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قواعد و�شوابط الن�شر العلمي يف جملة بحوث 
1. يجب األ تزيد م�صاحة الن�صر عن �صتة الآف كلمة للبحث �صاملة املراجع.

2. يعد ملخ�صان للبحث: اأحدهما باللغة العربية،   والآخر باللغة الإجنليزية، على اأن ل تتجاوز كلمات 
كل واحد منهما )200( كلمة.

، كلماٌت مفتاحية )Key Words( ل تزيد على خم�س كلمات  ، والإجنليزيَّ 3. يلي امللخ�صني: العربيَّ
)غري موجودة فـي عنوان البحث(، تعرب عن املجالت التي يتناولها البحث؛ لت�صتخدم فـي التك�صيف. 
للباحث، كما يجب  العلمية  الأمانة  لتعزيز  العلمي  البحث  لتوثيق مراجع   APA ا�صتخدام طريقة   .4
ال�صابقة،  – حال وجودها -، الدرا�صات  اأهدافه، حمدداته  اأن تت�صمن املنهجية م�صكلة البحث، 

اخلامتة وت�صمل النتائج والتو�صيات. 
5. يراعى عند تكرار امل�صدر يف �صفحة ثانية من البحث يذكر فقط ا�صم امل�صدر ورقم ال�صفحة اأو رقم 

ال�صفحة واجلزء اذا كان الكتاب اأجزاء.
اإذا ت�صرف  اأما  " " يف حال نقل الكالم من امل�صدر ن�صًا،  اأقوا�س التن�صي�س ال�صغرية  6. اعتماد 
ا�صم  "ينظر" قبل  كلمة  الهام�س  ويكتب يف  اأقوا�س  الكالم بني  ي�صع  املنقول فال  بالكالم  البحث 

امل�صدر.
وللبحوث   ،)14( ) Simplified Arabic (،  بحجم     العربية  للبحوث  املنت  فـي  اخلط  نوع  يكون   .7
الإجنليزية ) Times New Roman (،  بحجم )11(، وتكون العناوين الرئي�صة حجم 18 والهام�س 

12، وهوام�س ال�صفحة 2.5 �صم، وامل�صافة  بني الأ�صطر مفردة.
8. يكون نوع اخلط فـي اجلداول للبحوث العربية ) Simplified Arabic (، بحجم )10(، وللبحوث 
الإجنليزية ) Times New Roman (،  بحجم )8(، كما يراعي يف البحث املت�صمن جداول وا�صكال 

كتابة رقم ال�صكل وعنوانه اأعاله ثم اجلدول م�صدره اأ�صفله.
9. ت�صتخدم الأرقام العربية )، Arabic ...3-2-1 ( فـي جميع ثنايا البحث، على اأن يكون ترقيم  �صفحات 

 البحث فـي منت�صف اأ�صفل ال�صفحة.  
10. يكتب عنوان البحث، وا�صم الباحث، اأو الباحثني، واملوؤ�ص�صة التي ينتمي اإليها، �صبل التوا�صل ميل 
ووات�صاب، على �صفحة   م�صتقلة قبل �صفحات البحث، ثم تتبع ب�صفحات البحث، بدءًا بال�صفحة 

الأوىل حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعًا بكامل البحث. 
11. يراعى فـي كتابة البحث عدم اأيراد ا�صم الباحث، اأو الباحثني، فـي منت البحث �صراحة، اأو باأي 
من  بدًل  الباحثني(  اأو  )الباحث،  كلمة  ت�صتخدم  واإمنا  هوايتهم،  اأو  عن  هويته،  تك�صف  اإ�صارة 

ال�صم، �صواء فـي املنت، اأو التوثيق، اأو فـي قائمة  املراجع.  
12. يجب الأخذ بعني العتبار الرتتيب للمراجع، ومراعاة وجود عالمات الرتقيم من فا�صلة ونقطة 
وبع�صها  التوثيق  يف  الفا�صلة  تعتمد  املراجع  فبع�س  املختلفة،  الرتقيم  عالمات  من  وغريها 

تعتمد النقطة.



13. يجب اأن ي�صع الباحث عنوان بريده الإلكرتوين اأ�صفل ا�صمه مع لقبه العلمي. مدر�س. اأ�صتاذ م�صاعد. 
اأ�صتاذ م�صارك... اإلخ

14. يتاأكد الباحث من �صالمة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.   
يفيد   باأن  وجدوا(  )اإن  امل�صاركني  الباحثني  جميع  ومن  منه  موقعًا  تعهدًا  الرئي�س  الباحث  يقدم   .15
حتى  تنتهي  اأخرى  جهة  فـي  للن�صر  يقدم  ولن  للن�صر،  مقدم  غري  واأنه  ن�صره،  ي�صبق  مل  البحث 

 اإجراءات حتكيمه، ون�صره فـي املجلة.
16. لهيئة التحرير حق الفح�س الأّويل للبحث، وتقرير اأهليته للتحكيم، اأو رف�صه.   

17. فـي حال قبول البحث للن�صر توؤول كل حقوق الن�صر للمجلة، ول يجوز ن�صره فـي اأي   منفذ ن�صر اآخر 
ورقيًا اأو اإلكرتونيًا، دون اإذن كتابي من رئي�س هيئة التحرير.  

18. الآراء الواردة فـي البحوث املن�صورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط، ول تعرب   بال�صرورة عن راأي املجلة.    
19. لهيئة التحرير  احلق  فـي حتديد اأولويات ن�صر البحوث.

20. �صرورة توافر معايري علمية واأخالقية يف البحث املر�صل للن�صر يف جملة بحوث، وتّعد مبادئ اأ�صا�صية 
لتحديد عملية الن�صرمنها: - 

- حتري الدقة وامل�صداقية يف تدوين املعلومات والبيانات والنتائج عند حتليلها ون�صرها يف الدرا�صة.

- جتنب التالعب اأو التحيز يف ت�صميم وحتليل البيانات عند عر�صها يف �صفحات الدرا�صات العلمية.
- تقبل النقد العلمي البناء املقدم من جهة املحكمني للبحث والعمل مبوجبه قبل الن�صر.
- احرتام امللكية الفكرية للباحثني واملخرتعني وحقوق الن�صر وعدم انتحالها و�صرقتها.

- توظيف البيانات واملعلومات ونتائج الدرا�صات العلمية ال�صابقة ب�صكل علمي �صليم عند ال�صتفادة منها.
- اللتزام بتعليمات وقواعد الن�صر التي و�صعتها املجلة واجلهات العاملية املنظمة لالأبحاث العلمية.
- جتنب دعم اأي جهات ذات اأجندة خا�صة جتعل من البحث مادة لتحقيق م�صاحلهم غري امل�صروعة.

- عدم انتهاك حقوق الإن�صان وكرامته عند القيام باإجراء جتارب لالأبحاث العلمية على الب�صر.
- يهدف الن�صر لتطوير اجلهات ذات العالقة بالدرا�صة واإفادة الب�صرية وهو الهدف الأ�صمى ولي�س 

مل�صالح �صخ�صية فقط.
- ن�صتخدم املجلة برنامج تقني للك�صف عن النتحال الأكادميي.

21. يحول الباحث ر�صوم الن�صر وقيمتها 250 دولر اأمريكي عقب موافقة جلنة التحكيم.
22. يتم تقدمي البحوث اإلكرتونيًا من خالل بريد املجلة الإلكرتوين: 

 conference@scrlondon.com عناية مدير التحرير
Whatsapp: 0096594448018

مدير عام املجلة رئي�س مركز لندن للبحوث
اأ.د. نا�صر الف�صلي
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خالل عقد من التاأ�شي�ص:
ع�شرة موؤتمرات علمية دولية و  عدد من مجلة بحوث العلمية المحكمة  
بقلم رئي�س التحرير – اأ.د. عبد الملك الدناني

يتزامن �صدور العدد الجديد من مجلة بحوث مع احتفاء مركز لندن للبحوث والدرا�صات 
وال�صت�صارات الجتماعية بالذكرى العا�صرة لتاأ�صي�صه في العا�صمة البريطانية لندن عام 2010، 
وخالل عقد من الزمن نظم المركز ع�صرة موؤتمرات علمية دولية في العديد من العوا�صم العربية 
والأجنبية، منها موؤتمرين افترا�صيين عن  بعد من خالل من�صة Zoom الإلكترونية ب�صبب جائحة 
كورونا، وركزت موؤتمرات المركز الع�صرة الأ�صواء على ق�صايا علمية في مختلف العلوم الجتماعية 
اإلى جامعات  ينتمون  بحثية   باحثًا من جامعات ومراكز  اأكثر من 800  فيها  و�صارك  والإن�صانية، 

ومراكز عربية واأجنبية. 
ومنذ اعتماد مجلة بحوث كمجلة علمية محكمة للمركز عام 2014، �صدر منها 38 عدد ب�صكل 
العربي، وحققت  التاأثير  الح�صول على معامل  المجلة نجاحات متميزة في  دوري منتظم، وحققت 

�صهرة علمية وا�صعة بين اأو�صاط الباحثين واأ�صاتذة الجامعات العربية، حيث ت�صم هيئتها ال�صت�صارية اأكثر من 40 اأ�صتاذًا 
جامعيًا ينتمون لجامعات عريقة في الوطن العربي، وت�صعى المجلة للدخول اإلى معيار �صكوبا�س Scopus العالمي.

متنوعة،   واإعالمية  ولغوية  واجتماعية  اإن�صانية  ق�صايا  تناولت  علمية  درا�صات  خم�س  على  العدد  هذا  ويحتوي 
لباحثين من جامعات اإماراتية، و�صعودية، واأردنية، و�صودانية، وم�صرية، تخدم المجالت الإن�صانية والجتماعية.  

 حيث هدفت الدرا�صة الأولى اإلـى البحث عن اأهداف رئي�صة واأهداف تابعة، تكمنا اأهدافه الرئي�صة في ا�صتنباط  
وتوثيق  النبوية،  وال�صنة  الكريم  القراآن  ن�صو�س  خالل  من  "المعروف"،  م�صطلح  ل�صتعمالت  متكاملة  �صرعية  نظرية 
ال�صلة بين نظرية المعروف ونظرية  العرف اتفاقًا واختالفًا. وما عدا هذين الهدفين، من الإجابة عن الت�صاوؤلت الواردة 
في الفقرة ال�صابقة، هو هدف تابع لأحدهما اأو مكّمل للبحث من دونهما. وخ�ص�صت الدرا�صة الثانية للوقوف على �صمير 
الف�صل واأبعاده الدللية، من خالل تحليل التراكيب التي ورد فيها، وذلك بال�صتفادة  من نظرية النحو التوليدي التحويلي، 
ف البحث المنهج الو�صفي التحليلي لالإجابة عن �صوؤال رئي�س يركز على الوظيفة التركيبية والدللية ل�صمير الف�صل.  ووظَّ
وهدفت الدرا�صة الثالثة اإلى تحديد روؤى علمية م�صتقبلية طبية  للتعامل مع جائحة كورونا، وتحليل جيوطبي للمنحنى 
الوبائي لكوفيد 19، واإن مر�س كورونا Disease Corona، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان ال�صينية اأواخر عام 
2002، حيث اعتقد اأن الفيرو�س انتقل في البداية من  الحيوانات اإلى الب�صر و�صرعان ما تجاوز الحدود الجغرافية لينت�صر 
للتطورات  الإلكترونية، ومدى مواكبتها  تواجه ال�صحافة  التي  التحديات  الرابعة على  الدرا�صة  وركزت  العالم.  في دول 
التقنية واإمكانية تجاوزها، من خالل التطور التقني الحا�صل في مواقع التوا�صل الجتماعي، بحكم اأنها و�صيط ات�صالي 

حديث ومتطور، يمكن ا�صتغالل  اإمكانياتها وخدماتها المتعددة لتقديم المعلومات الحديثة والمفيدة والترويج لها.  
والدرا�صة الخام�صة جاءت بعنوان "المعالجة الإعالمية لق�صايا الإرهاب في المواقع التلفزيونية الإخبارية )درا�صة 
الخطابات  و�صف  اإلى  َتهدف  التي  الت�صخي�صية  الو�صفية  الدرا�صات  في مجملها  �صمن  الدرا�صة    وَتندرج هذه  تحليلية(" 
الإعالمية المتعلقة بق�صية الإرهاب في المواقع التلفزيونية الإخبارية، لذا فاإن الدرا�صة تعتمد على منهج الم�صح لتكوين قاعدة 
اأ�صا�صية من المعلومات المطلوبة لالإلمام الكامل بجوانب الدرا�صة، من خالل ر�صد التقاطع الثقافي واآليات مواجهة الإرهاب 

في المواقع التلفزيونية الإخبارية ومن ثم تحليلها با�صتخدام اأداة تحليل الخطاب النقدي المت�صل بكل من القارئ.
وتحر�س هيئة تحرير المجلة على اإتاحة المجال للكفاءات المعروفة لن�صر نتاجها البحثي في المجلة، من  خالل 
ون�صر  والإن�صانية،  الجتماعية  المجالت  في  البحثي  المجال  بتطوير  ت�صهم  التي  والر�صينة  القيمة  العلمية  الدرا�صات 

المعرفة العلمية بين اأو�صاط الباحثين في الجامعات العربية. ون�صاأل اهلل �صبحانه وتعالى التوفيق وال�صدد.



ملخ�شات
اأبحاث العدد
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ملخ�شات اأبحاث العدد
ت�أ�سيل نظرية »المعروف« في ال�سريعة الإ�سالمية

 وتوثيق �سلته� بنظرية »العرف« في الفقه الإ�سالمي 

د. خالد ح�شين الخالد
اأ�صتاذ م�صاعد في الفقه الإ�صالمي واأ�صوله بكلية المدينة الجامعية بعجمان

ملخ�ص البحث 
جاء البحث يف �صتة مطالب، �صوى املقدمة واخلامتة. 

فاأما املقدمة، فقد بني فيها الباحث م�صكلة البحث وت�صاوؤلته واأهدافه ومنهجية بحثه وخطته.

وكان املطلب الأول لبيان َدللت كلمة )املعروف( لغة و�صرعًا. والثاين عر�س فيه �صواهد معاين )امَلْعروف( 
لغة  الُعـْرف  لبيان حقيقة  والرابع  الإ�صالمية.  ال�صريعة  ليربز معامل نظرية )املعروف( يف  والثالث جاء  �صرعًا. 
وا�صطالحًا. واخلام�س لتحديد ركُن العرِف وبيان �صروُطه. وال�صاد�س ل�صتخال�س مواطن التفاق والفرتاق بني 

نظريتي املعروف والعرف. 

ثم جاءت اخلامتة يف فرعني؛ الأول لعر�س اأهم النتائج، ومنها:  
- للمعروف ثالثة معاٍن يف الن�صو�س ال�صرعية؛ الأول: مبعنى الواجب اأو املندوب اإليه، الذي اأمر به ال�صرع. 

الثاين: مبعنى عمل اخلري اأو الإح�صان اإىل الغري بنحو عام. الثالث: مبعنى الُعْرف املوافق لل�صرع. 
- للعرف معنى واحد هو اعتياد النا�س يف بالد وا�صعة اأو اإقليم من الأر�س، على فهم قول اأو فعل اأو اإ�صارة، 

بنحو يكون هو املتبادر اإىل اأذهانهم، ول يخالف ن�صًا اأو اإجماعًا.  

والثاين لت�صجيل اأهم املقرتحات والتو�صيات، وهي: 
القراآن  اآثر  قراآين  لأنه م�صطلح  العلم؛  العلماء وطلبة  املعروف بني  ا�صتعمالت معاين  ُت�صاع  باأن  اقرتاح   -

ا�صتعماله، دون اإلغاء م�صطلح العرف الذي ا�صتقر عند الفقهاء والأ�صوليني. 
التف�صري  يف  م�صابهة  لدرا�صات  املقارن  ال�صتقرائي  املنهج  باتخاذ  ال�صرعية  البحثية  اجلهات  تو�صية   -

املو�صوعي للقراآن الكرمي وال�صنة النبوية، ل�صتخال�س نظريات مماثلة. 
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ملخ�شات اأبحاث العدد

�سمير الف�سل واأبع�ده الدللية - درا�سة نحوية تحليلية

د. ابتهال محمد علي البار  
ق�صم اللغة العربية واآدابها - جامعة الملك عبدالعزيز

امللخ�ص 

تهدف هذ الدرا�صة اإىل الوقوف على �صمري الف�صل واأبعاده الدللية، عرب حتليل الرتاكيب التي ورد فيها بال�صتفادة 

ف البحث املنهج الو�صفي التحليلي لالإجابة عن �صوؤال رئي�س، هو: من نظرية النحو التوليدي التحويلي، ووظَّ

- ماهي الوظيفة الرتكيبية والدللية ل�صمري الف�صل؟
وتفّرع عنه جمموعة من الأ�صئلة، نحو: 

- هل �صمري الف�صل ا�صم اأم حرف؟ 

- هل له حمل من الإعراب اأم لي�س له حمل؟ 

وعر�س البحث خالفات النحاة حول هذه الأ�صئلة، ورّجح الراأي القائل باأنه باق على ا�صميته يف كل الأحوال، 
واأّن هناك حالتني ل�صتعماله، الأوىل: اأن يكون ا�صما له حمّل من الإعراب، وهو البتداء وبعده خرب، وهي لغة متيم 
واحلالة  القراآنية،  القراءات  بع�س  وبذلك جاءت  الأحوال،  كل  البتداء يف  الف�صل على  ي�صتعملون �صمري  الذين 
الثانية: اأن يكون ف�صال بني املبتداأ واخلرب ل حمل له من الإعراب. وخل�س البحث اإىل اأنَّ �صمري الف�صل ُيعّد و�صيلة 
من و�صائل الربط يف اجلملة ال�صمية؛ اإذ يقوم بوظيفة اأمن اللب�س بني اخلرب والنعت، كما يوؤدي وظائف تركيبية 

ودللية، اأبرزها: التوكيد، والخت�صا�س، والق�صر على �صبيل املبالغة، والتهكم وال�صخرية.



مجلة بحوث، العدد الثامن والثالثون  كانون األول/ديسمبر 2020م - جمادى األولى 1442هـ12

رو مستقلية ية للتع�مل م� حة ورون� وتحليل يوي
 وفيدي ل�الوب للمنحن

ملخ�ص 
تبنّي من خالل هذه الدرا�صة »روؤى م�صتقبلية طبية للتعامل مع جائحة كورونا وحتليل جيوطبي للمنحنى الوبائي 
متعددة  ف�صائل  ت�صببها  حادة  تنف�صية  متالزمة  عن  عبارة  هو   Disease Corona كورونا  مر�س  اأّن   »19 لكوفيد 
من الفريو�صات مثل فريو�س كورونا E229 وفريو�س كورونا   OC43  وفريو�س �صار�س �صنة 2003 وفريو�س كورونا 
NL63  �صنة 2004 وفريو�س كورونا HKU1  �صنة 2005 وفريو�س كورونا امل�صمى مبتالزمة ال�صرق الأو�صط التنف�صية  
MERS �صنة 2012 وفريو�س كورونا امل�صتجدnCoV-19، اكت�صف هذا الفريو�س لأول مرة يف ال�صتينيات، ويعد من 
الأمرا�س امل�صرتكة بني الإن�صان واحليوان،  فبع�س اأنواعه تنتقل من حيوانات معينة خازنة مل�صببه، كالطيور وبع�س 

اأنواع الثدييات،  كما ينتقل بني الب�صر من ال�صخ�س امل�صاب اإىل ال�صخ�س ال�صليم. 

ظهر املر�س لأول مرة يف مدينة ووهان ال�صينية يف اأواخر  �صهر دي�صمرب يف مدينة ووهان  عام 2002، حيث 
اعتقد اأن الفريو�س قد انتقل يف البداية من احليوانات اإىل الب�صر و�صرعان ماجتاوز احلدود اجلغرافية لينت�صر يف 

جميع دول العامل  تقريبا. 

تتجلى الأهمية الوبائية للمر�س ب�صرعة انت�صاره وقابليته على تطوير �صاللت جديدة غري قابلة للعالج، ف�صال 
عن خطورة امل�صاعفات الناجمة عنهما يوؤدي اإىل ارتفاع ن�صبة الوفيات بني امل�صابني به اإذا مل تتم معاجلتهم يف وقت 
اأكرث الفئات تعر�صا ملخاطر املر�س  منا�صب، وب�صكل خا�س كبار ال�صن وامل�صابون باأمرا�س مزمنة، وهوؤلء جميعا  

ب�صبب �صعف املناعة. 

املكتظة  الأجواء  وتهيء  للمر�س  امل�صببة  الفريو�صات   ن�صاط  زيادة  الرطبة على  الباردة  املناخ  ت�صاعد ظروف 
الفر�س لنتقال العدوى بني الأ�صخا�س، كما يعد النتقال وال�صفر من اأهم و�صائل انت�صار العدوى من مكان اإىل اآخر. 

وفيما يخ�س الو�صع الوبائي جلائحة كوفيد 19 فاإنه مقارنة ب�صار�س ومتالزمة ال�صرق الأو�صط التنف�صية، فقد 
تف�ّصى ب�صرعة كبرية  بينما ا�صتغرق تف�صي متالزمة ال�صرق الأو�صط التنف�صية  نحو عامني ون�صف العام لإ�صابة 1000 
الرقم يف غ�صون 48  اإىل هذا  امل�صتجد   بينما و�صل فريو�س كورونا  تقريًبا،  اأ�صهر  اأربعة  �صار�س  وا�صتغرق  �صخ�س، 
اأقل فتكا من املر�صني ال�صابقني  على الرغم من  اأن هذا املر�س  اإىل  يوًما فقط، ومع ذلك  ت�صري البيانات احلالية 
اأن تف�صي املر�س احلايل قد اأدى اإىل وفاة اأعداد كبرية من ال�صكان على م�صتوى العامل. ومن نتائج الدرا�صة اقرتاح 

ا�صرتاتيجيات للحد من انت�صاره.

اأ.د. حنان �شبحي عبيد - االأردن
مدير العالقات الدولية الخارجية بمركز لندن للبحوث

اأ.د. نا�شر الف�شلي - الكويت
رئي�س مركز لندن للبحوث

د. محمد عبد العزير - م�شر
المدير العام لمركز لندن للبحوث
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تحدي� ال�سح�فة الإلترونية في ل من�فسة الموا التم�ية
ية تحليليةرو

ملخ�ص
تقييم تجربة ال�صحافة الإلكترونية العربية يمكن اأن يكون من خالل الواقع الذي تعي�صه، وظروف ال�صتخدام 
المحيطة بالمواطن العربي على الم�صتويين الر�صمي وال�صخ�صي، من حيث ال�صبل المالئمة المواكبة تطور و�صائل 
الت�صال وتقنيات المعلومات، ف�صاًل عن البنية الت�صريعية والتنظيمية واللوائح المنظمة لمواكبة التطور الحا�صل 
في هذا المجال. وفهم تحديات تطور ال�صحافة الإلكترونية في ظل مناف�صة المواقع الجتماعية بروؤية علمية من 
المعرفة  الم�صاحب لعملها، وم�صامين  التطور  التي تعمل فيها، ف�صاًل عن  المحيطة بها، والآليات  البيئة  خالل 
العلمية والممار�صة المهنية الملتزمة، التي تّعد جوهر القيم والعادات والتقاليد الجتماعية في اأي ن�صاط اإعالمي، 

لأن نتائج بع�س الممار�صات والأن�صطة ال�صحفية المتطرفة يمكن اأن ت�صل اإلى مرحلة تجريم من يقوم بها.

ي�صعى هذا البحث اإلى تقديم روؤية علمية من خالل المتابعة الم�صتمرة لل�صحافة الإلكترونية العربية 
مواكبة  ومدى  الإلكترونية  ال�صحافة  تحديات  بين  القائمة  العالقة  عن  والك�صف  الجتماعية،  والمواقع 
الجتماعية  المواقع  مناف�صة  ظل  في  المعلومات،  تقنيات  في  الحا�صلة  للتطورات  الإلكترونية  ال�صحافة 
وانعكا�صاتها على الممار�صة الإعالمية بكافة مكوناتها وتاأثيراتها، واأولويات الجمهور العربي في متابعتها، 

والمحتوى الإعالمي الذي تن�صره.

اأ. د. عبد الملك ردمان الدناني - اليمن
اأ�صتاذ الت�صال بق�صم العالقات العامة في كلية الإمارات 

للتكنولوجيا وكلية الإعالم بجامعة �صنعا

اأ.. الطاهر با�شا 
اأ�صتاذ م�صاعد في الت�صال، بق�صم العالقات العامة في 

كلية الإمارات للتكنولوجيا
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 المع�لة الإالمية لقس�ي� الإر� في الموا التلفيونية الإ�رية
درا�سة تحليلية

امللخ�ص
فالدين  الأحيان،  بع�س  في  وع�صكريًا  �صيا�صيًا  �صراعًا  والعقائد  المذاهب  بين  الديني  الخالف  اأججَّ  لقد 
ُيعد اأحد اأهم اأركان المعادلة الثقافية كونه مرجعية تحيلنا اإلى عداءات تاريخية بين اأديان ومذاهب ومعتقدات 
متعددة، فمثاًل بينما اأطلق العرب الم�صلمون على الحمالت الغربية على بالد ال�صرق »الحروب ال�صليبية« اأَطلق 
الغرب عليها ا�صم »الحرب المقد�صة«، لذا فاإننا اأمام عداء تاريخي، اأججت نيرانه الألعيب ال�صيا�صية، واأ�صعل فتيله 
الخطاب الإعالمي المحمل بالأيديولوجيات العدائية من خالل الموروث الثقافي التاريخي ال�صيا�صي الأيديولوجي 

الذي اأف�صي اإلى دوامات من التهامات المتبادلة بين الطرفين خلفت على اأِثرها ق�صية الإرهاب. 
تنتهجه  الذي  الكيفي  النهج  طبيعة  مع  يت�صق  نظري  كمدخل  التاأويل  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  الدرا�صة  وَتعتمد 
الدرا�صة، وهي في مجملها تندرج �صمن الدرا�صات الو�صفية الت�صخي�صية التي َتهدف اإلى و�صف بني الخطابات 
منهج  على  َتعتمد  الدرا�صة  فاإن  لذا  الإخبارية،  التلفزيونية  المواقع  في  الإرهاب  بق�صية  المتعلقة  الإعالمية 
الدرا�صة، من خالل  الكامل بجوانب  لالإلمام  المطلوبة  والمعلومات  البيانات  اأ�صا�صية من  لتكوين قاعدة  الم�صح 
با�صتخدام  تحليلها  ثم  ومن  الإخبارية  التلفزيونية  المواقع  في  الإرهاب  مواجهة  واآليات  الثقافي  التقاطع  ر�صد 
اأداة تحليل الخطاب النقدي المت�صل بكل من القارئ والكاتب، وتحددت عينة الدرا�صة في ثالث مواقع اإخبارية 
منوعة الم�صدر )العربية - BBC - CNN( ُاختيرت بناًء على موقع اإليك�صا العالمي كاأكثر المواقع التليفزيونية 

الإخبارية متابعة، ومثلت تنوعًا في الأيدلوجية المرتبطة بتناولها لق�صايا الإرهاب.
وقد َخُل�صت الدرا�صة وفقا للمنظومة الرباعية المت�صلة بالإرهاب )التاريخي– الثقافي– الأيديولوجي- 
ال�صيا�صي( اإلى تباين المواقع الإخبارية الثالثة في اأولوياتها، فقد اأظهر موقع »العربية نت« من العداء التاريخي 
 “CNN” بين ال�صرق والغرب، ودعم بع�س التيارات والأفكار التى اأ�صبحت فيما بعد تمثل معاناة للعالم اأجمع. اأما
فقد تجاهلت وقللت من اأهمية العوامل الأيديولوجية والتاريخية والدينية كعوامل فاعلة محفزة لالإرهاب، وراأت اأن 
العامل ال�صيا�صي اأتي في المقام الأول من خالل ربط الإرهاب بالحريات العامة والحريات ال�صيا�صية وخ�صو�صًا 
في المنطقة العربية في اإ�صارة منها اإلى الت�صييق على الحريات وغياب الديمقراطية وانت�صار الفكر الديكتاتوري 
والقمع والف�صاد مما اأف�صي اإلى ظهور الإرهاب والجماعات الإرهابية، وهي اأيدلوجية داأبت ”CNN“ للترويج لها 
ور�صم �صورة ذهنية مغايرة للواقع. اأما BBC  فقد َتحيزت �صد العرب والم�صلمين في تناولها لمواقع الأحداث 
الإرهابية التي وقعت في األمانيا وفرن�صا واأمريكا و�صبت اهتمامها حول ما يحدث في الغرب في تجاهل تام لالآخر.

اأ.. �شريف عطية محمد بدران
اأ�صتاذ الإعالم الم�صارك بالجامعة الخليجية- مملكة البحرين

اأ.. عبد ا عبد الرحيم محمد محمود معو�ص
اأ�صتاذ الإعالم الم�صاعد بالجامعة الخليجية- مملكة البحرين
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ت�أ�سيل نظرية »المعروف« في ال�سريعة الإ�سالمية
 وتوثيق �سلته� بنظرية »العرف« في الفقه الإ�سالمي 

Originating The “Maarouf” Theory in Islamic Sharia and Reinforcing Its 
Connection to The “Urf” theory in Islamic Jurisprudence 

د. خالد ح�شين الخالد - االإمارات العربية
اأ�صتاذ م�صاعد في الفقه الإ�صالمي واأ�صوله بكلية المدينة الجامعية بعجمان

ملخ�ص البحث 
جاء البحث يف �صتة مطالب، �صوى املقدمة واخلامتة. 

فاأما املقدمة، فقد بني فيها الباحث م�صكلة البحث وت�صاوؤلته واأهدافه ومنهجية بحثه وخطته.

وكان املطلب الأول لبيان َدللت كلمة )املعروف( لغة و�صرعًا. والثاين عر�س فيه �صواهد معاين )امَلْعروف( 
لغة  الُعـْرف  لبيان حقيقة  والرابع  الإ�صالمية.  ال�صريعة  )املعروف( يف  نظرية  معامل  ليربز  والثالث جاء  �صرعًا. 
وا�صطالحًا. واخلام�س لتحديد ركُن العرِف وبيان �صروُطه. وال�صاد�س ل�صتخال�س مواطن التفاق والفرتاق بني 

نظريتي املعروف والعرف. 

ثم جاءت اخلامتة يف فرعني؛ الأول لعر�س اأهم النتائج، ومنها:  
- للمعروف ثالثة معاٍن يف الن�صو�س ال�صرعية؛ الأول: مبعنى الواجب اأو املندوب اإليه، الذي اأمر به ال�صرع. 

الثاين: مبعنى عمل اخلري اأو الإح�صان اإىل الغري بنحو عام. الثالث: مبعنى الُعْرف املوافق لل�صرع. 
- للعرف معنى واحد هو اعتياد النا�س يف بالد وا�صعة اأو اإقليم من الأر�س، على فهم قول اأو فعل اأو اإ�صارة، 

بنحو يكون هو املتبادر اإىل اأذهانهم، ول يخالف ن�صًا اأو اإجماعًا.  

والثاين لت�صجيل اأهم املقرتحات والتو�صيات، وهي: 
القراآن  اآثر  قراآين  لأنه م�صطلح  العلم؛  وطلبة  العلماء  بني  املعروف  معاين  ا�صتعمالت  ُت�صاع  باأن  اقرتاح   -

ا�صتعماله، دون اإلغاء م�صطلح العرف الذي ا�صتقر عند الفقهاء والأ�صوليني. 
- تو�صية اجلهات البحثية ال�صرعية باتخاذ املنهج ال�صتقرائي املقارن لدرا�صات م�صابهة يف التف�صري املو�صوعي 

للقراآن الكرمي وال�صنة النبوية، ل�صتخال�س نظريات مماثلة. 

الكلمات املفتاحية: تاأ�صيل، نظرية، املعروف، العرف.
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Abstract 
The research comes in six sections in addition to introduction 

and conclusion.
The introduction states the problem of the research, its ques-

tions, aims, methodology and plan.
Section 1: explains the indications of the word “Maarouf”.
Section 2: presents evidences for “Maarouf” meanings in 
Sharia. 
Section 3: displays the features of “Maarouf” theory in Is-
lamic Sharia.
 Section 4: declares the truth of “Urf”. 
Section 5: determines the pillars and terms of “Urf”. 
Section 6: concludes the links between “Maarouf” and “Urf” 
theories. 

The conclusion comes in two divisions; the first division pre-
sents the most significant results:

- “Maarouf” has three meanings in lawful texts;

(1) The duty requested by Sharia law.

(2) The charity and beneficence.

)3( The “Urf” that is consistent with Sharia law.
- “Urf” has one meaning, which is the familiarity of people in 

a wide region with a saying, an action or a sign, that does not 
contravene the lawful texts or consensus.

The second division lists some suggestions and recommen-
dation:

- To popularize the usage of “Maarouf” meanings; since it is a 
term favorably used by Quran.

- To adopt the comparative inductive methodology for simi-
lar studies of objective explanation of Quran and Sunnah, to 
conclude similar theories.

 Key words: Originating, Theory, Maarouf, Urf.
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املقدمة
نظَره  يلفْت  الإ�صالمي  الفقه  كتب  يطالْع  َمْن 
ال�صتدلُل بالعرف والعوائد يف كثري من املوا�صع، ويف 
مباحث تخ�صي�س العام من كتب اأ�صول الفقه يذكر 
اأو  بالعرف  العاّم  اللفظ  تخ�صي�س  م�صاألة  العلماء 
تفرد  واحلديثة  املتاأخرة  الأ�صول  كتب  واأكرث  العادة، 
الكالم عن العرف على اأنه اأحد امل�صادر الجتهادية 
التبعية للفقه الإ�صالمي، بل اإّن بع�س كبار العلماء بلغ 
بهذا امل�صدر اإىل م�صتوى النظرية، كما فعل الدكتور 
اأحمد فهمي اأبو �صنة -رحمه اهلل- يف ر�صالته )العرف 
الت�صريع  يف  نظرية  عر�س  الفقهاء  راأي  يف  والعادة 
-رحمه  الزرقا  م�صطفى  وال�صيخ  الإ�صالمي()1(، 
القّيم  كتابه  من  العرف(  )نظرية  باب  يف  اهلل- 

)املدخل الفقهي العام()2(. 

واأقول: ُحّق للعرف اأن تكون له نظرية متكاملة، 
الفقه  كتب  ا�صتعمال  ندرة  امل�صتغرب  الأمر  ولكن 
يف  وروده  كرثة  مع  )املعروف(،  م�صطلح  والأ�صول 

ن�صو�س القراآن الكرمي وال�صنة النبوية.

م�شكلة البحث وت�شاوؤالته: هنا ياأتي ال�صت�صكال: 
نظرية  له  تكون  باأن  اأحق  املعروف  م�صطلح  األي�س 

متكاملة، واأن ُي�صاع ا�صتعماله اأكرث من العرف؟!

وعليه، فاإن اأهم الت�صاوؤلت التي ي�صعى البحث 
لالإجابة عنها ما ياأتي:

- هل دللت كلمة »معروف« يف الن�صو�س ال�صرعية 
واحدة اأو متعددة؟ 

- واإذا كانت متعددة، فهل يتطابق بع�صها مع دللة 
العرف املتفق عليها؟ 

يف  ال�صرعي  ال�صتعمال  يف  نظرية  للمعروف  هل   -
القراآن وال�صنة؟ 

)1( وهي اأول ر�صالة لنيل )الدكتوراه( يف ال�صريعة الإ�صالمية من 
جامعة الأزهر مب�صر، �صنة )1941م(.

الباب  يف  ق�صريًا،  ف�صاًل  العرف  عن  الزرقا  ال�صيخ  كتب   )2(
يف  الأول،  الق�صم  من  الإ�صالمي(،  الفقه  )م�صادر  الثاين 
الطبعتني الأوليني للكتاب، وملا اكتمل الكتاب بطبعته الثالثة 

)1952م(، خ�ص�س الباب التا�صع لنظرية العرف.

بارزة  معامل  لها  فهل  بنعم،  الإجابة  كانت  واإذا   -
ميكن حتديدها و�صبطها؟ 

- واإذا كان لها معامل و�صوابط، فما �صلتها بنظرية 
املعروف؟   

 اأهداف البحث 
للبحث اأهداف رئي�صة واأهداف تابعة. واأهدافه 

الرئي�صة اثنان:
1- ا�صتنباط نظرية �صرعية متكاملة ل�صتعمالت 
ن�صو�س  خالل  من  »املعروف«،  م�صطلح 

القراآن الكرمي وال�صنة النبوية.  
ونظرية  املعروف  نظرية  بني  ال�صلة  توثيق   -2

العرف، اتفاقًا واختالفًا.

عن  الإجابة  من  الهدفني،  هذين  عدا  ما  وكل 
هدف  هو  ال�صابقة،  الفقرة  يف  الواردة  الت�صاوؤلت 
تابع لأحدهما اأو مكّمل للبحث من دونهما؛ لأن بنيان 

املو�صوع ل يتم اإل به.

الدرا�شات ال�شابقة
كتب  كل  يف  موجود  املعروف  تف�صري  اأن  مع 
التف�صري و�صروح احلديث، ولكن هذا طرف ي�صري من 
البحث هنا، حيث ا�صتقراأت جميع دللت هذا اللفظ 
نظرية  اإىل  خاللها  من  وتو�صلت  وال�صنة،  القراآن  يف 
متكاملة، ولذلك كان العنوان )تاأ�صيل نظرية املعروف 
البحث  بعد  اأجد  مل  لأنني  الإ�صالمية(؛  ال�صريعة  يف 
قام  من  املو�صوعي،  التف�صري  كتب  يف  حتى  الطويل، 
مبثل هذه الدرا�صة وهذا التاأ�صيل، فهو مو�صوع مبتكر 

باإذن اهلل، واأرجو من اهلل التوفيق والأجر. 

اأ�صري  التي  العرف(  )نظرية  يخ�س  ما  واأما 
لها  لها واأربطها بطرف من نظرية املعروف، فقد اأ�صّ
وكتب فيها كثريون من قبل، وقد ذكرت اأ�صبق عاملني 
يف القرن الع�صرين يف اأول املقدمة، ومن جاء بعدهما 
من  بها  ذكرت  واإمنا  هنا،  اأبحثها  مل  ولذا  لهما.  تبع 
خالل بيان معنى العرف �صرعًا، وحتديد ركنه وبيان 
اتفاقًا  املعروف،  بنظرية  بربطها  قمت  ثم  �صروطه، 

وافرتاقًا.
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منهجية البحث 
التي  واأهدافه، هي  وم�صكلته  البحث  اإّن طبيعة 
املنا�صبة  املناهج  اأو  املنهج  اختيار  اإىل  الباحث  تقود 
ولهذا،  مهمة.  �صحيحة  نتائج  اإىل  للو�صول  لدرا�صته 

اأجد نف�صي ملزمًا باتباع املنهجني التاليني:

يخ�س  فيما  املقارن  ال�صتقرائي  املنهج  الأول- 
الن�صو�س ال�صرعية يف ا�صتعمالت املعروف.

الثاين- املنهج ال�صتنتاجي لتاأ�صيل نظرية املعروف، 
والربط بينها وبني نظرية املعروف. 

مو�صوع  درا�صة  و�صاأتناول  هذا،  البحــث:  خطــة 
البحث على َوْفق اخلطة الآتية:

 املقدمة: وقد �صبقت. • 

لغة  )املعروف(  كلمة  َدللت  الأول-  املطلب 
و�صرعًا. 

)امَلْعروف(  معاين  �صواهد  الثاين-  املطلب 
وبيانها. 

يف  )املعروف(  نظرية  معامل  الثالث-  املطلب 
ال�صريعة الإ�صالمية وتاأ�صيلها.

املطلب الرابع- حقيقة الُعـْرف لغة وا�صطالحًا.

املطلب اخلام�س- ركُن العرِف و�صروُطه.  

نظريتي  بني  القربى  و�صائج  ال�صاد�س-  املطلب 
املعروف والعرف.

اخلامتة:• 

- الفرع الأول- نتائج البحث.   • 
- الفرع الثاين- املقرتحات والتو�صيات.

متهيد
من  مفهوم  اأو  املعاين،  من  مبعنًى  الو�صول  اإّن 
ي�صريًا،  اأمرًا  لي�س  »النظرية«  م�صتوى  اإىل  املفاهيم، 
ول يكون ُم�َصّلمًا به من العلماء ب�صهولة. وفيما يخ�ّس 
)املعروف( ودللته يف ال�صريعة الإ�صالمية، من خالل 
ن�صو�صها الأ�صلية يف القراآن الكرمي وال�صنة النبوية، 
فقد لحت يل منذ مدة معامُل نظرية متكاملة ب�صاأنها، 
ويف هذا املبحث �صاأبذل جهدي يف تاأ�صيلها وجتليتها.

من  �صناعي  م�صدر  لغًة  )النظرّية(  وكلمة 
جمموعة  تعني  وا�صطالحًا  الفكر،  مبعنى  )النظر( 
مبادئ وقوانني يرتبط بع�صها ببع�س، تف�صر الظواهر 

والأ�صياء)3(. 

العلمي:  البحث  يف  النظرية  من  »واملق�صود 
املتغريات،  بني  والأثر  ال�صبب  بني  العالقة  تو�صيح 

بهدف ال�صرح اأو التنبوؤ بظاهرات معينة«)4(. 

جمال  يف  النظرية  تعريف  ميكنني  وعليه، 
العلوم الإن�صانية باأنها: جمموعة من القواعد والأ�ص�س 
عملية  اآثار  ولها  معنّي،  اإن�صاينٍّ  مو�صوع  يف  املتكاملة 

وا�صحة يف جمالها. 

التي  الإ�صالمية،  ال�صريعة  املعروف يف  ونظرية 
اأ�صعى لتاأ�صيلها من هذا القبيل، فهي نظرية �صرعية 
ت�صريعية، اأ�صا�صها ما ورد يف القراآن وال�صنة ب�صاأنها. 
واأزعم اأن لها قواعد واأ�ص�صًا متكاملة، ولها اآثار عملية 

يف التطبيق، كما �صيظهر.

)3( جممع اللغة العربية بالقاهرة، املعجم الوجيز، ط )1417هـ-
1996م(، مادة )نظر(.  

وممار�صته  النظرية  اأ�صا�صياته  العلمي  البحث  دويدري،   )4(
العملية، ط1 )1421هـ- 2000م(، �س118.
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املطلب االأول: دالالت كلمة )َمْعروف( لغة و�شرعًا
الفرع االأول- املعاين اللغوية للمعروف والعرف

الفعل  من  مفعول  ا�صم  »معروف«  كلمة  اإّن 
اجلذر  هذا  اأ�صول  ببيان  بالبدء  باأ�س  ول  »َعَرف«، 
للت ال�صرعية  اللغوي وا�صتعمالتها، متهيدًا لبيان الدَّ

للمعروف.

للكلمتني:  اأ�صل  ف(  ر،  )ع،  اللٌّغوي  واجلذر 
ابن  يقول  كما  اجلذر،  وهذا  )ُعْرف(.  و  )معروف( 
�صحيحان؛  اأ�صالن  والفاء،  والراء  »العني  فار�س: 
اأحدهما يدل على تتابع ال�صيء مت�صاًل بع�صه ببع�س، 
 ... فيه«،  ال�صعر  يتتابع  الذي  الفر�س،  ُعْرف  ومنه 
املعرفة  وهو  والطماأنينة،  ال�صكون  على  يدل  »والآخر 
والِعرفان، وهذا اأمر معروف، وهي تدل على ال�صكون 

اإليه؛ لأن من اأنكر �صيئًا توّح�س منه ونبا عنه«)5(. 

وجاء  فار�س،  ابن  يذكره  اآخر مل  اأ�صل  وهناك 
يف ل�صان العرب، وهو الظهور والربوز، �صواء اأكان يف 
ْمل واجلبل والرائحة الطيبة،  الرَّ املح�صو�صات كَعْرف 
املعاين  يف  اأو  اأمواجه،  ارتفعت  البحر  واعرورف 
وكذلك  للنا�س)6(.  اخلري  وعمل  والكرم،  كاجلود 
املعروف ي�صتعمل للجود وعمل اخلري للنا�س، ول زال 

منت�صرًا بهذا املعنى يف كالم النا�س يف زماننا.

)5( ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، ط1)1420هـ-1999م(، 
ج4، �س281. 

)6( ابن منظور، ل�صان العرب، ط3 )1414هـ(، ج9، �س239- 
ط8  املحيط،  القامو�س  الفريوزاآبادي،  وينظر:    .240
)2005م(، �س836. ابن الأثري، النهاية يف غريب احلديث، 

)1979م(، ج3 �س216.

الفرع الثاين- املعاين ال�شرعية للمعروف 
جاءت كلمة »معروف« نكرًة يف موا�صع كثرية يف 
القراآن الكرمي، ولكنها جاءت معرفة بالالم »املعروف« 
مراٍت اأكرث)7(، وكذلك وردت يف ال�صنة النبوية معرفة 
دللة  ولهذا  اأكرث،  كان  نكرة  ورودها  ولكن  ونكرة، 

�صتاأتي فيما بعد. 

وقد يجتمع التنكري والتعريف يف ن�س واحد، اأو 
متتاليني، وذلك ح�صب ما يقت�صيه ال�صياق، كما يف قوله 
َجاِل  َوِللرِّ ِبامْلَْعُروِف  َعَلْيِهنَّ  الَِّذي  ِمْثُل  َوَلُهنَّ  تعاىل: 
َتاِن  َمرَّ اَلُق  الطَّ   َحِكيٌم  َعِزيٌز   ُ َواهللَّ َدَرَجٌة  َعَلْيِهنَّ 
ِباإِْح�َصاٍن)البقرة:  َت�ْصِريٌح  اأَْو  ْعُروٍف  ِبَ َفاإِْم�َصاٌك 

.)229 -228

»كلُّ  وال�صالم:  ال�صالة  عليه  قوله  ذلك  ومن 
معروٍف �صدقٌة، واإّن ِمَن املعروِف اأْن تلقى اأخاَك بوجٍه 

طْلق، واأْن ُتْفِرغ من َدْلِوك يف اإناء اأخيك«)8(. 

هذا، وقد تبنّي يل بعد ال�صتقراء وال�صتق�صاء 
تاأتي يف  اأو معرفة-  اأن كلمة )معروف( -نكرة كانت 
واحد من ثالثة معاٍن رئي�صة، اأذكرها باخت�صار هنا، 

لة:  و�صتاأتي مف�صّ

الأول- بعنى الواجب، اأو املندوب اإليه، الذي 
اأمر به ال�صرع: 

لفظ  ا�صتعمالت  معظم  يف  جنده  املعنى  وهذا 
)املعروف(، ول �صيما التي تاأتي يف مقابلة )املُْنكر(، 

)7( وردت معرفة اإحدى وع�صرين مرة، ونكرة �صبع ع�صرة مرة. 
)8( اأخرجه الرتمذي برقم )1970(، وقال: هذا حديث ح�صن 
�صحيح. ينظر �صنن الرتمذي، ط2 )1975م(، ج4 �س347. 
واجلملة الأوىل من احلديث »كل معروف �صدقة« رواها كل 

من البخاري وم�صلم اأي�صًا، كما �صياأتي.
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كما يف الآيات الكرمية والأحاديث ال�صريفة التي حتث 
على الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.  

الثاين- بعنى عمل اخلري اأو الإح�صان الذي 

تعاىل:  قوله  يف  كما  عام:  بنحو  ال�صرع  فيه  ُيرّغب 

َواُهْم اإِلَّ َمْن اأََمَر ِب�َصَدَقٍة اأَْو  َل َخرْيَ يِف َكِثرٍي ِمْن جَنْ
ا�ِس...)الن�صاء:114(.  اَلٍح َبنْيَ النَّ َمْعُروٍف اأَْو اإِ�صْ

يف  كما  ال�صريفة،  الأحاديث  بع�س  يف  وجنده 
ِنَع  �صُ »َمْن  وقوله:  َدَقٌة«)9(.  �صَ َمْعُروٍف  »ُكلُّ   : قوله 
ا َفَقْد اأَْبَلَغ  ُ َخرْيً اإَِلْيِه َمْعُروٌف َفَقاَل ِلَفاِعِلِه: َجَزاَك اهللَّ

َناِء«)10(، ونحوهما. ويكون غالبًا يف حال ورودها  يِف الثَّ
نكرة بح�صب ال�صتقراء �صبه التام.

الفرع الثالث- مبعنى الُعْرف املوافق لل�شرع 

اأحكام  تبني  التي  الن�صو�س  يف  غالبًا  وجنده 
واملتعة  والعدة  الطالق  كاأحكام  عام،  بنحو  الأ�صرة 
والنفقة ونحوها. وهو موافق لدللة العرف بال�صطالح 
الأ�صويل الفقهي، وهو الذي يدخل يف جمال الجتهاد 

والتقدير.

ال�صحيح  امل�صند  )اجلامع  �صحيحه  يف  البخاري،  اأخرجه   )9(
برقم  واأيامه(،  و�صننه    اهلل  ر�صول  اأمور  من  املخت�صر 
)امل�صند  �صحيحه  يف  وم�صلم،  )1422هـ(،  ط1   ،)6021(
اإىل ر�صول اهلل  العدل  ال�صحيح املخت�صر بنقل العدل عن 

(، برقم )1005(.
)10( اأخرجه الرتمذي برقم )2035(. ونحوه حديث ابن عمر 
َنَع اإَِلْيُكْم َمْعُروًفا َفَكاِفُئوُه«. رواه ابن  الذي جاء فيه: »َوَمْن �صَ

حبان يف �صحيحه برقم )3408(.

املطلب الثاين- �شواهد معاين )املَْعروف( 
وبيان دالالتها

�صاأقت�صر هنا على درا�صة بع�س ال�صواهد الدالة 
على كل واحد من املعاين الثالثة ال�صابقة)11(. 

الفرع االأول- عر�ص بع�ص �شواهد املعنى االأول 
للمعروف، حني ياأتي مبعنى الواجب اأو املندوب 

اأ-( �صواهده من القراآن الكرمي: كثرية، ومنها:

َعلَْيِهنَّ  الَِّذي  ِمْثُل  َوَلُهنَّ  تعاىل:  قوله   -1
اأوجبه  ما  هنا  واملعروف   .)228 ِبامْلَْعُروِف)البقرة: 
اهلل تعاىل ور�صوله  من حقوق وواجبات على كلٍّ من 

الزوجني جُتاه الآخر)12(.

اإِىَل  َيْدُعوَن  ٌة  اأُمَّ ِمْنُكْم  َوْلَتُكْن  2- قوله تعاىل: 
)اآل   امْلُْنَكِر َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  َوَياأُْمُروَن  رْيِ  اخْلَ

عمران: 104(.

�ُصوَل  الرَّ ِبُعوَن  َيتَّ ِذيَن  الَّ تعاىل:  قوله   -3
يِف  ِعْنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُدوَنُه  الَِّذي  يَّ  اْلأُمِّ ِبيَّ  النَّ
َعِن  َوَيْنَهاُهْم  ِبامْلَْعُروِف  َياأُْمُرُهْم  يِل  َواْلإِجْنِ ْوَراِة  التَّ

امْلُْنَكِر)الأعراف:157(

الأمر  جميء  الكرمي  القراآن  يف  نالحظ 
باملعروف مقرتنًا بالنهي عن املنكر دومًا. والذي ي�صح 
اأن يكون ماأمورًا به، واأن يكون من اخلري الذي يدعو 
اإليه،  املندوب  اأو  الواجب  هو  اإمنا  الإميان،  اأهل  اإليه 
يف  باملعروف  املق�صود  وهو  املنكر.  يقابل  الذي  وهو 

الآيات ال�صابقة واأمثالها.

اهلل  ولعل  كتابًا،  ي�صبح  حتى  للتو�صيع  قابل  البحث  هذا   )11(
تعاىل يهّيئ يل ذلك يف امل�صتقبل.  

)1405هـ-  ط1  القراآن،  اأحكام  اجل�صا�س،  الرازي   )12(
التنزيل  مدارك  الن�صفي،  الدين  حافظ  �س68.  ج2  1985م(، 

وحقائق التاأويل، ط1 )1419هـ- 1998م(، ج1 �س190.



21

ب-( �صواهده من ال�صنة النبوية:

1- قوله عليه ال�صالة وال�صالم يف حديث بيعة 
 ُ اهللَّ َي  َر�صِ اِمِت  ال�صَّ ْبُن  ُعَباَدُة  يرويه  الذي  العقبة، 
ِ  َقاَل: »َباِيُعويِن َعَلى اأَْن َل ُت�ْصِرُكوا  َعْنُه، اأَنَّ َر�ُصوَل اهللَّ
ِ �َصْيًئا، َوَل َت�ْصِرُقوا، َوَل َتْزُنوا، َوَل َتْقُتُلوا اأَْوَلَدُكْم،  ِباهللَّ
َوَل  َواأَْرُجِلُكْم،  اأَْيِديُكْم  َبنْيَ  وَنُه  َتْفرَتُ ِبُبْهَتاٍن  َتاأُْتوا  َوَل 

وا ِف َمْعُروٍف« َفَباَيْعَناُه َعَلى َذِلَك)13(.  َتْع�صُ

مَلَّا  َقاَلْت:  عنها،  اهلل  ر�صي  َة  َعِطيَّ اأُمِّ  وَعْن   -2
ِباهلِل  ُي�ْصِرْكَن  َل  اأَْن  َعَلى  ُيَباِيْعَنَك  اْلآَيُة:  َهِذِه  َنَزَلْت 
ِمْنُه  َكاَن  َقاَلْت:   ،َمْعُروٍف ِف  يَنَك  َيْع�صِ َوَل  �َصْيًئا 
ُفاَلٍن،  اآَل  اإِلَّ  اهلِل،  َر�ُصوَل  َيا  َفُقْلُت:  َقاَلْت:  َياَحُة،  النِّ
ِة، َفاَل ُبدَّ يِل ِمْن اأَْن  اِهِليَّ ُهْم َكاُنوا اأَ�ْصَعُدويِن يِف اجْلَ َفاإِنَّ

اأُ�ْصِعَدُهْم، َفَقاَل َر�ُصوُل اهلِل : »اإِلَّ اآَل ُفاَلٍن«)14(. 

فوا�صح من هذين احلديثني، وكالهما يف مقام 
باملعروف فيهما هو كل  املراد  اأن   ،للر�صول املبايعة 
ما اأمر به ال�صرع وجوبًا اأو نهى عنه حترميًا، يف القراآن 
اأو  اإل يف ترك واجب  املع�صية ل تكون  ال�صنة؛ لأن  اأو 

فعل حمّرم.

)13( �صحيح البخاري، برقم )18(، كتاب الإميان، باب )حب 
برقم  م�صلم  واأخرجه  الإميان(.  عالمات  من  الأن�صار 
)1709(، يف كتاب احلدود باب )احلدود كفارات لأهلها(. 
)14( �صحيح م�صلم، برقم )936(، )2/ 646(، كتاب اجلنائز، 

باب )الت�صديد يف النياحة(. 

الفرع الثاين- عر�ص بع�ص �شواهد املعنى الثاين 
للمعروف، مبعنى فعل اخلري واالإح�شان اإىل الغري

اأ-( �صواهده من القراآن الكرمي
ُكِتَب  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  َيا  1- قوله عّز وجّل: 
رِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد  رُّ ِباحْلُ ا�ُس يِف اْلَقْتَلى احْلُ َعَلْيُكُم اْلِق�صَ
َباٌع  َفاتِّ �َصْيٌء  اأَِخيِه  ِمْن  َلُه  ُعِفَي  َفَمْن  ِباْلأُْنَثى  َواْلأُْنَثى 

ْح�َصاٍن )البقرة: 178(.  ِبامْلَْعُروِف َواأََداٌء اإَِلْيِه ِباإِ

مطالبة  تكون  اأن  باملعروف  بالتباع  فاملراد 
َية بعد العفو عن الق�صا�س بالرفق  اأولياء القتيل بالدِّ
والإح�صان  فعل اخلري  من  وهو  الإيذاء،  وعدم  واللني 

الذي اأمر به ال�صرع احلنيف.

ِبامْلَْعُروِف  باٌع  »َفاتِّ اهلل:  رحمه  البي�صاوّي  قال 
اأو فالأمر اتباع.  ِباإِْح�صاٍن اأي فليكن اتباع،  اإَِلْيِه  َواأَداٌء 
َيَة باملعروف فال  واملراد به و�صية العايف باأن يطلب الدِّ
ل  اأن  وهو  بالإِح�صان،  يوؤديها  باأن  واملعفوِّ عنه  يعّنف، 

ميطل ول يبخ�س«)15(.  

َفاإِْم�َصاٌك  َتاِن  َمرَّ اَلُق  الطَّ تعاىل:  قوله   -2
)البقرة:229(.   ْح�َصاٍن ِباإِ َت�ْصِريٌح  اأَْو  ْعُروٍف  ِبَ
الزوج  اإبقاء  هو  باملعروف  الإم�صاك  من  فاملق�صود 
بها،  الإ�صرار  وعدم  اإكرامها  مع  ع�صمته  يف  زوجته 
وهو من فعل اخلري والإح�صان الذي حث ال�صرع عليه.

َوَمْغِفَرٌة  َمْعُروٌف  َقْوٌل  �صبحانه:  قوله   -3
 َحِليٌم َغِنيٌّ   ُ َواهللَّ اأًَذى  َيْتَبُعَها  َدَقٍة  �صَ ِمْن  َخرْيٌ 

)البقرة:263(. 

)15( البي�صاوي، اأنوار التنزيل واأ�صرار التاأويل، ط1 )1418هـ(، 
جامع  جرير،  بن  حممد  الطربي،  وينظر:  �س122.  ج1 
ج1  2000م(،  )1420هـ-  ط1  القراآن،  تاأويل  يف  البيان 

�س371.
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)قول  بقوله:  ذكُره  تعاىل  »يعني  ّي:  رَبِ الطَّ قال 
معروف( قوٌل جميل، ودعاُء الرجل لأخيه امل�صلم«)16(. 
ال�صائل  على  وردٌّ  ح�صن  كالٌم  »اأْي  البغوي:  وقال 

جميل«)17(.

عدة  النبوية:  ال�صنة  من  �صواهده  ب-( 
اأحاديث، منها:

َدَقٌة«)18(. وجاء يف  1- قوله : »ُكلُّ َمْعُروٍف �صَ
وهو  احلديث،  يف  املعروف  ذكر  تكرر  »قد  »النهاية«: 
ا�صم جامع لكل ما ُعِرف من طاعة اهلل والتقرب اإليه 
والإح�صان اإىل النا�س، وكل ما ندب اإليه ال�صرع ونهى 
ال�صفات  من  وهو  واملقبَّحات،  نات  املح�صَّ من  عنه 
ل  راأوه  اإذا  النا�س  بني  معروف  اأمر  اأي  الغالبة: 

ينكرونه«)19(. 

�َصِمَع  قالت:  َعْنَها،   ُ اهللَّ َي  َر�صِ َعاِئ�َصَة  عن   -2
َواُتُهَما،  وٍم ِباْلَباِب َعاِلَيٍة اأَ�صْ ْوَت ُخ�صُ ِ  �صَ َر�ُصوُل اهللَّ
�َصْيٍء،  يِف  ِفُقُه  َوَي�ْصرَتْ الآَخَر،  ُع  َي�ْصَتْو�صِ اأََحُدُهَما  َواإَِذا 
 ِ اهللَّ َر�ُصوُل  َعَلْيِهَما  َفَخَرَج  اأَْفَعُل،  َل   ِ َواهللَّ َيُقوُل:  َوُهَو 
، َل َيْفَعُل املَْعُروَف؟«،  ِ ، فَقاَل: »اأَْيَن املَُتاأَلِّ َعلَى اهللَّ

.)20( ، َوَلُه اأَيُّ َذِلَك اأََحبَّ ِ َفَقاَل: اأََنا َيا َر�ُصوَل اهللَّ

–اأي  هذا، وُيالحظ اأنها حني ترد بهذا املعنى 
يف  نكرة  تاأتي  الآخر-  اإىل  الإح�صان  اأو  اخلري  فعل 
الغالب، كما راأينا يف معظم ال�صواهد ال�صابقة، ورمبا 
تعاىل  قوله  وهو  الأول،  ال�صاهد  اإل يف  ترد معرفة  مل 

 .َباٌع ِبامْلَْعُروِف ية: َفاتِّ ب�صاأن املطالبة بالدِّ

)16( الطربي، ج2 �س520.
)17( البغوي، معامل التنزيل يف تف�صري القراآن، ط4 )1417هـ- 

1997م(، ج1 �س326.
جابر  عن   ،)6021( برقم  البخاري  �صحيح  عليه؛  متفق   )18(
ر�صي اهلل عنه، يف كتاب الأدب، باب )كل معروف �صدقة(، 
�صحيح م�صلم برقم )1005(، عن حذيفة ر�صي اهلل عنه، 
كتاب الزكاة، باب )بيان اأن ا�صم ال�صدقة يقع على كل نوع 

من املعروف(.
)19( ابن الأثري، النهاية يف غريب احلديث، ج3 �س216.

)20( �صحيح البخاري برقم )2705(، ج3 �س187. 

الفرع الثالث- در�ص بع�ص �شواهد املعنى 
الثالث للمعروف، مبعنى )الُعْرف()21(

ورد  التي  القراآنية  الآيات  ا�صتقراء  خالل  من 
فيها م�صطلح املعروف، تبنّي يل اأّنه جاء مبعنى العرف 
كرمية  اآيات  يف  والفقهاء  الأ�صوليني  عند  والعادة 
الأحاديث  بع�س  يف  املعنى  بهذا  ورد  وكذلك  كثرية، 
النبوية. وفيما ياأتي اأعر�س جملة من �صواهده يف كل 

من القراآن الكرمي وال�صنة النبوية.

اأ-( �صواهده من القراآن الكرمي: 
ْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن  ِذيَن ُيَتَوفَّ 1- قوله تعاىل: َوالَّ
َذا  َفاإِ َوَع�ْصًرا  �ْصُهٍر  اأَ اأَْرَبَعَة  ِباأَْنُف�ِصِهنَّ  َن  بَّ�صْ َيرَتَ اأَْزَواًجا 
َبَلْغَن اأََجَلُهنَّ َفاَل ُجَناَح َعلَْيُكْم ِفيَما َفَعْلَن ِف اأَْنُف�ِصِهنَّ 

ِبامْلَْعُروِف)البقرة: 234(. 

ْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن  ِذيَن ُيَتَوفَّ وقوله عز وجل: َوالَّ
ْوِل َغرْيَ اإِْخَراٍج  ْزَواِجِهْم َمَتاًعا اإِىَل احْلَ ًة ِلأَ يَّ اأَْزَواًجا َو�صِ
َفاإِْن َخَرْجَن َفاَل ُجَناَح َعلَْيُكْم ِف َما َفَعْلَن ِف اأَْنُف�ِصِهنَّ 

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم)البقرة:240(. ِمْن َمْعُروٍف َواهللَّ

املعروف  كلمة  اأن  الكرميتني  الآيتني  يف  جند 
عليها  املتعارف  الأمور  بها  ُيق�صد  ونكرة-  -معرفة 
يف املجتمعات الإ�صالمية، املباحة للن�صاء �صرعًا، من 
رجل  لقبول اخلطبة من  وال�صتعداد  والتزّين  الطيب 

اآخر، بعد انتهاء العدة من الزوج املتوّفى)22(.

َطلَّْقُتُم  اإِْن  َعَلْيُكْم  ُجَناَح  َل  تعاىل:  قوله   -2
ًة  َفِري�صَ َلُهنَّ  وا  َتْفِر�صُ اأَْو  وُهنَّ  �صُّ مَتَ مَلْ  َما  �َصاَء  النِّ
َمَتاًعا  َقَدُرُه  امْلُْقرِتِ  َوَعَلى  َقَدُرُه  امْلُو�ِصِع  َعَلى  ُعوُهنَّ  َوَمتِّ
)البقرة:236(.   امْلُْح�ِصِننَي َعَلى  ا  َحقًّ ِبامْلَْعُروِف 
الذي يح�صن يف  بالوجه  اأي  باملعروف،  واملراد متتيعًا 

ال�صرع واملروءة)23(.

هنا  معناه  واأذكر  ا�صطالحًا،  العرف  بيان حقيقة  �صياأتي   )21(
اأو  بتعريف عاّم ينا�صب املقام. فالعرف ما اعتاده النا�س، 
ال�صريعة،  يخالف  ل  مما  واأفعال،  اأقوال  من  جمهورهم، 

ويقع يف الدائرة الوا�صعة من املُباحات.
التنزيل، ط3  الك�صاف عن حقائق غوام�س  الزخم�صري،   )22(

)1407هـ(، ج1 �س282، 289. 
)23( الزخم�صري، ج1 �س285. 
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3- قوله �صبحانه: َوِلْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع ِبامْلَْعُروِف 
رحمه  َماِلٌك  َقاَل  امْلُتَِّقنَي)البقرة:241(.  َعَلى  ا  َحقًّ
َوَل  َقِليِلَها،  يِف  َمْعُروٌف  َحدٌّ  ِعْنَدَنا  ِلْلُمْتَعِة  »َلْي�َس  اهلل: 

َكِثرِيَها«)24(.

فاملق�صود باملعروف يف هاتني الآيتني، اأن متعة 
تكون  ا�صتحبابها-  اأو  بوجوبها  قلنا  –�صواء  الطالق 
بح�صب حال الزوج، غنًى وفقرًا، بالقدر الذي يتعارف 
اأحوالهم  ينا�صب  مبا  وم�صر  بلد  كل  يف  النا�س  عليه 
اإىل  مرجعها  التي  التقديرات  من  وهو  املعي�صية، 

العرف. 

ب-( بع�س �صواهده من ال�صنة النبوية

َجاَءْت  َقاَلْت:  َعْنَها،   ُ َي اهللَّ َر�صِ َعاِئ�َصَة  1- عن 
اأََبا �ُصْفَياَن  اإِنَّ  ِهْنٌد ِبْنُت ُعْتَبَة، َفَقاَلْت: ...، ُثمَّ َقاَلْت: 
الَِّذي  ِمَن  اأُْطِعَم  اأَْن  َحَرٍج  ِمْن  َعَليَّ  َفَهْل  يٌك،  ِم�صِّ َرُجٌل 
َلُه ِعَياَلَنا؟ َقاَل َلَها ر�صول اهلل : »َل َحَرَج َعلَْيِك اأَْن 
ُتْطِعِميِهْم ِمْن َمْعُروٍف«)25(. ويف رواية اأخرى، َفَقاَل: 

»ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك، ِبامْلَْعُروِف«)26(. 

)1425هـ-  ط1   ،)2123( برقم  املوطاأ،  مالك،  الإمام   )24(
2004م(، ج4 �س825. 

)ِمْن  قوله  يف  و)ِمْن(   .)7161( برقم  البخاري،  �صحيح   )25(
اأي من جن�س املعروف،  لبيان اجلن�س،  َمْعُروٍف( قد تكون 
وهو احلالل �صرعًا املتعارف عليه. وقد تكون مبعنى الباء، 
طْرٍف  مْن  ينظروَن  تعاىل:  قوله  يف  كما  باملعروف،  اأي 
خفّي، اأي بطرف خفي. وعلى كال الحتمالني هي مبعنى 

العرف.
البخاري،  �صحيح  ينظر:  للبخاري.  واللفظ  عليه،  متفق   )26(
حديث رقم )5364(، ورواية م�صلم بلفظ: »ُخِذي ِمْن َماِلِه 
َبِنيِك«. �صحيح م�صلم، حديث  َوَيْكِفي  َيْكِفيِك  َما  ِبامْلَْعُروِف 

رقم )1714(، كتاب الأق�صية، باب )ق�صية هند(.

الأوىل  الرواية  يف  نكرة  الكلمة  جاءت  وقد 
العرف  مبعنى  وكالهما  الأخرى،  بالرواية  ومعرفة 

الذي ل يخالف ال�صرع. 

البيوع  كتاب  اأبواب  لأحد  البخاري  بّوب  وقد 
اأَْمَر  اأَْجَرى  َمْن  )َباُب  التالية:  بالرتجمة  �صحيحه  يف 
اِر َعَلى َما َيَتَعاَرُفوَن َبْيَنُهْم، يِف الُبُيوِع َوالإَِجاَرِة  الأَْم�صَ
َوَمَذاِهِبِهُم  اِتِهْم  ِنيَّ َعَلى  َو�ُصَنِنِهْم  َوالَوْزِن،  َوامِلْكَياِل 
بالعرف  للتعامل  اأمثلة  مقدمته  يف  واأورد  امَل�ْصُهوَرِة(، 
والق�صاء به من قبل �صريح القا�صي واحل�صن الب�صري 
زوجة  لهند    النبي  بقول  عليه  وا�صتدل  وغريهما، 
َفْلَياأُْكْل  َفِقرًيا  َكاَن  َوَمْن  تعاىل:  وبقوله  �صفيان،  اأبي 

ِبامْلَْعُروِف)الن�صاء: 6()27(. 

جميء  على  واأ�صرحها  الأدلة  اأقوى  من  وهذا 
املعروف مبعنى العرف والعادة ا�صطالحًا. 

اِق َعْن َعِليٍّ -ر�صي اهلل عنه-  زَّ 2- روى َعْبُد الرَّ
َمْعُروٌف  ُهَو  ا  َ اإِنَّ ُموَنًة،  َم�صْ اْلَعاِرَيُة  »َلْي�َصِت  َقاَل: 
تكون  اأن  هنا  وُيحتمل  َمَن«)28(.  َفَي�صْ ُيَخاِلَف  اأَْن  اإِلَّ 
العرف،  مبعنى  اأو  الإح�صان،  مبعنى  معروف  كلمة 
وهو ما اأرّجحه، اأي تعارف النا�س اأن ي�صمنوا العارية 
يد  لأن  م�صمونة؛  غري  الأ�صل  يف  وهي  ل�صاحبها، 

امل�صتعري يد اأمانة. 

فتح  ترقيم  بح�صب   ،)95( رقم  باب  البخاري،  �صحيح   )27(
الباري، ط1، ج3 �س103.

نَّف، برقم )14788(، ط1  )28( ال�صنعاين، عبد الرزاق، املُ�صَ
)1403هـ(، ج8 �س179.
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املطلب الثالث- معامُل نظرية )املَْعروف( يف 
ال�شريعة االإ�شالمية وتاأ�شيُلها

القراآن  يف  املعروف  نظرية  معامل  تربز  لكي 
هذا  القارئ  يدي  بني  اأ�صع  النبوية،  وال�صنة  الكرمي 
النموذج اجلامع ملعاين املعروف التي مت ا�صتخال�صها 

وبيانها فيما �صبق.

الفرع االأول- النموذج اجلامع، ومعامل نظرية 
املعروف يف ال�شريعة االإ�شالمية

َن ِباأَْنُف�ِصِهنَّ  بَّ�صْ قال اهلل تعاىل: َوامْلَُطلََّقاُت َيرَتَ
يِف   ُ اهللَّ َخَلَق  َما  َيْكُتْمَن  اأَْن  َلُهنَّ  َيِحلُّ  َوَل  ُقُروٍء  َثاَلَثَة 
َوُبُعوَلُتُهنَّ  اْلآِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباهللَّ ُيوؤِْمنَّ  ُكنَّ  اإِْن  اأَْرَحاِمِهنَّ 
ِمْثُل  َوَلُهنَّ  اَلًحا  اإِ�صْ اأََراُدوا  اإِْن  َذِلَك  يِف  ِهنَّ  ِبَردِّ اأََحقُّ 
 ُ َواهللَّ َدَرَجٌة  َعَلْيِهنَّ  َجاِل  َوِللرِّ ِبامْلَْعُروِف  َعلَْيِهنَّ  الَِّذي 
َفاإِْم�َصاٌك  َتاِن  َمرَّ اَلُق  الطَّ  )228( حَكِيمٌ  عَزِيزٌ 
ْح�َصاٍن َوَل َيِحلُّ َلُكْم اأَْن َتاأُْخُذوا  ْعُروٍف اأَْو َت�ْصِريٌح ِباإِ ِبَ
 ِ ا اآَتْيُتُموُهنَّ �َصْيًئا اإِلَّ اأَْن َيَخاَفا اأَلَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللَّ مِمَّ
ِ َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما  َفاإِْن ِخْفُتْم اأَلَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللَّ
َيَتَعدَّ  َوَمْن  َتْعَتُدوَها  َفاَل   ِ اهللَّ ُحُدوُد  ِتْلَك  ِبِه  اْفَتَدْت 
َطلََّقَها  َفاإِْن   )229( املُِونَ  الظَّ هُمُ  فَاأُولَئِكَ   ِ اهللَّ حُدُودَ 
ُه َفاإِْن َطلََّقَها  لُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح َزْوًجا َغرْيَ َفاَل حَتِ
ا اأَْن ُيِقيَما ُحُدوَد  اَجَعا اإِْن َظنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما اأَْن َيرَتَ
َذا  ِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )230( َواإِ ِ يُبَي ِ وَتِلْكَ حُدُودُ اهللَّ اهللَّ
ْعُروٍف  ِبَ َفاأَْم�ِصُكوُهنَّ  اأََجلَُهنَّ  َفَبلَْغَن  النِّ�َصاَء  َطلَّْقُتُم 
َراًرا ِلَتْعَتُدوا  �ِصُكوُهنَّ �صِ ْعُروٍف َوَل مُتْ ُحوُهنَّ ِبَ اأَْو �َصرِّ
 ِ َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْف�َصُه َوَل َتتَِّخُذوا اآَياِت اهللَّ
اأَْنَزَل َعَلْيُكْم ِمَن  َوَما  ِ َعَلْيُكْم  ِنْعَمَت اهللَّ ُهُزًوا َواْذُكُروا 
 َ َ َواْعَلُموا اأَنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ ْكَمِة َيِعُظُكْم ِبِه َواتَّ اْلِكَتاِب َواحْلِ

َفَبَلْغَن  �َصاَء  النِّ َطلَّْقُتُم  َواإَِذا   )231( عَلِيمٌ  �صَيْءٍ  بِكُلِّ 
ُلوُهنَّ اأَْن َيْنِكْحَن اأَْزَواَجُهنَّ اإَِذا َتَرا�َصْوا  اأََجَلُهنَّ َفاَل َتْع�صُ
ُيوؤِْمُن  ِمْنُكْم  َكاَن  َمْن  ِبِه  ُيوَعُظ  َذِلَك  ِبامْلَْعُروِف  َبْيَنُهْم 

ُ َيْعَلُم  ِ َواْلَيْوِم اْلآِخِر َذِلُكْم اأَْزَكى َلُكْم َواأَْطَهُر َواهللَّ ِباهللَّ
اأَْوَلَدُهنَّ  ْعَن  ُيْر�صِ َواْلَواِلَداُت  تَعْلَمُونَ )232(  لَ  وَاأَنْتُمْ 
اَعَة َوَعلَى امْلَْوُلوِد  �صَ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَْن اأََراَد اأَْن ُيِتمَّ الرَّ
َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِك�ْصَوُتُهنَّ ِبامْلَْعُروِف َل ُتَكلَُّف َنْف�ٌس اإِلَّ ُو�ْصَعَها 

ارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث  َل ُت�صَ
اًل َعْن َتَرا�ٍس ِمْنُهَما َوَت�َصاُوٍر  ِمْثُل َذِلَك َفاإِْن اأََراَدا ِف�صَ
اأَْوَلَدُكْم  ُعوا  �صِ َت�ْصرَتْ اأَْن  اأََرْدمُتْ  َواإِْن  َعَلْيِهَما  ُجَناَح  َفاَل 
ُقوا  َفاَل ُجَناَح َعلَْيُكْم اإَِذا �َصلَّْمُتْم َما اآَتْيُتْم ِبامْلَْعُروِف َواتَّ

ِذيَن  َ مبَِا تَعْمَلُونَ بَ�صِريٌ )233( َوالَّ َّ اهللَّ َ وَاعْلَمُوا اأَن اهللَّ
ِباأَْنُف�ِصِهنَّ  َن  بَّ�صْ َيرَتَ اأَْزَواًجا  َوَيَذُروَن  ِمْنُكْم  ْوَن  ُيَتَوفَّ
ُجَناَح  َفاَل  اأََجلَُهنَّ  َبلَْغَن  َفاإَِذا  َوَع�ْصًرا  اأَ�ْصُهٍر  اأَْرَبَعَة 
ا  مِبَ  ُ َواهللَّ ِبامْلَْعُروِف  اأَْنُف�ِصِهنَّ  ِف  َفَعْلَن  ِفيَما  َعلَْيُكْم 

ُتْم  �صْ َعرَّ ِفيَما  َعَلْيُكْم  ُجَناَح  َوَل  خَبِريٌ )234(  تَعْمَلُونَ 
 ُ َعِلَم اهللَّ اأَْنُف�ِصُكْم  يِف  اأَْكَنْنُتْم  اأَْو  �َصاِء  النِّ ِخْطَبِة  ِمْن  ِبِه 
اأَْن  اإِلَّ  ا  �ِصرًّ ُتَواِعُدوُهنَّ  َل  َوَلِكْن  �َصَتْذُكُروَنُهنَّ  ُكْم  اأَنَّ
َحتَّى  َكاِح  النِّ ُعْقَدَة  َتْعِزُموا  َوَل  َمْعُروًفا  َقْوًل  َتُقوُلوا 

َ َيْعَلُم َما يِف اأَْنُف�ِصُكْم  َيْبُلَغ اْلِكَتاُب اأََجَلُه َواْعَلُموا اأَنَّ اهللَّ
َ غَفُورٌ حَلِيمٌ )235( َل ُجَناَح  َّ اهللَّ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا اأَن
وا  َتْفِر�صُ اأَْو  وُهنَّ  �صُّ مَتَ مَلْ  َما  �َصاَء  النِّ َطلَّْقُتُم  اإِْن  َعَلْيُكْم 
َوَعلَى  َقَدُرُه  امْلُو�ِصِع  َعلَى  َوَمتُِّعوُهنَّ  ًة  َفِري�صَ َلُهنَّ 
امْلُْح�ِصِننَي  َعَلى  ا  َحقًّ ِبامْلَْعُروِف  َمَتاًعا  َقَدُرُه  امْلُْقِتِ 

)236()البقرة: 228- 236(. 

ا�صتمل هذا الن�س الكرمي على جميع ا�صتعمالت 
لفظ معروف، بجميع اأحواله، التي �صبق بيانها.
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ال�صارع  اأمر به  فقد ورد باملعنى الأول، وهو ما 
احلكيم، الواجب اأو امل�صتحب، كما يف الآيات )228(، 
فعل  وهو  الثاين،  باملعنى  وجاء   .)234(  ،)231(
 ،)229( الآيات  يف  كما  الغري،  اإىل  والإح�صان  اخلري 
)231(، )233(، )235(. ووردت باملعنى الثالث، اأي 
بح�صب  وزمان  مكان  كل  يف  النا�س  عليه  يتعارف  مبا 
اأحوالهم، ول ُيخالف ن�صًا ول اإجماعًا �صرعيًا، كما يف 

الآيات )232(، )233(، 234(، )236(.

قد  ال�صابقة  الكرميات  الآيات  اأن  جند  وهكذا 
اأن  ا�صتملت على جميع معاين املعروف، مع مالحظة 
وجاءت  الثالثة،  املعاين  من  معنيني  يحتمل  بع�صها 

�صواهدها من القراآن وال�صنة.

العظمى  الغالبية  اأن  للنظر  الالفت  ومن 
يف  جاء  الكرمي،  القراآن  يف  املعروف  كلمة  ل�صتعمال 
جاء  اأنه  وهي  اخلا�صة،  دللته  ولهذا  املدنية،  ال�صور 
حتى  معظمها،  اأو  ال�صرعية  الأحكام  ا�صتقرار  بعد 
البيان  من  مزيد  و�صياأتي  ومعروفًا.  معروفة  �صارت 

لهذا الأمر، عند الربط بني النظريتني.

الفرع الثاين- تاأ�شيل نظرية املعروف  
بعد كل ما �صبق، من ا�صتنباٍط للمعاين ال�صرعية 
للمعروف من خالل الن�صو�س ال�صرعية، ثم التفريق 
اجلامع،  الن�س  وبعد  معرفة،  اأو  نكرة  جميئها  بني 
ميكنني اأن اأ�صع نواة نظرية جامعة ملعاين )املعروف( 
فاأقول  ال�صتعمال،  اأحوال  بح�صب  املتنوعة  ودللتها 

وباهلل التوفيق:

اأوًل- مل ت�صتعمل كلمة )معروف( ف الن�صو�س 
كونها  وهي  احلقيقي،  اللغوي  بعناها  ال�صرعية 
مفعوًل به من الفعل )َعَرف(. وقد ُي�صتثنى ما ورد 
ِ َجْهَد  يف بع�س تف�صريات قوله تعاىل: َواأَْق�َصُموا ِباهللَّ
َطاَعٌة  ُتْق�ِصُموا  ُقْل َل  َلَيْخُرُجنَّ  اأََمْرَتُهْم  َلِئْن  اِنِهْم  اأَمْيَ

ا َتْعَمُلوَن)النور: 53(. َ َخِبرٌي مِبَ َمْعُروَفٌة اإِنَّ اهللَّ

هلل  الواجبة  الطاعة  باأنها  املق�صود  اأن  واأرّجح 
ور�صوله، ويدل على ذلك �صياق الآيات قبلها. 

ثانياً- دللتها ال�صرعية ل تخرج عن ثالثة 
�صرعًا،  به  املاأمور  مبعنى  تاأتي  اأن  اإما  وهي:  معاٍن، 
فعل  تاأتي مبعنى  اأن  واإما  اإليه.  مندوب  اأو  واجب  من 
اخلري والإح�صان اإىل الغري. واإما اأن تاأتي مبعنى الأمر 
مع  املتوافق  الُعْرف  اأي  النا�س،  بني  عليه  املتعارف 

ال�صرع. 

اإّن لفظ )املعروف( لفظ  القول:  وعليه، ميكن 
يف  منها  املراد  ويتعنّي  الثالثة،  املعاين  بني  م�صرتك 
كل مو�صع من خالل �صياق وروده. وهناك مرّجحات 

ترجح بع�صها على بع�س كما يف الفقرات الآتية.

ف  بالالم  معرفة  الكلمة  ورود  كان  ثالثاً-   
ال�صنة  وف  نكرة،  ورودها  من  اأكرث  الكرمي  القراآن 
اإحدى  وردت  القراآن  ففي  العك�س.  على  النبوية 
وهو  نكرة،  مرة  ع�صرة  و�صبع  معرفة،  مرة  وع�صرين 
يف  اأثبت  املعرفة  كون  ال�صبب  ولعل  كبريًا،  لي�س  فرق 

تقرير امل�صطلح. 

الدقيق،  الإح�صاء  ميكن  فال  ال�صنة،  يف  واأما 
ال�صحيحة  الأحاديث  جممل  من  ا�صتنتاجًا  ولكن 
يكون  اأن  واأرّجح  نكرة.  وروده  ُيالحظ كرثة  امل�صهورة 

ال�صبب يف ذلك ما �صياأتي يف الفقرة التالية. 

رابعاً- اإذا وردت ف القراآن الكرمي نكرة، فهي 
بعناها الثاين غالباً، وهو فعل اخلري والإح�صان اإىل 
النا�س من باب ال�صدقات لزيادة الأجر، ولي�صت فعاًل 

لواجب اأو م�صتحب بخ�صو�صه.

ولعل هذا تف�صري ورودها يف ال�صنة النبوية نكرة 
تاأتي فيها مبعناها الثاين غالبًا؛ وهو ما  غالبًا؛ لأنها 
ال�صنة  من  الكثرية  ال�صواهد  خالل  من  لدي  ل  حت�صّ

التي �صبق اإيراد بع�صها.
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ف  اأو  الكرمي،  القراآن  ف  وردت  اإذا  خام�صاً- 
اإىل  حتتاج  التي  امل�صائل  �صياق  ف  النبوية،  ال�صنة 
تقدير من اأهل الجتهاد اأو اخلربة، كم�صائل العدة 
ونحو  الر�صاع،  واأجرة  الطالق  ومتعة  والنفقة 
بعناه  العرف  وهو  الثالث،  باملعنى  فهي  ذلك، 

ال�صطالحي عند الأ�صوليني والفقهاء. 

بالالم  معرفة  تكون  املعنى  بهذا  اأنها  وُيالحظ 
فح�صب، ول تاأتي نكرة.

يف  )املعروف(  كلمة  ل�صتعمال  املجال  وهذا 
لتطبيق  به  ال�صتدلل  الذي ميكن  وال�صنة هو  القراآن 
وهي  الإ�صالمي،  الفقه  اأحكام  يف  العرف  نظرية 
والأحكام  العتقادية  الأحكام  لأن  العملية؛  الأحكام 
لجتهاد  ول  النا�س،  لأعراف  ترتك  ل  عليها  املجمع 

املجتهدين.

املطلب الرابع: حقيقة الُعـْرف لغة وا�شطالحًا 
الفرع االأول- حقيقة العرف يف اللغة

يرجع  الذي  )عرف(  جذر  دللت  بيان  �صبق 
اإليه كل من املعروف والعرف، يف املبحث الأول، فال 

داعي لإعادتها.

الفرع الثاين- حقيقة الُعْرف ا�شطالحًا

ا�صطالحًا  )العرف(  بتعريف  اعتنى  من  اأكرث 
هم احلنفية، ويليهم املالكية، ثم احلنابلة، ولكن عند 
املتاأخرين منهم؛ لأنني مل اأجد يف كتب الأ�صول حتى 
ال�صاد�س الهجري تعريفًا له بح�صب اطالعي،  القرن 
اللغوية  يتبادر من معانيه  ال�صبب اكتفاوؤهم مبا  ولعل 

ال�صابقة. 

احلافظ  الأ�صوليني  من  عّرفه  من  اأقدم  ولعل 
الن�صفي من احلنفية، )ت:710هـ(، قال: »والعرف ما 
وتلقته  العقول،  �صهادات  النفو�س من جهة  ا�صتقر يف 

الطباع ال�صليمة بالقبول«)29(. 

التعريف املختار للعرف
رحمه  الزحيلي،  وهبة  الدكتور  اأ�صتاذنا  عّرفه 
اعتاده  ما  هو  -ا�صطالحًا-  »والعرف  بقوله:  اهلل، 
النا�س، و�صاروا عليه من كل فعل �صاع بينهم، اأو لفظ 
تعارفوا على اإطالقه على معنى خا�س ل تاألفه اللغة، 
اأ�صمل  من  وهو  �صماعه«)30(.  عند  غريه  يتبادر  ول 
التعريفات واأو�صحها، لكنه تعريف للعرف بنحو عام، 
دون تقييده بال�صرع، فاإذا اأردنا تقييده، وجب اإ�صافة 
يف  �صرعيًا«  اإجماعًا  اأو  ن�صًا  يخالف  ل  »مما  عبارة 

اآخره.

وميكن للباحث �صياغة التعريف املختار على 
النحو التال: »العرف �صرعاً عادُة قوٍم اأو جمهوِرهم، 
يف فعل �صاع بينهم، اأو لفظ، اأو اإ�صارة، األفوا اإطالقه 
املتبادر  اللغة، وهو  تاألفه  للدللة على معنًى خا�س ل 
اإجماعًا  اأو  للذهن عند �صماعه، مما ل يخالف ن�صًا 

�صرعيًا«.

)29( احلافظ الن�صفي، ك�صف الأ�صرار �صرح امل�صنف على املنار، 
نف�صه  وللن�صفي  �س593.  ج2،  )1406هـ-1986م(،  ط1 
تعريف اآخر قريب من هذا يف كتابه »امل�صت�صفى« يف فروع 
الأ�صرار،  ك�صف  دون  املراجع  اإليه  تعزو  ما  وهو  احلنفية، 
الغزايل،  لالإمام  امل�صت�صفى  اإىل  ن�صبه  املعا�صرين  وبع�س 
وهو خطاأ. ومعظم التعريفات ال�صطالحية للعرف مرجعها 
اإىل تعريف الن�صفي هذا، اإما اأن تختاره بعينه، واإما اأن تعدل 

فيه �صيئًا ي�صريًا، مع ما فيه من الغمو�س.
)1436هـ/  ط21  الإ�صالمي،  الفقه  اأ�صول  الزحيلي،   )30(

2015م(، ج2، �س104.
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املطلب اخلام�ص- ركُن العرِف و�شروُطه 
الفرع االأول- ركن بناء العرف

ميكننا  للعرف،  املختار  التعريف  خالل  من 
ا�صتخال�س الركن الذي يقوم عليه بناء العرف، الذي 
ل يوجد دونه، باأنه معنًى من املعاين يتبادر اإىل الذهن 
عند �صدور قول اأو فعل ماألوف لدى جمهور من النا�س. 

علماء  عند  للعرف  الوحيد  الركن  هو  وهذا 
ال�صريعة، ومل ُيعَن الفقهاء والأ�صوليون يف ا�صتخراجه 
تعريفه.  من  ُيفَهم  مبا  منهم  اكتفاًء  فيه،  والبحث 
ولكن علماء القانون الو�صعي يذكرون للعرف ركنني؛ 
معينة،  بن�صبة  العمل  اطراد  وهو  مادي،  اأحدهما 
القاعدة  هذه  باأن  العتقاد  وهو  معنوي،  والآخر 

العرفية ملزمة)31(.

الفرع الثاين- �شروط �شحة العمل بالعرف
لعّد  مهمة  �صروطًا  ال�صريعة  علماء  و�صع 
العرف عرفًا �صحيحًا ُتبنى عليه الأحكام والأق�صية، 
وكان  منها،  اأربع  على  اتفقوا  وقد  خم�صة.  جمموعها 

الختالف يف ا�صرتاط العموم يف العرف.

ال�صرط الأول- كون العرف ُمّطِرداً اأو غالبياً: 
النا�س،  يف  وا�صتمراره  تتابُعه  العرف  اطراد  ومعنى 
فيعملون به يف جميع احلوادث اأو الوقائع القائمة عليه، 
ويوؤخذ به اأي�صًا اإذا غلب على اأقوالهم اأو ت�صرفاتها. 
فيها، فال  نادرًا  اأو  متقطعًا  اأو  كان م�صطربًا  اإذا  اأما 

يعتد به)32(. 

بني  والعادة  العرف  ح�صنني،  حممود  ح�صنني  د.  ينظر:   )31(
)1408هـ-  ط1  الو�صعي،  والقانون  الإ�صالمية  ال�صريعة 

1988م(، �س41.
ح�صنني،   ،86 �س85-  والعادة،  العرف  �صنة،  اأبو  ينظر:   )32(
العرف والعادة، �س49، الزرقا، املدخل الفقهي العام، ج2، 
�س897، ال�صيخ حممد عبد اهلل بن التمني، اإعمال العرف 
يف الأحكام والفتاوى على املذهب املالكي، ط1 )1430هـ/ 

2009م(، �س83.

العادة  تعترب  »اإمنا  اهلل:  رحمه  ال�صيوطي  قال 
اإذا اطردت، فاإْن ا�صطربْت، فال«)33(. وقال ال�صاطبي 
فال  �صرعًا،  معتربة  العوائد  كانت  »اإذا  اهلل:  رحمه 
على  عادة  بقيت  ما  انخراُمها  اعتبارها  يف  يقدح 

اجلملة«)34(.

خمالفاً  العرف  يكون  األ  الثاين-  ال�صرط 
يكون  األ  ال�صرط  هذا  يعني  قطعّي:  �صرعي  حلكم 
خمالفًا  خا�صة  الإ�صالمية  البالد  من  بلد  يف  العرف 
عليه.  مع  جُمْ اأو  بالن�صو�س  ثابت  �صرعي  حلكم 
اإبطال  اإىل  »واملخالفة املمنوعة هي املخالفة املف�صية 
العمل  عدم  اإىل  تف�صي  بطريقة  كلية  للن�س  العرف 

بالن�س اأو الأ�صل القطعي«)35(. 

�صرعّي،  حكم  به  يتعلق  ل  العرف  كان  فاإذا 
فُيقّدم عرف النا�س يف ال�صتعمال، فمثاًل: لو حلف األ 
القراآن  واإن كان  �صمكًا، مل يحنث،  فاأكل  ياأكل حلمًا، 
حتت  يقعد  ل  اأن  حلف  ولو  حلمًا.  ال�صمك  �صّمى  قد 
اهلل  كان  واإن  يحنث،  مل  ال�صماء،  حتت  فقعد  �صقف، 
تعاىل قد �صّمى ال�صماء �صقفًا. وهكذا يف كل ما ي�صبه 
اأنواع  ال�صرط عاّم يف جميع  الألفاظ)36(. »وهذا  هذه 

العرف«)37(. 

جُنيم  ابن  وينظر:  �س92.  والنظائر،  الأ�صباه  ال�صيوطي،   )33(
�س103.  )1983م(،  ط1  والنظائر،  الأ�صباه  احلنفي، 
1985م(،  )1405هـ-  ط3  القواعد،  يف  املنثور  الزرك�صي، 

ج2 �س361. ور�صائل ابن عابدين، ج2 �س134.
ال�صريعة، ط1  اأ�صول  املوافقات يف  ال�صاطبي،  اإ�صحاق  اأبو   )34(

)1417هـ- 1997م(، ج4، �س19. 
الجتهادية  بالأدلة  الن�صو�س  تخ�صي�س  بكر،  با  خليفة   )35(

عند الأ�صوليني، ط1 )2015م(، �س122.
)36( الزرك�صي، املنثور يف القواعد، ج2 �س378.

)37( اأبو �صنة، العرف والعادة، �س97.
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ال�صرط الثالث- اأن يكون العرف قائماً وثابتاً 
القول  يكون  اأن  ويعني  وحتكيمه)38(:  ا�صتعماله  قبل 
اأو الفعل، الذي �صُيف�ّصر بناء على العرف، قد ح�صل 
لفظيًا  اأكان  �صواء  وثبوته،  العرف  قيام  بعد  اأن�صئ  اأو 

قوليًا، اأم كان فعليًا عمليًا، اأم اإ�صاريًا.

العرف  الأول:  اأمران؛  ال�صرط  بهذا  فيخرج 
الطارئ على الت�صرف احلادث بعده. الثاين: العرف 
قبل  اآخر  بعرف  تغرّي  ولكنه  الت�صرف،  على  ال�صابق 

اإن�صاء الت�صرف)39(.

ال�صرط الرابع- اأن ل يقع الت�صريح ف العقد 
اأن يوجد عرٌف  اأو الت�صرف بخالف العرف: ويعني 
قويّل اأو فعلّي، ولكّن املتعاقدين ي�صّرحان يف عقدهما 
مبا يفيد خالف العرف يف بلدهما اأو زمانهما. فعندئذ 

تكون العربة مبا �صرحا به واتفقا عليه)40(.

وهو يف احلقيقة تقييد للعمل بالقاعدة امل�صهورة: 
»املعروف عرفًا كامل�صروط �صرطًا«، اأو اإبطال لأثرها. 
و�صبب ترجيح الأخذ بت�صريح املتعاقدين على الأخذ 
والن�س  دللٌة،  والعرف  ن�سٌّ  الت�صريح  اأن  بالعرف، 
اأقوى من الدللة، كما هو معروف يف اأ�صول الفقه)41(. 

وهذا  عاّماً:  العرف  كون  اخلام�س-  ال�صرط 
اأو  الطراد  اأعني  الأول،  ال�صرط  عن  يختلف  ال�صرط 
كاأنهما  يعر�صهما  الباحثني  بع�س  كان  واإن  الغلبة، 
عن  يختلف  وال�صمول  العموم  لأن  واحد؛  �صرط 

العقد  القرايف،  �س110.  جُنيم،  ابن  �س96،  ال�صيوطي،   )38(
املنظوم يف اخل�صو�س والعموم ج2، �س296.

املدخل  الزرقا،  الف�صول، �س191،  تنقيح  �صرح  القرايف،   )39(
والعادة،  العرف  �صنة،  اأبو  �س899،  ج2،  العام،  الفقهي 

�س98.
يف  الأحكام  )قواعد  الكربى  القواعد  ال�صالم،  عبد  ابن   )40(

اإ�صالح الأنام(، ط2 )1428هـ-2007م(، ج2، �س311. 
)41( الزرقا، ج2، �س901، ابن التمني، اإعمال العرف، �س87.  

وقد عرّب ال�صيخ الزرقا  الطراد، واإن كان مكّماًل له. 
العموم  وعن  العملية،  بالأغلبية  والغلبة  الطراد  عن 
ل  الغلبة  اأو  »الطراد  وقال:  العددية)42(.  بالأغلبية 
العرف  عموم  فاإن  عاّمًا،  العرف  يكون  اأن  ي�صتلزمان 

غري اطراده«)43(. 

واملراد بعموم العرف اأن يكون منت�صرًا ماألوفًا يف 
جميع البالد اأو على الأقل البالد الإ�صالمية، كالتعامل 
بال�صت�صناع مع كونه عقدًا على مبيٍع يف الذمة، اأي اإن 
املبيع غري موجود وقت التعاقد، فهو مما �صاع وانت�صر 

وتعارفه جميع الب�صر، حتى من قبل البعثة النبوية. 

ولكن هذا ال�صرط غري متفق عليه كال�صروط 
مذهب  هو  العرف  يف  العموم  فا�صرتاط  ال�صابقة؛ 
جمهور احلنفية فقط، وخالف فيه بع�صهم. قال ابن 
العرف  اعتبار  عدم  املذهب  اأن  »واحلا�صل  جنيم: 

اخلا�س، ولكن اأفتى كثري من امل�صايخ باعتباره«)44(. 

ابن  كالم  نقل  اأن  بعد   - عابدين  ابن  وقال 
بالعرف  يثبت  ل  العام  )احلكم  الأ�صباه  يف  جنيم 
اخلا�س...(: »فاأفاد اأّن معنى عدم اعتباره مبعنى اأنه 
اإذا وجد الن�س بخالفه، ل ي�صلح نا�صخًا للن�س، ول 
منها  كثرية،  موا�صع  يف  اعتربوه  فقد  واإل  له.  مقيدًا 
ُيحمل  وحالف  وواقف  عاقد  وكل  الأميان،  م�صائل 

كالُمه على عرفه، كما ذكره ابن الهمام«)45(.

 

)42( املدخل الفقهي العام، ج2، �س898.
)43( املرجع ال�صابق، نف�صه.

)44( الأ�صباه والنظائر، �س113.
ط2  املختار،  الدر  على  املحتار  رد  حا�صية  عابدين،  ابن   )45(
ر�صائل  وينظر جمموعة  )1412هـ- 1992م(، ج4 �س41. 
ابن عابدين، ج2، �س132- 133. وينظر التف�صيل والبيان 

يف العرف والعادة يف راأي الفقهاء، اأبو �صنة، �س 91- 93.
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العرف  يعتمدون  ممن  احلنفية  غري  وقال 
دلياًل: يقبل العرف اخلا�س ببلد اأو ناحية كالعراق، اأو 
ال�صام، اأو م�صر، اأو عند اأهل حرفة اأو مهنة، كالأطباء 

واملهند�صني واخلياطني والنجارين.

اأكرث  من  وهم  املالكية،  فقهاء  هوؤلء  ومن 
بل  العموم،  ي�صرتطوا  مل  فاإنهم  بالعرف،  الآخذين 
فاإنهم  ولذلك  اإقليم،  اأو  بلد  عرف  يكون  اأن  يكفي 
ياأخذون بعمل اأهل املدينة، بل يعدونه اإجماعًا وحجة 

يف ال�صرع)46(. 

لأن  العموم؛  ا�صرتاط  عدم  الباحث  وُيرّجح 
اأقوال  تف�صري  يف  غالبًا  يكون  العرف  على  العتماد 
النا�س وت�صرفاتهم ملعرفة املراد منها من اأجل تطبيق 
هذا احلكم ال�صرعي اأو ذاك عليها، وكالم كلِّ متكّلم 
فيه.  والق�صد  الكالم  يف  وعادته  عرفه  على  ُيحمل 
فيكفي اأن يكون العرف �صائعًا وثابتًا يف املكان والزمان 
اللذين يراد اإعمال العرف املخ�صو�س فيهما، ول يلزم 

اأن يكون �صائعًا يف كل البالد.

املطلب ال�شاد�ص- و�شائج الُقربى بني نظرية 
املعروف وبني نظرية العرف

لنظرية  وا�صح  تاأ�صيل  من  �صبق  ما  خالل  من 
اأ�صتطيع  العرف،  لنظرية  موجز  وبيان  املعروف، 

الربط بني النظريتني، يف نقاط حمددة وا�صحة:

الأوىل: اإّن )املعروف( �صار م�صطلحًا �صرعّيًا 
املتلّو  ب�صّقيه،  الوحي  اأقرها  التي  ال�صرعية  دللته  له 
)العرف(،  م�صطلح  اأما  راأينا.  كما  املتلّو،  وغري 
ولي�س  ا�صتنباطًا،  والفقهاء  الأ�صوليني  و�صع  من  فهو 

من�صو�صًا عليه. 

الواردة  كلمة )العرف(  اأن  لأرّجح  واإنني  هذا، 
يف قوله تعاىل: ُخِذ اْلَعْفَو َواأُْمْر ِباْلُعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن 

)46( القرايف، الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام، �س219.

اِهِلنَي )الأعراف:199(، تدل على املعنى الثاين  اجْلَ
الغري،  اإىل  والإح�صان  اخلري  فعل  وهو  للمعروف، 

ولي�صت مبعنى العرف الذي ا�صطلح عليه الفقهاء. 

لها  العرب  ا�صتعمال  الرتجيح  هذا  يوؤيد  ومما 
قبل الإ�صالم بهذا املعنى، ومنه البيت امل�صهور لزهري 

بن اأبي �ُصلمى:

َمْن يفعِل اخلرَي ل يعدْم َجَوازَيه

ل يذهُب الُعْرُف بنَي اهلِل والنا�ِس

الأول-  معاٍن؛  ثالثة  للمعروف  اإّن  الثانية: 
اأو  اخلري  فعل  الثاين-  امل�صتحب،  اأو  الواجب  فعل 
الإح�صان اإىل الغري، الثالث- ما اعتاد عليه النا�س من 

قول اأو فعل مما ل ُيخالف الن�س اأو الإجماع. 

من  الأخري  هو  فقط  واحد  معنى  وللعرف 
اقت�صار  لنا  ُيف�ّصر  ما  هذا  ولعل  املعروف.  معاين 
العرف  م�صطلح  ا�صتعمال  على  والأ�صوليني  الفقهاء 

واإهمال م�صطلح املعروف. 

اجتهادات  جمموع  الإ�صالمي  الفقه  كان  وملا 
املختلفة،  الع�صور  ممر  على  امل�صلمني،  الفقهاء 
فقد  عليه؛  بناء  الجتهاد  ويتغري  يتغرّي  مما  والعرف 
اعتنى به كلٌّ منهم بح�صب زمانه، وتكلم الأ�صوليون يف 
م�صاألة تخ�صي�س اللفظ العاّم يف الن�صو�س ال�صرعية، 

ويف األفاظ النا�س، بالعرف. 

الثالثة: دائرة املعروف اأو�صع بكثري من دائرة 
يقول  كما  مطلق،  وخ�صو�س  عموم  فبينهما  العرف، 
اأهل املنطق؛ فكل ُعرف �صحيح هو من املعروف، ولكن 
املعروف  اإطالق  راأينا  لأننا  عرفًا؛  معروٍف  كل  لي�س 
على الواجبات وامل�صتحبات �صرعًا، وعلى جميع اأعمال 

الرب والإح�صان. 
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خامتة البحث
الأول  فرعني؛  على  اخلامتة  هذه  ت�صتمل 
ل�صتخال�س اأهم النتائج التي تخ�س نظرية املعروف 
مع الإ�صارة اإىل نظرية العرف والربط بينهما، والثاين 
على  املرتتبة  والتو�صيات  القرتاحات  اأهم  لت�صجيل 

ذلك.

الفرع االأول- اأهم نتائج البحث
التي  الكرميات  لالآيات  ا�صتقرائي  خالل  من 
معانيها  ا�صتقراء  وكذلك  »معروف«،  كلمة  فيها  ورد 
من خالل كتب التف�صري امل�صهورة املعتمدة؛ و�صلت اإىل 

النتائج الإجمالية الآتية:
ع�صرات  املدنية  الآيات  ف  املعروف  كلمة  وردت  اأ- 
املرات، ومل ترد ف ال�صور املكية اإل ف مو�صعني، 
الإ�صالمية  الت�صريعات  تخ�ّس  اأنها  يعني  وهذا 
بعد ا�صتقرارها، وكونها اأحكامًا للمجتمع امل�صلم 
بعد اكتماله يف املدينة املنورة، و�صارت معروفة 

للجميع.
ال�صرعية:  الن�صو�س  ب- للمعروف ثالثة معاٍن ف 
الذي  اإليه،  املندوب  اأو  الواجب  مبعنى  الأول- 
اأو  اخلري  عمل  مبعنى  الثاين-  ال�صرع.  به  اأمر 
عام.  بنحو  ال�صرع  فيه  ُيرّغب  الذي  الإح�صان 

الثالث- مبعنى الُعْرف املوافق لل�صرع.
معرفة  النبوية  ال�صنة  ف  معروف  كلمة  وردت  ج- 
اأن ورودها  بالالم ونكرة، ولكن الالفت للنظر 
معّرفة!.  ورودها  من  اأكرث  منّكرة  ال�صنة  ف 
وتعليل ذلك اأنها تاأتي غالبًا مبعناها الثاين، وهو 

فعل اخلري اأو الإح�صان اإىل الغري.
واحد،  عامٍّ  معنًى  اإىل  ترجع  املعروف  معاين  اأن  د- 
هو ما ُعرف اإر�صاوؤه هلل تعاىل من قول اأو فعل، 
مندوبًا  اأم  واجبًا  اأكان  �صواء  ل�صرعه،  وموافقته 
اأو  مكروه  اأمر  عن  بها  ُيعرّب  ول  مباحًا،  اأم  اإليه 

حمّرم.

املعروف  ُيعّرفون  العلماء  من  كثريًا  جند  ولهذا 
باأنه: ا�صم جامع لكل ما ُعرف من طاعة اهلل عز وجل 

وكل ما ندب اإليه ال�صرع، ونحو هذا)47(. 

اأو  النا�س  اعتياد  واحد حمدد، هو  ركن  للعرف 
اإقليم من الأر�س، على  اأو  جمهورهم، يف بالد وا�صعة 
فهم قول اأو فعل اأو اإ�صارة، بنحو يكون هو املتبادر اإىل 

اأذهانهم. 

معظمها،  على  متفق  وا�صحة  �صروط  وللعرف 
تف�صريية،  اأ�صولية  قواعد  عليها  بنيت  وقد  �صبق،  كما 
لذكرها  جمال  ل  م�صهورة،  تطبيقية  فقهية  وقواعد 

وبيانها هنا. 

الفرع الثاين- اأهم االقرتاحات والتو�شيات
وهو  �صبق،  كما  معاٍن،  ثالثة  للمعروف  كان  ملا 
معنى  وللعرف  الأ�صوليني،  عند  اللفظي  امل�صرتك  من 
واحد، هو اأحد املعاين الثالث للمعروف، فاإن الباحث 
بني  املعروف  ا�صتعمالت  معاين  ُت�صاع  باأن  يقرتح 
البيان  اآثر  قراآين  لأنه م�صطلح  العلم؛  وطلبة  العلماء 
الذي  العرف  م�صطلح  اإلغاء  دون  ا�صتعماله،  الإلهي 

ا�صتقر عند الفقهاء والأ�صوليني. 

اجلامعات  العلمية يف  اجلهات  الباحث  ويو�صي 
ال�صتقرائي  املنهج  ُيتخذ  باأن  ال�صرعية  والكليات 
)املعروف(  م�صطلح  ب�صاأن  اعتماده  مت  الذي  املقارن 
املو�صوعي  التف�صري  يف  م�صابهة  لدرا�صات  منوذجًا 
نظريات  ل�صتخال�س  النبوية،  وال�صنة  الكرمي  للقراآن 
يقود  لفظي  م�صرتك  كل  لي�س  باأنه  العلم  مع  مماثلة، 

اإىل نظرية �صرعية اأو فقهية.

وف اخلتام، اأرجو اأن اأكون قد ُوّفقت يف تاأ�صيل 
الربط  ويف  الإ�صالمية،  ال�صريعة  يف  املعروف  نظرية 
الإ�صالمي  الفقه  يف  العرف  نظرية  وبني  بينها  الوثيق 
وجوانب  التفاق  جانب  اإبراز  خالل  من  واأ�صوله، 

الختالف بني النظريتني. واهلل ويّل التوفيق.

التعريفات،  حممد،  بن  علي  ال�صريف  ال�صيد  اجلرجاين،   )47(
ط1 )1421هـ-2000م(، �س218. 
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�سمير الف�سل واأبع�ده الدللية - درا�سة نحوية تحليلية
Pronoun of Separation (Fasl Pronoun) and its Semantic Properties

An Analytical Syntactic Study

د. ابتهال محمد علي البار   - ال�شعودية
ق�صم اللغة العربية واآدابها - جامعة الملك عبدالعزيز

Abstract
This study investigates the pronoun of separation and its semantic properties by 

analysing its structures according to the Transformational-generative Grammar theory. 
The descriptive analytical method is employed to answer one primary question:

- What are the structural and semantic functions of the pronoun of separation? 

Other secondary questions are also answered in this study including:
- Is the pronoun of separation an NP or something else? 
- Does it have a specific grammatical function?

The study has reviewed disagreements among Traditional Arab Grammarians over 
these questions. The opinion favoured in this study is that pronoun of separation is an 
NP in all cases. However, the study concludes that there are two cases for the pronoun 
of separation use. First, it is an NP functioning as a subject, which is the dialect of the 
tribe of Tamīm who use the pronoun of separation at the beginning of the sentence; a 
feature that conforms to some modes of recitation. Second, it is an element that is used 
to separate the subject and the predicate and has no grammatical function. In the second 
case, it serves as a linking device in nominal sentences where the pronoun of separation 
determines whether the word following it is a predicate or an attributive adjective. It also 
serves other structural and semantic functions such as emphasis, particularity, exclusion, 
and can  be used by way of exaggeration, mockery and ridicule.
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الملخ�ص
تهدف هذ الدرا�صة اإىل الوقوف على �صمري الف�صل واأبعاده الدللية، عرب حتليل الرتاكيب التي ورد فيها بال�صتفادة 

ف البحث املنهج الو�صفي التحليلي لالإجابة عن �صوؤال رئي�س، هو: من نظرية النحو التوليدي التحويلي، ووظَّ
- ماهي الوظيفة الرتكيبية والدللية ل�صمري الف�صل؟

وتفّرع عنه جمموعة من الأ�صئلة، نحو: 
- هل �صمري الف�صل ا�صم اأم حرف؟ 

- هل له حمل من الإعراب اأم لي�س له حمل؟ 
وعر�س البحث خالفات النحاة حول هذه الأ�صئلة، ورّجح الراأي القائل باأنه باق على ا�صميته يف كل الأحوال، 
واأّن هناك حالتني ل�صتعماله، الأوىل: اأن يكون ا�صما له حمّل من الإعراب، وهو البتداء وبعده خرب، وهي لغة متيم 
واحلالة  القراآنية،  القراءات  بع�س  وبذلك جاءت  الأحوال،  كل  البتداء يف  على  الف�صل  ي�صتعملون �صمري  الذين 
الثانية: اأن يكون ف�صال بني املبتداأ واخلرب ل حمل له من الإعراب. وخل�س البحث اإىل اأنَّ �صمري الف�صل ُيعّد و�صيلة 
من و�صائل الربط يف اجلملة ال�صمية؛ اإذ يقوم بوظيفة اأمن اللب�س بني اخلرب والنعت، كما يوؤدي وظائف تركيبية 

ودللية، اأبرزها: التوكيد، والخت�صا�س، والق�صر على �صبيل املبالغة، والتهكم وال�صخرية.
الكلمات املفتاحية: �صمري الف�صل، درا�صة نحوية، حتليل التاكيب.

مقدمة
يرف�س بع�س الباحثني درا�صة الرتاث اللغوي مبنظور املناهج الل�صانية احلديثة؛ ويوؤكدون اأن بع�س الدرا�صات 
التي حاولت الو�صل بني الرتاث النحوي العربي وبني النظريات الل�صانية احلديثة، جتمع بع�س ال�صذرات من ن�صو�س 
عون اأنهم يحاولون ربط الرتاث بالل�صانيات )1(، ويرى باحثون اآخرون اأنه  �صيبويه اأو عبد القاهر اجلرجاين ثم يدَّ
لي�س هناك �صرورة منهجية تدعو اإىل توظيف الرتاث اللغوّي العربّي القدمي يف بناء نحٍو ي�صف اللغة العربية )2(. 
لكن هذه الدرا�صة توؤكد على اأهمية ربط الرتاث النحوي العربي باملناهج الل�صانية احلديثة، ل لرفع �صاأن تراثنا 
بعد مقارنته مبا عند الدرا�صات  الغربية، بل لو�صع الرتاث يف اإطار منا�صب للع�صر؛ ُيربز قيمته احلقيقية التي قد 
ل يدركها بع�س الباحثني، ولهذا ال�صبب جاءت هذه الدرا�صة التي ن�صّلط ال�صوء فيها على و�صيلة من و�صائل الربط 
يف الرتاكيب اللغوية، وهي: »�صمري الف�صل«، مع الرتكيز على دوره يف اأداء املعنى، وحتليل الرتاكيب التي ورد فيها  
التي  الرتاكيب  اإىل  والنظر  التحويلي،  التوليدي  النحو  نظرية  من  بال�صتفادة  والدللية  الرتكيبية،  وظيفته  لإبراز 

لة طراأت عليها قاعدة حتويلية هي الزيادة. ا�صتملت على �صمري الف�صل  باعتبارها تراكيب حُموَّ
وقد اقت�صى مو�صوع البحث اأن ُيوّظف املنهج الو�صفي التحليلي الذي يقوم على ال�صتقراء والتحليل وال�صتنتاج 

لتحقيق اأهدافه، ومت تق�صم الدرا�صة اإىل عنا�صر، هي:
- مفهوم �صمري الف�صل عند النحاة و�صروطه.

- اخلالف يف ا�صميته وحرفّيته.
- اخلالف يف حمله من الإعراب.

- وظيفة �صمري الف�صل الرتكيبية والدللية.

وُختم البحث بالنتائج والتو�صيات.

)1( انظر: ال�صامرائي اإبراهيم، النحو العربي ف مواجهة الع�صر )بريوت: دار اجليل، 1995م(، �س62.
)2( انظر: الفهري، عبد القادر الفا�صي، الل�صانيات واللغة العربية: ناذج تركيبية ودللية )املغرب: دار توبقال للن�صر،2000م(، �س60.
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تمهيد
بدور  احلديثة  الل�صانية  النظريات  اهتمت 
اإحكام  بهدف  املختلفة،  الرتاكيب  يف  الربط 
البنية  الربط على م�صتوى  اللغوية، وميّثل  التحليالت 
التوليدي  النحو  نظريات  من  نظرية  ال�صطحية 
التحويلي باعتباره من الإ�صافات والتعديالت الدقيقة 
من  لكثري  والتحليل  التنظري  م�صتوى  على  واملهمة 
الرتاكيب اللغوية، وقد ظهرت املالمح الأوىل لنظرية 
ُعرف  ما   Chomsky ت�صوم�صكي  اقرتح  الربط حني 
بنظرية الربط ”Binding Theory“ عام 1978م، 
ثم توالت الدرا�صات التي جمعت بني العامل والربط، 
وتنطلق   )3(.Government Binding Theory
با�صتغال  تتعلق  واقعية  مالحظة  من  الربط  نظرية 
بع�س العنا�صر اللغوية، ففي كل اللغات توجد فئة من 
بعنا�صر  ربطها  دون  تاأويلها  ميكن  ل  التي  الوحدات 
العامة  باأ�ص�صها  الربط  نظرية  وتهدف  اأخرى.  لغوية 
املُ�صمرة  العنا�صر  بني  العالقة  نوعية  حتديد  اإىل 
الإحالة  اإ�صناد  وحدود  مراقبتها،  وجمال  و�صوابقها، 

املنا�صبة.)4(

ال�صمية  اجلملة  يف  املهمة  الربط  و�صائل  ومن 
ال�صمري، ونخ�ّس بالذكر يف هذا البحث �صمري الف�صل 
بوظيفة  الف�صل  �صمري  يقوم  اإذ  التحديد؛  وجه  على 
اأمن اللب�س بني حالة اخلربية والو�صفية يف مثل قولنا: 
»زيٌد الكرمُي«، فحني نقول: »زيد هو الكرمي« يتّم ح�صر 
الرتكيب يف حالة الإ�صناد اخلربية،  وتنتفي الو�صفية، 
اجلملة  ركني  بني  بالربط  الف�صل   �صمري  يقوم  اإذ  
الرتكيب  يتحّول  ل  حتى  واخلرب(  )املبتداأ  ال�صمية 

العربية،  ف  الربط  اأنظمة  ح�صام،  البهن�صاوي،  انظر:   )3(
والنظرية  النحاة  بني  ال�صطحية  الرتاكيب  يف  درا�صة 
ال�صرق(،  زهراء  مكتبة  )القاهرة:  التحويلية،  التوليدية 

2003م، �س7.  
تطور   ،2 التوليدية  الل�صانيات  م�صطفى،  غلفان،  انظر:   )4(
2016م،  املعرفة(،  كنوز  )عمان:  التوليدية،  النماذج 

�س274،2734.

اإىل تركيب غري م�صتقل يفيد جمرد الو�صفية، ويفتقر 
اإىل ركن الإ�صناد الذي يتّممه، والإ�صناد يف جملة »زيد 
ي�صتمل  ال�صمي  املركب  وهذا  فارغ،  عن�صر  الكرمي« 
فقط على الو�صف، ويحتاج اإىل عن�صر  اإ�صنادي يتّمم 
الكالم، مثل اأن نقول: »زيد الكرمي حا�صر«، اأما حني 
نقول: »زيد هو الكرمي« فاإننا جند �صمري الف�صل يقوم 
ح�صر  مت  وبذلك  اجلملة،  ركني  بني  الربط  بوظيفة 
بالو�صف  التبا�س  دون  اخلربي،  الإ�صناد  يف  العالقة 
ذلك  متثيل  وميكن  الذهن.)5(  اإىل  يتبادر  قد  الذي 

بالر�صم الآتي:
م�صند اإليه + م�صند            زيادة

م�صند اإليه + �صمري الف�صل + م�صند.

تركيب  يف  الف�صل  �صمري  زيادة  تاأتي  هنا  من 
اجلملة ال�صمية الذي ميكن التعامل معه بو�صفه: نوعا 
من اأنوع القواعد التحويلية يتم فيه اإ�صافة عن�صر لغوي 
اإىل الرتكيب، وميكن متثيل هذا القانون بالر�صم الآتي:

اأ + ب             اأ + ب + ج)6(.  

يف  الزيادة  ظاهرة  العربية  نحاة  تناول  وقد 
حروف  عن  حديثهم  يف  ذلك  اإىل  واأ�صاروا  اجلملة، 
اجلر الزائدة، وعن زيادة »كان - اإن – اأن - مهما«)7(  
وزيادة �صمري الف�صل)8(،   ويف املقابل جندهم اأ�صاروا 
موؤلفاتهم  يف  متناثرة  اإ�صارات  الربط  مفهوم  اإىل 
يوحي  مما  النحوية  الأبواب  طّيات  بني  املختلفة 
تعمل  تركيبية  ظاهرة  باعتباره  معه  تعاملهم  بعدم 
على متا�صك عنا�صر الرتاكيب واجلمل العربية. فلم 

العربية،  ف  الربط  اأنظمة  ح�صام،  البهن�صاوي،  انظر:   )5(
مرجع �صابق، 19.

))) انظر: اخلويل، حممد، معجم علم اللغة النظري،  )بريوت: 
مكتبة لبنان(، 1991م، �س5.

احلديث،  والدر�س  العربي  النحو  عبده،  الراجحي:  انظر:   )7(
)الإ�صكندرية: دار املعرفة اجلامعية(،1988م، �س152، و153.
عامل  )بريوت:  املف�صل،  �صرح  الدين،  موفق  يعي�س،  ابن    )8(

الكتب( )د.ت(، ج3، �س109، 110.
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فاعلية  وا�صحة حول  ومنهجية  �صاملة  روؤية  لهم  يكن 
العلمية  فاملالب�صات  ذلك،  يعيبهم  ول  الربط.)9( 
العربي  النحو  عليها  قام  التي  واحل�صارية  والثقافية 

تختلف عن الل�صانية احلديثة. 

الذين  العلماء  اأوائل  من  ال�صراج  ابن  ويعّد 
ق�صم  فقد  باحلروف،  الربط  اأهمية  اإىل  اأ�صاروا 
احلروف اإىل ق�صم يربط ال�صم بال�صم، نحو: ح�صر 
واملعطوف  املعطوف  بني  ربطت  فالواو  وعمرو«  زيد 
وجل�س«،  »قام  نحو:  بالفعل،  الفعل  يربط  ونوع  عليه، 
بالتعدية  يعرف  ما  وهو  بالفعل،  ال�صم  يربط  وق�صم 
زيد،  اإىل  م�صيت  مثل:  اجلر،  حروف  بوا�صطة 
ومررُت مبحمد. وقد تكون وظيفة احلرف ربط جملة 
واأ�صل  عمرو«،  يخرْج  زيد  يح�صْر  »اإن  مثل:  بجملة، 
الكالم »يح�صُر زيد يخرُج عمرو« فـ يح�صر زيد لي�س 
ال�صرطية  »اإن«  دخلت  فلما  عمرو«  »يخرج  بـ  مرتبطا 
جوابا.)10(  والأخرى  �صرطا  اجلملتني  اإحدى  جعلت 
بعنوان  ه�صام  ابن  اأورده  ما  الإ�صارات  هذه  ومن 
»روابط اجلملة مبا هي خرب عنه« وذكر على راأ�صها: 
ال�صمري وهو الأ�صل ولهذا يربط به مذكورا مثل: زيد 
اأكرمته، وحمذوفا مرفوعا مثل: قوله تعاىل اإّن َهَذاِن 
�صاحران(  )لهما  ُقّدر  اإذا   )63 )طه:   َل�َصاِحَراِن
 ْصَنى� ُ احْلُ ومن�صوبا مثل قوله تعاىل َوُكالًّ َوَعَد اهللَّ
)احلديد:10(  على قراءة ابن عامر بالرفع )وكٌل(، 
على اأنه مبتداأ وما بعده خرب،)11( واأ�صل الكالم »وعده 
اهلل احل�صنى«، فُحذف املفعول الأول. وحذُف ال�صمري 
حذفه  من  اأكرث  �صفة  الواقعة  اجلملة  من  املن�صوب 
النحاة حذف  لذا عّد بع�س  اإذا كانت اجلملة خربا، 

)9( انظر: البهن�صاوي، ح�صام، اأنظمة الربط ف العربية، مرجع 
�صابق، �س7.

حتقيق:  النحو،  ف  الأ�صول  حممد،  ال�صراج،  ابن  انظر:   )10(
    1999 الر�صالة(  موؤ�ص�صة  )بريوت:  الفتلي،  احل�صني  عبد 

ج1، �س42، 43.
ال�صبع،  القراءات  ف  التي�صري  عمرو،  اأبو  الداين،  انظر:   )11(
حتقيق: اأوتو يرتزل، )بريوت: دار الكتب العلمية(، 2017م، 
�س169، وابن ه�صام، اأبو حممد عبد اهلل، مغني اللبيب عن 
احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  حتقيق:  الأعاريب،  كتب 

)بريوت: املكتبة الع�صرية( 1991م. ج2/ �س573، 

ال�صمري من الفعل »وعد« من ال�صرورة، ولكنه ورد يف 
قراءة �صبعية متواترة فوجب قبوله.)12(

فيها  يكون  حالت  ثالث  ه�صام  ابن  ذكر  وقد 
ال�صمري لفظيًا فح�صب ول يحقق وظيفة الربط، نحو:
-  اأن يكون معطوفا بغري الواو، »زيد قام عمرو فهو«

-  واأن يعاد العامل »زيد ح�صر عمرو وح�صر هو«
-  اأن يكون بدًل مثل »ح�صن اجلارية اأعجبتني هو« 
العائد  امل�صترت  ال�صمري  من  ا�صتمال  بدل  فهو 
جملة  من  كاأنه  التقدير  يف  وهو  اجلارية.  على 

اأخرى.)13(

تعريف �شمير الف�شل و�شروطه
الرفع  �صمائر  من  �صمري  هو  الف�صل  �صمري 
ما  باأن  ليفيد  وخربه  املبتداأ  بني  يتو�ّصط  املنف�صلة، 
وي�صميه  التوكيد،  من  نوعا  وليفيد  نعت،  ل  خرب  بعده 
الب�صريون ف�صال، والكوفيون ي�صمونه عمادا.)14( وذكر 
ال�صيوطي اأنه  �صمري  يكون ب�صيغة �صمري الرفع مطابقا 
ملا قبله تكلما وخطابا وغيبة، اإفرادا وغريه، ويقع بعد 
مبتداأ اأو ما اأ�صله املبتداأ وقبل اخلرب، نحو قوله تعاىل: 
وقوله   ،)165 )ال�صافات:   وَن افُّ ال�صَّ َلَنْحُن  َواإِنَّا 
تعاىل: َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن )البقرة: 5(.)15( وقد 
و�صح النحاة ال�صروط التي يجب اأن تتوفر يف �صمائر 

الرفع املنف�صلة لتكون �صمري ف�صل اأو عماد، وهي:
اأن يكون من ال�صمائر املنف�صلة املرفوعة املو�صع،   -
اإياك الكرمي«،  اإياه الفا�صل«، و«اإنك  فيمتنع » زيد 
التوكيد،  من  نوع  باأنه  ال�صرط  هذا  النحاة  ويعّلل 

املحيط،  البحر  تف�صري  حيان،  اأبو  الأندل�صي،  انظر:   )12(
دار  )بريوت:  معو�س،  وعلي  املوجود  عبد  عادل  حتقيق: 

الكتب العلمية(، 1993م، ج8، �س218، 219.
)13( انظر: ابن ه�صام، اأبو حممد عبد اهلل، مغني اللبيب عن 

كتب الأعاريب، مرجع �صابق،  ج2/ �س 574.
)بريوت:  املف�صل،  �صرح  الدين،  موفق  يعي�س،  ابن  انظر:   )14(

عامل الكتب( )د.ت(، ج3، �س109، 110.
القراآن،  علوم  ف  الإتقان  الرحمن،  عبد  ال�صيوطي،  انظر:   )15(
العربي(،  الكتاب  دار  )بريوت:  زمريل،  اأحمد  فواز  حتقيق: 

2003م، �س451.
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والتاأكيد يكون ب�صمري الرفع املنف�صل، مثل: جل�صُت 
ى التاأكيد املح�س، اأنا، ا�صكن اأنت، ولهذا ُي�صمَّ

على  طارئ  هو  ما  اأو  واخلرب  املبتداأ  بني  يقع  اأن   -
املبتداأ واخلرب من الأفعال واحلروف، مثل: »اإّن 
واأخواتها«  و«كان  واأخواتها«  و»ظن  واأخواتها«، 
 وَن افُّ ال�صَّ َلَنْحُن  َواإِنَّا  تعاىل:  قوله  مثل 
ِ ُهَو  ُدوُه ِعنَد اهللَّ )ال�صافات: 165( وقوله: َتِ

ا َواأَْعَظَم اأَْجًرا )املزمل: 20(. َخرْيً
من  قاربها  وما  معرفة  اأو  معرفتني.  بني  يكون  اأن   -
النكرات؛ لأن فيه نوعا من التاأكيد ولفظه لفظ  

املعرفة.)16(
احلال  بني  وقوعه  النحاة  بع�س  جّوز  وقد 
بن  �صعيد  قراءة  عليه  وُخّرج  قليل،  وهو  و�صاحبها، 
َبَناِتي  َهوؤَُلِء  َقْوِم  َيا  َقاَل  عمر  بن  وعي�صى  جبري 
)هود: 78( بن�صب »اأطهَر«،« هوؤلء   َلُكْم اأَْطَهُر  ُهنَّ 
ف�صل.)17(وجّوز  �صمري  و»هّن«  وخرب،  مبتداأ  بناتي« 
العكربي وقوعه قبل فعل م�صارع مل�صابهته ال�صم ومنه 
)فاطر: 10(،   َيُبوُر ُهَو  اأُْوَلِئَك  َوَمْكُر  قوله تعاىل: 
ال�صمري  وجعل  )يبور(  وخربه  مبتداأ  اأولئك(  )ومكر 
»هو« �صمري ف�صل اأو توكيد، اأو اأن يكون مبتداأ وخربه 

»يبور«، واجلملة خرب »مكر«.)18(

تردده بين اال�شمية والحرفية
ا�صم  هو  هل  الف�صل  �صمري  يف  النحاة  اختلف 
الرتكيبية فريى  اإىل وظيفته  بالنظر  اأم حرف وذلك 
الكوفيون اأنه ا�صم ُيف�صل به بني النعت واخلرب وي�صمى 
عمادا، وله حمل من الإعراب، وحكمه حكم ما قبله 

)16( انظر: ابن ه�صام، اأبو حممد عبد اهلل، مغني اللبيب، مرجع 
�صابق، ج2، �س568، 569، وابن يعي�س، موفق الدين، �صرح 

املف�صل، مرجع �صابق، ج3، �س110.
)17( انظر: الأندل�صي، اأبو حيان، تف�صري البحر املحيط، مرجع 

�صابق، ج5، �س247.
)18( انظر: العكربي، اأبو البقاء، اإمالء ما مّن به الرحمن من 
دار  )بريوت:  القراآن،  جميع  ف  والقراءات  الإعراب  وجوه 

الكتب العلمية( 1979م، ج2، �س199.

الن�صب، لأنه توكيد  الفا�صل« حمله  »ظننت زيدا هو 
»عينه«  كان  عيُنه«  زيد  »جاءين  نقول  وكما  قبله،  ملا 
العماد يف قولنا« زيد  فاإن  الإعراب،  ملا قبله يف  تابعا 

هو الكرمي« يجب اأن يكون تابعا ملا قبله يف الإعراب.

اأنه حرف  النحاة فريون  واأكرث  الب�صريون  اأما 
ل حمل له من الإعراب لأنه دخل للف�صل بني اخلرب 
مثل دخول  ت�صميته ف�صال،  ومن هنا جاءت  والنعت، 
وتلك«  »ذلك،  ال�صارة  ا�صم  يف  للخطاب«  »الكاف 
من  لها  حمل  ل  الأحوال  تلك  كل  ويف  وجُتمع،  وُتثّنى 
الإعراب، فكذلك �صمري الف�صل.)19(ويعللون ذلك باأن 
الغر�س منه الإعالم باأنَّ ما بعده خرب ل �صفة، فا�صتد 

�صبهه باحلرف؛ اإذ مل ُي�صتعمل اإل ملعنى يف غريه.)20(
ويرى ابن يعي�س اأنه  قد ُي�صتعمل مبتداأ وما بعده 
فجملة  منك«،  �صٌر  هو  اأحدا  ظننت  »ما  نحو  مرفوع، 
الثاين  املفعول  ن�صب  وخرٌب يف حمل  مبتداأ  �صٌر«  »هو 
اأنا الراكُب، والفرق  لـ »ظّن«، وكذلك يف قولك: كنت 
املبتداأ  اأن  ال�صمري وهو مبتداأ وبني كونه ف�صال؛  بني 
اأما  خرب،  اأنه  على  فريفعه  بعده،  الذي  اإعراب  ُيغرّي 
اإذا ُ ا�صتعمل ف�صال  فال يغرّي اإعراب الذي بعده، بل 
يبقى كما هو على حاله، نحو: ظننُت زيدا هو القائَم، 
واإذا وقع ف�صال فقد �ُصلب معنى ال�صمية وحتّول اإىل 
اإلغاء   مثل  احلروف،  ُتلغى  كما  ُواأُلغي  احلروف  حّيز 
ِ ِلنَت  َن اهللَّ عمل »ما«  يف قوله تعاىل: َفِبَما َرْحَمٍة مِّ
َلُهْم )اآل عمران: 159( ف�صمري الف�صل ل حمل من 
الإعراب ل رفع ول ن�صب ول جر، ونظريه من الأ�صماء 
»رويدك  يف  الكاف  الإعراب  من  لها  حمل  ل  التي 
واأولئك«. والدليل على كونه ل حمل له من الإعراب اأنه 
لو كان له حمل من الإعراب كان كالتوكيد اأو كالبدل؛ 

)19( انظر: الأنباري، اأبو الربكات، الإن�صاف ف م�صائل اخلالف، 
حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، )بريوت: املكتبة 

الع�صرية( 1998م، ج2، �س706، 707.
�صرح  ف  الهوامع  همع  الرحمن،  عبد  ال�صيوطي،  انظر:   )20(
جمع اجلوامع، حتقيق: عبدالعال �صامل مكرم، )القاهرة: 

عامل الكتب(، 2001م، ج1، �س236.
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لكن لم التاأكيد تدخل على �صمري الف�صل فَتُحول بينه 
وبني ال�صم، مثل: »واإن كنا لنحن ال�صاحلني«، اأو »اإن 
كان زيد لهو الفا�صل«، وهذا ل يكون يف النعت ول يف 
التوكيد؛ لأنه ل يجوز الف�صل بني البدل واملبدل منه 
ول بني التاأكيد واملوؤكد؛ فظاهر هذا اأن �صمري الف�صل 

ل حمل له من الإعراب.)21(

الخالف في محله من االإعراب
هو  هل  الف�صل  �صمري  يف  النحاة  اختلف  كما 
مع  الإعراب  من  حمله  يف  اختلفوا  حرف،  اأم  ا�صم 
اتفاق بع�صهم على ا�صميته، ويرى جمهور الب�صريني 
اأنه حرف؛ فقد ذكر ال�صيوطي اأن اأكرث النحاة يرون اأنه 
حرف مثل الكاف يف ا�صم الإ�صارة، ولكن اإذا قلنا با�صمّيته 
فال�صحيح اأنه ل حمّل له من الإعراب، وعليه اخلليل، لأن 

الغر�س منه الإعالم باأن اخلرب خرب ل نعت.)22( 

يقع  لكنه  ا�صميته،  على  باق  اأنه  �صيبويه  ويرى 
النعت  بني  ف�صال  وقوعه  عدم  حالة  يف  فقط  مبتداأ 
هو  تكون  ل  باٌب  »هذا  بقوله  ذلك  وذكر  واخلرب، 
واأخواتها فيه ف�صال«، فتكون مبتداأ وما بعدها خربا، 
ويف  منك«.)23(  �صٌر  هو  اأحدا  اأظن  ما  نحو:  وذلك 
مو�صع اآخر ذكر اأنها ل حمل لها من الإعراب بقوله: 
»هذا باب ما يكون فيه هو واأنت واأنا ونحن واأخواتهّن 
ف�صال«، ف�صمري الف�صل قد ُي�صتعمل لي�صتدّل ال�صامع 
اأّن ما بعده لي�س منه، ول يتغرّي ما بعده عن حاله التي 
كان عليها قبل دخول �صمري الف�صل، نحو قوله تعاىل: 
بَِّك  َوَيَرى الَِّذيَن اأُوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي اأُنِزَل اإَِلْيَك ِمن رَّ

 )�صباأ: 6(. )24( قَّ ُهَو احْلَ

مرجع  املف�صل،  �صرح  الدين،  موفق  يعي�س،  ابن  انظر:   )21(
�صابق، ج3، �س113.

مرجع  الهوامع،  همع  الرحمن،  عبد  ال�صيوطي،  انظر:   )22(
�صابق، ج1، �س236.

)23( انظر: عمرو بن قنرب، �صيبويه، الكتاب، حتقيق، عبد ال�صالم 
هارون، )بريوت: دار الكتب العلمية( 1988م ج2، �س395.

)24( انظر املرجع ال�صابق، ج2، �س389،390.

ا�صتعمال  بني  ق  فرَّ �صيبويه  اأن  ن�صتنتج  وبذلك 
له  ا�صما  يكون  اأن  الأوىل:  الف�صل يف حالتني،  �صمري 
وبعده خرب،و�صيبويه  البتداء  وهو  الإعراب  حمّل من 
�صمري  ي�صتعملون  الذين  متيم  لغة  يوافق  بذلك 
جاءت  وبذلك  الأحوال،  كل  يف  البتداء  على  الف�صل 
َوَما  تعاىل:  قوله  نحو  القراآنية،  القراءات  بع�س 
)الزخرف:   امِلنَِي الظَّ ُهُم  َكاُنوا  َوَلِكْن  َظلَْمَناُهْم 
»هم«  ال�صمري  باعتبار  »الظاملني«  اجلمهور  قراأ   )76
�صمري ف�صل، وقرئ »الظاملون« على اأنه خرب، و«هم« 
ُهَو   ِ اهللَّ ِعنَد  َتُدوُه  تعاىل:  قوله  وكذلك  مبتداأ، 
ا َواأَْعَظَم اأَْجًرا )املزمل: 20( قرئت برفع »خري«  َخرْيً
و»اأعظم«)25( وقوله تعاىل: اإِن َتَرِن اأََنا اأََقلَّ ِمنَك َماًل 
اأنها  على  »اأقل«،  برفع  ُقرئت   )39 )الكهف:   َوَوَلًدا

خرب.)26(

اأن يكون �صمري الف�صل ل حمل له  واحلالة الثانية: 
واخلرب.  املبتداأ  بني  يف�صل  اأن  ب�صرط  الإعراب؛  من 
وا�صتدّل على ذلك باأنك اإذا اأخرجت »هو« من قولنا: 
اأّكد  وقد  املعنى.  يف�صد  مل  منك«  �صرا  هو  زيد  »كان 
النبوّي  احلديث  اأعرب  حني  عمليا  راأيه  �صيبويه 
ال�صريف: »كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون اأبواه 
ثالثة  فيه  باأن  فقال  رانه«  وين�صّ يهّودانه  اللذان  هما 
الأول:  للن�صب.  ووْجه  وجهان،  للرفع  اإعرابية،  اأوجه 
يكون  وا�صم  خرب  بعده  وما  مبتداأ  »الأبوان«  يكون  اأن 
اللذان،  اأبواه  املولود  يكون  حتى  قال:  كاأنه  م�صمرا، 
والوجه الثاين: اأن يكون »اأبواه« ا�صم يكون، وال�صمري 
»هما« مبتداأ وما بعده خرب له. اأما وجه الن�صب على 
اأن يكون »هما« �صمري ف�صل ل حمل له من الإعراب، 

ول يوؤثر يف احلكم الإعرابي ملا بعده.)27(

)25( انظر: الأندل�صي، اأبو حيان، تف�صري البحر املحيط، مرجع 
�صابق ج 8، �س27، وال�صيوطي، عبد الرحمن، همع الهوامع، 

مرجع �صابق، ج1، �س228، 229.
)26( انظر: اخلطيب، عبد اللطيف، معجم القراءات، )دم�صق، 

دار �صعد الدين(، 2002م، ج5، �س217.
)27( انظر: �صيبويه، عمرو بن قنرب، الكتاب، مرجع �صابق، ج2، 

�س395-393.
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ويرى ابن مالك اأن كالم �صيبويه م�صعٌر اأن �صمري 
الف�صل ل حمل له من الإعراب بدليل عدم تغرّيه مهما 
تغرّي ما قبله، مثل: »زيد هو الكرمُي«، و»علمت زيدا هو 
الكرمَي«، فلو كان له حمل من الإعراب لقلنا: »علمُت 
وما  اأنت  اإل  اأكرمني  ما  تقول  الكرمَي«، كما  اإياه  زيدا 

اأكرمت اإل اإياي.)28(

خرب،  بعده  وما  مبتداأ  يجعلونه  العرب  وبع�س 
»كان«  باب  يف  بعده  ما  ُين�صب  فال  الأحوال؛  كل  يف 
العاملة  »احلجازية  »وما  »علمت«،  وباب  واأخواتها، 
»اأظن  يقول:  روؤبة  اأن  �صيبويه  وذكر  »لي�س«،)29(  عمل 
زيدا هو خرٌي منك«)30(، ومتيم يجعلون �صمري الف�صل 
وبذلك  مطلقا،  اخلرب  على  بعده  ما  ويرفعون  مبتداأ 
جاءت بع�س القراءات القراآنية يف غري ال�صبعة، كقوله 
 امِلنَِي الظَّ ُهُم  َكاُنوا  َوَلِكْن  َظلَْمَناُهْم  َوَما  تعاىل: 
باعتبار  »الظاملني«  اجلمهور  قراأ   )76 )الزخرف: 
على  »الظاملون«  وقرئ  ف�صل،  �صمري  »هم«  ال�صمري 
جتدوه  اأنه خرب، و»هم« مبتداأ، وكذلك قوله تعاىل: 
عند اهلل هو خريا واأعظم اأجرا )املزمل: 20( قرئت 
برفع »خري« و»اأعظم« .)31( وقد جاءت هذه القراءات 
مبتداأ  الف�صل  �صمري  يجعلون  الذين  متيم  لغة  على 
َيَتَولَّ  َوَمن  تعاىل:  .وقوله  مطلقا  خربا  بعده  وما 
قراأ   )24 )احلديد:   ِميُد احْلَ اْلَغِنيُّ  ُهَو   َ اهللَّ َفاإِنَّ 
»هو«  ال�صمري  باإ�صقاط  ال�صبعة  من  عامر  وابن  نافع 
والقراءتان متواترتان، وقراأ الباقون باإثبات ال�صمري، 
و»احلميد«  »اإّن«،  خرب  »الغنّي«  جعل  اأ�صقط  فمن 

عطا،  حممد  حتقيق:  الت�صهيل،  �صرح  مالك،  ابن  انظر:   )28(
وطارق ال�صيد، )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج1، �س165.
احلاجب،  ابن  لكافية  الر�صي  �صرح  الر�صي،  انظر:   )29(
بن  حممد  الإمام  )جامعة  امل�صري،  ب�صري  يحيى  حتقيق: 

�صعود الإ�صالمية: 1996م( ج1، �س177، 178.
ج2،  �صابق،  مرجع  الكتاب،  قنرب،  بن  عمرو  �صيبويه،   )30(

�س392.
املحيط،  البحر  تف�صري  حيان،  اأبو  الأندل�صي،  انظر:   )31(
مرجع �صابق، ج 8، �س27، وال�صيوطي، عبد الرحمن، همع 

الهوامع، مرجع �صابق، ج1، �س228، 229.

فيجوز  ال�صمري،  باإثبات  اجلمهور  قراءة  واأما  �صفة، 
اأن يكون �صمري ف�صل وما بعده خرب، ويجوز اأن يكون 
ال�صمية  وتكون اجلملة  »الغنّي«  مبتداأ خربه  ال�صمري 
يف حمل رفع خرب »اإّن«، ومثله قوله تعاىل: اإِنَّ �َصاِنَئَك 
يح�صن  بع�صهم  وقال  )الكوثر:3(،)32(   الأْبت ُهَو 
مبتداأ؛  يكون  اأن  ي�صحُّ  ول  ف�صال،  ال�صمري  يكون  اأن 
هو  زيدا  »اإنَّ  قلت  واإذا  �صائغ،  املبتداأ غري  لأّن حذف 
ما  لأّن  حذفه؛  يجز  مل  »مبتداأ  »هو  فاأعربَت  الكرمي« 
بعده »الكرمي« ي�صلح اأن يكون خربا لـ »اأّن« فال يبقى 
الواقعة  اجلملة  بني  الرابط  »هو«  حذف  على  دليل 
ُهْم  الَِّذيَن  تعاىل:  قوله  ومثله  الأول،  واملبتداأ  خربا 
حذف  يجوز  ل  بع�صهم  قال  )املاعون:6(    ُيَراُءوَن
اأن يكون �صلة املو�صول فال  »هم« لأن ما بعده ي�صلح 
حيان  اأبو  اعرت�س  وقد  املحذوف،  على  دليل  يبقى 
على هذا الراأي لأنه ُبني على تركيب بع�س القراءات 
على الأخرى، ولي�س الأمر كذلك، فقد تكون قراءتان 
يخالف  نحوي  توجيه  منهما  ولكٍل  واحد  لفظ  على 
َو�َصَعْت  ا  ِبَ اأَْعلَُم   ُ َواهللَّ تعاىل:  قوله  مثل  الآخر)33( 
ابن  قراأ   )36 عمران:  )اآل   َكاْلأُنَثى َكُر  الذَّ َوَلْي�َس 
عامر و�صعبة ويعقوب ب�صكون العني، و�صم التاء  وقراأ  
باقي ال�صبعة بفتح العني و�صكون تاء التاأنيث، فالقراءة 
الأوىل على اأن اجلملة من كالم امراأة عمران، وكاأنها 
خاطبت نف�صها بقولها )واهلل اأعلم( والثانية تقت�صي 
اأنها من كالم اهلل تعاىل على �صبيل الإخبار باأنه اأعلم 
وهذا  الأنثى،  هذه  اأمر  اإليه  يوؤول  وما  و�صعته  بالذي 
كثري يف القراءات املتواترة، فيجوز اأن يكون )هو( يف 
�صورة احلديد يف هذا املو�صع مبتداأ واإن كان ال�صمري 
الرتكيبني  من  ولكٍل  الأخرى،  القراءة  يف  حمذوفا 

ه.)34( اإعراب يخ�صّ

)32( انظر: اأبو زرعة، عبد الرحمن، حجة القراءات، حتقيق: 
1997م،  الر�صالة(،  موؤ�ص�صة  )بريوت:  الأفغاين،  �صعيد 

�س702
)33( انظر: الأندل�صي، اأبو حيان، تف�صري البحر املحيط، مرجع 

�صابق، ج8، �س224، 225.
)34( انظر: املرجع ال�صابق، ج2، �س457.
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وظيفته التركيبية والداللية
�صمري الف�صل له الكثري من الدللت واملعاين 
والتاأكيد،  والنعت،  اخلرب  بني  الف�صل  ذلك:  من 
املبالغة،  على  والق�صر  والتخ�صي�س،  واحل�صر 

والتهكم وال�صخرية. ونورد تف�صيل ذلك فيما ياأتي:

اأوال: الف�شل به بين الخبر وال�شفة
الف�صل  هي  الف�صل  ل�صمري  الرئي�صة  الوظيفة 
فقولنا:  ف�صال،  �ُصّمي  هنا  ومن  وال�صفة،  اخلرب  بني 
كلمة  ال�صامُع  يظّن  ان  حتتمل  ال�صائم(  )حممد 
ب�صمري  فُيوؤتى  اخلرب،  فينتظر  �صفة  )ال�صائم( 
الف�صل ليتعنّي كون ما بعده خربا ل �صفة. ومنه قوله 
)احلج:12(،   اْلَبِعيُد اَلُل  ال�صَّ ُهَو  َذِلَك  تعاىل: 
وي�صميه الكوفيون عمادا؛ لأنه حافٌظ ملا بعده حتى ل 
ي�صقط عن اخلربية، كالعماد يف البيت يحفظ ال�صقف 
ف�صل  الأ�صل  الف�صل يف  من  والغر�س  ال�صقوط،  من 

ال�صفة عن اخلرب.)35( 
ذلك ال�صالل البعيد      زيادة

ذلك هو ال�صالل البعيد.

ويرى ابن ه�صام اأن الأْوىل اأن ُيقال عن �صمري 
خربا،  اأو  تابعا  بعده  ما  كون  بني  به  ُيف�صل  الف�صل 
وا�صت�صهد  اأعّم،  ذلك  لأّن  ال�صفة؛  على  ُيقت�صر  ول 
ِقيَب  الرَّ اأَنَت  ُكنَت  ْيَتِني  َتَوفَّ ا  َفلَمَّ تعاىل:  بقوله 
حتتمل  ل  »الرقيب«  فــ  َعلَْيِهم)املائدة:117(، 
ل  ال�صمائر  لأن  املت�صل؛  لل�صمري  �صفة  تكون  اأن 

ُتو�صف.)36(

ثانيا: التوكيد
من اأغرا�س �صمري الف�صل التي ذكرها النحاة 
التوكيد، ولذلك ل يجتمع �صمري الف�صل مع التوكيد، 
�صّماه  هنا  ومن  الكرمي(،  هو  نف�صه  )زيد  ُيقال:  فال 
اأي  الكالم  به  ُيدعم  لأنه  عمادا؛  الكوفة  نحاة  بع�س 

احلاجب،  ابن  لكافية  الر�صي  �صرح  الر�صي،  انظر:    )35(
مرجع �صابق، ج1، �س170.

)36(  انظر: ابن ه�صام، عبد اهلل، مغني اللبيب، مرجع �صابق، 
ج2، �س570، 571. 

يقوى وُيوؤّكد.)37(
بقوله  التوكيدية  وظيفته  اإىل  اجلرجاين  ونّوه 
اأدخلوا  الوجوب  هذا  تاأكيد  اأرادوا  اإذا  اإنهم  »ثم 
ال�صمري امل�صمى ف�صال بني اجلزاأين فقالوا: زيد هو 

املنطلق«)38(
ُلوَن  اْلأَوَّ اِبُقوَن  َوال�صَّ تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 
ِباإِْح�َصاٍن  َبُعوُهم  اتَّ َوالَِّذيَن  َواْلأَن�َصاِر  امْلَُهاِجِريَن  ِمَن 
َجنَّاٍت  َلُهْم  َواأََعدَّ  َعْنُه  وا  َوَر�صُ َعْنُهْم   ُ اهللَّ َي  رَّ�صِ
اْلَفْوُز  اأََبًدا ذِلَك  اْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  َتَها  ِري حَتْ َتْ
 ُ اهللَّ َوَعَد  تعاىل:  وقوله   ،)100 اْلَعِظيُم )التوبة: 
اْلأَْنَهاُر  ِتَها  حَتْ ِمن  ِري  َتْ َجنَّاٍت  َوامْلُوؤِْمَناِت  امْلُوؤِْمِننَي 
َواٌن  َبًة ِف َجنَّاِت َعْدٍن َوِر�صْ َخاِلِديَن ِفيَها َوَم�َصاِكَن َطيِّ
)التوبة:    اْلَعِظيُم اْلَفْوُز  ُهَو  َذِلَك  اأَْكرَبُ   ِ اهللَّ َن  مِّ
بخالف  الف�صل   ب�صمري  الثانية  الآية  فجاءت   )72
من  اأكرب  اهلل  ر�صوان  باأن  اأخرب  ملا  اأنه  ذلك  الأوىل؛ 
املجيء  ذلك  ِعظم  نا�صب  ونعيمها  اجلنة  ملذات 
الكالم  تقوية  لزيادة  املقام  هذا  يف  الف�صل  ب�صمري 

وتوكيده.)39( 
ذلك الفوز العظيم      زيادة

ذلك هو الفوز العظيم.
َكَفُروا  الَِّذيَن  َكِلَمَة  َوَجَعَل  تعاىل:  قوله  ويف 
 َحِكيٌم َعِزيٌز   ُ َواهللَّ اْلُعْلَيا  ِهَي   ِ اهللَّ َوَكِلَمُة  ْفلَى  ال�صُّ
)التوبة: 40( جاء ب�صمري الف�صل مع ال�صتئناف دون 
»�صاأنها  ال�صابقة؛ لأن »كلمة اهلل  عطفها على اجلملة 
بدون جعل جاعل؛  دائما  العليا  وهي  والعلّو،  الرتفاع 

فنا�صب ذلك املجيء ب�صمري الف�صل.)40( 
وكلمة اهلل العليا  زيادة

وكلمة اهلل هي العليا.

)37(  انظر: املرجع ال�صابق، ج2، �س.571
)38(  اجلرجاين، عبد القاهر، دلئل الإعجاز، حتقيق: حممود 

�صاكر، )القاهرة: مكتبة اخلاجني( 1992م، �س178.
دار  النحو، )عمان:  معاين  فا�صل،  ال�صامرائي،  انظر:    )39(

الفكر( 2011م، ج1، �س48، 49.
)40(  انظر: املرجع ال�صابق، ج1، �س51
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 ْبَكى َواأَ َحَك  اأَ�صْ ُهَو  واأَنَُّه  تعاىل:  قوله  ومنه 
ْحَيا )النجم: 44(   َواأَ اأََماَت  َواأَنَُّه ُهَو  )النجم: 43( 
ب�صمري  جاء   )48 )النجم:   ْقَنى َواأَ اأَْغَنى  ُهَو  َواأَنَُّه 
يّدعون  النا�س  بع�س  لأن  املوا�صع  هذه  يف  الف�صل 
واأميت،  اأحيي  اأنا  النمرود  قال  كما  لأنف�صهم،  ذلك 
ل  وحده  هلل  الأمور  هذه  اأن  التاأكيد  من  لبد  فكان 
غريه فهو الذي ي�صحك ويبكي، -وقد كّنى بال�صحك 
يحيي  الذي  وهو  احلزن-،  عن  والبكاء  ال�صرور  عن 
ذلك  اّدعى  ومن  حقيقة،  املُقني  املغني  وهو  ومييت 
نَُّه ُهَو  اأحد لنف�صه فال حقيقة له، واأما قوله تعاىل: َواأَ
دون  من  ُعبدت  فالأنها   )49 )النجم:   ْعَرى ال�صِّ َربُّ 
اهلل ن�ّس واأّكد على اأنه تعاىل ربها وخالقها، وقد كان 
بع�س العرب يعظمون هذا النجم  ويعتقدون تاأثريه يف 
َكَر  ْوَجنْيِ الذَّ العامل، واأما قوله تعاىل: واأَنَُّه َخلََق الزَّ
 ْخَرى َواْلأُنَثى )النجم:  )45َواأَنَّ َعلَْيِه النَّ�ْصاأََة اْلأُ
وىل، َوَثُموَد َفَما اأَْبَقى )النجم:  ُه اأَْهلََك َعاًدا اْلأُ واأَنَّ
51، 52(، مل ياأت ب�صمري الف�صل للتوكيد لأنه ل حاجة 
ذلك  يدعي  اأن  ميكن  ل  لأنه  املوا�صع؛  هذه  يف  له 
اأحد. )41(وميكن تو�صيح ما طراأ على اأ�صل الرتاكيب 

بالر�صم الآتي:
واأنه اأ�صحك واأبكى          زيادة

واأنه هو اأ�صحك واأبكى.
واأنه اأمات واأحيا              زيادة

واأنه هو اأمات واأحيا.
واأنه اأغنى واأقنى             زيادة     

واأنه هو اأغنى واأقنى.
واأنه رّب ال�ّصعرى            زيادة

واأنه هو رّب ال�ّصعرى.

َفَعْلُتم  ا  مَّ َعِلْمُتم  َهْل  َقاَل  تعاىل:  وقوله 
)يو�صف:   ،َجاِهُلوَن اأَنُتْم  ْذ  اإِ ِخيِه  َواأَ ِبُيو�ُصَف 
َنا ُيو�ُصُف وهذا  اأَ َقاَل  نَت ُيو�ُصُف  َلأَ اأَاإِنََّك   ،)89َقاُلوا 

)41( انظر: الأندل�صي، اأبو حيان، تف�صري البحر املحيط، مرجع 
�صابق، ج8، �س165، 166.

 َ رِبْ َفاإِنَّ اهللَّ ُ َعلَْيَنا اإِنَُّه َمن َيتَِّق َوَي�صْ اأَِخي َقْد َمنَّ اهللَّ
يُع اأَْجَر امْلُْح�ِصِننَي)يو�صف: 90( َل ُي�صِ

مبا  اإخوته  ال�صالم   عليه  يو�صف  واجه  حني 
يعرفه عنهم بعد اأن اأ�صبح عزيز م�صر اأدركوا هوّيتة، 
وقد   )90 )يو�صف:   ،ُيو�ُصُف نَت  َلأَ اأَاإِنََّك  فقالوا: 
�صورت الآية الكرمية ا�صطرابهم النف�صي و�صدمتهم 
يف  واجتمع  املنِكر،  وال�صتفهام  املوؤّكد  الت�صديق  بني 
هي  املوؤكدات،  من  عدد  ال�صتفهام  همزة  مع  الآية 
قام  الذي  الف�صل«  و»�صمري  البتداء«  و»لم  »اإّن« 
بدور التاأكيد يف هذا ال�صياق  -الذي ي�صور حريتهم 
املوؤّكدين  -بجانب  والت�صديق  الإنكار  بني  وترددهم 
الآخرين، وكان جواب يو�صف  عليه ال�صالم  جمموعة 
اأََنا ُيو�ُصُف، وهذا  من اجلمل اخلربية الب�صيطة هي 
اأَِخي )يو�صف: 90( ثم بيان لف�صل اهلل عليه وعلى 
عامة  قاعدة  مع  مكائدهم،  تعاىل  اهلل  واإبطال  اأخيه 
اإِنَُّه َمن  َعلَْيَنا   ُ َقْد َمنَّ اهللَّ ت�صلح لكل زمان ومكان 
 امْلُْح�ِصِننَي اأَْجَر  يُع  ُي�صِ َل   َ اهللَّ َفاإِنَّ  رِبْ  َوَي�صْ َيتَِّق 
)يو�صف:90()42(، ونلحظ تنوع القراءات القراآنية يف 
نَت ُيو�ُصُف )يو�صف:90( فقد قراأ ابن  الآية: اأَاإِنََّك َلأَ
كثري بك�صر الألف على الإخبار )اإّنك(،  وقراأ الباقون 
اأ�صل  متثيل  وميكن  ال�صتفهام.)43(  على   بهمزتني 
الكالم وما طراأ عليه من تغيري، على قراءة ابن كثري، 

بال�صكل الآتي:
اإنك يو�صف           زيادة

اإنك لأنت يو�صف.

اأن  فيمكن  ال�صتفهام  على  الباقني  قراءة  واأما 
�صمري  زيادة  الأوىل  مرحلتني،  على  الزيادة  نت�صور 
متثيلها  وميكن  ال�صتفهام،  همزة  زيادة  ثم  الف�صل، 

بال�صكل الآتي:
اإنك لأنت يو�صف            زيادة

اأءنك لأنت يو�صف.

)42( انظر: العمو�س، خلود، �صمري الف�صل ف العربية ودوره ف 
اأداء املعنى، �صورة يو�صف نوذجا، �س22، املجلة الأردنية 

يف اللغة العربية واآدابها، جملد6، العدد 3، 2010م.
مرجع  القراءات،  حجة  الرحمن،  عبد  زرعة،  اأبو  انظر:   )43(

�صابق، 1997م، �س363.



مجلة بحوث، العدد الثامن والثالثون  كانون األول/ديسمبر 2020م - جمادى األولى 1442هـ42

ثالثا: الح�شر والتخ�شي�ص
الف�صل  �صمري  اأغرا�س  من  الزخم�صري  ذكر 
ُهـــُم  َواأُولِئَك  ــعــاىل:  ت قــولــه  نــحــو  الخــتــ�ــصــا�ــس، 
امْلُْفِلُحوَن )البقرة:5( فال�صمري هنا له ثالث فوائد، 
املعنى،  وتوكيد  وال�صفة،  اخلــرب  بــني  الف�صل  هــي: 
واإيجاب اأن امل�صند خا�س بامل�صند اإليه دون غريه،)44( 
وكثري  الخت�صا�س،  فوائده  من  اأن  ه�صام  ابن  وذكر 

من اأهل البيان يقت�صر على هذه الوظيفة.)45(

فالرتكيب طراأ عليه حتويل بالزيادة، واأ�صل الكالم: 
واأولئك املفلحون                زيادة

واأولئك هم املفلحون.

اإِنَّ  تعاىل:  قوله  الق�صر  على  دللته  ومن 
اأَْوَلُدُهم  َوَل  اأَْمَواُلُهْم  َعْنُهْم  ُتْغِنَي  َلن  َكَفُروا  الَِّذيَن 
النَّار )اآل عمران:  َوُقوُد  ُهْم  َواأُولِئَك  �َصْيًئا   ِ َن اهللَّ مِّ
10( فوجود �صمري الف�صل اأفاد الق�صر؛ واإذا ُحذف 
اإىل  الكالم  حتّول  النار(  وقود  )واأولئك  ال�صمري: 

جمرد الإخبار، وكان الق�صر حُمتمال. 

ُل  َيْف�صِ ُهَو  َربََّك  اإِنَّ  تعاىل:  قوله  اأي�صا  ومنه 
 َيْخَتِلُفوَن ِفيِه  َكاُنوا  ِفيَما  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َبْيَنُهْم 
ُهَو  اأولئك  َوَمْكُر  تعاىل:  وقوله   ،)25 )ال�صجدة: 

َيُبوُر )فاطر: 10(.)46(

وميكن تو�صيح ذلك بالر�صم الآتي:
واأولئك وقود النار               زيادة

واأولئك هم وقود النار.
اإن ربك يف�صل بينهم         زيادة

اإن ربك هو يف�صل بينهم.
ومكر اأولئك يبور                زيادة           

ومكر اأولئك هو يبور.

عن  الك�صاف  حممود،  القا�صم  اأبو  الزخم�صري،  انظر   )44(
التاأويل،  وجوه  ف  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق 

)بريوت: دار املعرفة(، )د.ت(، ج1، �س25.
اللبيب  مغني  حممد،  اهلل  عبد  اأبو  ه�صام،  ابن  انظر:   )45(

مرجع �صابق، ج2، �س571.
)46(  انظر: ال�صامرائي، فا�صل، معاين النحو، مرجع �صابق، 

ج1، �س47، 48.

َيْقَبُل  ُهَو   َ اهللَّ اأَنَّ  َيْعلَُموا  اأَمَلْ  تعاىل:  وقوله 
ُهَو   َ اهللَّ َواأَنَّ  َدَقاِت  ال�صَّ َوَياأُْخُذ  ِعَباِدِه  َعْن  التَّْوَبَة 
ِحيُم )التوبة: 104( اأفاد �صمري الف�صل  اُب الرَّ التَّوَّ
معنى التخ�صي�س فقبول التوبة واأخذ ال�صدقات اإمنا 
هو هلل وحده �صبحانه وتعاىل ل لغريه، واأخذ ال�صدقات 

معناه قبولها.)47(
اأمل يعلموا اأن اهلل يقبل التوبة            زيادة

اأمل يعلموا اأن اهلل هو يقبل التوبة.

ُيوؤتى به للف�صل يف الأمر عند  و�صمري الف�صل 
على  يدل  لأنه  اللب�س؛  ويزيل  الإبهام  فريفع  ال�صك، 
اأ�صله  ما  اأو  مبتداأ  اأ�صله  ملا  قبله  ملا  بعده خرب  ما  اأن 
التوابع  من  غريهما  اأو  بدل  اأو  نعتا  ولي�س  املبتداأ، 
احل�صر  معنى  يفيد  بذلك  وهو  املعنى،  ُتكّمل  التي 
اأ�صماء  تتلوها  التي  الأفعال  ومن  والتخ�صي�س.)48( 
واأ�صبحُت  وظننت  وِخلت  )ح�صبت،  املبتداأ:  مبنزلة 
بعدها  ما  اإىل  احتياجها  الأ�صماء  فهذه  واأم�صيت( 
قوله  ذلك  ومن  البتداء،  حال  يف  اإليه  كاحتياجها 
اإَِلْيَك  اأُنِزَل  الَِّذي  اْلِعْلَم  اأُوُتوا  الَِّذيَن  َوَيَرى  تعاىل: 
َوَل  تعاىل:  وقوله  )�صباأ:6(،    قَّ احْلَ ُهَو  بَِّك  رَّ ِمن 
ِلِه ُهَو  ُ ِمن َف�صْ ا اآَتاُهُم اهللَّ َيْح�َصَبَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن ِبَ
ا لَُّهم )اآل عمران: 180( كاأنه قال ول يح�صنب  َخرْيً
الذين يبخلون البخل هو خريا لهم وُحذف لأنه معلوم 
العرب  قول  ذلك  ومثل  ال�صياق،  من  املخاطب  عند 
)من كذب كان �صرا له( واملعنى كان الكذب �صرا له؛ 
اإل اأنهُ ا�صتغني عنه لعلم املُخاطب به، لقوله َكَذب يف 

اأول الكالم.)49(

)47( انظر: الأندل�صي، اأبو حيان تف�صري البحر املحيط، مرجع 
�صابق، ج5، �س100.

دار  )م�صر:  الواف،  النحو  عبا�س،  ح�صن،  انظر:   )48(
املعارف(، )د.ت(، ج1، �س220.

مرجع  الكتاب، ج2،  )49(  انظر: �صيبويه، عمرو بن عثمان، 
�صابق، �س389-�س391.



43

رابعًا: الق�شر على �شبيل المبالغة
قد ي�صتعمل �صمري الف�صل للمبالغة يف الق�صر، 
اجلواد«  هو  و»عمرٌو  ال�صاعر«،  هو  »زيٌد  قولنا:  مثل 
فتاأتي ب�صمري الف�صل للمبالغة اأن اجلود اأو ال�صعر مل 
يوجد اإل فيه، فاأنت ل تعتّد مبا كان من غريه لق�صوره 
َيْحُكم   ْ ملَّ َوَمن  تعاىل:  الكمال.)50(وقوله  يبلغ  اأن 
ُ َفاأُوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن )املائدة: 44(،  ا اأَنَزَل اهللَّ ِبَ
 امِلُوَن ُ َفاأُولِئَك ُهُم الظَّ ا اأَنَزَل اهللَّ ْ َيْحُكم ِبَ وَمن ملَّ
ُ َفاأُوَلِئَك  ا اأَنَزَل اهللَّ ْ َيْحُكم ِبَ )املائدة:  ،)45َوَمن ملَّ
ُهُم اْلَفا�ِصُقوَن )املائدة: 47( فهذا ق�صر على �صبيل 
لأنه  حقيقيا؛  ق�صرا  يكون  اأن  ميكن  ول  املبالغة، 
اأو  الظلم  اأو  بالكفر  ُي�صّمى  اأوىل من  اأنهم  على معنى 
الف�صوق، ومعلوم اأن هناك  كافرين وظاملني وفا�صقني 
اآخرين غريهم.)51( وميكن تو�صيح اأ�صل الرتكيب وما 

طراأ عليه بالر�صم الآتي:
فاأولئك الكافرون               زيادة

فاأولئك هم الظاملون.

خام�شًا: التهكم وال�شخرية
قد يفيد �صمري الف�صل معنى ال�صخرية والتهكم، 
ال�صالم:  عليه  �صعيب  قوم  ل�صان  على  تعاىل  قوله  نحو 
َيْعُبُد  َك َما  َنْتُ اأَْن  َتاأُْمُرَك  اَلُتَك  اأَ�صَ َيا �ُصَعْيُب  قاُلوا 
ِليُم  اآَباوؤَُنا اأَْو اأَْن َنْفَعَل ِف اأَْمَواِلَنا َما َن�َصاُء  اإِنََّك َلأَْنَت احْلَ
�ِصيُد )هود: 87(، فقد اأفاد �صمري الف�صل معنى  الرَّ
التهكم وال�صخرية، وكذلك �صياق الآيات لأن قوم �صعيب 
املحيط:  البحر  لدعوته.)52( جاء يف  الن�صياع  رف�صوا 
اأن  فيحتمل  الو�صفني  بهذين  الإخبار  الكالم  ظاهر 
اإنك من  معنى  على  �صبيل احلقيقة  على  يريدوا ذلك 
خمالفة  يف  وقعت  فكيف  الو�صفني  بهذين  املت�صفني 
عن  ور�صده  حلمه  مينعه  من  ومثلك  اآبائنا؟  دين 
ذلك، ويحتمل اأنهم قالوا ذلك على �صبيل ال�صتهزاء 

مرجع  الإعجاز،  دلئل  القاهر،  عبد  اجلرجاين،  انظر:   )50(
�صابق، �س179.

)51( انظر: ال�صامرائي، فا�صل، معاين النحو، مرجع �صابق، 
ج1، �س52، 53.

امل�صطلح  مفهوم  الف�صل  �صمري  ح�صني،  بركات  انظر:   )52(
العلوم  جملة   ،273 �س  والدللية،  التكيبية  ووظائفه 

الإن�صانية، عدد31، 2018م.

وال�صخرية والتهكم.)53( وميكن متثيل اأ�صل الكالم وما 
طراأ عليه بال�صكل الآتي:

اإنك احلليم الر�صيد           زيادة
اإنك لأنت احلليم الر�صيد.

اْلَعِزيُز  اأَنَت  اإِنََّك  ُذْق  تعاىل:  قوله  يف  وكذلك 
جهل  اأبا  اأن  تك�صف  فالآية   )49 )الدخان:   اْلَكِرمُي
لي�س عزيزا كرميا لأنه مل ي�صتطع دفع القتل عن نف�صه 
وقد  وال�صخرية  التهكم  هو  فالغر�س  بدر،  غزوة  يف 
دّعم هذا املعنى واأّكده �صمري الف�صل، جاء يف البحر 
الأِثيِم (  َطَعاُم  وِم  قُّ الزَّ �َصَجَرَة  نَّ  )اإ ملا نزلت  املحيط 
حممد  يا  اأتهددين  جهل:  اأبو  قال    ،)44 الدخان:   (
واْ  بُّ �صُ ُثمَّ  فنزلت  جبليها.  بني  م�صي  من  اأعز  واأنا 
الَعِزيُز  اأَنَت  اإِنََّك  ُذق  احَلِميِم،  َعَذاِب  ِمن  َراأ�ِصِه  َفوَق 
التقريع  �صبيل  على   )49  ،48 )الدخان:   الَكِرمُي
والتهكم وال�صتهزاء ملن كان يتعزز ويتكرم على قومه.

الخاتمة
تناولت هذه الدرا�صة �صمري ال�صمري و�صروطه، 
حول  النحاة  خالفات  وا�صتعر�صت  الدللية،  واأبعاده 
واهتمت  الإعراب،  من  وحمله  وحرفّيته،  ا�صميته 
لإبراز  فيها  ورد  التي  الرتاكيب  بتحليل  الدرا�صة 
نظرية  من  بال�صتفادة  والدللية  الرتكيبية،  وظيفته 
النحو التوليدي التحويلي، والنظر اإىل الرتاكيب التي 
لة  ا�صتملت على �صمري الف�صل باعتبارها تراكيب حُموَّ
وخل�س  الزيادة.  هي  حتويلية  قاعدة  عليها  طراأت 
البحث اإىل اأن �صمري الف�صل و�صيلة مهمة من و�صائل 
الربط يف اجلملة ال�صمية؛ اإذ يقوم بوظيفة اأمن اللب�س 
بني اخلرب والنعت، كما يوؤدي وظائف تركيبية ودللية، 
�صبيل  والق�صر على  التوكيد، والخت�صا�س،  اأبرزها: 
املبالغة، والتهكم وال�صخرية. ويو�صي البحث بالتو�صع 
يف درا�صة �صمري الف�صل عرب درا�صات حتليلية ل�صور 
الأغرا�س  ت�صتعر�س  الكرمي  القراآن  من  واأجزاء 
�صمري  ا�صتخدام  ي�صيفها  التي  الدللية  والأبعاد 
القراآنية  القراءات  باختالف  الرتاكيب  يف  الف�صل 

مما ُيريز جمال الآيات وتنّوع املعاين.

)53( انظر: الأندل�صي، اأبو حيان، تف�صري البحر املحيط، ج5، 
�س254.
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رو مستقلية ية للتع�مل م� حة ورون� وتحليل يوي
 وفيدي ل�الوب للمنحن

Future medical Visions for dealing with the Corona pandemic and a 
geomedical analysis of the epidemic curve of Covid 19

Abstract

This study aimed at Future medical Visions for dealing with 
the Corona pandemic and a geomedical analysis of the epidemic 
curve of Covid 19.

Corona Disease is an acute respiratory syndrome caused by 
various types of viruses such as: Corona E229 virus, OC43 Corona 
virus, SARS virus 2003, Corona virus NL63 2004, HKU1 virus 
2005, Corona virus that called Middle East Respiratory Syndrome 
)MERS( in 2012, and new corona virus nCoV-19.

This virus was discovered for the first time in the sixties, it is 
one of the common diseases between humans and animals. Some 
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of its types are transmitted from certain treasured animals, such 
as birds and some types of mammals, as it is transmitted between 
humans from the infected person to the healthy person.

The disease first appeared in the Chinese city of Wuhan 
in late December 2002. It was believed that the virus had 
initially transmitted from animals to humans and soon exceeded 
geographical boundaries to spread in almost all countries of the 
world.

The epidemiological importance of the disease is evident by 
its rapid spread and its ability to develop new strains that are not 
treatable, and the risk of complications resulting from both leads 
to A high death rate among those with it if they are not treated on 
time, especially the elderly and those with chronic diseases, and 
these are the most groups vulnerable to the risk of disease due to 
weakened immunity.

Cold, humid climatic conditions help increase the activity 
of viruses that cause disease. Congested environments create 
opportunities for transmission between people. Transfer and travel 
is one of the most important means of spreading infection from 
one place to another.

Regarding the epidemiological situation of the Covid 
19 pandemic compared to SARS and Middle East respiratory 
syndrome, it is spreading very quickly. While the outbreak of 
Middle East respiratory syndrome took about two and a half years 
to infect 1000 people, and SARS took about four months, the new 
Corona virus reached this number within 48 days only.

However, current data indicate that this disease is less deadly than 
the previous two diseases, even though the current disease outbreak 
has led to the death of large numbers of people worldwide. One of the 
results of the study is to suggest strategies to limit the spread.

Keyword: Epidemical curve, Epidemic, Outbreak, Pandemic
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ملخ�ص
تبنّي من خالل هذه الدرا�صة »روؤى م�صتقبلية طبية للتعامل مع جائحة كورونا وحتليل 
جيوطبي للمنحنى الوبائي لكوفيد 19« اأّن مر�س كورونا Disease Corona هو عبارة 
عن متالزمة تنف�صية حادة ت�صببها ف�صائل متعددة من الفريو�صات مثل فريو�س كورونا 
  NL63 وفريو�س �صار�س �صنة 2003 وفريو�س كورونا  OC43   وفريو�س كورونا E229

مبتالزمة  امل�صمى  كورونا  وفريو�س   2005 �صنة    HKU1 كورونا  وفريو�س   2004 �صنة 
 ،nCoV-19امل�صتجد MERS �صنة 2012 وفريو�س كورونا  التنف�صية   الأو�صط  ال�صرق 
اكت�صف هذا الفريو�س لأول مرة يف ال�صتينيات، ويعد من الأمرا�س امل�صرتكة بني الإن�صان 
واحليوان،  فبع�س اأنواعه تنتقل من حيوانات معينة خازنة مل�صببه، كالطيور وبع�س اأنواع 

الثدييات،  كما ينتقل بني الب�صر من ال�صخ�س امل�صاب اإىل ال�صخ�س ال�صليم. 

ظهر املر�س لأول مرة يف مدينة ووهان ال�صينية يف اأواخر  �صهر دي�صمرب يف مدينة 
اأن الفريو�س قد انتقل يف البداية من احليوانات اإىل  ووهان  عام 2002، حيث اعتقد 

الب�صر و�صرعان ماجتاوز احلدود اجلغرافية لينت�صر يف جميع دول العامل  تقريبا. 

�صاللت  تطوير  على  وقابليته  انت�صاره  ب�صرعة  للمر�س  الوبائية  الأهمية  تتجلى 
اإىل  يوؤدي  عنهما  الناجمة  امل�صاعفات  خطورة  عن  ف�صال  للعالج،  قابلة  غري  جديدة 
اإذا مل تتم معاجلتهم يف وقت منا�صب، وب�صكل  ارتفاع ن�صبة الوفيات بني امل�صابني به 
تعر�صا  الفئات  اأكرث  جميعا   وهوؤلء  مزمنة،  باأمرا�س  وامل�صابون  ال�صن  كبار  خا�س 

ملخاطر املر�س ب�صبب �صعف املناعة. 

امل�صببة  الفريو�صات   ن�صاط  زيادة  على  الرطبة  الباردة  املناخ  ظروف  ت�صاعد 
للمر�س وتهيء الأجواء املكتظة الفر�س لنتقال العدوى بني الأ�صخا�س، كما يعد النتقال 

وال�صفر من اأهم و�صائل انت�صار العدوى من مكان اإىل اآخر. 

ب�صار�س ومتالزمة  فاإنه مقارنة  الوبائي جلائحة كوفيد 19  الو�صع  وفيما يخ�س 
متالزمة  تف�صي  ا�صتغرق  بينما  كبرية   ب�صرعة  تف�ّصى  فقد  التنف�صية،  الأو�صط  ال�صرق 
ال�صرق الأو�صط التنف�صية  نحو عامني ون�صف العام لإ�صابة 1000 �صخ�س، وا�صتغرق 
يف  الرقم  هذا  اإىل  امل�صتجد   كورونا  فريو�س  و�صل  بينما  تقريًبا،  اأ�صهر  اأربعة  �صار�س 
غ�صون 48 يوًما فقط، ومع ذلك  ت�صري البيانات احلالية اإىل اأن هذا املر�س اأقل فتكا 
من املر�صني ال�صابقني  على الرغم من اأن تف�صي املر�س احلايل قد اأدى اإىل وفاة اأعداد 
كبرية من ال�صكان على م�صتوى العامل. ومن نتائج الدرا�صة اقرتاح ا�صرتاتيجيات للحد 

من انت�صاره.
الكلمات املفتاحية : املنحنى الوبائي، الوباء، الفا�صية، الوباء العاملي اأو اجلائحة.
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مقدمة
�صنجيب عن بع�س ال�صئلة معا لن�صل اإىل كيفية التعامل ال�صحيح طبيا مع وباء كوفيد 19:

اأوًل : ملاذا قلنا جيو طبي؟
الطبيب املتمكن ل يعطي اأّي عالج للمري�س قبل التاأكد من :

- التاريخ املر�صي لل�صخ�س املري�س. 
- البيئة اجلغرافية التي يعي�س فيها.

من اأجل اأن يعطي العالج نتائج اإيجابية لأن كل ج�صم يعد حالة خا�صة..

ثانياً: ماذا يق�صد باملنحني الوبائي EPIDEMIC CURVE؟ 

هو �صكل بياين يظهر �صريورة املر�س الذي يتحول اىل وباء عرب الزمن.

ثالثاً: ما الوباء Epidemic؟ وما الفرق بني الوباء واجلائحة؟
يعرف الوباء  باأنه انت�صار ملر�س معد يف جمتمع اأو اإقليم ما على نطاق وا�صع اأكرث من املعتاد، اأو على نحو غري 

متوقع بالنظر اإىل املكان والزمان املفرت�صني.
الوباء العاملي اأو اجلائحة  Pandemic عندما يكون املر�س  حم�صورا يف جمموعة �صغرية من ال�صكان  على 

م�صاحة حمدودة حينئذ ي�صمى بالتف�صي الوبائي.
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لالإ�شابة  الم�شببة   )الباثولوجية(  العوامل 
بوباء كورونا

هو   Disease  Corona كورونا  مر�س  اإّن 
عبارة عن جائحة، بل وباء عاملي ويتمثل كونه متالزمة 
تنف�صية حادة ت�صببه ف�صائل متعددة من الفريو�صات 
  OC43   وفريو�س كورونا E229 مثل فريو�س كورونا
  NL63 وفريو�س �صار�س �صنة 2003 وفريو�س كورونا 
 2005 �صنة    HKU1 كورونا  وفريو�س     2004 �صنة 
الأو�صط  ال�صرق  مبتالزمة  امل�صمى  كورونا  وفريو�س 
كورونا  وفريو�س   2012 �صنة   MERS التنف�صية  
لأول  الفريو�س  هذا  اكت�صف   ،nCoV-19 امل�صتجد 
مرة يف ال�صتينيات، ويعد من الأمرا�س امل�صرتكة بني 
الإن�صان واحليوان،  فبع�س اأنواعه تنتقل من حيوانات 
الثدييات   اأنواع  وبع�س  كالطيور  مل�صببه  خازنة  معينة 
اإىل  امل�صاب  ال�صخ�س  من  الب�صر  بني  ينتقل  كما 

ال�صخ�س ال�صليم. 

ظهر املر�س لأول مرة يف مدينة ووهان ال�صينية 
يف اأواخر  �صهر دي�صمرب يف مدينة ووهان  عام 2002، 
من  البداية  يف  انتقل  قد  الفريو�س  اأن  اعتقد  حيث 
احلدود  ماجتاوز  و�صرعان  الب�صر  اإىل  احليوانات 

اجلغرافية لينت�صر يف جميع دول العامل  تقريبا. 

�صرعة  يف  للمر�س  الوبائية  الأهمية  تتجلى 
انت�صاره وقابليته على تطوير �صاللت جديدة، ف�صال 
اإىل  يوؤدي  عنهما  الناجمة  امل�صاعفات  خطورة  عن 
تتم  مل  اإذا  به  امل�صابني  بني  الوفيات  ن�صبة  ارتفاع 

معاجلتهم يف وقت منا�صب.

كوفيد  جلائحة  الوبائي  الو�صع  يخ�س  وفيما 
الأو�صط  ال�صرق  ومتالزمة  ب�صار�س  مقارنة  فاإنه   19

التنف�صية، انت�صر ب�صرعة كبرية.

وتعد الأوبئة ظاهرة قدمية لزمت الإن�صان منذ 
اأكرب التحديات التي تواجهه   وقد  ن�صاأته وكانت من 
نظر الإن�صان يف الأزمنة الغابرة  اإىل الوباء  على اأّنه 
قوة قاهرة  من قوى الطبيعة ووقف عاجزا اأمامها يف 

معظم من الأحيان.

بعوامل  لالأوبئة  التاريخي  الظهور  ارتبط 
وا�صعا  العوامل تت�صمن طيفا  البيئة اجلغرافية وهذه 
تعمل  والتي  والجتماعية  الطبيعية  املتغريات  من 
باجتاهات خمتلفة، فهي قد  ت�صبب املر�س اأو حتت�صن 
ذلك  ويعني   ، اآخر  اإىل  مكان  من  تنقله  اأو  عوامله  
التاريخ  تظهر على مدار  كانت  التي  الأوبئة  اأن  اأي�صا 
يف  حدوثها  املحتمل  البيئية  الأحداث  تعك�س  الب�صري 
تلك الأوقات وتوثق جوانب مهمة من حياة املجتمعات 

الب�صرية يف ع�صور خمتلفة.
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الطبية   الكوادر  حماولت  من  الرغم  وعلى 
الأوبئة   مواجهة  يف  احلثيث  و�صعيهم  والإعالمية 
ملحاربتها  خمتلفة  اأ�صاليب   با�صتخدام  منها  واحلد 
والق�صاء عليها اإل اأنها بقيت ولفرتات طويلة  تّقو�س 
احل�صارات والأمم  وتكت�صح الب�صر ، ومبرور الأزمنة 
اإعالميا  اأ�صاليب الوقاية والعالج والتوعية  ومع تطور 
حتى  الأوبئة  تلك  من  بع�س  �صراوة  من  احلد  مت 
تراجعت  و  اجلغرايف  انت�صارها  م�صاحات  تقل�صت 
جدا   حمدودة  بوؤر  يف  انح�صرت  و  الوبائية  اأهميتها 
مت  كما  الطاعون،  ملر�س  بالن�صبة  احلال  هو  كما 
اجلدري،   كمر�س  نهائيا  منها  بع�س  على  الق�صاء 
ولكن ثمة اأوبئة مازالت تهدد  بني الب�صر بفعل قابلية 
كالكولريا  الأدوية  مقاومة  على  الأمرا�صية  عواملها 
والنفلونزا، وظهرت اأوبئة جديدة مل تكن موجودة يف 
ال�صابق كمتالزمة اللتهاب الرئوي  الالمنطي احلاد 

)�صار�س( وايبول  واأخريا كورونا امل�صتجد.

ي�صتنتج مما �صبق اأن وباء كورونا هو عبارة عن 
جائحة عاملية انت�صرت يف معظم دول العامل واأقاليمه 
واحليوانـ،  الإن�صان  بني  امل�صرتكة  الأمرا�س  من  وهو 
على  الإ�صابات  وترتكز  اجلن�صني  املر�س كال  ي�صيب 
الناجمة  الوفيات  اأغلب  واأّن  الكبرية  العمرية  الفئات 
عن الإ�صابة به حتدث بني الأ�صخا�س امل�صنني امل�صابني 
بوترية  ت�صاعد  املر�س  اأّن  وات�صح  مزمنة،  باأمرا�س 
مت�صارعة من ظهوره يف نهاية عام 2019 /2020، اإّن 
املنحنى  نوع  كورونا هو من  الوبائي جلائحة  املنحنى 
ب�صكل  للحالت  ال�صاعد  اخلط  يظهر  حيث  املتفجر 
ت�صجيل  توقف  عدم  ب�صبب  يكتمل  مل  ولكنه  عمودي 
الوبائي  املنحنى  �صكل  يظهر  وقد  بالوباء،  احلالت 
لكورونا كوفيد 19 ب�صكل اأو�صح  فيما لو متت درا�صة 

هذه اجلائحة على م�صتوى الدول كل على حدة. 

هناك اأربعة عوامل حتدد اجتاه الوباء، ومن ال�صرورة 
امللحة اأن ت�صتويف حقها:

العامل الأول: اكت�صاب املناعة الطبيعية

يف  الفايرو�س  �صد  الطبيعية  املناعة  درجة  اإن 
مناعة عامة  اأن وجود  الطبي  املنظور  املجتمعات من 
ت�صتطيع  اأكرث  اأو   %60 بن�صبة  املجتمعات  معظم  يف 

اإ�صعاف الفريو�س واحلد من انت�صاره.

ومثال على ذلك اأعلنت دولة ال�صويد اأّن احلالت 
 0.03 الإ�صابات  لعدد  بالن�صبة  عندها  احلرجة 
اإجبار  رف�صت  وال�صويد  باأوروبا،  ن�صبة  اأقّل  ومتثل    %
مبمار�صة  و�صمحت  املنازل  يف  املكوث  على  املواطنني 
معظم الن�صاطات يف املجتمع ب�صرط اللتزام بالتباعد 
زاد  اقت�صادها  اأن  حتى  اجلائحة  اأثناء  الجتماعي 

منوه يف عام 2020.

العامل الثاين: الأم�صال واللقاحات

الأكرث  للحالت  فعال  ولقاح  م�صل  وجود  اإّن 
على  العديد  ت�صاعد  قد  بالفايرو�س  لالإ�صابة  عر�صة 
مواجهة املر�س �صرط اأن يكون امل�صل واللقاح خ�صع 
من  جتريبية  عينات  على  عديدة  واختبارات  لتجربة 
وهذه  فعاليته،  واأثبت  الأرانب،  اأو  التجارب  فئران 
من  اأكرث  اأو  عام  قبل  وجودها  ال�صعب  من  الأمور 
الآن ل �صيما اأن التغريات اجلينية للفايرو�س قد تعيق 

عملية اإنتاج امل�صل واللقاج بكفاءة.

العامل الثالث: التعر�س لل�صوء وال�صم�س واحلرارة

بعدة  الأمريكي  القومي  الأمن  موؤ�ص�صة  قامت 
ال�صم�س  ل�صوء  الرهيبة  الكفاءة  اأثبتت  جتارب بحثية 
النا�س  خروج  وزيادة  الفايرو�س  تدمري  يف  واحلرارة 
بالتباعد  اللتزام   �صرط  الطلق  الهواء  يف  وامل�صي 

الجتماعي.
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العامل الرابع : فيتامني D.. وفيتامني C والتغذية 
ال�صليمة

اأظهرت التجارب والدرا�صات البحثية احلديثة  
التي مت اإجرارها على عينات جتريبية وعينات �صابطة 
يف 20 دولة اأن معدلت الإ�صابة والوفاه كانت اأكرث يف 
املجتمعات التي تعاين من نق�س فيتامني D وفيتامني 
التي  الأغذية  تناول  كان  التو�صيات  اأهم  من  لذا   C
املكمالت  اإىل  بالإ�صافة  الفيتامينات  هذه  ت�صتمل 
.D/C الغذائية املوجودة يف ال�صيدليات من فيتامني

با  والر�صى  الإيجابية  الطاقة  اخلام�س:  العامل 
كتب اهلل

ُهَو  َلَنا   ُ اهللَّ َكَتَب  َما  اإِلَّ  يَبَنا  ُي�صِ لَّن  ُقل  تعاىل:  قال 
 )51 )التوبة:   امْلُوؤِْمُنوَن ِل  َفْلَيَتَوكَّ  ِ اهللَّ َوَعَلى  َمْوَلَنا 

�صدق اهلل العظيم.

مع الأخذ بالحتياطات والأ�صباب اقتداًء بر�صول 
التي  وتوكل"..  "اعقلها  وال�صالم:  ال�صالة  عليه  اهلل 
وامل�صروعة  املي�صرة  الأ�صباب  بكل  لالأخذ  دعوة  متثل 
عند التخطيط لعمل ما، ثم بعد ذلك تتوكل على اهلل 
التوفيق  ف�صتجد  وتعاىل،  �صبحانه  هلل  اأمرك  وتوكل 
باإذن  وحليفك  اأمامك  والعافية   وال�صحة  والنجاح 
اهلل. فهكذا كان النبي الكرمي عليه ال�صالة وال�صالم.

طبية  اإر�صادات  متثل  والتي  بالأ�صباب  الأخذ  ومن 
�صحية للوقاية من فايرو�س كورونا امل�صتجد:

الأوبئة  تتناول  التي  العلمية  اللقاءات  زيادة   .1
املعدية عموما ومر�س كورونا امل�صتجد كوفيد 19 

خ�صو�صا.
واأخرى  دولة،  كل  وطنية يف  بيانات  قاعدة  اإن�صاء   .2
عاملية جلميع امل�صابني باملر�س �صواء املتعافني اأو 

الذين ق�صوا نحبهم.

�صنة  عن  تقل  ل  ملدة  املتعافية  احلالت  متابعة   .3
اأو  الع�صوية  التغريات  اأو  الآثار  من  والتحقق 
نتيجة  لديهم  التي حتدث  اأو الجتماعية  النف�صية 

اإ�صابتهم باملر�س.
4. و�صع خطط اأزمات متكاملة طبيًا واأمنيًا واقت�صاديًا 
وباء  اأية  ملواجهة  واإعالميًا،  ودينيًا  واجتماعيًا 

حمتمل م�صتقباًل.
5. ن�صر ثقافة النظافة ال�صخ�صية، وا�صتثمار العبادات 
كالو�صوء  وال�صحية،  الدينية  واملمار�صات 
واإبراز  والعامة  ال�صخ�صية  والنظافة  والغت�صال 
دورها يف الوقاية من الأوبئة واحلد من انت�صارها.

6. زيادة الهتمام بالأبحاث الوبائية.
7. �صرورة التعاون والتكاتف بني املنظمات احلكومية 
الدول  بني  وفيما  املدين،  املجتمع  ومنظمات 

واملنظمات الدولية ملواجهة الأوبئة.
8. �صرورة عمل حمالت توعية حول التغذية ال�صليمة 
املتوازنة التي تقّوي مناعة اجل�صم �صد الأمرا�س 

والأوبئة.
9. اإيالء الأ�صخا�س ذوي املناعة املنخف�صة مثل كبار 
الهتمام  ال�صرطان  ومر�صى  والأطفال  ال�صن 
املنا�صب، وقاية لهم، وحتى ل يكونوا �صببًا يف نقل 

الأمرا�س املعدية.
الفردي  الطبي  العزل  باجراءات  الوعي  تعزيز   .10
واتباع  باملر�س،  الإ�صابة  حال  يف  واجلماعي 

الإر�صادات الطبية والأمنية املقررة:
20ثانية  ملدة  وال�صابون  باملاء  اليدين  غ�صل   -

والتن�صيف مبن�صفة ورقية املعيار الذهبي
- عدم مل�س الأ�صطح.

التي تتناول الأوبئة املعدية  العلمية  اللقاءات  - زيادة 
 19 كوفيد  امل�صتجد  كورونا  ومر�س  عموما 

خ�صو�صًا.
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- اإن�صاء قاعدة بيانات عاملية جلميع امل�صابني باملر�س �صواء املتعافني اأو الذين ق�صوا نحبهم.
- متابعة احلالت املتعافية ملدة ل تقل عن �صنة والتحقق من الآثار اأو التغريات الع�صوية اأو النف�صية اأو الجتماعية 

التي حتدث لديهم نتيجة اإ�صابتهم باملر�س.
- خلع الأحذية خارج املنزل.. وو�صع املالب�س جانبا.

- عدم مل�س الأنف والفم والعينني.
- غ�صل اخل�صار والفواكه باملاء واخلل.

- التخّل�س من الأكيا�س البال�صتيكية مبا�صرة.
اأقـــرا�س  VC وهو موجـــود يف احلم�صيات والربوكلي وتعزيز ذلك ب�صرورة تناول  - تعزيز جهاز املناعة بتناول 

VC 1000 قر�س يوم بعد يوم.

- تعزيز الوقاية بتناول  VDمن خالل التعر�س لأ�صعة ال�صم�س يف فرتة العا�صرة �صباحا.
- تناول Omega 3 املوجود يف ال�صمك وحب دوار ال�صم�س.

-  تعزيز جهاز املناعة بعدم الغ�صب اأو اخلوف والتوكل على اهلل تعاىل.
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تحدي� ال�سح�فة الإلترونية في ل من�فسة الموا التم�ية
ية تحليليةرو

اأ. د. عبد الملك ردمان الدناني - اليمن
اأ�صتاذ الت�صال بق�صم العالقات العامة في كلية الإمارات للتكنولوجيا

وكلية الإعالم بجامعة �صنعا

اأ.. الطاهر با�شا  
اأ�صتاذ م�صاعد في الت�صال، بق�صم العالقات العامة في كلية الإمارات للتكنولوجيا

ملخ�ص
تقييم تجربة ال�صحافة الإلكترونية العربية يمكن اأن يكون من خالل الواقع الذي تعي�صه، وظروف ال�صتخدام 
المحيطة بالمواطن العربي على الم�صتويين الر�صمي وال�صخ�صي، من حيث ال�صبل المالئمة المواكبة تطور و�صائل 
الت�صال وتقنيات المعلومات، ف�صاًل عن البنية الت�صريعية والتنظيمية واللوائح المنظمة لمواكبة التطور الحا�صل 
في هذا المجال. وفهم تحديات تطور ال�صحافة الإلكترونية في ظل مناف�صة المواقع الجتماعية بروؤية علمية من 
المعرفة  وم�صامين  لعملها،  الم�صاحب  التطور  فيها، ف�صاًل عن  تعمل  التي  والآليات  بها،  المحيطة  البيئة  خالل 
العلمية والممار�صة المهنية الملتزمة، التي تّعد جوهر القيم والعادات والتقاليد الجتماعية في اأي ن�صاط اإعالمي، 

لأن نتائج بع�س الممار�صات والأن�صطة ال�صحفية المتطرفة يمكن اأن ت�صل اإلى مرحلة تجريم من يقوم بها.

ي�صعى هذا البحث اإلى تقديم روؤية علمية من خالل المتابعة الم�صتمرة لل�صحافة الإلكترونية العربية والمواقع 
الجتماعية، والك�صف عن العالقة القائمة بين تحديات ال�صحافة الإلكترونية ومدى مواكبة ال�صحافة الإلكترونية 
الممار�صة  على  وانعكا�صاتها  الجتماعية  المواقع  مناف�صة  ظل  في  المعلومات،  تقنيات  في  الحا�صلة  للتطورات 

الإعالمية بكافة مكوناتها وتاأثيراتها، واأولويات الجمهور العربي في متابعتها، والمحتوى الإعالمي الذي تن�صره.

الإعالم  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  الإلكترونية،  ال�صحافة  الإنترنت،  �صبكة  المفتاحية:  الكلمات 
الرقمي، تقنيات المعلومات، التطور التقني، الن�صر الإلكتروني، و�صائل الإعالم، الو�صائط المتعددة.
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Abstract

The evaluation of the Arab electronic journalism experience can be through the 
reality in which it is living, and the conditions of use surrounding the Arab citizen on 
both the official and personal levels, in terms of the appropriate ways to accompany 
the development of means of communication and information technologies, as well as 
the legislative and organizational structure and the regulations governing the develop-
ment in this field. Also understanding the challenges of the development of electronic 
journalism in light of the competition of social sites with a scientific vision through the 
surrounding environment, the mechanisms in which it operates, as well as the develop-
ment accompanying its work, the contents of scientific knowledge and committed pro-
fessional practice, which is the essence of values, customs and social traditions in any 
media activity, because the results Some extremist journalistic practices and activities 
can reach the stage of incriminating their perpetrators.

This research seeks to present a scientific vision through continuous monitoring 
of the Arab electronic journalism and social sites, revealing the existing relationship 
between the challenges of electronic journalism and the extent to which the electronic 
press keeps pace with developments in information technology, in light of the competi-
tion of social sites and their implications for media practice with all its components and 
effects, and the priorities of the public Al Arabi in its follow-up, and the media content 
it publishes.

Key words: The Internet, electronic journalism, social media, digital media, information technology, 

technological development, electronic publishing, media, and multimedia.
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المبحث االأول/ االإطار المنهجي للبحث
مقدمة

�صكل ظهور ال�صحافة الإلكترونية تطورًا اإعالميًا 
المعلومات،  وتقنيات  الت�صال  و�صائل  بتطور  ارتبط 
واأ�صبح المجال الإعالمي اأكثر انفتاحًا و�صعًة، بف�صل 
الدولية -  المعلومات  �صبكة  الذي وفرته  التطور  هذا 
Internet، حيث انت�صرت على مجال وا�صع  الإنترنت 
زيادة  و�صاحبه  للدول.  الجغرافية  الحدود  وتخطت 
في  وتنوع  الإلكترونية،  ال�صحافة  مواقع  في  عددية 
وفي  والتوا�صل،  الت�صال  بمجالت  ا�صتخداماتها 
تفعيل ن�صاط الت�صال الجماهيري وال�صخ�صي، ونقل 
الجهات  تتبناها  التي  والأفكار  والمعلومات  الأخبار 
النفتاح  هذا  من  الرغم  وعلى  والأهلية،  الر�صمية 
والتطور تواجه ال�صحافة الإلكترونية العربية تحديات 

متعددة.

وت�صخي�س تحديات تطور ال�صحافة الإلكترونية 
لواقعها،  ومو�صوعيًا  منطقيًا  ر�صدًا  يتطلب  العربية 
خالل  من  ذلك  �صوء  على  للتحديات  روؤية  ثم  ومن 
المعلومات  تقنيات  بنية  هما:  اأ�صا�صيين  متغيرين 
المتوفرة للفرد في المجتمع العربي، وم�صاحة الحرية 
مفرو�صة  قيود  دون  من  اآرائه  عن  للتعبير  المتاحة 
وتفاعله  ن�صاطه  من  تحد  �صروط  اأو  �صوابط  اأو  عليه 
ب�صفافية، لأن المعلومة اأ�صبحت تنت�صر ب�صرعة فائقة، 
وت�صل اإلى كافة دول العام، وتتناقلها و�صائل الإعالم 
والدولي  المحلي  الم�صتويين  على  والأجنبية،  العربية 
الإلكترونية،  لل�صحافة  الإلكتروني  الن�صر  بف�صل 
والتطورات المت�صارعة خالل مدة زمنية ق�صيرة من 

حدوثها.

اأواًل: اأهمية البحث
يكت�صب هذا البحث اأهميته من اأهمية ال�صحافة 
المواقع  في  وتطورها من خالل ظهورها  الإلكترونية 
الجتماعية، وفي كونه يركز على تحديات ال�صحافة 
الإلكترونية وعالقتها بالمواقع الجتماعية، من خالل 

تناولتها  التي  ال�صابقة  الدرا�صات  من  العديد  عر�س 
الق�صايا  وطبيعة  العربية،  الأقطار  من  العديد  في 
والمو�صوعات التي عالجتها، وتطرقت لها، ف�صاًل عن 
الإلكترونية  التحدي والتطور وتاأثير مواقع ال�صحافة 
ومتابعتها،  ت�صفحها  و�صهولة  العربي،  الجمهور  على 

ومظاهرها من خالل المواقع الجتماعية. 

ثانيًا: م�شكلة البحث
ال�صحافة  هيمنة  اإلى  الكتابات  بع�س  ت�صير 
وتتمحور  العربي،  الإعالمي  الواقع  على  الإلكترونية 
انت�صارها  مظاهر  حول  البحث  هذا  م�صكلة 
مدخل  على  وتركز  تواجهها.  التي  والتحديات 
 ،Diffusion Innovation الم�صتحدثات  انت�صار 
والذي   ،Everett Rogers روجـــرز"  "يفرت  لـ 
الأفراد  خ�صائ�س  بين  عالقة  وجود  يفتر�س 
و�صرعة  التقنية  الم�صتحدثات  بتبني  المرتبطة 
على  بالتطبيق  وذلك  الم�صتحدثات،  لهذه  تبنيهم 
ال�صحافة الإلكترونية ومواقع التوا�صل الجتماعي. 
ويمكن �صياغة الم�صكلة البحثية في محددات تطور 
التي  والتحديات  العربية  الإلكترونية  ال�صحافة 
لها  الجتماعية  المواقع  مناف�صة  ظل  في  تواجهها 

للحد من الإقبال عليها. 

ثالثًا: ت�شاوؤالت البحث
الت�صاوؤلت  عن  لالإجابة  البحث  هذا  ي�صعى 

الآتية: 
1- ما التحديات التي تواجه ال�صحافة الإلكترونية 

العربية؟ 
في  الجتماعية  المواقع  �صاهمت  مدى  اأي  اإلى   -2

انت�صار ال�صحافة الإلكترونية؟ 
3- ما الق�صايا والموا�صيع التي تتناولها ال�صحافة 

الإلكترونية والمواقع الجتماعية؟
في  العلمية  الدرا�صات  �صاهمت  مدى  اأي  اإلى   -4

الك�صف عن واقع ال�صحافة الإلكترونية؟
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رابعًا: الفرو�ص
النحو  على  الّدرا�صة  فرو�س  �صياغة  يمكن 

الآتي:
تطور  بين  اإح�صائية  دللة  ذات  عالقة  توجد   -

ال�صحافة الإلكترونية والموقع الجتماعية.
- �صاهمت الدرا�صات العلمية في الك�صف عن واقع 

ال�صحافة الإلكترونية العربية وتحدياتها.

خام�شًا: اأهداف البحث
يهدف هذا البحث اإلى التعرف على التحديات 
مواكبتها  ومدى  الإلكترونية،  ال�صحافة  تواجه  التي 
للتطورات التقنية واإمكانية تجاوزها، من خالل التطور 
التقني الحا�صل في مواقع التوا�صل الجتماعي، بحكم 
ا�صتغالل  اأنها و�صيط ات�صالي حديث ومتطور، يمكن 
المعلومات  لتقديم  المتعددة  وخدماتها  اإمكانياتها 
والفعاليات،  لالأن�صطة  والترويج  والمفيدة  الحديثة 
وكذلك الح�صول من هذه المواقع على مواد اإعالمية 

مختلفة.

�شاد�شًا: منهج البحث
لمظاهر  تحليلية  روؤية  البحث  هذا  يقدم 
من  الإلكترونية،  ال�صحافة  تواجه  التي  التحديات 
و�صعها  في  الظاهرة  وت�صجيل  وتف�صير  تحليل  خالل 
والمعلومات  البيانات  على  بالعتماد  الراهن، 
درا�صة  خالل  من  عنا�صرها  وعن  عنها1،  الالزمة 
الحقائق والمعلومات المتوفرة عن الظاهرة بالتحليل 
نوع  تحدد  التي  المنظمة  والإجراءات  والتف�صير، 
عليها2،  الح�صول  واأ�صاليب  وم�صادرها  البيانات 
ف�صاًل عن الك�صف على م�صامين المواقع الجتماعية، 
تحقيق  بهدف  فيها،  المثارة  البحثية  والمو�صوعات 
ال�صحافة  مجال  في  العلمي  للتراث  نوعية  اإ�صافة 

الإلكترونية.

�شابعًا: م�شطلحات البحث
من  جزء  باأنها  تعرف  الإلكترونية:  ال�صحافة 
الذي  الإلكتروني،  الن�صر  وهو  واأ�صمل،  اأو�صع  مفهوم 
المكتبي  الن�صر  اأنظمة  ا�صتخدام  مجرد  فقط  يعني  ل 
الإلكتروني واأنظمته  Plate-to-Computer المتكاملة؛ 
 Online اإذ يمتد حقل الن�صر من خالل �صبكة الإنترنت
اأو توزيع المعلومات والأخبار من خالل   ،Publishing

الو�صائط  خالل  من  اأو  ُبعد،  عن  اتِّ�صال  و�صالت 
النُّظم  من  وغيرها   ،Multimedia المتعددة 
الت�صالية التي تعتمد على �صبكة الحا�صبات3، وتعتمد 
التي  الرقمية  التقنية  عمومًا  الإلكتروني  الن�صر  ُنظم 
وال�صوت  الن�صو�س  ومعالجة  نْقل  على  القدرة  توِفر 
والُمرونة  ال�صرعة  وال�صورة معًا، بمعدلت عالية من 

والكفاءة4.

مواقع التوا�صل الجتماعي: مواقع اإلكترونية 
ن�صر  خاللها  من  يتم  الإنترنت،  �صبكة  على  تنت�صر 
واإر�صال  المبا�صر  والتوا�صل  والمعلومات،  الأخبار 
الر�صائل اأو الطالع على الملفات ال�صخ�صية لالآخرين 
بتبادل  لم�صتخدميها  وت�صمح  اأخبارهم5.  ومعرفة 
الأخبار والمعلومات والت�صال والتوا�صل فيما بينهم، 
ل�صيما الذين تجمعهم نف�س الهتمامات والأن�صطة اأو 

لمن يهتمون باكت�صاف ميول واأن�صطة الآخرين6.
يق�صد بالتقنيات في متن البحث: »التكنولوجيا« 
Technology: التي تقدم المعرفة العلمية لالإن�صان، 

 ،Information والمعلومات  الإعالم،  مجالت  في 
والت�صال Communication، وت�صمل الإلكترونيات 
خلقت  التي   ،Micro-Electronics الميكروية 
الت�صال:  وتقنيات  عملها7.  في  جذرية  تغييرات 
الو�صائل   :Communication Technology
الم�صتخدمة في جمع المعلومات ومعالجتها واإنتاجها 
وتخزينها وا�صترجاعها ون�صرها وتبادلها، اأي تو�صيلها 

اإلى الأفراد والمجتمعات8.
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اأواًل: تحديات ال�شحافة االإلكترونية العربية
حياة  في  مهمًا  عن�صرًا  يزال  وما  الت�صال  كان 
�صرعة  مع  وفعاليته  اأهميته  وزادت  الفرد1والمجتمع، 
وتقنيات  الت�صال  و�صائل  في  الحا�صل  التقني  التطور 
المعلومات. حيث �صاحبها متغيرات وا�صعة في اأ�صاليب 
التقنيات  خالل  من  المعلومات،  وتلقي  وتوزيع  اإنتاج 
والو�صائط الإعالمية المتعددة Multimedia، من حيث 
نقلها وخزنها وتوزيعها، واأدى ذلك اإلى بروز خ�صائ�س 
والم�صامين  التفاعلية  اأهمها  من  متعددة،  ووظائف 
المتعددة ورجع ال�صدى، وهذه الخ�صائ�س والمزايا 
�صهرة  ال�صبكة  فاكت�صبت  الإنترنت،  �صبكة  وفرتها 
من  بكثير  اأقل  زمنية  مدة  في  انت�صار  و�صعة  عالمية، 
المدة التي رافقت انت�صار الو�صائل الأخرى9، فالإذاعة 
مليون   50 يقارب  ما  اإلى  ت�صل  لكي  عامًا   38 ظلت 
م�صتمع حول العالم، وا�صتغرق التلفزيون 13 عامًا لكي 
اأن الإنترنت و�صلت  اإلى العدد نف�صه، في حين  ي�صل 
اإلى هذا العدد في غ�صون اأربعة اأعوام10، وهذا ما جعل 
مت�صارعة  تقنية  بتطورات  يت�صم  المعا�صر  المجتمع 
اأدت اإلى زيادة فعالية انت�صار المعلومات على م�صتوى 
جعلها  منافذها،  اإحدى  والت�صال  والأفراد،  الدول 
اإننا  حيث  الع�صر،  بتطورات  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط 
الأولى،  بالدرجة  ات�صاليًا  معلوماتيًا  ع�صرًا  نعي�س 
هو ع�صر تدفق المعلومات الذي واكبته متغيرات في 
اأنماط الت�صال، وم�صادره، وقنواته، ويعني ذلك اأننا 
اأ�صبح  بدرجة  المعلومات  فيه  تزايدت  ع�صرًا  نعي�س 
خاللها  من  يتم  و�صائل  وجود  بمكان،  ال�صعب  من 
حفظ هذه المعلومات وتخزينها، من اأجل ا�صترجاعها 

عند ال�صرورة.

و�صائل  م�صتوى  على  العربي  الإعالم  و�صهد 
وتطورات  حتولت  املعلومات  وتقنيات  الت�صال 
مت�صارعة، كان من اأبرز مالحمها تطور �صبكة النرتنت 

كو�صيلة ات�صال تفاعلية اأتاحت الفر�صة اأمام الأفراد 
وب�صرعة  هائل  بكم  املعلومات  اإىل  للو�صول  والدول 
فائقة، اأو اإر�صالها ون�صرها على نطاق وا�صع مل ي�صبق 
له مثيل يف التاريخ. ونظرًا للفر�س املتنوعة واملتعددة 
لالت�صال  الإنرتنت  �صبكة  اأتاحتها  التي  الأبعاد 
الإعالمي،  املجال  يف  خمتلفة  ا�صتخداماتها  و�صارت 
وت�صابقت  املعا�صرة.  تطبيقاتها  اأبرز  اأحد  ومتثل 
و�صائل الإعالم والأفراد والفئات الجتماعية املختلفة 
يف ا�صتغالل اإمكانية هذه الو�صيلة الت�صالية الهامة يف 
Multim املتعددة -  ��صر وتبادل املعلومات باأ�صكالها
متطورة،  اإعالمية  و�صائط  اإىل ظهور  اأدى  dia، مما 
النرتنت  �صحافة  اأو  اللكرتونية  ال�صحافة  اأبرزها 
On line journalism اأو على اخلط، وانت�صار املواقع 

الجتماعية11.

البث  ع�صر  بداية  في  الحديث  كان  ومثلما 
وبدرجة  والقلق،  المخاوف  على  يتركز  الف�صائي 
الوعي  في  ا�صتقرار  وعدم  ت�صوي�س  م�صدر  كان  اأكبر 
الوطن  اإلى  الوافدة  الف�صائية  القنوات  خطورة  تجاه 
الهواج�س  تلك  الإنترنت لطرح  �صبكة  العربي، جاءت 
الأقطار  اختلفت  ومثلما  الأمر،  بداية  في  نف�صها 
الأجنبي  الف�صائي  البث  تجاه  التعامل  في  العربية 
المواقف متباينة  العربي، جاءت  الوطن  اإلى  الوا�صل 
حديثة  تقنية  وكاأي  بالإنترنت.  الرتباط  بداية  حول 
بداية  في  محدود  الإنترنت  ا�صتخدام  كان  و�صرورية 
الت�صال  اأ�صلوبين،  وفق  يتم  به  والرتباط  الأمر، 
ت�صرف على  اأو تحديد جهة مركزية واحدة  المبا�صر 
تنظيم الت�صال. وتحدث النا�س عن م�صاوئها، وغالء 
الحكومية  الجهات  بع�س  وارتبطت  فيها  ال�صتراك 
بع�س  وفي  خدمية،  ومنظمات  وزارات  من  والأهلية 
الدول العربية لم ي�صمح لعموم المواطنين ال�صتراك 
 ،1999 عام  نهاية  في  اإّل  الإنترنت  بخدمة  مبا�صرة 
وفق  معها  وتتعامل  بالإنترنت،  م�صاركة  كانت  حيث 
اأ�صلوبها الخا�س، وترتبط بالخدمة من خالل جهات 
ر�صمية، مثل الوزارات والموؤ�ص�صات والجامعات، نظرًا 
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الهيمنة  العتبار  بعين  توؤخذ  اأن  لظروفها، كما يجب 
المعلوماتية،  وبالتالي  والقت�صادية،  ال�صيا�صية 
وليبيا  العراق  مثل  العربي،  الوطن  على  تمار�س  التي 
عليهم  فر�صت  التي  الأخرى  والظروف  وال�صودان، 
وفي  الع�صرين12.  القرن  الت�صعينيات من  خالل عقد 
اأ�صلوبين،  وفق  بالإنترنت  الرتباط  تم  الأمر  بداية 
ت�صرف  واحدة  مركزية  جهة  خالل  من  اأو  مبا�صرة 
على تنظيم الت�صال، مثل الوزارات والمراكز العلمية 
الفوريــة  المعلــومات  خدمة  واأتاحت  للمعلومات، 
وافتتاح  الم�صتفيدين،  لجمهور   ،Nice on Line

خدمة معلومات موؤجرة للم�صتركين.13

من  العالم  دول  ت�صهده  مما  الرغم  وعلى 
دولي  و�صراع  مت�صارعة،  وتقنية  علمية  تطورات 
واحتكار  عليها  وال�صتحواذ  ال�صيطرة  حول  متعاظم 
محددة،  مجتمعات  لخدمة  وا�صتغاللها  ت�صنيعها 
في  والتقنية  العلمية  وال�صيا�صات  الخطط  اأن  نجد 
النظر  وبعد  الهدف  و�صوح  اإلى  تفتقر  العربية  الدول 
غير  اآنية  ارتجالية  معظمها  في  لأنها  الفكرة،  وعمق 
العربية  الأقطار  ا�صتفادة  تدني  يتبين  لذا  مدرو�صة. 
معها،  والرتباط  الإنترنت  اإمكانيات  توظيف  من 
اأجهزة  من  العربية  الأقطار  ح�صة  تدني  خالل  من 
الحا�صوب وحجم ال�صتيراد، مقارنة مع عدد ال�صكان 
والزيادة التي ي�صجلها الوطن العربي، والتي ت�صل اإلى 
اثنين  حوالي 3.2% المتو�صط العام، مقابل اأقل من 
مثل  العربي،  للوطن  المجاورة  الدول  في  المئة  في 
تركيا واإيران، وفي اأقل من 1.5% في اأوربا الغربية. 
وهناك تحديات متعددة وقفت منذ البداية اأمام تطور 

وانت�صار ال�صحافة الإلكترونية العربية، من اأهمها14:

تحدي تقني Technology: هناك �صعف في 
ت�صنيع التقنيات الحديثة الم�صتخدمة في ال�صحافة 
ل  حيث  الحوا�صيب:  اأجهزة  وا�صتيراد  الإلكترونية، 
ا�صتغالل  مجال  في  �صعيفة  العربية،  الدول  تزال 
اأوربا،  بدول  مقارنة  الإنترنت،  اإمكانية  وتوظيف 
هذا  في  كبيرًا  �صوطًا  قطعت  التي  اآ�صيا  دول  وبع�س 

عدة  اإلى  ذلك  ويعود  المهم،  ال�صتراتيجي  المجال 
عوامل، من اأهمها:15

والمبرمج،  ال�صامل  الحكومي  التخطيط  ق�صور   -1
المعلومات  تقنيات  اإمكانيات  وا�صتثمار  لتوظيف 

الحديثة.
التي  الت�صالت،  �صبكات  بع�س  في  �صعف   -2
وبالعالم  البع�س  ببع�صها  العربية  الأقطار  تربط 

الخارجي.
والبيانات،  المعلومات  بقاعدة  الهتمام  قلة   -3
وبرامج ال�صرعة المطلوبة في البحث والتعامل مع 

المعلومة.
والفعالة  ال�صريعة  الهواتف  خطوط  محدودية   -4
تتحمل  اأن  التي يمكن  العربية،  الأقطار  في بع�س 
عملية  لأن  المعلومات.  من  الكبير  ال�صغط 
متطورة،  ات�صالت  �صبكة  اإلى  تحتاج  ال�صتخدام 
كافة  من  ال�صتفادة  فر�صة  للم�صاركين  تتيح 
اأو  الموؤجرة  الخطوط  خالل  من  �صواء  خدماتها، 
لعملية  �صرورية  تّعد  التي  ال�صطناعية،  الأقمار 

الربط بمزودي الخدمة16.

من  تحد  المعلومات،  تبادل  �شفافية  غياب 
ويبرز  االإلكترونية،  ال�شحافة  مع  التفاعل 

ذلك من خالل17:
حرية  عواقب  من  العربية  الحكومات  تخوف   -1
اإلى فر�س  ببع�صها  المعلومات، مما حدى  تبادل 
واأمن  اأمنها،  حماية  بهدف  الإنترنت،  على  رقابة 
واأن�صطة  المعلومات،  قرا�صنة  من  مجتمعها 

التج�ص�س المعادية.
الإداري،  لالإ�صراف  م�صتقلة  جهات  وجود  عدم   -2
ت�صمن و�صول خدمة ال�صحافة الإلكترونية ب�صكل 

منا�صب. 
في  والخا�س  العام  القطاع  ا�صتثمار  محدودية   -3
مجال تقنيات المعلومات والت�صالت ب�صكل عام.
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عائق اللغة الم�صتخدمة في الإنترنت، وبرامج 
تخزين واأر�صفة باللغة العربية: ويكفي الإ�صارة اإلى 
اأن 88%، من معطيات الإنترنت تبث باللغة الإنكليزية، 
على  يوزع  و%1  بالفرن�صية  و%2  بالألمانية   %9 مقابل 

بقية اللغات الأخرى، منها لغتنا العربية18.

انت�صرت  مهما  والت�صفح:  النت�صار  تحدي 
العربي،  الوطن  في  الحديثة  المعلومات  تقنيات 
ناحية  من  اأخري،  اإلى  دولة  يختلف من  ذلك  فنجاح 
تو�صع المهام والحذر ال�صديد في ال�صتخدام، وهناك 

اأ�صباب تحد من انت�صارها، منها19:
الحديثة،  المعلومات  لتقنيات  التخطيط  تهمي�س   -1

حيث �صار جزءًا من التخطيط العام للتنمية.
للدخل  مهمة  كم�صادر  المعلومات  قيمة  تجاهل   -2

القومي الدولي بحد ذاتها.
ويغلب  المعلومات،  لتوظيف  تنظيمية  تحديات   -3
م�صتورة  حديثة  تقنيات  ا�صتخدام  عدم  عليها 

للمعلومات.
الدول  في  لالت�صال  الأ�صا�صية  البنى  تفاوت   -4
اأكبر عدد ممكن  العربية، مما يحد من ا�صتفادة 
من اأفراد المجتمع من خدمات الت�صال بتقنيات 

المعلومات.
»في  الخدمة  وا�صتخدام  ال�صتراك  كلفة  ارتفاع   -5
زيادة  في  عائقًا  ي�صكل  العربية«،  الدول  بع�س 
خارج  الواقعة  الأقطار  في  ل�صيما  ال�صتخدام، 

دول الخليج العربي.
تقنيات  ا�صتخدام  في  الأمية  ن�صبة  ارتفاع   -6
المعلومات الحديثة في العديد من اأقطار الوطن 
في  الأمية  ن�صبة  لرتفاع  وبالن�صبة  العربي. 
ا�صتخدام التقنيات الحديثة، تّعد تقنية الحا�صوب 
في  الحديثة  العلوم  من  له  التابعة  والبرمجيات 
من  الثمانينيات  عقد  اإلى  وتعود  العربي،  الوطن 
اإلى  تحتاج  التقنية  والتطورات  الع�صرين،  القرن 

وي�صفي  معها،  التعامل  على  قادر  موؤهل  اإن�صان 
فيها  بما  به،  تحيط  التي  المعطيات  من  قيمة 
منتجات في تطور المعلومات والت�صال وتوظيفها 
بواقعه  لالرتقاء  وت�صخيرها  الأمثل،  التوظيف 

ور�صم معالم م�صتقبله20.
با�صتمرار  الم�صتخدمين  تواجه  تحديات  هناك   -7
بع�س  »في  الإلكترونية،  للمواقع  ت�صفحهم  عند 
الإنترنت،  �صرعة  بطء  منها  العربية«،  الدول 
والنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في تلك 

الدول.

ثانيًا: مظاهر ال�شحافة االإلكترونية واأبعادها
التطور  من  الإلكترونية  ال�صحافة  ا�صتفادت 
م�صمونها  في  الإنترنت  �صبكة  وفرته  الذي  التقني 
من  العالم،  دول  م�صتوى  على  قرائها  عدد  وزيادة 
ال�صبكة  با�صتخدام  التوزيع  اأ�صاليب  تغيير  خالل 
يتميز  الأ�صلوب  وهذا  الحا�صوب  جهاز  وبم�صاركة 
كانت  فمثاًل  الوا�صع،  والنت�صار  العالية،  بال�صرعة 
ال�صحف تطبع وتوزع ورقيًا، في المكتبات والأك�صاك 
الإنترنت،  ب�صبكة  اإ�صراكها  بعد  ولكن  المحلية، 
كافة  في  العرب،  القراء  ماليين  اإلى  ت�صل  اأ�صبحت 
الن�صر  عملية  في  تطورات  حدثت  كما  العالم.  دول 
اإلكترونيًا  تنقل  المطبوعات  واأ�صبحت  الإلكتروني، 
اآخر  اإلى  حا�صوب  من   E-mail الإلكتروني  بالبريد 
طوعت  الفنية  الأعمال  اأن  كما  فائقة،  وب�صرعة 
اأن تر�صم  التقنيات الحديثة لعملها، فالأ�صكال يمكن 
اإلكترونيًا من جهة المحرر اأو الكاتب وير�صلها بالبريد 
�صاملة  الإلكترونية  وال�صحافة  للن�صر.  الإلكتروني 
لل�صحافة  الم�صتخدم  ويت�صفحها  الوزن،  خفيفة 
جهاز  في  المفاتيح  لوحات  خالل  من  الإلكترونية 
الموا�صيع  عن  للبحث  �صوتية،  باأوامر  اأو  الحا�صوب 

التي يرغب في متابعتها21. 



مجلة بحوث، العدد الثامن والثالثون  كانون األول/ديسمبر 2020م - جمادى األولى 1442هـ60

الإلكترونية  ال�صحافة  تواجد  اأ�صكال  وتتنوع 
الم�صاركة  ومجالت  الإنترنت،  �صبكة  على  العربية 

فيها، ومنها22:

 On-line الكاملة:  الإلكترونية  ال�صحف 
كانت  واإن  بذاتها  قائمة  �صحف  وهي   ،newspaper

تحمل ا�صم ال�صحيفة الورقية "ال�صحيفة الأم". 

الورقية:  ال�صحف  من  الإلكترونية  الن�صخ 
�صبكة  على  الن�صيَّة  الورقية  ال�صحف  مواقع  وهي 
الإنترنت، والتي تقت�صر خدماتها على تقديم م�صمون 
وخدمة  الورقية،  ال�صحيفة  م�صمون  من  جزء  اأو 
الأخرى.  بالمواقع  والربط  لها،  الإعالنات  تقديم 
والإ�صدارات الإلكترونية على �صبكة الإنترنت، تنق�صم 
الإلكترونية  ال�صحافة  ب�صمات  التزامها  بح�صب مدى 

اإلى:

موؤ�ص�صات  عن  وت�صدر  الإلكترونية:  ال�صحف 
ي�صترك  ل  ذلك  ومع  مطبوع،  اإ�صدار  لها  �صحفية 
في  اإل  المطبوع  الإ�صدار  مع  الإلكتروني  الإ�صدار 
ال�صم والنتماء للموؤ�ص�صة ال�صحفية فقط، وال�صحف 
التي ت�صدر ب�صكل اإلكتروني م�صتقل، من دون الرتباط 
اأنها  على  ال�صحيفة  توؤ�ص�س  بحيث  مطبوع،  باإ�صدار 

اإلكترونية.

المطبوعة:  الإ�صدارات  من  الإلكترونية  الن�صخ 
ت�صدرها موؤ�ص�صات �صحفية لها اإ�صدار مطبوع، وهي 
الإ�صدارات  في  ن�صره  �صبق  ما  ن�ْصر  اإعادة  بمثابة 

المطبوعة.

اأ�صكاًل متعددة: من حيث مجالت  ولل�صبكات 
تقدم  التي  الإخبارية  المواقع  منها،  الم�صاركة، 
بالو�صيلة  المرتبط  الإخباري  المحتوى  من  مختارات 
مخ�ص�صًا  منتجًا  اأو  الأم،  ال�صحيفة  تن�صره  ما  مثل 
الأخبار  على  التعليق  ومواقع  ال�صبكة،  على  للن�صر 

والآراء، مثل مواقع المناق�صة والم�صاركة23.

ظهرت  الجتماعي:  التوا�صل  مواقع 
التطبيقات  على  ويطلق  للويب،  الثاني  الجيل  مع 
الإنترنت، مثل مواقع  تعمل من خالل  التي  التفاعلية 
وتطبيقات   ،Online News الإليكترونية  الأخبار 
الإر�صال الإذاعي والبث التلفزيوني، مثل البودكا�صت 
والمنتديات،   ،YouTube واليوتيوب   ،Podcast
البحث،  محركات  وا�صتخدام  النقا�س،  ومجموعات 
 ،Twitter وتويتر   ،Facebook والفي�صبوك 
وتتميز  الجماعية.  الإلكترونية  المواقع  عن  ف�صاًل 
الت�صال  خا�صيتي  بين  تجمع  باأنها  المواقع  هذه 
ال�صخ�صي والجماهيري، Personal Media، وتتيح 
في  والتحكم  ال�صيطرة  على  القدرة  لم�صتخدميها 
يرغب  الذي  الت�صال  وتوقيت  ومحتوى  ونوعية  �صكل 

الم�صاركة بها24.

ال�صحافة  في  الحا�صل  التطور  خالل  ومن 
الإلكترونية، اأ�صبح الت�صال ي�صبه الت�صال الوجاهي 

في بع�س �صفاته، من حيث25: 
1- اللتقاء وجهًا لوجه.

2- التفاعل بتركيز اأكبر.
3- التوا�صل بحوا�س الم�صتخدم.

4- رجع ال�صدى الفوري.

تطوير  في  �صاهمت  الحديثة  التقنيات  اإن 
منها  له،  حديثة  اأ�صكاًل  ووفرت  الت�صال،  م�صتويات 
اإلى  المح�صلة  في  توؤدي  بحث  بالجماهير،  الت�صال 
التوا�صل  مواقع  توظيف  من  ال�صتفادة  قدر  تعظيم 
الجتماعي في الت�صال وفي نقل المعلومات. وتتمثل 

هذه الم�صتويات في الآتي26:
1-الت�صال بالحا�صب الآلي وبرامجه.

2-الت�صال بقواعد البيانات.
3-الت�صال المبا�صر من خالل المواقع.
4-الت�صال بمواقع الو�صائل الإعالمية.
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عن  تك�شف  علمية  درا�شات  الثالث/  المبحث 
واقع ال�شحافة االإلكترونية العربية

اأواُل: محتوى ال�شحافة االإلكترونية والمواقع 
االجتماعية

مواقع  اأن  ال�صابقة  العلمية  الدرا�صات  ت�صير 
في  متقدما،  ترتيبا  احتلت  الجتماعي  التوا�صل 
الم�صتخدم،  الجمهور  جهة  من  عليها  العتماد 
بالعديد  المت�صلة  المعلومات  كم�صدر للح�صول على 
تقدمت  اإنها  حيث  العامة،  المجتمعية  الق�صايا  من 
والإذاعات  كال�صحف  التقليدية  الإعالم  و�صائل  على 
المعلومات  م�صادر  اأهمية  يعك�س  بما  والتلفزيون، 
التي تروج لها مواقع التوا�صل الجتماعي في متابعة 
الجمهور  لدى  الجتماعية  والق�صايا  الأحداث 
الم�صتخدم لها نظرا لما تتميز به من �صرعة انت�صارها 
الم�صتمر  التحديث  خالل  ومن  لالأخبار  ومواكبتها 
وال�صريع لما تن�صره27. ووفقًا لتقرير اقت�صاد المعرفة 
الوطن  في  الإنترنت  م�صتخدمي  عدد  يقدر  العربي 
عام  حلول  مع  م�صتخدم  مليون   226 نحو  العربي 
للم�صتخدمين  الكبير  العدد  هذا  ويعك�س   .28  2018
ال�صتخدام  في  الحا�صل  الم�صتمر  التطور  حالة 
هذا  مقارنة  تم  ما  اإذا  ل�صيما  لالإنترنت،  العالمي 
الرقم بعدد الم�صتخدمين العرب في منت�صف عقد 
بداية  كان  حيث  الع�صرين،  القرن  من  الت�صعينيات 
ارتباط الدول العربية بالإنترنت وال�صماح للمواطنين 
األف م�صترك في  في ال�صتراك بالخدمة بنحو 700 

نهاية عام 1998 29.

مواقع  ا�صتخدام  بطبيعة  يت�صل  وفيما 
اأن  اإلى  ال�صنوية  التقارير  ت�صير  التوا�صل الجتماعي، 
بليون   1.4 نحو  بلغوا  الفي�صبوك  موقع  م�صتخدمي 
على  تواجد  لديهم  م�صتخدميها  من  و%47  م�صتخدم 
المت�صارع  التنامي  ظل  وفي  الجتماعية30،  المواقع 
تعددت  للمواقع  الم�صتخدمين  عدد  في  والم�صتمر 
الإ�صدار  اأظهر  ا�صتخداماتها،  وتنوعت  اأهدافها 
ال�صابع من �صل�صلة تقرير الإعالم الجتماعي العربي 
ملحوظة  زيادة  يرافقها  المواقع  هذه  نمو  ا�صتمرار 

والعالقة  والجتماعي  الثقافي  الواقع  على  الأثر  في 
بين المجتمعات والحكومات في دول الوطن العربي، 
حيث بلغ عدد م�صتخدمي موقع الفي�صبوك في الوطن 
العربي 245 مليون م�صتخدم31. وتّعد مواقع التوا�صل 
التي تجمع  الت�صالية  الو�صائط  اأبرز  الجتماعي من 
وا�صع  ب�صكل  انت�صرت  اأن  بعد  الخ�صائ�س،  هذه  بين 
دول  في  م�صتخدميها  عدد  وت�صاعف  الإنترنت،  على 
 ،Facebook الفي�صبوك  مثل  واحد  فموقع  العالم، 
الذي ي�صتخدمه اأكثر من بليون م�صتخدم حول العالم، 

وفق اإح�صائية حديثة ن�صرت في عام 201632.

تو�صعًا  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  وت�صهد 
وتزايدًا في اأعداد الم�صتخدمين لها، وهذا ما توؤكده 
ال�صادرة  الإح�صائية  والبيانات  العلمية  الدرا�صات 
ومتابعة  بر�صد  والمهتمة  المتخ�ص�صة  المواقع  عن 
و�صائل التوا�صل الجتماعي. حيث تظهر الإح�صاءات 
اقت�صاد  ال�صادر عن  التقرير  في  الرقمية  والبيانات 
 ،We are social المعرفة العربي عام 2017، وموقع
وو�صائل  لالإنترنت  الم�صتخدمين  اأعداد  في  زيادة 
التوا�صل الجتماعي مقارنة بالأعوام ال�صابقة33. وفي 
الجتماعي  التوا�صل  رواد  قمة  عن  ال�صادر  التقرير 
التوا�صل  و�صائل  ا�صتخدام  حول   TNS العربي 
الفي�صبوك  فاإن  العربي؛  الوطن  في  الجتماعي 
التوا�صل  في  م�صتخدمتين  و�صيلتين  اأكثر  والوات�صاب 
الفي�صبوك  كان  حيث  العربية،  الدول  في  الجتماعي 
في  ا�صتخداما  الأكثر  الجتماعي  التوا�صل  و�صيلة 
المتحدة،  العربية  "الإمارات  ع�صرة دول عربية هي: 
اليمن،  العراق،  فل�صطين،  الأردن،  عمان،  قطر، 
و�صيلة  اأب  وات�س  وكان  والمغرب"،  م�صر،  ليبيا، 
الدول  في  ا�صتخدامًا  الأكثر  الجتماعي  التوا�صل 
العربية الأخرى، هي: "ال�صعودية، الكويت، البحرين، 
�صوريا، لبنان، ال�صودان، الجزائر، م�صر، والمغرب"، 
الأكثر  الجتماعي  التوا�صل  و�صيلة  كان  فالفي�صبوك 
ويليه   ،%87 بن�صبة  العربية  الدول  في  ا�صتخداما 

الوات�صاب بن�صبة %84.
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وت�صهد الأقطار العربية نموًا متزايدًا في عدد م�صتخدمي الإنترنت، اإذ �صجلت معدلت ال�صتخدام ارتفاعًا 
ملحوظًا، و�صل اإلى 55% عام 2018، مقارنًة بن�صبة ال�صتخدام خالل الأعوام الما�صية، ومتفوقة بن�صبة 7% تقريبًا 
على معدل النمو العالمي. واأ�صبح ا�صتخدام مواقع التوا�صل الجتماعي من اهم ا�صتخدامات الإنترنت، اإذ تجاوز 
النتيجة  اإعداد الم�صتخدمين من الجن�صيات العربية عام 2018، 130 مليون م�صتخدم في الدول العربية. وهذه 

تعك�س التو�صع الذي ت�صهده تقنيات المعلومات في ظل تطور الإنترنت، وكما ي�صير الجدول الآتي34:

75% من م�صتخدمي الإنرتنت ي�صتخدمون مواقع التوا�صل الجتماعي يوميًا خالل
م�صتخدمي املوقعتاريخ ظهور املوقع�صعار املوقعا�صم املوقع

Linked in 16.6 مليون.2003ملينكدان
Face book 245 مليون.2004الفي�صبوك

You tube 30 مليون.2005يوتيوب
Twitter 16.3 مليون2006توتري

Whatsapp 320 مليون2009الوات�صاب
Instagram 7.1 مليون2010الن�صتجرام
Snap Shat 301 مليون2011�صناب �صات

Tele gram 200 مليون2014تيلجرام

خارطة  لت�صكيل  ال�صيا�صي،  والنقا�س  الثقافي  والتبادل  الجتماعي  للتوا�صل  ف�صاًء  الفي�صبوك  موقع  ويّعد 
العالقات الب�صرية على الإنترنت35. وت�صير الإح�صائيات اإلى اأن 80% من م�صتخدمي الفي�صبوك هم من فئة ال�صباب، 
اأهم  بالحواجز، وربما يكون ذلك  افترا�صيًا ل يعترف  ال�صباب ف�صاء  فالمواقع توفر خيارات متعددة، يرى فيها 
�صبب يدفعهم لالإقبال على ا�صتخدامه، وجاء �صكان دول الخليج العربي في مقدمة الدول العربية الأكثر ا�صتخدامًا 

لالإنترنت ومواقع التوا�صل الجتماعي، وذلك من خالل المواقع التي �صملها التقرير36.

ثانيًا: نتائج الدرا�شات العلمية لل�شحافة االإلكترونية والمواقع االجتماعية
و�صعة  العربية،  الجماهير  على  وتاأثيرها  اللكترونية  ال�صحافة  تناولت  التي  الدرا�صات  من  العديد  هناك 
�صرائح  من  عينات  على  وطبقت  الإلكترونية،  ال�صحافة  اإنقرائية  على  ركزت  الدرا�صات  هذه  وبع�س  انت�صارها، 
المجتمعات العربية، وفي اأوقات مختلفة، وتناولت اأفكارًا بحثية متنوعة، و�صوف نعر�س نماذج من هذه الدرا�صات37*:

على  الجمهور  اعتماد  مدى  على  التعّرف  اإلى  الدرا�صة  هذه  هدفت   :38)2018 اأحمد  هادي  )�صعد،  درا�صة 
واأكثر  الإلكترونّية،  لل�صحافة  ا�صتخدامه  ودوافع  للمعلومات،  كم�صدر  البحرينّية  لل�صحف  الإلكترونّية  المواقع 
على  ونفذت  البحريني،  ال�صباب  من  ع�صوائّية  عّينة  على  الميدانّية  الدرا�صة  وطبقت  يتابعها.  التي  المو�صوعات 
ثالثة مواقع اإلكترونّية ل�صحف يومّية بحرينّية، وتو�صلت الدرا�صة اإلى العديد من النتائج، من اأهمها: اأنَّ %38 
من ال�صباب البحريني يعتمدون على المواقع الإلكترونية لل�صحف اليومية م�صدرًا دائمًا للمعلومات، واأنَّ 54% من 

�صباب المملكة ل يعتمدون على ال�صحافة الورقية في الح�صول على المعلومات.

وهدفت درا�صة )ال�صفدي، فالح، 2015(39: اإلى التعرف على مدى ا�صتخدام القائم بالت�صال في ال�صحافة 
والإ�صباعات  اأنماطه،  على  والتعرف  ال�صتخدام  هذا  دوافع  وفهم  الجتماعي،  التوا�صل  ل�صبكات  الفل�صطينية 



63

المتحققة، واأهم ا�صتخدامات القائم بالت�صال لهذه 
الم�صح  منهج  الدرا�صة  هذه  وا�صتخدمت  ال�صبكات، 
الإعالمي، وتو�صلت الدرا�صة اإلى العديد من النتائج، 
�صبكات  ي�صتخدمون  المبحوثين  معظم  اأن  اأهمها: 
ل   %1.3 بينما   %98.7 بن�صبة  الجتماعي  التوا�صل 

ي�صتخدمون �صبكات التوا�صل الجتماعي.

 :40)2015 محمد،  )ال�صويد،  درا�صة  وتناولت 
ال�صعوديين  ال�صحفيين  الكّتاب  ا�صتخدامات  طبيعة 
اأدائهم  لتويتر، واأهم النعكا�صات الناجمة عنها على 
اإلى  و�صعت  ال�صحفية،  المقالت  كتابة  في  المهني 
من  مفردة   217 قوامها  المتاحة  العينة  اآراء  قيا�س 
وتو�صلت  والإلكترونية.  الورقية  ال�صحف  كّتاب 
اأن  اأهمها:  من  النتائج،  من  العديد  اإلى  الدرا�صة 
ا�صتخدام الكّتاب ال�صعوديين لتويتر يو�صف بالمكثف، 
 %79 وحوالي  يوميًا،  ي�صتخدمونه  ن�صفهم  من  فاأكثر 
بالمرتفع.  اليومي  ا�صتخدامهم  معدل  يو�صف  منهم 
اأهم  وحريته  الراأي  عن  التعبير  دوافع  وت�صدرت 
دوافع ا�صتخدام الكّتاب لتويتر، كما نال دافعا �صهولة 

ال�صتخدام و�صهولة الن�صر والو�صول ترتيبًا متقدمًا.

 :41)2014 �صهي،  )اإ�صماعيل،  درا�صة  وركزت 
بوك  للفي�س  الأردنيين  ال�صحفيين  ا�صتخدامات  على 
والإ�صباعات  الموقع  على  بها  يقومون  التي  والأن�صطة 
المتحققة، ومدى عالقتها بعملهم ال�صحفي، من حيث 
بناء جمهور من القراء والبحث عن ق�ص�س �صحفية، 
وا�صتخدمت الدرا�صة منهج الم�صح. وتو�صلت الدرا�صة 
اإلى العديد من النتائج، اأهمها: اأن ال�صحفيين عينة 
ال�صحفي  بعملهم  مت�صلة  باأن�صطة  يقومون  الدرا�صة 
والمهارات  المعرفة  تنق�صهم  ولكن  الفي�صبوك،  على 

الالزمة ل�صتخدامه ال�صتخدام الأمثل في عملهم.

)الرعود، عبد اهلل، 2012(42:  درا�صة  وركزت 
التغيير  في  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  دور  على 
ال�صيا�صي في تون�س وم�صر من وجهة نظر ال�صحفيين 
الأردنيين. وتو�صلت الدرا�صة اإلى العديد من النتائج، 
والحجب  الرقابة  مقاومة  مجال  جاء  اأهمها:  من 

والدعاية في الإعالم الر�صمي، وهو من مجالت دور 
�صبكات التوا�صل الجتماعي في التغيير ال�صيا�صي في 
تون�س وم�صر في الترتيب الأول، بمتو�صط ح�صابي بلغ 

.%2.75

 :43)2012 ح�صن،  )المطيري،  درا�صة  وهدفت 
ال�صيا�صية  ال�صتخدامات  طبيعة  عن  الك�صف  اإلى 
لموقع تويتر واأغرا�صها وم�صامينها المختلفة من جهة 
من  العديد  اإلى  الدرا�صة  وتو�صلت  الكويتي.  ال�صباب 
لموقع  ال�صيا�صية  ال�صتخدامات  اأن  اأهمها:  النتائج، 
الم�صاهمة  اأجل  الأولى، من  المرتبة  تويتر جاءت في 
المالأ،  على  ون�صرها  ال�صيا�صية  الحقائق  ك�صف  في 
الأخبار  اآخر  على  »الطالع  اأجل  من  ال�صتخدام  ثم 

المحلية.

علي  الح�صن  )الذاري،  درا�صة  وتطرقت 
ا�صتخدامات  طبيعة  معرفة  اإلى   :44)2011 محمد، 
الإنترنت  على  الإلكترونية  لل�صحف  اليمني  ال�صباب 
التي  والمحددات  الآليات  على  التعرف  خالل  من 
تحدد دوافع ا�صتخدامهم لل�صحف الإلكترونية، ومدى 
وتو�صلت  ال�صتخدام.  هذا  يحققه  الذي  الإ�صباع 
اأهمها:  النتائج، من  العديد من  اإلى  الدرا�صة  هذه 
يحر�س 66% من ال�صباب اليمني على متابعة ال�صحف 
الإلكترونية. واأن اأبرز ال�صعوبات التي تواجه ال�صباب 
هي:  الإلكترونية  لل�صحف  ا�صتخدامهم  عند  اليمني 
انقطاع التيار الكهربائي، بطء في تحميل بع�س مواقع 
ال�صحف الإلكترونية، و�صعف جودة وكفاءة الت�صال 

بالإنترنت.

وركزت درا�صة )زودة، مبارك، 2011(45: على 
دور و�صائل الإعالم الجتماعي في ت�صكيل الراأي العام 
التون�صي، والدور الذي لعبته هذه الو�صائل في التعبئة 
الثورة  و�صناعة  التون�صي  العام  للراأي  الفترا�صية 
التون�صية، ومعرفة عادات واأنماط م�صتخدمي المواقع 
الجتماعية، واآثار ا�صتخدامها. ومن اأهم النتائج التي 
الأكثر  هو  الفي�صبوك  اأن  الدرا�صة:  هذه  لها  تو�صلت 
في   ،%79.68 بن�صبة  المبحوثين  لدى  ا�صتخدامًا 
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حين كان الت�صفح اليومي لمواقع الإعالم الجتماعي 
هي ال�صفة الأكثر ا�صتخدامًا لدى المبحوثين بن�صبة 

.%71.87

 :46)2011 حاتم،  )عالونة،  درا�صة  و�صعت 
مواقع  به  تقوم  الذي  الدور  طبيعة  على  التعرف 
التوا�صل الجتماعي في تحفيز المواطنين الأردنيين 
المطالب  الجماهيري  الحراك  في  الم�صاركة  على 
والجتماعي  والقت�صادي  ال�صيا�صي  بالإ�صالح 
النتائج  اأهم  ومن  الأردنيين.  النقابيين  خالل  من 
التوا�صل  مواقع  اأن  الدرا�صة:  هذه  لها  تو�صلت  التي 
الجتماعي قامت بدور متو�صط في تحفيزها للنقابيين 
 %19،9 اأن  كما  الجماهيري،  الحراك  في  للم�صاركة 
الجماهيري  الحراك  في  ي�صاركون  النقابيين  من 
دائمة.  ب�صفة  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  خالل  من 
مقدمة  في  د�صتورية  باإ�صالحات  المطالبة  وجاءت 
من  النقابيون  بها  ي�صارك  التي  الحراك  مو�صوعات 

خالل هذه المواقع، بما ن�صبته %14،4.

 :47)2011 مريم،  )نريمان،  درا�صة  وهدفت 
الجتماعية  ال�صبكات  مواقع  تاأثير  على  التعرف  اإلى 
في�صبوك  م�صتخدمي  من  الجتماعية  العالقات  في 
من  العديد  اإلى  الدرا�صة  وتو�صلت  بالجزائر. 
ال�صلبية  الآثار  من  الرغم  على  اأهمها:  من  النتائج، 
العالقات  منظومة  على  الجتماعي  التوا�صل  لمواقع 
على  حافظت  المواقع  هذه  اأن  اإّل  الجتماعية 
العالقات الجتماعية القديمة وقامت بتو�صيعها. واأن 
التوا�صل الجتماعي  ا�صتخدام مواقع  اأهم دوافع  من 
التثقيف  جهة  اإلى  والأ�صدقاء  الأهل  مع  التوا�صل 
بن�صبة 14.75%، ثم زيادة المعلومات والمعارف يليه 
والمعرفي،  الثقافي  الم�صتوى  يليه  والت�صلية،  الترفيه 

ثم الهتمام الم�صترك.

الدين،  ن�صر  )العا�صي،  درا�صة  و�صعت 
في  والختالف  التوافق  عن  الك�صف  اإلى   :48)2011
ا�صتخدام الإنترنت انطالقًا من افترا�س اأن امتالك 
الأداة التقنية ل يوؤدي بال�صرورة اإلى توحيد ا�صتخدام 

الت�صال  اأ�صكال  ومعرفة  وتنميطه،  الأداة  هذه 
لالإنترنت.  ا�صتخدامهم  خالل  من  لل�صباب  الجديدة 
اأهم النتائج التي تو�صلت لها هذه الدرا�صة: اأن  ومن 
اإلى  اأدى  لالإنترنت  الإمارات  في  ال�صباب  ا�صتخدام 
تعزيز العالقات الجتماعية. واأن الفي�صبوك ياأتي على 
قائمة ال�صبكات الجتماعية الأكثر زيارة، وتزيد ن�صبة 
 %47 يوتيوب:  عن  الفي�صبوك  في  الم�صترك  ال�صباب 
اإلى  ت�صعى  ال�صباب  من  الأعلى  والن�صبة   ،%38 مقابل 
تكوين مجموعة من الأ�صدقاء، يليها اإن�صاء �صفحاتهم 

لتعريف اأنف�صهم لالآخرين.

 :49)2010 �صحر،  )الجبوري،  درا�صة  وهدفت 
وتحديد  البديل  الإعالم  مفهوم  تو�صيح  اإلى 
اأهم  ومن  فيه.  القوة  وموطن  واأ�صكاله  خ�صائ�صه 
النتائج التي تو�صلت اإليها هذه الدرا�صة: اأن الإعالم 
الهائل  الكم  اأهمية و�صط  يكت�صب  اأن  ا�صتطاع  البديل 
من تدفق وتبادل المعلومات و�صاهم اإلى حد كبير في 
وزاد  والعربي  الإ�صالمي  العالم  في  الحريات  انت�صار 
مواقع  واإن  العام.  الراأي  وبناء  الم�صاركة  عملية  من 
نوعية  نقلة  اإحداث  في  اأ�صهمت  الجتماعي  التوا�صل 

في الإعالم والت�صال.

 :)2001 �صعيد،  )الغريب،  درا�صة  وتناولت 
ماهية ال�صحافة الإلكترونية ومزاياها العديدة، واإلى 
اأي مدى ت�صكل هذه المزايا تهديدًا لم�صتقبل ال�صحف 
الورقية التقليدية، ومناق�صة و�صع ال�صحف الإلكترونية 
التقنية  لالإمكانات  ا�صتخدامها  ومدى  الم�صرية، 
اإليها  تو�صلت  التي  النتائج  اأهم  ومن  العرب،  ل�صبكة 
اأن ال�صحف الم�صرية الإلكترونية لم  هذه الدرا�صة: 
تحقق بعد ال�صتفادة المرجوة من وراء التواجد على 
من  ال�صتفادة  محدودية  في  ذلك  ويت�صح  الإنترنت، 
واإمكانية  المتعددة،  والو�صائط  الفائق  الن�س  تقنية 
التحديث ال�صريع للمواقع الإلكترونية لهذه ال�صحف.

 :50)2000 فوزي،  الغني،  )عبد  درا�صة  وركزت 
العربية  ال�صحف  بنية  وتقويم  وتحليل  ر�صد  على 
الإلكترونية من خالل التعرف على الأ�صاليب التقنية 
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ال�صحف،  لتلك  البنائية  العنا�صر  في  الم�صتخدمة 
الحديثة من خالل  الإنترنت  برامج  ا�صتخدام  ومدى 
الأنوار  »الأهرام،  �صحف  لمواقع  التحليلية  الدرا�صة 
وتو�صلت  ال�صعودية«.  الأو�صط  وال�صرق  اللبنانية 
اأن  منها:  النتائج،  من  العديد  اإلى  الدرا�صة  هذه 
من  نوعين  ت�صتخدم  العربية  الإلكترونية  ال�صحف 
العنا�صر البنائية، هما العنا�صر التقليدية والعنا�صر 
اأغفلت  الدرا�صة  عينة  ال�صحف  واأن  الإلكترونية. 
والر�صوم  المتعددة  الو�صائط  عنا�صر  على  العتماد 
الثالثية الأبعاد والخدمات التفاعلية، واأنها تفتقر اإلى 

الت�صميم الجيد.

لواقع  العلمية  الدرا�صات  محتوى  تحليل  ثالثًا: 
ال�صحافة الإلكترونية والمواقع الجتماعية:

العلمية  الدرا�صات  من  نماذج  عر�س  بعد 
العربية،  الإلكترونية  ال�صحافة  تناولت  التي  ال�صابقة 

يت�صح الآتي:
1-تنوع مجتمعات الدرا�صات ال�صابقة في التنفيذ ما 
والأردن،  وال�صعودية،  وفل�صطين،  البحرين،  بين 
والكويت، واليمن، وتون�س، والجزائر، والإمارات، 
تكاد  نتائجها  موؤ�صرات  ولكن  وم�صر،  والمغرب، 

اأن تكون متقاربة.
على  تنفيذها  في  الدرا�صات  بع�س  2-اعتمدت 
على  اعتمد  ما  ومنها  بالت�صال،  القائمين 
الإلكترونية،  المواقع  في  العاملين  ال�صحفيين 
التحريرية  ال�صيا�صات  تناولت  التي  تلك  ومنها 

لل�صحافة الإلكترونية.
�صرائج مختلفة من  على  الدرا�صات  بع�س  رّكزت   -3
المجتمع، ومنهم ال�صباب الجامعي وا�صتخدامهم 
وال�صحافة  الجتماعي،  التوا�صل  لمواقع 

الإلكترونية وال�صباعات المتحققة.
التقني  الإنتاج  بمحور  الدرا�صات  بع�س  اهتمت   -4
لمواقع  الت�صعبية  والروابط  التفاعلية  والو�صائط 
التوا�صل  مواقع  ودور  الإلكترونية،  ال�صحافة 

الجتماعي في الترويج لل�صحافة الإلكترونية.

مجال  في  الإعالميين  ا�صتفادة  مجال  تناولت   -5
التوا�صل  مواقع  من  الإلكترونية  ال�صحافة 

الجتماعي.
مواقع  ا�صتخدام  اإلى  الدرا�صات  بع�س  تطرقت   -6
التوا�صل الجتماعي من جهة اأفراد المجتمع، مما 
يدفع للبحث حول دور مواقع التوا�صل الجتماعي 
المجال  في  وا�صتخدامها  ال�صحفي،  المجال  في 

الإعالمي.
الجمهور  عالقة  ال�صابقة  الدرا�صات  تناولت   -7
مداخل  خالل  من  الجتماعي  التوا�صل  بمواقع 
من  المواقع  ا�صتخدام  اأن  اإل  مختلفة،  نظرية 
جهة الإعالميين ل تزال بحاجة اإلى جهود علمية 

وتاأهيل وتدريب.
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  ي�صتخدم  من  هناك   -8
والمواد  الر�صائل  واإر�صال  الآخرين،  مع  للتوا�صل 
الإعالمية وا�صتقبالها، مثل المحتويات الترفيهية، 

ونقل الأخبار51.
الفني،  الجانب  تناولت  �صابقة  درا�صات  هناك   -9
ال�صحافة  مواقع  ومتابعة  ت�صفح  بين  وقارنت 
لمواقع  الت�صعبية  الروابط  اإطار  في  الإلكترونية 

ال�صحافة في العديد من الدول العربية.
ال�صابقة في ظل تطور م�صتمر  10- نفذت الدرا�صات 
والحاجة  الجتماعي،  التوا�صل  ل�صتخدام مواقع 
ذلك  ويظهر  الت�صال،  في  توظيفها  لمعرفة 
التطور من خالل المقارنة بين نتائج الدرا�صات 
اأحدث  الدرا�صة  كانت  فكلما  والأقدم  الأحدث 
التقنيات  في  وا�صحًا  وتقدمًا  تطورًا  لم�صنا 
المواقع  على  والعتماد  وال�صتخدام  والو�صائل 

الجتماعية.
على  ال�صابقة  العلمية  الدرا�صات  تنفيذ  11-اأقت�صر 
ال�صحافة  واقع  حول  محددة  ومحاور  مجالت 
تاأثيرها  الإلكترونية والمواقع الجتماعية، ومدى 

على جماهيرها.
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ومن خالل نتائج الدرا�صات العلمية ال�صابقة، يت�صح 
الآتي:

ومعلومات  اأخبار  من  فيها  ين�صر  ما  متابعة  تحتل   -
في المرتبة الأولى، من حيث الت�صفح والمتابعة، 
ال�صحافة  مواقع  ن�صاط  ويعزز طبيعة  يوؤكد  وهذا 
الإلكترونية في المجال الإخباري. وجاءت الأخبار 
المحلية في المرتبة الأولي من بين الموا�صيع التي 
ومتابعتها  قراءتها  على  الدرا�صة  عينة  تحر�س 
في ال�صحافة الإلكترونية، وتاأتي قراءة المقالت 
ال�صحفية في المرتبة الثانية من عينة الدرا�صة، 
واحتلت المقابالت والتحقيقات ال�صحفية المرتبة 

الثالثة من حيث المتابعة والت�صفح52.
من  اللكترونية  ال�صحف  اإفادة  في  �صعف  هناك   -
فلم  الإنترنت،  تقدمها  التي  البنائية  العنا�صر 
الو�صائط  الإلكترونية  المواقع  بع�س  ت�صتخدم 
ل�صيما  ال�صحيفة،  م�صاحة  تو�صيط  في  المتعددة 
الن�س  وجاء  المتحركة،  بالن�صو�س  يت�صل  فيما 
القراءة  اأف�صلية  في  الأول  الترتيب  في  الفائق 
اأهم  كاأحد  بن�صبة %99.98،  ال�صردي  الن�س  عن 
التقنيات الم�صتخدمة في ال�صحف الإلكترونية53.

- اأن معظم ُكتاب ال�صحافة الإلكترونية لي�صو بم�صتوى 
ال�صهرة  حيث  من  الورقية،  ال�صحافة  ُكتاب 
اأفراد  اأو�صاط  في  البارزة  والمكانة  الوا�صعة 
المجتمع، وهذا يتطلب ا�صتقطاب كتاب ال�صحافة 
الورقية بالتحول للكتابة في ال�صحافة الإلكترونية، 
لترك  ا�صتعدادهم  اأبدوا  من  هناك  واأن  ل�صيما 
الكتابة لل�صحافة المطبوعة والتحّول اإلى الو�صائل 
مواقع  ومنها  مناف�صة،  الأكثر  الأخرى  الإعالمية 

ال�صحافة الإلكترونية54.
مواقع  مجرد  الإلكترونية  ال�صحافة  تعد  لم   -

الفوتوغرافية  وال�صورة  بالن�س  الأخبار  لن�صر 
تن�صر  اأ�صبحت  بل  للخبر،  الم�صاحبة  الجامدة 
والترفيه  الت�صلية  ومواد  والمعلومات  الأخبار 
الو�صائط  خالل  من  متنوعة،  واأ�صاليب  باأ�صكال 
بالن�س  اأي  الملتميديا،  المتعددة  الإعالمية 
وال�صورة وال�صوت والفيديو. وهذا التطور جعلها 
لكي  وموؤثرة  �صخمة  عالمية  تحديات  تواجه 
ال�صحافة  مجال  في  العالمية  التطورات  تواكب 

الإلكترونية.
- يحر�س اأفراد المجتمع على ت�صفح مواقع ال�صحافة 
�صبب  يعود  اأن  ويمكن  منتظم،  ب�صكل  الإلكترونية 
في  والمعلومات  الأخبار  ن�صر  بتحديث  الهتمام 
ال�صحافة  باأول، وكذلك تفرد مواقع  اأوًل  المواقع 

الإلكترونية بن�صر اأخبار ومعلومات ح�صرية.
الإلكترونية على الخت�صار  ال�صحافة  تركيز  - جاء 
الأولويات،  �صلم  والمعلومات في  الأخبار  ن�صر  في 
ف�صاًل عن تحديثها لالأخبار والمعلومات اأوًل باأول. 
وهذا ما يوؤكد على حقيقة اأن ال�صحافة الإلكترونية 
تقوم بتحديث الأخبار والمعلومات على مدى اأربع 
ال�صحافة  مواقع  تقدم  كما  �صاعة55،  وع�صرين 
التنظيمي  الت�صال  تح�صين  خدمة  الإلكترونية 
في المنظمة من باب م�صوؤولية اإدارية، والهتمام 
لح�صول  الأهم  وهو  الب�صري،  العن�صر  بتاأهيل 
ال�صتخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والمتطورة56.
المواقع  اأن  توؤكد  �صابقة  علمية  درا�صات  هناك   -
الإلكترونية ترويج لأخبار ومعلومات م�صللة كاذبة 
والكراهية  التحري�س  م�صامين  تحمل  مفبركة  اأو 
تخدم  محددة  توجهات  وتعزيز  والطائفة، 
التحيزات ال�صيا�صية والفكرية التي تخدم م�صالح 
»ب�صحافة  ي�صمي  ما  خالل  من  �صيقة،  واأهداف 
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الأديان  على  التطاول  عن  ف�صاًل  المواطن«، 
والمذاهب والرموز الوطنية في دول العالم، تحت 
الن�صر  هذا  ومثل  الراأي،  عن  التعبير  حرية  مبرر 
يمكن ان ي�صكل تحدى اآخر في الم�صمون ي�صاف 

اإلى التحديات التقنية المتعددة.57
- ل تزال قوانين الن�صر الإلكترونّي غير ُمكتملة وغير 
بل  للغاية،  خجوًل  وُح�صورها  المعالم،  وا�صحة 
بع�س  في  التقليدي  الإعالم  قوانين  تطبيق  ويتم 
مع  الإلكترونية،  ال�صحافة  على  العربية  البلدان 
وهذا  عليها.  الطفيفة  التعديالت  بع�س  اإجراء 
ال�صحافة  على  يفر�س  بالتحّولت  المليء  الواقع 
الإلكترونّية و�صع قواعد اأخالقّية �صارمة للعاملين 
الأطراف  ت�صمل  �صلوك  ُمدّونات  واإقرار  فيها، 
الُم�صاركين في اإنتاج م�صامينها. ويف�صل اأن تكون 
ولي�س  قناعة  عن  وناتجة  طوعية  ال�صلوكيات  تلك 

ب�صغط رقابي و�صلطة القانون.
ب�صكل  بالتفاعلية  الجتماعية  المواقع  ت�صهم   -
العام في  الراأي  توجيهات  التاأثير على  وا�صح في 
المجتمع، وتوؤثر المواقع الجتماعية التفاعلية في 
زيادة الوعي ال�صيا�صي لدى اأفراد المجتمع، وتعزز 
انعك�س  مما  لديهم،  الجتماعية  الم�صئولية  من 

اإيجابيًا على م�صتوى الم�صاركة ال�صيا�صية58.

في  الأول  المركز  اليوتيوب  موقع  يحتل   -
التوا�صل  لمواقع  ال�صعوديين  الإعالميين  ا�صتخدام 
الجتماعي، ثم الفي�صبوك ثم تويتر59، بينما في اليمن 
ا�صتخدامات  في  الأولى  المرتبة  في  الفي�صبوك  جاء 
الجتماعي،  التوا�صل  ل�صبكات  اليمنيين  ال�صحفيين 

تاله اليوتيوب، ثم تويتر.
العلمية  الدرا�صات  من  العديد  نتائج  ك�صفت   -
الإنترنت  �صبكة  م�صتخدمي  من   %75 اأن  ال�صابقة 

ب�صكل  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  ي�صتخدمون 
المواقع الجتماعية  اأن  التوجه يعني  يومي، وهذا 
ال�صحافة  لمناف�صة  بقوة  نف�صها  فر�صت 
الإلكترونية بكافة ا�صكالها، وجاء موقع الفي�صبوك 
كثرة  حيث  من  الجتماعية  المواقع  مقدمة  في 
لن�صر  افترا�صي  ف�صاًء  لي�صكل  والن�صر،  المتابعة 
ال�صيا�صية  الق�صايا  في  والنقا�س  والأفكار  الآراء 

والجتماعية والثقافية.

ا�شتنتاجات الدرا�شة وتو�شياتها
بناًء على ما جاء في النتائج التي تو�صلت اإليها 
العلمية  والحقائق  ال�صابقة  الدرا�صات  من  العديد 
التي  والتحليلي  النظري  ال�صعيدين  على  الملمو�صة 
اأن  على  التاأكيد  من  بد  ل  البحث،  ثنايا  في  وردت 
بقوة  نف�صها  فر�صت  العربية  الإلكترونية  ال�صحافة 
النت�صار  �صعة  الإعالمي من حيث  الواقع  على �صعيد 
وكثرة المتابعة، ولكنها تواجه العديد من التحديات، 
يمكن اأن تكون �صبيهة اأو قريبة من التحديات نف�صها 
الوطن  في  التقليدية  الإعالم  و�صائل  واجهتها  التي 
مناف�صة  عن  ف�صاًل  الما�صية،  العقود  خالل  العربي 
ال�صريع  الن�صر  في مجال  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
ال�صاعة،  مدار  على  تح�صل  التي  والأحداث  لالأخبار 

ومن اأهم تحديات ال�صحافة الإلكترونية:

تدخل  هناك  المهنية:  الممار�صات  1-اأخالقيات 
الأخالقيات  تهمي�س  في  مبا�صر«  وغير  »مبا�صر 
الإن�صاني  ودورها  الإلكترونية،  لل�صحافة  المهنية 
اإلكترونية  مواقع  اإن�صاء  خالل  من  وذلك  الجاد، 
الحكومية  لل�صلطات  مواليين  اأ�صخا�س  دعم  اأو 
الإلكترونية،  ال�صحافة  مهنة  لممار�صة  الر�صمية 



مجلة بحوث، العدد الثامن والثالثون  كانون األول/ديسمبر 2020م - جمادى األولى 1442هـ68

وهوؤلء الدخالء على مهنة ال�صحافة ل يحترمون 
ومهمتها  اأدبيتها،  ول  المهنية،  الأخالقيات 
على  ت�صو�س  ومعلومات  لأخبار  الترويج  الرئي�صة 
الراأي العام. ف�صاًل عن تجميد فاعلية التجمعات 
النا�صطة  المدني  المجتمع  ومنظمات  النقابية 
والمنا�صرة لممار�صة حرية ال�صحافة الإلكترونية، 
اإف�صاد  �صواء من خالل  النقابية  الكيانات  ل�صيما 
�صل  محاولة  اأو  الحزبية  بالتجاذبات  دورها 
م�صار حركتها  وتوجيه  باآخر،  اأو  باأ�صلوب  حركتها 
وال�صيطرة  الختراق  فيه  بما  دورها  يناق�س  بما 

الأمنية عليها.

الإلكتروني  التج�ص�س  يّعد  والت�صوي�س:  2-الحجب 
ال�صحافة  نمو  لإعاقة  حديثًا  تقنيًا  تحديًا 
هذه  وتبرز  التفاعلية،  وتقنياتها  اللكترونية 
بع�س  لت�صفح  متعمد  حجب  خالل  من  الظاهرة 
الر�صمية  الجهات  قبل  من  الإلكترونية  المواقع 
الإلكترونية  ال�صحافة  منافذ  بتزويد  تقوم  التي 
خدمتها  وتزويد  بالإنترنت،  والتحكم  بالخدمة 
لهذه  ومنظماتها  الحكومات  احتكار  ب�صبب 
عن  ف�صاًل  العربية.  الدول  معظم  في  الخدمات 
ب�صكل  الإلكترونية  ن�صاط مواقع ال�صحافة  تعطيل 
اأو   ،Hiker المعلومات  قرا�صنة  جهة  من  متعمد 

الت�صوي�س عليها.

3-الت�صريعات القانونية: ل تزال العديد من الدول 
القانونية  الت�صريعات  العربية م�صتمرة في تطبيق 
الإلكترونية،  ال�صحافة  حرية  لممار�صة  ال�صالبة 
حيث ترف�س بع�س الأنظمة العربية اإحداث تطوير 
جرى  الأخرى  الدول  بع�س  وفي  فيها،  حقيقي 
تح�صين طفيف على الت�صريعات القانونية المعمول 

بها قبل ظهور ال�صحافة الإلكترونية، وفر�س قيود 
وفقرات  بنود  اإ�صافة  خالل  من  عليها  جديدة 
قانونية ت�صير لمفهوم ال�صحافة الإلكترونية. وفي 
طلب  تقديم  الأمر  يتطلب  العربية  الدول  بع�س 
�صحافة  اإدارة  مهنة  بمزاولة  يرغب  لمن  ر�صمي 
اإلكترونية، وهذا يعني ت�صديد القب�صة على حرية 
بع�س  في  المهمة  هذه  واأ�صندت  والراأي،  الكلمة 
التي  الر�صمية  الحكومية  للجهات  العربية  الدول 
تقوم بتزويد خدمة الإنترنت، وذلك بهدف فر�س 
�صروط وقيود جديدة على ممار�صة مهنة ال�صحافة 
ال�صيا�صية  ال�صطات  هيمنة  تبرز  كما  الإلكترونية. 
ال�صلطات  خالل  من  العربية  الدول  بع�س  في 
اإلكتروني  ن�صر  ق�صية  اأي  تحويل  عند  الق�صائية، 
اإلى الق�صاء، وهذه ال�صيطرة ال�صيا�صية على �صلطة 
المحاكمات  ا�صتمرار  في  وا�صتغاللها  الق�صاء 
بتجاوز  وتف�صره  ال�صيا�صية  ال�صلطات  ت�صميه  لما 
والزرقاء  الحمراء  للخطوط  الحرة  ال�صحافة 

والخ�صراء وربما كافة األوان الحياة الأخرى.

التعبير  حرية  تحتل  الراأي:  عن  التعبير  4-حرية 
في  متقدمة  ومرتبة  وا�صعة  م�صاحة  الراأي  عن 
باأفراد  يدفع  مما  الإلكترونية،  ال�صحافة  مواقع 
اأن  يمكن  ولهذا  ومتابعتها،  لت�صفحها  المجتمع 
دور  من  قل�صت  قد  الإلكترونية  ال�صحافة  تكون 
الرقيب الحكومي على ال�صحافة الإلكترونية، ومع 
لعقوبة  الإلكترونية  المواقع  بع�س  تعر�صت  ذلك 
قبل  من  المتعمد  الختراق  اأو  الخدمة  توقيف 
بالعديد  الحكومية  الجهات  في  الخدمة  مزودي 
بالربيع  ي�صمى  ما  دول  ومنها  العربية،  الدول  من 
من  العديد  واختراق  حجب  تم  حيث  العربي، 
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رموز  اإلى  الإ�صاءة  مبرر  تحت  العربية،  المواقع 
النظم ال�صيا�صية في تلك الدول، والترويج لق�صايا 
الدعاية  خالل  من  و�صيادتها  الدول  باأمن  تت�صل 
وال�صائعات ون�صر معلومات �صرية غير م�صرح بها. 
التعبير  حرية  م�صاحة  اأن  حقيقة  يوؤكد  ما  وهذا 
عن الراأي تبرز ب�صكل وا�صح في مواقع ال�صحافة 

الإلكترونية60.

التحدي  هذا  يبرز  ال�صيا�صي:  الخطاب  5-هيمنة 
لل�صلطات  ال�صيا�صي  الخطاب  هيمنة  خالل  من 
كالمعار�صات  ال�صغط  جماعات  اأو  الحكومية 
ال�صحافة  لوظيفة  المهني  الخطاب  على  العربية 
الخبار  بنقل  يت�صل  فيما  �صيما  ل  الإلكترونية، 
و�صحيحة  و�صليمة  دقيقة  ب�صورة  والوقائع 
عن  ف�صاًل  التلوين،  عن�صر  من  وخالية  ومحايدة 
حجب متعمد لن�صياب المعلومات، وهذا يعني منع 
المنت�صبين  المحايدين  ال�صحفيين  اإلى  و�صولها 
اإلى  وبالتالي  الم�صتقلة،  الإلكترونية  لل�صحافة 
لئحة  ل�صيما  جاهزة،  والمبررات  الجمهور 
ال�صلطات  نظر  وجهة  من  العربية  المحظورات 

الحكومية.

ال�صحفيون  يواجه  الآمنة:  غير  العمل  6-ظروف 
تهديدات  الإلكترونية  ال�صحافة  في  العاملون 
و�صغوط من بع�س الجهات، وهذا يعني العمل في 
الوا�صح  من  اإذ  وحربًا،  �صلمًا  اآمنة  غير  بيئة  ظل 
من  العديد  في  داخلية  و�صراعات  اأزمات  وجود 
الإلكترونية  ال�صحافة  تكون  العربية، حيث  الدول 
في قلب ال�صراع في �صبيل ذلك تواجه �صغوطًا في 

اأداء ر�صالتها دون انحياز اأو تاأطير.

التو�شيات

الإلكترونية  ال�صحافة  تاأخذ  اأن  ينبغي 
بالمعايير التقنية والفنية، لتجاوز التحديات التي 

تواجهها، منها:

الأخبار  ن�صر  في  والإبداع  التميز  اإلى  تتجه  1-اأن 
الخبر،  وراء  ما  تفا�صيل  والبحث عن  الح�صرية، 
والمو�صوعي  والعميق  الدقيق  التحليل  خالل  من 
على  والنفتاح  ال�صاحة،  على  المطروحة  للق�صايا 
والفكرية  ال�صيا�صية  والتوجهات  الأطراف  كافة 
ب�صيا�صة  التقيد  وعدم  والمعلومة،  الخبر  ن�صر  في 
ال�صيا�صي  اتجاهها  في  المح�صورة  التحرير 

والفكري المحدد.

حياة  تم�س  التي  الق�صايا  متابعة  في  2-التو�صع 
باأ�صلوب مهني  اليومية وطرحها  العربي  المواطن 
ال�صليمة  والمعالجات  الحلول  واقتراح  ومو�صوعي 
لها، انطالقًا من دور ال�صحفي قائد في المجتمع.
3-ا�صتخدام اأ�صاليب فنية متطورة في تحرير اأخبار 
ال�صحافة  اأ�صلوب  ويّعد  الإلكترونية،  ال�صحافة 
ال�صتق�صائية اأحد ال�صمانات التي يمكن اأن تعزز 

ثقة الجمهور بها.
ال�صيا�صية والفكرية  التحيزات  تناول  4-البتعاد عن 
اإثارة  واأهداف �صيقة، وعدم  التي تخدم م�صالح 
والمناطقية  الكراهية  مفهوم  تعزز  التي  الق�صايا 

والطائفية.

اإبراز  في  الإلكترونية  ال�صحافة  5-تطويع 
والم�صكالت  وظائفها؛  وتحقيق  الدولية،  العالقات 
تقوم  الحديثة  التقنيات  واأن  �صيما  ل  تواجهها،  التي 
باإدارة وانجاز اأعمال العالقات الدولية ب�صورة �صريعة 

و�صهلة. تحت مفهوم ما ي�صمي بالقوة الناعمة.
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 المع�لة الإالمية لقس�ي� الإر� في الموا التلفيونية الإ�رية
درا�سة تحليلية

اأ.. عبد ا عبد الرحيم محمد محمود معو�ص
اأ�صتاذ الإعالم الم�صاعد بالجامعة الخليجية- مملكة البحرين

اأ.. �شريف عطية محمد بدران
اأ�صتاذ الإعالم الم�صارك بالجامعة الخليجية- مملكة البحرين

الُملخ�ص
لقد اأججَّ الخالف الديني بين المذاهب والعقائد �صراعًا �صيا�صيًا وع�صكريًا في بع�س الأحيان، فالدين ُيعد 
اأحد اأهم اأركان المعادلة الثقافية كونه مرجعية تحيلنا اإلى عداءات تاريخية بين اأديان ومذاهب ومعتقدات متعددة، 
فمثاًل بينما اأطلق العرب الم�صلمون على الحمالت الغربية على بالد ال�صرق »الحروب ال�صليبية« اأَطلق الغرب عليها 
ا�صم »الحرب المقد�صة«، لذا فاإننا اأمام عداء تاريخي، اأججت نيرانه الألعيب ال�صيا�صية، واأ�صعل فتيله الخطاب 
الذي  الأيديولوجي  ال�صيا�صي  التاريخي  الثقافي  الموروث  خالل  من  العدائية  بالأيديولوجيات  المحمل  الإعالمي 

اأف�صي اإلى دوامات من التهامات المتبادلة بين الطرفين خلفت على اأِثرها ق�صية الإرهاب. 
تنتهجه  الذي  الكيفي  النهج  طبيعة  مع  يت�صق  نظري  كمدخل  التاأويل  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  الدرا�صة  وَتعتمد 
الدرا�صة، وهي في مجملها تندرج �صمن الدرا�صات الو�صفية الت�صخي�صية التي َتهدف اإلى و�صف بني الخطابات 
الإعالمية المتعلقة بق�صية الإرهاب في المواقع التلفزيونية الإخبارية، لذا فاإن الدرا�صة َتعتمد على منهج الم�صح 
ر�صد  خالل  من  الدرا�صة،  بجوانب  الكامل  لالإلمام  المطلوبة  والمعلومات  البيانات  من  اأ�صا�صية  قاعدة  لتكوين 
اأداة  با�صتخدام  تحليلها  ثم  ومن  الإخبارية  التلفزيونية  المواقع  في  الإرهاب  مواجهة  واآليات  الثقافي  التقاطع 
تحليل الخطاب النقدي المت�صل بكل من القارئ والكاتب، وتحددت عينة الدرا�صة في ثالث مواقع اإخبارية منوعة 
الم�صدر )العربية - BBC - CNN( ُاختيرت بناًء على موقع اإليك�صا العالمي كاأكثر المواقع التليفزيونية الإخبارية 

متابعة، ومثلت تنوعًا في الأيدلوجية المرتبطة بتناولها لق�صايا الإرهاب.
الأيديولوجي-  وقد َخُل�صت الدرا�صة وفقا للمنظومة الرباعية المت�صلة بالإرهاب )التاريخي– الثقافي– 
ال�صيا�صي( اإلى تباين المواقع الإخبارية الثالثة في اأولوياتها، فقد اأظهر موقع »العربية نت« من العداء التاريخي 
 “CNN” بين ال�صرق والغرب، ودعم بع�س التيارات والأفكار التى اأ�صبحت فيما بعد تمثل معاناة للعالم اأجمع. اأما
فقد تجاهلت وقللت من اأهمية العوامل الأيديولوجية والتاريخية والدينية كعوامل فاعلة محفزة لالإرهاب، وراأت اأن 
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العامل ال�صيا�صي اأتي في المقام الأول من خالل ربط الإرهاب بالحريات العامة والحريات ال�صيا�صية وخ�صو�صًا 
في المنطقة العربية في اإ�صارة منها اإلى الت�صييق على الحريات وغياب الديمقراطية وانت�صار الفكر الديكتاتوري 
والقمع والف�صاد مما اأف�صي اإلى ظهور الإرهاب والجماعات الإرهابية، وهي اأيدلوجية داأبت ”CNN“ للترويج لها 
ور�صم �صورة ذهنية مغايرة للواقع. اأما BBC  فقد َتحيزت �صد العرب والم�صلمين في تناولها لمواقع الأحداث 
الإرهابية التي وقعت في األمانيا وفرن�صا واأمريكا و�صبت اهتمامها حول ما يحدث في الغرب في تجاهل تام لالآخر.

الكلمات المفتاحية: الخطاب الإعالمي، التقاطع الثقافي، نظرية التاأويل.

Abstract

The religious dispute between doctrines and beliefs has fueled a political and 
military conflict sometimes. Religion is one of the essential pillars of the cultural 
equation as it is a reference that refers us to historical hostilities between religions, 
sects, and beliefs. For example, while the Muslim Arabs called the Western war 
on the Middle East Countries, “the Crusades,” the West launched the name of 
“holy war”. So we face a historical hostility, whose fire has fueled political 
games and ignited the media discourse laden with hostile ideologies through 
the historical, political, and ideological cultural heritage that has led to swirls of 
mutual accusations between the two parties that left the issue of terrorism in the 
world.

The study is based on interpretation as a theoretical input consistent with 
the nature of the qualitative approach. It is part of the descriptive studies that 
aim to describe the media discourses related to terrorism in television news sites. 
Hence, the study depends on the survey to form an essential base of the data and 
information required for full familiarity with the study’s aspects by monitoring 
the cultural intersection and the mechanisms of countering terrorism in television 
news sites. It is then analyzing them using a critical discourse analysis tool related 
to both the reader and the writer. The study sample was determined in three 
different news sites (BBC-CNN- Arabic). It was chosen based on Alexa’s global 
website and represented diversity in ideology with the terrorism issues.

According to the quadripartite system related to terrorism (historical-cultural-
ideological-political(, the study concluded that the three news sites differed in 
their priorities. Al-Arabiya Net showed the historical hostility between East and 
West. As for CNN, it ignored and underestimated the importance of ideological, 
historical, and religious factors as significant factors motivating terrorism, and saw 
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that the political factor came primarily 
through linking terrorism with public 
freedoms and political freedoms, 
especially in the Arab region. The 
BBC has been biased against Arabs 
and Muslims in its handling of the 
sites of terrorist events in Germany, 
France, and America and has focused 
its attention on what is happening in 
the West in complete disregard for the 
other.

Keywords: Media discourse, cultural 

intersection, the theory of interpretation.

مقدمة
المواجهة  واآليات  الإرهاب  عن  الحديث  اإن 
لم  الذي  الإرهاب  مفهوم  تحديد  اإلي  بدايًة  يدفعنا 
اأيديولوجيات  نتيجة  الدولية  المنظمات  عليه  تتفق 
فاإن الحديث عن الخطاب  المختلفة؛ لذا  المنظمات 
المنظمات  بتعريفات  والخا�س  لالإرهاب  الر�صمي 
الدولية له والمرجعيات القانونية لي�س هدفًا للدرا�صة 
ولكن هدفها الخطاب غير الر�صمي الذي ينتجه الُقراء 
والأيدولوجيات  الثقافة  فيه  تلعب  والذي  والُكتاب 
التاريخية دور المحرك والفاعل من خالل الخطابات 
غير الر�صمية، وهنا يمكن لنا و�صع مفهومًا لالإرهاب 
»وهو اأي عمل يقوم على العنف ب�صكل مق�صود وَيهُدف 
محرمة  اأهداف  لتحقيق  النا�س  وتخويف  ترويع  اإلي 
وغير م�صروعة ول تجيزها الأديان ال�صماوية والقوانين 

)William & Jr, 2003( »الو�صعية
في  رئي�صًا  دورًا  الثقافي  التقاطع  يلعب  ثم  ومن 
لهذا  واأ�صبح  الإرهاب،  ق�صية  مع  الدول  تعامل  اآليات 
التقاطع  بدرا�صة  يهتم  والذي  الدرا�صات  من  النوع 
ملحوظ خ�صو�صا  ب�صكل  ويزداد  كبيرة  اأهمية  الثقافي 
 ،)Pang & Wang, 2020( الإعالمية  البيئة  في 

فالثقافة على وجه العموم ُيمكن تعريفها باأنها الموروث 
والفنون  واللغة  والدين  والقيم  والتقاليد  العادات  من 
 ،)H. Schein, 2011( والمو�صيقي والريا�صة والتعليم
الرجوع  فاإن  المعادلة  اأركان  اأهم  اأحد  الدين  وكون 
العداء  الأذهان  الي  ُيعيد  كحكم  الديني  المعيار  الي 

التاريخي بين ال�صرق والغرب.

التي  الحروب  في  المعادلة  هذه  محور  وَيتمثل 
وقعت بين ال�صرق والغرب والتي اأطلق عليها الم�صلمون 
الحرب  الغرب  �صماها  بينما  ال�صليبية  الحروب 
ح�صن  و�صالح  الحيدري  جا�صم  )عاجل  المقد�صة 
اإلي  اأف�صت  التاريخية  العمر، 2011(؛ هذه الروا�صب 
عداء اأيديولوجي بين الطرفين َغزاه الحتالل الغربي 
لبقاع عربية عديدة من المحيط اإلي الخليج في حقب 
مرورًا  العداء  وتيرة  من  زاد  مما  متالحقة؛  تاريخية 
الذي  اإ�صرائيل  عن  الغرب  قبل  من  الدائم  بالدفاع 
فتح باب ال�صراع والختالف والتاأويل اأمام مقولة اأن 
»المقاومة الفل�صطينية جهاد وواجب ديني ووطني اأم 

اإرهاب واعتداء«.

الدور  التاريخ  فيه  لعب  عداء  اأمام  هنا  نحن 
العداء  فهذا  المتبعة؛  ال�صيا�صات  واأيدته  الرئي�س 
الرباعي ذو الأ�صالع الأربعة )التاريخي– الثقافي– 
دوامات  اإلي  بنا  اأف�صي  ال�صيا�صي(  الأيديولوجي- 
الطرفين  بين  المتبادلة  والتهامات  الخطابات  من 
فالخطاب  الإعالمي،  الخطاب  الأ�صا�صي  محورها 
لكنه  فقط،  الإعالم  هدفه  لي�س  دائمًا  الإعالمي 
وموؤثرة؛  قوية  اأهمية  متعددة ذات  اأخري  اأدواًر  يلعب 
المحمل  الكاتب  يقدمه  الذي  الأيديولوجي  فالتوجيه 
خطابه  في  ي�صع  ذكرها؛  ال�صالف  العداء  برباعية 
اأفكار  من  عليه  وتربي  نما  لما  وفقًا  اإقناعي  ب�صكل 
اأي�صًا  لديهما  والغربي  العربي  القارئ  كذا  وثقافة، 
قناعات رباعية تجعلهم ي�صتقبلون الخطاب الإعالمي 
وبالتالي  ب�صكل مختلف ومغاير،  الإرهاب  اإزاء ق�صية 
القناعات  على  بناًء  واآرائهم  تعليقاتهم  تتباين 

الرباعية.  
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والتحليل  المقارنة  تعقد  طياتها  في  والدرا�صة 
بين قناعات الكتاب واأيدولوجيات المواقع التليفزيونية 
وفق  لل�صراع  فكري،  نموذج  مثلت  والتي  الإخبارية 
التاأويل الثقافي المبني على الركائز الأربع، وطرحته 
في و�صائلها الإعالمية لتكون محرك فكري واأيدلوجي 
مع  مت�صق  عام  راأي  بدورها  وُتكون  الر�صالة،  لُمتلقي 

هذه الأيدلوجية.

اإ�شكالية الدرا�شة
يتاأثران  والمو�صوعية  الحياد  ظاهرتي  اإن 
اإخباري  تلفزيوني  موقع  فكل  الثقافية،  بالتقاطعات 
في تناوله وتعاطيه مع ظاهرة الإرهاب يكون محماًل 
بالرباعية الثقافية -«ال�صيا�صة، الأيديولوجيا، الدين، 
الإعالمية  الموؤ�ص�صات  عنها  تدافع  والتي  والتاريخ«- 
ُتتهم  فاإنها  الخط  هذا  عن  حادت  واإن  وا�صح  ب�صكل 
قرائها  وتعليقات  توقعات  اأن  كما  متعددة،  باتهامات 
اإ�صكالية  فاإن  لذا  الثقافية،  الرباعية  بتلك  تتاأثر 
الثقافية  الرباعية  هذه  تاأثيرات  على  تركز  الدرا�صة 
على كل من ُكتاب وُقراء المواقع الإخبارية التلفزيونية 
به  تتاأثر  الذي  واآليات مواجهتها لالإرهاب  ناحية  من 

الثقافات المتقاطعة المت�صارعة. 

اأهمية الدرا�شة
مو�صوع  اأهمية  من  الدرا�صة  اأهمية  تنبثق 
الثقافات  اأ�صحاب  بين  الأيدلوجي  ال�صراع 
اأِثر  والأخر؛  الحين  بين  المت�صارعة  والمعتقدات 
بع�س الأحداث وال�صواهد والتي ُيختلف ت�صميتها بين 
اأنها  البرهة والأخرى وبين الموؤثر والُمتاأثر منها، اإل 
في كل الأحوال �صورة من �صور الإرهاب التي تمار�س 
الدرا�صة  اأهمية  تبرز  هنا  من  اآخر،  �صد  ف�صيل  من 
الثقافي الرباعي الذي يوؤجج  في البحث عن المكون 
الق�صايا الإرهابية عبر المواقع التليفزيونية الإخبارية 

من اآٍن لآخر.

ت�شاوؤالت الدرا�شة

الإخبارية  التلفزيونية  المواقع  تناولت  كيف    -1
وتعاطت مع ق�صية الإرهاب في �صوء الرباعية الثقافية 

الأيديولوجيا(؟ )التاريخ– الدين– ال�صيا�صة- 
الإخبارية  التليفزيونية  المواقع  َوظفت  كيف    -2

اإمكاناتها لمواجهة الإرهاب؟ 
الإخبارية  التلفزيونية  المواقع  اإتاحة  مدي  ما    -3 
الإرهاب؟  ق�صية  اإزاء  والقارئ  الكاتب  بين  للتفاعل 
نظر  وجهة  على  وتعليقاتهم  القراء  اأراء  اأثرت  وكيف 

الكاتب؟

اأهداف الدرا�شة
المواقع  تناول  واأ�صاليب  طرق  عن  الك�صف    -1
�صوء  في  الإرهاب  لق�صية  الإخبارية  التلفزيونية 
ال�صيا�صة-  الدين–  )التاريخ–  الثقافية  الرباعية 

الأيديولوجيا(.

التليفزيونية  المواقع  توظيف  طرق  عن  2-  الك�صف 
لمواجهة  والمادية  الب�صرية  لإمكاناتها  الإخبارية 

الإرهاب.

التلفزيونية  المواقع  اإتاحة  مدى  على  3-  التعرف 
ق�صية  اإزاء  والقارئ  الكاتب  بين  للتفاعل  الإخبارية 
وجهة  على  وتعليقاتهم  القراء  اآراء  وتاأثير  الإرهاب 

نظر الكاتب؟ 

مفاهيم الدرا�شة
التعريف  و�صع  اإلى  البحثية  الدرا�صات  َتعمد 
والتي  المفاهيم  لبع�س  وال�صطالحي  الإجرائي 
عمد  فقد  ذلك  وعلى  الدرا�صة،  ُمتلقي  فهم  في  توؤثر 
لبع�س  الإجرائية  التعريفات  و�صع  اإلى  الباحثان 

الم�صطلحات على النحو التالي:

اإعالمي  ن�صاط  هو  الإعالمي:  الخطاب 
ر�صائل  لنقل  الإخبارية  التليفزيونية  المواقع  تمار�صه 
معلنة  كانت  �صواًء  تحيزاتها  لها  ويكون  الجمهور  اإلى 
الموؤ�ص�صة  اإيدلوجية  تفر�س  وبذلك  معلنة،  غير  اأو 
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منها  محاولة  في  الخطاب  محتوي  على  �صيطرتها 
لتوجيه الراأي العام للُمتلقي، كما اأن الكاتب والقارئ 
ثقافية–  )تاريخية–  رباعية  قناعات  اأي�صًا  لديهما 
وي�صتقبلون  ير�صلون  تجعلهما  �صيا�صية(  اأيديولوجية- 

الر�صائل اإزاء اأي ق�صية ب�صكل مختلف ومغاير.

التاأويل الثقافي: هو جهد عقلي يرتبط بمجمل 
التليفزيونية  المواقع  واأيدولوجيات  الُكتاب  قناعات 
في  طرحته  فكري  نموذج  َمثلت  والتي  الإخبارية، 
واأيدلوجي  فكري  محرك  لتكون  الإعالمية  و�صائلها 
مع  مت�صق  عام  راأي  بدورها  وُتكون  الر�صالة،  لُمتلقي 
هذه الأيدلوجية، ومن ثم ت�صبح العالقة بين القراءة 
والتاأويل جدلية تقوم على التفاعل المتبادل بين الن�س 

والقارئ وفق قناعاته الرباعية اإزاء ق�صية الإرهاب.

الدرا�شات ال�شابقة
Abigail Adams) 2018 -1( التعاطف النتقائي؟ 
ا�صتك�صاف تحيز و�صائل الإعالم الغربية في تغطية 

.)Adams ,2018( الإرهاب
العالقة  اإيجاد  على  الدرا�صة  هذه  هدفت 
المتلقي  الجمهور  وبين  الإعالم  و�صائل  بين  الثنائية 
الغربية  الإعالم  و�صائل  ُتقدمها  التي  الم�صامين  واأن 
النتقائي  للتعاطف  اإما  بدورها  توؤدي  التي  هي 
من  الحجة  هذه  بناء  وتم  النتقائي،  للتنافر  اأو 
الإعالمية  الإخبارية  التغطية  اأن  الأولى،  فر�صيتين: 
غير متوازنة ب�صكل منهجي، وثانًيا، اأن عمق التغطية 
الجمهور  لدي  المت�صورة  قيمته  يعك�س  ما  بلد  على 
اإلى التاأكيد على  الُمتلقي للو�صيلة، وتو�صلت الدرا�صة 
اأن ال�صراعات الفكرية والإيدلوجية هي التي تر�صمها 
و�صائل الإعالم الغربية في خطابها مع الجمهور، وهي 
وحدها القادرة على اإحداث حالة التعاطف النتقائي.

2-  Christian von Sikorski, Desirée Schmuck, 
Jörg Matthes, and Alice Binder، (2017)

الدولة  تغطية  اإرهابيين”:  لي�صوا  “الم�صلمون 
الإرهاب  بين  ال�صحفي  والتمييز  الإ�صالمية، 

تجاه  والمواقف  الخوف،  فعل  وردود  والإ�صالم، 
von Sikorski, Schmuck, Mat-( نللم�صلمي 

.)thes & Binder, 2017

بع�س  م�صامين  على  للتعرف  الدرا�صة  َهدفت 
ال�صراع  تناولت  التي  ال�صحفية  الإخبارية  التقارير 
على  التركيز  مع  الم�صلمين،  وغير  الم�صلمين  بين 
توؤدي  قد  والتي  الم�صلمين  عن  ال�صلبية  الت�صورات 
اأ�صحاب  بين  الثقافي  التنافر  تعزيز  اإلى  بدورها 
والتي  التجريبي  المنهج  الدرا�صة  واعتمدت  العقائد، 
في  بتق�صيمهم  للدرا�صة  مفردة   103 خاللها  اأخ�صع 
مفردة(   35( الأولي  المجموعة  مجموعة،  ثالث 
تعر�صت لم�صامين اإخبارية توؤجج مفاهيم الإرهاب، 
الثانية )34 مفردة( تعر�صت لم�صامين  والمجموعة 
والمعادة،  الكراهية  قيم  من  تعزز  ل  اإخبارية 
والمجموعة الأخيرة ال�صابطة )36 مفردة( تعر�صت 
في  الدرا�صة  واأكدت   ، محايدة،  اإخبارية  لم�صامين 
الإ�صالم  مفاهيم  بين  الف�صل  �صرورة  على  نتائجها 
غير  التعميمات  تجنب  مع  الإ�صالمي،  والإرهاب 
تجاه  معادية  مواقف  اإلى  توؤدي  والتي  فيها  المرغوب 

الم�صلمين.

-3 K. Hazel Kwon, Monica Chadha, and 
Kirstin Pellizzaro )2017(

اأخبار الإرهاب في و�صائل الإعالم الجتماعية: 
لتاأطير  التف�صيري  الم�صتوى  على  النظري  النهج 
 Kwon, Chadha( الإرهاب عبر ال�صبكات في تويتر

)& Pellizzaro, 2017

الإرهاب  اأخبار  تاأطير  في  الدرا�صة  َبحثت 
تاأثيرات  ثالث  بين  التمييز  خالل  من  تويتر  بموقع 
على  والزمني(  والجتماعي  الجغرافي  )التقارب 
اإلى  وا�صتناًد  للجمهور،  والإعالمية  الموؤ�ص�صية  الأطر 
نظرية التف�صير، وقد ا�صتنتجت الدرا�صة اأثناء تحليل 
تغريدات حول تفجير بو�صطن ماراثون وهجوم مطار 



مجلة بحوث، العدد الثامن والثالثون  كانون األول/ديسمبر 2020م - جمادى األولى 1442هـ78

بروك�صل اأن اأطر الموؤ�ص�صات والجمهور تظهر ت�صابًها 
اأوجه  وُتعزى  تويتر،  على  دائًما  تتالقى  ل  ولكنها 
ميل  اإلى  الموؤ�ص�صية  والأطر  الجمهور  بين  الت�صابه 
اإلى الت�صنيف الجتماعي، والمتاأ�صل  اإن�صاني عالمي 
ا  في اأذهان لي�س فقط المواطنين العاديين ولكن اأي�صً
اأكثر  التقارب  تاأثيرات  ال�صحفيين. ومع ذلك، كانت 
بروًز على اإطارات الجمهور من الإطارات الموؤ�ص�صية.

4- María José Canel, Mario García Gur-
rionero )2016(

للق�صايا  الإعالمية  التغطية  وحتليل  تاأطري 
 Canel( الإرهابية عقب اأحداث تفجري مطار مدريد

.)& García Gurrionero, 2016

تاأطير  نظرية  من  كل  بين  الدرا�صة  َجمعت 
به  الخا�س  المتتالي  التن�صيط  )ونموذج   Entman

لتحليل الخطاب الموؤطر( مع نهج درامية البالغة في 
بين  التفاعل  لظاهرة  فهم  اإيجاد  لمحاولة  الخطاب، 
على  الإعالم  و�صائل  فعل  وردود  ال�صيا�صيين  كلمات 
النهج  تقدير  اأن  اإلى  النتائج  واأظهرت  الكلمات،  تلك 
الأ�صخا�س  لدوافع  فهمنا  يعزز  للخطاب  الدرامي 
ي�صتخدمها  التي  المختلفة  الأطر  رف�س  اأو  لعتماد 
�صعيهم  اأثناء  الإعالم(  وو�صائل  )ال�صيا�صيون  القادة 
لتاأطير الق�صايا وفق اأهداف محددة، مع التاأكيد على 
الدوافع كمتغير رئي�صي لتاأطير الخطاب، وكذلك على 

اأهمية اإيجاد العالقات بين الرموز والأفعال.

5- Muhammad Jameel Yusha’u (2015)

التطرف اأو الإرهاب: ن�صر كراهية الإ�صالم على 
 Yusha’u,( موقع يوتيوب عقب الهجمات النرويجية

.)2015

و�صائل  دور  على  للتعرف  الدرا�صة  هدفت 
الإعالم في ن�صر ثقافة كراهية الإ�صالم عبر من�صات 
وهي  اإعالمية،  موؤ�ص�صات  لأربع  التابعة  اليوتيوب 

ُرهاب  �صياق  في   .PJTVو  NBCو  BBCو  CNN

الخطاب  تحليل  الدرا�صة  وا�صتخدمت  الإ�صالم، 
النقدي لفهم �صل�صلة التقارير وتعليقات الم�صتخدمين 

على الهجمات النرويجية.

واأ�صارت الدرا�صة اإلى اأنه من المهم الجمع بين 
النهجين النظريين لأن الإ�صالم وفوبيا، كما ناق�صها 
ال�صريع  الفعل  ورد  اأوروبا،  في  ترتفع  األين )2010(، 
لو�صائل الإعالم في اإل�صاق �ُصبة الهجمات الإرهابية 
و�صع  اأهمية  مدى  يظهر  تدقيق  دون  الم�صلمين  اإلى 
ُي�صاعد  الدرا�صة داخل نموذج الإ�صالم وفوبيا، بينما 
المو�صوعات  فهم  على  النقدي  الخطاب  تحليل 
المعادية لالإ�صالم والتي ظهرت في كتابة الق�ص�س، 
اأن  الم�صتخدم  ين�صئها  التي  للتعليقات  يمكن  وكيف 

ت�صاهم في فهمنا لظهور الإ�صالم وفوبيا في الغرب.

رئي�صة  موا�صيع  ثالثة  الدرا�صة  وجدت  وقد 
هيمنت على المناق�صات بين الم�صتخدمين على موقع 
المرتبطة  الهجرة  العنف/  )التع�صب/  يوتيوب: 
ووجهات  الموؤامرة  ونظريات  لأوروبا(،  بالم�صلمين 
اأعرب  التي  الآراء  من  البديلة  اأو  الم�صادة  النظر 
الدرا�صة  واختتمت  الم�صتخدمين.  بع�س  عنها 
 )Freedman 2012( موقف  مع  بالتفاق  نتائجها 
باأن هناك حاجة لمعالجة طريقة الق�ص�س الخبرية 
عن الم�صلمين والتي تتناولها و�صائل الإعالم الغربية، 
وحذر من عواقب وخيمة على المجتمعات الغربية قبل 

الإ�صالمية في ظل تنامي كراهية ومعاداة الإ�صالم.

6- Shoshana Shiloh، Gulbanu Guvenc، 

Dilek Onkal )2007(

للهجمات  والعاطفية  المعرفية  التمثيالت 
 Shiloh,( الثقافي  التقاطع  ا�صتك�صاف  الإرهابية: 

.)Güvenç & Önkal, 2007
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لقيا�س  ا�صتبانة  بتطبيق  الدرا�صة  هذه  قامت 
الإرهاب  لمخاطر  والوجداني  المعرفي  التمثيل 
واختبارها في تركيا واإ�صرائيل، وقد اأجريت الدرا�صة 
الجامعات  مفردة من طالب   350 قوامها  عينة  علي 
من  الإرهاب  خطر  الدرا�صة  و�صرحت  البلدين،  في 
في  فرد  كل  يدرك  لكي  متعادلة  عوامل  اأربعة  خالل 
العينة تلك المخاطر وتتمثل العوامل في )التكاليف– 
تو�صلت  وقد  ال�صيطرة(،  الثقة–  والتاأثر–  ال�صعف 
موثوق  ب�صكل  العوامل  جمع  يمكن  اأنه  اإلي  الدرا�صة 
�صحة  النتائج  ودعمت  ال�صيطرة،  عامل  با�صتثناء 
ال�صتبيان الذي تم تطبيقه علي المبحوثين من خالل 
والعواطف،  الإدراك  بين  المتوقعة  الترابطات  اإظهار 
والختالفات  الفروق  اإلى  النتائج  اأ�صارت  وكذلك 

الثقافية بين الجن�صين.

7- Sean Aday، Steven Livingston، Maeve 

Hebert (2005)

التقاطع  مو�صوعية  تحليل  الحقيقة:  تج�صيد 
 Aday,( الثقافي والتغطية التلفزيونية لحرب العراق

.)Livingston & Hebert, 2005

الثقافية  للتقاطعات  تحلياًل  الدرا�صة  قدمت 
عام 2003م،  العراق  لحرب  التلفزيونية  التغطية  في 
في  المو�صوعية  الأبعاد  وفهم  تقييم  اإلى  �صعت  كما 
الدرا�صة  و�صملت  الحرب،  وقت  في  الأخبار  تقديم 
1820 ق�صة خبرية موزعة علي خم�صة مواقع اأمريكية 
 ABC,CBS,NBC, CNN, Fox News( وهي 
واحدة  عربية  ف�صائية  وقناة   ،)]Channel] FNC

الدرا�صة  قامت  وقد  الإخبارية،  العربية  قناة  هي 
بتقييم التحيز علي م�صتويين اأولهما اأ�صلوب الق�ص�س 
التي  للحرب  العامة  ال�صورة  وثانيهما  الفردية، 

تقدمها كل �صبكة اإخبارية، وقد تو�صلت الدرا�صة اإلي 
اإذاعتها عبر  التي تم  الق�ص�س  الهائل من  العدد  اأن 
قناة  با�صتثناء  اأخري  اأمريكية  و�صبكات  العربية  قناة 
البيانات  ك�صفت  ما  بعد  متوازنة،   FNC نيوز  فوك�س 
تحيز قوي معينة لدعم المجهود الحربي الذي تقوده 
الوليات المتحدة، واختالفات هامة في كيفية تغطية 
تو�صلت  وقد  للحرب،  المختلفة  الإخبارية  ال�صبكات 
معيار  تعريف  يمكن  اأنه  علي  اأدلة  اإلي  الدرا�صة 
يتمثل في  اأنه جزء كبير منه  الأخبار علي  مو�صوعية 

الثقافة والأيديولوجية اأكثر من الأحداث ذاتها.

8- Robert M. McCann, James M. 

Honeycutt )2006(

للت�صورات  الثقافات  بين  التقاطع  “تحليل  بعنوان   
 )McCann & Honeycutt, 2006( .”المتداخلة

بين  المتداخلة  الت�صورات  في  الدرا�صة  بحثت 
واليابان،  وتايالند  المتحدة  الوليات  في  ال�صباب 
الدول،  تلك  �صباب  ثقافات  بين  التقاطع  خالل  من 
اأن المجموعة اليابانية لد اإلي  الدرا�صة  وتو�صلت 
حين  ال�صركاء، في  بين  يها اأكبر قدر من التنوع 
درجات  باأق�صى  اأن الم�صاركين الأمريكيون تميزوا 
كبيرا  قدرا  اأظهروا  كما  حياتهم  في  النف�س  �صبط 
بين  التقاطع  وظائف  يخ�س  فيما  اأما  التردد،  من 
الثقافات فقد اأظهر اليابانيون والتايالنديون اإبقائهم 
علي فكرة ال�صراع في حياتهم اأكثر من الأمريكيين، 
من  ال�صتفادة  وظيفة  في  التايالنديون  تميز  بينما 
التدريب وفهم الذات، اأما اليابانيون فقد تميزوا في 
ا�صتخدام وظيفة الجراأة، والتي تركز على الهروب من 

المعايير الجتماعية عن طريق الفرد.

التعليق على الدرا�شات ال�شابقة
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ال�صابقة  الدرا�صات  من  الباحثان  اأ�صتفاد  قد 
في مختلف الجوانب المنهجية والنظرية والمعرفية، 
وتركيزها  اهتمامها  ال�صابقة  الدرا�صات  �صبت  فقد 
لوجهة  اللتفات  دون  الغربية  النظر  وجهة  على 
في  الأمور  ومجريات  والإ�صالمية  العربية  النظر 
 Adams, درا�صات  في  كما  الأو�صط،  ال�صرق  منطقة 
 ،2018  Sikorski, 2017, Muhammad, 2015

مع  للعداء  الغربي  الإعالم  تبني  على  ركز  وجميعها 
الإ�صالم وكراهية الم�صلمين، وعلى العك�س فقد جاءت 
هذه الدرا�صة لتعر�س وجهتي النظر والمقارنة بينهما 
اإزاء ق�صية الإرهاب واآليات التعامل مع تلك الظاهرة، 
المداخل  على  ال�صابقة  الدرا�صات  باقي  ركزت  فيما 
تربط  التي  العالقة  وراء  فيما  الفل�صفية  النظرية 
ثقافة  في  المتاأ�صلة  والتف�صيرات  بالإرهاب  الإعالم 
بع�س  بتحليل  وذلك  والح�صارات،  ال�صعوب  وتاريخ 
الو�صائل الإعالمية والتماثالت المنطقية في الق�صايا 
المتناحرة،  والمعتقدات  الثقافات  بين  الخالفية 
لتكون هذه الدرا�صة - بذلك- ا�صتكماًل لما �صبق من 
اأدبيات علمية م�صتعر�صًة وجهة النظر العربية التى لم 

تتطرق اإليها الدرا�صات ال�صابقة.

نظرية الدرا�شة )التاأويل( 
المداخل  اأحد  �صمن  النظرية  تلك  تندرج 
الجتماعية  العلوم  في  والرئي�صية  العامة  النظرية 
الدرا�صة  َتعتمد  التاأويل، حيث  والإن�صانية وهو مدخل 
علي نظرية التاأويل الثقافي بو�صفها متوافقة ومت�صقة 
مع هدف وفكرة الدرا�صة لر�صد التقاطعات الثقافية 
الإرهاب؛  بق�صية  المتعلقة  الإعالمية  الخطابات  في 
اأنها تعد من نظريات ما بعد الحداثة التي تقوم  كما 
من  لالقتراب  محاولة  في  الخطاب  تفكيك  علي 
الحقيقة من خالل تناول الرباعية الثقافية التي تحوي 
ال�صراع التاريخي الأيديولوجي ال�صيا�صي الديني مما 

يفر�س علينا توجًها نظرًيا يجمع هذه الرباعية، ومن 
والختالفات  التاأويالت  من  العديد  نطرح  فاإننا  ثم 
القارئ  وي�صتهلكه  الكاتب  يقدمه  ما  الي  تحيلنا  التي 
تلعب  التي  واأيديولوجيته  لثقافته  وفقًا  اإنتاجه  ويعيد 
فيها مدار�س ما بعد الحداثة الدور الفاعل والتي تعلي 
لن�س  موازي  لن�س  منتجًا  بو�صفه  القارئ  روؤية  من 
)اأمبرتو  ثقافية  تقاطعات  طياته  في  يحمل  الكاتب 
المدخل  ذلك  ويتفق   ،)2004 بنكراد  �صعيد  ايكو،ت: 
الكيفي،  النهج  اإلى  ينتمي  الذي  الخطاب،  تحليل  مع 
الذي يرف�س المقولت العلمية القاطعة، وهو ما يتفق 
مع التاأويل الذي يق�صي بطرح اأكبر عدد من التاأويالت 

لالقتراب من الحقيقة.

ويعد التاأويل م�صطلح قديم بداأ ا�صتخدامه في 
المعني  نف�س  يحمل  اأخر  بلفظ  الالهوتية  الدرا�صات 
القرن  في   ،Hermeneutics الهرمنيوطيقا  هو 
 « الالهوتي  يد  علي   ) )1654م  عام  ع�صر  ال�صابع 
 Dannhauer Conrad دانهاور«  كونراد  يوهان 
Johann، ويفتر�س المدخل ب�صكل عام وفقًا لنيت�صه 

»عدم وجود حقائق واإنما تاأويالت فقط«، وهو ما يتفق 
 E.Palmer, »مع مقولة اأر�صطو اأن »في كل كالم تاأويل
R. 1969((، وقد مر التاأويل بثالث مراحل مثلت كل 

التاأويلي،  المدخل  نظريات  من  نظرية  منهم  مرحلة 
فكانت المرحلة الأولي توؤكد علي دور الكاتب اأو الموؤلف 
حيث ربطت تاأويل الن�صو�س بق�صد الكاتب، و�صميت 
)وردة  البنيوية«  قبل  »ما  بالكال�صيكية  المرحلة  تلك 
لتعلن  الثانية  المرحلة  جاءت  بينما  قنديل،2010(، 
فقط  بالن�س  التاأويل  عملية  وتربط  الموؤلف،  موت 
الأن�صاق ال�صغرى وبع�صها،  من خالل العالقات بين 
وكذلك عالقاتها بالن�صق الكلي، و�صميت تلك المرحلة 
بالبنيوية )نهلة الأحمد، 2010(، ثم جاءت المرحلة 
الن�س  بين  والتجاوب  التفاعل  علي  لتوؤكد  الثالثة 
ُينتج  فالن�س  محمدى،2013(،  )محمد  والقارئ 
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وُيولد با�صتمرار ول يتوقف بموت كاتبه، و�صميت تلك 
المرحلة بالتفكيكية )عبدالرحيم الكردى، 2008(.

اأ�صا�صية  فر�صيات  عدة  على  التاأويل  ويقوم 
على  �صلفًا  المذكورة  العامة  الفر�صية  اإلى  بالإ�صافة 

النحو التالي:

1-  اإن التاأويل هو بمثابة محاولة للفهم، ول يقف عند 
حدود تعيين الأ�صياء في دللتها المنطوية على ذاتها، 
اإنما لها معاني اإ�صافية لها القدرة على التدليل والإحالة 
اإلى قيم دللية ممكنة ومنتجة ل�صياقاتها الخا�صة )عبد 

الرحمن الجبورى، 2012(.

يتاأ�ص�س  التاأويل  على  القائم  المعرفة  نموذج  اإن   -2
والحذف  والتعديل  للتطور  قابلة  ن�صبية  معرفة  على 
والإ�صافة، فهي معرفة لي�صت لها قد�صية لكنها قابلة 

دائمًا للتاأويل واإعادة التاأويل )مجدي �صعد، 2010(.

3- تقوم عملية تاأويل الن�س على عدة تحويالت دللية، 
وتعني اأن الموؤلف يقوم باإنتاج الن�س بق�صدية محددة 
ثم  ذاكرته،  في  المختزنة  للبنية  وفقًا  معين  وهدف 
يتلقى القارئ الن�س بفهم وق�صد مختلفين وفقًا للبنية 
المتلقي  يعيد  ثم  ومن  اأي�صًا،  ذاكرته  في  المختزنة 
واأهدافه  واآراءه  ومعارفه  لميوله  وفقًا  الن�س  اإنتاج 

الخا�صة )فان دايك، ت: �صعيد ح�صن، 2001(.

تنبثق اأهمية المدخل التاأويلي بالن�صبة للدرا�صة 
من التناغم بين التاأويل وتحليل الخطاب، حيث يتيح 
تحليل  ويتيح  التاأويالت،  من  عدد  اأكبر  طرح  التاأويل 
 -  Fairclough فيركالو  لنورمان  وفقًا   - الخطاب 
 Text الن�س  الخطاب تحليل  لتحليل  ثالث م�صتويات 
 Discursive الخطابية  الممار�صة   ،Analysis

 Social practice الممار�صة الجتماعية ،practice

)حلمي مح�صب، 2007(.

نوع الدرا�شة
الو�صفية  الدرا�صات  اإلى  الدرا�صة  هذه  تنتمي 
الخطابات  بني  و�صف  اإلى  تهدف  التي  الت�صخي�صية 
المواقع  في  الإرهاب  بق�صية  المتعلقة  الإعالمية 
التفا�صيل  وتفتيتها من خالل  الإخبارية،  التلفزيونية 
الظواهر  وو�صف  ر�صد  بهدف  للخطاب  المكونة 
والمالحظات  والمعلومات  الحقائق  وجمع  والأحداث 
المت�صلة  بها  الخا�صة  الظروف  وو�صف  عنها 
النوع  هذا  يقف  ل  كما  الثقافي،  والتقاطع  بالإرهاب 
اإلى  تنظر  ولكنها  الو�صف،  حد  عند  الدرا�صات  من 

الأ�صباب والم�صببات متما�صيًة مع النهج الكيفي.

منهج الدرا�شة
المنهج  علي  اأ�صا�صي  ب�صكل  الدرا�صة  َتعتمد 
الم�صحي، والذي ُيعد من اأبرز المناهج الم�صتخدمة في 
مجال الدرا�صات الإعالمية خا�صة البحوث الو�صفية، 
بيانات  على  للح�صول  يهدف  منظم  علمي  جهد  فهو 
الدرا�صة،  مو�صوع  الظاهرة  عن  واأو�صاف  ومعلومات 
والمعلومات  البيانات  من  اأ�صا�صية  قاعدة  لتكوين 
حيث  الموقف  بجوانب  الكامل  لالإلمام  المطلوبة 
واآليات مواجهة  الثقافي  التقاطع  اإلي ر�صد  ين�صرف 
وكذلك  الإخبارية،  التلفزيونية  المواقع  في  الإرهاب 
للمقارنة  المقارن  الأ�صلوب  علي  الدرا�صة  َتعتمد 
توافق  عن  للك�صف  القراء  وروؤي  المواقع  روؤي  بين 
اأداة  علي  بالعتماد  الإثنين  بين  الآليات  اختالف  اأو 
تحليل الخطاب النقدي ب�صقيه الموؤ�ص�صي )القنوات( 

وال�صعبي )القراء(.

اأداة الدرا�شة
ت�صتخدم الدرا�صة اأداة تحليل الخطاب النقدي  
و�صعها  التي   Critical Discourse Analysis
في    Norman Fairclough فيروكالو  نورمان 
اأوائل الثمانينيات من القرن الما�صي لتحليل الحدث 
الإعالمي ور�صد العالقة بين واقع الحدث الإعالمي 
ناحية  من  الإعالمية  الخطابات  يت�صمن  الذي 
اأخري،  ناحية  من  الخطابات  تلك  اإنتاج  وظروف 
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الأول:  للخطاب،  معاني  ثالث  فيركالو  حدد  وقد 
الثاني:  ال�صمنية،  والمقترحات  والدلئل  المعاني 
التنظير  الثالث:  واأ�صكاله،  الن�س  التفاعل مع  قواعد 
الخطابية،  الأيديولوجية  من  جزء  بو�صفها  لل�صلطة 
اأجل هيمنة  الخطاب، من  اأنظمة  ت�صكل  التي  والقوي 

.)M. Cramer, 2009( الممار�صات الخطابية

ثالث  فيركالو  و�صع  فقد  �صبق  ما  اإطار  وفي 
مح�صب،  )حلمى  هي  الخطاب  لتحليل  م�صتويات 

 :)2011

ي�صمل   :Text Analysis الن�س  تحليل   -1
والقواعد  الكلمات،  اأربعة عنا�صر هي:  الن�س  تحليل 
النحوية، والتما�صك )الترابط بين الجمل والفقرات(، 

وبنية الن�س.

 ،Discursive practice الخطابية  الممار�صة   -2
ت�صمل عملية اإنتاج الن�س، وتوزيعه، وا�صتهالكه.

3- الممار�صة الجتماعية: ت�صمل على الأيديولوجية، 
وعبر  داخل  الخطابية  والتغيرات  وال�صيطرة، 

ترتيب الخطاب.

عينة الدرا�شة
الخطاب  تحليل  المو�صوعي  البعد  يتناول 
التي  الإخبارية  التلفزيونية  المواقع  في  الإعالمي 
العالم ويعي�صها  التي يمر بها  تتناول ق�صايا الإرهاب 
العربية،  تقريبا وخ�صو�صًا في منطقتنا  يومي  ب�صكل 

كما تم تحديد المواقع عينة الدرا�صة كالتالي:
�صنع  دائرة  من  قريًبا  يعد  الذي   CNN موقع   -1
الروؤية  ويعك�س  الأمريكية  المتحدة  بالوليات  القرار 

الأمريكية لالإرهاب.
البريطانية  الروؤية  عن  يعبر  لأنه   BBC موقع   -2
خالل  من  تتك�صف  والتي  لالإرهاب  الر�صمية 

اأيديولوجيتها تجاه هذه الظاهرة.

المملكة  دولة  ي�صدر من  الذي  نت  العربية  موقع   -3
العربية ال�صعودية ويقدم وجهة النظر العربية بالن�صبة 
بالن�صبة  كثيفة  م�صاهدة  بن�صبة  يتمتع  وهو  لالإرهاب 

للقراء العرب.

وقد اختيرت المواقع الثالثة عينة الدرا�صة بناًء 

المواقع  لترتيب  العالمي  األيك�صا  موقع  موؤ�صرات  على 

بينما  CNN رقم 91،  لموقع  العالمي  الترتيب  فجاء 

نت  العربية  موقع  وجاء  رقم 131،   BBC موقع  جاء 

رقم 1101.

مفتاحية  كلمات  الدرا�صة  ا�صتخدمت  وقد   
الثالث،  بالمواقع  الخا�س  البحث  محرك  داخل 
)الإرهاب(،  الآتي:  في  المفتاحية  الكلمات  وتتمثل 
)مواجهة الإرهاب(، )الإرهاب والغرب(، )الإرهاب 
المتعلقة  المو�صوعات  لكثرة  ونظرًا  والإ�صالم( 
بالإرهاب التي تظهر في نتائج البحث فقد تم تحديد 
اأحدث 15 مو�صوع لكل موقع من مواقع عينة الدرا�صة 
لتحليلها نظرًا لحداثتها وكونها الأكثر قراءة، كما اأن 
الجهد العلمي لي�س من�صبًا على فكر الكاتب بل اأي�صًا 
على تعليقات القراء وما تحمله من خطابات اإعالمية 

وفق التقاطع الثقافي. 

نتائج الدرا�شة
ال�شيا�شي  االأيديولوجي  التاريخي  ال�شراع 

الديني
ت�صابهت المواقع الإخبارية التلفزيونية الثالث 
الإعالمية  الخطابات  اإنتاج  ومالب�صات  ظروف  في 
لظاهرة  وت�صديها  تناولها  طرق  في  اختلفت  بينما 
الإرهاب وخ�صو�صًا من خالل مواد الراأي في الأحداث 
العربية  والمنطقة  الأو�صط  ال�صرق  في  وقعت  التي 
بالثورات  المرتبطة  ال�صيا�صية  ال�صراعات  اإبان 
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وال�صراعات الم�صلحة بين الدول، حيث بداأت تظهر 
قائم  هو  ما  منها  مختلفة  ومنظمات  جماعات  عدة 
علي اأ�صا�س وطني ل يحمل في فكره �صر، ومنها ما هو 
المنطقة  لتلك  تحاك  كبري  موؤامرة  �صمن  مد�صو�س 
الأحداث  ت�صاعد  فمنذ  اهلل،  بخيرات  تنعم  التي 
الأطماع  و�صادت  كثيرة  م�صميات  ظهرت  الأخيرة 
مما  الم�صهد،  على  الم�صيطرة  واأ�صبحت  ال�صيا�صية 

اأدي اإلي ما هو عليه حال تلك البالد الآن.

لظهور  خ�صبة  بيئة  الحالة  تلك  وفرت  وقد 
المقد�س  بيت  واأن�صار  داع�س  مثل  اإرهابية  جماعات 
الم�صتقرة  البلدان  جميع  تهدد  باتت  والتي  وغيرها، 
اإلي ما هو  وغير الم�صتقرة في المنطقة، بل وامتدت 
الدول  الإرهاب  يد  طالت  فقد  بكثير  ذلك  من  اأبعد 
واتخاذ  والتفكير  التوقف  ي�صتدعي  ب�صكل  الغربية 
قرارات �صارمة وحازمة للت�صدي لمثل هذه الظاهرة، 
يلقي  ما  دائمًا  فالغرب  الم�صكلة:  تكمن  هنا  اأن  بيد 
والم�صلمين  بالإ�صالم  الإرهاب  ويل�صق  بالتهامات 
والعرب ويتم التعامل مع العرب في بالد الغرب علي 
هذا الأ�صا�س، بينما ياأخذ العرب دائمًا موقف المدافع 
عن نف�صه �صد تلك التهامات ومحاولة اإثبات العك�س، 
وهناك من يرد علي تلك التهامات بما يفعله الغربيون 
وفل�صطين  واأفغان�صتان  و�صوريا  العراق  في  المحتلون 
ذلك  قبل  فعلوه  وما  اأفريقيا  وفي  ليبيا  في  وموؤخرًا 
منذ عقود من قتل وت�صريد وا�صتعباد النا�س، بل اتجه 
والجماعات  الإرهاب  بدعم  الغرب  لتهام  البع�س 
وانقلب  الجماعات  هذه  �صوكة  قوت  حتى  الإرهابية 
حدث  بما  ذلك  على  مدللين  ال�صاحر  علي  ال�صحر 
اأمريكا من  فعلته  كما  اأو  واألمانيا،  فرن�صا  في  موؤخرًا 
حتى  طالبان  ولحركة  القاعدة  لتنظيم  م�صلح  دعم 

تواجه اأطماع الدب الرو�صي.

وفي كل الأحوال فاإن كل اأعمال العنف �صد اأي 
اإن�صان مرفو�صة �صكاًل ومو�صوعًا في الدين الإ�صالمي 

ومن ثم فاإن الإ�صالم برئ من كل تلك التهم المن�صوبة 
اأن  المعتدلين  والمفكرين  المحللين  بع�س  ويري  اإليه 
مثل هذه التهم ما هي اإل مبرر للتدخل والتواجد في 
التلفزيونية  المواقع  تباينت  هنا  ومن  العرب،  بالد 
بالإرهاب  المتعلقة  المو�صوعات  تناول  في  الإخبارية 
واأيديولوجيتها  اإليه  تنتمي  التي  المجتمع  لثقافة  وفقًا 
من  �صيت�صح  ما  وهو  فيها  المتبع  ال�صيا�صي  والخط 

الإجابة على ت�صاوؤلت الدرا�صة كما يلي:  

الإخبارية  التلفزيونية  المواقع  تعاطي  اأوًل: 
الثقافية  الرباعية  �صوء  في  الإرهاب  ق�صية  مع 

)التاريخ– الدين– ال�صيا�صة– الأيديولوجية(.

يتبين من خالل درا�صة موقع العربية نت كيف 
الرباعية  الموقع مع ق�صية الإرهاب في �صوء  تعاطي 
�صيطرة  بداأ  فقد  الباحثان،  حددها  التي  الثقافية 
قوي  ب�صكل  والتاريخي  والأيديولوجي  الديني  التجاه 
لقوميتها  الموؤ�ص�صة  تلك  انحياز  في  ووا�صح  وكبير 
ثم  التاريخية  وح�صارتها  الدينية  وهويتها  العربية 
ات�صح  ما  وهو  �صعيف  ب�صكل  ال�صيا�صي  التجاه  اأتي 
ب�صكل  تكرر  فقد  الموقع،  قدمها  التي  الخطابات  من 
وال�صتدلل  الديني  الإ�صالح  م�صطلح  متزايد 
»الإ�صالح  اأن  الموقع  اأبرز  فمثاًل  القراآنية؛  بالآيات 
الديني هو جزء اأ�صا�صى من عملية التنمية والنهو�س 
والقت�صاد،  ال�صيا�صة  �صاأن  �صاأنه  بالمجتمعات، 
اأي  فى  منهم  اأٍي  فى  ال�صليم  الخط  عن  فالنحراف 
مكاٍن، ُي�صهم فى بروز اأفكار منحرفة اأو متطرفة تكون 

بذرة لالإرهاب.

اأرادوا  باإن القائمين على الموقع  ويمكن القول 
على  والتاأكيد  الإرهاب  تهمة  الإ�صالم  يدفعوا عن  اأن 
اأرادوا  كما  المتاأ�صلمة،  التيارات  وبين  بينه  التفرقة 
�صكل  اإلى  الظاهرة  تلك  ظهور  �صبب  يرجعوا  اأن 
واأ�صار  الغرب،  من  للمنطقة  الُم�صدرة  الديمقراطية 
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الموقع اأن من يدعم الإرهاب ومن يقوم بالإرهاب ل 
عالقة له باأٍي دين اأو �صريعة واأن اأكثر من يعاني من 

تلك الم�صكلة هم الم�صلمون والعرب اأنف�صهم.

الغربي  التجاهل  لمدي  الموقع  عر�س  كما 
يبدون  بينما  اأفريقيا  في  الإرهاب  حدة  لت�صاعد 
اهتمامًا مبالغًا فيه بما يحدث في الغرب، الأمر الذي 
دونما  القارة  تلك  في  الحركة  لالإرهاب حرية  يعطي 
اأن يجد من ي�صير اإليه حتي بكلمات في اإعالم الغرب 
الموؤثر الذي اأقام حروبًا وغير اأنظمة وتالعب بالدول 
ال�صغيرة وال�صعيفة، واأبرز الموقع مدي معاناة العرب 
والم�صلمين من ذلك البتالء الم�صمى بالإرهاب الأمر 
الذي �صكل دافعًا قويًا لإقامة تحالف عربي اإ�صالمي، 
وجهة  من  اآخر  راأيًا  عر�س  نت  العربية  موقع  اأن  بيد 
اأن  والمفكرين  الكتاب  بع�س  راأي  اإذ  اأمريكية  نظر 
الدول  في  النا�س  يواجه  تهديد  اأكبر  لي�س  الإرهاب 
�صحايا  من  اأقل  عدد  الإرهابيون  يقتل  اإذ  المتقدمة 
جلّي  ب�صكل  يدل  ما  وهو  التدخين،  اأو  ال�صير  حوادث 
علي اأن الغرب ل يعاني مما يعاني منه العرب، ومن ثم 

يطرح هنا الت�صاوؤل نف�صه من يدعم الإرهاب؟.

موقع  تناول  وطريقة  ظروف  ت�صابهت  وقد 
نقاط  في  نت  العربية  موقع  مع  بالعربية   CNN

خالل  من  يتبين  حيث  اأخري  نقاط  في  واختلفت 
درا�صة الموقع كيف تعاطي الموقع مع ق�صية الإرهاب 
الباحثان،  حددها  التي  الثقافية  الرباعية  �صوء  في 
التعاطي  في  ال�صيا�صي  التجاه  �صيطرة  بدت  فقد 
الأيديولوجي  التجاه  بدا  بينما  الإرهاب  ق�صية  مع 
اأقل في تناول الق�صية من  والتاريخي والديني ب�صكٍل 
تعير  الموؤ�ص�صة ل  تلك  اأن  خاللهم، وهو ما يدل علي 
للدين والتاريخ والأيديولوجية اهتمامًا بقدر اهتمامها 
وروؤيتها  اإليها  تنتمي  التي  الدولة  ب�صيا�صة  والتزامها 
الحديث  خالل  من  جلي  اأمُر  وهو  الإرهاب،  تجاه 

والحريات  العامة  بالحريات  وربطه  الإرهاب  عن 
فكثيرًا  العربية،  المنطقة  في  وخ�صو�صًا  ال�صيا�صية 
ما تم ربط الإرهاب في المقالت والأخبار بالت�صييق 
الفكر  وانت�صار  الديمقراطية  وغياب  الحريات  علي 
الإرهاب  ظهور  وفر�س  والف�صاد  والقمع  الديكتاتوري 
الفو�صى  حالة  في  وخ�صو�صًا  الإرهابية  والجماعات 
و�صقوط  الثورات  قيام  نتيجة  المنطقة  تعي�صها  التي 
فهمي  الكاتب  فيقول  ال�صيا�صية،  الأنظمة  من  العديد 
هويدي »لأجل تفكيك الإرهاب والنجاح في الت�صدي 
ال�صيا�صي والأمني  له، ل بديل عن تجديد الخطابين 

وفتح الأبواب لالجتهاد فيهما« )هويدي، 2015(.

واليمن  �صوريا  فاإن  الموقع  لروؤية  ووفقًا 
من  العديد  اأو�صاعهم  تح�صين  اأجل  من  ُتقام  وليبيا 
علي  تطبيق  اأي  دون  ولكن  والتفاقات  الموؤتمرات 
يوم،  بعد  يومًا  �صوءًا  تزداد  فالأو�صاع  الواقع  اأر�س 
اأفرد م�صاحة عري�صة لتغطية الأخبار  اأن الموقع  كما 
جرائمه  ون�صر  الإرهابي  داع�س  بتنظيم  المتعلقة 
وب�صاعته كاإحدى طرق الت�صدي لالإرهاب وهو ما ينم 
عن القلق الذي �صببه هذا التنظيم للدولة التي تنتمي 
لها تلك الموؤ�ص�صة وهي الوليات المتحدة الأمريكية، 
وهو ما يوؤكده الكاتب عمر ال�صبايلة بالرغم اأن م�صار 
الجميع  على  فر�س  قد  كان  المنطقة  في  الأزمات 
اأولوية مكافحة الإرهاب و�صرورة التعامل مع النت�صار 
المرعب لتنظيم داع�س، �صواء في �صوريا اأو العراق اأو 
حتى النتائج الكارثية التي و�صلت �صظاياها الى اأوروبا 

)ال�صبايلة 2016(.

معاناة  مدي  عن  المقالت  بع�س  عبرت  كما 
و�صرد  البالد  دمر  الذي  الإرهاب  من  العربي  الوطن 
العربي  ال�صراع  عن  المقالت  تغفل  ولم  النا�س 
لمعي  اإكرام  د.  مقال  في  وارد  هو  كما  الإ�صرائيلي 
لمعى  )اإكرام  اأمريكا  في  �صنع  جديد  »نبي  بعنوان 
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2015(« في دللة على الأطماع المتزايدة في منطقة 
تلك  خطورة  اإلى  الموقع  اأ�صار  كما  الأو�صط،  ال�صرق 
تخوف  مدي  ونقل  الإ�صالمية  الم�صلحة  التنظيمات 
الغرب منها وخ�صو�صًا بعد اأحداث باري�س وني�س في 

فرن�صا.

مختلف  منحي  عربي   BBC موقع  وينحي 
تماما عن الموقعين ال�صابقين، حيث يتبين من خالل 
درا�صة الموقع كيف تعاطي الموقع مع ق�صية الإرهاب 
الباحثان،  حددها  التي  الثقافية  الرباعية  �صوء  في 
فقد بدت �صيطرة التجاه الأيديولوجي وال�صيا�صي في 
المواد  خالل  من  وبدا  الإرهاب  ق�صايا  مع  التعاطي 
الخبرية ومواد الراأي التي هي قليلة جدًا في الموقع، 
تناول  فقد  والم�صلمين،  العرب  �صد  الوا�صح  التحيز 
األمانيا  في  وقعت  التي  الإرهابية  الأحداث  الموقع 
وفرن�صا واأمريكا و�صبت اهتمامها حول ما يحدث في 
الغرب في تجاهل تام ووا�صح لغيرهم ممن يتعر�صون 
لأكثر من ذلك بكثير، فعندما يذكر العرب نجد اأنهم 
اأفعالهم  اإرهابيون وينتقدون  اأنهم  ينقلون عن العرب 
وين�صبون كل تلك الأعمال الإرهابية والإجرامية لهم 
اأبدًا لما يقومون هم به في بالد العرب  ول يعر�صون 
بل وي�صاندون من يقوم باإرهاب مواطني الدول العربية 
مثلما في �صوريا، )BBC Arabic 2018(، لكن على 
الفرن�صية  ال�صرطة  »اإن  خبر  تن�صر  فاإنها  النقي�س 
لحماية  الإنترنت  من  الإرهابية  ال�صور  اإزالة  تريد 
على  وللحفاظ  الهجوم،  �صحايا  عائالت  خ�صو�صية 
�صعورهم فيما يتعلق بروؤية تلك الم�صاهد التي ق�صى 
دون  �صتحول  اإزالتها  اإن  وتقول  نحبهم  ذويهم  فيها 
لأغرا�س  الجهادية  ال�صبكات  طرف  من  ا�صتخدامها 

.)BBC Arabic 2018( »الدعاية لأن�صطتها

»دعوات  بعنوان  خبرًا   BBC الموقع  نقل  كما 
اهلل  عبد  الفل�صطيني  الطفل  ذبح  مرتكبي  لمحاكمة 
»الإرهابية« في دول  الأعمال  ب�صوريا رقم قيا�صي في 
 )BBC Arabic 2018( »2015 التحاد الأوروبي عام
�صيا�صة  على  دللة  تعطي  والجمل  الكلمات  تلك  كل 
الدولة التي تنتمي اإليها تلك الموؤ�ص�صة وهي بريطانيا 
في  ال�صهيوني  الكيان  وجود  في  �صببًا  كانت  والتي 
المنطقة العربية من خالل وعد بلفور، ومن ثم يري 
الباحثان اأنه من الطبيعي اأن يتعامل الموقع باأ�صلوب 

عن�صري كاره للم�صلمين والعرب. 

التلفزيونية  المواقع  توظيف  ثانيًا: 
االإخبارية اإمكاناتها لمواجهة االإرهاب

العربية  موقع  اأن  اإلى  الإ�صارة  هنا  بنا  يجدر 
جن�صيات  من  ومفكرين  كتاب  علي  اعتمد  نت 
تبني  علي  يدل  ما  وهو  مختلفة  وثقافات  وديانات 
نظر  وجهات  عر�س  في  مو�صوعية  ل�صيا�صة  الموقع 
مختلفة فقد تنوع الكتاب ما بين م�صريين واأردنيين 
اأن  كما  الغربيين،  الكتاب  غاب  بينما  وفل�صطينيين 
الموقع اأبرز تنوعًا في تناول ق�صية الإرهاب في جميع 
الأخيرة )حادث  البلدان فقد عر�س لأحداث فرن�صا 
ني�س(، واألمانيا )حادثة الطعن وحادث اطالق النار 
و�صوريا  اأفريقيا  واأحداث  التجاري(،  المجمع  في 
كبيرة  م�صاحات  الموقع  اأفرد  كما  وغيرها،  واليمن 
من  مختلفة  بطرق  معها  والتعامل  الق�صية  لتناول 
والإعالنات، مما  الراأي  الخبرية ومواد  المواد  خالل 
يدل علي الدور المهني والإن�صاني الذي يقدمه الموقع 

اإزاء تلك الق�صية.

في  التنوع  بالعربية   CNN موقع  راعي  بينما 
من  عرب  كتاب  على  اعتمدت  ولكنها  النظر  وجهات 
بلدان مختلفة مثل فهمي هويدي وهو م�صري وعامر 
م�صاحات  اأفرد  الموقع  اأن  كما  اأردني،  وهو  ال�صبايلة 
المواد  خالل  من  الإرهاب  ق�صية  لتناول  بها  باأ�س  ل 
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من  ما  حد  اإلى  قريب  ب�صكل  الراأي  ومواد  الخبرية 
موقع العربية نت.

موقع  فاإن  ال�صابقين  الموقعين  عك�س  وعلى 
حيث  وا�صع  ب�صكل  الق�صية  يتناول  لم  عربي   BBC
حيث  الإرهاب  لق�صايا  متوازن  ب�صكل  يتعر�س  لم 
تعر�س للم�صكالت التي تقع في الغرب ب�صكل اأكبر من 
م�صكالت المنطقة العربية التي هي اأ�صعاف م�صكالت 
الغرب، كما يتيح الموقع مواد الراأي ب�صكل قليل جدًا 
فمعظم المواد التي تتناول الق�صية مواد خبرية وهو 
واحد  اتجاه  من  موجهه  ر�صائل  تقديم  على  يدل  ما 

باأيديولوجية واحدة.  

اإزاء  والقارئ  الكاتب  بين  التفاعل  ثالثًا: 
القراء  اأراء  تاأثير  ومدي  االإرهاب  ق�شية 

وتعليقاتهم على وجهة نظر الكاتب
للقراء  الفر�صة  باإتاحة  العربية نت  تميز موقع 
بالتعليق وعر�س اآرائهم فالأمر لم يكن مقت�صرًا على 
التعليق على المقال اأو الخبر اإنما �صار القراء يعلقون 
ويردون على تعليقات بع�صهم البع�س ومن ثم انتقلوا 
ن�صو�س  على  التعليق  الي  الن�س  على  التعليق  من 
اأفكارًا  ولد  مما  القراء  قبل  من  اإنتاجها  تم  جديدة 
المالحظ  ومن  حولها،  والنقا�س  تناولها  تم  جديدة 
اأن غالبية القراء متوافقون في الآراء مع روؤية الموقع 

والكتاب.

كذلك اأتاح موقع CNN بالعربية لتقنية التعليق 
وبع�صهم  القراء  وبين  والقارئ  الكاتب  بين  والتفاعل 
الآراء  وتبادل  الحرية  من  م�صاحة  علي  دللة  في 
بلدان  في  اأمريكا  تن�صدها  التي  الحرية  مع  وتما�صيًا 
العالم، ولكن الجدير بالذكر هنا اأن اأعداد المعلقين 
ل  المقالت  بع�س  وفي  اليد  اأ�صابع  عدد  تتجاوز  ل 
يوجد تعليقات وهو ما يحيل اإلي تف�صيرين اأولهما عدم 

اقتناع العرب الموجه اليهم الموقع بلغتهم بما تقدمه 
بع�س  م�صح  يتم  قد  اأنه  اأو  الأمريكية،   CNN �صبكة 
التعليقات التي ل تتوافق مع روؤيتهم؛ فغير وا�صح علي 
هو  ما  مع  الجمهور  اختالف  اأو  اتفاق  مدي  الإطالق 
التي  العربية  �صبكة  عك�س  علي  م�صامين،  من  مقدم 

تزداد فيها التعليقات ب�صكل كبير.

اأما موقع BBC عربي فاإنه ينقل روؤية عن�صرية 
من اتجاه واحد دون اأي فر�صة للجمهور للتفاعل والرد 
ذكر  عدم  هو  ذلك  على  والدليل  التعليق،  خالل  من 
الموقع  اأن  كما  وال�صحفيين  الكتاب  لأ�صماء  الموقع 
الن�س  يقول  الذي  الكتابة  في  البنيوي  الفكر  يتبني 
تقنية  الموقع  يتيح  ل  حيث  الن�س،  �صوي  �صيء  ول 
يتيح  بينما  المقال  اأو  الخبر  مع  التفاعل  اأو  التعليق 
فقط م�صاركة الخبر كما هو الحال بالمواقع و�صبكات 
واحد  اتجاه  في  التوا�صل  يتيح  فهو  الأخرى  التوا�صل 
فقط من الموؤلف اإلي القارئ وهو ما يدل على �صيطرة 

وقوة وديكتاتورية الموقع في عر�س الراأي.  

الخال�شة
الرباعية  للمنظومة  وفقا  الدرا�صة  َخُل�صت 
 - )التاريخي-الثقافي  بالإرهاب  المت�صلة 
الثالثة  المواقع  تباين  اإلى  ال�صيا�صي(  الأيديولوجي - 
في اأولوياتها، فقد اأظهر موقع العربية نت من العداء 
التيارات  بع�س  ودعم  والغرب،  ال�صرق  بين  التاريخي 
للعالم  معاناة  تمثل  بعد  فيما  اأ�صبحت  التى  والأفكار 
اأجمع، كما ولد ذلك بع�س التيارات اليائ�صة والمحبطة 
طريقًا  العنف  بع�صها  انتهج  التي  الفكر  ومنحرفة 
للمواجهة. اأما CNN فقد تجاهلت وقللت من اأهمية 
كعوامل  والدينية  والتاريخية  الأيديولوجية  العوامل 
ال�صيا�صي  العامل  اأن  وراأت  لالإرهاب،  محفزة  فاعلة 
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في المقام الأول من خالل ربط الإرهاب بالحريات العامة والحريات ال�صيا�صية وخ�صو�صًا في المنطقة العربية في 
اإ�صارة اإلى الت�صييق على الحريات وغياب الديمقراطية وانت�صار الفكر الديكتاتوري والقمع والف�صاد مما اأف�صي اإلى 
ظهور الإرهاب والجماعات الإرهابية. اأما BBC فقد تحيزت �صد العرب والم�صلمين في تناولها لمواقع الأحداث 
الإرهابية التي وقعت في األمانيا وفرن�صا واأمريكا و�صبت اهتمامها حول ما يحدث في الغرب في تجاهل تام لالآخر
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