. ومن األخالقيين الفاضلين: سقراط  أفالطون   

 

 المرجع نفسه  139
 ( 2006)عيسى  140
141 (Hursthouse 2018 ) 
 المرجع نفسه  142
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االديان وكذلك  التسامح    أرسطو.  كالصدق   الفضائل:  أخالق  على  تقوم  والمسيحية  كاإلسالم 

 .143مساعدة الفقير  التعاطف  الخير

 

 أخالق الفضيلة عند افالطون  4.3

والخير وقيمته. والفيضيلة عنده ليست هي عمل الحق  فقد يعمل  يشترط في الفضيلة معرفة الحق 

فضيلة  يكون  فال  باطل  أساس  على  أكد  144الحق  وقد  وجه  .  على  فضائل  أربعة  على  أفالطون 

 الخصوص  والتي سميت بالفضائل األساسية  هذه الفضائل هي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة.  

عند افالطون تعني انه من الممكن ادراج جميع    unity of Cardinal Virtuesووحدة الفضائل  

الفضائل االربعة السابقة للنفس )الحكمة  الشجاعة  العفة  العدالة( تحت فضيلة واحدة هي المعرفة  

Knowledge  145  ولذلك يؤكد أفالطون أن تصرفاتنا السيئة هي ليست بسبب ضعفنا أو سوئنا .

 ز146  بل بسبب جهلنا. فالفضيلة علم  والرذيلة جهل

 

اذن  ترتبط أخالق الفضيلة بشكل رئيسي بالنفس وأقسامها ووحدة فضائلها. وكما ذكرنا سابقا  فأن 

الفضيلة أيضا عند افالطون هي المعرفة  والمعرفة بالنسبة له مقترنة بشكل أساسي ومباشر بعالم 

ال الُمثل الحقا في هذا  النفس وعالم  بالتفصيل عن أجزاء  الحديث  بحث في قسمي: الُمثل. وسيتم 

 "الجسم والنفس عند أفالطون واألخالق والسعادة" و"نظرية المعرفة عند أفالطون" على الترتيب.

   الجسم والنفس عند افالطون  .5

يعتبر افالطون ان النفس أسمى من الجسد  النفس هي الوجود الحقيقي  وهي موجودة قبل اتصالها 

. فالجسد اذن الذي  148  147بالبدن  وكانت أصال في عالم الُمثل وسقطت وتم تقيدها في هذا الجسد  

الشرور ألنه مصدر  أخالقية  غير  وجهة  يوجهها  ولكنه  النبيلة  الروحية  قواها  يحمل  النفس    قيد 

واآلثام. حيث أن الجسد هو مصدر شقاء النفس وأصل جميع الشرور  وهو سجن النفس ومانعها  

 من االنطالق إلى العالم األعلى  وال خالص للنفس من الجسد إال بالتطهر والمجاهدة.

 

 ( 2016)دوز  143
144 (Bobonich 2018 ) 
145 (Dorothea 2017 ) 
 ( 2004)أفالطون   (2012)كرم  146
 ( 1994)أفالطون  147
 محاورة فيدون  148
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. وترتكز الى النفس العاقلة وليس الجسد.  temperanceفاألخالق عند افالطون تقوم على الزهد  

لمحور الذي تدور حوله فلسفة أفالطون باعتبارها مقر المثل األخالقية وهي أزلية والنفس هي ا

 خالدة. 

 :150وربطها بثالثة فضائل  149أفالطون النفس الى ثالثة أقسام  وقد قسم

: مقرها الرأس ومهمتها التمييز بين أنواع الخير وبلوغ  Rational Soulالنفس العاقلة   .1

 وهي ارفع الفضائل.  الحكمةالخير المطلق.  وفضيلتها 

الغضبانية .2 في  Spirited Soul  النفس  العاقلة  النفس  اطاعة  الصدر ومهمتها  : مقرها 

 .الشجاعةتحقيق الخير ومقاومة النفس الشهوانية . وفضيلتها 

: مقرها البطن تحت الحجاب الحاجز وفضيلتها  Appetitive Soul النفس الشهوانية  .3

 . العفة

 

تحقق   أما الفضيلة الرابعة فهي العدالة التي تحقق التوازن. فاذا ما تحققت الفضائل الثالث للنفس 

. والعدالة عنده هي مبدأ أن كل  العدالةفيها التناسب والنظام  ويسمي أفالطون حالة التناسب هذه  

في   المجتمع  فئات  النفس وعلى  ذلك على  لطبيعته. وينطبق  المناسب  العمل  الدولة.  شيء يؤدي 

والشخ  العادل ال يمتنع فقط عن التدخل بما ليس له  خارجيا  ولكن أيضا ينسق األجزاء الثالثة 

 . 151للنفس داخليا

الفردية من حيث كونها  152الجمهورية وفي كتاب النفس  يقوم أفالطون بشرح صالح    غالبا ما 

أقسام   دائم بربط  في  نسخة أصغر من مجتمع متناغم  ويقوم بشكل  الدولة. وحتى  بأقسام  النفس 

الفلك  حيث يوفر الكون بالكامل شرحا  153تيماوس  محاورة   يذهب أفالطون لنموذج أكبر وهو 

 . 154لطبيعة النفس البشرية  

فيما يلي عرضا  ألقسام النفس عند أفالطون  وفضيلة ورذيلة كل منها وما يقابلها    1 ويمثل الجدول

 من فئة المجتمع في الدولة. 

 

 األربع(  ترجمة حنا خبازانظر: الجمهورية  الكتاب الرابع )الفضائل  149
 ( 1989)أفالطون  150
151 (Hursthouse 2018 ) 
 ( 1989)أفالطون  152
 ( 1994)أفالطون  153
 محاورة تماوس  154
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 قوى النفس و عالقتها بالفضائل والرذائل بنظر أفالطون :1ل جدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبالنسبة ألفالطون  يكون تحقيق الفضيلة عند االنسان بإخضاع الجسد ونفسه الشهوانية لسيادة 

العكس فأُخِضعت النفس العاقلة لنزوات البدن  فسيعم الفساد   النفس العاقلة وأوامرها  ولكن إذا تمّ 

الفضيلة حسب أفالطون  عليه تربية نفسه ألن تسيطر على شهواته  ألن النفس والرذيلة. فمن أراد  

 المتسلّطة على البدن تمتلك الحكمة التي ستقود االنسان للفضائل. 

وقد قام أفالطون بتشبيه النفس  في حياتها األولى في عالم المثل  بمركبة مجنحة  يقودها حوذي  

حصانان المر155ويجرها  الحوذي  هذا  ويقود  في .  ويقابلها  العاقلة  النفس  الى  يرمز  والذي  كبة 

جمهورية أفالطون فئة الفالسفة وفضيلة هذه النفس هي الحكمة. بينما الحصان االول هو النفس 

الغضبانية والتي تقابل فئة الجنود في الدولة وفضيلة هذه النفس هي الشجاعة. أما الحصان الثاني 

 .156ئة الحرفيين بالدولة وفضيلة هذه النفس هي العفةفيرمز الى النفس الشهوانية ويقابلها ف

 

 اكرام النفس عند افالطون   5.1

يجد أفالطون أن أول ما يجب العناية به  بالنسبة إلى اإلنسان هو أمر النفس وإكرامها  ألن إهانتها 

ال  . وإكرام النفس  157أمر قبيح  والكرامة هي حق األمور اإللهية. فالنفس الشريفة يجب أن تكرم 

يكون في إعطائها شهواتها  إنما يكون من خالل منعها هذه الشهوات  حيث إرضاء هذه الشهوات  

 

 246فيدراوس ص محاورة  155
 ( 1994)أفالطون  156
 ( 2004)أفالطون  157

الفضيلة   Soul –قوى النفس 

– 

Virtue 

  – الرذيلة  

Vice 

-فئة المجتمع  

State 

 الفالسفة الغرور الحكمة النفس العاقلة 

 الجنود الغضب الشجاعة  النفس الغضبانية

 الحرفيون  الشهوة العفة النفس الرغباتية

 الفضيلة الرابعة: العدالة 
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فيه ضرر كبير وسيطرة النفس الرغباتية. فهو يقول إن كرامة النفس تكمن في تأديبها ومنعها من  

 .شهواتها ورغباتها وأهوائها إال ما تسمح به الشرائع

 

 الق والسعادةنظرية المعرفة عند أفالطون واألخ .6

؛ فقد قال بوجود هناك عالمين: العالم األول  158تقوم نظرية المعرفة عند أفالطون على الميتافيزيقا 

أو العالم المحسوس  هو عالم التعددية والصيرورة والفساد وهو العالم المادي الغير حقيقي  وهناك 

( فيه األفكار الخالدة والمطلقة وغير القابلة  World of formsعالم آخر حقيقي سماه )عالم الُمثل  

وهذه الُمثل هي الوجود   ن األفكار تكون على شكل "ُمثُل" موضوعية للتغيير. وفق ا لهذه النظرية  فإ

    الحقيقي للعالم ولألشياء وأما كل ما نراه عن طريق حواسنا في العالم المادي هي مجرد تقليد.

بالكهف    الصيرورة  بتشبيه عالم  قام أفالطون  الجمهورية  الناس   159وفي كتاب  فيه  الذي يعيش 

الح يرون  أنهم  حقيقة  ويعتقدون  ليست  وهي  االشياء  تالل  يشاهدون  الواقع  في  ولكنهم  قيقة  

. وبالتالي فان الناس في العالم المادي الذي نعيش فيه ال يشاهدون غير الظالل واألوهام  160األشياء 

ويجب أن يحاولوا البحث عن الحقيقة بأن يحاولوا الخروج من الكهف للوصول الى العالم الحقيقي 

 161)عالم الُمثل(

 . لم يلجأ أفالطون في تعريفه لمفهوم العدالة في نظريته باألخالق الى الرجوع لنظرية المثل ابتداء 

التوازن بينها بأن يعمل كل جزء من  بدال  من ذلك  عرض أقسام النفس وعالقة العدالة بتحقيق 

نظري  في  األساس  في  اتكأ  فقد  ذلك  االخر. ومع  الجزء  في  التدخل  دون  الخاص  عمله  ته النفس 

األخالقية على نظرية المثل التي استخدمها كأساس جوهري في نظرية المعرفة عنده. وهكذا نفسر  

إنشاءه لمجتمع من ثالث طبقات ويقابله نفس من ثالث طبقات  مرتبطة بشكل وثيق بنظريته في  

ها المعرفة والقائمة على أساس ميتافيزيقي. حيث رأا بأنه النفس االنسانية كانت قد عاشت حيات

النظام السائد في عالم المثل وعليها  في السابق في عالم المثل؛ ولذلك فان النفس تحتفظ بالحنين إلى

وراء السعي  في  الجسد  ملذات  عن  بعيدة  تبقى  العالم  أن  لهذا  أخرا  مرة  لترجع  العليا  المعرفة 

 .162الحقيقي

حياته من خالل فضيلة    اذن فاإلنسان الفاضل عند أفالطون هو االنسان الذي يحقق التوازن في

االنسان   نفسه األخرا وتكبح شهواتها. هذا  أجزاء  كافة  تقود  العاقلة  النفس  التي ستجعل  العدالة 

 

158 (Bobonich 2018 ) 
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التي تنتمي   العاقلة  المثل من خالل نفسه  لعالم  للوصول  نفسه وتنقيتها  لتطهير  دائم  يسعى بشكل 

بقمة عالم المثل وهو مثال الخير    أصال لذلك العالم الخالد. لتصل أخيرا للمثال االعلى الذي سيكون

المطلق والكمال الحقيقي. وبهذا ربط أفالطون بين نظرية المعرفة ونظرية األخالق بعالقة النفس 

 العاقلة بعالم الُمثل.

 عالم المثل ومثال الخير األعلى   6.1

صف  مثال الخير االعلى هو مصطلح أطلقه افالطون على لسان سقراط في كتابه "الجمهورية" لي

أعلى مثال في عالم المثل ويَُمثل في الكهف ب "الشمس". الخير األعلى هو أسمى مثال بنظرية 

. وهو الوجود الواحد الذي ال يتغير والذي تنجذب اليه كل الموجودات  ويرا أفالطون  163المثل

 في بعص كتباته ان هذا الوجود الواحد الثابت هو هللا.  

ون  هو حالة إدراكية ضرورية للوصول للمعرفة الحقة. وقد  الوصول للخير األعلى  برأي أفالط

بعد  االول  معرفته  لمصدر  اتصل ووصل  ان  بعد  االنسان  الحقيقية  المعرفة  هذه  االنسان  أدرك 

تخلصه من جميع اوهامه في العلم المنظور. اذن  فالفضيلة هي الفعل الصواب النابع من إدراك  

 عقلي للقيمة الحقيقية للخير. 

 

 خير األعلى )المطلق( والتأمل الفلسفي ال  6.2

في العالم الحقيقي عند أفالطون تكون الُمثل مرتبة على شكل هرم من المثال األدنى الى االعلى   

ويكون أعلى هذا الهرم المعرفي مثال الخير األعلى أو مثال الخير المطلق. وفي قصة الكهف في  

ألعلى بالشمس التي تعطي النور لكل الموجودات    قام أفالطون بتشبيه المثال ا164كتاب الجمهورية 

المطلقة وهو غاية   العلة  فالخير األعلى عند أفالطون هو  لتجعلنا نرا ونفهم كل شيء. ولذلك  

الحياة اإلنسانية وأساس الوجود والمعرفة. ومهمة العلم في نظره هي تأمل الخير المطلق )التأمل 

المطلق  تصبح كل المثل االخرا واضحة ومفهومة الفلسفي(. وبمجرد أن يدرك االنسان الخير  

 . 165كما الشمس التي جعلت من كل شيء مرئي 

والخير عند أفالطون يقوم في الخالص من الشهوات وقمع اللذات بالتطهير. وتكون الفضيلة هي 

الفرار من عالم الحس إلى التأمل الفلسفي الخال  ومن هنا كان الخير األقصى أو السعادة هي في  

تأمل الفلسفي. فالتأمل الفلسفي عنده هو هذه القدرة على التفكير المجرد الذي يسميه: "تذكر ما ال

 

 ( 1989)أفالطون  163
 المرجع نقسه  164
 235الجمهورية  الكتاب السابع ص   165
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  عندما تتجاهل األشياء التي نسميها  -أو هللا-شاهدته النفس عندما كانت تسافر مع الخير األعلى  

 166اآلن حقيقية وترفع رأسها إلى ما هو حقيقي حق ا بدال  من ذلك

 

 العدالة والسعادة والحياة الجيدة    6.3

معرفة وأدراك المثل هي قيمة مهمة وخير متعالي ومتفوق ألنها تعني الوصول للحق بالعقل. وهي 

التي تقود الى السعادة االنسانية. االنسان الحكيم الذي استطاع تحقيق التوازان ووصل الى عالم  

في إدراك الخير وهو المثال االعلى  ويطبّق  المثل  سيكون الفعل بالنسبة له مقبوال عندما ينجح  

 ذلك االدراك في مهمة اختيار االفعال. 

وغاية العمل االخالقي عند أفالطون هي السعادة؛ ولكن ليس بمعناها النفعي بل باعتبارها اسما   

آخر للخير األقصى أو المطلق. والعدالة عنده هي مبدأ لكل شيء  حيث كل شيء يؤدي العمل  

. وهي مبدأ الحكم األنسب لكل التصرفات. ويعتبر أفالطون أن حكم العقل ليس  167طبيعته المناسب ل

طغيانا وال يمكن أن يؤدي للطغيان ألن فضيلته الحكمة. وحكم العقل تحت فضيلة العدالة يضمن  

انسجام بين اقسام النفس لتحقيق التوازن وبين افراد المجتمع السعداء والمجتمع نفسه. فإذا ما تحقق 

 بين قوا النفس وفضائلها تحقق للنفس سعادتها.   -أي العدالة  -التوازن 

والسعادة هي حالة عقلية أخالقية. يسيطر فيه الجزء اإللهي على الشهوات وعلى رغبات الجسد   

مع   حواره  في  افالطون  يقول  الفاضل.  اإلنسان  عليه  يكون  أن  ينبغي  الذي  الوضع  هو  وهذا 

هي التي تجمع بين العقل واللذة  ويكون العقل هو العنصر السائد.    جورجياس أن الحياة السعيدة

  وهي حجة يقويها بشرحه 168حيث يعتبر أن الحياة العادلة أفضل لنفس مالكها من الحياة الظالمة 

 .169لمكافأة النفس وعقابها بعد الموت 

النظام والتناغم  وأما الظلم بالتالي فهو عكس ذلك؛   إنه تمرد لجزء من العدالة األفالطونية هي 

الدولة أو النفس ضد أجزاء األخرا. فالعدالة والظلم في النفس  إذن  تشبه الصحة والمرض في  

ا واضطراب ا.  الظلم مرض  أن يكون  فيجب  النفس   الصحة وتناغم  العدالة هي  فإذا كانت  الجسم. 

سعيدا  والظلم هو  وبالتالي  فمن الواضح أن العدالة هي حالة جيدة من النفس التي تجعل صاحبها

عكس ذلك تماما . وكما أننا ال نستطيع العيش بسعادة بجسد مريص  كذلك  ال نُفّضل العيش بنفس  

 مريضة. فالعدالة اذن هي خير في حد ذاته لنفس مالكها.

 

166 (Dorothea 2017) . 
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 Eudaimoniaالحياة الفضلى   6.4

. يتم تحقيق  Good Life - Flourishingفضيلة العدالة هي أمر ضروري لتحقيق الحياة الفضلى  

العدالة عن طريق تحقيق التوازن بين قوا النفس وذلك بقيادة النفس العاقلة. يعتبر أفالطون أن 

أو بدون توازنها تكون في اضطراب وفي حرب مع   العادل بدون الفضائل  نفس الشخ  غير 

ام الداخلي    فان افتقاره لالنسج170ذاتها  لذلك فحتى لو كان الفرد قادرا على اشباع معظم رغباته

 والوحدة تمنع اي فرصة لديه لتحقيق الحياة الفضلى. 

نظرية   لتكون  أساسا  النظرية االخالقية ألفالطون هي مصممة  فإن  فالحياة  حياة فضلىوهكذا   .

الجيدة تعتمد على الفضيلة  والفضيلة تؤدي للسعادة. ولتحقيق الحياة الفضلى يجب برأي أفالطون  

سنقوم   ان يكون هناك سعي نحو المعرفة الدائمة والحقيقة والفضيلة  ال السعي وراء الرغبات.  

ال المهم: هل  االن بإخضاع نظرية أفالطون للفح  والنقد من خالل محاولتنا اإلجابة على السؤ

 يمكن تبني فلسفة أفالطون في حياتنا؟. 

في صدد ذلك  تتولد لينا بعص التساؤالت واالشكاليات األخرا في نظريات أفالطون السياسية  

واألخالقية. فهل سيكون رجوعه للعقل فقط دون المشاعر كافيا لبناء منظومة متكاملة في مجال 

لديه  االخالق والسياسة والنفس؟ وهل االنسان ا لفاضل يستطيع ان يتصرف بشكل أخالقي ألن 

يدعي   أن  أفالطون  جمهورية  في  )الفيلسوف(  الحاكم  للفرد  يحق  وهل  للمعرفة؟  يقوده  "عقال" 

الحق من  له  بالتالي  الوحيد؟  وهل  الفضيلة واالخالق  لطريق  ثم  المطلقة ومن  للحقيقة  احتكاره 

أخالقية أخرا مختلفة عنه؟ وماذا عن آراء  تجريد االخر من إمكانية في أن يكون لدية منظومة  

ر أفالطون البشر بشكل براغماتي في خدمة مشروعه  أفالطون بالمرأة واالسرة والفن  وهل يُسّخِ

 للدولة المثالية؟  

 هل نظرية أفالطون األخالقية "العقلية" هي حقا نظرية حياة فضلى؟ .7

أسس أفالطون نظريته في األخالق في زمن كان فيه السفسطائيون متصدرين للمشهد في اليونان. 

كانت "النفعية واللذة" هي معيار العمل األخالقي عند السفسطائيين  حيث قامت المنظومة األخالقية 

ه األخالقية السفسطائية أساسا  على المشاعر  مما جعلها أخالقا ذاتية )نسبية(. جاء أفالطون بنظريت

قيمة   ذات  األخالق  أصبحت  وبالتالي  معرفة   عنده  الفضيلة  فأصبحت  العقل   على  القائمة 

موضوعية. وربط أفالطون نظريته األخالقية بآرائه األخرا في المعرفة وفي السياسة والتنظيم  

 الفئوي لمواطني الدولة بما يتماهى مع التصنيف الفئوي كذلك لمراتب النفس.  
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ا يلي رؤية أفالطون لألسرة والمرأة والفن  بعدها سنلقي الضوء على رؤيته لإلنسان  سنناقش فيم

والسياسية  األخالقية  أفالطون  نظرية  البحث حول مالئمة  إشكالية  معالجة  ذلك  يلي  عام.  بشكل 

 لحياتنا وهل العقل وحده قادر أن يقودنا الى المعرفة ومن ثم الى الفضيلة. 

 

 شيوعية األسرة  7.1

أفالطون في كتاب الجمهورية الى مفهوم شيوعية النساء واألطفال وخاصة في طبقة الحكام.  يدعو  

فيؤكد على أن طبقة الحكام يجب أن تعيش دون منازل أو أسر أو ممتلكات خاصة. وبالتالي فهو 

تلك   واألطفال  النساء  شيوعية  فلسفة  الدولة  وتطبق  للدولة.  وتيفتها  ويحيل  تماما  األسرة  يلغي 

المحافظة على التعليم كما يجب ولتضمن نقاء السالالت الجديدة من أبناء الفالسفة وإبقاء    لتضمن

بوضوح:   أفالطون  يقول  الجمهورية  كتاب  ففي  عالية.  بصحة  يتمتعون  ممن  األقوياء  األطفال 

الكفيلة بأال  التدابير  بالحليب ينقلن إلى دور الحضانة  مع اتخاذ كافة  النساء    “عندما تمتلئ أثداء 

 . 171تتعرف األمهات على أطفالهن” 

ويصر أفالطون على أنه يجب فصل األوالد عن إبائهم من وقت والدتهم  ويجب انتسابهم الى  

الدولة ال الى إبائهم. ويجب ان تشيرف الدولة من صغرهم على تربيتهم وال بد من إشراف بشكل  

  .172لمرضى من األوالد بالبقاء كامل على برامج التعلييم. وينبغي كذلك عدم السماح للضعفاء وا

ال يوجد تعاطف في الدولة مع مشاعر األم وعالقتها بطفلها  بل ال يوجد بكتب افالطون أي حث  

 أو إشارة الى مفهوم بر الوالدين أو مكانة األم أو االسرة.  

 

 هل المرأة مساوية للرجل حقا في دولة أفالطون؟  7.2

الدولة؛ فان حيث أنه ال يوجد مكانة أو أهمية   لألسرة في دولة افالطون  وألن االوالد هم ملك 

أفالطون يبحث للمرأة عن وتيفة أخرا غير وتيفتها التقليدية في رعاية األسرة واألطفال. فكل 

فرد بالدولة هو ملك للدولة  وبالتالي يجب االنتفاع منه. وبالنسبة للمرأة  فان الدولة ستتمكن من  

جردته ان  منها  لديمومة االنتفاع  فقط  واالرضاع  الحمل  على  فقط  وابقت  كأنثى  صفاتها  من  ا 

بين 173الدولة  الفارق  الرجلف  أن تكون كالرجل وتتحمل مسؤوليات  فعليها  الصفات  باقي  واما    

الرجل والمرأة عند افالطون هو كالفرق بين الرجل ذي الشعر والرجل األصلع لينفي عن المرآة  

 .174انوثتها بشكل مطلق 
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 ( 1994)أفالطون  174
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تبقى المرأة دائما بنظر افالطون اقل مكانة من الرجل. فال ترث وال تكون برتبة كبار    ومع ذلك 

الفالسفة. حتى أنه في محاورته ثيماوس  عندما تكلم عن الطبيعة البشرية  أدا إلى تعزيز فكرة 

إدانة األنثى وشرح خصائصها إلى أن وصل إلى تصنيفها إلى طبيعتين: طبيعة خاصة بالرجال 

اصة بالمرأة وبذلك فقد ألصق كل الشرور واآلثام بها  وجعل أيضا الخلق على هيئة وطبيعة خ

. ذلك ألن المرأة في فلسفة  175أنثى عقابا لإلنسان على أخطاء ارتكبها أو تكفيرا على خطيئة ما 

افالطون ترمز إلى الجسد الذي أبعده وجعله خارج نطاق المعرفة وحط من شأنه  وجعله في مرتبة 

ارنة بمكانة العقل الذي يحتل الصدارة. فاألنوثة تعبر عن كل الوضعيات السلبية برأي دونية مق

أفالطون ألنها موصولة بالعواطف والمشاعر واألحاسيس  فكل هذه المسائل استبعدها أفالطون  

من موضوع المعرفة ألنها تعيق الوصول إلى الحقيقة الفلسفية الخالدة وتقف حائال دون الوصول 

 ر األسمى. إلى الخي

وهكذا  فإننا ندحص كالم من يدعي أن أفالطون أعطى المرأة حقوقها وكرمها. صحيح أن المرأة 

متساوية مع الرجل في دولة افالطون  ولكن ليس بالمعنى اإليجابي؛ بل تكريمها من وجه نظره  

ا الرجال هو أن تعمل أعمال الرجالف وذلك ألنه ال يريد نساء بمعنى االنوثة  بل يريد نساء كم

 .176يشاركون بالحروب وحلبات المصارعة 

 

 تحريم الفن في الدولة   7.3

مما يثير االستغراب حقا في دولة افالطون العقلية  منعه الحازم للفنون والشعر والرسمف فمع أن  

دولته قائمة على الفضيلة "العقلية"  ولكنه ال يسمح لهذا العقل في تجاوز حدوه للتحليق في سماء 

االبداع والدهشة. ومع أن أفالطون كان بزمن تميز اليونان فيه بالفنون المسرحية والشعرية  فقد  

جاء ليمنع الكثير من أنواع الفنون في ذلك الزمن. ولكنه مع ذلك يحدد أنواعا أخرا محددة من 

 الفنون بشرط أن تكون متوافقة مع فضائل النفس والدولة األخالقية.

ن أن على الدولة حظر جميع أنواع القص  التي تهين اآللهة أو تقلل من  ومن ذلك  يرا أفالطو

احترامهم  ويجب أيضا منع القص  الحزينة أو المخيفة وحتى قص  الملهاة. كذلك الرسومات 

. 178  فهي بالنسبة له تقليد للتقليد وهي محظورة في دولتهف177التي فيها تقليد أو محاكاة لألشياء 

يتعرضوا لنوع من الفن الذي يحزنهم أو يشعرهم حتى بالتعاطف مع االم المواطنين يجب أن ال  

الناس. وفي ذلك نقرأ في كتاب الجمهورية رأي أفالطون بالشعر على لسان سقراط: "والطامة 

 

 ( 2016)شاكر  175
 . (1996)امام  176
   (1989)أفالطون  177
 335الجمهورية  الكتاب العاشر ص   178
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الكبرا أن الشعر يصغر النفس  ألنه يجرنا الى الشعور بآالم اآلخرين  فتضعف عزائمنا ونقعد  

 .179ملزمين رغم ارادتنا أن يباح من الشعر فقط تسابيح االلهة" عن حمل أحمالنا  ولذلك كنا

المتوازنة   النفس  مع  تتناسب  أن  يجب  الرياضية  للتمارين  باإلضافة  والشعر  والرسم  الموسيقى 

وبالتالي يجب أال تتجاوز ما هو "صحي وضروري"  من وجهة نظر أفالطون. والفنون يجب أن 

الية  والعمل الفني يجب أن يخضع لمعايير صارمة من التناسب تناسب نمط الدولة األفالطونية المث

والنظام تماما مثل النفس والدولة واال ستؤثر على أخالق الناس. وبالتالي فقد حظر أفالطون من  

 180مدينته معظم اإلنجازات الثقافية والفنون التي كانت مصدر فخر وفرح لسكان أثينا 

الصرامة في التعامل مع الفنون حماية الناس من االنفالت  وبعد ذلك  ومع أن أفالطون أراد بهذه  

والمحافظة على الفضائل األخالقية  ولكننا كذلك أمام نموذج دولة تتعامل مع الناس بطريقة آلية  

وتمنعهم من االبداع أو التحليق في الفنون المختلفة من شعر وموسيقى ورسم؛ اننا أمام نظام يفرض  

وكل ابداع وليد. فإذا كانت االبتكارات ممنوعة  فال يبدو أن هناك مجاال    رقابة على كل فكرة جديدة

من   فالفنون  المثالية.  عن  بعيدة  لنا  المثالية  أفالطون  مدينة  وتبدو  الشخصي   والتطوير  لإلبداع 

المحرمات في جمهورية افالطون اال ان كانت كما يريده الفالسفة )الحكام(  ألنهم هم من يعرفون  

 ط برأيه  وهم من يقودون الشعبفالحقيقة فق

 

 اختزال إنسانية األفراد لصالح "نموذج" الدولة المثالية  7.4

واآلالم  والتخلّ  منهما   هي " زهد "  فهي تطهر اإلنسان الملذّات الفضيلة عند أفالطون بالنهاية

ألنهم جميعا يمتلكون  هو السبيل إلى السعادة. ويمكن لجميع فئات المجتمع أن يحيوا حياة الزهد تلك   

أنفسهم الناس طّهروا  والفالسفة. هؤالء  الحكماء  من  يكونوا  لم  لو  عاقلة حتى  الملذات  نفسا  من 

  .الفالسفة وبالتالي فهم أرقى ممن لم يقوموا بتطهير أنفسهم ولكنهم مع ذلك ال يبلغون مكانة

البشرية لتحقيق السعادة فان كنا سنناقش موضوع مراتب النفس عند أفالطون وأنه اهتم بالنفس  

عن طريق الوصول الى الخير األعلى فإننا نقول: إن أفالطون وبكل وضوح يذهب إلى افتراض  

أن البشر من فئة الحرفيين لن يستطيعوا الوصول الى الخير األعلى ألنهم غير مهيئين بطبيعتهم  

سهم من الملذات وسيصلون لالرتقاء لهذ المنزلة الفكرية الرفيعة. سينجح بعضهم حتما بتطهير أنف

لفضيلة العفة ولكنهم لن يصلوا للحكمة وهي رأس الفضائل. حيث يعتقد أفالطون أن سعادة هؤالء  

النجاح  بتحقيق  انسانيتهم  اختزل  أنه  يعني  يجيدونه بشكل صحيح  وهذا  ما  في عمل  فقط  تكمن 

 واالتقان في وتائفهم. 

 

 324نفسه  ص  179
180 (Bobonich 2018) . 
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ه قام باختزال هذه الفئة الثالثة في الدولة إلى كائنات هذا طبعا اختزال كامل إلنسانية البشر؛ حتى أن

شبيهة بالحيوانات ذات رغباتية منخفضة  على النحو الذي اقترحه بمقارنة الناس بالوحش القوي  

. لقد بين أفالطون أن البشر سعداء بقدر ما يحققون األهداف التي يعتزون    181الذي يجب تهدئته 

قية للوهلة األولى ولكنها تقيد البشر وتحصرهم بنوع واحد من بها  ومع أن هذه الفكرة تبدو منط

 الخير والمعرفة وحتى الطموح واآلمال.

اختزال اإلنسانية الذي نتحدث عنه هنا هو ما سيجعل االنسان يعمل بشكل آلي طيلة حياته ليحقق 

لة وليس مؤثرا بالنهاية مصلحة الدولة. ستجعله انسانا باردا بال مشاعر وسيكون فقط رقما في الدو

الدولة ألن انتماءه سيقاس بنسبة   حقيقيا. فأحالم االنسان ورغباته لن تؤخذ على محمل الجد في 

الجهد الذي سيحققه وليس بما لديه من شغف لتطوير نفسه ومجتمعه. فالحرفي سيبقى في دولة 

رتبة "الفيلسوف أفالطون حرفيا لألبد والجندي سيبقى جنديا لألبد  لن ينجح أي منهما للوصول لم

 الحاكم" ألنه ال يملك "المعرفة" الكافيةف 

أصبح أكثر تسامحا مع تروف    182ومع ذلك  فأفالطون في محاورات الفترة المتوسطة والشيخوخة 

. ولكنه بقي محافظا على فكره النخبوي بالنسبة لفئات  183النفس الفردية بدال من الدولة بشكل عام 

لعليا والدنيا. كان هدف أفالطون األساسي هو وضع "نموذج"  المجتمع وربطها بمراتب النفس ا

نموذج دون السماح بأي انحرافات عنه.  متجاهال الى حد   لدولة تعمل بشكل جيد  فهو يريد تقديم

 ما مطالبة األفراد بأن يكون لديهم أهدافهم وغاياتهم وأحالمهم وطموحاتهم الشخصية والخاصة. 

 

 "نموذج" األخالق والدولة األفالطونية في حياتنا؟ هل نستطيع تبني   7.5

يقوم الحكم في جمهورية أفالطون الفاضلة على الطبقة االرستقراطية. حيث يدعي أفالطون بأن 

الطبقة الحاكمة من الفالسفة هي وحدها من تمتلك المعرفة والفضيلة  ولن تستطيع أي طبقة أخرا  

لة. ومع أن الدولة في جمهورية أفالطون تحتاج لكل امتالك هذه المعرفة ومن ثم امتالك الفضي

لتحقيق مصلحتها   أنه لمصلحة براغماتية بحتة-الطبقات  انها تقوم أساسا على  -ونرا ذلك    اال 

 الفالسفة  وهم وحدهم من يقودون الدولة. 

الحكومة االرستقراطية في جمهورية أفالطون  فستخرج طبقة  انحرفت  فان  ومن جهة أخرا  

تعنيها اال مصالحها  وقد عرج أرسطو من قبل على هذه المشكلة   وسمى هذه الحكومة  حاكمة ال

. سيؤدي ذلك لشعوب تقدس الحكام وتسبح بحمدهم وتعتبر حكمهم 184الفاسدة بالحكومة االلغارشية 

 

 , ترجمة حنا خباز  209الكتاب السادس )الفالسفة( ص   انظر الجمهورية  (1989)أفالطون    181
 محاورات المأدبة وفيدون  182
183 (Dorothea 2017 ) 
 ( 2012)كرم  184
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المحرمات في جمهورية  الفن  والشعر  والرسم فهي من  لهم منة ومنحة وليس واجبف وحتى 

الحقيقة فقط  وهم من  افالطون اال ان ك الفالسفة )الحكام(؛ ألنهم هم من يعرفون  يريده  ان كما 

 يقودون الشعبف 

ومع ذلك  تتمتع دولة أفالطون   من الناحية النظرية على األقل  بميزة أنها تضمن السالم الخارجي  

مناسب   والداخلي  ويضمن ذلك تقسيم الوتائف بدرجة عالية من الكفاءة إذا قام كل مواطن بما هو

  حيث تضمن دولة أفالطون تبعا لذلك وحدة دولة "ذات تنظم جيد" وتتمتع باالكتفاء الذاتي.  185له 

بأنها ال   اإلنسانية والسياسية   أفالطون األخالقية  وبالتالي  في منظومة  األساسية  المشكلة  ولكن 

آن ذكرنا  الحرفيين كما  فئة  المواطنين  خاصة  فماذا عن احتياجات  الفرد.  فا  تركز على رفاهية 

وماذا عن طموحاتهم وآمالهم وأحالمهم؟  هل سعادتهم تكمن فقط بالجهد والسعي وراء وتائفهم  

 فقط؟ 

حياة الناس بالنسبة لدولة أفالطون يجب أن تخلو من مظاهر الترفيه ويجب أن تعج بالعمل المتقن 

اة الفضلى بهذه لجعل الدولة ناجحة. وبالتالي فلن تحقق نظريات أفالطون القائمة على العقل الحي

بشكل  سعداء  الدولة  هذه  في  المواطنين  لجعل  مالئمة  ليست  الحياة  هذه  مثل  ان  حيث  الطريقة  

حقيقي  فالنظام السياسي لدولة أفالطون مصمم لجعل كامل الدولة سعيدة  بدال من جعل الفرد    

 186بشكل شخصي  انسانا سعيدا 

ن هذا الطرح االفالطوني  فسنكتشف أنه يحمل وبالتالي  فان أردنا أن ننظر الى الجهة األخرا م

بين    -العدالة-في طياته الكثير من المشكالت. ففي الوقت الذي ينادي فيه أفالطون بتحقيق التوازن  

الناس   شعور  الى  سيؤدي  مما  والعقل؛  الحكمة  من  الشعب  يجرد  فانه  والنفس   الدولة  طبقات 

الرأي واالختالف. وهذا تماما ما يجعلنا نرفص بالتهميش والظلم وبمصادرة حقهم في التعبير عن  

 تبني النظرية األخالقية عند أفالطون في يومنا هذا.

فان طبقنا النظام االفالطوني السياسي واألخالقي في واقعنا المعاصر  فسيظهر هناك من يدعي 

ولوم االخرين  على  االحكام  بإطالق  المطلقة؛ وسيبدأ  للحقيقة  وامتالكه  المعرفة  على  احتكار  هم 

"جهلهم". وينطبق ذلك على ما نراه اليوم من نماذج لشخصيات تدعي التنوير والمعرفة  ولكنها  

بالوقت عينه ترفص االخر وتتهمه بالجهل  وبالمقابل هناك من يدعي الفضيلة ويقوم أيضا باتهام  

بامتال الباطل  ادعائهما  هو  تطرفهما  وأساس  متطرف   كالهما  والضالل.  باالنحراف  ك  االخر 

 الحقيقة الكاملة للفضيلة والمعرفة. 

وهذا ما ينادي به أفالطون؛ فالحكمة والفضيلة والمعرفة عنده يحتكرها شخ  دون االخر. وهذا  

الطرح األفالطوني كما هو واضح ال يتوافق مع إنسانية البشر وحقهم جميعا بالتفكير والتعبير عن  

عي وراءها. وهو ال يتوافق كذلك مع حق كل فرد الرأي والدفاع عنه  وحقهم بامتالك الحكمة والس

 

185 (Dorothea 2017)   
 ( 2019)نجيب  186
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اما عن تشريع سماوي يؤمن به أو من واجب   الخاصة والصادرة  في تبني منظومته األخالقية 

أخالقي يلتزم به أو عن نظرية أخالقية يتبناها؛ فأفالطون بدال من ذلك يريد للشعب في جمهوريته 

محددة في الدولة ومع الفضيلة من وجهة نظر هذه  الفاضلة أن يتماهى تماما مع فلسفة فئة نخبوية  

 الفئة فقط في مجاالت االخالق والسياسة والفن.

 الخاتمة  .8

َست على   قمنا في هذا البحث بدراسة نظرية أخالق الفضيلة عند أفالطون وكيف أنها ارتبطت وأُّسِ

والشهوانية وفضائلها التي تقسمها الى النفس العاقلة والغضبانية    أوال: مراتب النفسأمور ثالثة   

فضيلة  خالل  من  بينها  التوازن  تحقيق  وكيفية  الترتيب  على  والعفة  والشجاعة  الحكمة  الثالثة: 

الثالث المتمثلة بالفالسفة والجنود والحرفيين وعالقتها بمراتب النفس.    ثانيا: فئات الدولةالعدالة.  

 ير األعلى.عنده المتمثلة بعالم المثل ومثال الخ ثالثا: نظرية المعرفة

 

ونظرية أفالطون في األخالق هي مثال على نظرية أخالق الفضيلة والتي تعتبر قسما مهما من  

النظريات األخالقية التابعة لألخالق المعيارية. والفضيلة عنده هي المعرفة وترتبط بالنفس العاقلة 

 التواقة للرجوع لعالمها األول وهو عالم المثل. 

  ويؤثر هذا النموذج األفالطوني  العقليةلدولة وللنفس قائما على الفضيلة  يقدم أفالطون "نموذجا" ل

النموذج بانعكاساته على كل جوانب   تبعا لذلك على رؤيته لألخالق واألسرة والفنون. يلقي هذا 

الحياة  والذي يفترض أفالطون أنه بمجرد تحقيقه سيكون في مصلحة الدولة وبالتالي سيتم تحقيق  

المثالية والتي يبدو أنه عند تطبيقها لن تكون  السعادة لألفرا للدولة  د. ولكن أفالطون يقدم رؤيته 

وألنها   األسرة  وهي  الدولة  مكونات  بأهم  االهتمام  عن  تغفل  إنها  حيث  تصورها.  التي  بالمثالية 

خارج   والتحليق  لإلبداع  محاوالتهم  وتعاقب  طموحاتهم  وتهمل  االفراد  مع  آليي  بشكل  تتعامل 

 السرب. 
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   االسـتراتيجيات االتصـالية للعالقات العامة في االسـتجابة الزمة جائحة كورونا

 عبر الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية

   ــبوك في إدارة ــطينـية لموقع الفيســ ــمعتـها وبـناء  توظيف الحكوـمة الفلســ ســ

 ً  صورتها الذهنية: رئاسة مجلس الوزراء أنموذجا

  

 الفنون واإلعالم واالتصال 
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االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة في االستجابة الزمة جائحة كورونا عبر  

 الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية 
 جامعة النجاح الوطنية رشا أحمد ناجح خفش / الباحثة 

 جامعة النجاح الوطنية  /     عبد الكريم سرحان الدكتور

 الملخص 

هدفت هذه الدراسية بشيكل أسياسيي إلى التعرف على االسيتراتيجيات االتصيالية التي اسيتخدمتها     

العالقيات العيامية عبر الموقع اإللكتروني لوزارة الصييييحية الفلسييييطينيية في مواجهية أزمية جيائحية  

الموقع اإللكتروني لوزارة الصييحة  (  إضييافة إلى التعرف إلى دور 19-كورونا المسييتجد )كوفيد

الفلسييطينية في مواجهة أزمة الجائحة  وأبرز الرسييائل واألشييكال االتصييالية التي احتوا عليها 

الموقع اإللكتروني  واالسييتماالت اإلقناعية التي وتفتها العالقات العامة في رسييائلها خالل فترة  

 األزمة.

الدراسيية الرئيسييي: ما هي االسييتراتيجيات االتصييالية التي ولتحقيق ذلك ولإلجابة على سييؤال  

( عبر الموقع 19-اعتميدت عليهيا العالقيات العيامية في مواجهية أزمية جيائحية كورونيا )كوفييد

اإللكتروني الخاص بوزارة الصييحة الفلسييطينية؟ وذلك وفقا  للنظرية الموقفية التصييال األزمات.  

األسيلوب الكمي  وعليه فقد اسيتخدم الباحثان االسيتبانة  اعتمد الباحثان المنهج الوصيفي التحليلي ب

( من 383كأداة رئيسيية لجمع البيانات   وتم توزيعها إلكترونيا  على عينة الدراسية المتمثلة بيييييي )

 متابعي الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية من مواطني الضفة الغربية.

ا: اسييتخدام العالقات العامة في وزارة الصييحة  توصييلت الدراسيية إلى مجموعة من النتائج  أهمه

لعدد من االسييتراتيجيات  كان أهمها اسييتراتيجية التعزيز  بأسييلوبّي: التذكير  والمدح والتقرب   

بينميا تبين عيدم اسييييتخيدامهيا السييييتراتيجيية الرفص واإلنكيار لألزمية  كميا كيان توتيف الموقع 

ما يتعلق بالرسييييائل؛ فقد جاء اسييييتخدام  اإللكتروني للوزارة بشييييكل جيد وبدرجة متوسييييطة  وب

المضيامين ذات الطبيعة اإلحصيائية والتوعوية بدرجة كبيرة جدا   وكانت األخبار واإلحصيائيات  

 بأعلى درجة بحسب رأي المبحوثين في محور األشكال االتصالية المستخدمة.
ة اختيار العالقات  وفي ضيوء نتائج الدراسية  أوصيى الباحثان بمجموعة من التوصييات أبرزها: ضيرور

العامة لالسيتراتيجيات االتصيالية المالئمة للتعامل مع األزمة بما يتناسيب مع وضيع المؤسيسية وسيمعتها  

وتاريخها األزموي  ومدا مسيؤوليتها عن التسيبب باألزمة  إضيافة لضيرورة زيادة اهتمام وزارة الصيحة  

قات العامة بالوازارة  وقيام خبراء عالقات  بموقعها اإللكتروني كأداة اتصييال رسييمية ومهمة من قبل العال

 .  عامة واتصال بتصميم وإنشاء محتوا أكثَر احترافيٍة وجذٍب للجماهير من حيث الشكل والمضمون

 .موقع إلكتروني  كورونا  العالقات العامةيّة  تصالاال  ستراتيجيةاال  الكلمات المفتاحيّة:



 

152 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

The Communicative Strategies of Public Relations Utilized in the Palestinian Ministry 

of Health Website during the Corona Virus Pandemic 
By Rasha Ahmad Najeh Khuffash/ Dr. Abdulkareem Sarhan/An-Najah National University 

Abstract 

       This study aims to introduce the communicative strategies used by public relations 

through the website of the Palestinian Ministry of Health to face the emerging Corona 

pandemic crisis (Covid-19). In addition to identifying the role of the Palestinian Ministry 

of Health website in facing the Pandemic. It also aims to identify the most prominent 

contents and forms of communication covered in the website, and the persuasive appeals 

employed by the public relations in its messages during the crisis. 

To achieve that and to answer the study's main question; which is, what are the 

communicative strategies that the public relations adopted in facing the Corona Virus 

Pandemic (Covid-19), through the Palestinian Ministry of Health website? This is done 

through the Situational theory of crisis control. The researcher adopted the analytical 

descriptive approach in the quantitative technique. Accordingly, the researcher utilized 

questionnaires as the main tool of collecting data from the respondents, as it was 

distributed electronically to the study sample of 383 Palestinian Ministry of Health 

website followers who reside in the West Bank.   

The study concluded with a set of results, the most important of which is the use of public 

relations in the Ministry of Health for several strategies. The most used strategy was the 

reinforcement strategy which manifested in two methods (reminding, praising, and 

approximation). It was also found that it did not use the strategies of rejection and denial 

of the crisis. The Ministry employed the website moderately and in a good way. 

Regarding the contents, the contents of a statistical and educational nature were largely 

used. News and statistics were used in the highest degree according to the respondents of 

the communication forms used.    

In light of the results of the study, the researcher came up with a set of recommendations, 

most notably of which are, the necessity for public relations to choose appropriate 

communication strategies to deal with the crisis in proportion to the institution's situation, 

reputation, and crisis history, and the extent of its responsibility for causing the crisis, in 

addition to the need to increase the Ministry of Health's interest in its website as an 

official and important communication tool by the ministry's public relations, and the 

establishment of public relations and communication experts designing and creating more 

professional content that attracts audiences in terms of form and content.                 

Key words: Communication strategy, public relations, corona, website. 
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المجتمعيات الحياليية زخميا  من األزميات المختلفية والمتنوعية بياختالف  تشييييهيد    مـقدـمة اـلدراســــة:

ا ال   أسييبابها ومسييتوياتها  وحيث أن المؤسييسييات والمنظمات بمختلف تخصييصيياتها  وكونِها جزء 

يتجزأ من المجتمع ككيل  لم تَعُد بمعزٍل عن التعرض لألزمات التي تهدد سييييمعتها وصييييورتها   

ات والتعامل معها واالسيتجابة لها وفق أسيس علمية ومدروسية حيث يتحتم عليها إدارة هذه األزم

وخياصيييية في تيل التطور الكبير والهيائيل على المسييييتوا التكنولوجي واإلعالمي واالتصييييالي 

 (.149  ص. 2018)عبادي  

ولما كانت إحدا أهم وتائف ومهام العالقات العامة في المؤسسة: هي إدراة األزمات واالستجابة  

نظرا  الرتباطها باإلجراءات االتصيالية  حيث تقوم بصيياغة الرسيائل والسييناريوهات  لها؛ وذلك 

للتواصل مع الجماهير سواء الداخلية والخارجية؛ لحماية صورة وسمعة المؤسسة  إضافة إلعادة 

(  حيث تُسيييّخر 521  ص.2020ثقة الجمهور بالمؤسيييسييية وخدماتها ومنتجاتها )أبو عرقوب   

اإلمكانيات التكنولوجية الحديثة للتواصيييل مع جماهيرها  باعتبارها من أكثر   العالقات العامة كل

التخصيصيات تأثرا  باإلنترنت كوسييلة اتصيال. وقد سياعدت الوسيائل اإللكترونية الحديثة ممارسيي  

العالقات العامة في تقديم مؤسيييسييياتهم  ومّكنَتهم من بناء عالقات اسيييتراتيجية مع الجماهير من 

 (.207  ص.2017الحوار الفعال )سعيد خالل التواصل و

ويمثل الموقع اإللكتروني للمؤسييسيية أحد أبرز هذه الوسييائل اإللكترونية الحديثة كأداة اتصييالية  

بيالغية األهميية  حييث توتف العالقيات العيامية الموقع اإللكتروني في إدارة عالقياتهيا طويلية األميد  

لالهتمام بالرسييائل والمضييامين االتصييالية   مع الجماهير ووسييائل اإلعالم  ومن هنا تبرز الحاجة

التي يشيتمل عليها الموقع اإللكتروني للمؤسيسية أو المنظمة؛ وذلك لزيادة كفاءة العملية االتصيالية 

(  وعلى وجه الخصيوص  180  ص.2019والفهم المتبادل بين المؤسيسية والجماهير )الشيمري   

 في حاالت األزمات

الل األزمات من أبرز األمور التي يجب على المؤسسة أخذها وتعتبر االستراتيجيات االتصالية خ

بعين االعتبار؛ حيث أن االتصيال خالل األزمات وردود فعل المؤسيسية وعمليات االسيتجابة هي 

أمور في غاية األهمية لمواجهة أي أزمة كانت بغص النظر عن نوعها ومسبباتها  وتعتبر جائحة 

زمات الصييييحيية على الصييييعييد الدولي والعيالمي  مميا  أحد أحدث األ 19  -فيروس كورونا كوفييد

يتوجب على المؤسييسييات الصييحية على وجه التحديد اختيار االسييتراتيجيات االتصييالية المناسييبة  

 للتعامل معها والحد من آثارها.

وهنا أصيبح من الواضيح أن االسيتجابة لألزمات ومواجهتها بحاجة لالهتمام بالرسيائل االتصيالية 

ائل والتكتيكات التي سيييتسيييتخدمها العالقات العامة  والتي من المفترض أن والمضيييامين والوسييي 
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تكون ضمن االستراتيجيات االتصالية المناسبة بحسب نوع األزمة ودرجة حدتها ومدا مسؤولية  

 المؤسسة عن إحداثها.

حدد الباحثان مشييكلة الدراسيية في التعرف على االسييتراتيجيات االتصييالية  : مشكلة الدراسة

التي اسييتخدمتها العالقات العامة عبر الموقع اإللكتروني لوزارة الصييحة الفلسييطينية في مواجهة 

 (.19-أزمة جائحة كورونا المستجد )كوفيد

 

هي االسييتراتيجيات  ينبثق من مشييكلة الدراسيية السييؤال الرئيسييي اآلتي: ما  أســئلة الدراســة :

( عبر 19-االتصيالية التي اعتمدت عليها العالقات العامة في مواجهة أزمة جائحة كورونا )كوفيد

الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة الصيحة الفلسطينية  من وجهة نظر متابعي الموقع االلكتروني  

 لتالية:لوزارة الصحة الفلسطينية؟ وينبثق عن السؤال الرئيس االسئلة الفرعية ا

كيف وتفيت وزارة الصييييحية الفلسييييطينيية موقعهيا اإللكتروني لمواجهية أزمية جيائحية  .1

 (  من وجهة نظر متابعي الموقع االلكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية؟19كورونا )كوفيد_  

ما هي الرسييييائل التي احتوا عليهيا الموقع اإللكتروني لوزارة الصييييحية الفلسييييطينيية   .2

  من وجهية نظر متيابعي الموقع االلكتروني لوزارة 19)-)كوفييد  بخصييييوص جيائحية كورونيا

 الصحة الفلسطينية؟

ميا هي االسييييتمياالت اإلقنياعيية التي وتفتهيا العالقيات العيامية في رسييييائلهيا عبر الموقع  .3

الموقع االلكتروني  19اإللكتروني حول جييائحيية كورونييا )كوفيييد_   (  من وجهيية نظر متييابعي 

 ؟لوزارة الصحة الفلسطينية

ما مدا توتيف األشييكال االتصييالية عبر الموقع اإللكتروني بما يتعلق بجائحة كورونا   .4

 (  من وجهة نظر متابعي الموقع االلكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية؟19-)كوفيد

أهداف الدراسية: تهدف الدراسية  إلى التعرف إلى االسيتراتيجيات االتصيالية التي اعتمدت عليها 

( عبر الموقع اإللكتروني الخياص 19-ة في مواجهية أزمية جيائحية كورونيا )كوفييدالعالقيات العيامي 

بوزارة الصييحة الفلسييطينية, اضييافة الى التعرف على مدا توتيف وزارة الصييحة الفلسييطينية 

(  من وجهية نظر متيابعي الموقع 19موقعهيا اإللكتروني لمواجهية أزمية جيائحية كورونيا )كوفييد_

فلسييييطينيية.ومعرفية أبرز الرسيييييائيل التي احتوا عليهيا الموقع االلكتروني لوزارة الصييييحية ال
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  من وجهة نظر  19)-اإللكتروني لوزارة الصييحة الفلسييطينية بخصييوص جائحة كورونا )كوفيد

متابعي الموقع االلكتروني لوزارة الصييحة الفلسييطينية,والتعرف إلى االسييتماالت اإلقناعية التي 

(  19الموقع اإللكتروني حول جائحة كورونا )كوفيد_  وتفتها العالقات العامة في رسييائلها عبر 

من وجهة نظر متابعي الموقع االلكتروني لوزارة الصيييحة الفلسيييطينية, ومعرفة أبرز األشيييكال  

(  من وجهة نظر متابعي  19-االتصيالية عبر الموقع اإللكتروني بما يتعلق بجائحة كورونا )كوفيد

 يةالموقع االلكتروني لوزارة الصحة الفلسطين

أهمية الدراسية: تكمن اهمية الدراسية كاطار مرجعي للمؤسيسيات الصيحية في القطاعات الصيحية  

المختلفية على المسييييتوا المحلي واالقليمي واليدولي ودلييل ارشيييييادي وتوجيهي للتعرف على  

االسييتراتيجيات االتصييالية التي اسييتخدمتها العالقات العامة عبر الموقع اإللكتروني في مواجهة 

ورونا ولتوعية الجماهير بهذه الجائحة وكيفية مواجهتها  من خالل تقديم برامج وخدمات جائحة ك

وحمالت في المجال الصيحي والتوعوي  خاصية  في وقت األزمات, وتسياعد هذه الدراسية وزارة 

الصييحة الفلسييطينية في تعزيز دور العالقات العامة وتوتيفها التوتيف األمثل  خاصيية في فترة  

 األزمات.

 لحات الدراسةمصط

"هي عبارة عن عمليات منظمة من اإلشارات والرموز الموجهة توجيها     االستراتيجيات االتصالية:

مدروسا   ويتم تنفيذها وفقا  لخطط وتكتيكات تتفق مع المراحل التي تمر بها المؤسسة  وتهدف إلى  

المستهدف خالل فترة مح الجمهور  إيجابية في أوساط  أفعال وتصرفات  أيضا  تحقيق  ددة  وهي 

أجل   من  المختلفة  االتصالية  والوسائل  والطرق  واإلجراءات  لألساليب  المسبق  التخطيط  عملية 

 (. 121  ص. 2020تحقيق أهداف المنظمة المحددة مسبقا  )سعيد 

العامة: المستمرة    العالقات  "الوتيفة  أنها:  العامة  للعالقات  الدولية  الجمعية  بحسب  ف  تُعرَّ

والمخططة لإلدارة  والتي تسعى بها المؤسسات على اختالف أنواعها وأوجه نشاطها إلى كسب  

التفاهم والتعاطف وتأييد الجماهير الداخلية والخارجية  والحفات على استمرارها  وذلك بدراسة  

العام وقيا المزيد من  الرأي  المؤسسة وأوجه نشاطها وتحديد  توافقه مع سياسات  والتأكد من  سه 

التعاون الخاّلق والفعال للمصالح المشتركة بين المؤسسة وجماهيرها  باستخدام اإلعالم الشامل  

 (.11  ص.2015المخطط" )هتيمي  

المسموع بين المؤسسة  "عملية التفاعل اللفظي الشفهي  أو المكتوب  أو المرئي  أو    اتصال األزمة:

وجماهيرها  باستخدام وسائل وأساليب اتصالية متنوعة  تتضمن وصول المعلومات إلى الجماهير 

قبل  وأثناء  وبعد وقوع األزمة  وهدف هذه االتصاالت هو تقليل األضرار الواقعة على سمعة 

االتصالية المتعددة"   المؤسسة  باالعتماد على دور ممارسي العالقات العامة في القيام باألنشطة

 (.170  ص.2020)عياري. نواري  
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"مجموعة من الصفحات  والنصوص  والصور  ومقاطع الفيديو المترابطة    الموقع اإللكتروني:

ما أو   المعلومات والبيانات عن جهة  إلى عرض ووصف  وفق هيكل متماسك ومتفاعل  يهدف 

وال مكان  وله عنوان فريد يميزه عن   مؤسسة معينة  بحيث يكون الوصول إليه غير محدد بزمان

 ( 21  ص.2014بقية المواقع على شبكة اإلنترنت" )وانيس 

هي إحدا المؤسسات الحكومية الفلسطينية  وهي الوزارة المسؤولة    وزارة الصحة الفلسطينية:

عن الصحة في فلسطين  حيث يندرج تحتها كافة المستشفيات والمراكز الصحية  تتمثل رؤيتها  

صحي شامل متكامل يساهم في تحسين وتعزيز مستدام للوضع الصحي  بما فيه المحددات    بنظام

 (. الرئيسية للصحة في فلسطين )الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية

هو مرٌض ُمعٍد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات   (:19-فيروس كورونا )كوفيد

أي علم ولم يكن هناك  في مدينة   كورونا   تفشيه  بدْء  قبل  الجديد ومرضه  الفيروس  بوجود هذا 

( إلى جائحة تؤثر 19-(  وقد تحّول )كوفيد2019)ووهان( الصينية في كانون األول/ ديسمبر )

 على العديد من بلدان العالم )الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية(.

 

 النظرية الظرفية )الموقفية( التصال األزمةالباحثان في دراستهما الى  :استنداإلطار النظري 

SCCT) – Situational Crisis Communication Theory  حييث تفترض النظريية ,)

( أنه من خالل فهم حالة األزمة بشييكل جيد فإنه يمكن للشييخ  أو المؤسييسيية  SCCTالموقفية )

ة لألزمات  والتي بدورها التي تدير األزمة تحديد اسيتراتيجية أو اسيتراتيجيات االسيتجابة المناسيب

( على من يقوم بإدارة األزمة  وهو ذاته يقوم  SCCTسيتزيد من حماية السيمعة  وتركز النظرية )

بتقييم حالة األزمة سيواء من ناحية مسيتوا تهديد السيمعة الناتج عن تلك األزمة  أو مقدار الضيرر  

أ اتخيياذ  يتم  لم  إذا  المنظميية  بسييييمعيية  األزميية  تلحقييه  أن  يمكن  منيياسييييييب  الييذي  إجراء  ي 

(coombs 2007 وترتكز النظرية الموقفية في أسيياسييها على نظرية اإلسييناد  والتي تقول أنّه .)

عند حدوث أزمة معينة  والتي هي حدث سلبي مفاجئ  فإن الجماهير وأصحاب المصالح يبحثون  

  عن أحيد لتحميليه المسييييؤوليية عن ميا حيدث  ويطلبون تفسيييييرات حول تليك األزمية وميدا عالقية

ومسيؤولية المؤسيسية عن وقوعها والتسيبب بها  حيث تهدف النظرية للقيام بتقييم للضيرر الواقع  

على سيمعة المؤسيسية بناء  على ردات فعل وتوقعات الجمهور  حيث تقرر المؤسيسية اسيتراتيجيات  

االسيتجابة لألزمة وفقا  لرصييد السيمعة لديها  ونوع األزمة الواقعة  ومدا مسيؤولية المؤسيسية عن  

دوثها. وقد اسيتمد )تيموثي كومبس( تلك االسيتراتيجيات من نظرية إصيالح الصيورة التي أعدّها  ح

ويرا البياحثيان أن النظريية الموقفيية التصييييال ,  (240  ص. 2020)ويلييام بنوييت( )الصيييييفي  

على االسيتراتيجيات االتصيالية التي  اناألزمات هي النظرية األنسيب للدراسية  حيث اعتمد الباحث

عليها النظرية لتحليل ورصييد االسييتراتيجيات الواردة في الحالة الدارسييية من وجهة نظر    ترتكز

 المبحوثين  من خالل االعتماد عليها في تضمين االستراتيجيات في أسئلة االستبانة أداة الدراسة.
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األزمة خالل  االتصالية  كومبس  :  االستراتيجيات  استراتيجيات    Coombs (2007)يرا  أن 

االستجابة لألزمات هي: ما تقدمه المؤسسة من أقوال )حقائق ومعلومات(  وأفعال )ردات فعل 

وتكتيكات( بما يتعلق باألزمة  وذلك وفقا  لمدا مسؤولية المؤسسة عن األزمة ومدا تأثر سمعتها؛  

ستراتيجيات االتصالية  ويمكن توضيح اال,وتم تقسيم االستراتيجيات إلى أولية وتكميلية أو ثانوية  

لألزمات بحسب عدد من خبراء وممارسي العالقات العامة  والتي انقسمت إلى أساسية  وأخرا  

 ثانوية: 

 

 (10  ص. 2015)لمجد   أوالً استراتيجيات أساسية، مثل:

 ومن أهم أساليبها:مهاجمة المدعي ,اإلنكار,تقديم كبش الفداء.  استراتيجية اإلنكار: .أ

   2019ومن أهم أساليبها: )سالم والخطاط     التهوين أو التقليص والتخفيف:استراتيجية   .ب

 التماس العذر,التبرير.(235ص.

   من أبرزها:التعويص ,التوبة واالعتذار.هاساليبمن ا, استراتيجية إعادة البناء: .ج

لتحسين   تتمثل في استراتيجية الدعم والمساندة والتعزيز  والتي تهدف  ثانياً: استراتيجيات ثانوية:

( تذكير  73  ص.2014صورة وسمعة المنظمة من خالل العديد من األساليب أبرزها: )عبد هللا   

 الجمهور بسمعة وأعمال المنظمة وتاريخها, المديح والتقرب ,إتهار دور الضحية. 

حيث أّن اإلقناع أحد أهم السمات في الرسائل االتصالية    : االستماالت اإلقناعية للعالقات العامة

إلعالم والعالقات العامة على وجه التحديد  إذ أنه ال بد إليصال االستجابات المناسبة أثناء األزمة  ل

أن تكون من خالل رسائل اتصالية واضحة ومقنعة  ومن هنا استخدم المتخصصون في العالقات 

ا : االستماالت  ثاني,أوال : االستماالت العقالنية  العامة عدد من االستماالت اإلقناعية والتي أبرزها: 

 ثالثا : االستماالت التخويفية   العاطفية

 

 العالقات العامة والمواقع اإللكترونية

عرفت الجمعية الدولية للعالقات العامة على أنها: "الوتيفة المستمرة والمخططة :العالقات العامة

لإلدارة والتي تسيعى بها المؤسيسيات باختالف أنواعها وأوجه نشياطها إلى كسيب تفاهم وتعاطف  

وتأييد الجماهير الداخلية والخارجية  والحفات على اسيتمرارها  وذلك بدراسية الرأي العام وقياسيه 

توافقه مع سييياسييات المؤسييسيية وأوجه نشيياطها  وتحديد المزيد من التعاون الخالق  والتأكد من

واألداء الفعال للمصيالح المشيتركة بين المؤسيسية وجماهيرها باسيتخدام اإلعالم الشيامل المخطط" 

 (.11  ص.2015)هتيمي   

 

تي )عجوة يمكن تلخي  أهم وتائف العالقات العامة في المنظمات كاآل  وظائف العالقات العامة:

(: تعريف الجمهور بالمؤسيسية أو المنشيأة شيرح سيياسية المؤسيسية إلى  166  ص2011وفريد  
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الجمهور مسياعدة الجمهور على تكوين رأيه ,التأكد من أن جميع المعلومات واألخبار التي تنشير  

على الجمهور بصييورة صييحيحة وسييليمة من حيث الشييكل والموضييوع,إعالم المؤسييسيية بكافة 

ي تحدث في الرأي العام, حماية المؤسييسيية ضييد أي هجوم قد يقع عليها نتيجة نشيير  التطورات الت

معلومات كاذبة أو غير صييحيحة,تهيئة جو صييالح بين المؤسييسيية واألفراد وبين األفراد بعضييهم  

ببعص داخل المؤسييسيية,إخبار اإلدارة العليا للمؤسييسيية برد فعل سييياسيياتها بين فئات الجمهور  

يع المسييائل التي تهم اإلدارة ورفعها إليها,مسيياعدة وتشييجيع االتصييال المختلفة, بحث وتحليل جم

بين المسييييتويات اإلدارية العليا والمسييييتويات الدنيا وبالعكس, التأكد من أن أهداف المؤسييييسيييية 

 وأعمالها تلقى االهتمام من الجمهور.

 

اإللكترون والموقع  العامة  التطورات   : يالعالقات  شبكة والمتالحقة  التكنلوجية  أدت  تهور 

في  العامة  للعالقات  االتصالية  االستراتيجيات  في  النظر  إعادة  إلى  اتصال   كوسيلة  اإلنترنت 

المؤسسات والمنظمات المختلفة  حيث كانت العالقات العامة من أكثر التخصصات تأثرا  بوسائل 

 (.32  ص.2015اإلعالم الجديد التي انبثقت عن وجود شبكة االنترنت )عياد وفاروق  

سعت العديد من المؤسسات إلنشاء مواقع إلكترونية لها على الشبكة المعلوماتية كأداة من أدوات  

العالقات العامة؛ للتعريف بالمنظمة وما تقدمه من خدمات أومنتجات وسلع  إضافة لتنمية العالقات 

إلكترونيا   حيث يعتب التواصل  الداخلية والخارجية من خالل  الجماهير  الموقع اإللكتروني  مع  ر 

على شبكة اإلنترنت الصورة اإللكترونية للمنظمة وهو مركز النشاط اإللكتروني للعالقات العامة  

 (.2015)عياد وفاروق  

 

 (19-وزارة الصحة الفلسطينية وأزمة جائحة فيروس كورونا )كوفيد

المسييؤولة عن الصييحة في الوزارة التي تعتبر إحدا المؤسييسييات الحكومية الفلسييطينية  وهي 

فلسيطين  ويندرج تحتها كافة المسيتشيفيات والمراكز الصيحية  وتتمثل رؤيتها بنظام صيحي شيامل  

متكامل يسيياهم في تحسييين وتعزيز مسييتدام للوضييع الصييحي  حيث صييرحت وزارة الصييحة  

فت ألول مرة في فندٍق في بيت لحم  وذلك بعد زيارة مجمو عة من الفلسييطينية أنَّ الحاالت اُكتشييِ

(  وفيما بعد تم تشييخي  اثنين منهم باإلصييابة 2020السييياح اليونانيين للفندق في أواخر فبراير)

( إصييابة أول خمِس حاالت في بيت 2020آذار ) 5بالفيروس  وأعلنت وزارة الصييحة في تاريخ 

بر  (, وفق منظمة الصيحة العالمية يعت2020لحم )الموقع اإللكتروني لوزارة الصيحة الفلسيطينية  

التاجية  والتى  روسييياتيالف  لةيمن قبل في العالم من فصييي  دهايتحد  تميلم   دةيسييياللة جد روسيالف

نزالت البرد الشيائعة إلى أمراض أشيد  نيالجهاز التنفسيي  بحيث تتراوح نتائجها وحدتها ب  بيتصي 

(.كان على وزارة الصحة  173  ص.2020التنفسي الحاد )زيان    هابخطورة مثل متالزمة االلت

 الفلسطينية مواجهة هذا الوباء بما لديها من إمكانيات   
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 العلمي السابق: االنتاج

( "حمالت التوعيية للعالقيات العيامية في الوزارات الخيدميية  2020دراسيييية )الشييييمري     هيدفيت

وانعكاسياتها على الوعي بالقضيايا الصيحية لدا الجمهور الكويتي: أزمة جائحة كورونا المسيتجد 

العيامية بيالوزارات الخيدميية  نموذجيا ".للتعرف   حيية للعالقيات  إلى دور حمالت التوعيية الصييييّ

الوعي بالقضيايا الصيحية لدا الجمهور الكويتي: أزمة جائحة كورونا المسيتجد  ىوانعكاسياتها عل

نموذجا   حيث اعتمدت الدراسييية على المنهج الوصيييفي التحليلي  واسيييتخدم الباحث اسيييتمارة 

  كما اسيييتهدفت الدراسييية مختلف شيييرائح المجتمع الكويتي من االسيييتبانة لقياس آراء الجمهور

من ذوي التعليم المتوسيط والجامعي  واسيتندت الدراسية على    تماعيمرتادي مواقع التواصيل االج

نظرية االسييتخدامات واإلشييباعات, أبرز النتائج التي توصييلت لها الدراسيية: أن درجة اسييتيعاب  

كما أن لغة الحمالت كانت مناسيبة وبسييطة وواضيحة  الجمهور لحمالت التوعية كانت مرتفعة   

خاللهيا متيابعية حمالت التوعيية الصييييحيية هي مواقع   منوأن أكثر وسييييائيل االتصييييال التي يتم  

 التواصل االجتماعي.

(: "اسييتراتيجيات االتصييال التي اسييتخدمتها العالقات العامة بي 2020دراسيية )الصيييفي   هدفت

 10(: دراسيييية تحليليية في الفترة من  737حطم طيائرة )مياكس  )بوينج( عبر اإلنترنيت في أزمية ت

(" إلى رصيييد وتحليل االسيييتراتيجيات االتصيييالية التي طبقتها  2019مارس وحتى نهاية يونيو )

في شييركة )بوينج( عبر موقعها اإللكتروني وصييفحاتها على شييبكات التواصييل   عامةالعالقات ال

( في األجواء  737-عقيب تحطم طيائرة )مياكس  االجتمياعي وذليك اسييييتجيابية لألزمية التي واجهتهيا

األثيوبيية  وذليك من خالل تحلييل موقع الشييييركية التقلييدي ومواقعهيا عبر شييييبكيات التواصييييل  

ميارس )بيدايية األزمية وحتى نهيايية    10( خالل الفترة من  وتيوباالجتمياعي )فيس بوك  تويتر  ي

ت األزمة  ونظرية الوسيييط (  واعتمدت الدراسيية على النظرية الموقفية التصيياال2019يونيو )

االجتماعي التصياالت األزمة واسيتخدم الباحث منهج دراسية الحالة.وتوصيلت الدراسية إلى عدد  

االتصييالية  وقصييور اسييتراتيجيات االتصييال   شييطةمن النتائج أبرزها أن هناك ضييعف في األن

ناك نق  في المسييتخدمة حيث افتقدت )بوينج( السييتراتيجيات االتصييال االسييتباقية  كما كان ه

المعلومات أدا النتقادات أصييييحاب المصييييلحة  كما اتبعت )بوينج( اسييييتراتيجيات تتراوح بين  

إال أنهيا كانت غير كافيية  كميا   االعتيذار الدفاع مثيل: التجياهل واإلنكيار  والتكيّف مثيل: التعويص و

 أن )بوينج( ال تدرك أهّمية اإلنترنت في األزمات.

( بعنوان: "اسييييتراتيجيات العالقات العامة ودورها في إدارة  2019دراسيييية )عاشييييور   هدفت

األزميات داخيل المؤسييييسييييات" إلى التعرف إلى دور اسييييتراتيجييات العالقيات العيامية في إدارة  

األزمات داخل المؤسيييسيييات الخدمية والتجارية  إضيييافة إلى التعرف إلى ماهيّة اسيييتراتيجيات  

أهم انواعها  واعتمدت الدراسية على المنهج الوصيفي التحليلي  واسيتخدم  حديدالعالقات العامة وت

الباحث األسلوب المكتبي الذي يعتمد على المصادر  والمراجع  ورسائل الماجستير  والدكتوراة؛ 

لإللمام بمتطلبات الدراسيييية وتحقيق أهدافها.وتوصييييلت الدراسيييية إلى عدد من النتائج أهّمها: أن 
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تسيم بالفُجائية والسيرعة والمباغتة  ويجب على المؤسيسية إدارتها من خالل ت  اماألزمات بشيكل ع

رؤية واضييحة واسييتراتيجية سييليمة  كما أن العالقات العامة ال تقتصيير على العملية التصييحيحية 

واإلعالميية لألزميات وإنميا الوتيفية الوقيائيية بهيدف منع وقوعهيا  وأن أكبر مهيام العالقيات العيامية 

هي الوتيفة االتصيييالية واإلعالمية  سيييواء للجمهور الداخلي أو الخارجي     ماتاألزأثناء إدارة  

وأوصيى الباحث باالهتمام بوسيائل اإلعالم واالتصيال داخل المؤسيسية؛ للتواصيل مع الجماهير  

كما أوصيى بأن تبتعد العالقات العامة عن اسيتراتيجية حجب وكتم المعلومات أثناء األزمات التي 

 لمنع انتشار اإلشاعات وتفاديا  لزعزعة ثقة الجماهير.  تؤسساتتعرض لها الم

( بعنوان: "كفاءة االستراتيجيات االتصالية لالستجابة لألزمة 2017دراسة )عبد اللطيف     وهدفت

في تكوين مدركات الجمهور حول سمعة المنظمة: دراسة حالة",إلى التعرف إلى طبيعة ونوعية 

  مها الجامعة األمريكية بمصر لالستجابة لألزمات  وتحديدا  االستراتيجيات االتصالية التي تستخد

الرسائل  في  المستخدمة  االستماالت  نوعية  وتحليل  الطالب؛  وإضراب  الجامعة  إغالق  أزمة 

للجماهير األساسية  إضافة لدراسة دور االستراتيجيات في تكوين مدركات   الموجهة  االتصالية 

خدماتها  ومنتجاتها  وكفاءة المنظمات في إدارة الجمهور حول سمعة المنظمة  من حيث جودة  

األنشطة االتصالية الفعالة للجماهير المختلفة. واستخدمت الدراسة منهج دراسة   وتوجيهاألزمة   

( مفردة من الطالب  400الحالة  حيث اعتمدت على مسح آراء الجمهور بالعينة العمدية المتمثلة بي )

ائل االتصالية التي وجهتها الجامعة خالل وبعد األزمة في  الذين عاصروا األزمة  وتعرضوا للرس

وتقييم   األزمة  إدراة  عملية  كفاءة  درجة  وتقييم  اتجاهاتهم  لقياس  بالقاهرة؛  األمريكية  الجامعة 

االستراتيجيات المستخدمة لالستجابة لألزمة, ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة السابقة:  

والشمول     ة دام اتصاالت فعالة خالل األزمة من حيث المصداقية  والدقاعتماد الجامعة على استخ

الجامعة عن حدوث األزمة  كما   التقليل من تحمل مسؤولية  واالستمرارية  والسرعة  وبالتالي 

واتجاهاتهم  الطالب  عواطف  على  إيجابي  بشكل  الجامعة  استخدمتها  التي  االتصاالت  أثرت 

التي    وسائلإلى أن استخدام استراتيجية االعتذار اعتُبِر من أكثر الالسلوكية نحو الجامعة  إضافة   

 أسهمت في التحكم بغضب الجماهير.

 

 الدراسات األجنبية

( دراسة  األزمات  Elmore   2014هدفت  التصال  الموقفية  النظرية  "استخدام  بعنوان:   )

العرق األبيص على أزمة عنصري أغلبية طالبها من  ة في الحرم  الستجواب رد فعل مؤسسات 

الجامعي".إلى معرفة كيف يمكن إلدارة جامعة أغلبية طالبها من العرق األبيص الرد على أزمة  

عنصرية في الحرم الجامعي  وكيف يتم صياغة هذا الرد لدعم األنظمة والقواعد المنظمية أثناء  

جا إدارة  فعل  ردود  فهم  محاولة  إلى  خاص  بشكل  هدفت  كما  الهيكلي   التغيير  معة  مقاومة 

)سينسيناتي( على مقتل طالب من العرق األسود  واعتمدت الدراسة على منهج تحليل الخطاب 

النقدي باالعتماد على خطابات عامة متاحة مثل تحليل ردود إدارة الجامعة على الحادثةي وهذه 
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  تتضمن صفحة رئيس الجامعة على )تويتر( ورسائل البريد اإللكتروني التي تّم إرسالها للجامعة 

ومواقع األرشيف, وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج  وهي: أتهرت االستراتيجيات االستجابية أن  

ردة فعل الجامعة في البداية كان إلقاء كامل المسؤولية على عاتق الجهاز األمني في )سينسيناتي(  

آلتية: "كبش  وموتفي الدولة  استخدمت بها القيادة اإلدارية لجامعة )كاليفورنيا( اإلنكار بالطرق ا

فداء" و"إنكار" و"تجاهل"  كما أتهرت أيضا  رغبة الجامعة في صرف االنتباه عن هذه القضية  

التي هددت سمعة الجامعة  كما أشارت النتائج إلى رغبة الجامعة في تقديم االعتذار فقط لعائلة  

في دعم إحصائيات    القتيل  وعدم قيامها بتقديم اعتذار لكافة العامة  وأتهرت كذلك رغبة الجامعة

 منع الجريمة ُمحاِولة  بذلك استرداد سمعتها التي شوهتها هذه الجريمة.

 

( بعنوان: "إدارة مخاطر السمعة واألزمة الموقفية في مؤسسات  Effiong, 2014هدفت دراسة )

التعليم العالي".السييتكشيياف األسيياليب التي اعتمدتها مؤسييسييتين أكاديميتين في )نيجيريا(؛ إلدارة 

زمتها والتحديات التي واجهتها ومدا توافقها مع توصيييات نموذج النظرية الموقفية التصيياالت  أ

األزمية التي ابتكرهيا )تيموثي كومبس(  ولتحقيق أغراض اليدراسيييية اتبع البياحيث منهج دراسيييية  

الحيالية  حييث اسييييتخيدم المقيابالت والمجموعيات البؤريية لجمع البييانيات األوليية  حييث تكونيت كيل 

( ممثال  كانوا مسييؤولين عن شييؤون المؤسييسييتين وإدارتهما  حيث كان لكل 16تين من )المجموع

( ممثلين. وأتهرت نتائج الدراسيية أن الجامعتين اتبعتا اسييتراتيجية االسييتجابة 8من الجامعتين )

لألزميات  ففي الحيالية األولى اسييييتخيدميت اسييييتراتيجيية إعيادة البنياء جنبيا  إلى جنيب مع تكتيكيات  

عالمي الفعال  وتم إبالغ أصييحاب المصييلحة  وغيرهم من الجماهير المعنية  على  االتصييال اإل

النحو الواجيب بيالتطورات واالسييييتجيابيات التكتيكيية إلدارة األحيداث  حييث تيأثرت آراء الجمهور  

بشيكل إيجابي وسيجلت الجامعة مكاسيب أكثر من الخسيائر بعد األزمات. بينما أتهرت المؤسيسية  

فا  يعود سييببه للدعم الذي قدمه بعص المسييؤولين الحكوميين لمسيياندة اإلدارة  الثانية موقفا  متعجر

 حيث أن اإلضراب نتج عن أفعال غير قانونية لموتفين غير ملتزمين.

 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

العربية  في ضوء اّطالع الباحثان على الدراسات السابقة  توصل الباحثان أن العديد من الدراسات  

وبحث دراسة  تناولت  واالتصال    تواألجنبية  األزمات  خالل وإدارة  االتصالية  االستراتيجيات 

التي  األبحاث  في  ندرة  يوجد  أنّه  إال  األزمات   الموقفية التصال  النظرية  إطار  األزمات ضمن 

بشكل   تتناول االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة خالل األزمات على مستوا دولة فلسطين

الباحث علم  حدود  في  ترصد  انخاص  والتي  الحالية  الدراسة  وأهمية  ضرورة  يؤكد  مما    

أداة   خالل  من  الفلسطينية  الصحة  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  عبر  االتصالية  االستراتيجيات 

الباحث البيانات  كما واستفاد  لتعزيز   اناالستبانة لجمع  السابقة  الدراسات  النظرية في  من األطر 

 ا. ماستهدر
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 حدود الدراسة

إلكترونيا  على  الدراسة   أداة  االستبانة   الدراسة من خالل توزيع  المكاني والبشري: تمت  الحدّ 

 متابعي الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية من مواطني الضفة الغربية.

 

م استطالع    حيث ت2021  وحتى شهر شباط    2020الدراسة من شهر آب    نفذت   الحّد الزماني: 

آراء متابعي الموقع االلكتروني لوزارة الصحة خالل أزمة جائحة كورونا وتم توزيع االستبانة 

 (. 10/1/2021( حتى )10/12/2020أداة الدراسة  من تاريخ )

االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة عبر الموقع اإللكتروني  التعرف إلى  الحّد الموضوعي:

( من وجهة نظر متابعي الموقع  19-الفلسطينية خالل أزمة جائحة كورونا )كوفيدلوزارة الصحة  

 االلكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية. 

 

اعتمد الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  وهو المنهج الذي يعتمد    منهج الدراسة :

يقا   ويعبّر عنها تعبيرا  كيفيا   أو  على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع  ويهتم بوصفها وصفا  دق

أو كليهما )درويش    البيانات  2018كميا    تحليل  الكمي من خالل  األسلوب  الباحثان  (  واعتمد 

المتعلقة بأسئلة الدراسة من المبحوثين المتابعين للموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية بما  

 (. 19-)كوفيد يتعلق بأزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد

 

 

في الضيييفة    تكّون مجتمع الدراسييية من جميع المواطنين الفلسيييطينيين مجتمع وعينة الدراســـة:  

   الغربية الذين يتابعون الموقع اإللكتروني لوزارة الصييحة الفلسييطينية خالل أزمة جائحة كورونا

حتى شيييهر    ارحيث بلغ متوسيييط عدد زوار الموقع اإللكتروني خالل الفترة الممتدة بين شيييهر آذ

( زائر للموقع )نسيييرين أبو رميلة  98051(  أي فترة أزمة وباء كورونا  )2020كانون األول )

( مفردة تم 383(  واختار الباحثان العينة العشيوائية البسييطة  وتمثلت عينة الدراسية بيييييي )2020

  بناء   (calculator.net)توزيع االسييتبانة عليهم  حيث تم حسيياب العينة على الموقع اإللكتروني  

 على عدد متابعي الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية.

 

  ( من المبحوثين؛ 383على االستبانة )االستبانة إلكترونيا    وأجاب وتوزيع وقام الباحثان بتصميم  

%( أّن الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية مصدٌر (96.3( منهم أي  369بر )اعتحيث  

%( 3.7( فردا   أي )14رسمٌي للمعلومات بما يتعلق بأزمة جائحة كورونا  بينما لم يعتبره كذلك )

في الضفة    من عينة الدراسة  وفيما يلي وصٌف لخصائ  عينة الدراسة من المواطنين الفلسطينيين

 : الديمغرافية حسب متغيراتهابية الغر
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 المستقلة متغيراتها حسبباالستبانة الخاصة  الدراسة عينة توزيع(2): جدول 
النسبة   التكرار  التصنيف   المتغير 

المئوية  

% 

النوع  

 االجتماعي 

 53.3 204 ذكر

 46.7 179 انثى 

 100.0 383 المجموع 

سنة 29 -18 العمر  120 31.3 

سنة 30-39  100 26.1 

سنة 40-49  92 24.0 

سنة 50-59  56 14.6 

سنة فما فوق  60  15 3.9 

 100.0 383 المجموع 

المستوا  

 التعليمي 

 9.9 38 ثانوية عامة فأقل 

 11.7 45 دبلوم 

 64.5 247 بكالوريوس 

 13.8 53 دراسات عليا 

 100.0 383 المجموع 

 19.8 76 قطاع حكومي  طبيعة العمل

خاص قطاع   99 25.8 

 12.3 47 قطاع أهلي 

 17.0 65 عمل حر

 25.1 96 بدون عمل

 100.0 383 المجموع 

 

 للخطوات وفقا   أداة الدراسة : استخدم الباحثان اداة االستبانة كأداة لجمع البيانات وذلك

والدراسات  مراجعة األدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة,مراجعة األبحاث    :اآلتية

للموقع  العامة  العالقات  واستخدام  األزمات  التصال  الموقفية  النظرية  تناولت  التي 

المناقشات وتبادل األفكار مع المتخصصين واألكاديميين في مجال الدراسة  اإللكتروني,

وتم توزيعها إلكترونيا  على المواطنين  حيث تضمنت االستبانة سبعة محاور  تشتمل  

األولي للموقع  المعلومات  العامة  العالقات  )توتيف  للمحاور:  إضافة  والديمغرافية   ة 
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المستخدمة    االتصالية  واالستراتيجيات  الفلسطينية   الصحة  لوزارة  اإللكتروني 

المستخدمة(   اإلقناعية  اإللكتروني  واالستماالت  الموقع  عليها  احتوا  التي  والرسائل 

وقد تكونت  ل االتصالية المستخدمة   باإلضافة إلى سؤال اختيار من متعدد حول األشكا

من سبعة محاور: المحور األول والثاني: يشمالن المعلومات    )االستبانة(أداة الدراسة  

 األولية والديمغرافية عن المستجيب الذي سيقوم بتعبئة االستبيان.  

( اشتملت على  أربعة25المحاور األخرا:  فقرة موزعة على  العالقات  محاور هي:    (  توتيف 

المستخدمة  الع االتصالية  واالستراتيجيات  الفلسطينية   الصحة  لوزارة  اإللكتروني  للموقع  امة 

. باإلضافة إلى  والرسائل التي احتوا عليها الموقع اإللكتروني  واالستماالت اإلقناعية المستخدمة

في    سؤال من نوع االختيار من متعدد حول األشكال االتصالية التي استخدمتها العالقات العامة

 (:3رقم ) كما يبين الجدول  الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة

 فقرات االستبانة تبعا  لمحاورها 3)جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد   المحور  الرقم  

 الفقرات

توتيف العالقات العامة للموقع اإللكتروني لوزارة الصحة   1

 الفلسطينية

6 

 11 االستراتيجيات االتصالية المستخدمة 2

 5 الرسائل التي احتوا عليها الموقع اإللكتروني  3

 3 االستماالت اإلقناعية المستخدمة 4

 25 المجموع 
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  الخماسي )ليكرت( مقياس خالل ( من25وقد أعطيت درجات الفقرات الي) 

ألفا  )كرونباخ  معادلة  باستخدام  األداة   ثبات  معامل  استخراج  تم  (  Cronbach’s Alphaلقد 

 ( يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة ومحاورها. 5والجدول )

 

 Cronbach’s Alpha) األداة باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا   ثبات (: معامل5جدول )

 معامل الثبات  عدد الفقرات المحور الرقم  

العامة  1 العالقات  توتيف 

اإللكتروني  للموقع 

الصحة   لوزارة 

 الفلسطينية

6 95.1 

االستراتيجيات   2

 االتصالية المستخدمة

11 80.5 

احتوا   3 التي  الرسائل 

 عليها الموقع اإللكتروني

5 71.9 

اإلقناعية  4 االستماالت 

 المستخدمة

3 66.7 

 92.0 25 لألداة  الثبات الكلي

 

( 95.1  -66.7بين ) لمحاور االستبانة تراوحت الثبات معامالت أن (5) رقم الجدول من يتضح

( الرابع  المستخدمةللمحور  اإلقناعية  )االستماالت  واألول  للموقع  (   العامة  العالقات  توتيف 
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 وهو معامل ثبات(  92.0الثبات الكلي لألداة ) بلغ حين في(   اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية

 العلمي.   ويفي بأغراض البحثعالٍ 

الدراسة:   األدبيات  :اآلتية الخطوات وفق الدراسة هذه إجراء تمإجراءات  مراجعة 

الباحثان  عينة أفراد النهائية, تحديد بصورتها الدراسة أداة إعدادالسابقة, قام  الدراسة, 

ليشكل العدد    للتحليل استبانة صالحة (383)   وقد تم استرجاعإلكترونيا    بتوزيع األداة

إحصائيا  باستخدام الرزمة  ومعالجتها   الدراسة, إدخال البيانات إلى الحاسب عينة (383)

استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها في ضوء  (,  SPSSاالجتماعية )  اإلحصائية للعلوم

 المناسبة. السابقة  واقتراح التوصيات ومقارنتها مع الدراسات النظرية 

 

 :اآلتية المتغيرات الدراسة متغيرات الدراسة: تضّمن تصميم أداة -

- 18: وله خمسة مستويات: )العمرالمستقلة: وله مستويان: ) ذكر  وأنثى(,   المتغيرات -أ

  سنة فما فوق(,المستوا   60سنة  و  59-50سنة  و  49-40سنة  و  39-30سنة  و  29

فأقل  ودبلوم  وبكالوريوس  ودراسات   أربعة مستويات: )ثانوية عامة  التعليمي: وله 

)قطاع   مستويات:  خمسة  وله  العمل:  طبيعة  وقطاع  عليا(,  خاص   وقطاع  حكومي  

 أهلي  وعمل حر  وبدون عمل(. 

الموقع اإللكتروني   استجابات في ويتمثّل  :التابع المتغيّر - ب المبحوثين  من متابعي 

في الفلسطينيين  المواطنين  من  الصحة   الغربية     لوزارة  أداة  الضفة  فقرات  على 

الموقع اإللكتروني  العامة  عبر    باالستراتيجيات االتصالية للعالقاتالدراسة  التي تتعلق  

 . لوزارة الصحة الفلسطينية خالل أزمة جائحة كورونا
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 عرض النتائج 

التي اعتمدت عليها   ما هي االسييتراتيجيات االتصيياليةالرئيسييي:   النتائج المتعلقة بسييؤال الدراسيية

اإللكتروني الخياص  ( عبر الموقع  19-العالقيات العيامية في مواجهية أزمية جيائحية كورونيا )كوفييد

طات الحسييابيَّة    ؟بوزارة الصييحة الفلسييطينية ؤال  تمَّ اسييتخراج المتوسييِّ ولإلجابة عن هذا السييُّ

واالنحرافات المعياريَّة  لمحاور أداة الدراسية المتمثلة في محور الدراسية الثاني: )االسيتراتيجيات  

 0.8( فترات )5ته على )( ثم قسيم5-4=1؛ إذ حسيبت طول المدا وهو )(االتصيالية المسيتخدمة

( وعلييه اعتميد البياحثيان التقيدير اآلتي؛ للفصييييل ميا بين 0.8( وعلييه فيإن طول الفترة هو )5/4 =

% فأعلى( 84.2فأكثر ويعيادل    21.4المتوسييييط الحسييييابي )  -1الدَّرجات  وبييان ذلك فيميا يأتي:

درجية    (%84.0  -%68.2ويعيادل    20.4  -41.3المتوسييييط الحسيييييابي )  -2درجية كبيرة جيدا .

- 4%( درجة متوسيييطة.68.0  -%52.2ويعادل   40.3-61.2المتوسيييط الحسيييابي )   -3كبيرة.

المتوسيط الحسيابي   -5( درجة قليلة.%52.0 -%36.2ويعادل   60.2-81.1لمتوسيط الحسيابي )ا

 ( درجة قليلة جدا . 81.1)أقل من 

 والجدول اآلتي يوضح ذلك:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة  6جدول رقم )

 االستراتيجيات االتصالية المستخدمة( مرتبة ترتيبا  تنازليا  حسب المتوسط الحسابي )للمحور الثاني 

رقم   الترتيب

 الفقرات 

المتوسط   الفقرات 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة  

 ة  الموافق

العالقات  2 1 اهتمت 

بتزويد  العامة 

الجماهير 

بالمعلومات المناسبة 

بأزمة  يتعلق  بما 

 كبيرة  83.2 0.79 4.16
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منذ  كورونا  جائحة 

 بداية حدوث األزمة 

العالقات   9 2 قامت 

بوزارة   العامة 

خالل  من  الصحة 

بتذكير   موقعها 

باألعمال   الجماهير 

الجيدة  والخدمات 

وزارة  تقدمها  التي 

 الصحة 

 كبيرة  77.2 0.78 3.86

العالقات   10 3 استخدمت 

بوزارة   العامة 

خالل  من  الصحة 

اإللكتروني  موقعها 

مدح   أسلوب 

والتملق  الجماهير 

لشكرهم  لهم 

على  كشكرهم 

والتفهم   التعاون 

 للموقف 

 كبيرة  76.4 0.85 3.82

العالقات   7 4 استخدمت 

الموقع  عبر  العامة 

لوزارة   اإللكتروني 

الفلسطينية  الصحة 

مضامين حول تقديم  

المساعدات  

 والخدمات للجماهير

 كبيرة  68.6 1.02 3.43

العالقات   11 5 قامت 

بوزارة   العامة 

خالل  من  الصحة 

موقعها  مضامين 

بتذكير   اإللكتروني 

أنها   الجماهير 

التي  لألزمة  ضحية 

 تعرضت لها 

 متوسطة  67.2 1.06 3.36
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العالقات  5 6 اعتبرت 

بوزارة   العامة 

األزمة   أن  الصحة 

أسباب  عن  نتجت 

إرادتها وأنها  خارج 

عن  مسؤولة  غير 

 إحداثها

 متوسطة  60.4 1.21 3.02

العالقات  1 7 اهتمت 

بتنوع   العامة 

الرسائل   وشمولية 

االتصالية في الموقع 

لوزارة   اإللكتروني 

الفلسطينية  الصحة 

بأزمة  يتعلق  بما 

 جائحة كورونا 

 متوسطة  52.8 1.08 2.91

العالقات   8 8 قدمت 

بوزارة   العامة 

عبر  الصحة 

في   مضامينها 

اإللكتروني  الموقع 

للجماهير   اعتذارها 

في  تقصيرها  عن 

 احتواء األزمة 

 قليلة  44.0 1.17 2.20

العالقات   6 9 حاولت 

بوزارة   العامة 

الفلسطينية  الصحة 

من خالل مضامينها  

الموقع  عبر 

التقليل   اإللكتروني 

من   والتهوين 

الناجمة   األضرار 

جائحة   أزمة  عن 

 كورونا

 قليلة  42.0 1.16 2.10

العالقات   4 9 استخدمت 

الموقع  عبر  العامة 

 قليلة  42.0 1.14 2.10
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لوزارة   اإللكتروني 

رسائل   الصحة 

بها   تلقي  ومضامين 

اللوم على مؤسسات  

آخرين  وأشخاص 

تسببوا بحدوث أزمة  

 جائحة كورونا 

العالقات   3 10 استخدمت 

الموقع  عبر  العامة 

لوزارة   اإللكتروني 

رسائل   الصحة 

تفيد   مضامين 

وجود   ونفي  اإلنكار 

 األزمة 

 قليلة  37.8 1.08 1.89

 متوسطة   59.8 0.57 2.99 الدرجة الكلية 

 ( درجات5أقصى درجة للفقرة ) •

)االستراتيجيات االتصالية المستخدمة(   أن فقرات  (  6يتضح من خالل البيانات في الجدول رقم )

)  كانت بين  ما  عليها  الحسابية  المتوسطات  تراوحت  فقد  والكبيرة   القليلة  بين  (  1.89جميعها 

الفقرات:4.16و) وهما  الصحة    (  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  عبر  العامة  العالقات  )استخدمت 

األزمة(  و)اهتّمت اإلنكار ونفي وجود  تفيد  الجماهير    رسائل مضامين  بتزويد  العامة  العالقات 

  وكانت االستجابة بالمعلومات المناسبة بما يتعلق بأزمة جائحة كورونا منذ بداية حدوث األزمة(

 (.2.99على الدرجة الكلية متوسطة بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ  )

الدراسة  بسؤال  المتعلقة  األول   النتائج  على:   الفرعي  ين   الصحة  والذي  وزارة  وتفت  كيف 

من وجهة نظر متابعي   (19الفلسطينية موقعها اإللكتروني لمواجهة أزمة جائحة كورونا )كوفيد_  

 الموقع االلكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية؟
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طات الحسابيَّة  واالنحرافات المعياريَّة  لمحور أداة  ولإلجابة عن هذا السُّؤال  تمَّ استخراج المتوّسِ

األول )توتيف العالقات العامة للموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية(  والجدول    الدراسة

 ( يبين ذلك:7)

( رقم  الموافقة  7جدول  ودرجة  المئوية  والنسب  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات   :)

نية( مرتبة ترتيبا   توتيف العالقات العامة للموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطي) للمحور األول  

 تنازليا  حسب المتوسط الحسابي 

رقم   الترتيب 

 الفقرات

المتوسط   الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة  

 الموافقة  

حرصت  3 1

العامة   العالقات 

الصحة   بوزارة 

على   الفلسطينية 

الجماهير   تزويد 

بالمعلومات  

اإلحصائية 

بفيروس   المتعلقة 

كورونا من خالل 

موقعها  

 اإللكتروني 

 كبيرة  70.8 0.97 3.54
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للموقع  1 2

اإللكتروني  

الصحة   لوزارة 

دور  الفلسطينية 

االستجابة  في 

جائحة  ألزمة 

حيث   من  كورونا 

المعلومات   تقديم 

الوعي  ونشر 

 الصحي 

 متوسطة 66.0 1.14 3.30

حرصت  6 3

العامة   العالقات 

الصحة   بوزارة 

سمعتها   بناء  على 

فاعل   بشكل 

من  وإيجابي 

اختيار  خالل 

الرسائل  

الهادفة   االتصالية 

موقعها   عبر 

 متوسطة 56.6 1.17 2.83
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أزمة   لمواجهة 

 جائحة كورونا  

العالقات   2 4 اهتمت 

بوزارة  العامة 

الصحة  

الفلسطينية 

موقعها   بتوتيف 

خالل   اإللكتروني 

جائحة   أزمة 

كأداة  كورونا 

مع   للتواصل 

 الجماهير

 متوسطة 56.6 1.25 2.83

المعلومات   4 5

التي   التوعوية 

الموقع   يقدمها 

اإللكتروني  

الصحة   لوزارة 

يتعلق بجائحة  بما 

كورونا تعتقد أنها  

 كافية

 قليلة  50.8 1.23 2.54
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التي  5 6 المعلومات 

بنشرها   اهتمت 

العامة   العالقات 

الموقع عبر  

اإللكتروني  

الصحة   لوزارة 

تلبي   الفلسطينية 

 توقعاتك 

 قليلة  50.0 1.21 2.50

 متوسطة  58.4 1.01 2.92 الدرجة الكلية 

 ( درجات 5أقصى درجة للفقرة ) •

( رقم  الجدول  في  البيانات  خالل  من  للموقع  (  7يتضح  العامة  العالقات  )توتيف  فقرات  أّن 

الصحة   لوزارة  كانتاإللكتروني  تراوحت   الفلسطينية(   فقد  والكبيرة   القليلة  بين  جميعها 

الحسابية عليها ما بين ) الفقرات:3.54( و)2.50المتوسطات  التي اهتمت    (  وهما  )المعلومات 

توقعاتك(   تلبي  الفلسطينية  الصحة  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  عبر  العامة  العالقات  بنشرها 

العامة   العالقات  بالمعلومات  و)حرصت  الجماهير  تزويد  على  الفلسطينية  الصحة  بوزارة 

  وكانت االستجابة على الدرجة  اإلحصائية المتعلقة بفيروس كورونا من خالل موقعها اإللكتروني( 

 (.2.92الكلية متوسطة بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ )

الدراسة المتعلقة بسؤال  الثاني:    النتائج  التي احتوا   والذي ين  على: الفرعي  الرسائل  ما هي 

نظر  وجهة  من  كورونا  جائحة  بخصوص  الفلسطينية  الصحة  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  عليها 

 متابعي الموقع االلكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية؟
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طات الحسابيَّة  واالنحرافات المعياريَّة  لمحور أداة  ولإلجابة عن هذا السُّؤال  تمَّ استخراج المتوّسِ

 ( يبين ذلك:8دراسة الثالث )الرسائل التي احتوا عليها الموقع اإللكتروني(  والجدول )ال

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة   8جدول رقم )

الرسائل التي احتوا عليها الموقع اإللكتروني( مرتبة ترتيبا  تنازليا  حسب  )للمحور الثالث 

 توسط الحسابيالم

رقم   الترتيب

 الفقرات 

المتوسط   الفقرات 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة  

 الموافقة  

الموقع   2 1 احتوا 

لوزارة   اإللكتروني 

معلومات   على  الصحة 

ذات طبيعة إحصائية بما 

 يتعلق بجائحة كورونا

 جدا   كبيرة 90.0 0.59 4.50

الموقع   1 2 احتوا 

لوزارة   اإللكتروني 

معلومات   على  الصحة 

توعوية   طبيعة  ذات 

وتعليمات وتوصيات بما 

 يتعلق بجائحة كورونا

 جدا   كبيرة 84.4 0.65 4.22

الموقع   5 3 احتوا 

على  اإللكتروني 

إخبارية   معلومات 

 كبيرة  76.4 0.88 3.82
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صحفية   وتصريحات 

 حول جائحة كورونا 

الموقع   3 4 احتوا 

لوزارة   اإللكتروني 

معلومات   على  الصحة 

بالخدمات  تتعلق 

والفعاليات   واإلنجازات 

الوزارة   المقدمة من قبل 

 للتصدي للجائحة 

 كبيرة  75.6 0.81 3.78

الموقع   4 5 احتوا 

على  اإللكتروني 

حول   معلومات 

وزارة   استعدادات 

وجاهزيتها  الصحة 

  ( للجائحة  للتصدي 

 االستعداد والجاهزية( 

 متوسطة  66.4 1.07 3.32

 كبيرة  68.2 0.68 3.41 الدرجة الكلية 

 ( درجات 5أقصى درجة للفقرة ) •

( رقم  الجدول  في  البيانات  من خالل  الموقع  (  8يتضح  عليها  احتوا  التي  )الرسائل  فقرات  أن 

جميعها بين المتوسطة والكبيرة جدا   فقد تراوحت المتوسطات الحسابية عليها     اإللكتروني(  كانت

بين) و)3.32ما  الفقرات:4.50(  وهما  حول   (  معلومات  على  اإللكتروني  الموقع  )احتوا 

احتوا الموقع  استعدادات وزارة الصحة وجاهزيتها للتصدي للوباء ) االستعداد والجاهزية(( و)
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  وكانت  (ة على معلومات ذات طبيعة إحصائية بما يتعلق بجائحة كورونااإللكتروني لوزارة الصح

 (. 3.41االستجابة على الدرجة الكلية كبيرة بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ  )

 الفرعي الثالث  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

في رسائلها عبر  والذي ين  على:   العامة  العالقات  التي وتفتها  اإلقناعية  االستماالت  ما هي 

 من وجهة نظر متابعي الموقع االلكتروني؟ (19الموقع اإللكتروني حول جائحة كورونا )كوفيد_ 

طات الحسابيَّة  واالنحرافات المعياريَّة  لمحور أداة  ولإلجابة عن هذا السُّؤال  تمَّ استخراج المتوّسِ

 ( يبين ذلك:9المستخدمة(  والجدول ) االستماالت اإلقناعيةدراسة الرابع )ال

( رقم  الموافقة  9جدول  ودرجة  المئوية  والنسب  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات   :)

 المستخدمة( مرتبة ترتيبا  تنازليا  حسب المتوسط الحسابي  االستماالت اإلقناعية)للمحور الرابع 

رقم   الترتيب

 الفقرات 

المتوسط   الفقرات 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة  

 الموافقة  

اإللكتروني   2 1 الموقع  قدم 

والحقائق   المعلومات 

كاإلحصائيات   المنطقية 

كورونا   بجائحة  المتعلقة 

  إلقناع الجماهير

 كبيرة 86.2 0.75 4.31

 جدا  

اإللكتروني   1 2 الموقع  قدم 

مضامين  الصحة  لوزارة 

العواطف   في  تؤثر 

 متوسطة  63.4 1.14 3.17
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يتعلق  بما  والمشاعر 

إلقناع   كورونا  بجائحة 

 الجماهير

اإللكتروني   3 3 الموقع  قدم 

أسلوب   الصحة  لوزارة 

من   والتخويف  التهديد 

إلقناع   كورونا  جائحة 

 الجماهير

 متوسطة  55.0 1.18 2.75

 كبيرة  78.6 0.50 3.93  الدرجة الكلية 

 ( درجات 5أقصى درجة للفقرة ) •

  المستخدمة( كانت   االستماالت اإلقناعيةأن فقرات )(  9يتضح من خالل البيانات في الجدول رقم )

( بين  ما  الحسابية عليها  المتوسطات  فقد تراوحت  جدا    والكبيرة  المتوسطة  بين  (  2.75جميعها 

الفقرات:4.31و) التهديد والتخويف من   ( وهما  )قدم الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة أسلوب 

والحقائق   المعلومات  اإللكتروني  الموقع  و)قدم  الجماهير(  إلقناع  كورونا  المنطقية  جائحة 

الجماهير( المتعلقة بجائحة كورونا إلقناع  الكلية  كاإلحصائيات  الدرجة    وكانت االستجابة على 

 (.3.93كبيرة بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ )

الدراسة بسؤال  المتعلقة  الرابع:    النتائج  على:  الفرعي  ين   األشكال  والذي  توتيف  مدا  ما 

( من وجهة نظر متابعي  19-بما يتعلق بجائحة كورونا )كوفيداالتصالية عبر الموقع اإللكتروني  

 الموقع االلكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية؟

لسؤال:   المئوية  والنسب  التكرارات  استخراج  تم  السؤال   هذا  عن  توتيف  لإلجابة  مدا 

يتعلق بجائحة كورونا )كوفيداألشكال   بما  اإللكتروني  الموقع  حسب  (   19-االتصالية عبر 
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التي استخدمتها العالقات العامة في الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة  فقد استخدمت شكال  األ

األخبار   الدراسة(:   عينة  استجابات  )حسب  اآلتية  االتصالية  األشكال  العامة  العالقات 

و   )إنفوجرافيك(   وصور  واإلحصائيات   الصحفية   والتحقيقات  الصحفية   والمقابالت 

البيانية  وخ الوباء  والفيديو  والمؤتمرات الصحفية  وتقارير صحفية  الرسوم  رائط انتشار 

 مصورة ومكتوبة  ومقابالت صحفية   والجدول اآلتي يوضح ذلك: 

االتصالية عبر الموقع  مدا توتيف األشكال  حسب التكرارات والنسب المئوية (10):جدول 

 ( 19-اإللكتروني بما يتعلق بجائحة كورونا )كوفيد

 النسبة المئوية %  التكرار   التصنيف 

 19.3 316 أخبار 

 4.1 66 تقارير صحفية مكتوبة

 9.1 126 تقارير صحفية مصورة وفيديو 

 12.5 209 مقابالت صحفية 

 1.0 15 تحقيقات صحفية

 5.0 83 مؤتمرات صحفية

 18.0 292 إحصائيات

(صور )إنفوجرافيك  77 4.5 

 1.4 25 فيديو )جرافيك( 

 11.7 195 رسوم بيانية 

 10.6 175 خرائط النتشار الوباء 

 2.8 47 أخرا 

 100.0 1626 المجموع 

 

االتصالية حسب مدا توتيف األشكال    ( التكرارات والنسب المئوية10يتضح من الجدول رقم )

)كوفيد بجائحة كورونا  يتعلق  بما  اإللكتروني  الموقع  الجدول  (19-عبر  يبين  المستويات    حيث 

حيث    الخاصة بكل استجابة الدراسة  وتكرار كل مستوا ونسبته المئوية من النسبة الكلية للعينة.
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بينت النتائج أن أعلى األشكال التي تم توتيفها عبر الموقع اإللكتروني بما يتعلق بجائحة كورونا  

يليها اإلحصائيات وبنسبة  19.3( كانت األخبار  وبنسبة )19-)كوفيد %(  ومن ثم   (%18.0( 

وبنسبة   الصحفية  عبر    (12.5المقابالت  توتيفها  تم  التي  األشكال  أدنى  كانت  المقابل  في    )%

)كوفيد كورونا  بجائحة  يتعلق  بما  اإللكتروني  وبنسبة 19-الموقع  الصحفية  التحقيقات  هي   )

وبنسبة  1.0) )جرافيك(  والفيديو    )%1.4)  ( وبنسبة  أخرا  ثم  ومن  و%2.8(   تقارير    %(  

 %(. (4.1وبنسبة  صحفية مكتوبة

 أما بالنسبة لمجاالت الدراسة والدرجة الكلية  فقد جاءت نتائجها كاآلتي: 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير 11جدول رقم )

 يبا  تنازليا  حسب المتوسط الحسابي  مرتبة ترتاالستبانة ككلمحاور ل

رقم  

 المجال 

المتوسط   الفقرات  الترتيب

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 الدرجة  

االستماالت   4 1

 اإلقناعية المستخدمة 

 كبيرة  78.6 0.50 3.93 

الرسائل التي احتوا   3 2

الموقع   عليها 

 اإللكتروني

 كبيرة  68.2 0.68 3.41

االستراتيجيات  2 3

االتصالية  

 المستخدمة 

 متوسطة   59.8 0.57 2.99

العالقات   1 4 توتيف 

للموقع  العامة 

 متوسطة  58.4 1.01 2.92
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لوزارة   اإللكتروني 

 الصحة الفلسطينية

 متوسطة  66.2 0.54 3.31 الدرجة الكلية 

 ( درجات 5أقصى درجة للفقرة )

جميعها    كانت  االستبانة الكليةأن درجة محاور  (  11يتضح من خالل البيانات في الجدول رقم )

(  وهما  2.93( و)2.92بين المتوسطة والكبيرة  فقد تراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بين )

)توتيف العالقات العامة للموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية( و)االستماالت  : المجاالن

المستخدمة االستجااإلقناعية  وكانت  الحسابي (   المتوسط  بداللة  متوسطة  الكلية  الدرجة  على  بة 

 (.3.31الذي بلغ )

هل تختلف اتجاهات المواطنين  والذي ين  على:    الفرعي الخامس  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة عبر  الفلسطينيين نحو  

باختالف متغيرات )النوع االجتماعي  الفئة العمرية  المستوا    الفلسطينية خالل أزمة وباء كورونا

 التعليمي  طبيعة العمل(؟

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

التي اعتمدت    ما هي االستراتيجيات االتصاليةوالذي ين  على:  تائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي:  الن

)كوفيد  كورونا  جائحة  أزمة  مواجهة  في  العامة  العالقات  اإللكتروني  19-عليها  الموقع  عبر   )

 ؟ الخاص بوزارة الصحة الفلسطينية

محور) .1 فقرات  أن  النتائج  المستخدمة(  أشارت  االتصالية  القليلة االستراتيجيات  بين  جميعها 

فقراتها   أدنى  وكان  لوزارة والكبيرة   اإللكتروني  الموقع  عبر  العامة  العالقات  )استخدمت 
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الصحة رسائل ومضامين تفيد بإنكار ونفي وجود األزمة(  وتظهر هذه النتيجة بحسب رأي  

من خالل موقعها اإللكتروني لم تستخدم أسلوب  المبحوثين أن العالقات العامة بوزارة الصحة  

)إنكار وجود األزمة( وفقا  الستراتيجية الرفص واإلنكار  كما أشارت النتائج أن أعلى الفقرات  

اهتمت العالقات العامة بتزويد الجماهير بالمعلومات المناسبة بما يتعلق بأزمة جائحة كانت: )

ك أيضا  على النتيجة ذاتها  حيث زودت العالقاُت  (  ويؤكد ذلكورونا منذ بداية حدوث األزمة

العامة بوزارة الصحة الجماهيَر بالمعلومات منذ بداية األزمة ولم تستخدم أسلوب )إنكار وجود  

 األزمة( ضمن استراتيجية الرفص واإلنكار. 

( الفقرة  الصحة رسائل  كما وجاءت  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  عبر  العامة  العالقات  استخدمت 

مضامين تلقي بها اللوم على مؤسسات وأشخاص آخرين تسببوا بحدوث أزمة جائحة كورونا( و

أيضا     قليلة  الرفص بدرجة  استراتيجية  الفداء( ضمن  أسلوب )كبش  استخدام  عدم  تُظِهر  والتي 

بإلقاء   الصحة من خالل موقعها رسائل تفيد  العامة لوزارة  العالقات  لم تستخدم  واإلنكار  حيث 

 ى أشخاص أو مؤسسات أخرا أو تتهم أحد ا بالتسبب باألزمة.اللوم عل

ويعزو الباحثان ذلك لسعي وزارة الصحة لتزويد الجماهير بالمعلومات المتعلقة بجائحة كورونا  

وحاالت اإلصابات؛ ألخذ الحيطة واإلجراءات الوقائية واالحترازية  ولكي تستطيع الحد من تفاقم  

إ  الوباء  إضافة  لعدم  اللوم أو تحميل أحد مسؤولية حدوث األزمة باعتبارها أزمة  انتشار  لقاءها 

 عالمية على صعيد كافة الدول  وليست متعلقة بها على وجه التحديد.

( في أن المصداقيّة والدّقة والّسرعة في إيصال  2017واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )عبد اللطيف   

وسلوكيات اتجاهات  في  إيجابيا   تؤثر  المؤسسة   المعلومات  تحمل  درجة  من  وتقلل  الجماهير 

( أن أكبر  2019للمسؤولية في حدوث األزمة  وفي تقييم الجمهور. كما تتفق مع دراسة )عاشور   

واتفقت   كما  للجماهير   واإلعالمية  االتصالية  الوتيفة  هي  األزمات  أثناء  العامة  العالقات  مهام 
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اللوم على أحد في حادثة  ( في عدم استخدام أسلوب كبش   2020دراسة )الصيفي  الفداء وإلقاء 

تحطم الطائرة  بينما اختلفت مع نتائج الدراسة الحالية أنها استخدمت استراتيجية اإلنكار من خالل 

كما  المسؤولية   تحمل  من  والتمل   الجماهير   مع  والتواصل  األزمة  عن  الحديث  في  التأخر 

ت استجابة الشركتين لألزمة بالتباطؤ   (  حيث اتسم 2019واختلفت مع دراسة )سالم  الخطاط   

( ودراسة  الوضع   خطورة  إنكار  أسلوب  قصيرة  لفترة  )سامسونج(  استخدمت    Elmoreكما 

اإلنكار بالطرق اآلتية: "كبش  ( حيث  2014 القيادة اإلدارية لجامعة )كاليفورنيا(  بها  استخدمت 

 فداء" و"إنكار" و"تجاهل". 

2. ( الفقرة  العامةجاءت  العالقات  الجماهير    قامت  بتذكير  موقعها  خالل  من  الصحة  بوزارة 

( بدرجة كبيرة؛ والتي تظهر استخدام باألعمال والخدمات الجيدة التي تقدمها وزارة الصحة

)أسلوب التذكير بأعمال المنظمة( ضمن استراتيجية التعزيز  كما جاءت الفقرة )استخدمت  

تروني أسلوب مدح الجماهير والتملق  العالقات العامة بوزارة الصحة من خالل موقعها اإللك 

)أسلوب   استخدام  تظهر  والتي  كبيرة؛  بدرجة  للموقف(  والتفهم  التعاون  على  كشكرهم  لهم 

( الفقرة  بينما جاءت  التعزيز   استراتيجية  للجماهير( ضمن  العالقات  المدح والتقرب  قامت 

اهير أنها ضحية العامة بوزارة الصحة من خالل مضامين موقعها اإللكتروني بتذكير الجم

للخسائر وتعرضت  دور لألزمة  إتهار  )أسلوب  استخدام  تظهر  والتي  متوسطة   بدرجة   )

 الضحية( ضمن استراتيجية التعزيز بدرجة متوسطة. 

ويعزو الباحثان استخدام استراتيجية التعزيز )التذكير  المدح والتقرب  دور الضحية(  لكْون وزارة 

أزمة   إحداث  عن  مسؤولة  غير  إحداث الصحة  مسؤولية  تحملها  لم  الجماهير  وأّن  الوباء   انتشار 

الجماهير  من  التقرب  تفيد  مضامين  اإللكتروني  موقعها  خالل  من  تقدم  أن  حاولت  وإنما  األزمة  

وتذكيرهم بسمعة المؤسسة الجيدة والخدمات التي تقدمها في سبيل مكافحة الوباء والحد من انتشاره 

 .والسيطرة عليه
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ال هذه  )الصيفي واتفقت  دراسة  مع  والتقرب" 2020نتيجة  "التأييد  أسلوب  استخدام  حيث  من   )

للجماهير  حيث قامت الشركة بشكر ومدح الجهات الخارجية المتبرعة. كما واتفقت مع دراسة )سالم  

( حيث استخدمت الشركتين أسلوب تذكير الجماهير بسمعة المنظمة الجيدة وتاريخها 2019الخطاط   

 Elmore 2014جابية لهم معها  وما قدمت وتقدم من خدمات. كما اتفقت مع دراسة )والتجربة اإلي

(؛ حيث اعتمدت اإلدارة الجامعية على استراتيجية التعزيز مستخدمة  أسلوب التذكير بأعمال المنظمة 

الجيدة  حيث وجهت انتباه الجماهير ألعمال تحسن من سمعة المؤسسة  كما استخدمت أسلوب المدح 

 أصحاب المصلحة وجهودهم  بينما استخدمت أسلوب دور الضحية بشكل ضئيل جدا . لبعص 

جاءت الفقرة )استخدمت العالقات العامة عبر الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية  .3

مضامين حول تقديم المساعدات والخدمات للجماهير( بدرجة كبيرة  والتي تُظِهر استخدام 

تيجية إعادة البناء والترميم  بينما جاءت الفقرة )قدمت العالقات  أسلوب التعويص ضمن استرا

العامة بوزارة الصحة عبر مضامينها في الموقع اإللكتروني اعتذارها للجماهير عن تقصيرها 

في احتواء األزمة( بدرجة قليلة  والتي تُظِهر عدم استخدام أسلوب االعتذار ضمن استراتيجية 

 إعادة البناء والترميم.

المتعلقة وي الصحية  والتجهيزات  المجانية  والفحوص  الطبية  الخدمات  العتبار  ذلك  الباحثان  عزو 

بجائحة كورونا كنوع من التعويص للجماهير؛ للحد من األزمة والعمل على إعادة بناء العالقة مع 

بب لحدوث الجماهير  بينما لم تُقدّم وزارة الصحة مضامين تفيد باعتذارها  والسبب أنها لم تكن المس

األزمة والمسؤولة عن وجودها  وإنما أزمة الجائحة كانت عالمية تأثرت بها غالبية الدول والمؤسسات 

 باختالف قطاعاتها. 

؛ حيث تم استخدام استراتيجية إعادة البناء جنبا  إلى Effiong   (2014وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )

الحالة الدراسية األولى  كما استخدمت استراتيجية جنب مع تكتيكات االتصال اإلعالمي الفعال في  

( 200000التعويص في حالتها الدراسية الثانية حيث كان على الجامعة الثانية أن تنفق أكثر من )

)سالم   دراسة  وتتفق مع  كما  المستمرة   األزمات  بسبب  تآكلت  التي  بناء صورتها  دوالر؛ إلعادة 
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استخدا 2019الخطاط  على  أكدت  التي  ا رسمي ا؛ (   اعتذار  بنشرهما  االعتذار  أسلوب  الشركتين  م 

الحتواء غضب الجماهير المتضررين  إضافة  الستخدام أسلوب التعويص من خالل استبدال األجهزة  

للعمالء  ودراسة )الصيفي    ( حيث استخدمت أسلوب االعتذار من 2020المعيبة وتقديم عروض 

ة  الستخدام أسلوب التعويص حيث قامت بتقديم تعويضات خالل إعالن أَسِفها لسقوط الضحايا  إضاف

 مالية ألهالي الضحايا. 

جاءت الفقرة )اعتبرت العالقات العامة بوزارة الصحة أن األزمة نتجت عن أسباب خارج   .4

إرادتها وأنها غير مسؤولة عن إحداثها( بدرجة متوسطة؛ حيث تظهر استخدام أسلوب التماس 

الته استراتيجية  ضمن  )العذر  الفقرة  جاءت  بينما  والتخفيف   العامة وين  العالقات  حاولت 

بوزارة الصحة الفلسطينية من خالل مضامينها عبر الموقع اإللكتروني التقليل والتهوين من 

( بدرجة قليلة  حيث تظهر عدم استخدام أسلوب األضرار الناجمة عن أزمة جائحة كورونا

 التبرير ضمن استراتيجية التهوين والتخفيف. 

ذلك إلى أّن وزارة الصحة  غير مسؤولة عن إحداث األزمة وأن األزمة حدثت بالفعل   انعزو الباحثيو

عن أسباب خارجة عن اإلرادة  إال أنها لم تحاول التبرير  أي تخفيف الضرر الناجم عن األزمة؛ 

وإنكار خطورة بمعنى إتهار أن النتائج المترتبة عن األزمة هي خفيفة وال داعي للمبالغة والتهويل  

الوضع  على العكس كان هناك توصيات وتعميمات دائمة بااللتزام باإلجراءات خوفا  من تفاقم الوضع 

 وخطورته.

(  حيث استخدمت الشركتين )أبل( و)سامسونج( 2019وتختلف النتيجة مع دراسة )سالم  الخطاط   

عدد األجهزة المعيبة  والتخفيف استراتيجية التهوين والتخفيف )التبرير( من خالل إتهار محدودية  

من األضرار الناجمة  بينما تتفق باستخدام أسلوب )التماس العذر(  بمحاولة إقناع العمالء أن سبب 

( حيث استخدمت الشركة أسلوب 2020األزمة أمر فني غير متعمد  كما وتتفق مع دراسة )الصيفي   

 التبرير ُمعِربة  عن أسباب حدوث العطل في الطائرة. 
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في النتيجة النهائية تظهر النتائج أن االستراتيجيات االتصالية التي استخدمتها العالقات العامة عبر و

 الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية األكثر استخداما  والتي جاءت بدرجة كبيرة هي: 

 استراتيجية التعزيز بأسلوبّي: التذكير  والمدح والتقرب.  .1

 اء بأسلوب التعويص. استراتيجية إعادة البن .2

 بينما االستراتيجيّات التي جاءت بالدرجة المتوسطة:

 استراتيجية التعزيز بأسلوب إتهار دور الضحية.  .1

 استراتيجية التهوين والتخفيف بأسلوب التماس العذر. .2

 كما جاءت في أدنى درجة االستراتيجيات: 

 األزمة  وكبش الفداء. استراتيجية الرفص واإلنكار بأسلوبّي: إنكار وجود  .1

 استراتيجية التهوين والتخفيف بأسلوب التبرير.  .2

 استراتيجية إعادة البناء أسلوب )اإلعتذار( .3

 مناقشة النتائج وفق مبادئ النظرية الناظمة للدراسة

بين   يوفق  أن  المؤسسة  في  األزمة  يدير  من  على  األزمات  التصال  الموقفية  النظرية  وتقترح 

مة لالستجابة  وبين مستوا إسناد المسؤولية عن األزمة وتهديد السمعة الذي  االستراتيجية المستخد

 تشكله األزمة  حيث تم تصنيف األزمات إلى ثالثة أنواع: الضحية  والعرضية  والمقصودة. 

وتتفق النتيجة مع أحد مبادئ النظرية حيث عدم استخدام استراتيجية اإلنكار  أي تزويد  •

يء جيد وقد يكون أحيانا  كافيا  في أزمات الضحية  خاصة  الجماهير بالمعلومات  هو ش

 في األزمات ذات اإلسناد القليل .
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كما اتفقت مع مبادئ النظرية بأنه يمكن استخدام أسلوب الظهور بدور الضحية ضمن   •

والشائعات الطبيعية  للكوارث  االستجابة  من  كجزء  التعزيز  أن ,  استراتيجية  حيث 

تعتبر استراتيجية ثانوية وفق نظرية )كومبس(  والتي تساعد   استراتيجية التعزيز  والتي

 في دعم ومساندة وتعزيز عالقة التقبل والتفاهم المتبادل بين المؤسسة والجماهير.

التهوين   • استراتيجية  ضمن  العذر  التماس  أسلوب  استخدام  تم  الدراسة  نتائج  بحسب 

مشابه.وتختلف مع مبدأ  والتخفيف بدرجة متوسطة على الرغم عدم وجود تاريخ أزمات

أنه يجب استخدام استراتيجيات إعادة البناء في االستجابة لألزمات ذات اإلسناد القوي 

للمسؤولية عن األزمات )األزمات التي يمكن منعها( بغص النظر عن تاريخ األزمة أو  

السمعة السابقة  فبحسب النتائج  تم استخدام أسلوب التعويص ضمن استراتيجية إعادة 

 . لبناء بدرجة كبيرةا

 أما بالنسبة لألسئلة الفرعية ومجاالت الدراسة، فقد جاءت نتائجها كاآلتي:

كيف وتفت وزارة الصحة الفلسطينية موقعها اإللكتروني لمواجهة جاءت نتيجة سؤال " .1

)كوفيد_   كورونا  جائحة  ب(19أزمة   "( محور  للموقع فقرات  العامة  العالقات  توتيف 

 الكبيرة  وبدرجة كلية متوسطة.اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية( بين القليلة و

حرص العالقات العامة بوزارة الصحة الفلسطينيّة على أتهرت النتائج أنه على الرغم من   

موقعها   خالل  من  كورونا  بفيروس  المتعلقة  اإلحصائية  بالمعلومات  الجماهير  تزويد 

لبت توقعات  و اإللكتروني بدرجة كبيرة    أنها  الوعي الصحي   إال  المعلومات ونشر  تقديم 

العالقات    م تكن كافية  كما كان حرص   إضافة  العتقاد المبحوثين أنها لالجماهير بنسبة قليلة

الرسائل  اختيار  خالل  من  وإيجابي  فاعل  بشكل  سمعتها  بناء  على  الصحة  بوزارة  العامة 

االتصالية الهادفة عبر موقعها لمواجهة أزمة جائحة كورونا بدرجة متوسطة من وجهة نظر  

 المبحوثين. 
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الصح  بوزارة  العامة  العالقات  أّن  إلى  ذلك  الباحثان  موقعها  ويعزو  جيد  بشكٍل  وّتفت  ة 

اإللكتروني  إاّل أنّها لم تهتم بشكٍل كبير وكاٍف بتوتيفه كأداة من أدوات العالقات العامة التي  

تلبي توقعات الجماهير  وقد يعود السبب الهتمامها بوسائل أخرا للوصول للجماهير كوسائل 

 التواصل االجتماعي كمنصة )فيس بوك(. 

الرسائل التي احتوا عليها الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة    جاءت نتيجة سؤال "ما هي .2

الرسائل التي احتوا عليها الموقع  فقرات محور )الفلسطينية بخصوص جائحة كورونا" ب

 جدا   وبدرجة كلية كبيرة.  الكبيرةاإللكتروني( بين المتوسطة و

الت الطبيعة  ذات  الطبيعة اإلحصائية  والمعلومات  ذات  المعلومات  والتعليمات  كانت  وعوية 

والتوصيات بما يتعلق بجائحة كورونا بدرجة كبيرة جدا   بينما جاءت المعلومات اإلخبارية 

والتصريحات الصحفية حول الوباء  إضافة إلى المعلومات التي تتعلق بالخدمات واإلنجازات  

المعلوما أما  كبيرة   بدرجة  للجائحة  للتصدي  الوزارة  قبل  من  المقدمة  حول والفعاليات  ت 

فكانت   والجاهزية(  )االستعداد  للجائحة  للتصدي  وجاهزيتها  الصحة  وزارة  استعدادات 

 متوسطة بحسب رأي المبحوثين. 

الجماهير بالمعلومات اإلحصائية وأعداد اإلصابات والوفيات  الباحثان ذلك الهتمام  ويعزو 

أي على  اإللكتروني  الموقع  شمل  كما  النشطة   والحاالت  المتعافين  المنصة وأعداد  قونة 

)كوفيد لمرصد  جائحة كورونا19)-اإللكترونية  اإلحصائية حول  للمعلومات  المخص      ,

ما هي االستماالت اإلقناعية التي وتفتها العالقات العامة في رسائلها  جاءت نتيجة سؤال "

)كوفيد_   كورونا  وباء  حول  اإللكتروني  الموقع  ب(19عبر   "( محور  االستماالت  فقرات 

و  اإلقناعية المتوسطة  بين  كبيرة  الكبيرةالمستخدمة(  الكلية  والدرجة  أتهرت  ,  جدا    حيث 

النتائج أن االستماالت العقالنية جاءت بأعلى درجة حسب رأي المبحوثين حيث جاءت الفقرة  
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قدّم الموقع اإللكتروني المعلومات والحقائق المنطقية كاإلحصائيات المتعلقة بجائحة كورونا  )

)الجماهير  إلقناع الفقرة  وجاءت  العاطفية.  االستماالت  تلتها  بينما  جدا    عالية  بدرجة  قدّم ( 

الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة مضامين تؤثر في العواطف والمشاعر بما يتعلق بجائحة  

الجماهير إلقناع  التخويفيةكورونا  االستماالت  فكانت  أدناها  وأما  متوسطة   بدرجة  )قدم    ( 

اإللكت إلقناع  الموقع  كورونا  جائحة  من  والتخويف  التهديد  أسلوب  الصحة  لوزارة  روني 

 وبدرجة متوسطة أيضا . الجماهير(

وتظهر النتيجة أن العالقات العامة بوزارة الصحة حاولت استخدام االستماالت اإلقناعية 

ن المختلفة؛ إلقناع الجماهير برسائلها ومضامينها والمتعلقة بانتشار جائحة كورونا  وكا

و درجة.  بأعلى  العقالنية  االستماالت  الباحثياستخدام  على   انعزو  لتركيزها  ذلك 

 اإلحصاءات واألرقام المتعلقة بانتشار الوباء وحاالت اإلصابة والتعافي والوفيات.

االتصالية عبر الموقع اإللكتروني بما يتعلق  ما مدا توتيف األشكال  جاءت نتيجة سؤال " .3

االتصالية عبر الموقع اإللكتروني( )توتيف األشكال    " لمحور(19-بجائحة كورونا )كوفيد

- بأن أعلى األشكال التي تم توتيفها عبر الموقع اإللكتروني بما يتعلق بجائحة كورونا )كوفيد

أدنى 19 كانت  المقابل  في  الصحفية   المقابالت  ثم  اإلحصائيات   يليها  األخبار   كانت:   )

( هي 19-اإللكتروني بما يتعلق بجائحة كورونا )كوفيد  األشكال التي تم توتيفها عبر الموقع

  حيث تُظِهر النتيجة تقارير صحفية مكتوبةالتحقيقات الصحفية  والفيديو )جرافيك(  ومن ثم  

افتقار الموقع اإللكتروني للتنويع في األشكال االتصالية مثل: التقارير والتحقيقات الصحفيةي 

وتتفق هذه النتيجة ومع نتيجة دراسة  .يو الي )إنفوجرافيك(  إضافة  الفتقاره الستخدام صور وفيد

( التي كشفت عن سيادة لنمط التغطية اإلخبارية في كل المواقع اإللكترونية 2014)الزدجالية   

بينما تختلف مع نتيجة دراسة )مشهور    التي 2018مقارنة  باألنماط االتصالية األخرا    )
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منشورات   عرض  في  واألشكال  القوالب  كافة  مثل:  اتصالية  أشكال  استخدام   عن  كشفت 

 اعي )ن   صور ثابتة  فيديو  وسائط فائقة(. األزمات على مواقع التواصل االجتم

 التوصيات: وفقاً لنتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يأتي:

ضرورة اختيار العالقات العامة لالستراتيجيات االتصالية المالئمة للتعامل مع األزمة  .1

بما يتناسب مع وضع المؤسسة  وسمعتها  وتاريخها األزموي  ومدا مسؤوليتها عن 

 األزمة.التسبب ب

ضرورة إعداد العالقات العامة بوزارة الصحة لخطط متكاملة واستراتيجية  سواء  قبل    .2

لها مسبقا   اإلعداد  يتم  اتصاالت مدروسة ومخططة  وتنفيذ  األزمات   بعد  أو  أثناء   أو 

 لتحقيق االتصال الفعال خالل مراحل األزمة.

اختي .3 من  تتمكن  حتى  األزموي؛  الموقف  تحليل  المؤسسة  والقنوات  على  الرسائل  ار 

 المناسبة وطرق االتصال والتواصل مع الجماهير عند التعامل مع األزمات. 

ضرورة وجود مختصين في االتصاالت االستراتيجية بهدف رصد وتحليل ممارسات  .4

 الوزارة وقت األزمات  وباألخ  استجابتهم االتصالية سواء أكانت إيجابية أم سلبية.

ة الصحة بموقعها اإللكتروني كأداة اتصال رسمية ومهمة ضرورة زيادة اهتمام وزار .5

من قبل العالقات العامة بالوازارة  وقيام خبراء عالقات عامة واتصال بتصميم وإنشاء  

 محتوا أكثر احترافيٍة وجذٍب للجماهير من حيث الشكل والمضمون.

ة  حول  تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لممارسي العالقات العامة واتصاالت األزم .6

التواصل   ووسائل  اإللكترونية  المواقع  عبر  وبخاصة  األزمات  مع  التعامل  كيفية 

إثراء   على  والعمل  المناسبة   االتصالية  االستراتيجيات  توتيف  وكيفية  االجتماعي  

 المضامين اإلعالمية المنشورة على الموقع.
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ا  وجذبا  للجمهور  ضرورة تقديم المعلومات التوعوية بقوالب وأشكال اتصالية أكثر إبداع .7

األخبار  قالب  في  فقط  تكون  ال  وأن  والتوجيهات  المعلومات  إليصال  سهولة   وأكثر 

والتعليمات المكتوبة  وإنما استخدام أساليب حديثة  مثل: صور وفيديو الي )إنفوجرافيك(   

 وتعزيز المحتوا بالصور والفيديوهات. 
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الفلسطينية لموقع الفيسبوك في إدارة سمعتها وبناء صورتها   توظيف الحكومة

 ً  الذهنية: رئاسة مجلس الوزراء أنموذجا
 جامعة النجاح الوطنية  /  ثراء قصي حسنالباحثة  

 عبد الكريم سرحان/ جامعة النجاح الوطنية الدكتور

 

 الملخص 

الحكومة الفلسييييطينية لمواقع التواصييييل  هدفت هذه الدراسيييية بشييييكل رئيس إلى معرفة أثر توتيف      

االجتماعي على سييمعتها المؤسييسيياتية وبناء صييورتها الذهنية  وقد أعتمدت هذه الدراسيية في معالجتها 

للموضييوع على المنهج الوصييفي التحليلي للوقوف على الجوانب الهامة أثناء إعداد هذا البحث  ولإلجابة  

سيبوك في بناء الصيورة الذهنية وإدارة السيمعة المؤسيسياتية عن السيؤال البحثي الرئيس وهو: ما دور الفي 

 للحكومة الفلسطينية متمثلة في رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني؟.

إسييتخدمت الباحثان أداتي اإلسييتبانة  والمقابلة لتحقيق ذلك  وتكون مجتمع الدراسيية وعينته  أوال  متابعي  

( شيييخ   وثانيا  384سيييطيني ضيييمن عينة بلغت )صيييفحة الفيسيييبوك التابعة لمكتب رئيس الوزراء الفل

مقابلتين مع مدير وحدة اإلعالم ومشيييرف مواقع التواصيييل االجتماعي واإلعالم الجديد في مكتب رئيس 

الوزراء الفلسييطيني  كما إسييتندت الدراسيية على نظرية اإلسييتخدامات واإلشييباعات  ونموذج اإلتصييال 

 بإتجاهين المتوازن 

ة من اإلسيييتنتاجات التي كان من أبرزها أن الدرجة الكلية لتوتيف الفيسيييبوك خل  الباحثان إلى مجموع

لدا رئاسيية الوزراء الفلسييطينية كأداة إلدارة سييمعتها المؤسييسيياتية وبناء صييورتها الذهنية لدا الجماهير 

%  بوقت إعداد هذه 62.12كانت متوسييطة حسييب رأي المشيياركين في الدراسيية بنسييبة تقديرية بلغت 

 . 2021  حتى شهر شباط 2020ي الفترة الممتدة بين حزيران من عام الدراسة  ف

أكدت الدراسية على الدور الكبير للفيسيبوك في بناء الصيورة الذهنية وإدارة السيمعة المؤسيسياتية للحكومة  

الفلسييطينية متمثلة في في رئاسيية مجلس الوزراء الفلسييطيني  وعلى ضييوء تلك اإلسييتنتاجات  توصييي  

تفعيل دور دائرة العالقات العامة ضيمن هيكلية خاصية بها  وتوتيف كادر مخت  لديها الباحثة بضيرورة  

في العالقات العامة وإدارة مواقع التواصييل االجتماعي  وضييرورة بناء اسييتراتيجية حديثة تناسييب مواقع 

 التواصل االجتماعي تتبع االسس العلمية في عناصرها االتصالية.

 

لسيمعة المؤسيسياتية  الصيورة الذهنية  الحكومة الفلسيطينية  رئاسية توتيف  ا  الكلمات المفتاحيّة:

 .الوزراء الفلسطيني  الفيسبوك  العالقات العامة
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The Palestinian Government Employment of Facebook in Managing its Institutional 

Reputation and Building its Mental Image: The Palestinian Ministerial Cabinet as a Model 

Tharaa Qusay Hasan / Dr. Abdul Kareem Sarhan/ An-Najah National University 

Abstract 

This study mainly aims to know the effect of the Palestinian government’s employment 

of social media on its institutional reputation and the building of its mental image. In its 

treatment of the topic, this study relies on a descriptive and analytical approach to 

determine the important aspects during the preparation of this research, and to answer the 

main research question: What is the role of Facebook in building the mental image and 

managing the institutional reputation of the Palestinian government represented by The 

Palestinian Ministerial Cabinet? 

The researcher used the questionnaire and in-depth interview tools to achieve that. The 

study population and its sample were, firstly, followers of the Facebook page of the 

Palestinian Prime Minister’s Office within a sample of (384) people. Secondly, two 

interviews with the Director of the Media Unit and the supervisor of social media and 

modern media in the Palestinian Prime Minister’s Office were implemented. The study 

is also based on the theory of uses and gratifications; and the balanced two-way 

communication model (the fourth model). 

At the end of the study, the researcher summarizes a set of conclusions. The most 

prominent of which is that the total degree of employing Facebook at the Palestinian 

Prime Ministry as a tool to manage its institutional reputation and build its mental image 

with the masses was moderate according to the opinion of the study participants, with an 

estimated rate of 62.12%, at the time of preparing this study, from June 2020 to February 

2021. 

This study also confirms the great role of Facebook in building the mental image and 

managing the institutional reputation of the Palestinian government represented in the 

Palestinian Ministerial Cabinet. In light of these conclusions, the researcher recommends 

the necessity of activating the role of Public Relations Department within its own 

structure, employing a specialized staff of Public Relations and managing the Social 

Media websites. In addition, the researcher recommends the necessity of building a 

modern strategy that goes along with social media sites following the scientific principles 

in their communication elements. 

Key  words: Employment, institutional reputation, mental image, Palestinian government, 

Palestinian prime minister, Facebook, public relations 
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تعتبر العالقيات العيامية تياهرة اجتمياعيية حيديثية تطورت بتطور    مـقدـمة اـلدراســـــة وإجراءاتـها:

ي تطورها تطور علوم االتصييال ونظرياتها  فالعالقات العامة في إطارها المجتمعات  وواكبت ف

( هي "من الوتائف اإلداريّة التي تُساهم في تعزيز التواصل  2019العام كما عرفها مجد خضر )

وتمثل العالقات العامة جزءا  مهما  من  مع العمالء  وربط طبيعة عمل المنشييأة مع اآلراء العامة.

شيييكالها الخاص واألهلي والعام  فهي نشييياط يسيييعى إلى كسيييب ثقة وتأييد  المؤسيييسيييات بكافة ا

الجماهير المختلفة ألهداف وسييياسييات المؤسييسييات  وهذا يعتمد على وجود سييياسيييات سييليمة  

وأهيداف ورؤيية واضييييحية  والمنظميات الحكوميية ال تختلف عن بياقي القطياعيات  فجميعهيا تهيدف  

المتبيادل بين المنظمية والجمهور  وتكمن أهميية العالقيات في النهيايية إلى خلق جو من الثقية والفهم  

العيامية في المنظميات الحكوميية في إقنياع الجمياهير بيأهميية الجهود التي تبيذلهيا المنظمية لخيدمية 

المواطنين  وإطالعهم على رسييييالتهم وشييييرح ميا يصييييدر من قوانين وقرارات  وزييادة وعي 

هور لالهتمام بالشيؤون العامة  وحشيد الدعم   الجمهور من خالل تبسييط المعلومات وتشيجيع الجم

وكما يدخل في مجال العالقات العامة في المؤسييسييات الحكومية ويعتبر األهم هو إدارة السييمعة 

المؤسيسياتية وبناء الصيورة الذهنية عن هذه المؤسيسيات لدا الجمهور  والقدرة على كسيب الرأي  

 اتهاالعام لتأثيره الكبير على الحكومة وقراراتها وسياس

التواصل االجتماعي أن تكون أحد أهم وأبرز األدوات االتصالية المستخدمة   واستطاعت مواقع 

من قبل دوائر العالقات العامة في المؤسسات  ولعل أبرز المواقع والتي تستخدم بشكل كبير في 

(  األمر الذي جعل المؤسسات 2019فلسطين هو موقع التواصل االجتماعي "الفيسبوك" )ايبوك 

الشركة  بين  االتجاه  ثنائي  للتواصل  لتكون على مقربة من جماهيرها  وتخلق فرصة  إليه  تتجه 

إجتماعيا    هامة   ادوار  يلعب  جعلته  التي  إستخدامه   ومميزات  لخصائصه  نظرا   والجمهور  

معة إقتصاديا   سياسيا  وثقافيا   باإلضافة إلى الدور الهام في بناء الرأي العام وبالتالي تشكيل الس

 المؤسساتية وبناء الصورة الذهنية للمؤسسات والشركات باختالف أنواعها.

: تكمن مشكلة الدراسة في ان المؤسسات الحكومية الفلسطينية لم تكن على قدر    مشكلة الدراسة 

كاف من اإلدراك ألهمية المواقع االلكترونية لكسب تأييد الجماهير وإدارة سمعتها وبناء صورتها  

 خاللها  وإستخدامها كأداة إتصالية من أدوات العالقات العامة خاصة . الذهنية من 

 اسئلة الدراسة : تمخض عن مشكلة الدراسة السؤال الرئيس التالي:

الفلسطينية   للحكومة  المؤسساتية  السمعة  وإدارة  الذهنية  الصورة  بناء  في  الفيسبوك  دور  ما 

 متمثلة في رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني؟ 

 وانبثق عن السؤال الرئيس االسئبة الفرعية التالية:  

ما هي خصائ  جمهور صفحة رئاسة الوزراء الفلسطينية على الفيسبوك الذين يتأثرون   -1

 باألنشطة المتعلقة بالسمعة المؤسساتية والصورة الذهنية؟  
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ما مدا إدراك متابعي صفحة رئاسة مجلس الوزراء ألنشطة الحكومة الفلسطينية على  -2

 ائل التواصل االجتماعي فيما يتعلق بإدارة سمعتها وبناء صورتها الذهنية؟ وس

ما مدا تأثير مشاركة الحكومة الفلسطينية ألنشطتها عبر وسائل التواصل االجتماعي  -3

 على الجمهور فيما يتعلق بسمعتها المؤسساتية؟

الجتماعي ما مدا تأثير مشاركة الحكومة الفلسطينية ألنشطتها عبر وسائل التواصل ا -4

 على الجمهور فيما يتعلق بصورتها الذهنية ؟ 

( في  ≥0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوا الداللة )فرضية الدراسة :  

دور الفيسبوك في إدارة السمعة المؤسساتية وبناء الصورة الذهنية للحكومة الفلسطينية متمثلة  

لم تعزا  الفلسطيني  الوزراء  مجلس  رئاسة  المؤهل  في  العمر   اإلجتماعي   )النوع  تغير 

 العلمي  طبيعة العمل(.  

: هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توتيف الحكومة الفلسطينية لمواقع التواصل  أهداف الدراسة  

االجتماعي على سمعتها المؤسسة وبناء صورتها الذهنية  لقد تم اختيار رئاسة مجلس الوزراء 

الحا للدراسة  كنموذج  للدولة  الفلسطيني  الرئيس  والحاضن  تنفيذية  سلطة  أعلى  كونها  لية 

ومؤسساتها  وهي حلقة الوصل بين الجمهور والقيادة من جهة والدولة بمؤسساتها من جهة 

أخرا  فلذلك وجود دائرة عالقات عامة فاعلة له أثر إيجابي كبير, كما تسعى الدراسة إلى  

ل الرئيس  الهدف  تخدم  التي  األهداف  من  عدد  على  تحقيق  التعرف  في  والمتمثلة  لدراسة, 

التواصل االجتماعي   الفلسطينية على موقع  الوزراء  المحتملين لصفحة رئاسة  المستخدمين 

رئاسة  لنشاطات  االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي  إدراك  مدا  وتحديد  )الفيسبوك(. 

الو رئاسة  تواصل  تأثير  مدا  على  والتعرف  الفيسبوك,  على  الفلسطينية  زراء الوزراء 

الفلسطينية عبر مواقع التواصل االجتماعي على سمعتها المؤسساتية وصورتها الذهنية من  

 وجهة نظر مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.

التي بحثت    تكمن أهمية الدراسة في انها الدراسة االولى في حدود علم الباحثين  :أهمية الدراسة

س الوزراء  في إدارة سمعتها وبناء صورتها الذهنية في توتيف الحكومة الفلسطينية في رئاسة مجل

أهمية   الدراسات على  العديد من  أكدت  الفيسبوك   حيث  االجتماعي  التواصل  من خالل منصة 

السمعة اإللكترونية التي تؤثر بشكل كبير على المنشأة  حيث أصبح المستهلكون أكثر قربا  وإطالعا  

محتواها وطبيعة  المؤسسات  تقدمه  ما  للباحثين   .كماعلى  مهمة  نظرية  مادة  تشكل  أن  ويمكن 

المتاحة حاليا. ان الدراسة قد    والدارسين في مجالته  وتسد فجوة كبيرة في األبحاث  تطبيق هذه 

العامة  وعلى تحسين طرق االتصال والتعامل مع   يعمل على تطوير األداء في دائرة العالقات 

الفلسطيني  ويمكن تنفيذها على معظم المؤسسات  القنوات االتصالية داخل رئاسة مجلس الوزراء 

والوزرات الحكومية بعد إجراء التعديالت المناسبة  ويمكن ان تعتبر هذه الدراسة مرجعية هامة  
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االجتماعي.   التواصل  وسائل  في  والمختصين  الحكومي   بالقطاع  العامة  العالقات  في  للعاملين 

 يدة إلى دراسات العالقات العامة. ويأمل الباحثان أن تكون هذه الدراسة إضافة جد

 مصطلحات الدراسة والمفاهيم اإلجرائية

عرفت الجمعية الدولية للعالقات العامة بأنها: وتيفة إدارية مستمرة ومخططة العالقات العامة:  

تحاول المنظمات العامة والخاصة من خاللها تحقيق التفاهم والتأييد وكسب ثقة أولئك الذين تتعامل  

العام  معهم   الرأي  تقييم  ذلك من خالل  ويتم  الثقة   هذه  على  والحفات  تتعامل معهم  أن  يمكن  أو 

المختلفة   الجماهير  إتجاهات  مع  وتصرفاتها  سياساتها  في  التكيف  على  والعمل  بها   المتعلق 

للوصول إلى تطبيق برامج اإلعالم الشامل وتكوين تعاون فعال يؤدي إلى تحقيق جميع المصالح 

 (.23  ص.2015ة )رحال  المتبادل

هي نتيجة لجهود وتيفة أو نشاط سواء كان إيجابيا  أو سلبيا  وهو تقييم عام   السمعة المؤسساتية:

لما يتمتع به الشخ  أو المؤسسة من سمعة طيبة أو سيئة  وال يوجد تعريف محدد أو متفق عليه  

وإدارة السمعة من أولويات    إلختالف فلسفتها من عصر إلى عصر أخر أو مكان أخر  وتشكل بناء

)العدوي    الحديثة  المؤسسات  في  العامة  العالقات   (.2011نشاط 

الذهنية:   التي تتكون عند األفراد  الصورة  الذاتية   الذهنية هي نتاج نهائي لالنطباعات  الصورة 

والجماعات إزاء شخ  معين أو نظام ما أو شعب ما  ويمكن أن تكون لها تأثيرات على حياة 

المباشرة  وترتبط هذه  اإلن أو غير  المباشرة  التجارب  االنطباعات من خالل  سان  وتتكون هذه 

التجارب بحياة األفراد وعقائدهم بغص النظر عن صحة أو عدم صحة المعلومات فهي تمثل واقعا  

 (.2015صادقا ألصحابها )معمري 

أنها المواقع التي تُتيح للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية  وتكوين    وسائل التواصل االجتماعي:

عالقات مع مستخدمين أخرين للمواقع نفسها, وتعد مواقع فيسبوك  تويتر  يوتيوب أمثلة على هذه  

 .Rouse,2017)المواقع )

العاديين واالعتباريين للمشاركة عليه  الفيسبوك:   هو موقع تواصل اجتماعي  يتيح لألشخاص 

منشوراتهم  و على  واإلطالع  األخرين  مع  تواصل  روابط  بإنشاء  للمستخدمين  المجال  تتيح 

   2014م  )الفيصل   2004وإنجازاتهم  ويعتبر من أشهر مواقع التواصل االجتماعي  تأسس عام  

 (.69ص.

مجلس الوزراء )الحكومة( هي األداة التنفيذية واإلدارية العليا التي  رئاسة الوزراء الفلسطيني:  

تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ  وفيما عدا ما لرئيس 

التنفيذية  الصالحيات  تكون  األساسي   القانون  يحددها  تنفيذية  اختصاصات  من  الوطنية  السلطة 

رئيس  قبل  من  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  تعيين  يتم  الوزراء   مجلس  اختصاص  من  واإلدارية 

 .ة الوطنية الفلسطينيةالسلط
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النظري: واإلشباعات   اإلطار  االستخدامات  نظرية  على  النظري  إطارها  في  الدراسة  اعتمدت 

للنظرية و شرحا   الدراسة  تقدم  لذلك  وتوضيحا   باتجاهين(   )اإلتصال  وهنت  جورج  نموذج 

 والنموذج: 

 

    Uses and gratifications theory نظرية االستخدامات واإلشباعات 

هرت هذه النظرية على يد إلياهو كاتز لتشكل منحنى جديد في نظرة منظري اإلعالم للعملية  ت

على   التركيز  إلى  اإلعالمية  الرسالة  على  التركيز  من  اإلنتباه  حاولت  حيث  برمتها  اإلعالمية 

 (.2013( نقال  عن )البشابشة  2005الجمهور الذي يستقبل هذه الرسالة )العبد  

النظري هذه  األفراد تحاول  يستخدم  ولماذا  تكشف كيف  أن  تحاول  اإلعالم وكذلك  عملية  فهم  ة 

وسائل اإلعالم  وما دوافع تعرضهم لها   وسعىت هذه النظرية لإلجابة على اسئلة: لماذا يتصل 

الناس باإلعالم؟ وما االحتياجات التي تجعل األفراد يستخدمون وسائل اإلعالم؟ وما الوتائف التي 

ووفقا  لعبد الغني   (.2013لناس؟ وبعبارة أخرا ماذا يفعل اإلعالم بالناس؟ )الراوي   تقوم بها عند ا

استكشاف كل ما هو   ( تتمثل اإلشباعات المتحققة لجمهور مستخدمي اإلنترنت في التالي:2019)

الخارجي   العالم  في  المعلومات  Exploring and Browsingجديد  عن   seeking,البحث 

Informationاالستمت والتسلية  ,  باآلخرين Entertainmentاع  اإلتصال   ,

Communication with other  تحقيق الوجود االفتراضي,presence virtual.   

المتوازن(   باتجاهين  )اإلتصال  نموذج  وهنت  جورج     George Hunt's modelنموذج 

( (two-way communication 

  -النموذج اإلتصالي الرابع  -االتصال بإتجاهين المتوازنتم إعتماد نموذج جورج وهنت أي نموذج  

للدراسة وذلك لمالئمته لموضوع الدراسة والظاهرة المبحوثة  حيث إن هذا النموذج يتطلب من 

البيئة الخارجية  وبناء  المنظمة مع  للتكيف مع األخر  أي تتكيف  المنظمة والجماهير االستعداد 

 هم المتبادل واإلتصال الفعال في إتجاهينعالقات مع الجماهير تعتمد على الف

 العالقات العامة في القطاع الحكومي 

تهدف العالقات العامة في المؤسسات الحكومية إلى  اهداف العالقات العامة في القطاع الحكومي:  

وغيرها   والثقافية  واالجتماعية  السياسية  المجاالت  كافة  في  الحكومة  بأنشطة  المواطنين  إعالم 

خلق مواطن مسئول ومشارك ومساهم في تشكيل سياسات الدولة  كما وتعمل على   وذلك بهدف

القوانين والنظم   الخدماتية واالقتصادية  وشرح وتفسير  المجاالت  المواطنين في  توعية وإرشاد 

في  إشراكه  من خالل  الحكومة  لسياسات  وتأييده  الجمهور  كسب رضا  وبالتالي  لها   اإلجرائية 

ويمكن القرار   )جودة,    صناعة  الحكومي  القطاع  في  العامة  العالقات  أهداف  , 2008تلخي  

 (: 301ص.

 الحصول على تأييد الرأي العام  ومد جسور الثقة بينه وبين الحكومة ومؤسساتها.   .1
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 شرح النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والدبلوماسي في الدولة.   .2

ل وسائل االتصال الجماهيرية مثل الصحف تنمية إحساس المواطنين بالمسؤولية من خال .3

 والتلفزيون. 

ارشاد المواطنين لما فيه مصلحتهم  وشرح القوانين وأي تعديالت جديدة وشرح مبررات   .4

 ذلك. 

انتمائه   .5 وتعزيز  الخارحي   او  الداخلي  الجمهور  مع  سواء  العالقات  وتحسين  بناء 

الدولة.    لمؤسسات 

ويمكننا القول أنها تهدف بشكل عام إلى توفير رصيد من الدعم للجهاز الحكومي من قبل 

 المواطنين يلجأ إليه عند الضرورة وفي أوقات األزمات.  

ال2015وقرر)أحمد    العالقات  ان تائف  الحكومية(  المؤسسات  في  اإلعالمية :    عامة  الوتيفة 

المعلوماتية , الوتيفة التفسيرية, الوتيفة اإلقناعية, الوتيفة التقييمية, الوتيفة التثقيفية, واضاف  

 ( الوتيفة التسهيلية2008اليها)جودة  

 رئاسة الوزراء الفلسطينية عبر وسائل التواصل االجتماعي 

دولة فلسطين هو رئيس حكومة دولة فلسطين والمسؤول عن كل الوزراء  رئيس مجلس الوزراء في  

  عندما تم تحويل السلطة الوطنية 2003المعينين في الحكومة  تم إنشاء هذا المنصب في عام  

و فلسطين,  دولة  إلى  رسميا   الوزراء  الفلسطينية  مجلس  رئاسة  مشاركة  واقع  تلخي   يمكن 

دد من المحاور  أهمها: مستوا الحضور والتواجد  مستوا  الفلسطينية عبر الفيسبوك من خالل ع

المحتوا والمواكبة  توافر إمكانيات اإلتصال والتواصل  وفئات الشكل والمضمون. وما يتضح  

االجتماعي  التواصل  موقع  تناولت  والتي  الباحثان   بها  قام  التي  المسحية  الدراسة  خالل  من 

 دولة فلسطين. -هي مكتب رئيس الوزراء الفلسطينيالفيسبوك  وتحديدا  الصفحة قيد الدراسة و

   2020\12\1متابع حتى تاريخ  291.774الصفحة موثقة ويتابعها  مستوى الحضور والتواجد: 

تقليدي  بشكل  والبيانات  األخبار  نشر  على  قائم  وهو  العربية حصرا    باللغة  الجمهور  وتخاطب 

 إخباري.

والرسالة والتعريف العام بها  إضافة إلى عدم ربطها  افتقدت الصفحة للرؤية العناصر التعريفية:

 بباقي صفحات مواقع التواصل االجتماعي.  

ال تتوافر اإلمكانيات من رقم هاتف وبريد إلكتروني  ومنشورات    إمكانيات اإلتصال والتواصل:

 إستطالعات الرأي  ومنشورات تقديم اإلقتراحات واإلستفسارات. 

صفحة معلومات ضمن فئة النشاطات  كإجتماعات ولقاءات  مؤتمرات   تقدم ال  القضايا األساسية:

مقابالت وتقارير مصورة  تهنئة الجماهير بالمناسبات العامة  وتهدف هذه المضامين إلى اإلعالن  

 واإلرشاد  التوعية  اإلعالن  نفي الشائعات.  
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لباقي الوسائط  تنوعت الوسائط المستخدمة من فيديو  ن   وصور  وبصورة أقل    فئة الشكل:

التفاعلية   واألسئلة  الرأي  إستطالعات  أما  االنفوجرافيك   اسلوب  استحداث  تم  وحديثا   المختلفة  

 والبرامج الحوارية ال تستخدم في الصفحة.  

   رئاسة الوزراء الفلسطينية عبر تويتر:

بإسم   .1 الفلسطيني  الوزراء  رئيس  لمكتب  الرسمية  وهي   PM of Palestineالصفحة 

  وترتبط 2009متابع  وهي قائمة منذ عام    17.4موثقة عبر تويتر  ويتابعها    صفحة غير

مع الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء والصفحة الرسمية لدولة رئيس الوزراء الفلسطيني 

 د. محمد شتية.  

بإسم   .2 المعنونة  الفلسطينية  الوزراء  لرئيس  الرسمية   Dr. Mohammadالصفحة 

Shtayyeh  اشتية  وهي الزرقاء     د. محمد  بالعالمة  تويتر  صفحة رسمية موثقة من 

 متابع  وترتبط مع الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء على االنترنت.   27.600يتابعها 

 رئاسة الوزراء الفلسطينية عبر إنستجرام: 

بإسم   .1 الفلسطيني  الوزراء  رئيس  لمكتب  الرسمية  وهي   PM of Palestineالصفحة 

  5.569ة اإلنستجرام نظرا  لقلة عدد متابعيها  حيث يتابعها  صفحة غير موثقة من قبل إدار

أبرز  التطبيق  يتم نشر  لكافة مزايا  أو إستغالل  متابع  وال يوجد بها أي نشاط مميز  

 منشور فقط.   343فعاليات االسبوع واألخبار اليومية على شكل صور توضيحية وهي 

د.  Dr. Mohammad Shtayyehالصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني بإسم  .2

  81متابع, ويتم النشر عليها بفترات متباعدة  حيث لديها    17.600محمد اشتية  يتابعها  

 منشور فقط.  

 االنتاج العلمي السابق

 الدراسات العربية .  1

(إدارة السمعة اإللكترونية عبر مواقع الشبكات اإلجتماعية, 2020هدفت دراسة )مديني،جودي،

لشركة فيسبوك  نموذجاً,  صفحة  لإلتصاالت  اإللكترونية أوريدو  السمعة  إدارة  عن  الكشف  إلى 

السمعة  أهمية  على  الدراسة  هذه  بها  ونصت  إمتيازات خاصة  لتحقيق  تلعبة  التي  الهام  والدور 

اإللكترونية في المؤسسات والشركات لضمان إستمراريتها عبر التحول من إدارة السمعة التقليدية 

إلكتروني إدارتها  الجزائر  إلى  في  أوريدو  إعتماد شركة  االجتماعي  وتم  التواصل  ا  عبر وسائل 

لالتصاالت كنموذج للدراسة  ولتحقيق الهدف استخدمت الباحثتان أداة اإلستبيان اإللكتروني  وتم  

مبحوث  وإعتمدت على المنهج الوصفي لجمع المعلومات وتحليلها  وكانت    250توزيعها على  

ركة أوريدوا تعمل على إدراة سمعتها عبر الفيسبوك بطريقة فاعلة وتقدم أحد أبرز نتائجها أن ش
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خدمات تعزز عالقتها مع الجمهور  وتمثلت أهم خاصية للسمعة اإللكترونية في الثبات والمقاومة 

التي تتعلق بشركة أوريدو من 47.3بنسبة   الشائعات  المبحوثين عن صحة  أغلبية  %  ويتحرا 

 ها الفيسبوكية. صفحت خالل منشوراتها على

( توظيف العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي في إدارة  2017دراسة )زين الدين،  هدفت

الشركات، شركة زين واسيا سيل نموذجاً   العالقات  سمعة  إلى دراسة وتحديد مستوا توتيف 

العامة لوسائل التواصل اإلجتماعي  في إدارة وبناء السمعة في تل التطور التكنولوجي والتقني  

ا المسحي. وتناولت  المنهج  بحثا  وصفيا  مبني على  البحث  النقالة  ويعد  الهاتف  لدراسة شركات 

وكانت أحد أهم نتائح البحث  ضرورة توتيف العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي في  

% وهذا مؤشر إيجابي نحو أهمية وسائل التواصل االجتماعي   100إدارة سمعة الشركات  بنسبة  

دارة سمعة الشركات, كما وكانت إتجاهات العاملين في دوائر العالقات العامة في  وتوتيفها في إ

العينة البحثية إيجابية نحو إعتمادهم على صفحات الفيسبوك  وبينت ان هناك مقدرة عالية لتواصل  

 مع الجماهير بمهنية ودقة من خالل الفيسبوك. 

لإلعالم اإلجتماعي في المنظمات   ( ,تبني ممارسي العالقات العامة2016هدفت دراسة نيازي،

, السعودية  لإلعالم  الحكومية  العامة  العالقات  ممارسي  وتبني  قبول  مدا  إلى  التعرف  الى 

وتحديد  السعودية   الحكومية  المنظمات  في  العامة  العالقات  مهام  في  له  وتوتيفهم  اإلجتماعي  

العامة لإلع العالقات  الم اإلجتماعي  وتأتي أهمية  العوامل المؤثرة في قبول واستخدام ممارسي 

مهمة   كأداة  االجتماعي  لإلعالم  العامة  العالقات  ممارسي  اعتماد  بدراسة  تعنى  بأنها  الدراسة 

على  الباحث  واعتمد  السعودية   العربية  المملكة  في  المصالح  الجمهور وأصحاب  مع  للتواصل 

وصفية  وأعتمد على أداة  منهج المسح حيث يعد من أنسب المناهج العلمية المالئمة للدراسات ال

اإلستبانة لجمع المعلومات والبيانات  ومن أهم النتائج التي أشارت لها الدراسة إلى أن ممارسي  

%  ويرون أن إستخدام وسائل التواصل  100العالقات العامة يفضلون اإلعالم اإلجتماعي بنسبة  

ا  وتوصلت الدراسة إلى أن  االجتماعي له نتائج ايجابية ومتنوعة  وبات من الضرورة إستخدامه

توتيف   و  استخدام  يتبنون  السعودية  الحكومية  المنظمات  في  العامة  العالقات  ممارسي  غالبية 

 اإلعالم االجتماعي في أعمال العالقات العامة لما له من نتائج إيجابية عديدة ومتنوعة.

)أحمد, دراسة   المؤ2015هدفت  أداء  تطوير  في  العامة  العالقات  ,فعالية  الحكومية, (  سسات 

االتحادية   االعالم  وزارة  على  ميدانية  في  دراسة  العامة  العالقات  وتيفة  على  التعرف  الى 

معرفة  بهدف  خاصة   بصورة  األتحادية  اإلعالم  ووزارة  عامة   بصورة  الحكومية  المؤسسات 

وات جمع الدور التي تقوم به العالقات العامة  كما واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وأد

البيانات من مالحظة ومقابلة واستبانة  وخرج البحث بعدد من النتائح والتوصيات ومنها: أثبتت  

للمؤسسة على   الذهنية  الصورة  العامة في أي مؤسسة يجب أن تعمل على تحسين  العالقات  ان 

تحادية المستوا الداخلي والخارجي  كما أكدت الدراسة ان العالقات العامة في وزارة االعالم اال

توتف وسائل االتصال لتعكس أنشطتها خاصة الصحافة واإلنترنت  ومن أهم توصياتها ضرورة  
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العامة.  العالقات  برامج  وتنفيذ  تعزيز  في  الحديثة  االتصال  وسائل  جميع  من   االستفادة 

(واقــع العالقات العامـة في مؤسـسات التعليم العالـي الحكومية في 2015االغا،هدفت دراسة )

إلى التعرف على واقع العالقات العامة فظات غزة من وجهة نظر العاملين وسبل تطويرها,محا

بين  العامة  العالقات  أداء  في  والفروق  غزة   قطاع  في  الحكومية  العالي  التعليم  مؤسسات  في 

مؤسسات التعليم الحكومية  واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  لتحقيق أهداف الدراسة   

الباحثة حيث كا التي تقسمت على ستة مجاالت  وطبقت  البحث االساسية هي االستبانة  أداة  نت 

شخ  من مجالس الجامعات  وكانت أهم نتائج هذه الدراسة ان واقع توتيف   114االداة على  

كبيرة   بدرجة  متناقص  غزة  قطاع  في  الحكومية  العالي  التعليم  مؤسسات  في  العامة    العالقات 

 لعالقات العامة ال تقوم بوضع الخطط والبرامج ألنشطتها.  وأوضحت أن اجهزة ا

( ,نموذج مقترح لتطوير أداء دائرة العالقات العامة في األمانة العامة  2011هدفت دراسة )جودة،

رئيس إلى إقتراح نموذج لتطوير أداء دائرة العالقت العامة في األمانة العامة لمجلس الوزراء,  

هدفت بشكل فرعي إلى التعرف على واقع دائرة العالقات العاموة لمجلس الوزراء الفلسطيني  و

في األمانة العامة  وكان من أهم عوامل قيام هذه الدراسة هو عدم تفعيل دائرة العالقات العامة 

وتيفي    كادر  يشغلها  أن  دون  وتيفي   كمسمى  التنظيمي  الهيكل  في  وجودها  من  الرغم  على 

العليا بموضوع العالقات العامة  استخدم الباحث المنهج الوصفي    باإلضافة إلى عدم إهتمام اإلدارة

وتم اإلستعانة بأداتي االستبانة والمقابالت المعمقة لعينة قصدية متمثلة في رؤساء وحدات شوؤن  

مجلس الوزراء  وعينة قصدية من مدراء العالقات العامة العاملين في وزارات حكومية  وتوصلت  

اك قصور في عمل العالقات العامة  وعدم إهتمام االدارة العليا بالعالقات هذه الدراسة إلى أن هن

 العامة في المؤسسة وخارجها.  

 

 الدراسات األجنبية:  .  2

1.  (Heever,2018) Investigating social media conversations: 

towards  designing an online reputation management 

framework for NPOs 

الدراسة الى التحقق مما إذا كان يمكن تنفيذ إطار عمل إلدارة سمعة المؤسسات عبر   هدفت هذه

االنترنت  ودرست ما إذا كان المحتوا والمحادثات على وسائل التواصل االجتماعي لها تأثير  

على مشاركة الجمهور وأصحاب المصلحة  وما إذا كان يمكن إدارة السمعة المؤسساتية من خالل  

تعرض هذه الدراسة أيضا  ما إذا كان بإمكان المؤسسات الغير ربحية التحكم في شبكة  االنترنت  و

الويب االجتماعية من خالل تتبع التعليقات النقدية والدعاية السلبية وإستخدامها إلدارة السمعة  وتم  

لتحديد   افريقيا  سوليدرتي   النقابات في جنوب  الخاصة بإحدا  الفيسبوك  ذلك من خالل صفحة 

ثير المحادثات عبر اإلنترنت على سمعة النقابة  وتم اعتماد المنهج التفسيري القائم على تحقيق  تأ
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هدف الدراسة الرئيس وهو دراسة تفاعالت وسلوك البشر والمنظمات في عالم وسائل التواصل  

االجتماعي وتأثيرها على سمعة المنظمة  اضافة الى استخدام تحليل محتوا النصوص والمقابالت 

 .طرق لجمع البيانات أثناء اختبار إطار سمعة وسائل التواصل االجتماعيك

2. (DANUTA,2017) The Role of social media in corporate 

reputation management  

أنشطة  في  االجتماعي  التواصل  إستخدام وسائل  إلى تحديد مدا وإتجاهات  الدراسة  هدفت هذه 

في مجال إدارة السمعة المؤسساتية  وتناولت هذه الدراسة    الشركات العاملة في السوق البولندية

اصحاب  بين  االتصال  بيئة  على  وأثره  االجتماعي  التواصل  ووسائل  لالنترنت  الهائل  النمو 

المصحلة وجماهيرهم  وأكدت هذه الدراسة أنه ال يمكن للشركات تجاهل دور وسائل التواصل  

فقط كقناة اتصالية تسويقية  أتهرت نتائج الدراسة  االجتماعي في بناء السمعة المؤسساتية وليس  

أن الشركات البولندية تدرك إمكانيات وسائل التواصل االجتماعي التي عملت بدورها على دمجها 

في جهودها التسويقية  كما وأكدت أنه يتم التعامل معها على أنها مجرد أداة ترويجية في أغلب 

ال تسمح ببناء سمعتها وحمايتها بشكل فعال  لتحقيق هذا  األحيان  وهذه الطريقة ليست متكاملة و

الهدف  تم استخدام طرق البحث التالية: التحليل النقدي لألدبيات وتحليل المصادر الثانوية على  

 شكل تقارير وبحوث من مختلف مراكز البحوث الوطنية واألجنبية.

3. (Barbato,2016) Measuring corporate reputation through online 

social media 

هدفت هذه الدراسة الى مناقشة سؤالين رئيسيين وهما ما هي سمعة الشركة؟ وكيف يمكن  

قياسها؟ بحيث قام الباحث في هذه الدراسة بالتحقيق فيما إذا كان من الممكن تقييم سمعة 

فضيحة   وهي  حالة  دراسة  وتم  االجتماعي   التواصل  وسائل  بيانات  من خالل  الشركة 

فولكس واجن التي حدثت على منصة التواصل االجتماعي تويتر  ومن أجل تحقيق  شركة  

أهداف هذه الدراسة تم تحليل مجموعة من البيانات الضخمة المتعلقة بشركة فولكس واجن  

عبر تويتر بعدما تم تقسيمها إلى عدة مجموعات استخل  منها المشاعر اليومية المرتبطة 

وما بعدها  كما وتم تحليل االرتباط بين سعر سهم فولكس  بالشركة قبل الفضيحة وخاللها  

 واجن والشعور بالفضحية على اثر سوء االستخدام الحاصل على تويتر. 

السابقة:   الدراسات  الدراسة وفق ثالث محاور التعقيب على  في هذه  السابقة  الدراسات  قسمت 

القطاع في  العامة  العالقات  الحالية وهي  الدراسة  بمتغيرات  العامة   تتعلق  والعالقات  الحكومي, 

وإدارة السمعة وبناء الصورة الذهنية  وحول العالقات العامة ووسائل التواصل االجتماعي كقناة  

االستبانة  أداة  أغلبها على  في  إعتمدت  العام  حيث  الرأي  لكسب  الجماهير ووسيلة  إتصالية مع 

أنه للوصول إلى الجماهير وكسب حصرا . حيث الحظ الباحثان في ضوء الدراسات السابقة الذكر   
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ثقتهم وبالتالي بناء سمعة مؤسساتية حسنة  وصورة ذهنية إيجابية لديهم  على العالقات العامة في  

المؤسسات العمل بأقصى طاقاتها  وبناء نموذج متطور لتنفيذه  ضمن خطط اتصالية تدمج مواقع  

خاللها إدارة سمعتها اإللكترونية   التواصل االجتماعي كقناة إتصالية هامة تسعى المؤسسات من

 وبالتالي سمعها المؤسساتية بشكل عام.  

وبعد اإلطالع واستقراء اإلطار النظري للدرسات السابقة التي تناولت المحاور او المتغيرات في  

هذه الدراسة  وجد الباحثان أن هذه الدراسة ستتميز عن باقي الدراسات كونها تبحث دور وسائل  

تماعي في إدارة وبناء السمعة المؤسساتية للقطاع العام متمثال في أعلى جهة تنفيذية  التواصل االج

وهي رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني نموذجا للدراسة  وبالتالي فرصة كبيرة لتحسين وتطوير 

التواصل  بمواقع  العامة وعالقتها  العالقات  دوائر  وتطوير  الحكومية  المؤسسات  في  العمل  بيئة 

  .االجتماعي

 حدود الدراسة 

الفيسبوك.  على  الرسمية  والصفحة  الفلسطيني,  الوزراء  رئيس  مكتب  المكاني:   الحد 

الحد البشري: متابعين صفحة رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني على الفيسبوك  وموتفيي وحدة  

. الوزراء  رئاسة  في   اإلعالم 

 لوقوع عدد كبير من األحداث  , نظرا  2021حتى بداية العام    2020الحد الزماني: منتصف العام  

الهامة في الساحة الفلسطينية, التي لها دور كبير في التأثير على الحكومة الفلسطينية وعلى المجتمع 

المستجد   كورونا  وفايروس  الرأي  بحريات  تتعلق  قضايا   , القرن  صفقة  مثل  ككل,  الفلسطيني 

راسة خالل الفترة الزمنية الممتدة من  وغيرها. وتم توزيع أداة الدراسة اإلستبانة على مجتمع الد

 .2021\ 1\31  واُجريت المقابلة في 2020\12\1 -2020\11\12تاريخ 

إتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  لمالئمته للدراسة الحالية من حيث  منهج الدراسة:  

مل المرتبطة بموضوع  أنه يوفر بيانات مفصلة عن متغيرات الدراسة  كما يقدم تفسيرا  واقعيا  للعوا

الدراسة  حيث يصف هذا المنهج ما هو كائن ويفسره ويحدد الظروف والعالقات بين الوقائع  كما  

يتضمن تفسيرا  للبيانات والمعلومات المتحصل عليها بهدف استخالص النتائج )النعيمي  البياتي  

 (.2009وخليفة  

الدراسة:   الفلسطينيمجتمع  الوزراء  رئيس  مكتب  صفحة  من  الدراسة  مجتمع  دولة   -يتكون 

تشرين الثاني  15  في  291,726فلسطين الرسمية على موقع الفيسبوك  ومتابعيها البالغ عددهم 

 ميالدي, باإلضافة إلى موتفين وحدة اإلعالم في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.   2020لعام 

الدراسة:   البعينة  الوزراء  استخدم  رئاسة  ومتابعي صفحة  العينة عشوائية من جمهور  احثان 

الفلسطينية على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك, وتم التعامل معهم من خالل أداة اإلستبانة  

وبعد احتساب حجم العينة البحثية من الجمهور توصل الباحثان إلى وجوب تنفيذ االستبانة على 

٪ من القيمة  5% وهذا يعني ان هامش الخطأ يقع ضمن ±  95شخ   ضمن مستوا ثقة    384

برنامج    وفق  مسحها   تم  العامة Calculater.netالتي  العالقات  موتفي  من  قصدية  وعينة   ,
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واإلعالم في رئاسة الوزراء الفلسطينية  وهم مدير وحدة اإلعالم والموتف المسئول عن إدارة  

 دراسة  من خالل أداة المقابلة.  صفحة الفيسبوك  حيث تم االجابة على اسئلة ال

 

 خصائص عينة الدراسة: 

 اوالً عينة الجمهور )االستبانة( 

( خصائ  العينة الدراسية وتوزيع المشاركين في الدراسة بشكل تفصيلي 1.4ويوضح جدول )

 (384تبعا لمتغيراتها المتغيرات الديمغرافية )ن=

 لمتغير الجنس: ( توزيع المشاركين في الدراسة تبعا  1.4الجدول ) -1

 النسبة المئوية  التكرار  الجنس 

 %54.2 208 ذكر

 %45.8 176 أنثى

 %100 384 المجموع

 

 ( توزيع المشاركين في الدراسة تبعا  لمتغير المؤهل العلمي:2.4الجدول ) -2

 النسبة المئوية  التكرار  الدرجة العلمية

 %10.75 41 ثانوية عامة فأقل 

 %13.5 52 دبلوم

 %59.9 230 بكالوريوس 

 %15.9 61 دراسات عليا 

 %100 384 المجموع

 

 ( توزيع المشاركين في الدراسة تبعا  لمتغير العمر: 3.4الجدول ) -3

 النسبة المئوية  التكرار  الفئات العمرية 

 %26.8 103 عام  25اقل من 

 %44 169 عام   35أقل من -عام 25

 %20.1 77 عام  45أقل من -35

 %9.1 35 فأكثرعام  45

 %100 384 المجموع
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 ( توزيع المشاركين في الدراسة تبعا  لمتغير طبيعة العمل: 4.4الجدول ) -4

 النسبة المئوية  التكرار  طبيعة العمل

 %25.3 97 قطاع حكومي 

 %37 142 أعمال حرة\مستقل\قطاع خاص

 %11.7 45 قطاع أهلي )غير ربحي(

 %26 100 ال يعمل

 %100 384 المجموع

 

المقابلة واالستبيانأداة الدراسة:   الباحثان اداتي  المقابلة أداة بحثية,وتكمن اهميتها   :استخدم    تعد 

وسبب اختيارها في انها تقدم معلومات شاملة    لكل جوانب الموضوع  وتعطي معلومات دقيقة, 

صيغة محددة من الفقرات  واألسئلة تهدف إلى جمع البيانات  من أفراد الدراسة  حيث   :الستبانةاو

)دياب    حرية  بكل  عنها  اإلجابة  منهم  ص.2003يطلب    52 .) 

( فقرات تتناول معلومات  4من )  تبانة, في شقها االول تكونتمحاور الدراسة الرئيسية في االس

شخصية للمبحوثين وهي) العمر  الجنس  المؤهل العلمي  وطبيعة العمل(  والشق الثاني يتكون  

( محاور رئيسية  ويتكون من الفقرات تساعد في تحقيق اهداف الدراسة والخروج بنتائج  5من )

ينية لموقع الفيسبوك في إدارة السمعة المؤسساتية وبناء  وتوصيات مهمة لتوتيف الحكومة الفلسط

والسادس  الخامس  المحور  في  التصحيح  وطريقة  األداة  بنود  تم صياغة  وقد  الذهنية   الصورة 

كما تم تصميم المقياس على أساس مقياس ليكرت خماسي    (Likert Scale)بحسب مقياس ليكرت  

  ي وأعطيت األوزان للمحور السادس كما هو آتي:األبعاد  وقد بنيت الفقرات باالتجاه اإليجاب

  أوافق بشدة: خمس درجات -

 أوافق: أربع درجات  -

  محايد: ثالثة درجات -

 أعارض: درجتين -

واحدة - درجة  بشدة:   أعارض 

 استخدمت الباحثان نوعين من الصدق وهما: صدق أداة الدراسة :

قام الباحثان بعرض أداة البحث في صورته األولية    :Validity Faceالصدق الظاهري    -1  

المحكمين   العلمي  وذوي خبرة في على مجموعة من  البحث  العلم والخبرة في مجال  من ذوي 

  وقد قام الباحثان بالتوجه إلى   مجال العالقات العامة  ومختصين في وسائل التواصل االجتماعي 
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ات لقياس ما وضعت ألجله  ومدا وضوح صياغة المحكمين إلبداء رأيهم في مدا مالئمة العبار

العبارات ومدا مناسبة كل عبارة للجزء الذي تنتمي إليه  ومدا كفاية العبارات لتغطية كل جزء  

تعديل  من  يرونه ضروري ا  ما  اقتراح  إلى  باإلضافة  األساسية  هذا  البحث  متغيرات  أجزاء  من 

 ألداة البحث. صياغة العبارات أو حذفها  أو إضافة عبارات جديدة

الداخلي    -2 االتساق  المحور   :صدق  فقرات  فقرة من  اتساق كل  الداخلي مدا  باالتساق  يقصد 

(  Pearson Correlationالسادس مع الدرجة الكلية  حيث تم استخدام معامل ارتباط بيرسون )

ي قياس بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس مع الدرجة الكلية  إلتهار مدا اتساق الفقرات ف

الفقرات  تقيسه  الذي  نفسه  المفهوم  قياس  إلى  تهدف  فقرة  كل  أن  بمعنى  اليه   تنتمي  الذي  البعد 

أن قيم   األخرا في نفس البعد  وبحيث تعكس معامالت االرتباط صدق التكوين للبعد  حيث تبين

الدراسة كان مرتفعا ومناسبا لقياس درجة ت وتيف  معامالت االرتباط لفقرات كل بعد من أبعاد 

الفيسبوك لدا رئاسة الوزراء الفلسطينية كأداة إلدارة سمعتها المؤسساتية لدا الجماهير  حيث 

أشارت النتائج إلى أن قيم معامالت االرتباط لفقرات الدراسة مع الدرجة الكلية للبعد تراوحت ما 

الفقرات  (  مما يشير إلى مناسبة هذه  0.05( و)0.01( وبداللة إحصائية )0.338-0.881بين )

لقياس درجة توتيف الفيسبوك لدا رئاسة الوزراء الفلسطينية كأداة إلدارة سمعتها المؤسساتية 

لدا الجماهير  وفي ضوء نتائج االتساق الداخلي لفقرات أبعاد الدراسة  لم يتم حذف أي فقرة من 

الفقرات  كونها تمتعت بدرجات صدق عاملي مناسبة عند مستوا الداللة ) وهناك    ( 0.05تلك 

إذ ذكر )عودة   0.01فقرات حظيت بصدق عاملي عند متسوا داللة ) أن معامالت  1998(   )

الفقرات يجب أن ال تقل عن معيار ) المحور 0.20ارتباط  (  وهذا يدل على صدق فقرات هذا 

لقياسه.  هدفت  ما  قياس  على   وقدرتها 

الدراسة  أداة   ثبات 

% من العينة االصلية  10ور او العينة الدراسية  وهم  اختبار عينة مصغرة من الجمهقام الباحثان ب

استبانة  حيث وزعت عليهم االستبانة لإلجابة عليها  وبعد عشرة ايام تم توزيع االستبانة   39وهم  

وقد تحقق الباحثان عينة.     384استبانة من اصل    192% من العينة االصلية وهم  50من جديد على  

باستخدا الدراسة  استبانة  ثبات  اآلتي: من  النحو  على  طرق  عدة   م 

 (Consistency Inter- Itemالثبات بطريقة االتساق الداخلي ) 

وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االتساق بين الفقرات في أداة الدراسة وذلك باستخدام معادلة  

( ويعتمد هذا األسلوب على مدا توافر االتساق في استجابة  Cronbach Alphaكرونباخ ألفا )

األفراد من فقرة إلى أخرا لكل بعد حيث تبين أن قيمة معامل كرونباخ ألفا كانت مقبولة على حيث 

( قيمتها  أشار  0.950بلغت  فقد  الثبات   من  عالية  بدرجة  يتمتع  المقياس  أن  على  يدل  وهذا   )

(Sekaran & Bougie, 2010,184  الناحية ألفا كرونباخ تعد مقبولة من  قيمة معامل  ( بأن 

 (. ≤ Alpha 0.60يقية إذا كانت )التطب

 ( (Sample K-S-1 سمرنوف (-اختبار التوزيع الطبيعي)اختبار كولمجروف
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سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو    -يستخدم اختبار كولمجروف       

أن تشترط  المعلمية  االختبارات  الفرضيات ألن معظم  اختبار  حالة  في  يكون   اختبار ضروري 

سمرنوف المخصصة  لمعرفة هل    -توزيع البيانات طبيعي  وأوضحت نتائج اختبار كولمجروف

حالة   لكل  المناسبة  اإلحصائية  االختبارات  لتحديد  وذلك  ال    أم  الطبيعي  التوزيع  تتبع  البيانات 

)   0.05اختبارات المعلمية(, وتبين أن قيمة مستوا المعنوية  كانت اكبر من  -)اختبارات معلمية

( وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات  

 المعلمية.

من أجل معالجة البيانات تم إستخدام برنامج الرزم المعالجة االحصائية المستخدمة في الدراسة:  

 التالية: (  وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية SPSSاإلحصائية للعلوم التأهيلية )

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واختبار)ت( للعينة الواحدة لإلجابة عن أسئلة الدراسة.  .1

( لفح  الفرضة المتعلقة بمتغير  Independent T-Testاختبار)ت( للمجموعات المستقلة)   .2

 النوع.

3. ( األحادي  التباين  الفرضيات  One-Way Analysis Varianceتحليل  لفح   المتعلقة ( 

 بمتغيرات المؤهل العلمي  العمر  طبيعة العمل. 

الثبات من خالل حساب  Cronbach's Alphaألفا )  –معادلة كرونباخ   .4 قياس  (  من اجل 

 االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة. 

 سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال -اختبار كولوم جروف .5

 ون للتأكد من صدق البناء التكويني لفقرات أداة الدراسة. معامل ارتباط بيرس .6

7. ( البعديةLSDاختبار  للمقارنات   ) 

 نتائج الدراسة

 النتائج اإلحصائية المتعلقة بأسئلة اإلستبانة: 

الثاني:     بالمحور  المتعلقة   النتائج 

بة عن من أجل اإلجادرجة إستخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى المشاركين في الدراسة،   

 هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والموضحة على النحة التالي:  

 المشاركين في الدراسة بصورة أكثر؟ ما هي المنصات االجتماعية التي يستخدمها. 1

بينت التكرارات والنسبة والنسب المئوية للمنصات االجتماعية التي يستخدمها المشاركين في 

أن المنصات االجتماعية التي يستخدمها المشاركين في الدراسة بصورة أكثر.الدراسة  بصورة  

أكثر كانت مواقع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك في المرتبة األولى حيث بلغت النسبة المئوية  

%(  وفي المرتبة الثانية مواقع مشاركة  66.7التقديرية الستجابات المشاركين في الدراسة عليها )

حيث بلغت    FLICKER \INSTGRAMوالصور مثل    YOUTUBEيوتيوب    الفيديو مثل:

 %(. 24.5النسبة المئوية التقديرية الستجابات المشاركين في الدراسة عليها )

05.0.sig
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 عدد المرات التي يستخدم المشاركين في الدراسة  فيها مواقع التواصل االجتماعي؟ . 2

ال المرات  لعدد  المئوية  والنسب  والنسبة  التكرارات  الدراسة بينت  في  المشاركين  يستخدم  تي 

االجتماعي, التواصل  االجتماعي مواقع  التواصل  مواقع  يستخدمون  الدراسة  في  المشاركين  أن 

بكثرة  حيث ان عدد المرات التي يستخدم المشاركين في الدراسة فيها مواقع التواصل االجتماعي 

بة المئوية التقديرية الستجابات  اكثر من مرة في اليوم جاءت في المرتبة األولى حيث بلغت النس

الدراسة عليها ) النسبة  88.8المشاركين في  اليوم حيث بلغت  الثانية مرة في  المرتبة  %(  وفي 

 %(.9.1المئوية التقديرية الستجابات المشاركين في الدراسة عليها )

االجتماعي في كل  . المدة الزمنية التي يقضيها  المشاركين في الدراسة على مواقع التواصل  3

 مرة؟

الدراسة  في  المشاركين  التي يقضيها  الزمنية  المئوية للمدة  التكرارات والنسبة والنسب  بينت 

أن المشاركين في الدراسة يستخدمون مواقع التواصل  على مواقع التواصل االجتماعي في كل مرة,

اصل االجتماعي في كل  االجتماعي بكثرة  حيث ان المدة الزمنية التي يقضونها على مواقع التو

( كانت  الستجابات    3-1مرة  التقديرية  المئوية  النسبة  بلغت  حيث  األولى  المرتبة  في  ساعة( 

دقيقة( حيث بلغت النسبة    60-30%(  وفي المرتبة الثانية )32.3المشاركين في الدراسة عليها )

 %(. 21.6المئوية التقديرية الستجابات المشاركين في الدراسة عليها )

الثالث:  بالمحور  المتعلقة   نتائج 

من أجل اإلجابة مستوى التفاعل مع صفحة مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني على الفيسبوك   

 عن هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية وذلك على النحو التالي:  

فلسطين    .  هل يتابع المشاركين في الدراسة  صفحة مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني دولة1

فيسبوك؟ االجتماعي  التواصل  موقع   على 

بينت التكرارات والنسبة والنسب المئوية لمتابعة المشاركين في الدراسة  لصفحة مكتب رئيس  

فيسبوك, االجتماعي  التواصل  موقع  على  فلسطين  دولة  الفلسطيني  أفراد الوزراء  جميع  ان 

الفلسطيني دولة فلسطين على موقع   المشاركين في الدراسة يتابعون صفحة مكتب رئيس الوزراء

 التواصل االجتماعي فيسبوك.

 تفاعل المشاركين في الدراسة مع صفحة مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني؟ . 2

بينت التكرارات والنسبة والنسب المئوية لتفاعل المشاركين في الدراسة مع صفحة مكتب رئيس  

بشكل دائم مع صفحة مكتب رئيس الوزراء %( يتفاعلون  8.9أن ما نسبته )الوزراء الفلسطيني,

%( 36الفلسطيني من المشاركين في الدراسة يتفاعلون  بينما يتفاعل أحيانا  مع الصفحة ما نسبته )

ويتفاعل نادرا  مع صفحة مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني من المشاركين في الدراسة ما نسبته  

قا  مع صفحة مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني  %( بينما بلغت نسبة اللذين لم يتفاعلوا مطل30.4)

(24.7 .)% 

 طرق تفاعل المشاركين في الدراسة  مع صفحة مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني ؟. 3
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بينت التكرارات والنسبة والنسب المئوية لطرق تفاعل المشاركين في الدراسة  مع صفحة مكتب 

فيها المشاركين في الدراسة مع صفحة  ان أكثر الطرق التي يتفاعل  رئيس الوزراء الفلسطيني,

%(  تالها  48.7مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني هي )قراءة المحتوا فقط( بنسبة مئوية بلغت )

( بلغت  مئوية  بنسبة  نسبتها  32.8)االعجاب(  بلغت  فقد  تعليق(  )كتابة  أما    )%13.3   %

عن طريق التواصل عبر    %(  وبلغت نسبة التفاعل3.9و)المشاركة( فقد بلغت نسبتها المئوية )

 %(.1.3رسائل الصفحة )

مدى اعتماد المشاركين في الدراسة على صفحة مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني للحصول  . 4

 على المعلومات، والتطورات على مجريات األمور)السياسية او االقتصادية او االجتماعية(؟

كين في الدراسة  على صفحة مكتب  بينت التكرارات والنسبة والنسب المئوية العتماد المشار

رئيس الوزراء الفلسطيني للحصول على المعلومات، والتطورات على مجريات األمور)السياسية  

ان اعتماد المشاركين في الدراسة على صفحة مكتب رئيس الوزراء او االقتصادية او االجتماعية(,

ر)السياسية او االقتصادية الفلسطيني للحصول على المعلومات والتطورات على مجريات األمو

او االجتماعية( بدرجة ضعيفة في المرتبة األولى حيث بلغت النسبة المئوية التقديرية الستجابات  

%(  وفي المرتبة الثانية )بدرجة متوسطة( حيث بلغت النسبة 32.8المشاركين في الدراسة عليها )

 %(. 30.7)المئوية التقديرية الستجابات المشاركين في الدراسة عليها 

أسباب متابعة المشاركين في الدراسة لصفحة رئاسة الوزراء الفلسطينية على موقع التواصل  . 5

؟  الفيسبوك   االجتماعي 

بينت التكرارات والنسبة والنسب المئوية ألسباب متابعة المشاركين في الدراسة  لصفحة رئاسة  

ان من أسباب متابعة المشاركين ,الوزراء الفلسطينية على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك

في الدراسة  لصفحة رئاسة الوزراء الفلسطينية على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك جاء في 

المرتبة األولى )البحث عن معلومات هامة من المؤسسة ) لمواكبة التغيرات السياسية  االقتصادية   

المئ النسبة  بلغت  العاجلة(  حيث  واألحداث  في اإلجتماعية  المشاركين  التقديرية الستجابات  وية 

%(  وفي المرتبة الثانية )المناقشة في مواضيع ذات أهمية شخصية( حيث 54.2الدراسة  عليها )

 %(. 16.4بلغت النسبة المئوية التقديرية الستجابات المشاركين في الدراسة عليها )

الوزراء الفلسطينية على مواقع نتائج المتعلقة بالمحور الرابع: مستوى إدراك مشاركة رئاسة    

االجتماعي   التواصل 

 من أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية على النحو التالي:  

. ما مدى معرفة عينة الدرسة حول تواجد ومشاركة رئاسة الوزراء الفلسطينية عبر مواقع  1

الخاصة؟ صفحاتها  خالل  من  االجتماعي   التواصل 

ينت التكرارات والنسبة والنسب المئوية لمدى معرفة عينة الدرسة حول تواجد ومشاركة رئاسة ب

ان مدا معرفة الوزراء الفلسطينية عبر مواقع التواصل االجتماعي من خالل صفحاتها الخاصة,

التواصل االجتماعي  عينة الدرسة حول تواجد ومشاركة رئاسة الوزراء الفلسطينية عبر مواقع 
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خال المئوية من  النسبة  بلغت  حيث  قليلة(  األولى)معرفة  المرتبة  في  جاء  الخاصة  صفحاتها  ل 

( عليها  الدراسة   في  المشاركين  الستجابات  )معرفة 37.2التقديرية  الثانية  المرتبة  وفي    )%

عليها  الدراسة   في  المشاركين  الستجابات  التقديرية  المئوية  النسبة  بلغت  حيث  متوسطة( 

(29.2 .)% 

عرفة عينة الدرسة عن مشاركة ووجود رئاسة الوزراء الفلسطيني عبر صفحات خاصة .طرق م2

الفسيبوك  االجتماعي  التواصل  موقع  على   بها 

بينت التكرارات والنسبة والنسب المئوية لطرق معرفة عينة الدرسة عن مشاركة ووجود رئاسة  

ان طرق  عي الفسيبوك,الوزراء الفلسطيني عبر صفحات خاصة بها على موقع التواصل االجتما

معرفة عينة الدرسة عن مشاركة ووجود رئاسة الوزراء الفلسطيني عبر صفحات خاصة بها على  

مواقع   على  الجانبية  )اإلعالنات  األولى  المرتبة  جائت  الفسيبوك  االجتماعي  التواصل  موقع 

ي الدراسة عليها التواصل االجتماعي( حيث بلغت النسبة المئوية التقديرية الستجابات المشاركين ف

التقديرية 50.3) المئوية  النسبة  بلغت  حيث  االصدقاء(  احد  )توصية  الثانية  المرتبة  وفي    )%

 %(. 21.1الستجابات المشاركين في الدراسة عليها )

. الطرق التي يريدها المشاركين في الدراسة أن تتلقى معلومات حول رئاسة الوزراء والحكومة 3

 الفلسطينية؟

ت والنسبة والنسب المئوية للطرق التي يريدها المشاركين في الدراسة  أن تتلقى  بينتالتكرارا

أن أكثر الطرق التي يرغب المشاركين في  معلومات حول رئاسة الوزراء والحكومة الفلسطينية,

الدراسة أن يتلقوا فيها معلومات حول رئاسة الوزراء والحكومة الفلسطينية هي وسائل التواصل 

%(  ثم )الموقع الرسمي على اإلنترنت( حيث بلغت  62.5بلغت النسبة المئوية ) االجتماعي حيث

%( تالها التلفاز والراديو حيث بلغت النسبة  18.8النسبة المئوية الستجابات المشاركين عليها )

 %(. 16.1المئوية )

 النتائج المتعلقة بالمحور الخامس: 

الفل الوزراء  رئاسة  تحديدا  الحكومة  مشاركة  االجتماعي  أهمية  التواصل  موقع  على  سطينية 

 الفيسبوك 

الحسابية   الواحدة والمتوسطات  للعينة  السؤال تم استخدام اختبار )ت(  من أجل اإلجابة عن هذا 

واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية التقديرية الستجابات المشاركين في الدراسة  على جميع 

   فقرات هذا المحور وذلك على النحو التالي:

المئوية ألهمية  المعياري والنسب  الحسابية واالنحراف  بينت نتائج اختبار )ت( والمتوسطات 

مشاركة الحكومة  تحديدا رئاسة الوزراء الفلسطينية على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك,  

( ≥0.05أن قيمة مستوا الداللة المحسوب من العينة كانت دالة إحصائيا عند مستوا الداللة )

( 0.00(  حيث بلغت قيمة مستوا الداللة المحسوب من العينة على التوالي)3   2   1لى الفقرات)ع

( ويعني ذلك موافقة المشاركين في الدراسة  على هذه  3وكانت المتوسطات الحسابية أكبر من )
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للفقرات ) ( وهذه  0.39 0.25( بلغت قيمة مستوا الداللة المحسوب )5 4الفقرات  اما بالنسبة 

( وكانت المتوسطات الحسابية أقل ≥0.05يم أكبر من قيمة مستوا الداللة المحدد للدراسة )الق

 ( ويعني ذلك عدم موافقة المشاركين في الدراسة على هذه الفقرات.3من )

( الفقرة  حصلت  الستجابات  1وقد  التقديرية  المئوية  النسبة  بلغت  حيث  مرتفعة  درجة  على   )

%( ويعني ذلك بأن إدراك المشاركين ألهمية تلقى معلومات  80.52)  المشاركين في الدراسة  عليها

( على  2حول الحكومة عبر وسائل التواصل االجتماعي كانت بدرجة مرتفعة  وقد حصلت الفقرة )

عليها  الدراسة  في  المشاركين  الستجابات  التقديرية  المئوية  النسبة  بلغت  حيث  مرتفعة  درجة 

ركين ألهمية أن يكونوا قادرين على االتصال والتواصل مع  %( ويعني ذلك إدراك المشا76.09)

( الفقرة  وقد حصلت  مرتفعة   بدرجة  كانت  االجتماعي  التواصل  على 3الحكومة عبر وسائل   )

درجة مرتفعة كذلك حيث بلغت النسبة المئوية التقديرية الستجابات المشاركين في الدراسة عليها 

كين في الدراسة على أن مشاركة رئاسة الوزراء على %( ويعني ذلك بأن موافقة المشار68.23)

 موقع الفيسبوك تعمل في تحسين نظرتهم إليها كمؤسسة بدرجة مرتفعة. 

( الفقرة  حصلت  الستجابات  4وقد  التقديرية  المئوية  النسبة  بلغت  حيث  منخفضة  درجة  على   )

لوزراء الفلسطينية  %( ويعني ذلك بأن تقيم نشاط رئاسة ا46.51المشاركين في الدراسة عليها )

على وسائل التواصل االجتماعي كان منخفضا  من وجهة نظر المشاركين في الدراسة  وقد حصلت  

المشاركين في 5الفقرة ) التقديرية الستجابات  المئوية  النسبة  ( على درجة منخفضة حيث بلغت 

الفلسطيني  %( ويعني ذلك بأن تقيم محتوا صفحة مكتب رئيس الوزراء  45.52الدراسة عليها )

على الفيسبوك من حيث فائدته ومدا جودته للمستخدم كان منخفضا  من وجهة نظر المشاركين 

 في الدراسة. 

في   المشاركين  معه  يتفاعل  الذي  المحتوى  لطبيعة  المئوية  والنسب  والنسبة  التكرارات  بينت 

سة  بصورة أكثر ان طبيعة المحتوا الذي يتفاعل معه المشاركين في الدراالدراسة  بصورة أكثر,

%(  وفي  31.8)الفيديو( حيث بلغت النسبة المئوية التقديرية الستجابات المشاركين في الدراسة )

المرتبة الثانية )إنفوغراف )صور وكتابة( حيث بلغت النسبة المئوية للمشاركين في الدراسة عليها 

(28.4 .)% 

 

 نتائج المتعلقة بالمحور السادس:  

درجة توظيف الفيسبوك لدى رئاسة الوزراء الفلسطينية كأداة إلدارة سمعتها المؤسساتية لدى  

 الجماهير 

الحسابية   الواحدة والمتوسطات  للعينة  السؤال تم استخدام اختبار )ت(  من أجل اإلجابة عن هذا 

ية الستجابات االمشاركين في الدراسة على جميع واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية التقدير

المحور  هذا   فقرات 

المئوية لدرجة  المعياري والنسب  الحسابية واالنحراف  اختبار )ت( والمتوسطات  نتائج  بينت 
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لدى   المؤسساتية  سمعتها  إلدارة  كأداة  الفلسطينية  الوزراء  رئاسة  لدى  الفيسبوك  توظيف 

االجماهير العينة كانت دالة إحصائيا عند مستوا الداللة , أن قيمة مستوا الداللة  لمحسوب من 

(0.05≤( على الفقرات )وعلى الدرجة الكلية  24   22   20   19   10   7   6   5   4   3   2   1  )

لدا   المؤسساتية  كأداة إلدارة سمعتها  الفلسطينية  الوزراء  رئاسة  لدا  الفيسبوك  توتيف  لدرجة 

مستوا   قيمة  بلغت  حيث  )الجماهير   التوالي  على  العينة  من  المحسوب  وكانت  0.00الداللة   )

 ( ويعني ذلك موافقة االمشاركين في الدراسة على هذه الفقرات.3المتوسطات الحسابية أكبر من )

( كانت قيم مستوا 23   21   18   17   16   15   14   13   12   11   9   8أما بالنسبة للفقرات )  

( وكانت  ≥0.05بر من قيمة مستوا الداللة المحدد للدراسة )الداللة المحسوب من العينة عليها أك

( ويعني ذلك عدم موافقة االمشاركين في الدراسة على هذه الفقرات 3المتوسطات الحسابية أقل من )

. 

( الفقرة  المئوية 24وقد حصلت  النسبة  بلغت  حيث  األول  الترتيب  وعلى  مرتفعة  درجة  على   )

االمشاركين  الستجابات  )  التقديرية  عليها  الدراسة   حاجة  82.55في  هناك  انه  ذلك  ويعني   )%

وتحديدا   الفلسطينية  الحكومية  للمؤسسات  ومختلفة  جديدة  رقمية  دبلوماسية  استراتيجية  لتطوير 

الفقرة ) الفيسبوك  وقد حصلت  الوزراء على صفحات  ( على درجة منخفضة وعلى 15رئاسة 

الت المئوية  النسبة  بلغت  الدراسة  عليها الترتيب األخير حيث  االمشاركين في  قديرية الستجابات 

الفيسبوك 49.43) صفحة  عبر  المنشورة  الجماهير  أراء  تأخذ  ال  الحكومة  أن  ذلك  ويعني   )%

 باالعتبار عند التخطيط المستقبلي لعملها من وجهة نظر المشاركين في الدراسة. 

رئاسة الوزراء الفلسطينية   وبشكل عام  يتضح أن الدرجة الكلية لدرجة توتيف الفيسبوك لدا 

كأداة إلدارة سمعتها المؤسساتية لدا الجماهير كانت متوسطة حسب رأي المشاركين في الدراسة  

( كلي  حسابي  )3.10وبمتوسط  معياري  وانحراف   )0.812( داللة  ومستوا  وبنسبة 0.00(    )

 %(. 62.12مئوية تقديرية بلغت )

 

 بلة  عرض النتائج المتعلقة بتحليل أداة المقا

قسمت المقابلة مع مدير وحدة اإلعالم في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني: األستاذ صالح الدين  

رقم   ملحق  )انظر  أبو شرار  منجد  األستاذ  ميديا  والسوشال  الحديث  اإلعالم  البرغوثي  ومنسق 

 إلى اسئلة  (الى ثالث أقسام رئيسة وهي: الوعي واإلستخدام والتأثير  ويمكن تقسيم النتائج إستنادا  5

 المقابلة وذلك على النحو اآلتي:  

تم مقابلة مدير وحدة االعالم ألنها الوحدة الرئيسية الفاعلة في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني   

والتابع لها بشكل مباشر دائرة االعالم الجديد والسوشال ميديا  وتم التواصل مع دائرة البروتوكول 

م  انها  وأكدت  العامة  في  والعالقات  تضارب  هناك  أن  يؤكد  وهذ  البروتوكول   عن  فقط  سؤولة 

 المفاهيم والوتائف واألدوار مع دائرة االعالم وتم توضيح ذلك في المقابلة.
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دائرة االعالم واالعالم الجديد هي المسؤولة بشكل مباشر عن كافة الوتائف اإلدارية   .1

وهي وحدة حديثة   خاصة تلك التي تعد جزء من عمل العالقات العامة بشكل مباشر,

وغير مفعلة  وال يوجد هيكلية عمل خاصة بها  يوجد بها ثالث موتفين بروتوكول  

 وموتفة عالقات عامة فقط. 

تقسم دائرة االعالم ضمن هيكلها التنظيمي ووتائفها  الى أربع وحد داخلية  وهي:   .2

وا الجديد  وحدة اإلنتاج  لتصوير  وحدة األخبار والتنسيق اإلعالمي  وحدة االعالم 

 ووحدة الرصد والتحليل. 

تقوم دائرة اإلعالم بإدارة وسائل التواصل االجتماعي  كون دورها سياسي أكثر من   .3

ترويجي  وموتفي اإلعالم هم األقدر على فعل ذلك من وجهة نظر المقابلين, جميع 

التواصل االجتماعي تهدف إلى نشر   األنشطة اإلتصالية الخارجية  وأنشطة وسائل 

الحكومة أوال  ونقل رسالة رئيس الوزراء الفلسطيني  ورؤيته ورأيه في كافة  سياسة 

القضايا المحلية واإلقليمية والدولية  إضافة للزيارات الرسمية والوفود  والبقاء على  

تواصل مع الجمهور الفلسطيني  ومساعدة باقي الدوائر االعالمية والعالقات العامة 

 اجها.في المؤسسات الحكومية ودعم إنت

ترا دائرة االعالم ان الجمهور يعتمد على صفحة المكتب على الفيسبوك بدرجة جيدة   .4

للقضايا السياسية فقط  وال يروا أن وتيفتهم يمكن أن تكون بعيدا  عن السياسة او تلبية  

احتياجات الجمهور بطريقة مختلفة, كما يتم رصد ما ينشر على وسائل االعالم وعلى  

تماعي  وتحديدا  صفحة رئاسة الوزراء الفلسطيني بشكل يومي  مواقع التواصل االج

ودوري  ويتم تحليل القضايا األكثر تفاعال, ورفعها بشكل مباشر ودوري إلى رئيس 

الجهات   او  الوزرات  إلى  وأحيانا   فيها   للنظر  المجتمعي  التواصل  ودائرة  الوزراء 

 المسؤولة.

ال يوجد لديهم إجابة عنها  وال تعتبر من  قضايا الرأي العام او تعليقات الجمهور التي  .5

(  ال يتم اإلجابة عليها من مبدأ  2005شأن الحكومة مثل القضية المتادولة )تفريغات  

 عدم التسويف.  

تمارس الدائرة عدد من األنشطة اإلتصالية الخاصة في الفيسبوك التي تهدف بشكل  .6

الذه الصورة  وبناء  المؤسساتية  السمعة  إدارة  إلى  مثل مباشر  الجماهير   لدا  نية 

االنفوجراف  والفيديوجراف  إضافة إلى القص  اليومية  والتحضير للخروج في 

الخاصة   البصرية  بالهوية  اهتمت  كم  الجمهور.  مع  المباشر  للتواصل  مباشر  بث 

 بصفحة الفيسبوك التابعة لهم. 

حالية   .7 أنجح طريقة  هي  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  االعالم  دائرة  إلدارة تعتبر 

 السمعة المؤسساتية وبناء الصورة الذهنية. 
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تعتبر دائرة االعالم أن هناك وزارت تظلم في إدارة سمعتها من خالل مواقع التواصل   .8

 االجتماعي تبعا  لظروف وطبيعة عملها. 

أحد أهم العوائق والمخاطر امام الدائرة في تحقيق هذا الهدف  أوال: الترويج المدفوع   .9

دوالر  وال يمكن    200اصل االجتماعي  حيث ال يرصد له إال قيمة  على وسائل التو

إستخدامها إال للقضايا المهمة للجمهور  ثانيا  مخاطر الترويج لشخ  رئيس الوزراء 

القيمة   تبرز  إعالم  دائرة  مع  للعمل  المكتب  يتجه  لهذا  إلنجازاته   الترويج  من  بدال  

 الخبرية أكثر من الترويج كعالقات عامة.

ر دائرة االعالم وسائل التواصل االجتماعي أحد إستراتيجيات الحوار لديها  حيث تعتب .10

 يتم ترك المجال للجمهور للتعبير  ويتم بعد ذلك رصد ذلك ورفعه للجهات المختصة.  

ترا دائرة االعالم أن تعليقات الجماهير والحوار المفتوح بينهم عبر وسائل التواصل   .11

 استراتيجيات وقرارات الحكومة بشكل عام.  االجتماعي  يعمل على تغير في 

القائمة   2020-2017االستراتيجية االتصالية الخاصة بدائرة االعالم هي استراتيجية   .12

للفعاليات  والنشر   الصور  على إضافة االنفوجرافيك والفيديو جرافيك  وتقليل عدد 

مواقع   على  الهاشتاج  وخاصية  المؤثرين  وإستغالل  ومهنية   التواصل  بحرفية 

 االجتماعي بهدف التسويق. 

الطرح    .13 في  والرسمية  المهنية  هي  الفيسبوك  صفحة  على  للنشر  االساسي  المعيار 

والعرض بلهجة ولغة بسيطة ومفهومة, وتؤكد دائرة االعالم أن اسئلة الرأي واألسئلة  

الحوارية طريقة غير محبذة وغير مطروح استخدامها في الخطة االتصالية. اضافة  

ن تواجد الحكومة الفلسطينية بجميع مؤسساتها على مواقع التواصل االجتماعي الى ا

 يمكن أن يعزز صورتها الذهنية لدا الجمهور  وتدعم إدارة سمعتها المؤسساتية. 

 مناقشة النتائج والتوصيات 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسة 

( في دور الفيسبوك في بناء ≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوا الداللة  

الصورة الذهنية وإدارة السمعة المؤسساتية للحكومة الفلسطينية متمثلة في رئاسة مجلس الوزراء  

والختبار  تبعا  للمتغيرات الديموغرافية )النوع  المؤهل العلمي  العمر  طبيعة العمل(.  الفلسطيني  

وتبين    Analysis of Varianleالتباين المتعدد    هذه الفرضية فقد استخدم الباحثان أسلوب تحليل

ان نتائج تحليل التباين لدور الفيسبوك في بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة المؤسساتية للحكومة  

)النوع   الديموغرافية  للمتغيرات  تبعا   الفلسطيني  الوزراء  مجلس  رئاسة  في  متمثلة  الفلسطينية 

مل(,أن قيمة مستوا الداللة المحسوب من العينة على المتغيرات  المؤهل العلمي  العمر  طبيعة الع

(  0.81   0.10   0.97   0.60)النوع  المؤهل العلمي  العمر  طبيعة العمل( قد بلغت على التوالي )

( أي أننا نقبل الفرضية الصفرية  ≥0.05وهذه القيم أكبر من قيمة مستوا الداللة المحدد للدراسة )
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المتغيرات    هذه  الداللة  على  مستوا  على  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ذلك  ويعني 

(0.05≤  ) للحكومة المؤسساتية  السمعة  وإدارة  الذهنية  الصورة  بناء  في  الفيسبوك  دور  في 

)النوع   الديموغرافية  للمتغيرات  تبعا   الفلسطيني  الوزراء  مجلس  رئاسة  في  متمثلة  الفلسطينية 

 العمل(.المؤهل العلمي  العمر  طبيعة 

 

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة والدراسات السابقة

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس، والذي ينص على: 

الفلسطينية   للحكومة  المؤسساتية  السمعة  وإدارة  الذهنية  الصورة  بناء  في  الفيسبوك  دور  ما 

 متمثلة في رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني؟ 

 

اداة االستبانة أن الدرجة الكلية لتوتيف الفيسبوك لدا رئاسة الوزراء الفلسطينية أتهرت نتائج  

كأداة إلدارة سمعتها المؤسساتية لدا الجماهير كانت متوسطة حسب رأي المشاركين في الدراسة 

( كلي  حسابي  )3.10وبمتوسط  معياري  وانحراف   )0.812( داللة  ومستوا  وبنسبة 0.00(    )

%(  وهذا يدل أن الجماهير الفلسطينية ترا أن الحكومة الفلسطينية 62.12)  مئوية تقديرية بلغت

الفيسبوك بدرجة متوسطة وبحاجة للتطوير في إدارة سمعتها   متمثلة في رئاسة الوزراء توتف 

 المؤسساتية وبناء الصورة الذهنية لها. 

الصورة الذهنية وإدارة ويدل ذلك على أن الجمهور يرا أن هناك دور كبير للفيسبوك كوسيلة لبناء  

الفلسطينية  يتمثل هذا الدور   الفلسطينية متمثلة في رئاسة الوزراء  السمعة المؤسساتية للحكومة 

دراسة   مع  ذلك  في  متفقة  الجماهير  إلى  ونشاطتها  الحكومة  رسالة  نقل  في  أساسي  بشكل 

ن2015)أحمد  لتعكس  االجتماعي  التواصل  وسائل  توتيف  على ضرورة  أكدت  التي  شاطتها  ( 

وتعزيز برامجها  والبقاء على إتصال مباشر مع الجماهير من خالل القناة االتصالية المتمثلة في  

موقع الفيسبوك  إضافة إلى عملية رجع الصدا المتمثلة في التقارير اليومية واألسبوعية التي تقوم  

ات الحكومة المبنية بها دائرة االعالم في مكتب رئيس الوزراء  والتعديالت التي تطرأ على قرار

( التي أكدت أنه ال يمكن تجاهل دور وسائل Danuta,2017على ذلك  ونتفق في ذلك مع دراسة )

 التواصل االجتماعي ليس فقط كاداة اتصالية تسويقية بل كوسيلة مهمة لبناء السمعة المؤسساتية.

سساتها مثل رئاسة الوزراء ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى سعي الحكومة الفلسطينية متمثلة في مؤ

الفلسطينية  للتواجد على الفيسبوك شأنها شأن بقية المؤسسات الربحية والخاصة  بأعتبار مواقع  

إلى جماهيرها من   للوصول  المؤسسات  للجميع وتهدف هذه  االجتماعي منصة متاحة  التواصل 

ها ناتجة لعدم تفعيل دور  خاللها  كذلك يمكن ان يعزوا الباحثان الدرجة المتوسطة التي حصلت علي

دائرة العالقات العامة  والخلل الواضح في المسميات والوتائف في الدوائر داخل مكتب رئاسة 
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الوزراء الفلسطينية  إضافة إلى قلة عدد الموتفين في دائرة اإلعالم والمسؤولية الكبيرة الواقعة 

 عليهم. 

نتيجة أن إنعدام الرد الفوري والمباشر ( في  2020ويتتفق الباحثان مع دراسة )مديني  جودي   

على التعليقات الخاصة بالجماهير على صفحة الفيسبوك يمكن أن تنعكس سلبا على إدارة السمعة 

المؤسساتية الخاصة بها من خالل الفيسبوك  على الرغم من أن القائمين على الصفحة يرون أن  

ا لديهم من خالل وحدة الرصد والتحليل   الرد المناسب من خالل التقارير التي يتم رفعها ورصده

 ( دراسة  النتيجة مع  هذه  الغير  Heever,2018وتتفق  المؤسسات  بإمكان  أن  على  أكدت  التي   )

 ربحية التحكم بشكبة الويب االجتماعية من خالل الرصد والمتابعة إلدارة السمعة الخاصة بها.

)المشهداني  دراسة  نتيجة  مع  الباحثان  تو2018ويتفق  حيث  أيضا   (  إلى  الحالية  الدراسة  صلت 

ضرورة توتيف كادر مخت  في العالقات العامة  إضافة إلى ضرورة تدريب العاملين الحالين 

في  التنوع  إلى ضرورة  إضافة  الفيسبوك   عبر  واإلعالنية  التسويقية  الحمالت  وتأهيلهم إلعداد 

الصورة تعزيز  في  تساهم  التي  بالمعلومات  الصفحة  واثراء   الذهنية.  المحتوا  

وكانت إتجاهات العاملين في دائرة االعالم في مكتب رئيس الوزراء إيجابية نحو إعتمادهم على  

صفحة الفيسبوك كوسيلة هامة إلدارة السمعة المؤسساتية وبناء الصورة الذهنية في تل التطور 

سة مع دراسة  (  واتفقت الدرا2017التكنولوجي والتقني  وهذا ما نتفق به مع دراسة )زين الدين 

( حيث أكدت على أن ممارسي العالقات العامة واالعالم يفضلون مواقع التواصل 2016)نيازي 

االجتماعي كوسيلة للرصد والمتابعة  حيث أنها تعود بالنفع عليهم وعلى الجمهور بصورة كبيرة  

 لجمهور. من خالل رصد اتجاهاتهم واستطالع أرائهم  والتصدي للشائعات  وإدارة العالقة مع ا 

)األغا  الدراسة مع دراسة  نتائج هذه  العامة في  2015وإختلفت  العالقات  أن واقع  أكدت  التي   )

المؤسسات الحكومية التعليمية متناقص إلى سيء  وأن العالقات العامة ال تقوم بوضع خطط أو 

خاصة  بوضع خطط  تقوم  الوزراء  رئيس  مكتب  في  االعالم  دائرة  أن  حيث  برامج ألنشطتها  

نشطتها خاصة اإلتصالية منها  على الرغم من إتفاقنا مع نتائج هذه الدراسة في كون العالقات أل

العامة تقتصر مهامها على االستقبال والزيارات في المؤسسات الحكومية  وهذه أحد أهم النتائج  

أ فقط شكلي دون  العامة ووجودها  العالقات  تفعيل دور  عدم  في  تمثلت  التي  الحالية  ي للدراسة 

( التي أكدت أن هناك قصور في  2011هيكلية او نظام وتيفي  وهذا ما نتفق به مع دراسة )جودة 

 عمل العالقات العامة في األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني.

الدراسة من نتائج  دراسة ) التأكيد  Grutzmacher,2011وتختلف نتائج هذه  ( التي لم تستطع 

ئيس لمواقع التواصل االجتماعي على سمعة المؤسسات  اضافة إلذا  على إذا كان هناك تأثير ر

التواصل   وسائل  عبر  للمؤسسات  السمعة  إدارة  وأنشطة  بمشاركة  دراية  على  الجمهور  كان 

التواصل الجتماعي على سمعة  الكبير لوسائل  التأثير  الدراسة على  االجتماعي  فيما أكدت هذه 

ير  إضافة إلى تأكيد الدراسة على علم الجمهور وإدراكه  المؤسسات وصورتها الذهنية لدا الجماه

 ألنشطة السمعة المؤسساتية عبر مواقع التواصل االجتماعي. 
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 النتائج المتعلقة باألسئلة الفرعية للدراسة

 

 نتائج السؤال الفرعي األول:  

ما هي خصائص جمهور صفحة رئاسة الوزراء الفلسطينية نص سؤال الدراسة الفرعي األول: 

 على الفبسبوك الذين يتأثرون باألنشطة المتعلقة بالسمعة المؤسساتية والصورة الذهنية؟ 

من  عدد  وفق  الفيسبوك  على  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  مكتب  لصفحة  المتابع  الجمهور  قسم 

وأشارت النتائج إلى  الجنس  العمر  المؤهل العلمي  وطبيعة العمل.    الخصائ  الديمغرافية وهي: 

وجود فروق في المتوسطات الحسابية فيما يتعلق بالمتغيرات الديمغرافية لمجتمع الدراسة  حيث  

الجنس بنسبة   بمتغير  فيما يتعلق  الذكور  فتفوق عدد 52.2كانت لصالح  العمر  %   وفي متغير 

%  وبناء  على المؤهل 44عام  بنسبة    35إلى أقل من    -25لة العمرية  الشباب المتابعين من المرح

%  أما فيما  59.9العلمي لمتابعين الصفحة كانت النتائج لصالح حملة شهادة البكالوريوس بنسبة  

يتعلق بمتغير طبيعة العمل فكانت لصالح القطاع الخاص وذوي األعمال الحرة والمستقلة بنسبة 

لمتابعتهم  37 الوزراء  %.ووفقا   رئيس  مكتب  لصفحة  وتحديدا   االجتماعي  التواصل  لمواقع 

الفيسبوك.   على   الفلسطيني 

الوزراء   المعلومات حول رئاسة  تلقي  الجمهور  فيها  يريد  التي  الطريقة  أن  إلى  النتائج  فأشارت 

%  وتليها الموقع الرسمي على  62.5والحكومة الفلسطينية هي وسائل التواصل اإلجتماعي بنسبة  

% يفضلون منصة الفيسبوك من بين مواقع التواصل 66.7%, وبينت أن  18.8نترنت بنسبة  اإل

وبنسبة   الواحد   88.8االجتماعي   اليوم  في  واحدة  مرة  من  أكثر  المنصة  هذه  يستخدمون   %

%  32.3وتراوحت المدة الزمنية التي يقضيها المستخدمين عليه من ساعة إلى ثالث ساعات بنسبة  

لمبحوثين على أنهم يتفاعلون "أحيانا " مع صفحة رئاسة الوزراء الفلسطينية بنسبة  وأشارت نتائج ا

%, كما وأشارت النتائج 48.7%  والطريقة األكثر تفاعال  بها هي قراءة المحتوا فقط بنسبة  35.9

على أن الهدف األساسي لمتابعة صفحة رئاسة الوزراء على الفيسبوك هي البحث علن المعلومات 

م العاجلة   الهامة  واألحداث  واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية  التغيرات  )مواكبة  المؤسسة  ن 

على  54.2بنسبة   للحصول  ووحيد  أساسي  كمرجع  الصفحة  على  إعتمادهم  مدا  وعن   .%

المعلومات والتطورات فأتهرت النتائج أن المشاركون يعتمدون على الصفحة بدرجة "ضعيفة"  

ووفقا  عدم متابعتها بشكل دوري للتطورات على مدار الساعة.   %  ويعود ذلك إلى  32.8بنسبة  

القدس والضفة  في  بشكل مباشر  الفلسطينين  الصفحة تستهدف  أن  النتائج  المقابلة أتهرت  ألداة 

الغربية وقطاع غزة  وهدفهم العام من متابعة الصفحة هي الحصول على معلومات سياسية بشكل  

الوزراء  ورئاسة  الحكومة  عن  والقرارات   مباشر  والزيارات  القضايا  بشأن  الحكومة  ومواقف 

الجديدة  كما وأشارت أن الهدف األساسي لمتابعة الجمهور للصفحة من وجهة نظر القائمين عليها 

 هي مواكبة التغيرات السياسية وموقف الحكومة من كافة القضايا. 
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 نتائج السؤال الفرعي الثاني:  

ما مدى إدراك متابعي صفحة رئاسة مجلس الوزراء ني:  كان نص سؤال الدراسة الفرعي الثا

ألنشطة الحكومة الفلسطينية على وسائل التواصل االجتماعي فيما يتعلق بإدارة سمعتها وبناء 

 صورتها الذهنية؟ 

أشارت النتائج إلى وجود فروق في المتوسطات الحسابية فيما يتعلق في مدا إدراك متابعي صفحة 

لى الفيسبوك ألنشطتها  وإنقسمت النتائج إلى عدة محاور  حيث تبين أن  رئاسة مجلس الوزراء ع

مدا معرفة الجمهور حول تواجد ومشاركة رئاسة الوزراء عبر مواقع التواصل االجتماعي من 

%  في حين أن المعرفة  37.2خالل صفحاتها الخاصة  كانت معرفة "قليلة جدا " وبلغت نسبتها  

% من الجمهور المشارك, وحول طرق معرفة جمهور رئاسة  1.6ة  "الكبيرة جدا " لم تتعدا نسب

األولى   المرتبة  جاءت  االجتماعي   التواصل  مواقع  عبر  صفحاتها  عن  الفلسطينية  الوزراء 

لإلعالنات الجانبية على مواقع التواصل االجتماعي  وبلغت نسبتها المئوية التقديرية إلستجابات  

كدت النتائج على أن أكثر الطرق التي يرغب المشاركين  %  وأ50.3المشاركين في الدراسة إلى 

التواصل  وسائل  هي  الفلسطينية  والحكومة  الوزراء  رئاسة  حول  المعلومات  فيها  يتلقوا  أن 

 %. 62.5االجتماعي بنسبة 

وسائل  عبر  الحكومة  حول  المعلومات  تلقي  ألهمية  المشاركين  إدراك  أن  إلى  النتائج  وأشارت 

% إلدراك 76.09%  فيما كانت نسبة  80.52نت بدرجة مرتفعة بنسبة  التواصل االجتماعي كا

المواطنين ألهمية أن يكونوا قادرين على اإلتصال والتواصل مع الحكومة عبر وسائل التواصل 

نسبة   النتائج  أكدت  فيما  مرتفعة   درجة  وهي  رئاسة  68.23االجتماعي   مشاركة  أن  على   %

االجتماعي التواصل  وسائل  عبر  نظرة    الوزراء  تحسين  على  تعمل  الفيسبوك  منصة  وتحديدا  

الجمهور لها كمؤسسة بدرجة مرتفعة, وأكدت النتائج على تقييم الجمهور لنشاط رئاسة الوزراء 

الفلسطينية على وسائل التواصل االجتماعي كان منخفضا  من وجهة نظر المشاركين في الدراسة  

س الوزراء الفلسطيني على الفيسبوك من %  وفي تقييم محتوا صفحة مكتب رئي46.51بنسبة  

حيث فائدته ومدا جودته للمستخدم كان منخفضا  من وجهة نظر المشاركين في الدراسة بنسبة 

%  وفي المقابل أتهرت النتائج على أن المحتوا المفضل والذي يتفاعل معه المشاركين 45.52

يرية إلستجابة المشاركين في الدراسة  بصورة أكثر وهو "الفيديو"  حيث بلغت النسبة المئوية التقد

 %.  28.4%  وفي المرتبة الثانية هي األنفوغراف بنسبة مئوية وصلت إلى 31.8إلى 

ووفقا  ألسئلة المقابلة التي تم إجرائها مع مدير دائرة االعالم في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني   

أنهم النتائج  الجديد والسوشال ميديا أتهرت  اإلعالم  لهم مدرك    ومنسق  المتابع  الجمهور  يرون 

المؤسساتية  السمعة  إدارة  ألنشطة  ومدرك  االجتماعي   التواصل  منصات  على  لوجودهم  تماما  

الذهنية  كما أن هناك إدراك من قبل   وألهمية تواجدهم على المنصة لتعزيز وتحسين صورتهم 

ة األولى في العالم والتي يتواجد موتفي الدائرة ألهمية تواجدهم على المنصة  كونها القناة االتصالي

 عليها أغلب الجمهور والمؤسسات.
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 نتائج السؤال الفرعي الثالث: 

ما مدى تأثير مشاركة الحكومة الفلسطينية ألنشطتها  كان نص سؤال الدراسة الفرعي الثالث:  

 عبر وسائل التواصل االجتماعي على الجمهور فيما يتعلق بسمعتها المؤسساتية؟

ج إلى وجود فروق في المتوسطات الحسابية فيما يتعلق بمدا تأثير مشاركة الحكومة أشارت النتائ

الفلسطينية تحديدا  رئاسة الوزراء الفلسطينية عبر وسائل التواصل االجتماعي على الجمهور فيما  

يتعلق بسمعتها المؤسساتية  حيث أكدت النتائج التي رصدت في المحور السادس في أداة اإلستبانة 

 (. 24-21-20-19-16-13-11-9-8-7-2-1يدا  الفقرات )وتحد

أشارت النتائج بدرجة مرتفعة على أن التواصل بين رئاسة الوزراء وبين الجمهور عبر منصات  

التواصل االجتماعي يبني عالقة جيدة بين الطرفين  ومع ذلك ال تقدم رئاسة الوزراء الفلسطينية 

الت الفيسبوك  على  صفحتها  عبر  جيدة  سمعتها  خدمات  وتخدم  الجمهور  إحتياجات  تلبي  ي 

المؤسساتية  كما وأشارت النتائج الجماهيرية على أن هناك حاجة لتطوير إستراتيجية دبلوماسية  

على  الفلسطنية  الوزراء  رئاسة  وتحديدا   الفلسطينية  الحكومية  للمؤسسات  رقمية جديدة ومختلفة 

تهرت النتائج ضرورة توتيف كادر مخت   صفحة الفيسبوك إلدارة سمعتها المؤسساتية  كما وأ

لدا رئاسة الوزراء لتعزيز سمعتها المؤسساتية من خالل الفيسبوك  وإبتكار أساليب جديدة لذلك  

باإلضافة إلى ضرورة ممارسة أنشطة المسؤولية االجتماعية عبر الفيسبوك التي تساعد في تعزيز  

الوزراء الفلسطينية ال تعتبر الفيسبوك وسيلة سمعتها المؤسساتية, وأتهرت النتائج على أن رئاسة  

هامة إلدارة سمعتها المؤسساتية  وبالتالي ال توتفه لتحقيق هذا الهدف  كما وتبين أن الجمهور ال 

يعتقد أن إدارة الفيسبوك قائمة على توجه إستراتيجي مدروس إلدارة السمعة  كما وأن العالقات  

تجاهات السلبية التي تؤثر على السمعة من خالل الفيسبوك العامة في رئاسة الوزراء ال ترصد اإل

بهدف تعديلها  باإلضافة إلى عدم اإلهتمام بالتعليقات واإلستفسارات الواردة من قبل الجمهور  

كما ويعتقد المتابعون عدم وجود تنوع في الرسائل االتصالية واألساليب المقدمة من قبل صفحة 

 لى الفيسبوك التي تخدم إدارة سمعتها. مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني ع

 

 نتائج السؤال الفرعي الرابع: 

كان نص سؤال الدراسة الفرعي الرابع: ما مدى تأثير مشاركة الحكومة الفلسطينية ألنشطتها  

 عبر وسائل التواصل االجتماعي على الجمهور فيما يتعلق بصورتها الذهنية ؟ 

المتوسطات الحسابية فيما يتعلق بمدا تأثير مشاركة الحكومة أشارت النتائج إلى وجود فروق في  

الفلسطينية تحديدا  رئاسة الوزراء الفلسطينية عبر وسائل التواصل االجتماعي على الجمهور فيما  

يتعلق بصورتها الذهنية  حيث أكدت النتائج التي رصدت في المحور السادس في أداة اإلستبانة 

 (. 23-22-18-17-15-14-12- 10-6-5-4-3وتحديدا  الفقرات )

أشارت النتائج بدرجة مرتفعة إلى أن إستخدام رئاسة الوزراء لموقع الفيسبوك يلعب دورا  هاما  في  

بناء صورتها الذهنية  وبأنه يترك إنطباعا  إيجابيا  عنها لدا الجمهور  من خالل متابعة الجماهير  
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أن رئاسة الوزراء تحترم الجماهير المتابعين  لصفحة رئاسة الوزراء أكدت النتائج على أنهم يرون  

لها لكنها ال تتسم بالشفافية في تعاملها عبر منصة الفيسبوك  وأتهرت النتائج أن رئاسة الوزراء 

هويتها   عن  تعبر  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  موحدة  )شعار(  بصرية  هوية  تعتمد 

بناء صورت في  هاما   دورا   تلعب  التي  إهتمام المؤسساتية   عدم  على  النتائج  وأكدت  الذهنية,  ها 

العالقات العامة في رئاسة الوزراء بشكل كاف في وسائل التواصل االجتماعي كأداة لبناء صورتها  

الذهنية  ويبرز ذلك من خالل عدم إهتمام رئاسة الوزراء بأراء الجماهير وال يتم رصدها بشكل 

الجمهور يعتقد أن الحكومة ال تأخذ أرائهم المنشورة    دوري بشأن كافة القضايا  وأتهرت النتائج أن

الفيسبوك ال   أن  النتائج  لعملها  وأكدت  المستقبلي  التخطيط  الفيسبوك باإلعتبار عند  عبر صفحة 

يعتبر جزء من إستراتيجيات الحوار التي تعتمدها العالقات العامة للتواصل مع الجمهور الخارجي   

ا إدراكهم ألهمية  عدم  إلى  الذهنية   إضافة  الصورة  لبناء  ووسيلة  حديثة  إتصالية  كقناة  لفيسبوك 

قبل رئاسة   أفضل من  الفيسبوك بصورة  إستخدام  تمنع  إلى عدم وجود معيقات  النتائج  وأشارت 

ووفقا  ألسئلة المقابلة التي تم الوزراء الفلسطينية لبناء صورتها الذهنية من وجهة نظر الجماهير,  

اال دائرة  مدير  مع  يرا إجرائها  االجتماعي   التواصل  وسائل  على  المشرف  والموتف  عالم  

القائمين على صفحات رئاسة الوزراء الفلسطينية وتحديدا  الحالة الدراسية لدينا وهي )مكتب رئيس  

دولة فلسطين( أنهم مدركون بشكل كبير ألهمية الفيسبوك كمنصة ووسيلة هامة إلدارة   -الوزراء

للص المؤسساتية وبناء  الذي يشكل  السمعة  المنصة  لتواجدهم عبر  تأثير  الذهنية  وأن هناك  ورة 

التواصل   وسائل  عبر  ألنشطتها  الفلسطينية  الحكومة  مشاركة  عند  الجمهور  لدا  ايجابي  فارق 

 االجتماعي فيما يتعلق بإدارة سمعتها المؤسساتية وبناء صورتها الذهنية. 

 

 

 

 

 

 التوصيات 

 

 التي توصلت إليها الدراسة  يوصي الباحثان باآلتي: في ضوء اإلستنتاجات السابقة 

تفعيل دور دائرة العالقات العامة ضمن هيكلية خاصة بها  ودور وتيفي تحقق من خالله  .1

التواصل االجتماعي من   العامة ومواقع  العالقات  في  أهدافها  وتوتيف كادر مخت  

الحالية من خال الكوادر  الخبرة واإلختصاص  وتدريب وتأهيل  ل دورات مهنية  ذوي 

 يحتاجها ممارسو العالقات العامة  وذلك لتمكينهم من ممارسة األدوار اإلدارية والفنية. 
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إتاحة الفرصة لدوائر العالقات العامة لتأخذ دورها ضمن وتائفها الخاصة  والمشاركة   .2

التخطيط   عمليات  في  إشركها  خالل  من  القرار   وصنع  اإلستراتيجية  اإلدارة  في 

البحوث  وإجراء  بالجمهور   يتعلق  فيما  االستراتيجية  األهداف  وتحديد  االستراتيجي  

وتقديم  األداء  ومؤشرات  األهداف  تحقيق  ورصد  ومتابعة  وقياس  الميدانية   والمسوح 

 النصح والمشورة. 

 

بناء إستراتيجية إتصالية حديثة تناسب مواقع التواصل االجتماعي  تتبع األسس العلمية  .3

عناصره االسلوب  في  في  النظر  إعادة  الفلسطينية   الحكومية  للمؤسسة  االتصالية  ا 

االتصالي لرئاسة الوزراء الفلسطيني واإلرتقاء به من حالة االخبار إلى حالة اإلقناع  

 والحوار وفق النماذج اإلتصالية.

 

 

تصميم هوية بصرية موحدة للمنصات الحكومية الفلسطينية تراعي إبراز الهوية الوطنية  .4

 الفلسطينية.

 

الحفات على ممارسة العالقات العامة وفق النموذج اإلتصالي الرابع )االتصال المتماثل  .5

ثنائي االتجاه( القائم على الحوار  بهدف تعزيز التفاهم واالحترام المتبادل بين المنظمة 

وجماهيرها  وضرورة االهتمام بقياس اتجاهات الرأي العام وبناء استراتيجيات الحكومة 

 وقراراتهم بناء على هذه االتجاهات.

 

 

 

باإلعتماد على   الفيسبوك  على  الذهنية  وبناء صورتها  المؤسسة  إلدارة سمعة  مقترح  نموذج 

 النموذج اإلتصالي الرابع ) االتصال المتوازن بإتجاهيين(.  

 

تطبيق    نوضح في هذا البناء الشكلي العالقة بين المتغيرات التي قمنا بدراستها  ونوضح كيف يمكن

النموذج اإلتصالي المتوازن على صفحة الفيسبوك التابعة لرئاسة الوزراء الفلسطينية  كونها وسيلة  

إتصال بإتجاهين  والتي يمكن ألي مؤسسة إستغاللها من خالل كوادرها والمتخصين او الخبراء  

 بهدف تحقيق الوتيفة اإلتصالية واإلقناعية بفعالية.  
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 المراحل المقترحة إلدارة السمعة المؤسساتية: 

 

 

صرية، وضر إستراقيجية إقصالية مدطقية قلبا أ،داف المؤس ة وبداء الهوية الل
.واإل،تمام  ا نوع الخدمة المقدمة 

قعزيز الم ؤولية اإلجتماعية من جالل جطط إقصالية جاصة قدشر على وسائل
.التواصل االجتماعا

رأي إيراك الجما، ر  ا عملية ظوارية عبر الفي بوك، للتعرف على إقجا،ا  ال
. العام نحو المؤس ة الح ومية

, ا  رصد ومتاجعة كل ما يدشره  الجمهور  ا مودر الفي بوك للرد على الشائع
. لتعزيز الصور  اإليجاعية للمؤس ة

ن صفحة الفي بوك قتبم
أنشطة وظمال  وبرامج 
الم ؤولية االجتماعية  

عداء وإرسال رسائل إقصالية 
واإل،تمام جالمبمون 

واإلستماال  الم تخدمة 
  ها

متاجعة رجر الصدى من 
جالل قعليقا  الجما، ر 

وقفاعلهم، ومن جالل ارا 
الم اظا  الحوارية وأسئلة 

الرأي

رجر الصدى 

ب قعديل الرسالة اإلقصالية واي،داف وقدف ذ،ا و ق ما يداس
ة الجمهور وقتفق مر رأيه، ايمر الذي يبدا سمعة مؤس اقي

ا لة وصور  ذ،دية إيجاعية عدها
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ويقترح الباحثان بهدف الحفات على السمعة المؤسساتية وبناء الصورة الذهنية للحكومة الفلسطينية   

 وتحديدا  رئاسة الوزراء  أن تقوم دائرة العالقات العامة والجهات المسؤولة بالخطوات اآلتية: 

 إصدار تقارير دورية ترصد حالة السمعة المؤسساتية وتحديدا  اإللكترونية.   .1

أو  تعين ش .2 إيجابية  لبناء صورة  فقط  ليس  اإلجتماعية  اإلعالم  لوسائل  خ  مخص  

 لمجرد المشاركة  ولكن ليتابع تفاعل وتعليقات الجمهور بشكل مستمر ودقيق.  

الرصد والمتابعة مثل   .3 السمعة اإللكترونية وتحديدا  برامج  توفير تقنيات خاصة لرصد 

GOOGLE ALERTSتب في مواقع األخبار    وهي تقنية مجانية ترصد كل ما يك

السمعة مثل إدارة  الفيديو  وبرامج    MENTIONS:   والمنتديات والمدونات ومواقع 

التويتر والفيسبوك التي ترصد بتقارير مقابل   التواصل االجتماعي  الذي يرصد مواقع 

 اشتراك مادي بشكل شهري. 

تعزيز   .4 الفلسطينية  الوزراء  رئاسة  والرصد على  بالمتابعة  اإلكتفاء  وبناء سمعتها  عدم 

وصورتها الذهنية من خالل بناء محتوا جديد ومميز على مواقع التواصل اإلجتماعي 

 كافة  لتغطية الشريحة العظمى من فئات المجتمع ومواكبة التطور. 

الفيديو   .5 استخدام  المستخدمة   المنصات  أو  المواقع  طبيعة  مع  متوافق  محتوا  بناء 

ن المنشورات الكتابية التقليدية  وتوفير خدمات  والنشرات الصحفية المصورة لإلبتعاد ع

 المتابعة المباشرة.  

الحقائق وتقديمها بشكل دقيق  وسرعة الرد على   .6 للشائعات  من خالل نشر  التصدي  

لدا  القلق  وتثير  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  تنشر  التي  تلك  خاصة  الشائعة  

 الجمهور. 

يقدم أو يلقى إعتراض من قبل الجمهور على  العمل على التعديل المباشر على كل ما   .7

بإستخدام  للجمهور  واإلقناع  التوضيح  على  والعمل  االجتماعي   التواصل  منصات 

 اإلستماالت العاطفية والعقلية بشكل مباشر. 

 المراجع 
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  مسييتوا الدعم االجتماعي واسييتراتيجيات التعامل مع الضييغوط النفسييية لدا

 زوجات األسرا الفلسطينيين

  درجة تضييييمين مهارات القرن الحادي والعشييييرين في كتاب الكيمياء المطّور

 2025رؤية األردن للصف العاشر األساسي ِلتحقيق 

 

  

 

 والرتبوية  العلوم النفسية واالجتماعية 
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مستوى الدعم االجتماعي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية  

   لدى زوجات األسرى الفلسطينيين
 

  \ نابلس  \كلية الدراسيييات العليا جامعة النجاح الوطنية    -ماجسيييتير ارشييياد نفسيييي وتربوي هديل محمد البليدي

 فلسطين
 فلسطين  \نابلس \جامعة النجاح الوطنية   \استاذ مساعدفلسطــيـــن اسماعيل  نـــزال 

  

 

 الملخص 

هدفت الدراسيييية إلى الكشييييف عن العالقة بين الدعم االجتماعي واسييييتراتيجيات التعامل مع     

والقلق الوجودي لدا زوجات األسيرا الفلسيطينيين  كما هدفت إلى الكشيف عن  الضيغوط النفسيية 

مسييتوا الدعم االجتماعي  والتعرف إلى االسييتراتيجيات الشييائعة للتعامل مع الضييغوط النفسييية 

لدا زوجات األسيييرا في محافظة طولكرم  وذلك في ضيييوء عدد من المتغيرات الديموغرافية.  

(  63وجات األسييرا في محافظة طولكرم  إذ بلغ حجم العينة )تكون مجتمع الدراسيية من جميع ز

زوجية من زوجيات األسييييرا  وألغراض هيذه اليدراسيييية تم توزيع مقياييس اليدعم االجتمياعي   

واسيتراتيجيات التعامل مع الضيغوط النفسيية  والقلق الوجودي. وقد توصيلت الدراسية إلى العديد 

اعي  انتشيييار االسيييتراتيجيات المتمركزة حول من النتائج أهمها: ارتفاع مسيييتوا الدعم االجتم

المشيكلة واالسيتراتيجيات المتمركزة حول االنفعال لدا زوجات األسيرا مقارنة  باالسيتراتيجيات  

غير التوافقية  اضيافة إلى أن مسيتوا القلق الوجودي لمجاالت الموت والقدر والوحدة واالنعزال 

اء تقدير مجال الذنب واإلدانة منخفضيييا .  هذا والالمعنى والخواء جاء بدرجة متوسيييطة  بينما ج

وكشييييفيت نتيائج اليدراسيييية عن وجود عالقية طرديية ذات داللية إحصييييائيية بين اليدعم االجتمياعي 

واسيتراتيجيات التعامل مع الضيغوط النفسيية المتمركزة حول المشيكلة واالسيتراتيجيات المتمركزة  

والقلق الوجودي بوجٍه عام. كما توجد عالقة    حول االنفعال  كذلك بين االستراتيجية غير التوافقية

عكسييييية ذات داللة إحصييييائية بين الدعم االجتماعي واسييييتراتيجية التعامل مع الضييييغوط غير 

    التوافقية.

ة: اليدعم االجتمياعي  اسييييتراتيجييات التعياميل مع الضييييغوط النفسيييييية  القلق   الكلـمات المفـتاحيـّ

 .الوجودي  زوجات األسرا
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The Level of Social Support and Psychological Stressors Management 

Coping Among the Palestinian Prisoners Wives  

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationships among social support and 

the strategies that deal with psychological stress and existential anxiety. The study aims 

to discuss the level of social support and the common psychological stressors of the wives 

of prisoners in Tulkarm. To achieve an objective result, the study adopts a number of 

demographic variables.  The study society consisted of all wives of prisoner in Tulkarm 

governorate, Participants were (63) wives of prisoners. Data were collected using the 

social support scales, stress management strategies, and existential anxiety were 

distributed, and all measures were calculated and maintained. 

There was a high level of social support among the wives of prisoners in addition to this 

study, result also showed the prevalence of problem-centered strategies and the strategies 

centered on the emotion of the wives of prisoners Compared to non-consensual strategies. 

Moreover, the level of existential concern for the areas of death, destiny, loneliness, 

isolation, meaninglessness and emptiness was moderately appreciated and the decreased 

in the field of guilt and conviction. 

The results also showed that there is a significant direct correlation between social 

support and dealing with psychological stresses centered on the problem. In addition to 

this, there was a positively associated between social support and stress-centered 

emotion. However, there was a negatively associated between social support and dealing 

with non-harmonic pressures strategy, it also indicates a statistically significant 

associated between non-harmonic strategy and existential anxiety in general.         

Keywords: social support, strategies for dealing with stress, Existential anxiety, and 

prisoners' wives. 

 

 

 : المقدمة

للشعب  بالنسبة  مركزية  فقضيتهم  مهمة   إنسانية  قضيةَ  األسرا  قضيةُ  تُعد 

ا  من شعورهم  الفلسطيني وتقف دائما على سلم أولوياته  فهم حاضرون بين شعبهم وذويهم انطالق

روا صفحاٍت مشرقةَ وتجارب  العالي بالمسؤولية التاريخية والوطنية  إذ تمّكن األسرا أن يُسّطِ

 (.2010فردية وجماعية نضالية من خلِف القضبان )نجم  
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ويتعرض عدد كبير من الشعب الفلسطيني منذ حقبة من الزمن لالعتقال من  هذا  

الصهيوني  ولمدةٍ ط االحتالل  قوات  العالية  قبل  اإلداري واألحكام  االعتقال  بين  تتراوح  ويلة 

كالُمؤبّدات المختلفة  وقد أوردت وزارة شؤون األسرا الفلسطينية في إحصائية لها صدرت 

والذي أطلق عليه عام التشريعات العنصرية والعقوبات الجماعية    2018في أواخر آذار لعام  

( معتقال   450( أسيرة و )140( طفال  و) 250)  ( أسير في سجون االحتالل بينهم6489أن هناك )

نواب  ومن بينهم )27إداريا   و) ( أسير يعانون من أمراض مختلفة   750( صحفيا   وثمانيةُ 

( أسيرا  معتقال منذ ما قبل 27( أسيرا  مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة  ومنهم ) 48و)

ا  تزيد عن خمسة عشر عاما  من بينهم نحو  ( أسيرا  يمضون أحكام1439اتفاقية أوسلو  ونحو )

( أسيرا يمضون أحكاما بالسجن المؤبد )مدا الحياة(  وتصل نسبة األسرا المتزوجين 540)

 (.2018%( لديهم أطفال )هيئة شؤون األسرا  20%(  ومنهم )30إلى )

التي تقوم بها  اللحظات األولى  حيث تبدأ معاناة زوجات وعائالت األسرا منذ 

الحتالل المحملة بكافة أنواع األسلحة باقتحام ومداهمة بيت األسير  فإنها تقوم بإرهاب  قوات ا

وربما  والفزع  الرعب  وبث  محتوياته   وتحطيم  وتكسير  المنزل  في  يتواجد  من  كل  وضرب 

الشعور بالعزلة والقلق والعدوان والغضب   إلى  الزوجة لإلهانة والتهديد  مما يؤدي  تتعرض 

واالغتراب   معاناة صامتة    والحزن  تعاني  أنها  إال  الفلسطينية  المرأة  الرغم من صمود  فعلى 

لها   النساء  كباقي  إنسانة  فهي  تزال   وال  عقود مضت  عن  يزيد  ما  من خالل  تحملتها  والتي 

 (.2005احتياجاتها المادية واإلنسانية لها قلب وعاطفة )الفي  

ته  حيث يوفر لها دعما  رب األسرة له أهمية كبيرة بين أفراد أسر لذلك إن وجود

ماديا  واجتماعيا  وعاطفيا   وهذا ينعكس إيجابيا  على الصحة النفسية للزوجة وعالقتها باألبناء   

وإن غياب وابتعاد الزوج األسير يسبب اضطراب في البيئة األسرية  مما يترتب عليه إعادة  

البناء األسري  بحيث تشعر ال زوجة بالخوف نتيجة قيامها  تنظيم وتغيير األدوار الجبرية في 

بدور األب واألم معا   ويقع على كاهلها القيام بالتنشئة األسرية  وتوفير احتياجات أفراد األسرة 

من ناحية اقتصادية وتوفير الرعاية ألبنائها من ناحية  ومن ناحية أخرا تقوم بمساعدة زوجها  

كوين الضغوط النفسجسمية  حيث  للتحرر من األسر  وتأمين احتياجاته  مما يتسبب ذلك في ت

قوتي من صمود   الكبير وأستمد  بالوحدة والفراغ  أشعر  "إنني  إحدا زوجات األسرا:  تقول 

وصبر زوجي ومن خالل ذكرياتي معه" حيث تشعر زوجة األسير باإلحباط والفراغ والوحدة 

والحماية الزائدة   نتيجة ألسر رفيق حياتها  وأنها تميل إلى العزلة واالبتعاد عن مباهج الحياة 

لألبناء  وفرض المزيد من القيود على خروجهم من المنزل أو تفاعالتهم مع اآلخرين )بعلوشة  

2007.) 

ولعّل أساليب مواجهة الضغوط تتدخل فيها الفروق الفردية إذ تختلف من شخ  

  Lazarus and Folkmanآلخر  فيوجد العديد من الطرق للتعامل مع الضغوط منها اقتراح  

الموجهة نحو  1984) اللذان يريان أن هناك نوعان من االستراتيجيات وهما: اإلستراتيجية   )
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العاطفة والتي تركز على محاولة التقليل من االستجابات االنفعالية السلبية المرتبطة بالضغوط  

دما  مثل: الخوف والقلق واالكتئاب واإلثارة واإلحباط  الذي قد يكون الخيار الواقعي الوحيد عن

يكون مصدر الضغط خارج سيطرة الفرد  ومن أساليب التعامل مع العواطف: التشتيت والكشف  

العاطفي  وهو التعبير عن المشاعر القوية  فهذه اإلستراتيجية تميل النساء إلى استخدامها أكثر 

المشكلة   نحو  الموجهة  اإلستراتيجية  وهي  االستراتيجيات  من  اآلخر  النوع  أما  الرجال   من 

حيث تركز على أسباب الضغط النفسي ويتم اللجوء إليه عندما يكون الفرد قادرا  على التحكم ب

بمصدر التوتر بطرق عملية تتعامل مع المشكلة والتي تقلل من الضغوط بشكل مباشر وتعمل  

على إزالة سبب الضغط أو تقليله  وذلك عن طريق حل المشكلة وإدارة الوقت والحصول على  

 .(Mcleod, 2015)فعّال دعم اجتماعي 

وتتنوع مصادر الدّعم االجتماعي  فهناك مصادر رسميّة والتي تتمثل في خدمات 

الدولة كاألخصائيين النفسيين واالجتماعيين واألطباء والمؤسسات التي تقدم الرعاية االجتماعية  

ن الذين يقومون والمادية والنفسية  ومصادر دعم غير رسمية كأفراد العائلة واألصدقاء أو الجيرا

(  1985. كما قام كل من كوهين وويلز )(Rahnfeld, 2013)بتقديم الدعم العاطفي والمعنوي 

واالقتراحات   المعلومات  )توفير  بالمعلومات  الدعم  فئاٍت:  أربعِ  إلى  االجتماعي  الدعم  بتقسيم 

والدع المادية(    المساعدات  )تقديم  الملموس  أو  اإلجرائي  والدعم  العاطفي واإلرشادات(    م 

)توفير التعاطف  والحنان  الثقة والقبول والرعاية(  ودعم الرفقة االجتماعية  يتمثل في توفير 

 (.2011الشعور باالنتماء االجتماعي )الهنداوي  

لذلَك كان ال بُد من التعرف على حجم ومستوا الدعم االجتماعي الذي تتلقاه زوجة  

أ من  إن  حيث  تُعانيه   لما  نظرا   عبِء األسير  وزيادة  زوجها  فقدان  المرأة  يضايق  ما  شدَّ 

المسؤوليات الواقعة عليها  لذلك هي بحاجة للعون والدعم لما لذلك من أثر على قدرتها على  

  2017مواجهة الضغوط النفسية  ويجعلها في حالة من التوازن النفسي )أبو القمصان وحسين   

 (.2013؛ محيسن والهلول  

زو تسعى  ذلك  على  ضغوطات  بناء   ل  وتَحمُّ للتكيُّف  الفلسطينيين  األسرا  جات 

الّظروف الجديدة الناتجة عن غياب الّزوج عن طريق إتِّباع استراتيجيات التكُّيف اإليجابية  ومن  

بين تلك اإلستراتيجيات الحصول على االهتمام والدعم االجتماعي من اآلخرين  فعندما ال يكون  

خرين كأهلها أو أهل الزوج أو حتى في عالقاتها مع أبنائها  هناك اضطراٌب في عالقاتها مع اآل

الدَّعم من تلك المصادر المختلفة الرسميّة وغير الرسميّة  والمجتمع المحلّي  وفي حالة تلقّيها 

وباْختالف أنواعه سواء كان دعما  معنويا  أو عاطفيا  أو ماديا   يجعلها تشعر بالثَّقة وتتفاعل مع  

القتها بالمجتمع  فال تخشى على نفسها من كالم الناس أو طمعهم أو التحكُّم  اآلخرين وتُقّوي ع

اتخاذ   في  الحرية  في  تتمثَّل  والتي  الوجودّيِ  القلق  شروط  على  تتغلَُّب  بذلك  فهي  بأسرتها  

القرارات وعدم التدخل من قبل اآلخرين في شؤون حياتها وحياة أبنائها  وتحمل عبء المسؤولية 

 (Boundless Psychology, 2019).ة عليها الجديدة الواقع
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فالوجود اإِلنساني يتحقق من خالل الحرية والمسؤولية  فال وجود لإلنسان بغير 

يته  وال ُحريّة بغير مسؤولية  لذلك عندما يقع الزوج في األسر تتشكل األزمات لدا زوجة  حّرِ

اآلخرين في اتخاذ قراراتها  األسير  وتشعر باالغتراب  وتصبح في حالة صراع وقلق بين تدخل  

تجاه أسرتها وتحديد االختيارات المناسبة  وبين المسؤولية الواقعة عليها تجاه حياتها وزوجها  

األسير وأبنائها  نتيجة  لذلك يظهر القلق الوجودي لدا زوجة األسير  ومن أجل تحقيق وجودها 

تها استثمارا  جيدا  لعبء المسؤولية والتخل  من القلق الوجودي عليها أن تستثمر إمكاناتها وقدرا

 .(Cuncic, 2018)الواقعة عليها والقدرة على اتِّخاِذ القرار 

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
وأبناَءه  أسرته  تشمل  وإنما  وحده  األسير  تُطال  ال  االعتقال  عملية  تأثير  مدا  إن 

وزوجته خاصة   لما يترتب عليها من ضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية تقع على كاهل زوجة  

االحتالل  سجون  في  يقبع  الذي  الفلسطيني  األسير  زوجة  حياة  في  المفاجئ  فالتغير  األسير  

إ يؤدي  والضياع الصُّهيونّي  بالعزلة  تشعر  فهي  الحياة    متغيرات  للتعامل مع  أسلوبها  تغير  لى 

والفراغ الذي يتركه الزوج  وعدم األمان والشعور بخسارة الزوج الذي يعد مصدر األمان والحب 

لها  فيجعلها ذلك تشعر بالخوف والقلق من المجهول  وكيف ستؤول األشياء وما الذي ينتظرها  

لذي يؤدي إلى القلق من أحداث الحياة ككل  لذلك يلعب الدعم االجتماعي بمصادره  مستقبال   األمر ا

نحٍو   الضغوط على  والتعامل مع  المجتمع  الزوجة نحو  اتجاهات  تحديد  في  دورا  مهما   المختلفة 

أفضل  فالزوجة التي قد تعاني من قلّة الدّعم االجتماعي قد يقودها ذلك إلى اتجاهات سلبية نحو 

وكيفية إدراكها للضغوط والتعامل معها  ومن هنا تنبعث مشكلة الدراسة في أنها تحاول المجتمع  

معرفة مستوا الدعم االجتماعي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدا زوجات األسرا  

)فرانكل؛   الوجودي  بالقلق  وعالقتهما  الصهيوني   االحتالل  سجون   ;Rahnfeld   1982في 

2013.) 

حث الحالي نظرا  لقلة الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة مجتمعة  ويأتي الب

الباحثة قد مرت بتجربة اعتقال أحد أفراد أسرتها  وقد عاشت الظروف والصعوبات   ولكون 

والضغوطات النفسية التي يواجهها أهالي األسرا من لحظة االعتقال بحيث تقوم قوات االحتالل 

د منتصف الليل  وإحداث الفوضى في البيوت وإخافة األطفال   الصهيوني بمداهمة البيوت بع

وتستمر هذه الضغوطات إلى حين إصدار الحكم فتقوم قوات االحتالل بتأجيل إصدار الحكم عدة  

مرات وقد يستمر لسنوات  وبعد إصدار الحكم يبدأ الذهاب للزيارات والتي تتطلب الكثير من  

ات طويلة حتى يتم المرور  ويتعرض األهالي إلى سياسة المعاناة على الحواجز واالنتظار لساع

التفتيش الدقيق والجلوس لفترات طويلة في ساحة السجن سواء كان ذلك في البرد القارس في  

الشتاء أو االنتظار تحت الشمس الحارقة في الصيف من أجل البدء في الزيارة ورؤية األسير   

ي شريحة مهمة في المجتمع الفلسطيني  وتستحق  وتناول البحث الحالي فئة زوجات األسرا  وه
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من  الشريحة  هذه  تناولت  التي  الدراسات  ندرة  إلى  باإلضافة  والبحث   الدراسة  من  المزيد 

هذا   في  البحث  لتناول  الباحثة  شجع  مما  واالجتماعّي   النفسّي  بالجانب  تهتم  والتي  المجتمع  

يف من الضغوط النفسية وتقديم الدعم الموضوع والتي قد تساهم نتائجها وتوصياتها في التخف

االجتماعي لتلك الفئة المهمشة  والتي ال تقل معاناتها عن معاناة أزواجهن في سجون االحتالل   

فأتت هذه الدراسة ليتم التعرف إلى مستوا الدعم االجتماعي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط  

 ا الفلسطينيين .النفسية وعالقتهما بالقلق الوجودي لدا زوجات األسر

: ما مستوى الدعم االجتماعي وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي

واستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وعالقتها بالقلق الوجودي لدى زوجات األسرى  

 وينبثق عن التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية: الفلسطينيين؟، 

 دا زوجات األسرا الفلسطينيين في محافظة طولكرم؟ما مستوا الدعم االجتماعي ل .1

ما أكثر استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية استخداما  لدا زوجات األسرا الفلسطينيين  .2

 في محافظة طولكرم؟ 

 ما مستوا القلق الوجودي لدا زوجات األسرا الفلسطينيين في محافظة طولكرم ؟  .3

الدعم   .4 مستوا  بين  العالقة  لدا  ما  النفسية  الضغوط  مع  التعامل  واستراتيجيات  االجتماعي 

 زوجات األسرا الفلسطينيين في محافظة طولكرم ؟

األسرا  .5 زوجات  لدا  الوجودي  القلق  ومستوا  االجتماعي  الدعم  مستوا  بين  العالقة  ما 

 الفلسطينيين في محافظة طولكرم ؟

ومستوا القلق الوجودي لدا زوجات  ما العالقة بين استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية   .6

 األسرا الفلسطينيين في محافظة طولكرم ؟

في   .7 قضاها  التي  الفعلية  والمدة  األسير   الزوج  بحق  الصادر  الحكم  مدة  متغيرات  تؤثر  هل 

المعتقالت الصهيونية  وعمر الزوجة  وعدد األبناء  ومدة الزواج قبل االعتقال  وعمر الزوجة  

ان السكن  ومستواها التعليمي  ومستوا الدخل الشهري في كل من  عند اعتقال زوجها  ومك

لدا   الوجودي  والقلق  النفسية  الضغوط  مع  التعامل  واستراتيجيات  االجتماعي  الدعم  مستوا 

 زوجات األسرا في محافظة طولكرم ؟ 

 

 أهداف الدراسة:
 سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية: 

مستوا  1 االحتالل .معرفة  سجون  في  الفلسطينيين  األسرا  زوجات  لدا  االجتماعي  الدعم 

 الصهيوني في محافظة طولكرم.

األسرا  2 زوجات  لدا  استخداما   النفسية  الضغوط  مع  التعامل  استراتيجيات  أكثر  .معرفة 

 الفلسطينيين في محافظة طولكرم.
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 محافظة طولكرم. .معرفة مستوا القلق الوجودي لدا زوجات األسرا الفلسطينيين في3

األسرا  4 زوجات  لدا  الوجودي  والقلق  االجتماعي  الدعم  مستوا  بين  العالقة  عن  .الكشف 

 الفلسطينيين في محافظة طولكرم.

.الكشف عن العالقة بين مستوا الدعم االجتماعي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية 5

 لدا زوجات األسرا الفلسطينيين في محافظة طولكرم.

لدا  .6 الوجودي  والقلق  النفسية  الضغوط  مع  التعامل  استراتيجيات  بين  العالقة  عن  الكشف 

 زوجات األسرا الفلسطينيين في محافظة طولكرم.

.معرفة مدة تأثير متغيرات الدراسة والتي تتمثل بي: مدة الحكم الصادر بحق الزوج األسير  7

وعمر الزوجة  وعدد األبناء  ومدة الزواج والمدة الفعلية التي قضاها في المعتقالت الصهيونية   

قبل االعتقال  وعمر الزوجة عند اعتقال زوجها  ومكان السكن  ومستواها التعليمي  ومستوا  

الدخل الشهري في كل من مستوا الدعم االجتماعي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية 

 والقلق الوجودي لدا زوجات األسرا في محافظة طولكرم. 

 

 األهمية النظرية للدراسة: 
تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها تلقي الضوء على فئة هامة وأساسية وداعمة من 

فئات المجتمع الفلسطيني أال وهي زوجات األسرا الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون االحتالل  

سية التي تتعرض  الصُّهيونّي  والذي يعكس بصورة واضحة معاناة زوجة األسير  والضغوط النف

االجتماعي  الدعم  وهُم  هامة   متغيرات  بين  يجمع  نظريا   إطارا   الدراسة  هذه  توفر  بحيث  لها  

وأساليب مواجهة الضغوط النفسية والقلق الوجودي حيث تتميز الدراسة بالجمع بين هذه المتغيرات  

ذه الدراسة لسد  وتأثيرهم على بعضهما البعص والتي تتداخل عوامل ومتغيرات عديدة  وتأتي ه

–الفجوة المعرفية ذات الصلة بمتغيرات الدراسة خاصة  أن هناك ندرة في األبحاث والدراسات  

 التي تناولت متغيرات وموضوعات الدراسة معا  في البيئة الفلسطينية. -في حدود علم الباحثة

 

 

 مصطلحات الدراسة:
األسير: " يقبعزوجة  يزال  الذي ال  الفلسطيني  األسير  الصهيوني     زوجة  االحتالل  في سجون 

الصهيوني"   االحتالل  سجون  إدارة  قبل  من  إليه  الموجهة  التهم  بحسب  مختلفة  أحكام  ويقضي 

 (.66  ص2016)السعدي  

هي الجهود المباشرة وغير المباشرة  استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية )اصطالحاً(: "

مع الموقف الضاغط بهدف إعادة اتزانه النفسي  التي يبذلها الفرد لمواجهة األعراض المتزامنة
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)الدراجي    عرفها  كما  مخاطرها"  أدرك  التي  األحداث  مع  والتكيف  :  2007والجسمي 

 (.5: 2013والمشار إليه في جبر ومنشد  21

وتتمثيل في الخوف من الموت  وفي نفس الوقيت الخوف من أحيداث الحيياة القلق الوجودي:  

 (.2015ككل )بالن   

وهو أن يشعر الفرد بالرعاية والمساعدة من األفراد المحيطين   الدعم االجتماعي )اصطالحا(:

نفسه فردا  من شبكة اجتماعية داعمة يشعر من خاللها باالنتماء  وقد يكون  به  بحيث يعتبر 

 .(2010الدعم مادي  أو دعم عاطفي أو الحصول على نصيحة أو مشورة )قدور بن عباد  

 

 

 لسابقة:الدراسات ا
( هدفت إلى التعرف إلى المشكالت االجتماعية  2010في دراسة أجراها ذوقان )

( زوجة من زوجات األسرا في  75والنفسية لزوجات األسرا  وتكونت عينة الدراسة من )

مدينة نابلس  واتبعت الدراسة منهج المسح االجتماعي  وأتهرت نتائج الدراسة وجود مشكالت  

جات األسرا وتمثلت بالمشكالت االجتماعية كاضطراب عالقة زوجة  متنوعة تعاني منها زو

عالقتها  واضطراب  وأقاربها   بأهلها  عالقتها  واضطراب  الزوج   وبأهل  بأبنائها  األسير 

بالجيران والمجتمع  أيضا كشفت الدراسة عن وجود مشكالت نفسية تعاني منها زوجة األسير  

  والميل إلى العزلة والوحدة  باإلضافة إلى وجود والتي تمثلت بالقلق والخوف والشعور بالنق

الوضع   على  يؤثر  الذي  األسعار  بارتفاع  تمثلت  الزوجة   منها  تعاني  اقتصادية  مشكالت 

االقتصادي والراتب غير الكافي  أما المشكالت الصحية التي تعاني منها زوجة األسير فتمثلت  

الخ وقلّة  بالراحة  تشعر  الزوجة  تَعد  فلم  النوم  ألهالي  في  السلطة  من  المقدمة  الصحية  دمات 

األسرا  وأصبحت الزوجة أقل طاقة وحيوية من قبل وبعد أسر زوجها  وأصبحت تعاني من 

 الصداع.

( نجم  أجرتها  دراسة  المميزة  2010وفي  السمات  على  التعرف  إلى  هدفت   )

لزوجات األسرا وغير األسرا الفلسطينيين في ضوء بعص المتغيرات  وتكونت عينة الدراسة  

( زوجة من زوجات األسرا وغير األسرا في مدينة غزة  وتم اختيارهم بطريقة 263من )

الوصفي المنهج  الدراسة  واتبعت  أيزنك   عشوائية   اختبار  الباحثة  استخدمت  التحليلي حيث 

للشخصية  وبينت نتائج الدراسة أن بُعد االنبساط واالنطواء حصل على أعلى نسبة مئوية قدرها 

( ويليه بُعد العصابية والكذب أو الجاذبية االجتماعية وبُعد الذهانيةي  وأنه يوجد فرق  73.89)

ف الشخصية  لسمات  الدراسة  عينة  أفراد  زوجات  بين  لمتغير  تبعا   واالنطواء  االنبساط  بُعد  ي 

زوجات  لصالح  العصابية  بُعد  وفي  األسرا   غير  زوجات  لصالح  األسرا  وغير  األسرا 

األسرا  وفي بُعد الذهانية والكذب ال توجد فروق  وتوجد فروق دالة إحصائية في بُعد الكذب  

توجد فروق تبعا لمتغير العمر  كما أنه  ( فأكثر  أما باقي األبعاد فال  30لصالح الفئة العمرية )
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يوجد فروق دالة إحصائية في بُعد العصابية تبعا لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الشهادة  

أيضا توجد  العلمي   المؤهل  لمتغير  تبعا  فروق  األبعاد فال توجد  باقي  أما  الثانوية   األقل من 

(  3-1عد العصابية لصالح فئة عدد األوالد )فروق دالة إحصائية في بُعد االنبساط واالنطواء وب

( األوالد  فئة  لصالح  االجتماعية  الجاذبية  أو  الكذب  بُعد  4وبُعد  في  فروق  توجد  فأكثر  وال   )

الذهانية تبعا لمتغير عدد األبناء  كما أنه ال توجد فروق دالة إحصائية في أبعاد الشخصية تبعا  

دالة إحصائية في بُعد الجاذبية االجتماعية تبعا  لمتغير  لمتغير درجة القرابة  إال أنه توجد فروق  

( سنوات فأكثر  وال توجد فروق في باقي أبعاد الشخصية تبعا  10سنوات الزواج لصالح فئة )  

 لمتغير سنوات الزواج. 

   Dawani, Derluyn, Loots, Saed & Shehadeh, (2016)قام كل من  كما  

الصعوبات في  التحقيق  إلى  هدفت  في   بدراسة  الفلسطينيين  األسرا  زوجات  تواجهها  التي 

( زوجة من زوجات األسرا عن طريق مقابله  16السجون الصهيونية  وأجريت مقابالت مع )

شبه مقننة  لتزويدهن بفرصه أكبر للتحدث عن تجاربهن  ونوقشت ثالثة أسئلة بحثيه رئيسيه 

يات المواجهة  واستخدم تحليل  تمثلت حول صعوبات المجتمع   والدعم االجتماعي   واستراتيج

مواضيعي طوال المقابالت  وبينت نتائج الدراسة انه باإلضافة إلى الضغط الواقع عليهن والناتج  

أعربت  المستمر   السياسي  والصراع  لألسرا  المحبطة  والزيارة  أزواجهم   عن  فصلهم  عن 

ت المستمرة في حياتهن الزوجات أن الشبكة االجتماعية المحيطة بهنَّ محبطه  تتميز بالتدخال

الشخصية والخيارات والقرارات التي يتخذنها  وبينت معظم النساء أنهنَّ يعانين من النق  في  

الدعم النفسي واالجتماعي المقدم عن طريق المنظمات الحكومية وغير الحكومية  وكشفن عن 

ن والقبول والتشتت حاجتهم إلى هذا النوع من الدعم  وتراوحت استراتيجيات المواجهة بين الدي

 واستراتيجيات التخطيط. 

 ( الشريف  زوجات  2006أجرت  حاجات  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة   )

األسرا والمعتقلين النفسية واالجتماعية في محافظة الخليل  والتعرف على أثر مشكلة االعتقال  

راء اعتقاله   على الزوجة  وحاجات زوجة األسير المعتقل النفسية واالجتماعية الناتجة من ج

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  واالجتماعية   النفسية  المشكالت  أهم  من  204وتحديد  زوجة   )

المعلومات   بجمع  قامت  حيث  التحليلي   الوصفي  المنهج  الباحثة  واتبعت  األسرا   زوجات 

المطلوبة عن طريق االستبانات والمقابلة المتعمقة والسجالت  وبينت نتائج الدراسة على أنه  

د فروق ذات داللة إحصائية في كل من المجال النفسي واالجتماعي تعزا لمستوا التعليم   توج

وتوجد فروق في متوسطات حاجات زوجات األسرا على البعد النفسي واالجتماعي تعزا إلى  

الدخل الشهري  وكشف النتائج على أنه ال توجد فروق في درجات احتياج زوجات األسرا في 

 تماعي تعزا إلى عدد األبناء في األسرة. البعد النفسي واالج
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( بكر  أبو  المساندة  2018أجرا  بين  العالقة  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة   )

الفلسطينيين في محافظة جنين  واتبعت   االجتماعية والضغوط الحياتية لدا زوجات األسرا 

الجوه الفروق  عن  الكشف  إلى  الدراسة  وهدفت  التحليلي   الوصفي  المنهج  في  الدراسة  رية 

المتغيرات موضع الدراسة تبعا لمتغير عمر الزوجة  ومستوا الدخل ألسرة األسير  كما هدفت  

الدراسة أيضا إلى الكشف عن دور المساندة االجتماعية في التنبؤ بمستوا الضغوط الحياتية  

( زوجة  71لديهن  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي  وتكونت عينة الدراسة من )

من زوجات األسرا الفلسطينيين في السجون الصهيونية  وقد أتهرت نتائج الدراسة أن هناك  

المساندة   أن مستوا  النفسية  وبينت  االجتماعية والضغوط  المساندة  بين  عالقة سالبة عكسية 

االجتماعية والضغوط الحياتية جاءت بدرجة متوسطة  كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود 

د ذات  الزوجة  حيت فروق  لمتغير عمر  تبعا  االجتماعية  المساندة  في مستوا  إحصائية  اللة 

المساندة  بعدي  على  لألسرة  الشهري  الدخل  لمتغير  تبعا  داللة  ذات  فروق  يوجد  أنه  اتضح 

بعد   على  فروق  هناك  يكن  ولم  عاٍل   دخلها  التي  األسر  لصالح  وذلك  والمعرفية   الوجدانية 

ضا من نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المساندة المادية  وتبين أي

مستوا الضغوط الحياتية لزوجات األسرا تبعا لمتغير عمر الزوجة  في حين اتضح عن وجود 

بعد  على  الشهري   األسرة  دخل  لمتغير  تبعا  النفسية  الضغوط  مستوا  في  داللة  ذات  فروق 

النفسية باستثناء بعد الضغوط االقتصادية   الضغوط االجتماعية والضغوط الصحية والضغوط

 التي كانت لصالح األسر األقل دخال .

( دراسة هدفت إلى الكشف عن عالقة الضغوطات النفسية 2005كما أجرا الفي )

لدا زوجات األسرا الفلسطينيين في محافظة غزة والذين يقبعون في سجون االحتالل بعمر 

أبنائها ومستوا  زوجة األسير والمستوا   التعليمي  وعدد  االقتصادي واالجتماعي ومستواها 

من  البحث  عينة  وتكونت  التحليلي   الوصفي  المنهج  الباحث  واستخدم  الدينية   بالقيم  التزامها 

( زوجة من زوجات األسرا وتوصلت الدراسة إلى أن مستوا الضغوطات النفسية العامة 93)

ط  أما على الصعيد السيكولوجي فهو فوق المتوسط  لدا زوجات األسرا الفلسطينيين متوس

أنه ال يوجد فروق في   الدراسة  نتائج  بينت  النفجسمي  كما  الصعيد  المتوسط على  ويعد دون 

مستوا الضغوطات النفسية تعزا إلى عمر الزوجة وعدد األبناء ومستوا التزام الزوجة بالقيم 

الضغوطات النفسية تعزا إلى مستوا تعليم الدينية  وأشارت النتائج إلى وجود فروق لمستوا 

 الزوجة والمستوا االقتصادي واالجتماعي. 

من    كل   ,Derluyn, Loots, Shehadeh & Vanderfaeillieأجرا 

التحقيق في عواقب اعتقال الزوج على صحة زوجاتهم اللواتي يعشن  دراسة هدفت إلى    (2016)

( امرأة فلسطينية   360نة عشوائية تكونت من )في األراضي الفلسطينية المحتلة  وتم اختيار عي

وتمت مقارنة صحة الزوجات الالتي سجنوا أزواجهّن لفترات زمنية مختلفة مع مجموعة من  
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ألعراض   الذاتي  التقرير  استبيانات  تطبيق  وتم  أزواجهن   سجن  يتم  لم  اللواتي  الزوجات 

)مؤشر   الصدمة  بعد  ما  اUTSA PTSDاضطرابات  الصحية  والمشاكل  )استبيان (  لعامة 

(  وبينت النتائج أن اعتقال الزوج يؤثر بشكل واضح على صحة زوجاتهم 28الصحة العامة  

ويعرضهن لخطر اإلصابة بعدة مشاكل صحية  حتى بالنسبة للنساء األكبر سنا  ولمن ليس لديهم  

تدخالت    أطفال  وإن مدة اعتقال الزوج لها تأثير مختلف على صحة الزوجة. تستدعي هذه النتائج

 داعمة مهمة لهذه الفئة شديدة الضعف.

 

 إجراءات الدراســـة:

راسة  : أوالً: منهجية الّدِ

وهو منهج قائم على تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي في الدراسة الحالية   

على جمع الحقائق والبيانات  وتصنيفها ومعالجتها    تعتمداإلجراءات البحثيَّة التِّي    من  مجموعة

والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظَّاهرة    داللتهاالستخالص  وتحليلها تحليال  كافيا  ودقيقا   

راسة  محل والقيام بإيجاد طبيعة واتجاه العالقة بين متغيرات الدعم االجتماعي واستراتيجيات     الدِّ

النفسية الضغوط  مع  في سجون    التعامل  الفلسطينيين  األسرا  لدا زوجات  الوجودي  والقلق 

راسة.  ألنَّ االحتالل في محافظة طولكرم    هذا المنهج هو األنسب إلجراء مثل هذه الدِّ

 مجتمع الدراسة: 
االحتالل  القابعين في سجون  الدراسة من جميع زوجات األسرا  تكون مجتمع 

( أسير)هيئة 370عدد األسرا في محافظة طولكرم )الصُّهيونّي في محافظة طولكرم  إذ بلغ  

( أسيرا  محكومون بالحكم المؤبد من محافظة  46(  منهم )2018شؤون األسرا والمحررين   

الفلسطينية    األنباء  )وكالة  من 2019طولكرم  األسرا  جميع  ليس  أن  المعلوم  ومن    )

سطينيين من جميع محافظات  المتزوجين  وتبلغ نسبة األسرا المتزوجين من مجمل األسرا الفل

( قرابة  األسرا   30الوطن  شؤون  )هيئة  الرسمية %2018(  اإلحصاءات  لغياب  ونظرا     )

الخاصة بالخصائ  الديمغرافية لألسرا الفلسطينيين  فيمكن تقدير عدد األسرا المتزوجين  

ه فإن  ( أسير تقريبا   وعلي107من محافظة طولكرم في ضوء المعطيات المتوافرة على أنهم )

 ( زوجة. 107حجم مجتمع الدراسة من زوجات األسرا يدور حول )

 

 عينة الدراسة: 
الدراسة ) ( زوجة من مختلف مناطق محافظة طولكرم  وتم 63بلغ حجم عينة 

بحسب  الدراسة  عينة  خصائ   يوضح  اآلتي  والجدول  العشوائية   بالطريقة  العينة  اختيار 

 متغيراتها الديموغرافية.
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 ( توزيع عينة الدراسة بحسب المتغيرات الديموغرافية1جدول )   

 النسبة المئوية التكرار المتغيرات المستقلة

 مكان السكن

 30.2 19 مخيم 

 42.9 27 قرية

 27 17 مدينة

 100 63 المجموع 

 عمر الزوجة الحالي 

 38.1 24 سنة 30-20من 

 61.9 39 سنة فما فوق 31

 100 63 المجموع 

عند  الزوجة  عمر 

 اعتقال الزوج 

 12.7 8 سنة  20أقل من 

 74.6 47 سنة 30-20من 

 12.7 8 سنة فما فوق 31

 100 63 المجموع 

قيمة الدخل الشهري 

 بالشيكل 

 4.8 3 شيكل 1500أقل من 

 2500-1500من  

 شيكل 
27 42.9 

 52.4 33 شيكل  2500أكثر من 

 100 63 المجموع 

 عدد األبناء

 14.3 9 يوجد أبناء ال 

 69.8 44 أبناء  3-1من 

 15.9 10 أبناء وأكثر 4

 100 63 المجموع 

التعليمي   المستوا 

 للزوجة 

 46 29 ثانوية عامة وأقل

 50.8 32 دبلوم وبكالوريوس 

 3.2 2 دراسات عليا 

 100 63 المجموع 

قبل   الزواج  مدة 

 االعتقال

 68.3 43 سنوات 5أقل من 

 20.6 13 سنوات  10-5من 

 11.1 7 سنوات  10أكثر من 

 100 63 المجموع 

 39.7 25 سنوات 5أقل من 
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 النسبة المئوية التكرار المتغيرات المستقلة

الصادر   الحكم  مدة 

 بحق الزوج

 4.8 3 سنوات  10-5من 

 55.6 35 سنوات  10أكثر من 

 100 63 المجموع 

التي  الفعلية  المدة 

في  الزوج  قضاها 

 األسر

 39.7 25 سنوات 5أقل من 

 12.7 8 سنوات  10-5من 

 47.6 30 سنوات  10أكثر من 

 100 63 المجموع 

 

 ثانياً: األدوات المستخدمة في الدراسة: 
 استخدمت الباحثة في دراستها ثالث أدوات لقياس متغيرات الدراسة  وتتمثل باآلتي: 

الدعم االجتماعي: .1 لعابد )  مقياس  الدعم االجتماعي  (  ويتكون  2008تم استخدام مقياس 

( فقرة تناسب أغراض الدراسة الحالية  وتم تصحيح المقياس وفقا لنظام 29المقياس من )

   12   10   9   7ليكرت الخماسي  وجاءت صياغة بعص الفقرات سلبية  وهي الفقرات )

الفقرات وذلك من خالل عكس (  وقد تم مراعاة ذلك عند تصحيح هذه  23   22   21   13

 نظام التصحيح.

النفسية:2 الضغوط  مع  التعامل  استراتيجيات  مقياس  المنصوري   .  مقياس  الدراسة  استخدمت 

( فقرة  ويتكون المقياس من عدة مقاييس فرعية حيث يعالج كل 28( والذي يحتوي )2014)

يتم احتساب درجة كلية للمقياس   منها استراتيجية معينة للتعامل مع الضغوط النفسية  وبالتالي ال

ككل  ويصحح كل مقياس فرعي بجمع درجات بنوده  حيث تشير الدرجة المرتفعة على المقياس 

الضاغطة  ويتجه   الحياة  أحداث  في مواجهة  اإلستراتيجية  المفحوص الستخدام هذه  إلى ميل 

صحيح المقياس وفقا  التصحيح دائما باالتجاه االيجابي  إذ ال يوجد بنود تصحح عكسيا  وتم ت

لنظام ليكرت الرباعي. ويسعى المقياس إلى الكشف عن ثالث استراتيجيات رئيسة في التعامل 

االستراتيجية   وتكّون  بينها  فيما  تتسق  معينة  أساليب  يحتوي  منها  وكل  النفسية   الضغوط  مع 

 الرئيسة  وذلك كما موضح أدناه:

التعامل مع الضغوط المتمركزة حول المشكلة تقوم على قياس مظاهر  االستراتيجية األولى:  أ.

المنافسة  وطلب الدعم   النفسية والتخطيط وكف األنشطة  الفعال مع الضغوط  التعامل  وتشمل 

 االجتماعي الملموس. 

وتقيس أساليب المواجهة المتمركزة حول االنفعال  وهي: طلب الدعم  االستراتيجية الثانية: ب.

والتقبل   واإلنكار  الدين  العاطفي  إلى  واللجوء  الضاغط  للحدث  اإليجابية  الصياغة  وإعادة 

 والفكاهة.
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تحتوي على األساليب غير التوافقية أو ما تسمى باألساليب اإلحجامية    االستراتيجة الثالثة:ج.

والجدول  الذات   وتأنيب  الذاتي  والتشتيت  السلوكي  االرتباط  وفك  االنفعالي   التنفيس   وهي: 

 فقرات على المقاييس الفرعية.األتي يوضح توزيع ال

الوجودي:3 القلق  مقياس   .  ( حافظ  بأداة  االستعانة   الكعبي   2006تمت  في  إليه  والمشار    

الوجودي على 2012 القلق  مقياسه  بناء  في  اعتمد  قد  انه  إلى  أشار  قد  المقياس  ُمِعد  (  وكان 

الموت أربعة مجاالت  هي:  والقدر والوحدة   مجموعة مقاييس أجنبية  وتوزعت فقراته على 

( 34والعزلة والذنب واإلدانة والالمعنى والخواء  واحتوا المقياس في صورته األصلية على )

الفقرات ) (  واحتوا 34   30   17   16   12   9   2   1فقرة  واحتوا مجال الموت والقدر 

 14   7   4(  واحتوا مجال الذنب واإلدانة الفقرات )26   3مجال الوحدة والعزلة الفقرات )

   8   6   5(  أما المجال الالمعنى والخواء فاحتوا الفقرات )27   23   22   21   19     18 

(  ولإلجابة على المقياس تم اتباع  33   32   31   29   28   25   24   20   15   13   11   10

 نظام ليكرت رباعي  وخال المقياس من الفقرات السلبية.

 

 نتائج الدراســة

نصَّ هذا السُّؤال على: ما مستوى الدعم االجتماعي  أوالً: النتائج المتعلِّقة بالسُّؤال الفرعي األول:

 ؟ لدى زوجات األسرى الفلسطينيين في محافظة طولكرم

ط الحسابّي  واالنحراف المعياري للدرجة  لإلجابة عن هذا السُّؤال  تمَّ استخراج المت وّسِ

-One Sample Tالكلية لمتغير الدعم االجتماعي  كما تمَّ استخدام اختبار ت لعيّنة واحدة )

Test  ع المجتمَّ ومتوسط  السابق   للمتغير  الكلّيّة   الدّرجة  عند  العيّنة  متوسط  بين  للمقارنة    )

اس المتبع لمتغير الدعم االجتماعي هو ليكرت النظرّي أو الفرضي من جهة أخرا  وكون المقي

( القيمة  الفرضي  ع  المجتمَّ متوسط  اعتبار  فتم  التقديرات 3الخماسي   بين  ما  تفصل  ألنّها   )

 المرتفعة والمنخفضة  والجدول اآلتي يبيِّن النتائج الخاصة بذلك. 

 

 

ع لمتغير ( نتائج اختبار ت لعيّنة واحدة للفرق بين متوسط 2جدول رقم ) العيّنة ومتوسط المجتمَّ

 الدعم االجتماعي

 المتغيّر 

 متوسط العيّنة
المجتمع   متوسط 

 الفرضي 
 قيمة ت 

درجات  

 الحرية 

مستوى  

المتوسط   الدَّاللة 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

المتوسط  

 الحسابي 

اإلنحراف  

 المعياري

الدعم 

 االجتماعي 
3.34 0.33 3 0.33 8.14** 62 0.000 
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( α    =0.01(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا الدَّاللة )2يتِّضُح من نتائج الجدول )

المحكيّة  والقيمة  جهة  من  االجتماعي  الدعم  لمقياس  الكلّيّة  الدّرجة  لدا  العيّنة  متوسطات  وبين 

وهذا    المناترة من جهة ثانية ولصالح متوسط العينة حيث جاءت قيمة ت موجبة ودالة إحصائيا  

 يشير إلى كون الدعم االجتماعي جاء تقديره مرتفعا  لدا زوجات األسرا في محافظة طولكرم. 

 

 

 

استراتيجيات   أكثر  ما  على:  السُّؤال  هذا  الثاني:نصَّ  الفرعي  بالسُّؤال  المتعلِّقة  النتائج  ثانياً: 

 ؟ حافظة طولكرمالتعامل مع الضغوط النفسية استخداماً لدى زوجات األسرى الفلسطينيين في م

 

المعياري   واالنحراف  الحسابّي   ط  المتوّسِ استخراج  تمَّ  السُّؤال   هذا  عن  لإلجابة 

لدرجات مجاالت استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية  كما تمَّ استخدام اختبار ت لعيّنة 

الثة (  للمقارنة بين متوسطات العيّنة عند درجات المجاالت الثOne Sample T-Testواحدة )

ع النظرّي أو الفرضي من جهة أخرا  وكون المقياس المتبع   للمتغير السابق  ومتوسط المجتمَّ

متوسط   اعتبار  فتم  الرباعي   ليكرت  هو  النفسية  الضغوط  مع  التعامل  استراتيجيات  لمتغير 

ع الفرضي القيمة )  (  ألنّها تفصل ما بين التقديرات المرتفعة والمنخفضة  والجدول 2.5المجتمَّ

 . اآلتي يبيِّن النتائج الخاصة بذلك

 

 

 

( نتائج اختبار ت لعيّنة واحدة للفرق بين متوسطات العيّنة ومتوسط 3جدول )

ع لمتغير استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية  المجتمَّ

 

 المجاالت 

 متوسطات العيّنة 
المجتمع   متوسط 

 الفرضي 
 قيمة ت 

درجات  

 الحرية 

مستوى  

المتوسط   الدَّاللة 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

المتوسط  

 الحسابي 

اإلنحراف  

 المعياري

مع  التعامل 

الضغوط  

حول  المتمركزة 

 المشكلة 

3.17 0.63 2.5 0.63 8.45** 62 0.000 
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 المجاالت 

 متوسطات العيّنة 
المجتمع   متوسط 

 الفرضي 
 قيمة ت 

درجات  

 الحرية 

مستوى  

المتوسط   الدَّاللة 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

المتوسط  

 الحسابي 

اإلنحراف  

 المعياري

أساليب المواجهة 

حول  المتمركزة 

 االنفعال 

3.14 0.61 2.5 0.61 8.37** 62 0.000 

االستراتيجيات  

أو غير   التوافقية 

تسمى  ما 

باستراتيجيات  

 اإلحجام 

2.84 0.60 2.5 0.60 4.53** 62 0.000 

    α = 0.01)** دالة إحصائيا  عند مستوا الداللة 

 

 

 

 

( α = 0.01(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا الدَّاللة )3يتِّضُح من نتائج الجدول )

مجاالت   في  العيّنة  متوسطات  والقيمة بين  جهة  من  النفسية  الضغوط  مع  التعامل  استراتيجيات 

المحكيّة المناترة من جهة ثانية  حيث جاءت جميع قيم )ت( موجبة ودالة إحصائيا   وهذا يشير 

أن الفروقات لصالح العينة  بمعنى أن تقديرات اإلستراتيجيات الثالث للتعامل مع الضغوط النفسية  

ات األسرا في محافظة طولكرم  ولفح  طبيعة الفروقات بين  جاءت بمجملها مرتفعة لدا زوج 

( المتكررة  للقياسات  المتعدد  التباين  تحليل  اختبار  استخدام  تم  الثالث   Repeatedالمجاالت 

MANOVA( المدا  ولكس  اختبار  الستخدام  إضافة   )Wilks Lambda  الخاصة والنتائج    )

 بذلك يوضحها الجدول التالي: 

 

 

 

نتائج اختبار ولكس المبدا لداللة الفروق بين استراتيجيات التعامل  ( 4جدول رقم )

 مع الضغوط النفسية

 قيمة ولكس المبدا 

4. Wilks’ 

Lambda 

 )ف(

درجات  

حرية 

 البسط

درجات  

حرية 

 المقام 

مستوى 

 الداللة
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0.585 21.61** 2 61 0.000 

 (α = 0.01** دالة إحصائيا  عند )

السابق أن الفروقات بين مجاالت استراتيجيات التعامل مع  يتضح من نتائج الجدول  

( عند  إحصائية  دالة  كانت  النفسية  بين (   α = 0.01الضغوط  الفروقات  طبيعة  ولمعرفة 

الثالث تم استخدام اختبار سيداك ) النتائج  Sidakاإلستراتيجيات  الثنائية  وكانت  للمقارنات   )

 على النحو التالي: 

 

للمقارنات الثنائية بين متوسطات مجاالت    (Sidak)( نتائج اختبار سداك 5جدول رقم )

 استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية 

 االستراتيجيات
حول   المتمركزة 

 االنفعال
 غير التوافقية

حول  المتمركزة 

 المشكلة
0.027 0.328** 

حول  المتمركزة 

 االنفعال 
 0.301** 

 (.α = 0.001** دالة إحصائيا  عند )

 

( أن الفروقات بين استراتيجية التعامل مع الضغوط النفسية 5يتضح من نتائج الجدول )

القائمتين على التمركز حول حل المشكلة والتمركز حول االنفعال لم تكن ذات داللة إحصائية 

بينما كانت الفروقات بين استراتيجية التعامل مع الضغوط (   α = 0.05عند مستوا الداللة )

نفسية القائمتين على التمركز حول حل المشكلة واألساليب غير التوافقية ذات داللة إحصائية ال

( بين (   α = 0.01عند  الفروقات  وكانت  المشكلة   حل  حول  المتمركزة  األساليب  ولصالح 

استراتيجية التعامل مع الضغوط النفسية القائمتين على التمركز حول االنفعال واألساليب غير 

ولصالح األساليب المتمركزة حول االنفعال   (   α = 0.01ة ذات داللة إحصائية عند )التوافقي

وعليه يمكن اعتبار ان استراتيجية التمركز حول المشكلة واالنفعال أكثر انتشارا  لدا زوجات  

األسرا الفلسطينيين في محافظة طولكرم مقارنة  باألساليب غير التوافقية للتعامل مع الضغوط  

 النفسية.

 

ما مستوى القلق الوجودي لدى  نصَّ هذا السُّؤال على: ثالثاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

 زوجات األسرى الفلسطينيين في محافظة طولكرم؟ 
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المعياري   واالنحراف  الحسابّي   ط  المتوّسِ استخراج  تمَّ  السُّؤال   هذا  عن  لإلجابة 

باإلضافة إلى درجات المجاالت  كما تمَّ استخدام اختبار  لدرجات مجاالت مقياس القلق الوجودي  

 ( واحدة  لعيّنة  درجات  One Sample T-Testت  عند  العيّنة  متوسطات  بين  للمقارنة    )

ع النظرّي أو الفرضي من   الكلية  ومتوسط المجتمَّ المجاالت األربعة للمتغير السابق ودرجته 

القلق   لمتغير  المتبع  المقياس  وكون  أخرا   اعتبار جهة  فتم  الرباعي   ليكرت  هو  الوجودي 

ع الفرضي القيمة ) (  ألنّها تفصل ما بين التقديرات المرتفعة والمنخفضة  2.5متوسط المجتمَّ

 . والجدول اآلتي يبيِّن النتائج الخاصة بذلك

ع  (  6جدول ) نتائج اختبار ت لعيّنة واحدة للفرق بين متوسطات العيّنة ومتوسط المجتمَّ

 لمتغير القلق الوجودي 

 المجاالت 

 متوسطات العيّنة 
المجتمع   متوسط 

 الفرضي 
 قيمة ت 

درجات  

 الحرية 

مستوى  

المتوسط   الدَّاللة 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

المتوسط  

 الحسابي 

اإلنحراف  

 المعياري

 0.238 62 1.19- 0.62 2.5 0.62 2.40 الموت والقدر 

الوحدة  

 واالنعزال 
2.64 0.74 2.5 0.74 1.53 62 0.132 

 0.48 2.5 0.48 2.24 الذنب واإلدانة 
-

4.24** 
62 0.000 

الالمعنى 

 والخواء 
2.45 0.53 2.5 0.53 -0.691 62 0.492 

 0.142 62 1.49- 0.49 2.5 0.49 2.40 الدرجة الكلية 

 ( α = 0.01)** دالة إحصائيا  عند مستوا الداللة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا الدَّاللة  (   6يتِّضُح من نتائج الجدول )

(α    =0.01  بين متوسط العيّنة في مجال الذنب واإلدانة من جهة والقيمة المحكيّة المناترة من )

لصالح   الفروقات  أن  يشير  وهذا  إحصائيا    ودالة  سالبة  )ت(  قيمة  جاءت  حيث  ثانية   جهة 

را من محافظة طولكرم لمجال الذنب واإلدانة المتوسط الفرضي  بمعنى أن تقدير زوجات األس

( α    =0.05جاء منخفضا   وتبيّن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا الدَّاللة )

والقدر  الموت  مجاالت  في  العيّنة  متوسطات  واالنعزال و  بين  والخواء   و  الوحدة  الالمعنى 

المحكيّة المناترة من جهة ثانية  حيث    والدرجة الكلية لمقياس القلق الوجودي من جهة والقيمة

جاءت جميع قيم )ت( غير دالة إحصائيا   وهذا يشير أن تقدير زوجات األسرا من محافظة 

والقدر  الموت  لمجاالت  واالنعزال و  طولكرم  الكلية  و  الوحدة  والدرجة  والخواء   الالمعنى 

المجاالت األربع لمقياس    لمقياس القلق الوجودي جاءت متوسطة  ولفح  طبيعة الفروقات بين

استخدام   تم  الوجودي  )القلق  المتكررة  للقياسات  المتعدد  التباين  تحليل   Repeatedاختبار 
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MANOVA)  ( إضافة الستخدام اختبارWilks Lambda والنتائج الخاصة بذلك يوضحها  )

 الجدول التالي: 

 مجاالت القلق الوجودي ( نتائج اختبار ولكس المبدا لداللة الفروق بين 7جدول رقم )

 ’Wilksقيمة

Lambd 
 )ف(

درجات حرية  

 البسط

درجات  

 حرية المقام 

مستوى 

 الداللة

0.564 15.19** 3 59 0.000 

 (α = 0.01** دالة إحصائيا  عند )

 

يتضح من نتائج الجدول السابق أن الفروقات بين مجاالت القلق الوجودي كانت دالة  

ولمعرفة طبيعة الفروقات بين المجاالت األربع للقلق الوجودي تم (  α = 0.01إحصائية عند )

 ( للمقارنات الثنائية  وكانت النتائج على النحو التالي: Sidakاستخدام اختبار سيداك )

للمقارنات الثنائية بين متوسطات مجاالت القلق     (Sidak)( نتائج اختبار سداك  8جدول رقم )

 الوجودي 

 

القلق   مجاالت 

 الوجودي 

الوحدة  

 واالنعزال

الذنب 

 واإلدانة 

الالمعنى 

 والخواء

 0.049 *0.16 *0.24- الموت والقدر

 0.19 **0.40  الوحدة واالنعزال

 **0.21-   الذنب واإلدانة

 (.α = 0.05دالة إحصائيا  عند )(  * α = 0.01** دالة إحصائيا  عند )

( الجدول  نتائج  من  والوحدة 8يتضح  والقدر  الموت  مجالي  بين  الفروقات  أّن   )

ولصالح مجال الوحدة (  α = 0.05واالنعزال كانت ذات داللة إحصائية عند مستوا الداللة )

واإلنعزال  وكانت الفروقات بين مجالي الموت والقدر والذنب واإلدانة ذات داللة إحصائية عند  

والقدر  وكانت الفروقات بين مجالي الوحدة   ولصالح مجال الموت(  α = 0.05مستوا الداللة )

ولصالح مجال  (  α = 0.01واالنعزال والذنب واإلدانة ذات داللة إحصائية عند مستوا الداللة )

الوحدة واإلنعزال  وكانت الفروقات بين مجالي الذنب واإلدانة والالمعنى والخواء ذات داللة 

( الداللة  مستوا  عند  كانت  ولصالح  (  α = 0.01إحصائية  بينما  والخواء   الالمعنى  مجال 

واالنعزال   الوحدة  وبين  جهة   من  والخواء  والالمعنى  والموت  القدر  مجالي  بين  الفروقات 

وعليه يمكن ترتيب  (   α = 0.05والالمعنى والخواء غير دالة إحصائيا  عند مستوا  الداللة )
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لخواء في المرتبة األولى  ثم  تقديرات مجاالت القلق الوجودي الوحدة واإلنعزال والالمعنى وا

 الموت والقدر في المرتبة الثانية  وجاء أخيرا  في المرتبة الثالثة مجال الذنب واإلدانة. 

نصَّ هذا السُّؤال على: ما العالقة بين مستوى الدعم رابعاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

زوجات األسرى الفلسطينيين في  االجتماعي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى 

 محافظة طولكرم؟ 

( بيرسون  ارتباط  معامالت  حساب  تمَّ   السُّؤال    هذا  عن   Pearsonولإلجابة 

Product-Moment Correlation Coefficient  االجتماعي الدعم  لمتغيرات   )

 . واستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية  والجدول اآلتي يبيّن النتائج الخاصة بذلك

( نتائج اختبار بيرسون لمعامالت االرتباط  بين الدعم االجتماعي وبين استراتيجيات  9جدول )

التعامل مع الضــغوط النفســية لدى زوجات األســرى الفلســطينيين في محافظة طولكرم )ن   

63) 
 

 الدعم االجتماعي  استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية

 مستوى الداللة 

 الضغوط المتمركزة حول المشكلةالتعامل مع 

0.683** 0.000 

 أساليب المواجهة المتمركزة حول االنفعال

0.824** 0.000 

 االستراتيجيات غير التوافقية أو استراتيجيات اإلحجام 

-0.549** 0.000 

 (.α = 0.01**دالة إحصائيا  عند )

داللة   ذات  طردية  ارتباطيه  عالقة  وجود  أعاله  الجدول  الدعم    إحصائيةيظهر  بين 

االجتماعي وإستراتيجية التعامل مع الضغوط المتمركزة حول المشكلة لدا زوجات األسرا 

(  R    =0.68   α< 0.01الفلسطينيين في محافظة طولكرم  حيث بلغ معامل االرتباط بينهما )
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خدام بمعنى كلما زاد الدعم االجتماعي المقدم لزوجات أسرا محافظة طولكرم زاد ميلهن الست

استراتيجية التعامل مع الضغوط المتمركزة حول المشكلة والعكس صحيح  وكان هناك عالقة 

ارتباطيه طردية ذات داللة إحصائية بين الدعم االجتماعي واستراتيجية التعامل مع الضغوط 

المتمركزة حول االنفعال لدا زوجات األسرا الفلسطينيين في محافظة طولكرم  إذ بلغ معامل 

بمعنى كلما زاد الدعم االجتماعي المقدم لزوجات  (   R    =0.82   α< 0.01باط بينهما )االرت

أسرا محافظة طولكرم زاد ميلهن الستخدام استراتيجية التعامل مع الضغوط المتمركزة حول  

الدعم   االنفعال والعكس صحيح  وكان هناك عالقة ارتباطيه عكسية ذات داللة إحصائية بين 

يجية التعامل مع الضغوط غير التوافقية )االحجامية( لدا زوجات األسرا  االجتماعي واسترات

(   R    =-0.55  α< 0.01الفلسطينيين في محافظة طولكرم  حيث بلغ معامل االرتباط بينهما )

بمعنى كلما زاد الدعم االجتماعي المقدم لزوجات أسرا محافظة طولكرم قّل ميلهن الستخدام 

 غوط غير التوافقية )اإلحجاميه( والعكس صحيح.استراتيجية التعامل مع الض

نصَّ هذا السُّؤال على: ما العالقة بين مستوى الدعم  خامساً: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:

 االجتماعي ومستوى القلق الوجودي لدى زوجات األسرى الفلسطينيين؟ 

ارتباط   معامالت  حساب  تمَّ   السُّؤال    هذا  عن  )ولإلجابة   Pearsonبيرسون 

Product-Moment Correlation Coefficient  الدعم االجتماعي والقلق ( بين متغيري 

 الوجودي  والجدول اآلتي يبيّن النتائج الخاصة بذلك. 

( نتائج اختبار بيرسون لمعامالت االرتباط  بين الدعم االجتماعي والقلق  10جدول )

 ( 63محافظة طولكرم )ن   الوجودي لدى زوجات األسرى الفلسطينيين في 

 الدعم االجتماعي القلق الوجودي 
مستوى 

 الداللة

 0.878 0.020 الموت والقدر

 0.498 0.087- الوحدة واالنعزال

 0.403 0.107 الذنب واإلدانة

 0.672 0.054 الالمعنى والخواء

 0.702 0.049 الدرجة الكلية 

 (.α = 0.01**دالة إحصائيا  عند )

الجدول أعاله عدم وجود عالقات ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الدعم  يظهر  

 αاالجتماعي وجميع مجاالت القلق الوجودي ودرجته الكلية عند مستوا الداللة اإلحصائية )

 =0.05 .) 

سادساً: النتائج المتعلقة بالسؤال السادس:نصَّ هذا السُّؤال على: ما العالقة بين استراتيجيات 

 ع الضغوط النفسية ومستوى القلق الوجودي لدى زوجات األسرى الفلسطينيين؟ التعامل م
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( بيرسون  ارتباط  معامالت  حساب  تمَّ   السُّؤال    هذا  عن   Pearsonولإلجابة 

Product-Moment Correlation Coefficient  بين مجاالت استراتيجيات التعامل مع )

ودرجته الكلية  والجدول اآلتي يبيّن النتائج الخاصة  الضغوط النفسية ومجاالت القلق الوجودي 

 بذلك.

( نتائج اختبار بيرسون لمعامالت االرتباط  بين استراتيجيات التعامل مع الضغوط  11جدول )

 النفسية وبين القلق الوجودي لدى زوجات األسرى الفلسطينيين في محافظة طولكرم 

 المتغيرات 
حول  

 المشكلة 

حول  

 االنفعال 

غير 

 ية توافق

الموت  

 والقدر 

الوحدة  

 واالنعزال 

الذنب  

 واإلدانة 

الالمعنى  

 والخواء 

       **0.806 حول االنفعال 

 غير توافقية 
-

0.772** 

-

0.751** 
     

     *0.264 0.200- 0.173- الموت والقدر 

الوحدة  

 واالنعزال 
-0.098 -0.180 0.165 0.664**    

   **0.497 **0.706 0.237 0.169- 0.181- الذنب واإلدانة 

الالمعنى 

 والخواء 
-0.226 -0.223 0.290* 0.775** 0.566** 

0.859*

 * 
 

القلق  

 الوجودي 
-0.212 -0.223 0.288* 0.871** 0.671** 

0.907*

 * 

0.973*

 * 

 (.α = 0.05دالة إحصائيا  عند )(  * α = 0.01** دالة إحصائيا  عند )

عالقة   وجود  أعاله  الجدول  بين يظهر  إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية 

   0.264استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية غير التوافقية ومجال الموت والقدر )ر =  

α< 0.05    )  وهذا يشير إلى أنه كلما ارتفع تقدير مجال الموت والقدر لدا زوجات األسرا

فقية للتعامل مع الضغوط النفسية  في محافظة طولكرم زاد ميلهن للجوء إلى األساليب غير التوا

وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه طردية ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التعامل 

وهذا (   α< 0.05   0.290مع الضغوط النفسية غير التوافقية ومجال الالمعنى والخواء )ر =  

لد والخواء  الالمعنى  مجال  تقدير  ارتفع  كلما  أنه  إلى  محافظة يشير  في  األسرا  زوجات  ا 

طولكرم زاد ميلهن للجوء إلى األساليب غير التوافقية للتعامل مع الضغوط النفسية  وأشارت 

مع   التعامل  استراتيجيات  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطيه طردية  عالقة  وجود  إلى  النتائج 

وهذا  (    α< 0.05   0.288الضغوط النفسية غير التوافقية والقلق الوجودي بوجٍه عام )ر =  

يشير إلى أنه كلما ارتفع تقدير القلق الوجودي لدا زوجات األسرا في محافظة طولكرم زاد 

 ميلهن للجوء إلى األساليب غير التوافقية للتعامل مع الضغوط النفسية.
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  سابعاً: النتائج المتعلقة بالسؤال السابع:نصَّ هذا السُّؤال على: هل تؤثر متغيرات مكان السكن،

بالشيكل،   الشهري  الدخل  الزوج، وقيمة  اعتقال  الزوجة عند  الحالي، وعمر  الزوجة  وعمر 

وعدد األبناء، والمستوى التعليمي للزوجة، ومدة الزواج قبل االعتقال، ومدة الحكم الصادر  

بحق الزوج، والمدة الفعلية التي قضاها الزوج في األسر، في الدعم االجتماعي واستراتيجيات  

 مع الضغوط النفسية والقلق الوجودي لدى زوجات األسرى الفلسطينيين؟ التعامل 

المتعدد   التباين  وتحليل  ويلكس المبدا  اختباري  استخدام  تم  السؤال  هذا  لإلجابة عن 

(MANOVA لوجود أكثر من متغير تابع واحد  وذلك لفح  أثر متغيرات الدراسة المستقلة )

الزوجة عند اعتقال الزوج  وقيمة الدخل الشهري   )مكان السكن  وعمر الزوجة الحالي  وعمر

التعليمي للزوجة  ومدة الزواج قبل االعتقال  ومدة الحكم  بالشيكل  وعدد األبناء  والمستوا 

الدعم   على  مجتمعة   األسر(  في  الزوج  قضاها  التي  الفعلية  والمدة  الزوج   بحق  الصادر 

ة والقلق الوجودي لدا زوجات األسرا االجتماعي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسي

 ( يوضح النتائج الخاصة بذلك. 12الفلسطينيين  والجدول )

 

 

في الدعم  نتائج اختبار ويلكس المدا لفحص تأثير المتغيرات المستقلة (  12جدول )

 االجتماعي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية والقلق الوجودي 

 المتغير المستقل
Wilks' 

Lambda 
 قيمة ف 

مستوى 

 الداللة

 0.114 1.523 566. مكان السكن

 0.085 1.926 706. عمر الزوجة الحالي 

عند   الزوجة  عمر 

 اعتقال الزوج 
.713 .852 0.624 

الشهري   الدخل  قيمة 

 بالشيكل 
.671 1.023 0.444 

 0.551 920. 696. عدد األبناء

التعليمي   المستوا 

 للزوجة 
.605 1.321 0.208 

قبل   الزواج  مدة 

 االعتقال
.721 .822 0.657 
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الصادر   الحكم  مدة 

 بحق الزوج
.619 1.255 0.250 

التي   الفعلية  المدة 

في   الزوج  قضاها 

 األسر

.526 1.755 0.055 

 

( يتبيّن أن جميع متغيرات الدراسة المستقلة والمتمثلة 12بحسب النتائج الظاهرة في جدول رقم )

الشهري  مكان   الدخل  وقيمة  الزوج   اعتقال  عند  الزوجة  وعمر  الحالي   الزوجة  السكن وعمر 

الحكم   ومدة  االعتقال   قبل  الزواج  ومدة  للزوجة   التعليمي  والمستوا  األبناء   وعدد  بالشيكل  

الدعم   تقدير  في  تؤثر  لم  األسر   في  الزوج  قضاها  التي  الفعلية  والمدة  الزوج   بحق  الصادر 

الوجودي ومجاالته عند مستوا  االجتماعي وا النفسية والقلق  الضغوط  التعامل مع  ستراتيجيات 

السكن )(   α = 0.05الداللة اإلحصائية ) لمتغير مكان  قيمة ويلكس المدا  (  0.566حيث بلغت 

  = )ف  الحالي  (   α> 0.05   1.523وقيمة  الزوجة  عمر  لمتغير  المدا  ويلكس  قيمة  وبلغت 

وقيمة )ف =  0.706)  )1.926   α> 0.05   ) الزوجة لمتغير عمر  ويلكس المدا  قيمة  وبلغت 

( =  0.706الحالي  )ف  وقيمة   )1.926   α> 0.05   )  عمر لمتغير  المدا  ويلكس  قيمة  وبلغت 

وبلغت قيمة ويلكس المدا (   α> 0.05   0.852( وقيمة )ف =  0.713الزوجة عند اعتقال الزوج )

وبلغت قيمة (   α> 0.05   1.023)ف =    ( وقيمة0.671لمتغير قيمة الدخل الشهري بالشيكل )

وبلغت قيمة ويلكس  (   α> 0.05   920( وقيمة )ف =  0.696ويلكس المدا لمتغير عدد األبناء )

وبلغت قيمة (   α> 0.05   1.321( وقيمة )ف =  0.605المدا لمتغير المستوا التعليمي للزوجة )

(   α> 0.05  0.822قيمة )ف = ( و0.721ويلكس المدا لمتغير مدة الزواج قبل اعتقال الزوج )

  1.255( وقيمة )ف = 0.619وبلغت قيمة ويلكس المدا لمتغير مدة الحكم الصادر بحق الزوج ) 

α> 0.05   )( 0.526وبلغت قيمة ويلكس المدا لمتغير المدة الفعلية التي قضاها الزوج في األسر )

 (.α> 0.05  1.755وقيمة )ف = 

 

 

 مناقشة النتائج: 

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:والذي ينص على: ما مستوى الدعم االجتماعي أوالً:  

 لدى زوجات األسرى في محافظة طولكرم؟ 

النتائج أن زوجات األسرا يتمتعن بدعم اجتماعي مرتفع  وتشير هذه   أتهرت 

و بالتكافل  وتتميز  العاطفي  بالدفء  تتمتع  الفلسطيني  المجتمع  بيئة  أن  إلى  الدعم  النتيجة 

االجتماعي  فتجد زوجة األسير الدعم من األسرة والمساندة من األصدقاء والجيران سواء أكان  

هذا الدعم نفسيا  أو معنويا   حيث يساعدها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها  باإلضافة إلى 
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وزوجاتهم  األسرا  تجاه  الفلسطيني  المجتمع  ومؤسسات  أفراد  قبل  من  بالمسؤولية  الشعور 

وعائالتهم من خالل التواصل معهم سواء عن طريق االتصاالت أو الزيارات المنزلية من أجل  

الفلسطيني   المجتمع  أن  إلى  باإلضافة  والتقدير   باألهمية  الشعور  وإعطائهم  عليهم  االطمئنان 

مجتمع مسلم وقد حث اإلسالم أفراد المجتمع المسلم على أن يكونوا سندا لبعضهم امتثاال إلى ما  

الُمؤمن للمؤمن َكالبُنيان يُشدُّ بعضه بعضا " )أبو د إليه النبي محمد صل هللا عليه وسلم "  عا 

( التي 2002)  Baarsen(. وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع دراسة  2005الفي     ;2018بكر   

وجود أصدقاء مقربين يزيد من الشعور بالوحدة العاطفية واالجتماعية )أي انخفاض بينت أن  

 . الدعم(

 

ثانياً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:والذي ينص على: ما أكثر استراتيجيات التعامل  

 مع الضغوط النفسية استخداماً لدى زوجات األسرى الفلسطينيين في محافظة طولكرم؟ 

تقديرات االستراتيجيات الثالث للتعامل مع الضغوط النفسية   أتهرت نتائج الدراسة أن  

إستراتيجية التمركز  لها مرتفعة لدا زوجات األسرا في محافظة طولكرم  وتُعد  جاءت بمجم

األسرا   زوجات  لدا  انتشارا   أكثر  االنفعال  حول  المتمركزة  واإلستراتيجية  المشكلة  حول 

هذه  وتُعزا  النفسية   الضغوط  للتعامل مع  التوافقية  باالستراتيجيات غير  مقارنة   الفلسطينيين 

ة األسير تمر بالعديد من المشكالت والتي تحدث بشكل مستمر  سواء كانت  النتيجة إلى أن زوج

هذه المشكالت اجتماعية أو اقتصادية أو صحية أو نفسية ونتيجة غياب الزوج إذ يقع على عاتقها 

مواجهة العديد من المشكالت  وهذا يعزز لديها أسلوب حل المشكالت  حيث يقوم هذا األسلوب  

الفعال    التوافق  التقليل من على  أو  إزالة  الضاغط والعمل على  الحدث  ألنه يسعى إلى تغيير 

الفلسطيني من  الشعب  بها  يمر  التي  البيئية  الظروف  أن طبيعة  كما  للشخ    المهدد  الخطر 

احتالل و انتهاكات ومعاناة نفسية وعلى وجه الخصوص زوجات األسرا  فإن هذه األسباب  

والتحدي والقدر الصمود  إن معاناتها شكلت  ولدت حالة من  المشكالت  حيث  ة على مواجهة 

 (.2012داوود     ;2013لديها خبرة من المعرفة والبحث من أجل مواجهة مشكالتها )البسطامي   

وإن ما يفسر استخدام االستراتيجية المتمركزة حول االنفعال من قبل زوجة األسير تعود         

تف التي  وثقافته  المجتمع  وتقاليد  عادات  على  إلى  والسيطرة  بالذات  التحكم  أفراده  على  رض 

االنفعاالت وضبط النفس  كذلك نظرة المجتمع لزوجة األسير على أنها قوية ولديها القدرة على  

(  ويعود السبب في عدم 2017تحمل الضغوط هذا يدفعها إلى عدم إتهار ضعفها )دوابشة   

توافقية إلى طبيعة الظروف التي تمر  إتباع زوجات األسرا لإلستراتيجية اإلحجامية أو غير ال

التي   المشكالت  الحياة ومع  لديها شخصية متوافقة مع أحداث  بها زوجة األسير والتي شكلت 

هذه  جعل  تواجهها  التي  المشكالت  حل  على  وقدرتها  فهمهالألحداث  فطريقة  تواجهها  

الفعال هو الذي  االستراتيجية غير فعالة وغير مستعملة من قبل زوجات األسرا  ألن الشخ   
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)جبر  التوافقية  غير  أو  اإلحجامية  االستراتيجيات  من  أكثر  المعرفية  االستراتيجيات  يستخدم 

 (. 2013ومنشد  

 

ثالثاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:والذي ينص على: ما مستوى القلق الوجودي  

 لدى زوجات األسرى الفلسطينيين في محافظة طولكرم؟ 

 

تقدير زوجات األسرا من محافظة طولكرم لمجال الذنب أتهرت نتائج الدراسة أن  

والقدر الموت  لمجاالت  األسرا  زوجات  تقدير  جاء  بينما  منخفضا    جاء  الوحدة و  واإلدانة 

وعليه الالمعنى والخواء والدرجة الكلية لمقياس القلق الوجودي بدرجة متوسطة   و  واالنعزال

االت القلق الوجودي الوحدة واإلنعزال والالمعنى والخواء في المرتبة يمكن ترتيب تقديرات مج

األولى  ثم الموت والقدر في المرتبة الثانية  وجاء أخيرا  في المرتبة الثالثة مجال الذنب واإلدانة  

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن القلق الذي تشعر به زوجة األسرا يعد أمر طبيعي  فكلما  

ألسر زادت نسبة القلق لديها  فهي تجهل طبيعة الظروف التي ستمر بها مستقبال   زادت مدة ا

وتجهل مصير زوجها في سجون االحتالل الصهيوني  كذلك طبيعة الظروف المعيشية الصعبة  

التي يواجهها المجتمع الفلسطيني من انتهاكات وفقدان الشعور باألمان فتبقى قلقة على مستقبل  

مستقبلها وأبنائها  فعلى الرغم من الدعم االجتماعي المقدم لزوجة األسير زوجها األسير وعلى 

من قبل البيئة المحيطة بها إال أنها تشعر بالعزلة والوحدة والخواء بسبب افتقاد السند والزوج 

(. هذا وقد 2010وخاصة في المناسبات االجتماعية كشهر رمضان واألعياد وغيرها )ذوقان   

نب واإلدانة منخفضا   وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن زوجة األسير تشعر جاء تقدير مجال الذ

إلى شعورها   باإلضافة  لتحقيقها   األهداف  من  الكثير  ولديها  اآلخرين  من  والتقدير  باالحترام 

 (. 2016بالفخر كونها زوجة أسير يدافع عن وطنه وأرضه )السعدي  

ما العالقة بين مستوى الدعم الرابع:والذي ينص على:  رابعاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  

االجتماعي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينيين في  

 محافظة طولكرم؟ 

أتهرت نتائج الدراسة أنه يوجد عالقة ارتباطيه طردية ذات داللة إحصائية بين الدعم  

االجتماعي وإستراتيجية التعامل مع الضغوط المتمركزة حول المشكلة لدا زوجات األسرا   

االجتماعي  الدعم  بين  إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطيه  عالقة  وجود  أتهرت  كما 

لضغوط المتمركزة حول االنفعال لدا زوجات األسرا  ويوجد أيضا   وإستراتيجية التعامل مع ا

مع   التعامل  وإستراتيجية  االجتماعي  الدعم  بين  إحصائية  داللة  ذات  عكسية  ارتباطيه  عالقة 

الضغوط غير التوافقية )اإلحجامية( لدا زوجات األسرا  وتُعزا هذه النتيجة إلى أن الدعم  

سير من مصادره المختلفة كاألسرة واألصدقاء والجيران االجتماعي الذي تحصل عليه زوجة األ

وغيرهم يساعدها على مواجهة الضغوط  على اعتبار أن الدعم االجتماعي يؤثر على طريقة 
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إدراكها لطبيعة الضغوط واألحداث وكيفية التعامل معها  مما يدفعها إلى استخدام استراتيجيات 

حول المتمركزة  كاالستراتيجية  فعالية  يرا    أكثر  حيث  االنفعال   حول  والمتمركزة  المشكلة 

Elspeth  (1988 االستراتيجية الستخدام  المتزايد  بالتكرار  يتنبأ  االجتماعي  الدعم  أن   )

يرا   كما  المشكلة   على  Mccubbin  (1982المتمركزة حول  يعمل  االجتماعي  الدعم  أن   )

(. تتفق نتائج هذه الدراسة  2017التقليل من االستراتيجية غير التوافقية أو اإلحجامية )شويطر   

( بكر  أبو  دراسة  له  أشارت  ما  بين  2018مع  الدراسة عن وجود عالقة  نتائج  بينت  (  حيث 

 المساندة االجتماعية والضغوط الحياتية لدا زوجات األسرا الفلسطينيين.

  والذي ينص على: ما العالقة بين مستوى الدعم خامساً: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:

 االجتماعي ومستوى القلق الوجودي لدى زوجات األسرى الفلسطينيين؟ 

وقد أتهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقات ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين  

الدعم االجتماعي وجميع مجاالت القلق الوجودي  وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى الممارسات  

من قمع وتفتيش واقتحام بيوت وغيرها  تجعل زوجة   القاسية التي يقوم بها االحتالل الصهيوني

األسير ال تشعر باألمن النفسي حيال نفسها وأبنائها والخوف من إصابتهم بمكروه  كما أن ما 

يطرأ على حياتها بعد أسر زوجها من تغيرات وصعوبة تكيفها مع المواقف الجديدة  فهي تعيش  

ن الفشل في تلك األدوار الجديدة  وزيادة المسؤولية حالة من القلق نتيجة تغيير األدوار والقلق م

الدعم   الرغم من  احتياجاتهم واحتياجات زوجها  على  أبنائها وتأمين  تربية  الواقعة عليها من 

االجتماعي المقدم من قبل أفراد المجتمع ككل من أجل تشجيعها على الصبر والتحدي والصمود  

 (. 2017لضاغطة التي تمر بها )الشوابكة  ومن أجل مساعدتها على التكيف مع الظروف ا

سادساً: النتائج المتعلقة بالسؤال السادس:نصَّ هذا السُّؤال على: ما العالقة بين استراتيجيات 

 التعامل مع الضغوط النفسية ومستوى القلق الوجودي لدى زوجات األسرى الفلسطينيين؟ 

داللة إحصائية بين   كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيه طردية ذات

استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية غير التوافقية ومجال الموت والقدر  وأشارت النتائج  

إلى وجود عالقة ارتباطيه طردية ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التعامل مع الضغوط 

عالقة ارتباطيه طردية النفسية غير التوافقية ومجال الالمعنى والخواء  وأتهرت أيضا  أنه يوجد  

والقلق   التوافقية  غير  النفسية  الضغوط  مع  التعامل  استراتيجيات  بين  إحصائية  داللة  ذات 

القلق الوجودي لدا زوجة األسير كلما  الوجودي بوجٍه عام  أي بمعنى أنه كلما ارتفع تقدير 

 لجأت إلى األساليب غير التوافقية للتعامل مع الضغوط النفسية. 

لنتيجة منطقية ألن القلق الوجودي ينتج عن شعور الفرد  بأن هناك خطر تُعد هذه ا 

ما يهدد حياته ووجوده  لذلك عندما تشعر زوجة األسير باإلحباط وعدم قدرتها على التعامل مع  

الحدث الضاغط  وإدراكها أن قضية زوجها قد تكون غير قابلة للحل في المستقبل القريب فيرتفع  

ة والعزلة والخواء  بناء على ذلك فهي تلجأ إلى االستراتيجيات غير التوافقية لديها الشعور بالوحد



 

257 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

كتأنيب الذات والتشتتت الذاتي حيث تقوم بإشغال وقتها بأعمال أخرا كي تشتت تفكيرها عن 

 (.2017الحدث الضاغط )دوابشة  

تغيرات مكان السكن،  سابعاً: النتائج المتعلقة بالسؤال السابع:نصَّ هذا السُّؤال على: هل تؤثر م

بالشيكل،   الشهري  الدخل  الزوج، وقيمة  اعتقال  الزوجة عند  الحالي، وعمر  الزوجة  وعمر 

وعدد األبناء، والمستوى التعليمي للزوجة، ومدة الزواج قبل االعتقال، ومدة الحكم الصادر  

راتيجيات  بحق الزوج، والمدة الفعلية التي قضاها الزوج في األسر في الدعم االجتماعي واست

 التعامل مع الضغوط النفسية والقلق الوجودي لدى زوجات األسرى الفلسطينيين؟ 

بيمكان   والمتمثلة  المستقلة  الدراسة  متغيرات  جميع  أن  الدراسة  نتائج  أتهرت 

الشهري  الدخل  وقيمة  الزوج   اعتقال  عند  الزوجة  وعمر  الحالي   الزوجة  وعمر  السكن  

التعليمي للزوجة  ومدة الزواج قبل االعتقال  ومدة الحكم بالشيكل  وعدد األبناء  والمستو  ا 

الدعم   تقدير  في  تؤثر  األسر لم  في  الزوج  قضاها  التي  الفعلية  والمدة  الزوج   بحق  الصادر 

عدم  االجتماعي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية والقلق الوجودي ومجاالته  ويُعزا  

اختفاء إلى  السكن  مكان  متغير  والقرا    تأثير  والمدن  المخيمات  بين  االجتماعية  الحواجز 

الفلسطينية  حيث أنه من الصعب الحديث عن وجود طبقات في المجتمعات الفلسطينية  فالكل  

بيوت   وهدم  وتشريد  قمع  من  االحتالل  وانتهاكات  فممارسات  االحتالل  عنجهية  أمام  متساٍو 

إذ ال يوجد بيت إال وقد تعرض أحد  وضرب  وال سيما التعرض لعمليات االعتقال التعسفي   

أفراده لألسر فعمليات االعتقال طالت جميع أبناء الشعب الفلسطيني سواء أكان في قرية أو مخيم  

 (.2016السعدي   ;2009أو مدينة )البرغوثي  

ويُعزا عدم تأثير متغيري عمر الزوجة الحالي وعمر الزوجة عند اعتقال الزوج 

ال الفلسطينية  فهي تعيش في واقع مليء بالضغوطات   إلى الواقع الذي تعيشه  مرأة والزوجة 

نعومة  منذ  الالإنسانية  وانتهاكاته  الصهيوني  االحتالل  لسيطرة  يخضع  مجتمع  في  وتعيش 

أتافرها  فالفتاة الفلسطينية شهدت التشريد واألسر والقتل والهدم وفرض الحصار ومنع التجوال 

ك ليس غريبا  على زوجة األسير تروف اعتقال زوجها  الذي أصاب جميع مناحي الحياة  فلذل

وهذا يكشف مدا قدرة زوجة األسير على مواجهة مظاهر القلق والضغوطات في جميع مراحل  

التي تعيش بها )السعدي    العمرية  المرحلة  النتيجة مع 2016حياتها وباختالف  (. وتتفق هذه 

ينت نتيجة الدراسة أنه ال يوجد فروق (   حيث ب 2018( وأبو بكر )2005دراسة كل من الفي )

 في مستوا الضغوط النفسية والحياتية يعود لمتغير عمر الزوجة.

العديد من زوجات   إلى أن  بالشيكل  الشهري  الدخل  قيمة  تأثير متغير  يعود عدم 

األسرا أ صبح معدل الدخل الشهري ألسرتها أفضل مما كان عليه قبل أسر زوجها  وتم مالحظة 

تطبيق الدراسة والحديث مع زوجات األسرا  ويعود السبب في ذلك إلى أّن غالبية  ذلك أثناء  

األزواج قبل تعرضهم لالعتقال كانوا في أيام فرض الحصار وتروف االنتفاضة السيئة حيث  

 لم يتوفر عمل  باإلضافة إلى أن معدل الدخل الشهري لعائلة األسير في الغالب متوسط. 
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إلى وجود فروق لمستوا (   2005تيجة دراسة الفي )وتتعارض هذه النتيجة مع ن

أنه (  2018وبينت نتائج دراسة أبو بكر )   الضغوطات النفسية تعزا إلى المستوا االقتصادي

الوجدانية  المساندة  بعدي  على  لألسرة  الشهري  الدخل  لمتغير  تبعا  داللة  ذات  فروق  يوجد 

 والمعرفية.

تعزو الباحثة عدم تأثير متغير عدد األبناء إلى أن زوجات األسرا بشكل عام هن  

اللواتي يتحملن المسؤولية في جميع النواحي االجتماعية واالقتصادية والصحية والتربوية سواء 

(  كما أن زوجات 2016إذا كان لديها أبناء أم ال  فهي تسعى إلشباع حاجات أبنائها )السعدي  

الدراسة الحالية ال يمكن ألسرتها أو أسرة زوجها من تركها أن تعيش بمفردها  األسرا في  

فمنها من تقيم في بيت والديها ومنها من تقيم قريبة من أهل زوجها الذين يدعموها ويقدمون لها 

(  حيث أتهرت النتائج أنه ال يوجد 2005المساعدة. وتتوافق نتيجة الدراسة مع دراسة الفي )

 ا الضغوطات النفسية لدا زوجات األسرا تعزا لمتغير عدد األبناء.  فروق في مستو

الفلسطيني مجتمع   التعليمي إلى كون المجتمع  الباحثة عدم تأثير المستوا  تعزو 

أنهين  العالي  حيث  بالتعليم  الحالية يتمتعن  الدراسة  متعلم ولكون معظم زوجات األسرا في 

والعلم   المعرفة  من  عاٍل  مستوا  ولديها  متعلمة  األسير  زوجة  تكون  فعندما  الجامعي   التعليم 

بالت فهذا  تجاه  والوعي   وسلوكها  تفكيرها  وكيفية  لألمور  إدراكها  طريقة  على  سيؤثر  أكيد 

فراغها وكيفية  تقوم بملء وقت  األبناء  وكيف  بتربية  تقوم  تعلم وتدرك كيف  فهي  األحداث  

)عابد    يقويها  الذي  الدعم  على  تحصل  وكيف  تواجهها   التي  الصعوبات  (   2008مواجهة 

الفي   دراسة  مع  النتيجة  هذه  مستوا  2005)وتتعارض  في  فروق   يوجد  أنه  بينت  حيث   )

 الضغوطات النفسية تعزا إلى مستوا التعليم. 

عدم تأثير متغير مدة الزواج قبل االعتقال في الدراسة إلى مدا ارتباط وقوة  يعود  

العالقة بين الزوج وزوجته  حيث ال تُنظر إلى عدد سنوات الزواج بينهما قبل االعتقال  إال أنه  

وقوع الزوج في األْسر على أنه ُمصاب جلل وبغص النظر عن مدة الزواج  لذا فإن    يُنَظر إلى

(  ففي الدراسة  2010فقد الزوج واألب والسند يترك فراغا  داخليا  لدا زوجة األسير )نجم   

 الحالية كانت مدة الزواج لدا زوجات األسرا متقاربة.

ة التي قضاها الزوج في األَْسر  تعزو الباحثة نتيجة عدم تأثير متغيري المدة الفعلي

ومدة الحكم الصادر بحق الزوج إلى كون أن عملية األْسر طالت أغلب أبناء الشعب الفلسطيني   

لجميع   وقلق  األْسر حدث ضاغط  قضية  تعد  لهذا  أفراده   أحد  أسر  تم  وقد  إال  بيت  يوجد  فال 

ها الزوج في األسر  وهذا  زوجات األسرا بغص النظر عن مدة الحكم والمدة الفعلية التي قضا

يثبت أن زوجات األسرا لديهن قدرة على التحكم في المواقف الضاغطة سواء أكان ذلك في  

مواجهة تلك المشكالت والصمود في وجه االحتالل الصهيوني  ولديها إيمان باهلل عزوجل بأن  

دعم من كافة  يتم اإلفراج عن زوجها  بناء على ذلك تعد قضية األسرا قضية وطنية تتلقى ال
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النفسية  التخفيف من الضغوطات  العالمية مما أدا ذلك إلى  مستوياته سواء أكانت المحلية أو 

 (.2017الشوابكة   ;2016لدا زوجة األسير )السعدي  

 التوصيات: 

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة  فإن هناك العديد من التوصيات منها: 

 ى فئة زوجات األسر وخاصة ما يتعلق بالجوانب النفسية. إجراء المزيد من الدراسات عل -1

إجراء لقاءات إرشادية لزوجات األسرا خاصة في بداية اعتقال الزوج حتى تتمّكن من  -2

 مواجهة الظروف الجديدة. 

القيام بإجراء دراسات على فئة أزواج األسيرات  سواء كانت تضمن موضوع الدراسة الحالية  

 أو موضوعات أخرا نفسية.

 

 :المراجع
(. المساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط الحياتية لدا زوجات 2018أبو بكر  إياد فايز فارس. )

- 191  (، 22)7. مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية،  األسرا الفلسطينيين. رسالة

173 . 

المساندة االجتماعية وعالقتها بالمرونة النفسية لدى  (.  2017أبو القمصان  رانيا ومحمد  حسين. )

 رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسالمية. غزة. المطلقات في محافظات غزة.

(. القلق الوجودي وعالقته بفقدان االستمتاع  2018أبو كويك  باسم علي و عسلية  محمد إبراهيم. )

 (.2)7المجلة الدولية التربوية المتخصصة. لحياة لدا طلبة كلية التربية في جامعة األزهر. با

( جودت.  سمر  السلطة  (.  2009البرغوثي   قيام  وبعد  قبل  الفلسطينية  السياسية  النخبة  سمات 

 .بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات. (1الفلسطينية )ط.

إدارة استراتيجيات التكيف للضغوط النفسية لدى آباء األطفال مستوى (. 2013البسطامي  سالم. )

. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة النجاح الوطنية  نابلس   ذوي االحتياجات الخاصة وأمهاتهم في محافظة نابلس

 فلسطين.

. مركز زوجات األسرى تعاظمت مسؤوليتهن في ظل شعورهن بالغربة(.  2007بعلوشة  اخالص. )

ل  Retrieved September 23, 2019, fromلدراسات.  األسرا 

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=1496 

ــاد والعالج النفســـي )ط (.  2015بالن  كمال يوسيييف. ) عمان: دار اإلعصيييار   (.1نظريات اإلرشـ

 العلمي.

(. التفكير اإليجابي وعالقته بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية  2013منشد  حسام. )  جبر  عدنان و

 . 478-434 مجلة الباحث، جامعة كربالء، لدا المعلمين. رسالة ماجستير منشورة. 

الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجهتها لدى أسر الشهداء  (.  2017دوابشة  عز الدين أحمد. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة القدس المفتوحة. ى سلطات االحتالل االسرائيليالمحتجزة جثامينهم لد

المشكالت االجتماعية والنفسية لزوجات األسرى الفلسطينيين وتصور (.  2010ذوقان  عرفات. )

قدس  . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اللبرنامج مقترح لمواجهتها من منظور العالج األسري في خدمة الفرد

 المفتوحة  نابلس  فلسطين. 

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=1496
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( راضية.  حركيا.  (.  2012داوود   المعاق  لدى  المواجهة  واستراتيجيات  النفسي  رسالة  الضغط 

 ماجستير غير منشورة. جامعة فرحات عباس. سطيف. 

(. الرضا عن الحياة وعالقته بالقلق الوجودي لدا كبار السن.  2019رديف  سيف و عبيد  سالم. )

 (. 2) 30سية، مركز البحوث النف

عمادة البحث العلمي،  (. معنى الحياة لدا زوجات األسرا الفلسطينيين.  2016السعدي  رحاب. )

   جنين  فلسطين.(2)1  جامعة االستقالل

( وحيدة.  وعلي   خديجة  طلبة  2012سلمان   لدا  االنفعالي  باالتزان  وعالقته  الوجودي  القلق   .)

 . 231-216(، 2) 9ية، جامعة بابل، مجلة العلوم اإلنسانالمرحلة اإلعدادية. 

حاجات زوجات األسرى والمعتقلين النفسية االجتماعية في محافظة  (.  2006الشريف  ميسون. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة القدس المفتوحة.الخليل من وجهة نظرهن

بالصالبة النفسية لدى زوجات  الشعور باألمن النفسي وعالقته  (.  2017الشوابكة  سامية محمد. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة القدس المفتوحة. األسرى ذوي األحكام العالية في محافظة رام هللا والبيرة

(. استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدا األمهات على ضوء متغيري  2017شويطر  خيرة. )

 (. 30لعلوم اإلنسانية، جامعة وهران، )مجلة ا الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية.  

( جميل.  وفاء  المتغيرات  (.  2008عابد   بعض  ضوء  في  الشهداء  زوجات  لدى  النفسية  الوحدة 

 رسالة ماجستير غير منشورة  الجامعة اإلسالمية  غزة.  النفسية.

 لم.)ترجمة طلعت منصور(. الكويت: دار الق االنسان يبحث عن المعنى(. 1982فرانكل  فيكتور. )

الحياة الضاغطة كما  (.  2014قدور بن عباد  هوارية. ) المساندة االجتماعية في مواجهة أحداث 

 رسالة دكتوراة غير منشورة  جامعة وهران. تدركها العامالت المتزوجات.

(. أزمة منتصف العمر وعالقتها بالقلق الوجودي لدا منتسبي الجامعة.  2012الكعبي  سهام مطشر. )

 . 218-165  (60ستنصرية، جامعة بغداد، )مجلة آداب الم 

(. الضغوطات النفسية لدا زوجات األسرا الفلسطينيين وعالقتها ببعص  2005الفي  باسم عطية. )

 . 161-1  قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية، الجامعة اإلسالمية المتغيرات. 

( إسماعيل.  الهلول   و  عون  وعالقت2013محيسن   االجتماعية  المساندة  الحياة  (.  عن  بالرضا  ها 

 (. 11) 27. مجلة جامعة النجاح لألبحاث، والصالبة النفسية لدا المرأة الفلسطينية فاقدة الزوج

(. إعداد صورة عربية للصيغة المختصرة من مقياس توجهات التعامل  2014المنصوري  أبو بكر. )

 .(11)8مجلة الساتل، جامعة مصراتة، مع المشكالت المعاشة. 

( الفلسطينيين في  (.  2010نجم  أمل.  المميزة لشخصية زوجات األسرى وغير األسرى  السمات 

 . رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسالمية  غزة  فلسطين. ضوء بعض المتغيرات

الدعم االجتماعي وعالقته بمستوى الرضا عن جودة الحياة لدى  (.  2011الهنداوي  محمد حامد. )

 ً  . رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة األزهر  غزة. بمحافظات غزةالمعاقين حركيا

 التقرير السنوي لهيئة شؤون األسرى والمحررين.  (. 2018هيئة شؤون األسرا والمحررين. )

الفلسطينية وفا. ) أسرى محكومون بالمؤبدات في السجون اإلسرائيلية من  (.  2019وكالة األنباء 

  http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=17994. Retrieved fromمحافظة طولكرم

 المراجع االنجليزية:
Baarsen, berna. (2002). Theories on Coping With Loss: The Impact of Social 

Support and Self-Esteem on Adjustment to Emotional and Social Loneliness Following 

http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=17994
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درجة تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في كتاب الكيمياء  

 2025األردن المطّور للصف العاشر األساسي ِلتحقيق رؤية 
 

 إدارة المناهج والكتب المدرسيةنادية أحمد األشقر   الدكتورة

 

 

 الملخص 

هدفت الدراسيية إلى معرفة درجة درجة تضييمين مهارات القرن الحادي والعشييرين في كتاب     

  واتبعت الدراسية المنهج 2025الكيمياء المطّور للصيف العاشير األسياسيي ِلتحقيق رؤية األردن 

يلي  وِلتحقيق هدف الدراسية تم بناء أداة تحليل المحتوا  وبعد التحقق من صيدقها الوصيفي التحل

- 2020وثباتها  تم إجراء تحليل المحتوا لكتاب الكيمياء المطور للصيف العاشير للعام الدراسيي  

 م من قبل وزارة التربية والتعليم في األردن. 2021

لقرن الحادي والعشييرين جاءت بشييكل وأتهرت نتائج الدراسيية أن درجة تضييمين مهارات ا     

عام متوسيطة  فقد جاء مجال مهارات التعلم والتجديد )اإلبداع( بالمرتبة األولى من حيث توافرها 

%(  وجياء مجيال المهيارات الحيياتيية والمهنيية  49.68في المحتوا بيدرجية متوسييييطية بنسييييبية )

جال مهارات التكنولوجيا  %(  في حين جاء م41.57بالمرتبة الثانية بدرجة متوسيييطة  بنسيييبة )

%(. باإلضيافة أن مهارات  8.75والمعلومات واإلعالم بالمرتبة األخيرة بدرجة منخفضية بنسيبة )

القرن الحادي والعشييرين بشييكل عام جاءت متوافرة بدرجة منخفضيية في كتاب الكيمياء المطّور 

    %(.9.96الكتاب )للصف العاشر األساسي  حيث بلغت النسبة الكلية لتوافر هذه المهارات في 

ة: مهيارات القرن الحيادي والعشييييرين  كتياب الكيميياء المطّور  رؤيية األردن   الكلـمات المفـتاحيـّ

2025. 
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The degree to which twenty-first century skills are included in the chemistry textbook 

developed for the tenth grade basic to achieve Jordan's vision 2025  

 

Dr.. Nadia Ahmed Al-Ashqar Curriculum and textbook management 

 

Abstract 

The study aimed to find out the degree to which the twenty-first century 

skills were included in the chemistry textbook developed for the tenth 

grade in order to achieve the vision of Jordan 2025, and the study followed 

the descriptive and analytical approach, and to achieve the goal of the 

study a content analysis tool was built, and after verifying its validity and 

reliability, a content analysis of the chemistry book Developed for the 

tenth grade for the academic year 2020-2021 AD by the Ministry of 

Education in Jordan. 

 

The results of the study showed that the degree of inclusion of twenty-first 

century skills was generally moderate, as the field of learning and 

innovation skills (creativity) ranked first in terms of availability in content 

with a medium degree (49.68%), and the field of life and professional 

skills came second with a medium degree of 41.57%), while the field of 

technology, information and media skills ranked last at a low rate (8.75%). 

In addition, the skills of the twenty-first century in general were available 

at a low level in the developed chemistry textbook for the tenth grade, as 

the total availability of these skills in the book was (9.96%).     

Keywords: 21st Century Skills, The Improved Chemistry Textbook, Jordan Vision 2025. 
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 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة 

يعد المنهج التّربوي وسيلة التربية التي بواسطتها يُعدل الّسلوك  وتُنمى القدرات والمهارات       

بما يحوي من  الميول. والمنهج  العادات وتُهذب األخالق  وتُنمى  اإليجابيّة  وتُكّون  واالتجاهات 

لمحور الحيوي في مهارات ومعارف واتجاهات وقيم هو الغذاء الذي تقدمه التّربية لألفراد  وهو ا

العمليّة التّربويّة  وهذا ما يدعو المتخصصين في إعداد وتطوير المناهج في المؤسسات التربوية   

إلى ضرورة العمل على إحداث التطوير لهذه المناهج  بشكل مستمر لتواكب متغيرات وتطورات  

 الالزم إكسابها للطلبة.  العصر والثورة التقنية المتزامنة مع ذلك  وتضمينه بالمهارات المختلفة 

والتنفيذ    التخطيط   التطوير  هذا  يتضمن  بحيث  باستمرار  مناهجها  بتطوير  الدول  اهتمت  لقد 

والتقويم  ويضمن هذا التطوير لألمم اللحاق بركب المستجدات واالتجاهات التربويّة الحديثة. ويجب  

المت وطبيعة  وفلسفته   المجتمع   واقع  بمراعاته  المنهج  يتسم  وأن أن  نموهم   وخصائ   علمين  

يساعدهم على تقبل التّغيرات التي تحدث في المجتمع والتّكيف معها. والمنهج الحديث يعتبر المتعلم 

محورا للعملية التّعليميّة  ويشجع على التّعلم الذاتي ويستثير دوافع المتعلمين للبحث واالطالع وجمع  

رات والمهارات التي تُمكنهم من التّكيف مع الحياة  المعلومات من مصادرها المختلفة  ويكسبهم القد

 (.2011وتحّمل المسؤوليّة)الحريري  

التفكير لديهم         الذّهنية للمتعلمين  وتنمية  التّربوي ضمان تطوير األداءات  يجب على المنهج 

المتعلمي إكساب  على  العمل  بمختلف مستوياتها  التعليمية  المؤسسات  على  القائمون  يدعو  ن وهذا 

آليات التّفكير  وخطوات حل المشاكل وأدواتها. كما يضع أمامهم تحديات كثيرة تتمثل في التّجديد  

وتحسين نوعية التّعليم من خالل تحسين مدخالته وعملياته ومخرجاته  ومن خالل التّجديد ومواكبة 

المعلمين والمتعلمين   األنظمة التّربوية الحديثة. كما ينبغي االلتفات إلى بناء برامج لتطوير مهارات 

عامة   التّفكير  مهارات  على  وتدريبهم  المختلفة   بأنواعها  المشكالت  مع  للتعامل  سواء  على حدّ 

العامة   للحياة  الفرد  إعداد  المتقدمة خاصة  بهدف  المعرفية  المشكالت والعمليات  ومهارات حل 

 (. 2009لتي يواجهها )إبراهيم   وإعداده للمستقبل وتنمية قدرته على التّصرف الّسليم في المواقف ا 

  ونفذت المرحلة األولى من  2025-2015حدّد األردن أولوياته الوطنية خالل سنوات الفترة       

؛ بحيث تقدم للجهات المعنية عدد من القضايا ذات األولوية 2013-2012المشاورات بين عامي  

من خالل إطالق حملة "اصنع التغيير"  في المنطقة بما في ذلك الحاجة الملحة لتحسين جودة التعليم  

في تحديد ستة قضايا من أصل ستة   2013لترويج استقصاء عالمي في األردن في أيار من عام  

عشر قضية يعتقد األفراد أنها تُسهم في جعل العالم مكان ا أفضل  وقد حققت األردن ثاني أعلى عدد  

صوت تم جمعها  وأتهرت النتائج األولية  ( ألف  50من األصوات في المنطقة العربية مع أكثر من )

في األردن أن األولوية األولى هي: إيجاد فرص عمل أفضل  تليها الحوار العالمي تطوير التعليم  

هي: توفير   2015وكان من أولويات المنطقة العربية في سياق الحوار العالمي ألجندة التنمية ما بعد  

 (.  2019مية)نصار  التعليم المتميز للجميع والقضاء على األ
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العلميّة        بعامة  والتّربية  التّعليم وتطويره  الدول إصالح  الوطنية في كثير من  من األولويات 

ومناهج العلوم وتدريسها بخاصة  ومن مجاالت هذا التطوير: المناهج  واستراتيجيات التدريس.  

لعلميّة ومناهج العلوم وتدريسها   وبناء  على ذلك تهرت حركات إصالحيّة عالميّة عدة في التربية ا

"المشروع الحركات  العلميّة"  و"المعايير  2061ومن هذه  الثّقافة  للجميع"  و"معالم  "  و"العلم 

العلميّة   للتربية  و"العلم  National science Education Standards  ((NSESالوطنيّة    "

والمجتمع   و"البيئة"Science Technology Society  ((STSوالتّكنولوجيا      Science 

Technology Society Environment (STSE) وعليه أصبحت المادة الدّراسيّة في مناهج ."

العلوم قاعدة معرفيّة تزود المتعلم بالحد األدنى من المعارف التي يوتفها في حياته  وبالتالي تحقيق  

معلوماتي في القرن الحادي  ثقافة علميّة  ورياضيّة وتكنولوجيّة في تل مجتمع صناعي تكنولوجي  

 (. 2010والعشرين وألفيته الثّالثة بواقعها ومشكالتها وتحدياتها المستقبليّة )زيتون  

( Collinsوألننا في األردن جزء من هذا العالم أولت وزارة التربية والتعليم تبني سالسل )     

العام    التعليم  لجميع مراحل  التي تساعد حيث توترجمتها  ومواءمتها وتطبيقها  المهارات  ضمن 

وتهيء المتعلم لما سيكون عليه مستقبال في الحياة العملية  والمناهج المطّورة تسعى إلى توتيف  

األردن   رؤية  ِوفق  فيها  والعشرين  الحادي  القرن  العام  2025مهارات  اإلطار  تضمن  حيث    

الصف الثاني عشر    والخاص للعلوم ومعاييرها ومؤشرات أدائها من مرحلة رياض األطفال إلى

( وجوب إكساب الفرد مهارات القرن الحادي والعشرين  كاالتصال والتواصل الفعال  2019للعام )

المشكالت   وحل  واإلبداعي   والنّقدي  المنطقي  التفكير  وخاصة  المختلفة   التفكير  ومهارات 

االقتصاد المعرفي     واستخدام التّكنولوجيا الحديثة بما يساهم في بناء مجتمع تكنولوجي قائم على

كما وتدعو لالنفتاح على الثقافات اإلنسانية المختلفة والتعامل معها)اإلطار العام للمناهج  األردنية  

2020.) 

ومهارات القرن الحادي والعشرين حسب "منظمة الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي         

والثّقافة   واالبتكار   التّعلم  مهارات  هي:  والتّكنولوجيّة   والعشرين"  واإلعالميّة   المعلوماتيّة  

امتالك  من  له  البد  ويسر  بسهولة  العيش  القرن  إنسان  يستطيع  وحتى  والعمل.  الحياة  ومهارات 

مهارات رئيسة مثل: مهارة التعلم مدا الحياة  ومهارة حل المشكالت  ومهارة االتصال والتّشارك. 

رين مستويات عالية من التّخيل  واالبتكارية  واإلبداع  ويتطلب االقتصاد العالمي للقرن الحاد والعش

تتضمن  كما  نحو مستمر.  على  الكوني  للسوق  أفضل  جديدة  ومنتجات  اختراع خدمات  أجل  من 

الحادي والعشرين القرن  الّشبكي من   مهارات  الجيل  التي ستمكن طالب  الرقمية  الثقافة  مهارات 

لتّفكير  والتّعلم  واالتصال  والتّعاون  واالبتكار.  امتالك قوة غير مسبوقة لتضخيم قدراتهم على ا

وهنا تنبع الحاجة إلى تعلم المهارات المناسبة لمعالجة الكم الهائل من المعلومات والوسائل التّقنية  

وتشمل هذه المهارات: الثّقافة المعلوماتية  والثّقافة اإلعالمية  وثقافة تقنية المعلومات واالتصال. 

المهنة والحياة  القرن الحادي والعشرين أيضا   وتتضمن مهارات التي تعمل على تنمية   مهارات 

مهارات الّشخ  ليصبح الفرد موجها  ذاتيا   ومتعلما مستقال  وقادرا على التّكيف مع التّغير وإدارة  
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والتّوجه   والمبادرة  والتّكيف   المرونة  المهارات:  هذه  وتشمل  المسؤولية.  وتحّمل  المشروعات 

واإلنتاجية والمساءلة  والقيادة والمسؤولية الذّاتي  والتّفاعل االجتماعي  والتّفاعل متعدد الثّقافات   

(Trilling and Fadel, 2009 .) 

يرا المختصون أن تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في مناهج التّعليم سوف يمكن        

التّربويين من إنجاز العديد من األهداف التي لم يتمكنوا من تحقيقها لسنوات طويلة مضت؛ وذلك  

رات تمكن الّطالب من التّعلم واإلنجاز في المواد الدّراسية المحورية لمستويات عليا   ألن هذه المها

كما أنها توفر إطارا  منظما  يضمن انخراط المتعلمين في عملية التّعلم  ومساعدتهم على بناء الثقة  

ة في الحياة وأن هذه المهارات تُعد الّطالب لالبتكار  والقيادة في القرن الحادي والمشاركة بفاعلي

 (.2014المدنيّة )شلبي  

بناء على ما تقدم  تسعى هذه الدّراسة إلى تحليل كتاب الكيمياء المطّور للصف العاشر األساسي      

لمعرفة درجة تضمين الكتاب على المهارات األساسية والفرعية التي تم اإلشارة لها كأهم سمات  

   .2025ومالمح هذا القرن ِلتحقيق رؤية األردن 

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

ترتب على ولوج العالم في عصر األلفية الثالثة صدور إعالنان دوليان حول ضرورة إحداث       

المجمع على إعدادهما وتنفيذهما ومراقبتهما وتقييمهما عالمي ا  األول   أهدافها  التنمية من منظور 

  2015-2000ا نفاذه خالل سنوات الفترة  يُعرف باإلعالن العالمي لألهداف اإلنمائية األلفية وسر

%  والثاني فيعرف  17-ولم يقوا األردن على تحقيق ما جاء به من أهداف؛ إلنحرافه عنها بدرجة  

ا من   اعتبار  نفاذه  المستدامة وسرا  للتنمية  العالمي  عملية  2016باإلعالن  في  األردن    وشارك 

اءمتها في خططها واستراتيجياتها التنموية؛  إعداه قبل وفي أثناء وبعد صدوره حيث تم دمجها ومو

 .2030-2016ِلتنفيذه خالل سنوات الفترة 

فقد لمست الباحثة خالل خبرتها في مجال تطوير مناهج العلوم عامة  والكيمياء خاصة مدا        

التغييرات التي طرأت في األعوام األخيرة على كتب الكيمياء من قبل وزارة التربية والتعليم في 

ألردن  بحيث تشمل هذه الكتب مهارات جديدة يمكن من خاللها تنمية قدرات الطلبة لتمكينهم من ا

إلى   للوصول  كباحثين  المتعلمين  واستخدامها وتصّرف  والتكنولوجية  العلمية  المستجدات  مواكبة 

الحقائق  وتحسين مشاركتهم في أسواق العمل  وتعزيز رفاههم بصورة أعم  ولكن ُوجد أن هنالك 

تفاوت في درجة تضمين هذه المهارات في الكتب الدراسية باختالف المرحلة والمستوا الدراسي   

مع وجود ضعف لدا معظم المعلمين في كيفية اكساب الطلبة لهذه المهارات  وبما أن األردن له  

فقد عملت الوزارة على معالجة هذا الضعف من خالل تحديث المناهج    2025رؤية تنموية لعام  

راسية الوطنية على جميع المستويات  ودمج التقنيات المبتكرة لتعزيز تعلّم الطلبة  وعقد دورات الد

وبرامج تدريبية على المناهج المطورة للمعلمين بحيث تمكنهم من كيفية تنفيذ المحتوا وفق ما تم  

 تطويره. 
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وما         لها   الطلبة  حاجة  ومدا  المهارات  هذه  توافر  مدا  ما  هنا  المهارات  والسؤال  أنواع 

ب في آخر مستوا للتعليم األساسي؟  ومن هنا جاءت هذه الدراسة للكشف  االمتضمنة في هذ الكت

عن درجة تضمين إحدا هذه المهارات وهي مهارات القرن الحادي والعشرين في كتاب الكيمياء  

رات ونسبة    وتحديد مجاالت هذه المها2025المطور للصف العاشر األساسي لتحقيق رؤية األردن  

 توافر كل منها  وبناء  على ذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

للّصف 1 المطور  الكيمياء  في كتاب  الحادي والعشرين  القرن  مهارات  توافر مجاالت  . ما نسبة 

 ؟  2025العاشر األساسي ِلتحقيق رؤية األردن 

لحادي والعشرين في كتاب الكيمياء المطّور للصف العاشر . ما درجة تضمين مهارات القرن ا 2

 ؟ 2025األساسي ِلتحقيق رؤية األردن 

 أهداف الدراسة  

األساسي       العاشر  للصف  المطّور  الكيمياء  كتاب  تضمين  درجة  معرفة  إلى  الدّراسة  هدفت 

ال هذه  توافر كل مجال من مجاالت  نسبة  وبيان  والعشرين   الحادي  القرن  في  لمهارات  مهارات 

 الكتاب.  

 أهميّة الدراسة النظرية والتطبيقية 

تنبع أهميّة الدّراسة من الناحية النظرية من النتائج التي يمكن الوصول إليها  والتي قد تفيد نظري ا 

من خالل إعداد إطار نظري خاص لهذه الدّراسة؛ باإلضافة إلجابتها عن أسئلة الدّراسة وتحليل  

إطار التحليل المناسب  وما تضيفه من أدب نظري يضاف إلى الدراسات  محتوا الكتاب وإعداد  

 السابقة. 

أما من الناحية التطبيقية فقد تفيد هذه الدراسة مصممي ومطوري كتب العلوم بشكل عام وكتاب 

الكيماء بشكل خاص والباحثين في التّعرف على جوانب القصور في المناهج الحالية  والعمل على  

يم نقاط القوة  كما تساعد مطوري كتب الكيمياء على إعادة تنظيم محتوا هذه الكتب  تالفيها  وتدع

وإعادة  تعديلها   سيتم  التي  الكتب  من  أنه  خاصة  والعشرين   الحادي  القرن  مهارات  وتضمينها 

 في ضوء تجريبه.  2023-2021طباعتها ضمن خطة المركز الوطني ِلتطوير المناهج 

 

 إلجرائية التعريفات اإلصطالحية وا

كما عرفتها منظمة الّشراكة من أجل مهارات القرن الحادي   مهارات القرن الحادي والعشرين:

مثل:  والعشرين   الحادي  القرن  في  والعمل  للنجاح  الالزمة  المهارات  مجموعة  إلى  والعشرين 

مهارات التعلم والتجديد )اإلبداع(  مهارات التكنولوجيا والمعلومات واإلعالم  المهارات الحياتية 

 (. 2016والمهنية)يونس  

واالبتكار    إجرائياً:  وتُعرف للتّعلم  الطلبة   يحتاجها  التي  والقدرات  المهارات   من  مجموعة  هي 

والحياة  والعمل  واالستخدام األمثل للمعلومات  والوسائط والتّكنولوجيا من أجل النّجاح في القرن  

   الحادي و العشرين  والتي تم رصدها باستخدام أداة تحليل المحتوا التي أعدتها الباحثة.
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هو كتاب الكيمياء للصف العاشر األساسي الذي أصدره المركز الوطني   كتاب الكيمياء المطّور:

 . 2021-2020لتطوير المناهج للعام الدراسي 

 

   ِلجاللة الملك عبدهللا الثاني خطة تنموية بُنيت على التوجيهات الملكية : هي2025رؤية األردن  

صوص عليها  والمبادرات اإلضافية  وتأتي ترجمة لإلطار وكانت من المبادرات ذات األولوية المن

التعليم عن طريق   ِلتحسين جودة  التعليم  الُمتكامل من بينها مجال المواطن األردني  محور  العام 

تحديث المناهج الدراسية الوطنية على جميع المستويات  ودمج التقنيات المبتكرة لتعزيز تعلّم الطلبة 

القدرات  وتشجيع التوّسع في األنشطة الالصفية في المجتمعات المحلية  وتدريب المعلمين وبناء  

وتعزيز الُمطابقة بين األنشطة التعليمية واحتياجات سوق العمل ضمن سيناريو األساس ل" رؤية 

 (. 2018" )شتيوي والعساف  2025األردن 

 

 حدود الدراسة ومحدداتها:  

 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

: اقتصرت هذه الدراسة على كتاب الكيمياء للّصف العاشر األساسي في االردن نيةالحدود المكا

 .2021- 2020للعام الدراسي 

 م. 2021-2020: تم إجراء هذه الدراسة نهاية الفصل الدراسي األول من العام الحدود الزمانية

الحادي والعشرين  : اقتصرت الدراسة على بيان درجة تضمين مهارات القرن  الحدود الموضوعية

-  2020في كتاب الكيمياء المطور للّصف العاشر األساسي بفصليه االول والثاني للعام الدراسي  

 .2025م في ضوء  رؤية األردن  2021

 

 محددات الدراسة:

خصائصها    وصحة  الدراسة  أداة  على  وبناء  محدداتها   ضوء  في  الدراسة  نتائج  تعميم  يمكن 

تم اعتماد اعتمدت   السيكومترية  وقد  في حين  تحليل   والعشرين كفئات  الحادي  القرن  مهارات 

 الكلمة والعبارة والجملة والفقرة والصورة كوحدات تحليل.

 

 

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتناول هذا الجزء اإلطار النظري واألدب التربوي المتعلق بموضيييوع الدراسييية  كما يتناول       

 الدراسات السابقة ذات الصلة بهذه الدراسة: 
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 أوالً: تحليل المحتوى وأهميته 

يعدّ تحليل المحتوا أحد األساليب العلمية المنظمة التي تُساهم في التعرف على درجة ُمراعاة       

توا للمعايير واألُسييس والمكونات التي يُبنى في ضييوئها بعيد ا عن الذاتية والعشييوائية)محمد  المح

 (. 2018وعبد العظيم  

كما يُعتبر أسيييلوب تحليل المحتوا أحد وسيييائل تطوير المناهج  ذلك أّن أحد أهدافه يتمثل في      

قوة؛ ِليسييييتجيب لحاجات معالجة نقاط الضييييعف الموجودة في الكتاب المدرسييييي  وتدعيم نقاط ال

 (.  2004المتعلم المعرفية واالجتماعية والوجدانية)طعيمة  

( تحلييل المحتوا بيأنيه التحلييل الكمي للمحتوا Neuendorf, 2002) ويُعّرف نيونيدروف      

اليذي يقوم على نهج علمي يراعي الموضييييوعيية والموثوقيية والصييييدق  ويهيدف إلى الوصييييف  

 ون قابال  للتعميم وإعادة اإلنتاج.والمقارنة والتقويم  ويك

( بيأنيه تقنيية بحثيية منهجيية  تسييييتخيدم في تجزئية الرموز اللغويية  وغير 2007بينميا يعّرفيه )تمّيار   

 اللغوية  الظاهرة دون الباطنة  بهدف الوصف الموضوعي المنظم والكمي لمحتوا الكتاب.

هدف إلى تطوير الكتب  وقد تشيمل  ( بأنه عملية تشيخيصيية عالجية ت2009وعرفه التميمي )      

 األهداف  والنصوص  واألنشطة  والوسائل التعليمية والتقويمية التي يتضمنها الكتاب.

ا بأنه أسيييلوب من أسييياليب البحث العلمي الذي يهدف إلى التعرف على         ويُمكن تعريفه أيضييي 

مية لتحديد الجوانب خصيييائ  الكتب المدرسيييية بوصيييفها كمي ا  بحيث يُمكن ترجمة الرموز الك

 (.2014الُمراد تطويره من مضمون الكتاب)الهاشمي وعطية  

( بأنه تقويم الكتب المدرسية من Oppliger & Davis, 2016بينما عّرفه أوبليغر وديفيس )      

 أجل تقييم فعاليتها في إيصال المعلومة الدراسية.

ا يشييير إلى ذلك األسييلوب البحثي الذي  ( بأنه مفهوم تحليل المحتوAdi, 2019وترا آدي )      

 يتبع منهجية نظامية تتناول جزئيات المحتوا بشكل متوازن لقياسها وتقويمها.

يتبين من التعريفات السييييابقة أن تحليل المحتوا هو أسييييلوب بحثي يتضييييمن مجموعة من       

جزئتيه  وذليك العملييات اإلجرائيية التي تهيدف إلى تنياول مفصييييل للمحتوا التعليمي عن طريق ت

بوصيييف تاهر ذلك المحتوا كمي ا وفق أ سيييس علمية ومعايير موضيييوعية  بهدف التوصيييل إلى  

اسييتدالالت واسييتنتاجات تحقق أهداف ا ُمصيياغة ترمي إلى الوقوف على نقاط الضييعف  واكتشيياف 

 مواطن القوة في المادة التعليمية.

يم في عيدة نقياط يُمكن إيجيازهيا فيميا  وتكمن أهميية تحلييل المحتوا في مجيال التربيية والتعل      

 (:2018يلي)محمد وعبد العظيم  

التعّرف إلى درجة تأثير المحتوا في تحقيق النواتج التعليمية بوصفه أداة لتحقيق تلك  -

 النواتج.
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الكشف عن مواطن القوة لتعزيزها ومواضع الضعف لتصحيحها  وبالتالي تزويد مؤلفي  -

 مناهج وتنقيحها. الكتب بما ينبغي فعله لتطوير ال

 إثراء الكتاب المدرسي بما يجعله أكثر فاعلية في تحقيق أهدافه من خالل نتائج التحليل. -

إعانة المعلمين على تنظيم المادة التعليمية ليسهل عليهم التخطيط اليومي والفصلي بأسلوب   -

 علمي بعيد ا عن العشوائية.

 التدريس المناسبة. إعداد الوسائل التعليمية المالئمة واختيار طرق  -

 تسهيل مهمة المعلمين في بناء وسائل التقويم المناسبة وفق أُسس علمية متينة.  -

 التعّرف على المفاهيم والمعارف والمباداء والحقائق والقوانين التي يتضمنها المحتوا.  -

مساعدة المشرفين التربويين على تقويم مخرجات العملية التعليمية التعلمية وفق أسس  -

 مالئمة للمحتوا. واضحة 

أن لتحليل المحتوا أهمية كبيرة؛   Drisko & Maschi, 2016)ويرا درسييكو وماسييكي)

ألنه يجيب عن األسييئلة المتعلقة بمحتوا المقرر  ويُسيياهم في حل بعص المشييكالت المتعلقة 

بمحتواه  كميا أنيه يُسييييياعيد في اتخياذ بعص القرارات المتعلقية بتعيديليه  وتطويره  وتنقيحيه.  

رأييه وفق أُسييييس علميية  فتحلييل المحتوا يفسييييح المجيال أميام القيائم بعمليية التحلييل بيإبيداء  

وموضييوعية  ويُسييّهل عملية التقويم ويُحقّق شييموليتها. فضييال  عن أن عملية تحليل المحتوا 

 تُنمي الخبرة لدا المعلم بخاصة  والتربويين على وجه العموم.

ومما يُميّز عملية تحليل المحتوا  أن الباحث يقوم برصييد درجة تكرار كل تاهرة تبدو        

موضيوع الدراسية  إال أن غرض التحليل ال يهدف فقط إلى الحصير الكمي  بل له في الكتب 

 & Trillingيتعيدا ذلك إلى الوصييييول إلى النتيائج وتحليلهيا لتقويم المحتوا بهيدف تنقيحيه)

(Jonkman, 2018. 

المييادة        المحتوا تكمن في التعرف على درجيية كفيياييية  القول أن أهمييية تحليييل  ويُمكن 

راء معارف المتعلمين  كما يكشيف التحليل عن مدا تحقق األهداف المرسيومة التعليمية في إث

من قبيل مخططي المنهج. كيذليك فيإن عمليية التحلييل تُسييييهم في تحيدييد المهيام والمعيارف التي 

يتوجب على المتعلم اكتسيابها وفق خصيائصيه النمائية وميوله واتجاهاته  كما وأنها مهمة في 

ة للميادة التعليميية وبيالتيالي اشييييتقياق أهيدافهيا  وتحيدييد الطرق التعرف على البنيية التنظيميي 

ا أنها   الُمالئمة لتدريسيييها  وانتقاء األنشيييطة والوسيييائل التعليمية والتقنية. ويُمكن القول أيضييي 

تحّسن أداء المعلمين في إعداد وسائل التقويم وتنويعها. يُضاف إلى ما سبق   دور التحليل في 

 ن للمتعلم والمعلم االستفادة منها إلثراء معارفه ومهاراته.اقتراح مصادر ومراجع يمك
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 ثانيًا: مهارات القرن الحادي والعشرين

كانت المهارات األساسية المطلوبة في القرن الماضي هي مهارات القراءة والكتابة والحساب      

عليه   يطلق  ما  المهارا(3Rs   Reading, Writing, Arithmeticوهو  هي  زالت  وما  ت  ( 

(. بينما يشير مصطلح مهارات القرن  2016الضرورية لنجاح الفرد في الوقت الحالي )سبحي   

الحادي والعشرين وفقا  لمؤسسة الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين إلى مجموعة  

واالبتكار    التعلم  مهارات  مثل  والعشرين  الحادي  القرن  في  والعمل  للنجاح  الالزمة  المهارات 

(. وهي حسب بنكلي  2015قافة المعلوماتية واإلعالمية والتكنولوجية  ومهارات الحياة والعمل)والث

 Binkley & Erstad & Herman & Raizenوايرستد وهيرمان ورايزن وريبلي ورومبل)

& Ripley & Rumble, 2011) بأنها طرق للتفكير والعمل والعيش في عوالم متصلة  غنية )

 وهناك عدة تصنيفات لهذه المهارات سيتم استعراضها فيما يأتي: بالوسائل اإلعالمية. 

( المركزي   الشمالي  لإلقليم  التربوي  المختبر  تصنيف   North Central Regionalأوالً: 

Educational laboratory .فقد صنفها في أربع فئات    ( لمهارات القرن الحادي والعشرين

 (: NCREL, 2003رئيسة )

الرقمي   - العصر  الرقمية  Digital Age Literacy)مهارات  التقنية  المقدرة على استخدام  ( هي 

وأدوات االتصال  والشبكات للوصول إلى المعلومات وإدارتها وتقويمها وإنتاجها للعمل في مجتمع  

 المعرفة.  

(: يقصد بها مهارات التكيّف والتوجيه الذاتي  Inventive Thinkingمهارات التفكير اإلبداعي ) -

 ومهارات التفكير العليا. واالبتكار 

- ( الفعّال  االتصال  فريق   Effective Communicationمهارات  في  العمل  مهارات  تشمل   :)

 والمهارات الشخصية واالجتماعية واالتصال التفاعلي.  

-  ( العالية  اإلنتاجية  والتنظيم High Productivityمهارات  واإلدارة  التخطيط  مهارات  تشمل   :)

 واالستخدام الفعال لألدوات التقنية في العالم الواقعي.  

 United Nations Educationalثانياً: تصنيف منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  

Scientific and Cultural Organization)    الحادي القرن  في  التعلم  أن  إلى  وتشير 

 (:  1996لعشرين يجب أن يرتكز على أربع دعائم رئيسة كما أوردتها )اليونيسكو  وا

(: أي توفير األدوات المعرفية الالزمة لفهم العالم  والجمع Learning to Knowالتعلم للمعرفة ) -

  بين الثقافة العامة  وبين إمكانية البحث المتعمق في عدد من المواد  واإلفادة من الفرص التي تتيحها 

 التربية مدا الحياة. 

(: أي توفير المهارات التي من شأنها تمكين األفراد من المشاركة  Learning to Doالتعلم للعمل ) -

 على نحو فعّال في االقتصاد والمجتمع.  
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(: وتهتم بتوجيه األفراد نحو القيم التي Learning to Live togetherالتعلم للعيش مع اآلخرين ) -

تنطوي عليها حقوق اإلنسان والمبادئ الديمقراطية  والتفاهم واالحترام بين الثقافات  والسالم بين  

 جميع مستويات المجتمع  وذلك لتمكين األفراد والمجتمعات من العيش بسالم.  

لى التحليل الذاتي وتوفير المهارات  (: أي إتاحة القدرة عLearning to Beالتعلم إلثبات الذات ) -

االجتماعية لتمكين األفراد من تنمية أقصى إمكاناتهم في النواحي النفسية واالجتماعية والعاطفية  

 والمادية  بحيث يصبح الفرد متكامال  ومتوازنا  من جميع النواحي. 

-  

 The Assessment ثالثاً: تصنيف مشروع تقويم وتدريس مهارات القرن الحادي والعشرين )

Century Skills Progect, ATC 21s stand Teaching of 21)   هذه قسمت  وقد 

 (: Suto, 2013المهارات إلى أربعة مجاالت تضم عشر مهارات رئيسة كما أوردتها سوتو )

التفكير )  - (: ويضم ثالث مهارات  وهي اإلبداع والتجديد والتفكير Ways of Thinkingطرق 

 ت وصنع القرار. وتعلم كيفية التعلم  وما وراء المعرفة.  الناقد وحل المشكال

 (: ويضم مهارتين وهما االتصال والمشاركة )فرق العمل(.  Ways of Workingطرق العمل ) -

(: ويضم مهارتين وهما الثقافة المعلوماتية  وتقنية االتصال Tools of Workingأدوات العمل ) -

 والمعلومات. 

(: ويضم ثالث مهارات وهي المواطنة المحلية Living in the wordمهارات العيش في العالم ) -

 والعالمية  والحياة والمهنة  والمسؤولية الفردية والجماعية.  

-  

 (Arab League Educationalرابعاً: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" 

Cultural and Scientific Organization, ALECSO)يم مهارات القرن . ويمكن تقس

الحادي والعشرين إلى ثالثة مجاالت رئيسة وفق ا لما جاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 :(2014  )ألكسو

مهارات التفكير المتقدمة  وتضم أربع مهارات  وهي: التفكير النقدي والتحليلي  وحل المشكالت    -

 اللفظي.والتفكير اإلبداعي  والذكاء 

الجماعي  - والعمل  التواصل   مهارات  وهي:  مهارة   عشرة  اثنتا  وتضم  الشخصية   المهارات 

بالنفس   والثقة  الذاتية   واإلدارة  التغير   مع  والتكييف  القرار   اتخاذ  ومهارة  والقيادة  والتعاون  

العاطفي  وإدارة الوقت  والمظهر الخارجي والمهني  وأخالقيات العمل  والدا فعية نحو  والذكاء 

 العمل والروح اإليجابية  وتقدير التنوع في بيئة العمل. 

والطباعة   - الحاسوبية   األمية  محو  وهي:  مهارات   وتضم ست  المعلومات   تكنولوجيا  مهارات 

ومهارات استخدام اإلنترنت  ومهارات استخدام مايكروسوفت أوفس  ومحو األمية المعلوماتية  

 ومحو أمية وسائل اإلعالم. 
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خامًسا: تصنيف إطار مهارات القرن الحادي والعشرين للشراكة من أجل مهارات القرن الحادي  

وقد قسمت هذه المهارات إلى ثالثة    (Century Skills stPartnership for 21والعشرين )

على  تشتمل  رئيسة  مهارة  وكل  الرئيسة   المهارات  من  مجموعة  يتضمن  مجال  وكل  مجاالت 

ال من  فرعية  الحادي  مجموعة  القرن  مهارات  أجل  من  الشراكة  منظمة  أوردت  وقد  مهارات. 

 (:2015والعشرين هذه المهارات كما يأتي )

( )اإلبداع(  والتجديد  التعلم  مهارات   Learning and Innovation Skillsأواًل: 

(Creative))،   المهني النجاح  في  المتعلمين  قدرات  تنمية  على  تعمل  التي  المهارات  وهي: 

ي في القرن الحادي والعشرين  وهي مفاتيح أبواب التعلم مدا الحياة  والتعلم االبتكاري   والشخص

ويتطلب االقتصاد العالمي للقرن الحادي والعشرين مستويات عالية من التخيل واالبتكارية واإلبداع  

  من أجل اختراع خدمات ومنتجات جديدة أفضل للسوق الكوني. وفيما يلي تفصيل لهذه المهارات 

 (. (Trilling & Fadel ,2009كما أورده 

مهارات اإلبداع واالبتكار  وهي: استخدام المعرفة والفهم لخلق طرق جديدة للتفكير وإليجاد حلول   •

أفكار ومنتجات وخدمات جديدة  من خالل تطبيق النظريات في مواقف  صنعجديدة للمشكالت  ول

 التكنولوجية. العالم الحقيقي  للوصول إلى االبتكارية العلمية و

مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت: وهو تطبيق مهارات التفكير العليا على مشكالت وقضايا  •

جديدة باستخدام طرق تفكير مناسبة فعّالة لتحليل المشكلة واتخاذ القرارات حول أكثر الطرق فاعلية 

 لحل المشكلة.  

ا • إبراز روح  بالتعاون  التواصل والتعاون: ويقصد  الجماعي والقيادة  والتكيف مع  مهارات  لعمل 

مختلف األدوار والمسؤوليات  والعمل بشكل مثمر مع اآلخرين واحترام وجهات النظر المختلفة  

 والتعاون في العمل مع اآلخرين باحترام وفاعلية.  

 

واإلعالم   والمعلومات  التكنولوجيا  مهارات   (Information, Media andثانياً: 

Technology Skills):   (: 2016فيما يلي تفصيل لهذه المهارات كما أوردها )التوبي والفواعير 

مهارات الثقافة المعلوماتية: مجموعة قدرات تمكن المتعلمين من تحديد احتياجاتهم من المعلومات   •

و الوصول إليها وتقييمها  ومن ثم استخدامها بالكفاءة المطلوبة. وتتضمن مهارات ثقافة المعلومات 

المعلومات  المهارات   واستخدام  وتقييمها   المعلومات  إلى  الوصول  مهارات  اآلتية:  الفرعية 

 وإدارتها  ومراعاة الجوانب األخالقية في الحصول على المعلومات واستخدامها. 

مهارة ثقافة وسائل اإلعالم: في ضوء التأثير الكبير لوسائل اإلعالم وتعددها قد يظهر اختالف في  •

الع المعلومات  المعلومة  تفسيرات  لنفس  العلمي  المجتمع  تفسير  اإلعالم تختلف عن  لوسائل  لمية 

فيجب تنمية مهارات المتعلمين المتعلقة باستقبال المعلومات وتحليلها ونقدها وتفنيدها للوصول إلى  

تحليل  مهارة  اآلتية:  الفرعية  المهارات  اإلعالم  وسائل  ثقافة  مهارات  وتتضمن  الصحيح.  الفهم 

 ة ابتكار منتجات إعالمية.اإلعالم  ومهار
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التي   • الرقمية  المعرفة  من  مختلفة  أشكال  هي  واالتصاالت:  المعلومات  تكنولوجيا  ثقافة  مهارات 

وتتضمن   بنجاح.  الحياة  مجاالت  من  العديد  في  للمشاركة  األساسية  الحاسوب  مهارات  تتجاوز 

ية: مهارة تطبيق التكنولوجيا  مهارات ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المهارات الفرعية اآلت

بنجاح  االجتماعي  التواصل  وشبكات  التواصل  وأدوات  الرقمية  التكنولوجيا  واستخدام  بفاعلية  

 للوصول إلى إدارة وتكامل وتقييم المعلومات للعمل بنجاح في اقتصاد المعرفة.  

 

 (Life and Career Skillsثالثًا: المهارات الحياتية والمهنية )

بها تنمية مهارات المتعلم ليصبح موجها  ذاتيا   ومستقال  وقادرا  على التكيّف مع التغير    ويقصد     

هذه  وتتكون  النتائج.  إلى  للوصول  اآلخرين  وقيادة  المسؤولية   وتحمل  المشروعات   وإدارة 

 (:Kivunja, 2015المجموعة من المهارات الرئيسة اآلتية كما أورده ) 

ى التكيف: وهي القدرة والرغبة في التعامل مع كل ما هو جديد ومتغير مهارات المرونة والقدرة عل •

واالستجابة  والعمل   الحياة  في  التغير  الظروف سريعة  مع  والتكيّف  التغير   ذلك سرعة  في  بما 

بفاعلية للطوارئ أو المواقف الحرجة  والتعامل مع الضغوطات  والتكيّف مع مختلف الشخصيات  

 ات  والتكيّف مع مختلف بيئات العمل.  وأنماط التواصل والثقاف

مهارات المبادرة والتوجه الذاتي: وتعني القدرة على وضع أهداف تتعلق بعملية التعلم  والتخطيط   •

لتحقيق تلك األهداف وإدارة الوقت والجهد وتقييم جودة التعلم بشكل مستقل. وتتضمن مهارة المبادرة  

 مهارة إدارة األهداف والوقت  والعمل باستقاللية.  والتوجه الذاتي المهارات الفرعية اآلتية:

اآلخرين   • مع  ومثمر  مناسب  بشكل  العمل  وتعني  الثقافات:  عبر  ومهارات  اجتماعية  مهارات 

واالستفادة من الذكاء الجمعي للمجموعات. وتتضمن المهارات االجتماعية ومهارات عبر الثقافات  

 المهارات الفرعية اآلتية: مهارة التفاعل مع اآلخرين بفاعلية  والعمل بفاعلية في فرق متنوعة. 

هارات اإلنتاجية والمساءلة: وهي القدرة على األداء واالبتكار وتحديد األهداف وتحقيقها  وتحديد م •

االحتياجات وترتيب األولويات وإدارة الوقت والتعاون. ويتضمن ذلك تحمل المسؤولية والمتابعة 

جعة الذاتية من خالل إدارة فعّالة للوقت  وتخصي  الموارد المناسبة  والمساءلة الشخصية  والمرا

 لتلبية مطالب اإلنتاج.  

مهارات القيادة والمسؤولية: وتعني قدرة المتعلم على العمل مع وضع مصلحة المجتمع األكبر في  •

االعتبار  والقدرة على إلهام اآلخرين بالقدوة  واالستفادة من نقاط القوة في اآلخرين؛ لتحقيق هدف  

ا والمسؤولية  القيادة  مهارات  وتتضمن  اآلخرين مشترك.  قيادة  مهارة  اآلتية:  الفرعية  لمهارات 

 وتوجيههم  ومهارة تحمل المسؤولية تجاه اآلخرين.

  

 أهمية مهارات القرن الحادي والعشرين 

الحاجة إلى مهارات القرن الحادي والعشرين برزت في مجموعة من الحقائق ذكرها ترلنج    إن      

 من أهمها:   (Trilling & Fadel ,2009)وفادل 
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الحاجة إلى أفراد قادرين على ممارسة أنماط التفكير اإلبداعي المختلفة والتعاون مع زمالئهم في   -

 بيئة العمل  ويتميزون باإليجابية والوعي. 

العالمية أت  - البلدان العربية ُمقارنة بالمؤشرات  التعليم في  العالمية تدني مستوا  التقييمات  هرت 

( إلى أهمية إعداد األجيال القادة 2015كما أشار التقرير الصادر عن المنتدا  االقتصادي العالمي )

الطلبة   لسوق العمل  وضرورة التحديد الكامل لمهارات القرن الحادي والعشرين التي يجب على

امتالكها  كما أشار التقرير الذي بُني على نتائج تحليل شمل مائة دولة إلى وجود تباين في بعص  

مؤشرات العديد من المهارات بين الدول المتطورة والدول النامية لصالح الدول المتطورة  واعتبر 

مطلوب من أجل النجاح التقرير أن هذه النتيجة عالمة واضحة بأن الطلبة ال يحصلون على التعليم ال

 في القرن الحادي والعشرين.

ا  ومن ضمنها األردن ساهم في تعميق أزمة   - ضعف مهارات الخريجين في المنطقة العربية عموم 

امتالكهم   عدم  أن  إال  العمل  سوق  دخول  بهم  يُفترض  الذي  الشبابي  النمو  مع  وبخاصة  العمالة 

رغم حصولهم على شهادات جامعية يعوقهم من الحصول للمهارات الالزمة وافتقارهم للتعليم الجيد ب

 على فرص عمل ينشدونها. 

وفي دراسة مقارنة لليونسكو لمقارنة دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناهج الدراسية    -

في عدة دول عربية من بينها األردن وجد أن مناهج التعليم األساسي في األردن تفتقر إلى أهداف  

حددة تغطي المهارات األساسية للحاسوب هذا على الرغم من أن معظم الطلبة يتعلمون ومقررات م

بصورة غير رسمية الثقافة المعلوماتية والتكنولوجية خارج الغرفة الصفية أكثر من تعرضهم لها 

بغزارة  يتميز  ومعرفي  اقتصادي  نمو  في  يعيش  العالم  أن  من  بالرغم  التعليمي  الموقف  داخل 

 (.2012لتكنولوجيا المعاصر)معهد اليونسكو لإلحصاء  المعلومات وا

شكوا بعص الهيئات والشركات والمؤسسات والحكومية والخاصة من أن خريجي التعليم العام    -

 والجامعي غير مؤهلين لواقع ومتطلبات سوق العمل. 

التكنولو  - التغيرات والتطورات  الحادي والعشرين من خالل  القرن  الحاجة لمهارات  جية تتضح 

الُمتسارعة  وشيوع مصادر المعلومات ووسائل االتصال  فأصبح المتعلم ينمو في بيئة إعالمية 

قوية يحتاج لمهارات معينة توجهه ليتعامل معها بأفضل صورة ممكنة في وقت لم تتغير في البيئة  

ا بما يُناسب هذه المرحلة.       المدرسية كثير 

 

 مطّور للصف العاشر األساسي ثاِلثًا: وصف محتوى كتاب الكيمياء ال

العاشر األساسي خمس وحدات دراسية موزعة       المطّور للصف  الكيمياء  ضّم محتوا كتاب 

على فصلين دراسيين  احتوا الجزء األول منهما ثالث وحدات  وهي: الوحدة األولى "بنية الذرة 

الثانية عنوان "التوزيع اإللكتروني والدورية"    الوحدة  الثالثة "المركبات وتركيبها"   الوحدة  أما 

والروابط الكيميائية"  واحتوا الجزء الثاني وحدتين دراسيتين  وهما: الوحدة الرابعة "الطاقة في  



 

276 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

العاشر  للصف  الكيمياء  الكيميائية")كتاب  "الحسابات  الخامسة  والوحدة  الكيميائية"   التفاعالت 

 (. 2020األساسي 

 

 الكيمياء المطّور للصف العاشر األساسي   رابعًا: المجاالت العلمية في كتاب 

 اشتمل كتاب الكيمياء المطّور للصف العاشر األساسي على المجاالت الرئيسة اآلتية:   

طبيعة العلم والتكنولوجيا: ويتمثل ذلك بدراسة التفاعل بين العلوم والرياضيات والهندسة  منهجية   .1

 لم والهندسة والتكنولوجيا. البحث العلمي  االستقصاء العلمي  العالقة بين الع

الكيميائية    .2 والحسابات  التفاعالت  وخصائصها   تركيبها  المادة:  بدراسة  ذلك  ويتمثل  الكيمياء: 

 تحوالت الطاقة في التفاعالت الكيميائية  الكيمياء العضوية. 

ال   العلم والتكنولوجيا واألنشطة البشرية: ويتمثل ذلك بدراسة تكنولوجيا الصحة  تكنولوجيا االتص .3

 موارد الطاقة  االعتماد المتبادل والتعايش العالمي  علم المواد والتصنيع  تكنولوجيا الزراعة 

عادات العقل: القيم واالتجاهات  الحساب والتقدير  التحكم اليدوي والمالحظة  مهارات االتصال   .4

للعلوم ومعاييرها ومؤ العام والخاص  الناقدة )اإلطار  أدائها   والتواصل  مهارة االستجابة  شرات 

2019 .) 

 

 

 2025خامًسا: رؤية األردن 

ا وفرصة واعدة لتنفيذ رؤية تنموية وتطبيق    2025إن رؤية األردن          تشّكل جهد ا وطني ا مهم 

   إطار عام شفاف ومتناسق وطويل المدا للتوجهات االستراتيجية والسياسات التربوية في األردن. 

الخطة             ِل "رؤية األردن  جاء وضع  الملكية 2025االستراتيجية  التوجيهات  بناء  على   "

واسع من   نطاق  على  الحكومة  تشاورت  إذ  المقبلة؛  للعشر سنوات  استراتيجية  للحكومة بوضع 

 .2025خالل عدد من القنوات من أجل االتفاق عللى األهداف المنشود تحقيقها ِلعام 

العناقيد ذات          الرؤية  الرؤية ولقد حددت  األولوية والتي تحظى بميزة تنافسية  وقد ركزت 

على ثمانية عناقيد رئيسة يمكنها بحسب الرؤية دفع عجلة النمو االقتصادي  والوصول إلى معدالت  

  ومن هذه العناقيد الثمانية الخدمات التعليمية التي أولى لها جاللة 2025النمو المتوقعة في العام  

(؛ ِلتوفير الفرصة الُمثلى 2018اهتمامه في هذه الرؤية)شتيوي والعساف     الملك عبدهللا الثاني جل

وإمكانات    قدرة  ذوي  فاعلين  مواطنين  بوصفهم  واستثمارها   القصوا  إمكاناتهم  الستكشاف 

الخاصة   وأمانيهم  تطلعاتهم  ِلتحقيق  ويطمحون  الحياة   مدا  التعلّم  وراء  للسعي  شغف ا  ويمتلكون 

 (.2020اجتماعي ا )اإلطار العام للمناهج  األردنية  أكاديمي ا واقتصادي ا و
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 الّدراسات الّسابقة

  

 فيما يلي استعراض لعدد من الدّراسات ذات الصلة بموضوع الدّراسة.       

( دراسة هدفت إلى تقويم محتوا مناهج 2020أجرا كل من آل غواء الشهراني وآل محفوت )

ات القرن الحادي والعشرين  وقد تمثلت عينة الدراسة العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء مهار

( وحدات متضمنة في كتب العلوم للمرحلة المتوسطة  ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد قائمة  6)

الدراسة إلى   التحليل  وتوصلت  تحليل وفق مهارات القرن الحادي والعشرين استخدمت لغرض 

رة في مناهج العلوم للمرحلة المتوسطة بدرجة ضعيفة  نتائج أهمها: أن مهارات التعلم واإلبداع متوف

ا في منهج   وأن مهارات الثقافة الرقمية في منهج العلوم للصف األول المتوسط غير متوفرة  أيض 

الثاني متوسط بدرجة ضعيفة  وأن  المتوسط  بينما هي متوفرة في مناهج الصف  الثالث  الصف 

 العلوم للمرحلة المتوسطة. مهارات الحياة والمهنة غير متوفرة بمناهج

( دراسة هدفت إلى معرفة مدا تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين  2020أجرت العمري )

في كتب الفيزياء للمرحلة األساسية العليا في األردن. تمثلت عينة الدراسة في كتب الفيزياء للصف  

بطاقة تحليل المحتوا تضمنت   التاسع األساسي بجزأيه األول والثاني  وتم تطوير أداة تحليل هي

الدراسة أن درجة تضمين  الرئيسة والفرعية  وأتهرت نتائج  الحادي والعشرين  القرن  مهارات 

مهارات القرن الحادي والعشرين في كتاب الفيزياء جاءت بشكل عام متدنية في جميع المهارات 

ئج الدراسة ارتفاع نسبتها.  الرئيسة ما عدا مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت؛ إذ أتهرت نتا

كما كشفت النتائج تدني درجات المهارات الفرعية لمهارات القرن الحادي والعشرين في عدد كبير 

منها. باإلضافة إلى عدم توفر عدد من المهارات الفرعية هي: تحليل اإلعالم  وتنفيذ االبتكارات   

 رين  والمسؤولية عن اآلخرين.  وابتكار منتجات إعالمية  وإدارة المشروعات  وقيادة اآلخ

( حجة  األساسية 2018أجرت  للمرحلة  العلوم  كتب  تضمين  مدا  معرفة  إلى  هدفت  دراسة   )

( في فلسطين لمهارات القرن الحادي والعشرين الرئيسة والفرعية وتم تطوير  9-7للصفوف من )

حادي والعشرين   أداة تحليل هي استمارة تحليل لمحتوا الكتب ومدا تضمنها لمهارات القرن ال

وتم تحديد وجود المهارات في المحتوا من خالل ما تشير إليه كل من األهداف وفقرات المحتوا  

التحليل   الواردة في استمارة  المؤشرات  إلى أي من  التقويم   العملية والنظرية  وأسئلة  واألنشطة 

وية لها من إجمال قائمة  التي يمكن استخدامها للداللة على وجود المهارات  وتم حساب النسب المئ

المؤشرات الواردة في استمارة التحليل, وقد أشارت النتائج إلى تدني تضمين كتب العلوم لمهارات  

استخدام   منها  أخرا   لمهارات  تضمينها  وعدم  والفرعية   الرئيسة  والعشرين  الحادي  القرن 

 التكنولوجيا والمبادرة والتوجه الذاتي والقيادة والمسؤولية. 

 Van Laar & Van Deursenا كل من فان الر وفان ديورسين وفان ديجيك ودي هان )وأجر 

& Van Dijk & De Hann, 2017)  دراسة هدفت الكشف عن العالقة بين مهارات القرن )

الحادي والعشرين والمهارات الّرقمية  كما هدفت إلى تطوير إطار من المهارات الّرقمية في القرن  
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عاد مفاهيمية  ومكونات تشغيلية رئيسة  موجهة إلى عامل المعرفة. وقد تمت الحادي والعشرين بأب

هذه الدراسة في جامعتي تونتي  وإراسموس روتردام الهولندييتين  وعليه تم إجراء مراجعة منهجيّة 

لبعص األدبيات في العلوم االجتماعية؛ لتجميع المؤلفات األكاديمية ذات الّصلة بالمهارات الّرقمية 

لقرن الحادي والعشرين. وقد تم وضع عدد من المعايير لتحديد الدراسات األكثر صلة  وقد تم في ا

( )1592فح   منها  استوفت  مختلفة   مقالة  مسبقا .  75(  المحددة  االشتمال  معايير  فقط  مقالة   )

الّرقمية    المهارات  من  أوسع  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  أن  الدّراسة  هذه  نتائج  وتُظهر 

ضافة إلى ذلك  وعلى النّقيص من المهارات الّرقمية  فإن مهارات القرن الحادي والعشرين ال باإل

 تدعمها بالّضرورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

( دراسة هدفت إلى تحديد درجة توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في  2017وأجرا ملحم )

العل األساسية  للمرحلة  التّكنولوجيا  لتلك مقرر  الّطلبة  امتالك  ودرجة  طولكرم   محافظة  في  يا 

المهارات  حيث استخدم المنهج الوصفي  في هذه الدراسة  وكانت عيّنة الدّراسة عينة عشوائية  

( طالبا  وطالبة. وتم استخدام أداة لتحليل المحتوا في ضوء مهارات مؤسسة  346طبقية مكونة من )

ومؤش والعشرين  الحادي  للقرن  لمهارات الّشراكة  الّطلبة  امتالك  لقياس  استبانة  واستخدام  راتها  

. وخلُصت نتائج هذه الدّراسة إلى أن النّسبة المئوية لمهارات الحياة والعمل  القرن الحادي والعشرين

%( من النّسبة الكليّة من المهارات  والنّسبة المئوية لمهارات التّعلم واالبتكار قد بلغت  46.4بلغت )

%(  17.9سبة المئوية لمهارات تكنولوجيا المعلومات ووسائل اإلعالم قد بلغت )%(  والنّ 35.7)

وأن بعص المؤشرات التّابعة للمهارات لم تُظهر بشكل مباشر في مقرر التّكنولوجيا. كما وتشير  

النتائج إلى أن درجة امتالك طلبة الصف العاشر لمهارات التعلم واالبتكار كانت كبيرة حيث بلغت  

الّطلبة لمهارات تكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصال كانت  78.1ه )ما نسبت %(  وأن امتالك 

%(  أما بالنسبة المتالك الّطلبة لمهارات الحياة والمهنة كانت كبيرة  81.1كبيرة جدا  حيث بلغت )

 %(.  80.4جدا  حيث بلغت ما نسبته )

ات القرن الحادي والعشرين ( دراسة هدفت التعرف إلى مدا تضمين مهار2016وأجرت سبحي )

في مقرر العلوم المطور للصف األول المتوسط في الملكة العربية السعودية. ولتحقيق هذا الهدف 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وذلك باستخدام استمارة تحليل المحتوا معدلة من قبل الباحثة   

ا موزع ا على سبعة مجاالت 52حيث اشتملت األداة على ) : التفكير الناقد وحل المشكالت   ( مؤشر 

االتصاالت  ثقافة  المتعددة   الثقافات  فهم  القيادة   فريق   في  والعمل  التعاون  واإلبداع   االبتكار 

والمعلومات واإلعالم  ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات واالتصاالت  المهنة والتعلم المعتمد على 

العلوم الدراسة في مقررات  الدارسي    الذات. وتمثلت عينة  للعام  المتوسط  المطور للصف األول 

ه( وعددها ستة مقررات  وقد أتهرت النتائج انخفاض مستوا تضمين مقررات  1436-1437)

%  حيث بلغت نسبة تناول 22.86العلوم المطورة لمهارات القرن الحادي والعشرين بنسبة بلغت  

 المقررات لبعص المهارات الحياتية صفر%. 
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( دراسة هدفت إلى تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين التي يُمكن دمجها  2014وأجرا شلبي )

في مناهج العلوم في مرحلة التعليم األساسي بمصر  وتقويم محتوا كتب العلوم الحالية في هذه  

العلوم.   مناهج  في  المهارات  هذه  دمج  كيفية  ووصف  المهارات   هذه  توافر  ضوء  في  المرحلة 

( كتب علوم في التعليم األساسي  6ستخدمت أداة تحليل محتوا لتحليل )ولتحقيق هدف الدراسة ا

المهارات  وهي:  مجموعات من  يتكون من ثالث  مقترح  إطار  إلى  الدراسة  نتائج  وقد توصلت 

مهارات التعلم واالبتكار  ومهارات المعلومات والوسائط والتكنولوجيا  ومهارات الحياة والمهنة   

ا في تناول هذه المهارات في كتب العلوم.  كما أشارت إلى أن هناك ت  دني ا واضح 

( هدفت إلى تطوير منهج العلوم للصف الثالث اإلعدادي  El-Baz, 2013وفي دراسة أجرتها الباز )

أداة  الباحثة  العربية. استخدمت  الحادي والعشرين في جمهورية مصر  القرن  في ضوء مهارات 

وا الحادي  القرن  مهارات  على  احتوت  خالل  تحليل  من  العلوم  منهاج  محتوا  وحللت  لعشرين  

األهداف والمحتوا العلمي واألنشطة والتقويم. وأتهرت نتائج الدراسة تدني مستوا تضمن منهاج  

 العلوم للصف الثالث اإلعدادي لمهارات القرن الحادي والعشرين. 

( إلى اقتراح إطار مفاهيمي لدمج مهارات  Hiong & Osman, 2013وأجرا هيونج وعثمان )

لعلم   التخصصات  متعدد  في ماليزيا من خالل منهاج  األحياء  تعليم  في  الحادي والعشرين  القرن 

األحياء والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدمج مهارات القرن الحادي والعشرين  في المناهج  

معقدة ومتعددة التخصصات. ُطلب من الطلبة   الدراسية الحالية تضمن حل مشكالت بيولوجية عالمية

على   الدراسة  واعتمدت  الروابط.  تلك  إجراء  وكيفية  التخصصات   عبر  الموجودة  الروابط  فهم 

على   القائم  والتعلم  المشكالت   حل  على  القائم  التعلم  مثل  الرئيسة   والتعلم  التعليم  استراتيجيات 

في وقت واحد  وأتهرت نتائج الدراسة ضرورة   االستفسار الذي يتطلب تنسيق المعرفة والمهارات

اإلبداعي    والتفكير  والعشرين   الحادي  القرن  لمهارات  الرقمية  والكتابة  القراءة  مهارات  غرس 

 والتواصل الفعّال واإلنتاجية العالية  والقيم الروحية والنبيلة لدا الطلبة الماليزيين. 

 

 وعالقتها بالّدراسة الحاليّة:التعقيب على الّدراسات الّسابقة  

تناولت الدراسات السابقة تحليل المحتوا في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين. ومن        

خالل االطالع على هذه الدراسات تبيّن بعص نقاط االتفاق بينها وبين الدراسة الحالية  فقد اتفقت 

في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تحليل الكتب 

دراسة مثل      ( وآل محفوت  الشهراني  غواء  والعمري )2020آل  (   2018(  وحجة )2020(  

( وآخرين  الر  )2017وفان  وسبحي  القرن 2016(   مهارات  ضوء  في  المحتوا  تحليل  في    )

 الحادي والعشرين.  

كل رئيس في اختيار المادة التي سيتم التركيز  وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بش     

عليها وهي تحليلها )كتاب الكيمياء المطور للصف العاشر األساسي(  وذلك لما لهذه المهارات من 

أهمية لطلبة الصف العاشر األساسي؛ ألنها نهاية مرحلة التعليم األساسي في السلم التعليمي حسب 
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يتوج  األردن  حيث   في  التعليمي  فهي  النظام  المستقبلية   المهارات  امتالك  فيها  الطالب  ب على 

 والدراسة الجامعية  وسوق العمل. المنطلق والقاعدة األساسية للمرحلة الثانوية

 منهج الّدراسة  

المطور        الكيمياء  كتاب  لتحليل  التّحليلي  الوصفي  المنهج  هو  الدراسة  هذه  في  المتبع  المنهج 

 للصف العاشر األساسي. 

 

 الّدراسة  عيّنة

تكونت عينة الدراسة من كتاب الكيمياء المطّور للصف العاشر المطور بجزأيه األول والثاني       

 م . 2021-2020للعام الدراسي 

 أدوات الدراسة: 

 من أجل جمع البيانات الالزمة لتحقيق أغراض الدراسة تم بناء واستخدام األدوات التالية: 

 أواًل: أداة تحليل المحتوى 

من أجل إجراء تحليل كتاب الكيمياء بجزأيه األول والثاني للصف العاشراألساسي تم بناء أداة       

 (Partnershipالتحليل في ضوء مهارات مؤسسة الّشراكة للقرن الحادي والعشرين ومؤشراتها

Century Skills  stFor 21 :بالواليات المتحدة األمريكية  والتي تُعّرف تلك المهارات بأنها )  

"المهارات التي يحتاجها الطلبة من أجل النجاح في المدرسة والعمل والحياة". كما وتم االستعانة  

(. وقد تم مواءمة تلك المهارات الواردة في األداة مع البيئة األردنية 2016بأداة التحليل السبحي )

 من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين.

يل المحتوا بعد مراجعة مهارات مؤسسة الشراكة للقرن الحادي والعشرين  وقد تم بناء أداة تحل     

(   وفان الر 2018(  وحجة )2020(  والعمري )2020وأداة آل غواء الشهراني وآل محفوت )

(  ومن ثم تم تحديد عدد مجاالت أداة التحليل  2014(  وشلبي )2016(  وسبحي )2017وآخرين )

( مهارة فرعية  وبعد  28ها عشرة مهارات أساسية  واشتملت على )بثالثة مجاالت رئيسة  تفرع من

 ذلك تم عرض األداة على مجموعة من المحكمين للتأكد من صدقها.

 

  (: ضوابط الحكم على درجة توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في كتاب الكيمياء1جدول )

 المطّور للصف العاشر األساسي

 التوافر درجة  النسبة المئوية 

  إلى  من

 متوفر بدرجة منخفضة 30% 0%

 متوفر بدرجة متوسطة %70 %30أكبر من 

 متوفر بدرجة عالية  %100 %70أكبر من 
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 ( : توزيع مجاالت أداة تحليل المحتوى. 2جدول )

الييمييهييارات  المهارات األساسية مجال المهارة  عييدد 

 الفرعية 

مهيارات التعلم والتجيدييد  

 )اإلبداع(

 اإلبداع واالبتكار  -

 التفكير الناقد وحل المشكالت   -

 التواصل والتعاون   -

3 

4 

4 

اليتيكينيوليوجييييا  ميهييارات 

 والمعلومات واإلعالم

 الثقافة المعلوماتية  -

 الثقافة اإلعالمية   -

ثقافة تكنولوجيا المعلومات   -

 واالتصاالت  

3 

2 

2 

اليحيييياتيييية   اليميهييارات 

 والمهنية  

 المرونة والقدرة على التكيف  -

 المبادرة والتوجه الذاتي   -

مهارات اجتماعية ومهارات عبر  -

 الثقافات 

 القيادة  -

2 

3 

3 

2 

 28 المجموع

 صدق أداة تحليل المحتوى 

للتأكد من مدا صدق أداة الدراسة المراد تحليلها وقياسها بدقة  تم عرض أداة تحليل المحتوا      

على عدد من المحكمين التربويين والمتخصصين في المناهج والتدريس بغرض معرفة مالحظاتهم  

قتها   واقتراحاتهم  من حيث أهمية الفقرات  ومدا مناسبتها للمرحلة  وسالمة صياغتها اللغوية ود

وفي ضوء تلك المالحظات تم إجراء التعديالت الالزمة من حذف وتعديل حتى وصلت األداة إلى 

 صورتها النهائية.

 ثبات أداة تحليل المحتوى:   

التحليل مرة       إعادة  العاشراألساسي  ثم تم  المطّور للصف  الكيمياء  لكتاب  المحتوا  تم تحليل 

ا واحد ا  وبعد ذلك تم حساب معامل االتفاق بين التحليلين باستخدام   أخرا بفارق زمني بلغ شهر 

أن   ( وهي مرتفعة وتعني0.97وقد كانت قيمة معامل الثبات ) (   2014معادلة هولستي )دهمان   

 األداة مناسبة ألغراض الدراسة. 

 CR=2M/(N1+N2)معادلة الثبات لهولستي                                                          

أن   الثبات،  CRحيث  معامل    M    ،التحليلين المتفق عليها خالل  الفئات      N1+N2  عدد 

 مجموع الفئات في كال التحليلين. 
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 إجراءات  الدراسة  

 

 : تم في هذه الدراسة اتباع اإلجراءات اآلتية

وآل    - الشهراني  غواء  آل  دراسة  مثل:  السابقة  للدراسات  بالرجوع  المحتوا  تحليل  أداة  إعداد 

( (  وسبحي  2017(  وفان الر وآخرين )2018(  وحجة )2020(  والعمري )2020محفوت 

(2016 .) 

 التحقق من صدق وثبات أداة التحليل  -

 إجراء التحليل للمحتوا كتاب الكيمياء المطّور للصف العاشر األساسي. -

إجراء التحليل المناسب لتحديد مهارات القرن الحادي والعشرين المتضمنة في كتاب الكيمياء    -

 م. 2021-2020المطّور للصف العاشر األساسي لعام 

 

 

 صائية المعالجات اإلح

استخدام معادلة هولستي الستخراج معامل الثبات وحساب نسبة االتفاق بين المحللتين من ثبات    -

 عملية التحليل . 

استخراج النسب المئوية للمجاالت والمهارات الفرعية للقرن الحادي والعشرين في كل مجال في   -

 كتاب الكيمياء المطّور للصف العاشر االساسي.

 

 

 

 نتائج الدراسة

القرن  • مهارات  مجاالت  توافر  نسبة  ما  ومناقشتها:  األول  بالسؤال  المتعلقة  النتائج 

رؤية   ِلتحقيق  األساسي  العاشر  للّصف  المطور  الكيمياء  كتاب  في  والعشرين  الحادي 

 ؟ 2025األردن 

من خالل أداة الدراسة  تمت عملية تحليل محتوا كتاب الكيمياء المطّور للصف العاشر  

األول والثاني  وبعدها تم حساب عدد المؤشرات المتحققة لكل مهارة    األساسي بجزأيه

جمع   بعد  تم  وقد  والتقويم   واألنشطة   والمحتوا   األهداف   مجاالت:  في  أساسية 

الحادي   القرن  مهارات  مجاالت  من  مجال  لكل  المئوية  النسب  وحساب   التكرارات  

ف العاشراألساسي. كما هو  والعشرين ومدا تضمينها في كتاب الكيمياء المطّور للص

 (.3موضح في الجدول )
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(: النسب المئوية لمجاالت مهارات القرن الحادي والعشرين ومدى تضمينها في كتاب  3الجدول )

 الكيمياء للصف العاشراألساسي.

النسبة  المجال 

 المئوية

مدا 

 التضمين

 متوسطة  %49.68 مهارات التعلم والتجديد )اإلبداع( 

 منخفضة %8.75 التكنولوجيا والمعلومات واإلعالممهارات 

 متوسطة  %41.57 مهارات الحياتية والمهنية 

 

ا من  يوضح الجدول السابق أن مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت هي أكثر المهارات تكرار 

  %(. بينما كانت26.5( بنسبة مئوية )659بين مهارات القرن الحادي والعشرين حيث بلغ عددها )

ا حيث بلغ عددها ) %(. أما ترتيب  1.5( بنسبة مئوية )36مهارات الثقافة اإلعالمية هي األقل تكرار 

 المهارات من حيث التكرارات والنسب المئوية فقد كانت كما يأتي: التفكير الناقد وحل المشكالت  

الذاتي  والتوجه  والتعاون   المبادرة  التواصل  التكي  مهارات  على  والقدرة  اإلبداع المرونة  ف  

والثقافة المعلوماتية  وثقافة تكنولوجيا    المهارات االجتماعية والمهارات عبر الثقافات   واالبتكار 

 المعلومات واالتصاالت  والثقافة اإلعالمية.    

يتضح من الجدول السابق أن نسبة احتواء كتاب الكيمياء المطّور للصف العاشر األساسي لمهارات   

%( أي تم تضمينها بدرجة متوسطة  بينما كانت نسبة 49.68التعلم والتجديد )اإلبداع( قد بلغت )

رجة %(  أي تم تضمينها في الكتاب بد8.75احتواء مهارات التكنولوجيا والمعلومات واإلعالم )

المطّور  الكيمياء  كتاب  في  احتوائها  نسبة  فبلغت  والمهنية  الحياتية  المهارات  أما  منخفضة  

%(  أي تم تضمينها بدرجة متوسطة بالنسبة لضوابط الحكم على درجة توافر مهارات  41.57)

 القرن الحادي والعشرين في كتاب الكيمياء المطّور. 

 

ها: ما درجة تضمين مهارات القرن الحادي  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشت •

األردن  ِلتحقيق رؤية  األساسي  العاشر  للصف  المطّور  الكيمياء  كتاب  في  والعشرين 

 ؟2025

تتمثل  اإلجابة عن هذا السؤال في تحديد مجاالت ومهارات أداة التحليل  بعد عرضها على عدد      

الفرعية. وقد شملت المهارات الرئيسة    من المحكمين  وقد شملت المهارات الرئيسة  والمهارات
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للصف  المطّور  الكيمياء  كتاب  محتوا  تحليل  بعد  مهارة  لكل  والمؤشرات  الفرعية   والمهارات 

العاشر األساسي بجزأيه األول والثاني باستخدام أداة تحليل المحتوا في صورته النهائية تتكون  

( مهارة فرعية تم اعتمادها ضمن  28( مهارات أساسية  )10من ثالث مجاالت من المهارات  )

 (.4أداة التحليل  كما هو موضح في الجدول )

 (: مجاالت والمهارات األساسية والفرعية ِلمهارات القرن الحادي والعشرين  4جدول )

 المهارات الفرعية  المهارات األساسية  المجال 

والتجديد  التعلم  مهارات 

 )اإلبداع( 

 خالق التفكير بشكل  اإلبداع واالبتكار 

 العمل االبتكاري مع اآلخرين

 تنفيذ االبتكارات

 التفكير بشكل فعال التفكير الناقد وحل المشكالت  

 استخدام التفكير المنظومي 

 إصدار األحكام والقرارات 

 حل المشكالت

 

ألغراض   التواصل والتعاون   بوضوح  التواصل 

 متعددة 

متنوعة  وسائل  استخدام 

 للتواصل 

 

 اآلخرينالتعاون مع 

األخالقية  الجوانب  مراعاة 

 في التعاون

التكنولوجيا  مهارات 

 والمعلومات واإلعالم 

المعلومات  الثقافة المعلوماتية إلى  الوصول 

 وتقييمها 

 استخدام وإدارة المعلومات 

األخالقية  الجوانب  مراعاة 

 في التعاون

 تحليل وسائل اإلعالم الثقافة اإلعالمية  

 إعالمية ابتكار منتجات 

المعلومات    تكنولوجيا  ثقافة 

 واالتصاالت 

 تطبيق التكنولوجيا بفاعلية 
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األخالقية  الجوانب  مراعاة 

 عند استخدام التكنولوجيا

 التكيف مع التغيير  المرونة والقدرة على التكيف المهارات الحياتية والمهنية 

 المرونة

 واألهداف إدارة الوقت  المبادرة والتوجه الذاتي  

 العمل مستقال  

 التعلم الذاتي 

ومهارات    اجتماعية  مهارات 

 عبر الثقافات

 

 

 

 

 

 

بشكل  التعلم  جودة  تقييم 

 مستقل 

 التفاعل بكفاءة مع اآلخرين

فرق   في  بفاعلية  العمل 

 متنوعة 

 قيادة وتوجيه اآلخرين  القيادة 
 

عن  المسؤولية  تحمل 

 اآلخرين

 

 

والنسب المئوية للمهارات الموجودة في الكتاب وتظهر نتائج التحليل وتلك وتم حساب التكرارات  

 (. 5النسب في الجدول )

 (: تكرارات مهارات القرن الحادي والعشرين المختلفة ونسبها المئوية.5جدول )

الحادي   المجال  القرن  مهارات 

 والعشرين

تكرارات 

الفصل  

 األول

تكرارات 

الفصل  

 الثاني

 المجموع 

مهارات  

التعلم 

اإلبداع   مهارات 

 واالبتكار

134 106 240 

 10.76% 8.57% 9.67% 
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والتجديد 

 )اإلبداع( 

الناقد  التفكير  مهارات 

 وحل المشكالت 

365 294 659 

 29.31% 23.77% 26.55% 

التواصل   مهارات 

 والتعاون

185 149 334 

 14.86% 12.05% 13.46% 

مهارات  

التكنولوجيا  

والمعلومات  

 واإلعالم

الثقافة  مهارات 

 المعلوماتية 

12 101 113 

 0.96% 8.16% 4.55% 

الثقافة  مهارات 

 اإلعالمية

8 28 36 

 0.64% 2.26% 1.46% 

مهارات ثقافة تكنولوجيا  

 المعلومات واالتصاالت 

8 60 68 

 0.64% 4.85% 2.74% 

الحياتية  المهارات 

 والمهنية 

المرونة  مهارات 

 والقدرة على التكيف

174 155 329 

 13.98% 12.53% 13.26% 

المبادرة  مهارات 

 والتوجه الذاتي 

238 208 446 

 19.12% 16.81% 17.96% 

االجتماعية  المهارات 

عبر  والمهارات 

 الثقافات

64 85 149 

 5.14% 6.87% 6% 

 108 51 57 مهارات القيادة 

 4.58% 4.12% 4.35% 

 

ا من  5يتضح من الجدول ) ( أن مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت هي أكثر المهارات تكرار 

%(. بينما كانت  26.5( بنسبة مئوية )659بين مهارات القرن الحادي والعشرين حيث بلغ عددها )

تيب  %(. أما تر1.5( بنسبة مئوية )36مهارات الثقافة االعالمية هي األقل تكرارا حيث بلغ عددها )
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 المهارات من حيث التكرارات والنسب المئوية فقد كانت كما يأتي: التفكير الناقد وحل المشكالت  

( عددها  الذاتي  والتوجه  )446المبادرة  مئوية  بنسبة  والتعاون   %( 17.96(  التواصل  مهارات 

ة ( بنسب329المرونة والقدرة على التكيف بلغ عددها )  %( 13.46( بنسبة مئوية )334عددها )

المهارات االجتماعية    %( 9.67( بنسبة مئوية ) 240%(  اإلبداع واالبتكار عددها )13.26مئوية )

( 113والثقافة المعلوماتية عددها )  %( 6( بنسبة مئوية )149والمهارات عبر الثقافات بلغ عددها )

( مئوية  )4.55بنسبة  عددها  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  وثقافة  م%68(   بنسبة  ئوية ( 

 %(. 1.46( بنسبة مئوية )36%(  والثقافة اإلعالمية عددها )2.74)

الحادي         القرن  لمهارات  األساسي  العاشر  للصف  المطّور  الكيمياء  كتاب  احتواء  درجة  أن 

الكتاب  في  المهارات  لتوافر  الكلية  النسبة  بلغت  حيث  باإلجمال  منخفضة  كانت  والعشرين 

الكتاب )%(  وبلغت نسبة توافر مه9.96) التعلم والتجديد )اإلبداع( في  %(  يبنما  16.56ارات 

( والمهنية  الحياتية  المهارات  توافر  نسبة  التكنولوجيا  10.39كانت  مهارات  توافر  ونسبة    )%

%(  وهذه نسب منخفضة ال تلبي احتياجات هذا القرن. وقد يكون  2.92والمعلومات واإلعالم )

المنا على  القائمين  تركيز  بسبب  إدراج  ذلك  من  أكثر  الدراسية  للمادة  العلمي  المحتوا  على  هج 

كتاب   في  المهارات  هذه  نق   وراء  السبب  يرجع  وقد  فيها.  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات 

الكيمياء المطّور للصف العاشر األساسي إلى عدم وجود خطة واضحة  إلدراج هذه المهارات في  

المناهج    الكتاب  إذ تم إدراجها بطريقة عشوائية غير ممنهجة  أو أنها كانت غائبة عن واضعي 

أن   نجد  التحليل  عملية  خالل  ومن  المدرسية.  الكتب  في  العهد  حديثة  المهارات  هذه  أن  باعتبار 

الجزء   أكثر من  الجزء األول  قد توافرت في  الحياة والمهنة  التعلم واالبتكار  ومهارات  مهارات 

ت ووسائل اإلعالم التي كانت األقل حظ ا من حيث نسبة  الثاني  بينما مهارات تكنولوجيا المعلوما

الثاني أكثر من الجزء   توافرها في كتاب الكيمياء المطّور  فقد ارتفعت نسبة توافرها في الجزء 

(   2020(  والعمري )2020األول. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة آل غواء الشهراني وآل محفوت )

 (. 2014(  وشبلي )2016(  وسبحي )2017(   وفان الر وآخرين )2018وحجة )

 

 توصيات الدراسة

 في ضوء ما تقدم من نتائج  خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها:

ضرورة إدخال مهارات القرن الحادي والعشرين بشكل مستقل ومنفرد في اإلطار العام للمناهج  ▪

 المستويات(. األردنية لجميع الكتب المطورة )جميع المباحث وعلى كافة 
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إعادة النظر في محتوا كتاب الكيمياء المطّور للصف العاشر األساسي من حيث تناوله لجميع  ▪

كافة    الشخصية  جوانب  تنمي  التي  المهارات  خاصة  والعشرين   الحادي  القرن  لمهارات 

ا ما يتعلق منها بمهارات المعلومات  واالتصال  والمهارات االجتماعية  وفهم الثقافات  خصوص 

ا   نظر  القيادة  ومهارات  اإلعالم   وسائل  ثقافة  ومهارات  الثقافات(   عبر  )المهارات  المتعددة 

 ألهميتها إلعداد المتعلم لمواجهة تحديات الحياة  ومعالجة مشكالتها التي تواجهه.

تركيز المركز الوطني لتطوير المناهج بشكل أكبر على موضوع التقويم  وتضمين المناهج  ▪

 راعي مهارات القرن الحادي والعشرين بشكل أوضح. جوانب تقويمية تُ 

إجراء دراسة لوضع تصور مقترح لتضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج   ▪

 األردنية المطّورة بشكل عام.

القرن  ▪ التي تتعلق بمهارات  الدراسات  الحالية في إجراء المزيد من  الدراسة  االستفادة من نتائج 

 كتب الكيمياء األخرا من الصف التاسع األساسي إلى الصف الثاني عشر.    الحادي والعشرين على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

289 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

 المراجع

 المراجع العربية  
(. تقويم محتوا مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء  2020غواء الشهراني  بدرية وآل محفوت  محمد )  آل

 . 468-418(  72 )التربويةالمجلة مهارات القرن الحادي والعشرين  

   عمان: دار المسيرة.التعلم المبني على المشكالت الحياتية وتنمية التفكير(. 2009إبراهيم  بسام عبدهللا طه )

.2014ألكسو) الحادي  (  القرن  ومهارات  األعمال  ريادة  إلدراج  استراتيجية  العمل:  لسوق  العربي  الشباب  إعداد 
   pwc  . تونس:مطابعوالعشرين في قطاع التعليم العربي

( يوسف  الجامعيين(.  2007تمار   والطلبة  للباحثين  المحتوا  والنشر  تحليل  للدراسات  كوم  طاسكيج:  الجزائر:    

 والتوزيع. 

 . بغداد: دار الحواء. المنهج وتحليل الكتاب(. 2009التميمي  عواد )

(. دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان في إكساب خريجيها مهارات  2016التوبي  عبدهللا والفواعير  أحمد )

 .  34-18(  2)2  مجلة المعهد الدولي للبحث والدراسة ومعارف القرن الحادي والعشرين. 

( حكم  الق2018حجة   لمهارات  العليا  األساسية  للمرحلة  العلوم  كتب  تضمين  مدا  والعشرين. (.  الحادي  رن 

 .  178-163 (  3)45  دراسات_العلوم التربوية

   عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة. الجودة الشاملة في المناهج وطرق التدريس(.  2011الحريري  رافدة )

( مي  )(.  2014دهمان   للصفوف  العلوم  كتب  محتوا  اخت 8-5تحليل  متطلبات  ضوء  في  بفلسطين  األساسي  بار ( 
(TIMSS).رسالة ماجستير غير منشورة  كلية الدراسات العليا  جامعة األزهر  غزة . 

 . عمان: دار الشروق.  االتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها(. 2010زيتون  عايش محمود )

علوم المطور للصف  (. مدا تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في مقرر ال2016سبحي  نسرين بنت حسن )

 . 44-9(  1)1 ، مجلة العلوم التربوية األول المتوسط بالمملكة السعودية. 

( علي  والعساف   موسى  والتنفيذ(.  2018شتيوي   التخطيط  بين  الوطنية  التنموية  الدراسات  البرامج  مركز   .

 .50-1االستراتيجية في الجامعة األردنية  

مهارات القرن الحادي والعشرين في مناهج العلوم بالتعليم األساسي   (. إطار مقترح لدمج2014شلبي  نوال محمد )

 . 2(  10)3  المجلة التربوية المتخصصة في مصر. 

 . القاهرة: دار الفكر العربي.استخداماته-ُأسسه-تحليل المحتوا في العلوم اإلنسانية مفهومه(. 2004طعيمة  رشدي )

ادي والعشرين في كتب الفيزياء للمرحلة األساسية العليا في  (. تضمين مهارات القرن الح 2020العمري  وصال )

 . 475- 461(  4)16  المجلة األردنية في العلوم التربوية األردن: دراسة تحليلية. 

 . عمان: دار المسيرة. تحليل محتوا المنهج في العلوم اإلنسانية(. 2018محمد  وائل وعبد العظيم  ريم )

اإلطار العام والخاص للعلوم ومعاييرها ومؤشرات أدائها من مرحلة رياض  (.  2019المركز الوطني لتطوير المناهج )
   منشورات المركز الوطني للمناهج  عمان: األردن.األطفال إلى الصف الثاني عشر 

ركز الوطني للمناهج  عمان:   منشورات الماإلطار العام للمناهج األردنية (.  2020المركز الوطني لتطوير المناهج )

 األردن.

الطبعة التجريبية. منشورات وزارة  .كتاب الكيمياء للصف العاشر األساسي (.2020المركز الوطني لتطويرالمناهج )

 التربية والتعليم  مديرية المناهج والكتب المدرسية  عمان: األردن. 

صاالت في التعليم في خمس دول عربية : تحليل مقارن تكنولوجيا المعلومات واالت(.  2012معهد اليونسكو لإلحصاء )
لدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والجاهزية اإللكترونية في مدارس: مصر واألردن وُعمان وفلسطين 

 .وقطر



 

290 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

(. درجة توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في مقرر التكنولوجيا للمرحلة األساسية  2017ملحم  أماني محمد )

   فلسطين. جامعة النجاح الوطنيةا ودرجة امتالك الطلبة لتلك المهارات. رسالة ماجستر غير منشورة  العلي

- 2016على األهداف العالمية لتنمية المستدامة للسنوات    2025(. اشتمال وثيقة رؤية األردن  2019نّصار  هاجر )

 . 341-318  8برلين   – المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –. مجلة العلوم االجتماعية 2030

(. تقويم منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية العامة في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين.  2016يونس  إدريس )

 . 92-63(  76  )مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية

  باريس:  ربية للقرن الحادي والعشرين التعليم ذلك الكنز المكنون  تقرير اللجنة الدولية المعنية بالت(.  1996اليونسكو)

 اليونسكو. 

. عمان: دار صفاء للنشر  2  طتحليل مضمون المناهج المدرسية(.  2014الهاشمي  عبد الرحمن وعطية  محسن )

 والتوزيع. 

 

 المراجع العربية مترجمة 
Al Ghawa Al Shahrani, Badriya and Al Mahfouz, Muhammad (2020). Evaluating the 

content of science curricula at the intermediate level in light of the twenty-first 

century skills, The Education Journal, (72), 418-468. 

Ibrahim, Bassam Abdullah Taha (2009). Learning based on life problems and the 

development of thinking, Amman: Dar Al-Masirah. 

ALECSO (2014) Preparing Arab Youth for the Labor Market: A Strategy for Including 

Entrepreneurship and Twenty-First Century Skills in the Arab Education Sector. 

Tunisia: Pwc Press 

Tamar, Youssef (2007). Content analysis for researchers and university students, Algeria: 

Taskij: com for studies, publishing and distribution. 

Al-Tamimi, Awad (2009). Curriculum and book analysis. Baghdad: Dar Al Hawa. 

Al-Tobi, Abdullah and Al-Fawaeer, Ahmad (2016). The role of higher education 

institutions in the Sultanate of Oman in providing their graduates with the skills and 

knowledge of the twenty-first century. Journal of the International Institute for 

Research and Study, 2 (2), 18-34. 

Hajjah, Hakam (2018). The extent to which science textbooks include the upper-level 

skills of the twenty-first century. Studies_Educational Sciences, 45 (3), 163-178. 

Hariri, Rafideh (2011). Total Quality in Curricula and Teaching Methods, Amman: Dar 

Al Masirah for Publishing, Distribution and Printing. 

Dahman, Mai (2014). Analyzing the content of science books for grades (5-8) basic in 

Palestine in light of the requirements of the (TIMSS) test. Unpublished MA Thesis, 

Faculty of Graduate Studies, Al-Azhar University, Gaza. 

Zaitoun, Ayesh Mahmoud (2010). Contemporary global trends in science curricula and 

its teaching. Amman: Dar Al Shorouk. 



 

291 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

Subhi, Nasreen bint Hassan (2016). The extent to which twenty-first century skills are 

included in the developed science course for the first intermediate grade in the 

Kingdom of Saudi Arabia. Journal of Educational Sciences, 1 (1), 9-44. 

Shtiwi, Musa and Al-Assaf, Ali (2018). National development programs between 

planning and implementation. Center for Strategic Studies at the University of 

Jordan, 1-50. 

Shalabi, Nawal Muhammad (2014). A proposed framework for integrating twenty-first 

century skills in science curricula with basic education in Egypt. The Specialized 

Educational Journal, 3 (10), 2. 

Taaima, Rushdie (2004). Content analysis in the humanities: its concept - its foundations 

- its uses. Cairo: The Arab Thought House. 

Al-Omari, Wisal (2020). Including the twenty-first century skills in physics textbooks for 

the higher basic stage in Jordan: an analytical study. Jordan Journal of Educational 

Sciences, 16 (4), 461-475. 

Muhammad, Wael and Abdel-Azim, Reem (2018). Analyzing curriculum content in the 

humanities. Amman: House of the March. 

National Center for Curriculum Development (2019). The general and special framework 

for science, its standards and performance indicators from kindergarten to the 

twelfth grade, Publications of the National Curriculum Center, Amman: Jordan. 

National Center for Curriculum Development (2020). The General Framework for the 

Jordanian Curricula, Publications of the National Curriculum Center, Amman: 

Jordan. 

National Center for Curriculum Development (2020). Chemistry book for the tenth grade. 

Experimental edition. Publications of the Ministry of Education, Directorate of 

Curricula and Textbooks, Amman: Jordan. 

NESCO Institute for Statistics (2012). Information and Communication Technology in 

Education in Five Arab Countries: A Comparative Analysis of Integrating ICT and 

E-Readiness in Schools: Egypt, Jordan, Oman, Palestine, and Qatar. 

Melhem, Amani Muhammad (2017). The degree of availability of twenty-first century 

skills in the technology course for the higher basic stage and the degree to which 

students possess these skills. Unpublished Master's thesis, An-Najah National 

University, Palestine. 

Nassar, Hajar (2019). The Jordan Vision 2025 document includes the global goals for 

sustainable development for the years 2016-2030. Journal of Social Sciences - Arab 

Democratic Center Germany - Berlin, 8, 318-341. 

Yunus, Idris (2016). Evaluating the geography curriculum at the high school level in light 

of the skills of the twenty-first century. Journal of the Educational Association for 

Social Studies, (76), 63-92. 



 

292 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

UNESCO (1996). Education is the treasure in it, Report of the International Commission 

on Education for the Twenty-first Century, Paris: UNESCO. 

 

Al-Hashemi, Abdul-Rahman and Attia, Mohsen (2014). Analyzing the content of school 

curricula, i 2. Amman: Safaa House for Publishing and Distribution. 

 

 

 

 

 المراجع األجنبية  
Adi, H. (2019). Content Analysis of students Book When English Rings A Bell: 

Journal of English Language Teaching.8(1),49-59.  

Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., & Rumble, M. (2011). 

Defining 21st century skills, draft white paper. Melbourne, Australia: University of 

Melbourne. 

Drisko, J., & Maschi. T. (2016). Content Analysis. London: Oxford University Press. 

El-Baz, M. (2013). Developing the science curriculum for the third preparartory  grade 

in light of the Skills of the 21st Century . Journal of Scientific Education, 16(6),1-

42. 

Hiong, L. & Osman, K. (2013). A conceptual framework for the integration of 21st 

Century Skills in biology education. Research Journal of Applied Sciences, 

Engineering and Technology, 6(16), 2976-2983. 

Kivunja, C.(2015). Teaching Students to Learn and to Work Well With 21st Century 

Skills: Unpacking  the Career and life Skills Domain of the New Learning Paradigm. 

International Journal of Higher Education. 4.1-11. 

Oppliger, P. A. & Davis, A. (2016). Portrayals of bullying: a content analysis of picture 

books for preschooler. Early Childhood Education Journal, 44(5), 515-526. 

NCREL. (2003). Engauge ® 21st Century Skills Central Regional Educational 

Labarotery and the Metiri Group. 

Neuendorf, K.A. (2002). The Content Analysis Guidebook. London, Sage Publications.   

The Partnership for 21st Century Skills (2015). Framework for 21st Century Learning. 

http://www.p21.org-our_work/p21_framework.    

Suto, I. (2013). 21st Century Skills: Ancient, Ubiquitous, Enigmatic Research Matter. 

Campridge Assessment Puplication, (15), P. 2-14. 

Trilling, B.& Fadel, C.(2009). 21st Century Skills Learning for Life in our Times, 

Jossey_Bass, San Francisco, CA. 

Trilling, D., & Jonkman, J. G. (2018). Scaling  up content analysis. Communication 

Methods and Measures, 12(2-3), 158-174. 

http://www.p21.org-our_work/p21_framework


 

293 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

Van Laar . Ester, Van Deursen . Alexander J . A . M, Van Dijk. Jan A . G . M, De Haan 

. Jos(2017). The Relation Between 21st Century Skills and Digital 

Skills:Asystematic Literature Review, Computers in Human Behavior, 72, 577-

588.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

294 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

295 Journal of Averroes University in Holland,43 (2021)    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
A scientific journal published quarterly 

 

 

 

ISSN: 2666-2329 

 
 

 

Correspondence address 

Brahmalaan 18, 3772PZ, Barneveld, The Netherlands 

08189752 Registration number in Holland 

NL242123028B01 Tax record 

 

Correspondence methods 

www.averroesuniversity.org Website 

ibnrushdmag@averroesuniversity.org E-mail 

0031342846411 Telefax 

 
The subscription fee is 10 EURO or the equivalent in US Dollars 

Subscription duration  Per person Per Institute 

Yearly  60 80 

Two-year 110 150 

Three-year 160 200 

 
© All Printing and publication rights reserved to Averroes University in Holland  

Journal issue 43                                                                         June 2021 

 

  

Journal of  

Averroes University  
in Holland 



 

 

 

 

 

Dr. Tayseer Al-Alousi Editor in Chief 

Dr. AbdulIllah Assaigh Vice editor in chief 

Dr. Mohammed A. Younes Editorial director 

Dr. Mutaz I. Ghazwan Editorial Secretary 

Editorial Staff 

Dr. Safa Lutfi 

Dr. Selah Germyan 

Dr. Jamil Hamdaoui 

Dr. Idrees Jaradat 

Dr. Radouane Belkhiri 

 

 

  

 

Editorial Board 

 
 



 

 

 

Board of councelors 

UK Prof.Dr. Jamil Niseyif 

Atherbejan Prof.Dr. Aida Qasimofa 

Algeria Prof.Dr. Amiraoui Ahmida 

Iraq Prof.Dr. Jallal Al Zubaidy 

Iraq Prof.Dr. Ali Jamil Abbas 

Iraq Prof.Dr. Said A.Hadi ElMirhij 

USA Prof.Dr. Muhemmed Rabae 

Iraq Prof.Dr. Thyaa G. AlUboudy 

Jordan Prof.Dr. Khlaif M. gharaybeh 

Iraq Prof. Dr. Hussein Al Anssary 

Iraq Prof.Dr. Hind Abbas AlSudany 

Iraq Prof.Dr Suaad Hadi Al Taai 

Algeria Prof.Dr El kebar Abdelaziz 

Algeria Ass.Prof.Dr Aida Haouchi 

Jordan Ass.Prof. Mohareb A. Alsmadi 

Morroco Ass.Prof. Malikah Naiem 

Indonisia Ass.Prof.Dr Hanik Mahliatussikah 

Algeria Ass.Prof.Dr Djaafar yayouche 

Algeria Ass.Prof.DrWahiba Bourabaine 

Algeria Ass.Prof.DrFatima Dilmi 

Iraq Ali Khalaf Husain Al Obaidy 

 

 

 
All published works are evaluated by experts in their own field of 

science and art. 

 

 
 



 

 

 
 

 

 


