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ىا ين أىم انرشاد... انعراق ُأمنٌرجا  
ّ
 أدجلة اإلحلاد ًرد

 

 

  الملّخص :

َّجه مبدأٌ َحجاج إلً دراسة وجدّبر خصوصاً فٍ هذه الفجرة، فهو      إّن مبدأَ اإللحاد وأَدلوج
َّة علً  َّة مبن َحجاج إلً قراءة جدَدة، وذكر أفكاره، ووضع الحواجز كٍ الَجمّدد بطرَقة علم

 العقل المنطقٍ. 

َّة اإللحاد علً أساس ، وهو  القدرة علً  العقل اإلنسانٍ  الذٌ َملك لقد احجوت آَدلوج
َّة وفٍ مناقشاجهم َسَرون علً  االنجقال من المعلوم إلً المجهول، والناس من محادثاجهم الَوم

 مقجضً المنطق، ؼَر أّن العقل اإلنسانٍ ال َكجمل بدون هذا الجرجَب الذٌ َعمل علً فحص
نا، وهو جصحَح جفكَر وجنظَم وجصحَح الفكر، أال وهو المنطق فهو األسلوب الذٌ َساعدنا علً

أداة الجفكَر الصحَح، ومن ال َقبل بهذا القانون العقلٍ لقد حكم علً جمَع العلوم باالنهَار والهدم 
َّات الجٍ طرحت حول موضوع اإللحاد وفق المنهج  من األساس، لذا كان حكمنا علً النظر

 العقلٍ المنطقٍ.

َّة، ألهّمَجها فٍ العصر إّن المقالة جضّمنت ذكر أفكار اإللحاد ودحضها باألدلّة العقبل  ن
َّة المجنّوعة، وسبب ظهورها، كذلك جضّمنت اندثارها  َّات اإللحاد الحدَث، كذلك جضّمنت النظر
َّة،  َّة اإللحاد َّات الماد فٍ المججع العراقٍ، ومن النجابج الجٍ جوّصل إلَها المقال: إضمحبلل النظر

َّات، كذلك  َّة هٍ األقرب للواقع والَمكن للكون أن َكون قابماً بهذه النظر َّات العقل أّن النظر
 والعقل. 

ٌّة، اإللحاد، العقل، العراق أنموذجاً. ٌّة: اآلٌدلوج  كلمات مفتاح
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 المقّدمة :

الحمد هلل الواحد المعبود، عمَّ بحكمجه الوجود، وشملت رحمجه كّل موجود، نحمده سبحانه     
ونشكره وهو بخلقه لطٌَؾ ودود، الذٌ وعد َمن أطاعه بالعّزة والخلود، وجوّعد َمن عصاه بالنار 

والصبلة والسبلم علً صاحب المقام المحمود، وعلً صهره حامل اللواء المعقود، ذات الوقود، 
وساقٍ الحوض المورود، وعلً آله الرّكع السجود، وصحبه المنججبَن، وَمن جبعهم من المإمنَن 

 الشهود.

أنا كابن موجود فٍ عالم فسَح مجضارب األبعاد، مخجلؾ األلوان واألشكال، نظرت إلً  
جحّب، جكره، جحّس، جشعر، جشّم، جنظر، جسمع، ججلّذذ، ججؤلّم، ججؤّثر بالجمال، بالحّر،  ذاجٍ وجّدجها،

 بالبرد، جإّثر علً َمن َجاورها، جفرح، جحزن، جخاؾ، جطمبّن، جضجر، جسؤم، جحلم، جسقم....إلخ.
واألهم من كّل ذلك وجدت ذاجٍ جفّكر وجفّكر وجفّكر وجسؤل وجبحث عن أٌ شٍء َدور  

   ب المعرفة وجرَد لكل سإال َهم مصَرها جوابا، وإذا لم ججد الجواب جاءها الهم حولها وجح
 والؽم ..والحزن.. والضجر.. والضَق.. واالخجناق والمصاب...

سؤلت ذاجٍ لماذا الضجر واالخجناق َعجرَنٍ إذا لم اعرؾ جواب مسؤلجٍ؟ لعلٍّ لست    
الكّل علً شاكلجٍ إالّ القلَل مّمن ال َفكر إالّ  كباقٍ الخلق أمثالٍ؟ سؤلت أمثالٍ من الناس فوجدتّ 

فٍ مؤكله وملبسه ومسكنه، والسإال الذٌ َراودنٍ وَخالجنٍ وَقض مضجعٍ، وكلما كبرت فٍ 
العمر كبر معٍ حجً صار شؽلٍ الشاؼل، فصرت ابحث وأنقب وأحقق وادقق عن جواب نافع 

َُقنع ذاجٍ الجٍ جسؤل عن كّل ما َدور ح ولها، وَسّبب لها الهّم والؽّم، فكان السإال وحل ناجع الذٌ 
الذٌ شؽل بالٍ: َمن أوجدنٍ؟ من أوجد هذا الكون ومجً؟ ما هو مصَر هذا الكون وما فَه؟ 
َّة اإللحاد بالشكل  فوجدت األجوبة لهذه األسبلة مجضاربة، ومجشابكة من خبلل دراسجٍ آَدلوج

ٌ، وقال آخرون: إن هذا الكون أزلٍ الوجود الجالٍ: قال البعض: ال ندرٌ وال َجب علَنا أن ندر
ونحن خلقجنا الطبَعة، كالنباجات، ومن مات أصبح عدما وال شٍء بعده، ورأٌ ثالث: أّن الكون 

 أوجدجه الصدفة منذ االنفجار الكونٍ الكبَر، وال شٍء بعد الموت.
ود فٍ هذا وقال الباقون: لهذا الكون خالق، والكون مخلوق، ولَس أزلٍ، وكل ما هو موج 

الوجود هو مخلوق من قبل خالق أزلٍ مكَن عالم حكَم، وبعد فناء هذا الكون نصَر إلً عالم 
أوسع وأجمل من هذا العالم، واإلنسان مخلوق ذو جنبجَن، روحَة وبدنَة، أما البدنَة فجبلً، وأما 

َّها َقبله العقل الذٌ ال َّها صحَح؟ وأ َّة فجبقً. فهذه أجوبة أربعة، فؤ َقنع إالّ بالدلَل العلمٍ  الروح
القاطع، والبرهان الساطع؟ سافرت فٍ بحر البحث وركبت سفَنة الجنقَب والجعقَب  وفّجشت فَما 

َّات األربع فكانت إجابات شجً.  كجبه أصحاب هذه النظر
َّة اإللحاد لنظهر الصورة الحقَقَّة لجلك الفكرة، وكان بحثنا     إرجؤَنا أن نكجب بحثاً فٍ أَدلوج

َّة، وذكرنا عّدة ق د اّجخذ فٍ دراسجه المنهج الموضوعٍ، وقد شرعنا بجفسَر معنً األَدلوج
َّات فٍ جلك الفكرة، وخصوصاً فٍ العراق، حَث الَمكن لها المكوث فَه، وقد لفت نظرنا  أَدلوج
َّات الكجب، واألذهان، والعقول، وربم ا آثار جلك الفكرة وأبعادها، فؤظهرنا ما كان مؽموراً فٍ ط

َّؾ، أو االبجعاد عن المكجبات، وكذلك السَاسة المقَجة  َكون السبب فٍ ؼمور ذلك هو اإلعبلم المز
الجٍ جعاقبجها السلطات، لذا نحاول إظهار بعض المفاهَم واألفكار العظَمة، ومن الضرورٌ بَان 

 ذلك للعالم كٍ َنظر إلً عَن الحقَقة.
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لندا فكرندا لنضدع هدذا البحدث المجواضدع بالمسدجوي وقد بذلنا جهددنا فدٍ إظهدار الحقَقدة ، وأعم  

َوَما تَ ْوِفيِقي ِإَّلا بِاللاِو َعَلْيِو تَ وَكاْلُت َوِإلَْيِو أُنِيبُ المطلوب لَكون لنا زاداً فٍ أوالنا وأخرانا 
(1)

.  

ٌّة  : األٌدولوج

األفكار مصطلح الجَنٍ فٍ األصل َعنٍ علم األفكار، وهو علٌم َدرس مدي صّحة أو خطؤ     
َّات  الجٍ َحملها الناس. هذه األفكار الجٍ ُجبنً منها النظرَات والفرضَات، الجٍ ججبلءم مع العمل
َّة ألعضاء المججمع. وقد انجشر اسجعمال هذا االصطبلح بحَث أصبح ال َعنٍ علم األفكار  العقل

َُعّبر عن مواقؾ األفراد من العالم والمججمع  فحسب، بل النظام الفكرٌ والعاطفٍ الشامل الذٌ 
َّد بها المفكرون إلً درجة كبَرة، بحَث جإّثر علً حدَثهم  َّة هٍ فكرة َجق واإلنسان. واألَدَولوج

وسلوكهم ، وجحّدد إطار عبلقاجهم بالفبات االججماعَة المخجلفة
(2)

. 

لقد أصبحت األَدَولوجَة عبارة عن نظام األفكار المجداخلة كالمعجقدات الجٍ َإمن بها     
َّة ج َّنة أو مججمع ما وجعكس مصالحها واهجماماجها االججماعَة واألخبلقَة والدَن ماعة مع

َّة  َّة والعقابد َّة وجبررها فٍ نفس الوقت، وهٍ عقَدة شاملة والمظلّة األخبلق َّة واالقجصاد والسَاس
الُكبري لجنظَم الُمججمع

(3)
َّة اإللحاد لوجدناه فكراً  اً فٍ آَدلوج َّ بعَداً عن الحقَقة قد  ، ولو جؤّملنا مل

 أصابه االعجوار.

ٌّات نشوء الكون ٌّة نظر  : آٌدلوج

َّات أربع حول نشوء هذا الكون:  هنالك نظر

 : البلأدرَة )ال ندرٌ من خلق الكون(.األولى

َّة )ال بداَة لهذا الكون بل هو أزلٍ(.الثانٌة  : الدهر

 : المادَة )الكون أوجدجه الصدفة(.الثالثة

 الموحدون : )هذا الكون له خالق أزلٍ حكَم(.: الرابعة

ٌّة الالأدرٌة  :  أّوالً: النظر

َّة َّون  وهٍ نظر واضحة من اسمها جعنٍ عدم العلم والمعرفة والدراَة، فهإالء البلأدر
 صنفان قدماء ومعاصرون:

َّون )عند القدماء( : فرقة سوفسطابَة جقول بالجوقّؾ فٍ وجود كّل شٍء وعلمه! .ٔ  الأدر
َّون )عند المحدثَن( علً إنكار قَمة العقل وقدرجه علً المعرفة، أو علً إنكار معرفة الأدر .ٕ

َّن مسؤلة  المطلق، أو علً القول ببطبلن علم ما بعد الطبَعة، فإذا عرضت علً أحد البلأدرَ
من مسابل هذا العلم لم َجكلّم علَها بنفٍ أو إثبات، بل جوقّؾ عن الحكم فَها، العجقاده أّنها ال 
جقبل الحّل. فكّل فَلسوؾ َنكر المعرفة أو َقول بوجود حقابق ال سبَل إلً معرفجها فهو من 

                                                           

  . 88:ىكد(1)
 .194مفيـك األيديكلكجيا: -دم تراسي،  مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء  (2)
 .89الحسيني، مفاىيـ عمـ االجتماع:  (3)
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البلأدرَة
(1)

. 
َّة: البلأدرَة هم الذَن َنكرون العلم بثبوت شٍء أو   وقد وجدنا فٍ بعض الكجب العلم

عدمه، وَزعمون أّنه شاك وشاك، فٍ أّنه شاك، وهلّم جرا
(2)

 . 

فؤصحاب هذه النظرَة ال َدرون من خلقهم ومن خلق الكون والً أَن وعلً هذا األساس  
 مصَرهم.

 : تارٌخ الالأدرٌة

َّة، إالّ أّنها قد اسجخدم المصطلح للمرة األولً   َّة الفلسف اآلراء البلأدرَة قدَمة قدم الشكوك
 م، وخبلل أواسط6ٙ1ٔمن قبل عالِم الطبَعَات البرَطانٍ )جوماس هنرٌ هْكسلٍِ( فٍ عام 

القرن العشرَن، جادل عالم البلهوت األلمانٍ األمرَكٍ )بول ِجَلجش( بؤّن فجرة من البلأدرَة، 
ن اإلنسان من اإلَمان َّة، قبل جمكُّ جّجخذ صورة الشّك، ُجَعدُّ مرحلة ضرور

(3)
. 

َّة أؼلقوا الباب فٍ هذا المجال الذٌ ال َمكن ؼلقه، ألّن األسبلة الجٍ   وأصحاب هذه النظر
َّة انجحار ججقافز  فٍ ذهن اإلنسان نرَد لها جوابا، والجواب ببل أدرٌ بالنسبة للمسابل الضرور

 للذات والعقل.

 : نقد الالأدرٌة

َّة لطال بنا المقام لكن علً وجه اإلَجاز نذكر    لو أردنا نقل االنجقادات الجٍ وّجهت لهذه النظر
 منها:

َؾ ُخلق ومجً ُخلق الكون وَمن الذٌ اإلنسان عاقل مفّكر َدفعه حّب المعرفة ألن َعرؾ ك .ٔ
 خلقه.

 البلأدرَة ججمَد العقل والفكر والمعرفة. .ٕ
َّة. .ٖ  اعجبر بعض المفكرَن الموحدَن أّنها جحّد من قدرة العقل علً معرفة الحقَقة الماد
ا عن اإللحاد، ما  .ٗ ًَ َُمكن جمََزه عمل انجقد بعض الُملحدَن اسجخدام مصطلح البلأدرَة بوصفه ال 

 ً انجقادات مجكررة من أولبك الذَن َجبنون هذا المصطلح لججنب الجسمَة الملحدة.َُإدٌ إل
َّون: من جهة أّنهم مجَقنون أنهم ال َدرون، وجزموا فٍ جوقفكم، فالجزم بالجوقؾ  .٘ جناقض البلأدر

َّة، والمفروض ال َدرون، وهم َدرون بؤّنهم ال َدرون، لذلك قالوا: إّن جوقفنا ال  َخالؾ البلدر
نا قطعاً بل َفَدنا شكاً، فنحن نشّك ونشّك أَضاً فٍ أنّنا نشّك، وهلّم جرا، فبل جنجهٍ بنا َفَد

الحال إلً قطع شٍء أصبلً، وَجّم مقصودنا ببل جناقض، ونحن نقول: هذا هو الجسلسل الباطل 
 بعَنه.

ٌّة الكون( ة)أزل ٌّ ٌّة الدهر  : ثانٌاً: النظر

َّة جحاول اإلجابة علً أسبلجنا السالفة الذكر من أّنه من أنشؤ الكون وأوجده؟     إّن هذه النظر
ٍّ ال خالق له، واألزلٍ الذٌ  َّة الكون وِقَدم المادة، فالكون أزل َّة بؤزل َؤجٍ الجواب من هذه النظر

َّة وسرمد َّة الكون َعجقدون أّن المادة أزل َّة أزل َّة وأّنها )ال جفنً وال ال بداَة له، فؤصحاب نظر

                                                           

 .53كحيد الديف خاف اإلسالـ يتحدل: (1)
 .1/222الجرجاني، التعريفات :  (2)
 المكسكعة الحرة مادة)الأدرية(. (3)
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نْ َيا نَُموُت َوَنْحَيا َوَما يُ ْهِلُكَنا ِإَّلا جسجحدث(، وقد ذكرهم القرآن الكرَم: َوقَاُلوا َما ِىَي ِإَّلا َحَياتُ َنا الدُّ
(1)الداْىر
:ٍَّة هٍ ما َل َّة للفلسفة الماد  ، وَمكن القول بؤّن األطروحات األساس

َّة، فهٍ ال جفنً وال ال َوجد إالّ المادة، وال جوج .ٔ َّة، فالمادة أزل َّة صفات سوي الصفات الماد د أ
ُجسجحَدث من العدم. وهٍ األصل الراسخ لكّل الموجودات، وهٍ الجوهر الواحد والمبدأ الوحَد 

َّة. َّة والحوادث الجارَخ َّة واإلنسان  األّول واألخَر الذٌ ُجردُّ إلَه جمَع ظواهر الحَاة الماد
َّة ص .ٕ َّة، وطبَعة كّل شٍء وخصابصه إّنما هٍ نجَجة ال جوجد أ فات سوي الصفات الماد

َّة للماّدة.  جركَب لبعض ذرات هذه المادة جّم بشكل آلٍ ومن جلقاء نفسه من خبلل الحركة األزل
َّة، ولكّن  .ٖ عادًة ما ُجقرن الماّدة بالحركة، فالمادة والحركة لهما وحدهما وجود وحقَقة نهاب

 مادة، ومن ثّم فإّن المادة لَس لها سبب أو محّرك أّول.الحركة كامنة فٍ ال
َّة محاَدة لَس لها قصد أو ؼاَة أو معنً، وهٍ خاضعة لقوانَن طبَعَة  .ٗ حركة المادة حركة آل

ََّر أو خاضعة لقانون الصدفة.  ال جخجلؾ وال ججؽ
ََّر وجخجفٍ  .٘ َُّر، مهما اخجلؾ مجاله، له أساس مادٌ، وكّل الظواهر ججؽ وجذوب فٍ مادة كّل َجؽ

َّة، هو نجَجة جطّور مجصل  َّة. والجطّور، بما فٍ ذلك الجطّور فٍ المججمعات اإلنسان َّة أزل كون
َّة َّة اإلنسان َّة، وال عبلقة له بالقَم الؽاب فٍ القوي الماد

(2)
. 

ََّن وصلت إلً ثبلثة وعشرَن  علً هذا األساس َجب أن نعّرؾ الماّدة، فالماّدة عند الماد
جعرًَفا

(3)
 ، نذكر بعضها:

َّة جخدم فٍ جعََن الواقع الموضوعٍ المعطً » : عّرؾ "لَنَن" الماّدة بقوله:األّول هٍ مقولة فلسف
لئلنسان فٍ إحساساجه الجٍ جنسخه، جصّوره، جعكسه، والموجود بصورة مسجقلة عن 

«اإلحساسات
(4)

 وَرّد علَه: ،

َّة أم ال؟ .ٔ  هل الجصورات واإلحساسات والروح واأللم ماد
َّة، فِمن أَن جاءت؟!. هذا  .ٕ َّة، إذن جوجد أشَاء كثَرة لَست ماد  اآلن لَنَن َقول لَست ماد

َّون.   إشكال لم َجب علَه الماد
المادة من دون حركة، أمر ؼَر معقول، بقدر ما هٍ الحركة من »: جعرَؾ انجلز للمادة: الثانً

محال ذلك بالنسبة للماّدة دون المادة، وإذن فالحركة محال خلقها وإفناإها قدر ما هو 
 ، وَرّد علَه:«نفسها

 هل الحركة أو جدت الماّدة، أو الماّدة أوجدت الحركة؟ .ٔ
َّة؟ .ٕ  وجدت المادة مجحركة أم الحركة ماد
ألّن الماّدة  ،إذا كانت الماّدة فٍ حركة مسجمّرة وججّدد دابم، فهٍ حادثة َعنٍ لَست أزلَة .ٖ

َّر المسجمّر َعنٍ: الحدوث علً طول الخّط،  ،لّما كانت مججّددة فهٍ حادثة حجماً  ألّن الجؽ
 وكّل مججّدد حادث من أألمور الجٍ َدركها العقل.
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 ، «الماء والهواء والجراب والنار ،كل ما جقع علَه الحواس، وأصولها أربعة»: المادة هٍ:  الثالث
 وَرّد علَه:

 هذه األمور األربعة!.الفكر والذهن والروح واأللم والمشاعر واألحاسَس لَست من  .ٔ
 وال جقع علَها الحواس. .ٕ

 ، وَرّد علَه:«الوجود الموضوعٍ خارج الذهن»: المادة هٍ:  الرابع

لّما كانت المادة هٍ األصل فٍ كّل شٍء وكّل موجود خارج الذهن هو المادة، علً  .ٔ
ٌّ شٍء؟  هذا األساس الذهن من أ

مادة، وإذا كان عدم هذا خبلؾ هل الذهن وجود أم عدم؟ إذا كان وجود فهو لَس من ال .ٕ
 الوجدان.

َّزة للماّدة، ولكّنها لَست شكبلً من أشكال »  : الخامس َّة مم إن النشاط الذهنٍ أو الفكر خاص
المادة، وفٍ المسؤلة األساسَة فٍ الفلسفة َطرح الفكر كضد للمادة والروح كضد 

ٌّ شٍء َوجد خارج العقل وال َجوقّؾ علَ ه، وبالجالٍ: من الخطؤ للطبَعة، فالمادة هٍ أ
الجسَم اعجبار الفكر جزًءا من المادة، وفٍ الوقت الحالٍ َعجبر الجوحَد بَن الفكر 

 ، وَرّد علَه:«والمادة من مفاهَم المادَة المنحطة

جهافت واضح فٍ هذا الكبلم )الفكر كضد للمادة(، مع )الفكر والمادة من المفاهَم  .ٔ
المادة، وفٍ الوقت نفسه الفكر من مفاهَم  المادَة المنحطة(، كَؾ أن الفكر ضد

 المادة؟!والضّدان ال َججمعان.
إّن المادََن َقولون ال شٍء ؼَر المادة، وَعجرفون بوجود الفكر، والفكر بالوجدان  .ٕ

 لَس بمادٌ.
ٌٌّن ة الماّدة عند الماد ٌّ ٌّة أزل  : آٌدلوج

َّون أّن المادة ال جفنً وال جسجحدث، وقد كان علماء الفَزَاء      َعجقدون  -قدَماً  -زعم الماد
بلزوم الصفة المادَة للعالم الخارجٍ، وَقولون: إّن جمَع ما فٍ الكون َجكّون من أجزاء صؽَرة 

 ال جقبل الجؽََر وال االنقسام وهٍ الذّرات.

َزَاء برهنت علً خطؤ المفهوم الماّدٌ، وأثبجت أّن ولكّن االكجشافات الحدَثة فٍ مجال الف    
ألّنها مركبة من أجزاء أدّق منها هٍ: اإللكجرونات والبروجونات  ،الذرة قابلة لبلنقسام

 والنَوجرونات.

َّن أن قانون حفظ المادة القابل: )إّن   وثبت أَضاً أّن المادة فٍ الحقَقة طاقة مجكاثفة، جب
فقد أصبح من الممكن جحلَل الذّرة إلً طاقة، فجزول  ،ث( لَس صحَحاً وال جسجحد  المادة ال جفنً

عنها الصفة المادَة، مثلما َجحلّل الماء إلً أوكسجَن وهَدروجَن. وبدا واضحاً لعلماء الفَزَاء أّن 
َّة، وأنكر  َّة، فاّججه بعضهم نحو المثال المفهوم الماّدٌ للعالم َجعارض مع العلم والبراهَن الججرَب

َّن خطؤ المفهوم الماّدٌ للعالم، فهذا دلَل علً أّن الذّرات الوج ود الخارجٍ، وقال: مادام العلم قد ب
َّة للمادة، ما هٍ ااّل صوراً ذهنَة ال جعكس وجوداً واقعَاً خارج الذهن أو الوحدات األساس

(1)
. 
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ٌّة أزلٌة الكون:  تارٌخ

َّة الكون قسمان، قدامً َسمّ       ون بالدهرَة، ومعاصرون َسّمون إّن الذَن قالوا بؤزل
 بالمادَة:

َّة هو اعجقاد فكرٌ ظهر فٍ فجرة ما قبل اإلسبلم، وَشجّق  .ٔ َّون القدماء: َسّمون بالدهر الماد
المصطلح من الدهر العجبارها الزمان أو الدهر الّسبب األّول للوجود وأّنه ؼَر مخلوق وال 

َّة أن الماّدة ال فناء لها نهابٍ، وجعجبر الدهر
(1)

. 
َّة الجٍ ظهرت بعد أن وضع )كارل ماركس(  .ٕ َّون المعاصرون: كالماركسَة الشَوع الماد

َّة 6ٗ6ٔوفرَدَرَك انجلز، كجاب البَان الشَوعٍ، سنة  ، ابجدأ العالم َدرك كلمة الماركس
مع ثورة الببلشفة فٍ روسَا، ومن َثّم،  1ٔ1ٔولكّنها لم جكن بعد قد جبلورت، أصبح ذلك سنة 

َّا َسعً إلً إرسابه جزء من أصبحت )ال ماركسَة اللَنَنَة(، بالخصوص اججاها سَاسَا عالم
 -منذ أقدم العصور  -الدول المساندة لهذه اإلَدَولوجَا، القابلون:" الفلسفة المادَة فقد جوّصلت 

َّة العالم: إّن الكون لَس مخلوقاً، ال لآللهة وال  إلً القول فٍ معرض اإلجابة علً مسؤلة ماه
شر، وإّنما وجوده سرمدٌ أزلٍ أبدٌ، َنجقل فقط من حالة إلً أخري، األشَاء والظواهر للب

والعملَات جكون وجفسد، ولكن العالم نفسه ال َخجفٍ أبدا، وإذا كان العالم موجوداً اآلن فإّنه لن 
َكؾ عن الوجود مسجقببلً، مثلما لم َكن زمن لم َكن فَه العالم موجوداً، وإالّ جظل عالقة 

لمسابل الجٍ ال جواب علَها: إلً أَن انجهً العالم؟ ومن أَن أجً؟ا
(2)

. 
           اعجقاد المادََن فٍ أّن الكون مادٌ بحت وأّنه أزلٍ من أجل إجابة الذهن البشرٌ عن

 السإال :)إلً أَن انجهً العالم، ومن أَن أجً؟(، فان هذا السبب لنشوء هذه النظرَة. 

ٌّة  ٌّةسبب نشوء الماركس  : الشٌوع

َّة، ألّنها ؼَر منطقَة وال معقولة، وفٍ نفس       إّن الماركسَة الشَوعَة جرفض نظرَة البلأدر
َّة علً طَلة جارَخها هو :  الوقت ال بّد من اإلجابة علً السإال المهم الذٌ اشؽل بال البشر

َّة الماّدة، ومن أَن أجً؟ إلً أَن انجهً العالم؟ فوجدوا الحّل لهذه المعضلة، فقالوا  بؤزل
َّجها.  وسرمد

َّة أرادت عزل الموحدَن من الساحة جماما  َّة الماركس لكّن الحقَقة لَست كذلك، فالشَوع
َّجها. َّة وهو َّة الماركس  والجخلّص من هَمنة الكنَسة، لذا َجب علَنا أن نعطٍ جعرَفا للشَوع

ٌّة َّة، ووس: الشٌوع َّة، ذو هَمنة عقابد ابل جسجدرج، مؽرَة بالشهوة هٍ جنظٌَم قَادجه َهود
َّة، والنفعَة المَكافَلَة اإلباح

(3)
، وجسَطر باالسجبداد المطلق المقرون بالعنؾ الدموٌ، 

َّة. َّة والفكر َّة العمل  واإلرهاب المعطل لطاقات الحر
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والهدؾ الؽابٍ من هذا الجنظَم جحقَق جانب من المخطط الَهودٌ العالمٍ الرامٍ إلً    
َّة، جدمَر األمم وال َّة العالم شعوب واألدَان وكّل قَم المججمع البشرٌ، جمهَداً إلقامة الدولة الَهود

الجٍ َحلم قادة الَهود بؤّنهم سَصلون إلَها عن طرَق مخططاجهم الجٍ َعملون علً جنفَذها وجقوم 
علً اإللحاد، وجنظر إلً الكون والحَاة من منظور مادٌ، وجسعً إلً جحقَق أهدافها بالحدَد 

َّام الجٍ و النار، وبكّل ما جملكه من وسابل، وَبدو أّنهم قد وصلوا لمبجؽاهم السَما فٍ هذه اإل
 أعلنت بها أمرَكا أّن القدس عاصمة الكَان الصهَونٍ.

َّة،      َّة، َهود َّة، واقجصاد َّة فجعرَفها: هٍ حركة فكر َّة االقجصاد َّة الماركس وأّما الشَوع
َّة، وضعها )كارل ماركس( َّة، وإلؽاء الجوارث،  إباح َّة الفرد جقوم علً اإللحاد، وإلؽاء الملك

وإشراك الناس كلّهم فٍ اإلنجاج علً حد سواء
(1)

، ثّم إّنها من جهة أخري مذهب اقجصادٌ، 
واججماعٍ، وسَاسٍ، وفكرٌ مجرابط مجشابك ال َمكن فصل بعضه عن بعض

(2)
. 

ٌّة الكون  : نقد نظرٌة أزل

َّة      أّن الكون وما فَه أزلٍ ال بداَة له، وأبدٌ ال نهاَة له َعنٍ سرمدٌ، جزعم هذه النظر
 والعقل َقول:

َّة فٍ هذا الصدد ال جخرج عن ثبلثة أمور:أّوالً   : القسمة العقل

 هذه المخلوقات وجدت صدفة من ؼَر ُمحدث وال خالق. .ٔ
 هذه المخلوقات لها خالق خلقها، وُمْحِدٌث أحدثها وأوجدها. .ٕ
 هٍ المحدثة لنفسها الخالقة لذاجها.هذه المخلوقات  .ٖ

َّها العقل هل جقنع أّن الشٍء َخلق ذاجه؟   كبلمنا هنا فٍ هذه النقطة الثالثة، لو سؤلنا العقل أ
 :الجواب

َقول العقل ال َمكن أن اصّدق )أن َكون الشٍء نفسه علّة لوجوده(، ألّن العلّة َجب أن  .ٔ
فبلبّد أن َكون موجوداً قبل وجوده مّما جكون قبل المعلول ولو كان الشٍء علّة لنفسه 

َّا جناقض، والدلَل علً  َسجلزم إججماع )الوجود( و )ال وجود(، وهو مسجحَل، َسّمً علم
عدم اججماع النقَضَن من القضاَا الجٍ ال جحجاج إلً جفكَر، ألّنها مسجحَلة ذاجا وال َمكن 

 عقبل وال ججربة.
ار علّة ومعلول فٍ نفس الوقت، وهذا الدور وإذا قلت هو العلة علً وجوده بذاجه، فص .ٕ

 بعَنه، وهو مسجحَل.
لكٍ جدخل إلً  ،عندك بَت مقفل جرَد الدخول فَه، والمفجاح داخل البَتمثال على الدور: 

البَت، علَك أخذ المفجاح من داخل البَت، ولكٍ جؤخذ المفجاح من داخل البَت علَك أن جفجح 
 الباب بالمفجاح.

البَت مجوقؾ علً المفجاح، وأخذ المفجاح مجوقؾ علً الدخول إلً البَت، فالدخول إلً 
 وهذا مسجحَل.

ثم إّننا نعلم لم نكن ثم صرنا من ؼَرنا ولَس من أنفسنا والً ما ال نهاَة، هذا )جسلسل(  .ٖ
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َعنٍ اسجمرار سلسلة العلل والمعلوالت إلً ما ال نهاَة وهذا باطل عقبل، ألّن كّل مصنوع 
انع، ولو اسجمّرت هذه السلسلة إلً ما ال نهاَة ولم جنجه بؽنٍ ال َفجقر فاّنه َحجاج إلً ص

َعنٍ أّن مجموعة من المحجاجَن َكونون ؼَر محجاجَن، فٍ حَن أّن ما ال نهاَة من الفقراء 
 والمحجاجَن محجاجون حجماً.

               من البَضة  ٔ، والدجاجة رقم ٔمن الدجاجة رقم ٔالبَضة رقم مثال على التسلسل: 
، والبَضة ٖمن البَضة رقم ٖ، والدجاجة رقم ٖمن الدجاجة رقم ٕ، والبَضة رقم  ٕرقم
. .....إلً ما ال نهاَة، هذا ٘من البَضة رقم  ٗ، والدجاجة رقمٗ، من الدجاجة رقم ٖرقم

 فبل بّد من وجود قّوة من األّول خلقت أّما البَضة فجولّدت منها الدجاجة، أو ،ؼَر معقول
 فباضت البَضة، فهذا ؼَر معقول.  ،خلقت الدجاجة

َّون لم َقدموا لنا الدلَل العلمٍ علً أّن المادة هٍ الخالق، مجً شوهدت الماّدة وهً ثانٌاً  : الماد
 جخلق؟ وكَؾ جخلق؟

: إّن كّل ما َخضع للحّس والججربة، وَسّمً ماّدة مركبة من ماّدة وصورة ، ال َصح أن ثالثا
سها وال حجً للظواهر المرجبطة بها وال َمكن لكٍل من المادة والصورة أن جكون منشؤً لنف

جوجد مسجقلة عن األخري، فهل الصورة كّونت الماّدة، أو الماّدة كونت الصورة؟ فَجب أن 
َّة وجودها، وذلك ألّن  َّة الجركَب، جلك الجٍ جحّقق للموجودات الماد َوجد فاعل أسبق لعمل

لصورة محجاج إلَهما وكّل جزء محجاج إلً اآلخر، فبل َوجد من المركب الجامع للمادة وا
َّة ُجعدُّ محطة  بَنهم ما هو ؼنٍ بذاجه ووجوده، فَبقً االفجقار حاكماً وقاضَاً بوجود علّة ؼن
َّة لجضّخها بالوجود والجحقّق. ومثال ذلك: العلوم  جنجهٍ إلَها قافلة الموجودات اإلمكان

َّة جبرهن علً إمكان ج َّة ججناولها الطبَع حوَل العناصر بعضها إلً بعض، وهذه حقَقة علم
الفلسفة كمادة لبحثها وجطبق علَها القانون العقلٍ القابل بؤنَّ الوصؾ الذاجٍ ال َجخلّؾ عن 
َّة لَست ذاجَّة لمادة الذهب، وإالّ  الشٍء، فنسجنجج أن صورة العنصر البسَط كالصورة الذهب

ارضة، ثم جمضٍ الفلسفة أكثر من ذلك فجطبق القانون لما زالت عنها وإّنما هٍ صفة ع
َّة، فجصل إلً هذه النجَجة أن المادة لكٍ جكون ذهبا  َّة علّة خارج القابل: إّن لكّل صفة عرض

أو نحاساً أو شَباً آخر، بحاجة إلً سبب خارجٍ
(1)

. 

َّة أثبجت أّن هذا الكون لم َكن ثّم كان، وجولّد من رابعا َّة الحدَثة وباألرقام العلم : الدراسات العلم
َّة الحدَثة عمرا دقَقا عن حَاة الكون  )االنفجار الكونٍ الكبَر(، وجعطٍ األبحاث العلم
والمخلوقات الجٍ فَه، ونظرَة )االنفجار الكونٍ الكبَر(، وهٍ من النظرَات الراسخة فٍ 
َّة لها،  َّة والجقن َّة والمنطق َّة، بسبب وجود عدد كبَر من االسجدالالت الفكر األوساط العلم
َّة أكبر حدث كونٍ جمّكن البشر من جحقَق اكجشافه فٍ القرن العشرَن فٍ  وجعجبر هذه النظر

 مجال نشوء الكون. 

َّة حدوث االنفجار العظَم أو الكبَر )    (، ونشوء ما Big Bangجإّكد معظم البحوث العلم
َّة بوجود  نسّمَه الكون، والذٌ كانت بداَجه ساخنة جدا وذات كثافة عالَة جداً، وجقول النظر

َّة  ٕٓـ  ٘ٔالفضاء والخبلء قبل أن َوجد الزمن والمكان قبل  ملَار سنة جقرَبا، وجشرح النظر
َّة، جذبت وجود كجلة من الطاقة ومن ذرات الؽبار )بذرة الكون البدبٍ ـ البَضة الكونَّ  ة( كنواة أول

َّة حجً أصبحت كجلة كبَرة لم جسجطع جحمل ثقلها وكبرها وسعجها،  الؽبار المجناثر واألجربة الكون
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وبسبب الحرارة الشدَدة، وبجؤثَر الضؽط الحرارٌ الهابل داخل البذرة أو النواة أّدي إلً 
ءها فٍ الخبلء، ُمكّونة المجرات انفجارها، وأسفر االنفجار المرّوع عن جفجت البَضة، وجناثر أجزا

الجٍ َجكّون منها الكون، فجطاَرت شظاَا الكجلة الهابلة والساخنة جدا إلً كّل الجهات، وجناثرت 
َّات كبَرة من  جمَع الجسَمات والقوي الجٍ جكّونت منها بجوافق هابل منذ اللحظة األولً مع كم

َّة أخري إلً أ ن ظهر نظام الكون الحالٍ الذٌ َجكّون من كّل الؽازات، ورافق االنفجار أحداثا كون
َّة،  ٕ٘ما نراه، وما ال نراه فٍ الفضاء الواسع الذٌ َقدر قطره المربٍ  الؾ ملَون سنة ضوب

َّات والجحّوالت عندما َجحّول الهاَدروجَن  ٕٗوبإضافة  صفرا إلً الرقم، وكانت ججّم العمل
َّات  أخري لججدَد الهَدروجَن فٍ أماكن أخري جدرَجَا وببطء إلً العناصر الثقَلة، وعمل

للمحافظة علً جكوَن نجوم جدَدة ومجرات جدَدة. وَحدث الشٍء نفسه داخل كّل نجم، وعلً 
مدي مبلََن السنَن، إذ جإّدٌ إلً جكوَن الهَلَوم والعناصر األثقل مثل: )الكربون واألكسجَن 

ٍ الشمس وبصورة مسجمرة، إذ والسلَكون والحدَد وسابر العناصر(. وَحدث الشٍء نفسه ف
َجحّول الهَدروجَن إلً هلَوم فٍ قلبها، منججاً الطاقة والحرارة والضوء. ومعنً ذلك أّنه ال بّد 
من أّن الكون كلّه جقرَباً كان مرّكباً فٍ البداَة من الهَدروجَن، فجحّول جدرَجَا مكّونا المجّرات 

َّة.والنجوم والكواكب، وهو فٍ حالة جوّسع مسجمر كم َّات العلم  ا جقّر بذلك معظم النظر

ولكن ال َمكن أن َجوّسع الكون إلً ما ال نهاَة، إذ سوؾ َجباطؤ إلً أن َجوقّؾ جماما،    
وَسجهلك الهَدروجَن الموجود فَه وَجفاعل وَبدأ كّل شٍء بعد ذلك باالنقباض واالنكماش، 

َّة باالنكماش العظَم ) َجحّول كّل شٍء إلً ظبلم دامس، ( ، إذ Big Crunchوجسّمً هذه نظر
أو إلً جّثة هامدة، وَرجع الكون إلً فراغ خال أسود، وَنجهٍ كّل شٍء، لَعود إلً الصفر كما 

 بدأ، ألّن كّل ما له بداَة له نهاَة.

ة)الكون أوجدته الصدفة(:  ٌّ  : الصدفة لها معنَانثالثاً: الماد

ٌّ لزوم منطقٍ أو الصدفة المطلقة أو المحضة أو البحجة: هٍ أن  .ٔ جوجد حادثة بدون أ
ّن الحادث َحجاج فٍ وجوده إلً المحدث وإالّ صار ألواقعٍ، أٌ بدون سبب، وبدون علّة، 

 وجوده واجبا بالذات وهو خبلؾ كونه حادثا.
ٍّ لهذا االقجران، أٌ  .ٕ ٌّ لزوم منطقٍ أو واقع َّة: هٍ أن جقجرن حادثجان بدون أ الصدفة النسب

َّة  جحّجم اقجران إحداهما باألخري، وهو جابز الوقوع وؼَر مسجحَل بدون رابطة سبب
عقبلً 

(1)
. 

إّن أصحاب نظرَة الصدفة المطلقة َإمنون بالصدفة المطلقة الجٍ أوجدت هذا الكون كما    
لَس وراء نشؤة اإلنسان ؼاَة أو جدبَر، إّن نشؤجه وحَاجه وآماله ومخاوفه » قال بَرجراند راسل:
«لَست إالّ نجَجة الججماع ذرات جسمه عن طرَق المصادفةوعواطفه وعقابده، 

(2)
، فوجود 
ٌّ شكل من  معلول بدون علّة صدفة مسجحَل، وال َمكن جصّوره وال َمكن البرهنة علَه بؤ
اإلشكال، ومن َّدعٍ وجوده علَه أن َقَم الدلَل والبرهان، فهل من المعقول وجود موجود ببل 

 جود مصنوع ببل صانع؟!واجد، ووجود مخلوق ببل خالق، وو
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َّة َإمنون َّة الصدفة النسب َّة، ولها عّدة مصادَق:با وأّما أصحاب نظر  لصدفة النسب

َّة فعل الفعل بقصد، كؤن جلجقٍ بصدَق فٍ  .ٔ للجعبَر عن عدم القصد من وراء الفعل مع إمكان
 محل ججارٌ من ؼَر موعد فجقول لقَجه صدفة أٌ بؽَر قصد منٍ أن ألقاه.

للجعبَر عن وجود القصد إلحداث الفعل مع عدم جوفر القدرة علً فعله، كؤن َرمٍ رجل ال  .ٕ
َعرؾ فنون الرماَة هدًفا فَصَبه من أول رمَة فَقال: إن إصابجه للهدؾ كانت من قبَل 

 الصدفة أٌ لَست عن اسجحقاق ومهارة لدَه.
انجفاء ما َسمً برابط  للجعبَر عن عدم وجود رابط بَن حدثَن مجزامنَن أو مجبلحقَن أٌ .ٖ

َّة بَنهما سواء كان هذا الرابط مباشًرا باعجبار أحدهما )سبب( واآلخر )نجَجة(، أو ؼَر  السبب
 مباشر باعجبار أّن كلَهما نجَجة مشجركة لسبب ثالث ؼَر ظاهر.

: لو مات إنسان فٍ بَجه، وسماع صراخ امرأة جسكن المنزل المجاور له لسبب آخر فنقول: مثال
َل الصدفة، جزامن صراخ المرأة مع موت الرجل أو حدوثه بعد الموت مباشرة كان من قبإّن 

 ولَس بسبب حدث الموت.
ٌّة الصدفة  : نقد نظر

 لو سؤلنا العقل هل جقبل أّن الكون وما فَه جاءت به الصدفة؟ ألجابنا: 

فاعل، فالفاعل الذٌ قام : إّن الصدفة مفهوم انجزاعٍ ال وجود له حقَقة بالخارج إالّ بوجود أوالً 
بفعل بدون قصد َسمً صدفة، فالفاعل أقدم من الصدفة زمانا، والفاعل هو علّة إلحداث 

 الصدفة، فكَؾ جكون الصدفة هٍ الجٍ جاءت بالكون، وهٍ مجولّدة من الكون؟!.

لو جنّزلنا وقبلنا بالصدفة المطلقة، أٌ وجود سبب ببل مسبب، لكن هذه الصدفة شٍء  :ثانٌاً 
َّا ومن م وجود فٍ الذهن ال واقع له فٍ الخارج، وأهل الصدفة ال َعجرفون إالّ بما كان ماد

َّون.  الماّدة، وهذا إشكال فٍ ؼاَة الجعقَد َواجهه الماد

َّون بإمكان وقوع الصدفة ،حَث َقولون: لو جلست سجة من القرود علً آالت ثالثاً  : َعجقد الماد
ن السنَن فبل نسجبعد أن نجد فٍ بعض األوراق كاجبة وظلت جضرب علً حروفها مبلََ

األخَرة الجٍ كجبوها قصَدة من قصابد شكسبَر فكذلك كان الكون الموجود اآلن نجَجة 
 لعملَات ظلت جدور المادة لببلََن السنَن، وَرّد علَهم: 

 إّن هذا النوع من الصدفة النسبَة نحن ال ننكره ومن الممكن وقوعه، أّن كجابة القصَدة من .ٔ
قبل القرود جاءت عبر جفاعبلت عّدة أسباب وعلل إلنجاجها فالقرود والضرب علً اآللة 

إن  -الكاجبة واآللة نفسها والحبر والورق والزمن كلّها أسباب جشجرك إلنجاج هذه القصَدة 
فبل نسجطَع أن نقول إّن القصَدة طبعت من وحدها صدفة دون سبب،  -وقع ذلك صدفة 

موجودة وهٍ القرود، لكن الصدفة فٍ خلق الكون لَس من هذا  فالسبب موجود والعلة
القبَل حَث ال َوجد أٌ سبب وال أٌ علّة فٍ خلق الكون، هذا الذٌ نقول عنه ؼَر معقول 

 بل مسجحَل.
لو جنّزلنا جدال وقبلنا هذا المثال، أّن الصدفة ربما ججكّرر ولكّنها لَست دابمة علً طول  .ٕ

نَن الثابجة فٍ الكون، هذا دلَل قاطع علً عدم وقوع الصدفة الخط، وما نشاهده من القوا
َّة الثابجة الجٍ ال ججؽَر.   فٍ خلق الكون وكذلك فٍ القوانَن الجكوَن
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: أشكل أهل الصدفة علً الموحدَن بؤّنهم أَضا َقولون بالصدفة، وأَضا َقولون بوجود رابعاً 
 دون علّه. أجابهم الموحدون: شٍء بدون علّة، وهو إله الموحدَن فإّنه صار صدفة ومن

َّات الجٍ هٍ ما  .ٔ ٌّ المحدود، وؼَر الماد َّة ال جعمل إالّ فٍ حقلها الماد إّن الججارب العلم
 وراء الطبَعة)المَجافزَقَة( ؼَر خاضعة للججارب.

َّا وال معلوال فبل َجصّور بحقّه الصدفة إطبلقا، بل هو علّة العلل. .ٕ  الواجب بذاجه لَس ماد
 : ٌة التوحٌد) هذا الكون له خالق أزلً حكٌم(رابعاً: نظر

َّة     َّات الثبلثة)البلأدر َّة-ذكرنا آنفاً أّن الّنظر الصدفة( ؼَر مقنعة للعقل أبداً، وبقٍ -األزل
السإال خاٍل من الجواب، وانحصر الطرَق هنا بالطرَق الرابع، وهو أّن للكون خالقاً وموجداً 

 وعلّة وهو الخالق الحكَم القدَر األزلٍ السرمدٌ.

 ة علً وجود الخالق بعدد أنفاس الخبلبق، وبعّدة طرق وبراهَن:قال الموّحدون: إّن األدلّ    

َّة فٍ نشؤة الكون ال جخرج عن ثبلثة أمور:الدلٌل األول: الحصر العقلً  ، فالقسمة العقل

 إّما أن ُجْوَجَد هذه المخلوقات صدفة من ؼَر ُمحدث وال خالق، وهذا ما قد بان بطبلنه آنفاً. .ٔ
 سها الخالقة لذاجها، وهذا ما قد بان بطبلنه أَضاً.وإّما أن جكون هٍ المحدثة لنف .ٕ
 أو أّن هذه المخلوقات لها خالق خلقها، وُمْحِدٌث أحدثها وأوجدها. .ٖ

وحَث لم َكن قسما رابعا)لم نجعل نظرَة البلأدرَة جوابا حجً جكون قسما رابعا( فٍ هذه  
َّن الطرَق الثالث وهو وجود خالق حكَم، وهو  َّة، جع َّة الحصر  هللا.القض

ٌّ شٍء ؼَر     وهنا َرد إشكال، وهو أّننا لم نخرج خارج هذا الكون حجً علمنا أّنه الَوجد أ
 هذا الكون، فبل علم لنا بما وراء الطبَعة لكٍ نحصر الطرَق بدلَل الموحدَن.

وَرد علَه: كثَر من األمور النراها لكن نري آثارها، حجً ولو خرجنا خارج هذا الكون  
 خلوق سنقطع أّن له خالق.وشاهدنا أٌ م

 ، وجنقسم األشَاء جمَعاً من حَث الوجود والعدم إلً ثبلثة أقسام:الدلٌل الثانً: اإلمكان

 إّما مسجحَلة: أٌ مسجحَلة الوقوع مثل: اججماع النقَضَن. .ٔ
 أو ممكنة: َعنٍ هناك َمن أوجدها وهٍ لم جوجد نفسها، مثل خلق اإلنسان. .ٕ
 ا ولم َوجدها أحد، وهٍ العلّة األولً، الجٍ ال موجد لها.أو واجبة: َعنٍ موجودة بذاجه .ٖ

َّة ظاهرة وأٌ شٍء نجصّوره فٍ عالم الذهن ال َخرج عن إحدي   وجوضَح ذلك: إّن أ
حالجَن عندما ننسب إلَه الوجود الخارجٍ فهو إّما أن َقجضٍ الوجود لذاجه ، أٌ َنبع الوجود من 

العدم لذاجه، بمعنً أّن العقل َمنع الوجود عنه، فهو ذاجه ، فهو )واجب الوجود(، وإّما َقجضٍ 
)ممجنع الوجود( َعنٍ مسجحَل، وأّما لو كان الوجود والعدم بالنسبة إلَه علً حد سواء )أٌ ال 
َقجضٍ ال الوجود وال العدم بذاجه( فحَنبذ َحجاج اجصافه بؤحد األمرَن ، أعنٍ : العدم والوجود 

ه من حالة الجوسط والجساوٌ وَضفٍ علَه طابع الوجود أو إلً عامل خارجٍ حجماً، لكٍ َخرج
العدم ، وهذا النوع هو ما اصطلح علً جسمَجه بـ)ممكن الوجود(، وعندما نجصّور األشَاء 
َّجها وال عَنها وال مزروعاً فَها  َّة نجد أّن العدم أو الوجود لم َكن جزءاً من ماه والظواهر الكون

وب الوجود ، فبلبّد أن َكون هناك عامل خارجٍ عن ذاجها هو فٍ األصل، فإذا وجدناها جلبس ث
الذٌ أسبػ علَها ذلك، وهو الذٌ أخرجها من كجم العدم إلً حَز الموجودات، وهذا العامل 
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الخارجٍ إن كان هو أَضاً علً ؼرار جلك األشَاء فٍ كونها ممكنة الوجود إذن سَحجاج إلً 
 َطرد عنه صفة العدم. عامل خارجٍ آخر َضفٍ علَه حلّة الوجود و

وإن كان هذا العامل الثانٍ نظَر العامل األّول فٍ صفة )اإلمكان( سوؾ َحجاج إلً عامل  
آخر لَوجده والثانٍ َحجاج إلً ثالث لَوجده والثالث َحجاج الً رابع...، وهكذا دوالَك بحَث َلزم 

 )الجسلسل( وهو باطل عقبل.

علّة لوجود األشَاء ـ معلوالً وموجداً من قبل نفس وأّما لو كان العامل الخارجٍ الذٌ هو  
جلك األشَاء الجٍ أوجدها، َعنٍ هو أوجدها وهٍ أوجدجه لزم )الدور( المسجحَل فٍ منطق 
العقول، ولّما كان الجسلسل والدور باطلَن عقبلً لزم أن نذعن بؤّن كّل حادث ممكن َنجهٍ إلً 

بؽَره، وؼَر مفجقر فٍ وجوده إلً أحد أو شٍء علً موجد )ؼنٍ بالذات( و)قابم بنفسه( ؼَر قابم 
 اإلطبلق.

قال الموحدون: إّن هذا الواجب بالذات والؽنٍ هو خالق هذا الكون لَس هٍ )الصدفة(، 
ألّنها ممكنة ومخلوقة، ولَس الكون أوجد نفسه بنفسه ألّنه َقجضٍ الدور والجسلسل الباطلَن، 

 ود وهو هللا. فانحصر الطرَق ولم َبَق إالّ واجب الوج

 إشكاالت:

 إذا كان لكّل موجود علّة وسبب إلَجاده، فَمن أوجد هللا؟ .ٔ
َّة العلّة ، فنقول بؤّن الماّدة لَس لها سبب. .ٕ  إذا كنجم جقولون السبب
َّة من قولكم، فإذا كان هللا الُمفجرض أكثر  .ٖ إذا قلنا الماّدة ببل سبب َكون قولنا أكثر قبوالً ومنطق

 ببل سبب، فاألولً أن جكون المادة البسَطة ببل سبب؟جعقَداً من المادة 
 لو كان هللا موجود لماذا ال نراه؟ .ٗ

 أجاب الموحدون:

أو واجبة(، أن هللا هو واجب، والواجب هو علّة -أو مسجحَلة-قد مّر أّن األشَاء إّما:)ممكنة .ٔ
 العلل وهو األّول والمبدأ، وهو القاهر.

، ودلَلنا أّنها فقَرة لوال وجودنا لما حصلت الصدفة فٍ كثَر أّما الماّدة فهٍ ممكنة فقَرة للعلّة .ٕ
 من األحَان، فالصدفة حادثة ولَست قدَمة.

َّة،  .ٖ ال َوجد وجه جشابه بَن الواجب بالذات القابم بنفسه، وبَن الممكن حجً نقول باألولو
 الصدفة ممكنة، وهللا واجب.

 اإلجابة علً سبب عدم رإَة هللا جعالً: .ٗ
األمور مهمة جّدا فٍ حَاجنا مجوقّؾ علَها ذات اإلنسان والحَوان والنبات بل جمَع أ: كثَر من 

المخلوقات، َعجقد بوجودها جمَع البشر لكن من المسجحَل مشاهدجها، مثل الروح، النفس، 
 األلم، الذهن وأمثال ذلك.

 ب: رإَة هللا بالعقل ولَس بالبصر، فآثاره جدّل علً وجوده.

َّة علً هللا ألّنه لَس ماّدة قابلة للرإَة، ولو فرضنا أمكان رإَجه، ج: امجناع الرإَة ا لبصر
 اسجلزم فقره للمكان والحَز الذٌ َشؽله وهو ؼنٍ عن كّل شٍء.
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 :الدلٌل الثالث: الفطرة

اً وبصورة ال  وهو   َّ طرَق القلب ودلَل الفإاد فكّل فرد َنجذب إلً هللّا وَمَل إلَه قلب
َّة، سواء فٍ فجرة من حَاجه، أم فٍ كّل فجرات حَاجه دون انقطاع وهذا الجوّجه القلبٍ العفوٌ  إراد

الذٌ َكمن فٍ وجود كّل فرد من أبناء البشر لهو إحدي األدلّة القاطعة علً وجود هللّا، و من 
َُلجا اإلنسان عند  َّة المعرفة باهلل عّز وجّل، ذلك الدافع القوٌ الذٌ  أوضح األدلّة علً فطر

لمخاطر إلً نداء هللا جعالً، واالسجؽاثة به كابناً من كان ذلك اإلنسان مإمناً أو ؼَر المصابب وا
مإمن ففٍ الشّدة جبدو فطرة الناس جمَعاً كما هٍ فٍ أصلها الذٌ خلقها هللا علَه، وهناك أسبلة 

، جدور فٍ ذهن اإلنسان و جلّح علَه فٍ داخله ال َسجطَع دفعها عن أصل الوجود و نهاَجه وسببه
وعن الموت وأسراره، وعن الروح وأسرارها مما َدّل علً وجود فطرة كافَة فٍ النفوس جبرز 

 هذه األسبلة عن اإلله والوجود فمن الذٌ فطر النفوس علً إبراز هذه األسبلة عن اإلله ؟!

 إشكاالت على الفطرة:

 لو كانت معرفة هللا فطرَة لما أنكره أحد. .ٔ
 الحجر والبقر والشجر وَقولون أّن أنفسهم جسكن لها وجطمبن.هناك الكثَر من البشر َعبدون  .ٕ
َّا لما جطلّع لبلسجدالل  .ٖ نفوس العقبلء ججطلّع إلً االسجدالل علً وجود هللا فلو كان أمرا فطر

 علَه.
 الفطرة دلَل لَس علمٍ وال منطقٍ. .ٗ

 أجاب الموحدون:

له َنحرؾ عن المعبود انحراؾ الفطرة أمر طارئ فاإلنسان قد جحَط به مإثرات كثَرة ججع .ٔ
الحق و البشر جمَعا فٍ كّل العصور ججدهم َبحثون عن اله َعبدونه و هذا اسججابة لنداء 
مرجكز وموجود فٍ داخلهم وهذا َفسر اجخاذ من لم َصلهم منهج واضح عن الخالق بآلهة من 

 كل صنؾ َعبدونهم.
لكن  ،ه بحاجة للجعلق بإلههذا دلَل علً الجوع الفطرٌ الموجود فٍ أعماق كّل اإلنسان أنّ  .ٕ

 وهإالء الوثنَون أخطؤوا المصداق وضلّوا الطرَق.
إّننا ال نسلم أّن جمَع العقبلء كذلك، بل جمهور العقبلء مطمبنون إلً اإلقرار باهلل جعالً، وهم  .ٖ

 مفطورون علً ذلك، ولكن ججطلّع نفوسهم لبلسجدالل إلبطال دعوي المشككَن.
 :الدلٌل الرابع: الحدوث

َّا من )االنفجار الكونٍ الكبَر( أّن الكون لَس أزلٍ ولَس قدَم فهو إذن ف   بعد أن ثبت علم
حادث، وبرهان الحدوث هو البرهان الذٌ َعجمد علً )حدوث( الكون وأّن له بداَة، هذا َعنٍ 

دثاً مسبوق بالعدم، ومن البدَهٍ أّن ما َكون مسبوقاً بالعدم )أٌ كان حادثا لَس أزلَاً(، فإّن له مح
 بالضرورة، المجناع وجود الحادث دون محدث، وهذا المحدث هو هللا.

لو سلّمنا لكّل حادث محدث وأّن هذا الكون حادث وأحدثه محدث، لكن ال نسلّم أّنه هللا، إشكال: 
 لعلّه شٍء ؼَر هللا أحدثه لكّننا ال نعرفه.

 أجاب الموحدون: 

 وجدان ال َدّل علً عدم الوجود.فبل خبلؾ من أّن العقل َحكم بعدم ال، قد ثبت 



 

(186) 

ٌّ طرَق َحصل منه العلم      عدم علمك بوجود هللا، ال َحّق لك اإلنكار علً من وجده بؤ
والَقَن أو االطمبنان، وال دلَل عندك علً عدم وجوده، وال دلَل عندك علً وجود ؼَره، فَبقً 

 القول بوجود هللا ببل معارض. 

 :الدلٌل الخامس: النظم

وهذا النظام البدَع العجَب الذٌ َسود كل أجزاء الكون من الذرة إلً المجّرة ، أحد   
العوامل المهّمة الجٍ هدت ذوٌ األلباب والفكر والمجذكرَن وأهل العلم إلً أّن هذا النظام الدقَق 

 فٍ كّل أرجاء المعمورة والقوانَن الصارمة لدلَل علً وجود مدبر ومدَر حكَم.

 دلَل النظام الدال علً وجود هللا من خبلل الخطوات الجالَة:  و َمكن جوضَح 

م أّوالً: الصٌاغة المنطقٌة: م -هذا العالم منظَّ م َحجاج إلً منظِّ إذن: هذا العالم َحجاج  -و كّل منظَّ
م.  إلً منظِّ

مفهوم النظام من المفاهَم الواضحة فٍ ذهن اإلنسان، ومن خصابص  ثانٌاً: مفهوم النظام :
م أّنه َجحقق بَن أمور مخجلفة سواء كانت أجزاء لمركب، أو أفراداً من ماهَة واحدة، النظا

أو ماهَات مخجلفة، فهناك جرابط وجناسق بَن األجزاء، أو جوازن وانسجام بَن األفراد َإّدٌ 
 إلً هدؾ وؼاَة مخصوصة، هٍ وجود الشٍء علً ما هو علَه من النظام الهادؾ.

ٌّة االستدال َّة و هٍ : هذا العالم  ل بالنظامثالثاً: كٌف : َجؤلّؾ دلَل النظام من مقدمجَن: أحداهما حس
م ، و إذا جّمت المقدمجان َثبت  م َحجاج إلً منظِّ م ، األخري عقلَة وهٍ : كّل منظَّ منظَّ

م .  المطلوب ، و هو : هذا العالم َحجاج إلً منظِّ

م: ال شك ف -  ٍ أّن هناك نظام سابد فٍ الظواهر الطبَعَة إثبات المقدمة األولً هذا العالم منظَّ
َّة  َّة الظاهرَة وإّما بفضل األدوات والطرق العلم الجٍ َعرفها اإلنسان إّما بالمشاهدة الحس

 الججرَبَة ومن هنا فإّن للعلوم الطبَعَة دور واسع فٍ هذا الدلَل.

م بحسب المشاهدات الحسَة والوقابع الج النتٌجة م : بما أن العالم منظَّ جرَبَة، وبما أّن كّل منظَّ
م، و بذلك َثبت المطلوب  م بالبداهة العقلَة، إذن فالعالم َحجاج إلً الخالق المنظِّ َحجاج إلً منظِّ

 وهو وجود هللا سبحانه.

 إشكاالت حول النظم:

إّن الدلَل فٍ برهان النظم ؼَر منحصر بالفاعل العلَم، ولعلّه من صنع الطبَعة نفسها، واذا  .ٔ
 حجمال بطل االسجدالل.جاء اال

االسجدالل بدلَل النظام قابم علً الجشابه بَن الكابنات الطبَعَة و المصنوعات البشرَة فؤلننا  .ٕ
شاهدنا أن جمَع المصنوعات البشرَة ال جخلو من صانع، فإن مصنوعات البشر موجودات 

 صناعَة، بَنما الكون موجود طبَعٍ .
ن منظم وخالق حكَم وقوٌ لماذا حدوث هذه الكوارث إذا كان برهان النظم أن وراء هذا الكو .ٖ

 والزالزل والفَضانات.
 أجاب الموحدون:

إن وجود النظام َسجلزم وجود كابن ذٌ علم و إرادة وقوة وحكمة وهندسة وجصمَم، والطبَعة  .ٔ
ؼَر العاقلة و ؼَر العالمة و ؼَر الحكَمة و الطبَعة من جهة ذاجها ال علم لها فبل َصح أن 
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 العلة المنظمة، فثبت بذلك انحصار الطرَق بخالق حكَم. جكون هٍ
إن العقل المُدقّق فٍ حقَقة النظم و المججبع لعلجه، سَحكم فورا بؤن مصدر النظام هو خالق  .ٕ

حكَم عالم قد أوجد األجزاء المخجلفة كّما وكَفا، وهذا الحكم الذٌ َصدر عن العقل ال َسجند 
 عجه الرافضة لجحققه ببل فاعل عالم ومدبر.إلً شٍء سوي إلً ماهَة النظام وطبَ

الزالزل والكوارث الجٍ جحدث بالعالم ال جنفٍ وجود منظم حكَم وجلك الكوارث لها أسباب  .ٖ
 منها:

 أ. نحن ال ندعٍ أنه ال َوجد أفضل من هذا النظام، فربما جكون اآلخرة أفضل من هذا النظام.

 ب للردع.ب. سبب طؽَان الناس بعضهم علً بعض فَنزل العقا

ج. بعض الحوادث فَه ضرر لبعض الناس ولكن فَه منافع جمة لبقَة الخلق، كما فٍ الرَاح، 
 فَه ضرر لبعض الناس، لكن منافعها ال جعد وال جحصً.

د. الكثَر من الكوارث الجٍ جحدث جابعة لعلل وقوانَن منها اكجشفها العلم ووضع لها جدابَر 
 ضً.ومنها سَكشفها الزمن، إذن لَست فو

  :الدلٌل السادس: وجوب دفع الضرر

وهو أّن كّل عاقل فٍ دنَا الوجود لو احجمل وجود ضرر َبادر وَرجب أثرا علً هذا  
االحجمال لَدفع الضرر حجً لو كان االحجمال)المخبر(، ضعَفا، بالخصوص إذا كان 

واطعنا أوامره الجٍ المحجمل)الخبر( خطَرا، علً هذا األساس لو آمّنا بوجود خالق لهذا الكون 
َّن عدم وجود خالق لم نخسر شٍء.  فَها جنظَم لحَاجنا، ثم جب

ولو قلنا بعدم وجود خالق، ثم جبَن وجود خالق سوؾ نخسر خسرانا مبَنا، وجنجظرنا جهنم  
 وعذاب ألَم.

ماء : لو أّن شخصا نحجمل احجماال ضعَفا جدا أّنه صادق، وأخبـــرنا بؤّن هذا القـــــدح فَه مثال
 مسموم،

ألَس العقل َفرض علَنا أن نججنب شرب هذا الماء لعلّه َكون مسموما فعبل فنهلك   
 ونموت؟!.

فكَؾ ال نصدق هذا العدد الكثَر من الخلق واألنبَاء والمرسلَن أصحاب المعجزات كلهم  
 أخبرونا بوجود خالق هو هللا َمن آمن به له الجّنة، وَمن كفر له جهّنم؟!.

 إشكال: 

 هل كّل َمن قال هناك رّب َجب إن نإمن به هذا ؼَر معقول؟!  .ٔ

 أجاب الموحدون:

 من قال نحن نقول كّل َمن قال هناك رّب َجب أن جإمن به؟ .ٔ
إّنما الكبلم عن هذا اإلله الذٌ جاءجنا رسله بهذا العدد الهابل ودعوة واحدة وهدؾ واحد 

َّة مجطاولة ومجقاربة وقد واصل واحد وَصّدق بعضهم بعضا وبَنهم مسافات  َّة ومكان زمان
 صدقوا دعواهم بالمعجزات ولم َؤِت مثلهم َدعو إلً إله آخر.
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َّة مجكّون من كبري وصؽري ونجَجة،  .ٕ َّة المنطق دفع الضرر المحجمل من أهّم األدلّة العقل
 حسب القَاس المنطقٍ)االسجثنابٍ(، وهنا نضرب مثاال:

وهذه نار ،النجَجة: فهٍ محرقة، ونطّبق هذه القاعدة علً دفع : كّل نار محرقة، الصؽري: الكبرى
الضرر المحجمل: الكبري: َحكم العقل أّن كّل خطر محجمل َجب دفعه، الصؽري: جكذَب 
دعوي هذا العدد الهابل من األنبَاء بوجود هللا احجمال الخطر وارد، والدخول فٍ جهنم 

 فعا للخطر المحجمل.خطر فظَع، النجَجة: َجب اإلَمان بوجود هللا د

ٌّة نظرٌة التوحٌد:   خالصة آٌدلوج

 فكان جواب الموحدَن كما َلٍ: كان سإالنا األصلٍ كَؾ نشؤ الكون ومن فَه؟ 

َّات السابقة انحصر الطرَق بوجود خالق حكَم. .ٔ  بعد بطبلن جمَع النظر
والعلّة هٍ هللا، وعند نعلم بالضرورة لكّل علة معلول، بما أّن الكون معلول البّد له من علّة،  .ٕ

 اإلشكال علَهم من أوجده، أجابوا أّنه واجب ولَس ممكن، فهو قابم بذاجه.
 دفع الضرر المحجمل واجب عقبل، ومن لم َإمن باهلل، سوؾ َخلّد فٍ جهّنم. .ٖ

ال َوجد مانع عقلٍ علً عدم االعجقاد باهلل، بل َوجد مقجضٍ علً وجوب اإلَمان باهلل، وهو : النتٌجة
 بة المقنعة علً سإالنا من خلق الكون، ودفع الضرر المحجمل وهو الخلود فٍ جهنم.اإلجا

 اإللحاد فً العراق:

شَوع ظاهرة االلحاد فَه، وهذه الحركة البابسة ممجعضة من  حركة فٍ العراق جروم ثّمة 
َّون شعب  َّة ومن عبلقجه باهلل سبحانه وجعالً، فالعراق َّون بثوابجه الدَن جوحَد، ونحن جمّسك العراق

َّة، فرجل الجوحَد  علً َقَن أّن هذا الشعب لَس علَه خطورة ظاهرة اإللحاد، أو خطورة العلمان
َّد  له أثر كبَر فٍ عقَدجهم والدلَل علً ذلك جهافت االفبدة وجلبَجها لنداء رجل الجوحَد الس

اً عن العراق وشعبه السَسجانٍ حَنما أفجً بفجوي الجهاد الكفابٍ خرجت المبلََن ممجثله له دفاع
 ومقدساجه.

الرَبَّ أّن اإللحاد فٍ العراق لَس له مؤوي َمكث فَه، فهو لَس باألمر الجدَد علً الفكر  
ََّن الموحدَن أن َضَقوا به ، فلطالما انجصر الجوحَد علً  الجوحَدٌ، وال َنبؽٍ علً العراق

 المبلحدة بالحّب والبرهان.

% فٍ العراق، وهٍ الشكَّ ٕٖكول( بؤّن نسبة االلحاد بلؽت  إّن اّدعاء الملحد )جون رَكاردو 
َّة خاّصة إذا علمنا أّن َمن أجراها هو شخص ملحد  نسبة مبالػ فَها بصورة كبَرة، بل وؼَر موضوع
َّة الملحدَن(، وأّما  مبؽض للجوحَد، وكذلك الجهة المشرفة علً االسجبَان ملحدة كما جسّمٍ نفسها)جمع

َّة، حَث أجري دراسة أظهر فَها أّن معهد ؼالوب الذٌ َجّ  خذ من زَورخ مقّراً له َناقض جلك الجمع
َّناً مإمناً بالجوحَد وأّنه خالٍ جماماً من االلحاد  . (1)العراق من أكثر دول العالم جد

لو أجرَنا اسجنجاجاً لذلك االّدعاء االلحادٌ، لوجدنا خبلؾ العقل، فحسب قولهم أّن نسبة االلحاد  
% هذا َعنٍ أّن أكثر من ثبلثة عشر ملَوناً ملحداً فٍ العراق، السَما وقد قارب عدد ٕٖفٍ العراق 

ملّبَاً لفجوي ذلك الرجل  ملَوناً، وهذا اّدعاٌء مخالؾ للعقل والذوق، فَاُجري َمن خرج (1ٖ)نفوس العراق 
ََّون جمَعاً من المسلمَن وؼَرهم؟ وكذلك َمن َذهب لمشاركة زَارة  الجوحَدٌ الذٌ خرج لفجواه العراق

 األربعَن فٍ كرببلء؟ فهل المشاركون ملحدون؟
                                                           

 المدل بريس. (1)
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 الخاتمة

َّة لئلجابة علً هذا السإال     كَؾ نشؤ الكون ومن أوجده سإال لطال ما أشؽل فكر البشر
َّة وجصفحنا بها ما كجبه بنو البشر طلبا لئلجابة الجٍ جقنع العقل السلَم، وجذعن لها قمنا بر حلة بحث

َّة مبهمة، وأهمها أربع: َّات كثَرة، ولها آَدولوج  عقول العقبلء فكانت النظر

َّة الكون هذا ما ال َقبل به العقل، بدلَل    َّة أزل البلأدرَة، وقد أجابت ببل أدرٌ، وأّما نظر
َّة الصدفة فهٍ مخالفة أّننا  َّة االنفجار الكونٍ الكبَر، وأّما نظر لم نكن ثم كّنا، والعلم كذبها بنظر

وَدعٍ أصحاب الصدفة أّن  ،ألّنه كّل صدفة جولّدت من فعل فاعل ؼَر قاصد ،لّلؽة واالسجعمال
 الكون صار من ؼَر فاعل، فهذه لَست صدفة، وإّنما شبهة ال َقبل بها العقل.

َّة، وال َوجد مانع عقلٍ من قبولها، بل َوجد وأّما نظ  َّة واقع رَة وجود خالق، فلها آَدولوج
َّن  مقجضٍ علً وجوب قبولها، المقجضٍ هو اإلجابة المقنعة علً سإال العقل من خلق الكون، فجب
أّن هللا هو الخالق، بل َوجد مانع لعدم القبول وهو احجمال الضرر الناشٍء من عدم اإلَمان 

 وهو ورود جهنم، والعاقل َسعً لدفع الضرر ولو كان محجمبل. بالخالق
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 يف انعراق 3002انعقم اجلًعً ًأثره يف تقذٌى اخلطاب انذٌنً ادلنحرف تعذ عاو 
 
 
 
 

 : المقدمة

فٍ جطور العقل البشرٌ الشٍء الكثَر، لكن هذا الكثَر ربما نجج عن قاعدة رصَنة من 
الجعلم والجلقٍ، وهو امر ؼاَة فٍ األهمَة اذ َكون المرء قد جعلم وفق قواعد رصَنة قادرة علً 
قَادة الفكر باالججاه الصحَح، والكل بحاجة للجعلم وفق طرق رصَنة قادرة علً جنوَر العقلَة 

م جبدأ فاعلَة جلك الطرق فٍ احجواء االزمات الفكرَة وجعقبها والقضاء علَها قبل ان جنجشر، ومن ث
وهذا َعنٍ ان االنسان كلما كان مجعلما بصورة صحَحة كلما كان قادرا علً جحلَل وقراءة 

 األحداث من حوله، فبل َكون لقمة سابؽة لمن َخطط جَدا ألكلجه. 

طرق ؼَره فٍ الكبلم والجفكَر وجقدَم الخطاب الدَنٍ فٍ حَن هناك من َجؤثر بؤسلوب و
والفكرٌ والثقافٍ، فَصدقه وَبدأ َجبع كل كلمة َسمعها او َقربها فَساهم فٍ ظهور ثقافة دَنَة او 
مدنَة او أٌ ثقافة أخري قادرة علً ان جؤخذ بالمججمع فٍ اججاه ثقافٍ مبنٍ علً االَهام او الهوي 

اسجَعاب الخطابات الدَنة الصادرة من هنا وهناك، وهذا االمر َإدٌ الناجج من قلة الجدبَر او 
بالنهاَة الً حدوث مشاكل جمه فٍ المججمع اإلنسانٍ، اذ سَجقاطع الفكر الدَنٍ فٍ اسجقراء 
العقلَة أوال، والحكم علً معجقد االخر ثانَاً، وهذا االمر حدث فٍ العراق بعد سقوط النظام 

ن األفكار الجٍ لم َسجوعبها مروجوها، لكنهم كانوا مقجنعَن بان الفهم البعثٍ، اذ ظهرت العدَد م
لها َنبؽٍ ان َكون وفق مسلكهم او جفكَرهم، والنجَجة خلق عقلَة جمعَة او فٍ بعض األحَان 
جمعَة نفعَة همها جحقَق مكاسب وقجَه سرعان ما جنكشؾ وجنجهٍ لكنها ججرك اثاراً سلبَة جبلزم  

 جنجهٍ اال بمرور ربع قرن او نصؾ قرن من الزمن.  الحَاة الَومَة وال

علً هذا النسق من األفكار سَكون موضوع البحث الذٌ سَقؾ عند بعض المحاور 
 المهمة وَمكن جقسَمها الً: 

 م. ٖٕٓٓسَكولوجَه المججمع العراقٍ بعد احداث  المحور األول:

 العقل الجمعٍ وأثره فٍ انحراؾ الفكر اإلنسانٍ. المحور الثانً:

 أثر العقل الجمعٍ فٍ جقدَم الخطاب الدَنٍ.  المحور الثالث:

فضبلً عن خاجمة وقابمة مصادر بالبحث، مع مناقشة بعض اآلراء واألفكار السلوكَة فٍ 
 المججمع العراقٍ والجٍ أدت الً جفكَك المججمع وانهَار جرابطه الوطنٍ ومن هللا الجوفَق. 

 

 

 

 

 



 

(118) 

 :م2113المحور األول: سٌكولوجٌه المجتمع العراقً بعد احداث 

مَبلدَه وما بعدها بحاجة الً جشخَص  ٖٕٓٓعام إن دراسة عقلَة المججمع العراقٍ بعد 
عام( اذ  ٓ٘القَم والمفاهَم الثقافَة والفكرَة الجٍ اعجاد علَها لقرابة نصؾ قرن من الزمن حدود )

فٍ هذه المدة الزمنَة َمكن الجعرؾ علً االنقبلبات الفكرَة الجٍ حدثت فٍ المججمع العراقٍ مع 
أؼلب الناس ال سَما الذَن َسكنون فٍ مراكز المدن  ازدَاد الرؼبة فٍ مواكبة العصر لدي

العراقَة، اذ كانوا أقرب من ؼَرهم للجعرؾ بالثقافات اإلنسانَة األخري او الفكر الدخَل علً 
ثقافة المججمع، ومن ثم جنشؤ ثقافة جدَدة جكون فٍ اؼلب األحَان مكجسبة من الؽَر، فَجؤثروا بها 

وب به، وهذه الرؼبة قد ججحقق فٍ الجانب الدَنٍ او علً انها شٍء مسجحسن او واقع مرؼ
 جوانب الحَاة األخري، فجسجقطب محبَها فٍ مسار المَل الجماعٍ الموحد. 

للمَبلد وحجً وقجنا الحاضر، إذ جعددت  ٖٕٓٓفهذه األفكار جراكمت بعد احداث عام 
ة الشرَعة اإلسبلمَة، األفكار فٍ المججمع العراقٍ، مرة جندرج جحت خط االدعاء الدَنٍ ومراعا

ومرة ججحقق مع رؼبة العشَرة الواجدة لعبلقة الجعصب واالنجماء من جهة النسب فججؤثر مرة 
وجؤثر أخري بعقلَة أبنابها، فجساهم فٍ إَجاد العقل الجمعٍ الذٌ َرفض كل نهج َجعارض او 

عمً فٍ نصرجها َمس سمعة عشَرجه، فهو جؤثر بعشَرجه، والعشَرة أّثرت به ودفعجه للجعصب األ
 فؤثره واضح فٍ ازدَاد قوجها. 

ومع هذه األفكار ازداد العقل جعلقاً بقضاَا أخري َري من الضرورٌ الدفاع عنها بل ملزم 
بجطبَقها علً نفسه أوال والناس ثانَاً، وبما ان االخرَن ال َملكون الحجج الكبَرة او الثقافة القادرة 

ذلك َحقق نجاجهم علً الصعَدَن الدَنٍ والدنَوٌ وهم  علً جمََز ما َسمعون اجبعوه علً ان
سعداء بعد ذلك، اذ شعروا بجطابقهم وعدم اعجراضهم او اخجبلفهم مع من اجخذوا أنفسهم دعاة او 
اهبلً لئلصبلح االججماعٍ، وهذا الحال َنطبق علً بعض الجماعات الجٍ جطرفت فٍ أمور الدَن 

ة الخضار من عرض الطماطم والخَار جنبا الً جنب حجً وصل بهم الحال الً جحرَم منع باع
معجبرَن ذلك أمر َسجنكره الدَن اإلسبلمٍ، واَضاً الزموا بعض مربٍ الماشَة ال سَما الماعز 
بسجر حَواناجهم أو الحبس فٍ البَوت، من باب الحشمة والسجر، وهذا االمر لم َذكر فٍ شرابع 

جمعَة الجٍ ما ان جسمع بخبر او جري فعل اال واجخذجه اإلسبلم كافة، لكنه وجد من جلك العقلَة ال
مكسب ألفعالها وجصرفاجها من باب جحقَق الصالح العام للمججمع العراقٍ الذٌ جحرر من 

 الدكجاجورَة.

فكان الخطاب الدَنٍ  لسلطة العقابد والجقالَد والطقوس االججماعَة المجوارثة، وسلطة 
عبلقات المهزوزة، كانت ولما جزل أشكاالً من قهر السلطة وشكلَات ال -أعراؾ العشَرة –قوانَن 

السوسَوجارَخَة االرثَة، وقمعها لنخبة االسجنارة والمثاقفة، فظهر جعارض مطلق ناشز بَن الذات 
االججماعٍ المعقد الذٌ كان َرَد إرضاء افق الجفكَر السابد بكل أنساقه االفقَة، وبَن الوعٍ 

ن أجل إجراء الجحوالت علً الصعَد الفكرٌ الحدَث، صدامات الحقَقٍ بالجؽََر، والنضال م
مجعددة بَن الجهات الدَنَة فٍ الجوامع وجدرَس العلوم الدَنَة المجوارثة )المدارس الدَنَة( وبَن 

 المإسسة الجربوَة والجعلَمَة الرسمَة )المدارس الحدَثة(
(1)

، اصبح الوضع مرجبكا بعض 
رجال الدَن الذَن لم َفقهوا من الدَن شَباً اصبحوا َخّولون انفسهم لجوجَه  شٍء، فبعضال

الخطاب الدَنٍ فٍ جمَع المإسسات الحكومَة وؼَر الحكومَة، وجاء ذلك من الفراغ الثقافٍ 
                                                           

(1) http://www.sayyaraljamil.com/Arabic/viewarticle.php?id=Lectures-20060213703 . 

http://www.sayyaraljamil.com/Arabic/viewarticle.php?id=Lectures-20060213-703
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والدَنٍ اذ جحلً رجل الدَن بنوع من القداسة المطلقة لبرهة من الزمن، وكل ما َقوله او َمَل 
ول او بعض منها فجروج له وججعل منه جزء ال َججزأ من الشرَعة اإلسبلمَة، ومن الَه ججبناه العق

َعارض َعجبر خارج حدود الشرَعة، فساد نوع من الخشَة والخوؾ من الجصادم فٍ جوجَه او 
 جعدَل الخطاب الدَنٍ. 

علً  وهذا األمر أّثر كثَراً فٍ عقلَة بعض ممن َشعر بفراغ عقابدٌ، او الذَن جطفلوا       
ؼَرهم من خبلل احجكار الخطاب الدَنٍ وجوجَه وفق الرؼبة الشخصَة ال المإسسة الدَنَة، وهو 
الشٍء الذٌ اوجد بعض المشاكل االججماعَة والعقابدَة، اذ ان المججمع الزال َعَش حالة من 

نفسه القلق والجردد أثر ججربجه زمن النظام البعثٍ، فهم َخشون من كلمة دَن، لكنهم فٍ الوقت 
َرؼبون بجحصَن أنفسهم جَداً لفهمه، والجعبد بطرَقة صحَحة ججنبهم ارجكاب الذنوب، ولكٍ 
َحققوا النجاح او المعرفة الدَنَة الجفوا حول كل ثقافة جَدة لم َسمعوا بها او لم َمجلكوا حولها 

ء علم ذٌ نادي به بعض علماادنً فكرة، فصدقوها وهو امر شبَه بالشعور الجماعٍ البلوعٍ ال
النفس

(1)
 . 

هكذا كانت بعض من حالة الفوضً المعرفَة للدَن اإلسبلمٍ، وكان الخطاب الدَنٍ فٍ        
أوج قوجه اإلصبلحَة الجٍ مالت نحو الجعصب فٍ جطبَق فكر الشرَعة اإلسبلمَة، مما خلق نوعاً 

ما َحَطه من خطاب او من القلق فٍ نمو العقلَة اإلسبلمَة الجٍ كانت جنمو بشكل ؼَر فاهم جماما ل
ثقافة دَنَة، وان سؤلت بعض الناس بشؤن دَنهم ال َملكون ابسط إجابة واقعَة، ومع ذلك جقلدوا 
دور البطل الخارق الفاهم لدَنه ومعجقده، بل أطلقوا ال نفسهم القدرة علً جوجَه االخرَن كَفما 

 اجباعه.  َرون ظانَن انهم علً الحق وَقدمون خدمة كبَرة للدَن اإلسبلمٍ و

ولَس االمر مع الدَن فقط بل الخطاب المإثر فٍ ساَكولوجَة المججمع العراقٍ االنفجاح       
والجحرر الثقافٍ، فبَن رؼبة الشباب واالنفجاح الذٌ جؤثروا به، أصبح هناك جصادم بَن الحَن 

العراقَة  واألخر من منطلق االمر بالمعروؾ والنهٍ عن المنكر، فكثَر ما وقعت فٍ الجامعات
مشاكل كثر بَن الشباب المنفجح المجحرر الذٌ فهم الحرَة ومواكبة العصر من منطلقة الضَق، 
وبَن أولبك الذَن اطلقوا ألنفسهم سمة اإلصبلح الدَنٍ، اذ انهم فهموا ان النهٍ عن المنكر َكون 

)من رأي منكم بالضرب او القول او القلب من منطلق حدَث النبٍ )صلً هللا علَه واله وسلم(: 
(منكرا فلَؽَره بَده فإن لم َسجطع فبلسانه فإن لم َسجطع فبقلبه وذلك أضعؾ االَمان

(2)
فوقعت  ،

االخجبلفات بالرأٌ، وابجعدوا عن جحكَم العقول، لَصل الحال الً وقوع الشجار باألَدٌ، ججسَداً 
ن أنواع من األفكار للقول أعبله، فازدادت سمة االخجبلؾ بَن الشباب المثقؾ، وراحوا َقدمو

والقَم الجٍ لم َنزل هللا بها من وحٍ، انما هٍ أفكار هوس الشباب واندفاعهم نحو جحدٌ االخر، 
فؤزادت االججهادات كل حسب سعجه الفكرَة والثقافَة فٍ جقدَم الخطاب الدَنٍ وفق جلك العقلَة 

 الجٍ جحاول ان ججمسك ولو بعود قش لجدفع عن نفسها وقت الحاجة. 

هذا االمر لم َجوقؾ عند حدود الجامعات بل وصل الً القري النابَة فٍ ابعد نقطة        
اسجَطانَة عن مراكز المدن العراقَة، وججد العقلَة أصبحت مجلونه عند اؼلب الناس، وهذا الشٍء 
نجج عن قلة الوعٍ او االدراك الحقَقٍ للدَن اإلسبلمٍ، وبَن هوس االنسان العراقٍ ورؼباجه 
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جصاعدة مع جؽَر الزمن والفسحة من الحرَة الجٍ حصلوا علَها، فاصبح هناك نوع من طؽَان الم
م، اذ اصبح هم الفرد العراقٍ الحفاظ علً هوَجه الشخصَة او  ٖٕٓٓالمججمع العراقٍ بعد عام 

صورجه الفردَة، اذ َصبح الفرد مذعناً لؤلعراؾ االججماعَة بشكل مبالػ فَه، حجً َجمكن من 
ماعَة ضمن عن فردانَجه من النقد والجهمَش، حجً َصل الحال فٍ ادراج األعراؾ االجج الدفاع

مسابل الحبلل والحرام
(1)

 . 

كما َراه  فالعقل العراقٍ انحدر بجفكَره الرجعٍ، َرَد ان َرجع كل شٍء ألصوله الدَنَة        
الخطاب الدَنٍ، فاثر فٍ  سمة االخجبلؾ والجوجر فٍ هو، ومن هذه الحاكمَة الؽَر مبررة ازدادت

سلوك الكثَر من الناس، وبدوا وكؤنهم اقجنعوا بذلك الخطاب علً المسجوي الظاهرٌ َخشون ان 
َعارضوا او َناقشوا مصداق هذه األفكار، فجلوثت العقول وضاعت األفكار بَن ثقافة الفرد الواحد 

 إولَة الدَنَة جحت ذرَعةوثقافة المججمع من جهة، وثقافة الجهات الجٍ أطلقت لنفسها المس
 اإلصبلح وما شابه ذلك. 

كذلك ان المججمع العراقٍ شؤنه شؤن باقٍ المججمعات اإلنسانَة األخري، َجؤثر بالمظاهر          
من حوله، بل َنشد الً بعض االعمال الفنَة والدرامَة الجٍ َوجد لها صدي فٍ مخَلجه، وهذا 

صابب من الفكر المنحرؾ، وبالجالٍ َإثر فٍ ساَكولوجَة االمر له أثر كبَر فٍ جنشؤت الفكر ال
المججمع بصورة عامة، وهناك من َجؤثر الً درجة انه َنصب نفسه بطبلً قومَا، او منقذاً اسبلمَاً، 
او مخلص اإلنسانَة من اعمالها الشرَرة، فمثبلً فٍ قاموس الكلمات الحماسَة والوطنَة، حرَة 

بعَة، العدو، فكل هذه الكلمات وؼَرها جوظؾ لمصلحة معَنة، مساواة، شجاعة، الخبلص من الج
فجإثر فٍ العقل االججماعٍ

(2)
، والنجَجة انحراؾ المججمع عن الوجهة الحقَقة، وبعد جراكم هذه 
األفكار لمدة أَام وشهور وسنَن، َكون هناك انحراؾ خطَر َجفشً فٍ العقلَة العراقَة، وهذا 

م، اذ اصبح الوضع ؼَر 6ٕٔٓم وحجً وقجنا الحالٍ لعام ٖٕٓٓاالمر حدث كثَراً بعد عام 
مرؼوب به بالمرة، وبداَجه وظهوره جاء عن طرَق بعض الشخصَات الجٍ جمكنت من اخجَار 
طرق جؤثَرها بالعقلَة العراقَة، وبالجالٍ ازدَاد الجخبط واجساع فوهة االخجبلؾ بَن مكونات 

 المججمع العراقٍ. 

 :الجمعً وأثره فً انحراف الفكر اإلنسانًالمحور الثانً: العقل 

جبدو مسؤلة العقل الجمعٍ قد اخذت محجوي ثقافة العصر مع المجؽَرات السَاسَة الجٍ          
حدثت فٍ اوانها، كالقراءة فٍ مسؤلة اثبات االمامة واحقَة الخبلفة واثرها فٍ انحراؾ الفكر 

لقرن الثالث الهجرٌ جقرَباً سوي داللجه االنسانٍ، اذ لم َعد لمنصب الخبلفة منذ منجصؾ ا
الرمزَة الدَنَة، فؤصبح فٍ جلك المدة بالذات إشاعة األفكار الجٍ جبَن حق الخلَفة كما اعجادوا 
علً جسمَجه وهو لقب إسبلمٍ مجوارث حجً سقوط اخر ملك من ملوك الدولة العثمانَة ومعه 

1ٕٗٔنجهً لقب خلَفة فٍ اذار عام ا
(3)

مدة كان المساس بهذا اللقب كفر والحاد، بل ، وقبل هذه ال
وفق قراءة البعض للنص الدَنٍ َري من البلزم وجود بَعة فٍ عنقه لحاكم شرعٍ حجً وان كان 
هذا الحاكم َكّفر االخرَن وَرَق الدماء، فعبد هللا بن عمر كان َحدث عن رسول هللا )صلً هللا 
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(مام فمَججه جاهلَةعلَه واله وسلم( انه قال: )من مات ولَس علَه إ
(1)

، لم َباَع االمام علٍ علَه 
السبلم، فلما كان زمان الحجاج ذهب الَه لَبل فقال له: )ما حاججك؟ وما جاء بك فٍ هذه الساعة؟ 

(قال: ابسط َدك حجً أباَعك ألمَر المإمنَن عبد الملك بن مروان
(2)

وهناك من روي ان  ،
حها ابن عمرمر ومد له رجله فصافالحجاج اسجهزئ بابن ع

(3)
فابن عمر َجبع النص الدَنٍ وفق  ،

هواه ال وفق حقَقة الشرَعة، وهذا االمر جاء نجَجة العقل الجمعٍ، اذ انه جماشً مع هواه أوال، 
والجماعة الجٍ َنظر الَها انها صاحبة الحق ثانَاً، فابن عمر أسس النحراؾ العقل اإلسبلمٍ عن 

م(، وهذا االمر له مردود سلبٍ فٍ جؽذَة العقل الجمعٍ، االمام علٍ بن ابٍ طالب )علَه السبل
الذٌ ال َملك حظاً من الجحرٌ والجؤنٍ فٍ جقدَر األمور حق قدرها، بل ساهم فٍ جمزَق اجباع 
الدَن اإلسبلمٍ وأعطً جبرَراً للبعض فٍ اجباع السلطان الجابر، علً انه االمام المفجرض علً 

 هم أصحاب الحق ام ال؟ الجماعة اإلسبلمَة، فهل الجماعة 

نحن عندما نراجع اآلَات القرآنَة، نجد أن اآلَات القرآنَة جصب الذم علً اجباع األكثرَة،       
أٌ جصب الذم علً جحكَم العامل الكمٍ، دون العامل الكَفٍ وهو البرهان والدلَل، الحظ قوله 

ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اللاِو ِإْن يَ تاِبُعوَن ِإَّلا الظانا َوِإْن ُىْم ِإَّلا َيْخُرُصونَ َوِإْن ُتِطْع َأْكثَ َر َمْن ِفي اْْلَْرِض  :جعالً
(4)

، 

َوَما َأْكثَ ُر النااِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنينَ  وقال جبارك وجعالً
 (5)

اْعَمُلوا آَل َداُووَد  :وقال جبارك وجعالً ،
 ِعَباِدَي الشاُكورُ ُشْكًرا َوَقِليٌل مِّْن 

(6)
إذن كَؾ نسجند إلً رأٌ األكثرَة، والحال أن القرآن َري أن  ،

العامل الكمٍ وهو رأٌ األكثرَة لَس مناطا ً ولَس مبلكا، المناط هو إجباع الحق المسجند للدلَل 
 والبرهان، وهناك مبلحظات ثبلث علً المنطق الدَموقراطٍ المعجمد علً العقل الجمعٍ:

-المبلحظة األولً: العقل الجمعٍ والعلم الجمعٍ فٍ مذهب أهل البَت )علَهم السبلم( فإّن مفادها 
مداولة اآلراء السجخراج الصواب والصابب منها وَقال: اإلسجصواب، -كما هو المعنً اللؽوٌ 

ٌّ ما روٌ عن امَر المإمنَن)علَه السبلم(: )من جمع علم  أٌ الفحص عن الصواب والحقَقة، أ
(الناس إلً علمه

(7)
. 

َّة األكثرَة  بل بمعنً الفحص وبناء األمور علً الرإَة العلمَة ومسَر  -ولَس بمعنً حاكم
الصواب وبناء القرارات علً الجانب الخبروٌ والجخّصصٍ

(8)
 . 

المبلحظة الثانَة: كثَرون َحكمهم العقل الجمعٍ الذٌ َجحكم بالشعوب عادة فضبل عن السذج، 
ة لمن أراد اإلصبلح والجؽََر، فالنبٍ إبراهَم )علَه السبلم( َحدد لنا درسا فٍ هذا فهذه نقطة مهم

يًقا الموقؾ فدعا أبَه إلً عبادة هللا جعالً وجرك عبادة األصنام:  َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإبْ َراِىيَم ِإناُو َكاَن ِصدِّ
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ا ََّل َيْسَمُع َوََّل يُ ْبِصُر َوََّل يُ ْغِني َعْنَك َشْيًئانَِبيًّا*ِإْذ قَاَل ِْلَبِيِو يَا َأَبِت ِلَم تَ ْعُبُد مَ 
(1)

هذه الدعوة امجزجت فَها  ،

العاطفة مع الرسالة، امجزجت لجخط لنا منهاجا فٍ الجعامل مع من َفرض علَنا طبَعة الجعامل أن 
نجعامل معهم برقة وحنان فكبلم إبراهَم )علَه السبلم( ألبَه كبلم فٍ منجهً الرقة بقدر ما هو 

بمسجوي الرسالة
(2)

 . 

فسَة الجمعَة علً العقل الجمعٍ فهنا َكون المإّشر خطَراً، المبلحظة الثالثة: إذا طؽت المَول الن
وقد حّدثنا الجارَخ والقرآن عن حوادث طؽت فَها المَول النفسَة الجمعَة علً العقل الجمعٍ، كما 
حدث لقوم نوح )علَه السبلم( وقوم لوط )علَه السبلم( الذَن كانوا َمارسون جلك الفاحشة الجٍ 

شرٌ، وجوجب انجشار الجرَمة، وجهّدد النظام االججماعٍ بؤكمله، وكذلك جهّدد اسجمرار النسل الب
ولَس المقصود من المكَال خصوص  -قوم شعَب )علَه السبلم(الذَن طؽوا فٍ المَزان والمكَال 

وإذا طؽت المَول النفسَة الجمعَة علً العقل الجمعٍ فسنفقد صّمام األمان،  -المكَال االقجصادٌ 

فَِللاِو َولِلراُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبىّثل فَما ذكرجه اآلَة : وصّمام األمام َجم
(3)

، ألّن العقل الجمعٍ قد 

َضعؾ أمام المَول النفسانَة الجمعَة
(4)

. 

إذن سَطرة العقل الجمعٍ أمر حسن، ولكن ال ضمان لضعؾ سَطرة العقل الجمعٍ أمام      
المَول العاطفَة الجمعَة الجٍ جخضع للضعؾ أمام الشهوة والؽضب والطمع وؼَر ذلك، وفٍ 
مذهب أهل البَت )علَهم السبلم( فإّن األكثرَة لَس لها الضمانة المطلقة، ألّن األكثرَة قد 

جر الً االنخداع دون أٌ جمََز ال سَما من قبل اإلقطاع واألنظمة الحاكمة، ججعّرض للوهم وجن
       وسَد الشهداء )علَه السبلم( اّجخذ لؽة الحوار حّجً آخر لحظة إلً أن اسجعملوا العنؾ معه 
)علَه السبلم(، ولكن عندما اسججابت له األكثرَة ججاوب معها، ولكن هذه األكثرَة الجٍ حّكمت 

جمعٍ خضعت للمَول النفسَة الجمعَة الجٍ خضعت للخوؾ من النظام الحاكم ، وسَد العقل ال
الشهداء )علَه السبلم( َعطَنا درساً بؤّن العقل الجمعٍ ال َمّثل ضمانة، وأّنه قابل للهزَمة أمام 

المَول النفسَة الجمعَة
(5)

، ونقل عن امَر المإمنَن )علَه السبلم( انه قال: )وكم من عقل أسَر 
(حت هوي أمَرج

(6)
. 

وكم فٍ وقجنا الحالٍ َقع الناس فٍ هوي البعض فَجخذونهم اربابا من دون هللا جعالً، وهذا        
االمر َنجج وفق مسؤلة العقل الجمعٍ، فلَس بمقدور أولبك الناس الجخلص من جبعَة ذلك الشخص، 

جعامل مع اذ جحكمهم لؽة المَول واالهواء ال لؽة العقل والدلَل والبرهان، ومن الصعوبة جدا ال
 هذا العقل الجمعٍ الذٌ َرفض كل أنواع النقاش واآلراء الجٍ جطعن او جمس شخصَجهم المقدسة.  

 :المتطرف المحور الثالث: أثر العقل الجمعً فً تقدٌم الخطاب الدٌنً

ان العقل الجمعٍ َسجمد جحدَثه من القراءة الصحَحة للجراث والخاطبة اَضاً، لكن هذا        
قطعٍ الحصول، اذ كثَر ما َكون البعض منشؽل بجفكَره المحدود او الفكر الذٌ االمر لَس 
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َسجورده من مخَلة ؼَره السَما الذٌ َجؤثر بمفاهَم واقوال بعض المجطرفَن فٍ جقدَم فكرة الدَن 
االسبلمٍ، وهنا الحالة جسوء كثَراً اذ انه َصبح اسَر فكر االخرَن وهو امر فٍ ؼاَة الخطورة، 

َكون مسَر فٍ جفكَره َجبع أثر االخرَن او ما َلجزمونه علً انه منهاج لئلسبلم او فكرة  فاإلنسان
الدفاع عنه، وَؤجٍ هذا النسق بالجزامن مع الثقافة الجٍ َجلقاها االنسان من جهة، ومن ناحَة أخري 

لمجابعة َكون ضحَة بَبجه الفكرَة سَما مع ما هو سابد من احداث َومَة لها اثر كبَر فٍ جوجَهه 
الفكر المخَل علَها، وهذا ما هو سابد فٍ الوقت الراهن من الجفكَر بشؤن الجماعات الجكفَرَة 
واالرهابَة، اذ ؼالباً ما جثار األسبلة بشؤنهم، وطبَعة جفكَرهم، وهل هم فٍ طرَق صحَح ام 

هو خاطا؟ ومن ثم َنشؤ عن ذلك اثر اخر وهو امر سلبٍ وهو جؤثرهم بخطاب المرحلة، كما 
ظاهر لدي الذَن وقعوا جحت قبضة داعش، اذ كثَر ما جؤثروا بهم وبؤفكارهم الجٍ جعكس ثقافجهم 
الدَنَة حسب زعمهم، وهنا حاول البعض ان َقجفٍ اثرهم علً انه فٍ الطرَق الصحَح، وبالجالٍ 

ً َكون فٍ ازمة من الجفكَر هو ال َدركها فٍ المدي القرَب، بل َكون اسَر رؼبجه اوالً، عل
اعجبار انه َسلك الطرَق الصحَح، وثانَاً لؽة االنا الجصاعدَة، اذ كل َوم َجد نفسه مجؤثر بدوره، 
علً انه بدأ َنجز اعمال مشرفة، فَزَد انؽماسه فٍ لهجة الجطرؾ بجلك الفكرة، َرجكب جرَمة 

 مصادرة حقوق االخرَن بداعٍ مسمَات الجهاد. 

ض أبناء المججمع انما مردها الً النصوص الجارَخَة بالجالٍ فهذه الثقافة الجٍ اكجسبها بع
او الشرعَة الجٍ جعلجهم َزدادوا جمسكاً بفكرة الجماعات الجكفَرَة واالرهابَة، اذ انهم َسوقون 
جلك النصوص علً انها ادلة جلزمهم اجباع أثرها اوالً، وجطبَق فكرجها ثانَاً، وفق ذلك َكون االمر 

وره، من انه خطاب مرحلة، بل انه خطاب مراحل ججمع فٍ اكثر صعوبة فهو لَس كما نجص
مرحلة جعد بَبة مناسبة ومبلبمة جداً إلحَاء الرإَا المجطرفة الجٍ انجهت زمانا قبل اكثر من الؾ 
عام علً اقل جقدَر او اقل من ذلك، اذ جسجمد قوجها من جذور نشؤجها، وبالجالٍ فهٍ فكرة َبقً 

قل الذٌ َجبناها وَبث فَها الحَاة من جدَد، وهذا ما َجبناه احجمال ججددها علً الزمن والع
الجكفَرََن واإلرهابََن فٍ الوقت الحالٍ، اذ عملوا علً احَاء ذلك الفكر الذٌ َبرر افعالهم، بل 
َجعلهم َظهرون بصورة البطل المنقذ، وهو امر له اثر فٍ اؼراء فبة الشباب وَؤجٍ الطالب فٍ 

ع االخبار االلكجرونَة قصص بعض الطبلب بالخصوص من السعودَة، اذ المقدمة، اذ جناقلت مواق
عاماً وهو أحمد إبراهَم جركوا الدراسة وفجروا انفسهم بالعراق واحدهم كان عمره سبعة عشر 

الجمَمٍ
(1)

 . 

والشٍء االخر األثر الجقلَدٌ فٍ اسجَعاب الثقافة اإلسبلمَة، وهذا بدوره اَضاً َعجبر 
العقل الجمعٍ، فجقلَد االخرَن َصنع الجمود فٍ الجفكَر، فبل َسجطَع االنسان إشكالَة فٍ جوجَه 

ان َكسر ذلك الطوق، وبالجالٍ نمو هكذا عقلَة جكون مجطرفة فٍ اسجَعاب الفكر اإلسبلمٍ، وهذا 
االمر َعطٍ قراءة أخري لنصوص الجراث اإلسبلمٍ وبشكل اخر، اذ بعضها فَه جكفَر لطوابؾ 

بلل ادانجهم واخراجهم من الدَن اإلسبلمٍ او طرَق الحق، وهناك شواهد من المسلمَن من خ
فؤما ما جنقله الرافضة وأهل البدع فٍ كجبهم من جارَخَة كثَرة جبَن هذه الفكرة، اذ َقول الذهبٍ: )

ذلك، فبل عرج علَه، وال كرامة، فؤكثره باطل وكذب وافجراء، فدأب الروافض رواَة األباطَل، 
نَد، ومجً إفاقة من به سكران؟!(لصحاح والمساأو رد ما فٍ ا

(2)
إذا هذا النص َعكس قابلَجه  ،

                                                           

(1) http://www.snyar.net. 
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علً جلوَث عقول انصاره بصورة خاصة، اذ َؤخذونه علً انه وثَقة معجمدة فٍ جكفَر بعض 
 المسلمَن، وبالجالٍ َزَد من حدة الجطرؾ الدَنٍ.

وسلم( وهٍ ججسد لؽة  وهناك نصوص نقلت علً انها قول رسول هللا )صلً هللا علَه واله
العنؾ والسب، واالدهً فَها انها جنسب جلك األفعال لشخص النبٍ )صلً هللا علَه واله وسلم(، 

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّلا رَْحَمًة لِْلَعاَلِمينَ وهو امر ؼرَب جداً ال َنطبق مع قوله جعالً: 
 (1)

فالنص َنقل عن  ،

لسان النبٍ )صلً هللا علَه واله وسلم( فَقول فَه: )أما بعد فإنه قد دنا منٍ خفوق من بَن أظهركم 
من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرٌ فلَسجقد منٍ ومن كنت شجمت له عرضاً فلَسجقد منٍ ومن 

من رسول هللا أال إن كنت أخذت له ماالً فهذا مالٍ فلَؤخذ منه وال َقل أحد أنٍ أخشً الشحناء 
شحناء لَست من طبَعجٍ وال شؤنٍ(ال

(2)
ونحن نسطر علَه بعض المبلحظات الجٍ جبلبم  ،

  -موضوع البحث وكاالجٍ: 

ان الحدَث ال َجفق مع خلق الرسول الذٌ ذكر فٍ القرآن الكرَم، اذ انه الرحمة المبعوثة  .ٔ
َجطابق مع أفعال رسول هللا  للعالمَن كَؾ به ان َسٍء االدب بحق االخرَن! هذا امر ال

 )صلً هللا علَه واله وسلم(. 
من الناحَة العملَة فالحدَث له اثار وخَمة ال سَما إذا سلم بصحجه من له أثر فٍ جوجَه  .ٕ

العقول اإلسبلمَة، فَسجند علَه علً انه عمل جَد َلَق بالرسول من باب القصاص وحسب 
الظاهر، لكنه فٍ جوهره َحوٌ فكر الضرب واإلساءة، وبالجالٍ َسجند علَه المجطرؾ وعوام 

َقومون به من ضرب االخرَن او من هذا القبَل هو جطبَق لسنة رسول هللا  الناس علً ان ما
)صلً هللا علَه واله وسلم(، ومن ثم َكون هناك أخطاء جفعل وجنسب للنبٍ ولو علم من َفعل 

 ذلك انها أفعال ال جمت بالصلة للسنة النبوَة فانه ال َفعلها. 
باسم الدَن، علً انها أفعال َراد منها  مثل هذه النصوص جساهم بإحَاء بَبة العنؾ والجطرؾ .ٖ

القصاص ال أكثر حسب جصور الفاعل، وبالجالٍ جكون هناك ثقافة خاطبة اكجسبها الناس من 
 المجعلمَن، فجصبح واقع حال َلجزمه البعض فٍ جعاملهم الَومٍ. 

لؽة الضرب معمول بها وهٍ مسجحسنة لمن َسٍء االدب، لكنها ؼَر مسجحسنة بالمرة ان  .ٗ
ن صادرة عن رسول هللا وبهذه الكَفَة فنحن نسٍء للسنة النبوَة، فعلَنا جزكَجها من الفكر جكو

 المنحرؾ، واَضاً نزكٍ أنفسنا ومن نسجطَع من لؽة العنؾ ونسبها للدَن اإلسبلمٍ. 
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 الخاتمة

ان ثقافة العقل الجمعٍ جشكل نقطة جخلؾ واحبلل للمشاكل مع قلة الحلول لمن َجؤثر بها، او        
َقع فٍ نمط من الجفكَر المحدود علً انه األفضل واالمثل فٍ جوجَه االخرَن نحو حَاة سعَدة 

اط ومجكاملة علً المسجوي الروحٍ، وَمكن اجمال ما جوصل الَه البحث ووفق ما جقدم فٍ النق
  -االجَة: 

ان العقل الجمعٍ َولد من أفكار َري من الضرورٌ الدفاع عنها بل ملزم بجطبَقها علً نفسه  .ٔ
أوال والناس ثانَاً، وبما ان االخرَن ال َملكون الحجج الكبَرة او الثقافة القادرة علً جمََز ما 

هم سعداء بعد َسمعون اجبعوه علً ان ذلك َحقق نجاجهم علً الصعَدَن الدَنٍ والدنَوٌ و
ذلك، اذ شعروا بجطابقهم وعدم اعجراضهم او اخجبلفهم مع من اجخذوا أنفسهم دعاة او اهل 
لئلصبلح االججماعٍ، وهذا الحال َنطبق علً بعض الجماعات الجٍ جطرفت فٍ أمور الدَن 

 حجً وصل بهم الحال الً جحرَم وجشرَع أمور ابجدعوها ونسبوها للشرَعة االسبلمَة. 
الفرد العراقٍ الحفاظ علً هوَجه الشخصَة او صورجه الفردَة، بحث َصبح الفرد  أصبح هم .ٕ

مذعاً لؤلعراؾ االججماعَة بشكل مبالػ فَها، حجً َجمكن من الدفاع عن فردانَجه من النقد 
 والجهمَش، حجً َصل الحال فٍ ادراج األعراؾ االججماعَة ضمن مسابل الحبلل والحرام.

العقل الجمعٍ ال َمّثل ضمانة، وأّنه قابل للهزَمة أمام المَول النفسَة الجمعَة، وهذا االمر  انّ  .ٖ
 َإثر كثَرا فٍ جركَبة المججمع وَجعله مجناقضاً دون أٌ ثوابت َعجاد علَها. 

َبلحظ فٍ بعض العقول العراقَة انحدر بجفكَرها الرجعٍ، جرَد ان َرجع كل شٍء ألصوله  .ٗ
ا، ومن هذه الحاكمَة ؼَر المبررة ازدادت سمة االخجبلؾ والجوجر فٍ الدَنَة كما جراه

الخطاب الدَنٍ، فاثر فٍ سلوك الكثَر من الناس، وبدوا وكؤنهم اقجنعوا بذلك الخطاب علً 
المسجوي الظاهرٌ َخشون ان َعارضوا او َناقشوا مصداق هذه األفكار، فجلوثت العقول 

حد وثقافة المججمع من جهة، وثقافة الجهات الجٍ أطلقت وضاعت األفكار بَن ثقافة الفرد الوا
 لنفسها المسإولَة الدَنَة جحت ذرَعة اإلصبلح وما شابه ذلك.

األثر الجقلَدٌ فٍ اسجَعاب الثقافة اإلسبلمَة، وهذا بدوره َعجبر إشكالَة فٍ جوجَه العقل  .٘
ان ان َكسر ذلك الطوق، الجمعٍ، فجقلَد االخرَن َصنع الجمود فٍ الجفكَر، فبل َسجطَع االنس

 وبالجالٍ نمو هكذا عقلَة جكون مجطرفة فٍ اسجَعاب الفكر اإلسبلمٍ، مفجقدة للثوابت االخبلقَة.

واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمَن والصبلة والسبلم علً محمد وال الطَبَن الطاهرَن 
 وصحبه المنججبَن.
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 قائمة المصادر

 : أوال: المصادر األولٌة

 القران الكرَم..ٔ

 م(.666ه/ 1ٕٗالبرقٍ، أبٍ جعفر أحمد بن محمد بن خالد )ت -

 طهران(.  –المحاسن، جصحَح وجعلَق: السَد جبلل الدَن الحسَنٍ )نشر دار الكجب اإلسبلمَة .ٕ

 م(.  1ٕٗٔه/611البَاضٍ، علٍ بن محمد بن علٍ بن محمد بن َونس النباطٍ )ت -

علَق: محمد باقر البهبودٌ )المطبعة الحَدرَة، الطبعة األولً الصراط المسجقَم، جصحَح وج.ٖ
 م(. 1ٙٗٔ

 م(. ٘ٙٓٔه/6٘ٗالبَهقٍ، ابٍ بكر احمد بن الحسَن بن علٍ )ت  -

 السنن الكبري )دار الفكر د.ت(..ٗ

 م(. ٕٓٓٔه/11٘ابن الجوزٌ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علٍ بن محمد بن الجوزٌ )ت -

لوك واألمم، جحقَق: محمد عبد القادر عطا ومصطفً عبد القادر عطا المنجظم فٍ جارَخ الم.٘ 
 م(.11ٕٔ)الطبعة األولً، بَروت 

 م(.  6ٕ٘ٔهـ/ ٙ٘ٙابن أبٍ الحدَد، عز الدَن أبٍ حامد عبد الحمَد بن هبة هللا المدابنٍ )ت  -

 م(.116ٔشرح نهج الببلؼة، جحقَق: محمد أبو الفضل إبراهَم )الطبعة االولً . ٙ

ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هبلل بن أسد، الحافظ أبو عبد هللاَّ الشَبانٍ  -
 م(. 6٘٘ه/ٕٔٗ)ت

 المسند )دار صادر، بَروت د.ت(.. 1

 م(. 1ٖٗٔ/  ه 1ٗ6الذهبٍ، شمس الدَن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبٍ )ت-

سَر اعبلم النببلء، إشراؾ وجخرَج: شعَب األرنإوط/ جحقَق: حسَن األسد )الطبعة الجاسعة، . 6
 م(. 11ٖٔ

 م(.61ٔٔهـ/6ٖ٘الزمخشرٌ، جار هللا محمود عمر )ت -

 م(.11ٕٔربَع االبرار ونصوص االخَار، جحقَق: عبد األمَر مهنا )الطبعة األولً . 1

 م(. ٘ٔٓٔهـ / ٙٓٗبن موسً )ت الشرَؾ الرضٍ، أبو الحسن محمد بن الحسَن -

 نهج الببلؼة، جحقَق: محمد عبده )مطبعة دار المعارؾ ـ بَروت د. ت(.. ٓٔ

ابو الفداء، عماد الدَن إسماعَل بن نور الدَن الكردٌ الهذبانٍ الروادٌ الدوَنٍ -
 م(. ٖٖٔٔه/1ٖٕ)ت

 بَروت د.ت(. المخجصر فٍ أخبار البشر )مطبعة شركة عبلء الدَن للطباعة والججلَد،. ٔٔ
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 م(.  1ٗٔهـ /  1ٕٖالكلَنٍ، أبٍ جعفر محمد بن َعقوب بن إسحاق الرازٌ )ت  -

 م(. 1ٙ6ٔالكافٍ، جحقَق: علٍ أكبر ؼفارٌ )مطبعة حَدرٌ، الطبعة الخامسة، طهران .ٕٔ

 م(. 666ه/1ٕ٘ابن ماجة، أبو عبد هللا محمد بن َزَد القزوَنٍ )ت -

 باقٍ )دار الفكر: للطباعة والنشر، د.ت(.السنن، جحقَق محمد فإاد عبد ال.ٖٔ

 :ثانٌا: المراجع )المصادر الثانوٌة(

 . باجرَك، مارٌ ملز -

 م(. 16ٙٔسبلطَن بنٍ عثمان )الطبعة األولً . ٗٔ

 . الحسنٍ، نذَر َحًَ-

 سَاسة األنبَاء )د.ت. ط(.  . ٘ٔ

 . سَد سابق -

 م(.  11ٔٔ-فقه السنة )الطبعة األولً، بَروت . ٙٔ

 .السند، محمد  -

أسس النظام السَاسٍ عند اإلمامَة، جحقَق: محمد حسن الرضوٌ/ مصطفً اإلسكندرٌ .1ٔ
 م(.ٕ٘ٓٓ)المطبعة سرور، الطبعة األولً، 

 م(.1ٕٓٓبحوث معاصرة فٍ الساحة الدولَة )المطبعة سجارة، الطبعة األولً، قم . 6ٔ 

 .شحرور، محمد  -

 م(. ٕٗٔٓحاكمَة )الطبعة األولً، بَروت الدَن والسلطة قراءة معاصرة لل. 1ٔ

 . لوبون، ؼوسجاؾ -

 م(. 11ٔٔسَكولوجَة الجماهَر، جرجمة وجقدَم: هاشم صالح )الطبعة األولً، دار الساقٍ، . ٕٓ
 مركز الرسالة. -

 م(. 111ٔاالمر بالمعروؾ والنهٍ عن المنكر )المطبعة مهر، الطبعة األولً، قم . ٕٔ
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 يف اجلايعات انعراقٍة : ادلشاكم ًاحلهٌل  ًاقع انثحث انعهًً
 

 : الخالصة

َهدؾ البحث الً الجعرؾ علً طبَعدة المشداكل العلمَدة واالقجصدادَة واالدارَدة والجقنَدة 
 العلمٍ فٍ المإسسات العلمَة فٍ العراق من وجهة نظر علمَة مقارنة .فٍ ادارة البحث 

إن البحث العلمٍ فٍ العراق لدَس فداعبلً  أو مدإثراً فدٍ الحَداة االججماعَدة واالقجصدادَة 
والسَاسَة والجكنولوجَدة رؼدم وجدود ثدروة معرفَدة عربَدة. وذلدك بسدبب انجهداج سَاسدة بحثَدة 

سددات معظددم هددذه البلدددان العجمدداد البحددث والجطددوَر فددٍ مجخلفددة وؼَددر قابلددة للجطددور فددٍ مإس
البلدان العربَة علً الدعم والجموَل الحكومٍ  حصراً وانعدام مساهمة القطداع الخداص بجهدود 
البحث والجطوَر. وكذلك بسبب عدم االهجمدام بالبحدث العلمدٍ  فدٍ العدراق عمومداً بسدبب عددم 

منخفض جدداً فدٍ مجدال  البحدث والجطدوَر. إدراك جدواه وَظهر ذلك من خبلل حجم اإلنفاق ال
باإلضافة الً الجبعَة الجكنولوجَة للخارج  لحل المشاكل اإلنجاجَة والجنموَة بسدبب انعددام الثقدة 

 بالكوادر والمإسسات البحثَة المحلَة  مما َعمق الواقع الحالٍ للبحث العلمٍ العراقٍ.

Summary: 

       The aim of the present investigation was interested in  the identify  of 
various scientific , economic  and  technical problems in management of 
scientific researches in the various Iraqi universities  according to 
comparison view. 

     The scientific research in Iraq was not effected in the social , political , 
economic and technological basis of life ,  that’s disappointment was 
according to underdeveloped research planning and non-modified in 
most of scientific institutes in Iraq  that are political – dependent  and non 
of any role of private section to support  these researches. 

Also there are  a various causes  of the scientific research problem  
discussed in the present study such as : war , unarrengment of political 
support and management , migration of most of Iraqi scientists and other 
factors . 
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 : المقدمة

أن الفجددوة الكبَددرة بددَن البلدددان النامَددة والبلدددان المجقدمددة ال َمكددن جقلَصددها أال باالسددجخدام 
األمثل لئلنسان من خبلل االسجثمار فَه ، فالمعرفة المنججة الجٍ َمكدن إن جقددمها مإسسدات الجعلدَم 

ض العددالٍ والمبَنددة علددً أسددس البحددث العلمددٍ َمكددن إن جنددجج قددوي عاملددة مإهلددة ومدربددة للنهددو
 بالمججمع . 

إن نظرة سرَعة إلً واقع الجعلَم العالٍ والبحث العلمٍ فٍ العراق جإشدر جراجدع المسدجوي 
العلمددٍ لخرَجددٍ الجامعددات العراقَددة بشددكل عددام ، إذ أن إعددداد الطلبددة َكدداد َقجصددر علددً الجانددب 

مدٍ ، ممدا النظرٌ وعدم االهجمام بالجواندب الجطبَقَدة  سدواء علدً مسدجوي الجطبَدق أو البحدث العل
أسهم فٍ إعداد كدوادر علمَدة جمدارس الجددرَس والبحدث العلمدٍ فدٍ الجامعدات العراقَدة  بمسدجوي 
مجدنٍ لضعؾ المهارات البحثَدة لددَهم ،األمدر الدذٌ انعكدس سدلبا علدً واقدع البحدث العلمدٍ ،  إن 

لدً الجامعة هٍ الحاضنة والراعَة للبحث العلمٍ وان أٌ خلل فٍ وضَفجها سدوؾ َدنعكس سدلبا ع
 مجمل أنشطجها العلمَة وفٍ مقدمجها البحث العلمٍ .

مما الشك فَه ان الظروؾ الجٍ مدر بهدا العدراق خدبلل فجدرة الثبلثدة عقدود الماضدَة جركدت 
بصماجها الحزَنة علً جمَع اطراؾ المججمع العراقٍ وبناه الجحجَة. هذه البصمات الحزَندة سدوؾ 

اجلفه النظام السابق بسبب عبثه بمقدرات  دة اعمار ماجنجلٍ ان لم ججكاجؾ الجهود المخلصة العا ال
جمجلكدده مددن مصددادر الثددروة  دولددة كددان بامكانهددا ان جرجقددٍ الددً مصدداؾ الدددول المجقدمددة بسددبب مددا

الطبَعَة والبشرَة. المحزن باالمر ان العقود الثبلثة الماضَة شهدت نزوح اكثر مدن ثبلثدة مبلَدَن 
مددن ونسددمة مددن الحرَددة ولقمددة عددَش كرَمددة. وهددم اذ شددخص الددً خددارج العددراق بحثددا عددن مددبلذ ا

جركددوا الددببلد باجسددادهم قسددرا لكددن نفوسددهم وعقددولهم الزالددت ججمسددك بجربددة ذلددك البلددد. الهجددرة 
الجماعَة شملت هجرة الكثَر من العقول والكوادر العراقَدة المثقفدة الجدٍ كدان َمكدن لهدا ان جسداهم 

ا الظدروؾ بدذلك. عددد الكفداءات والعقدول العراقَدة فٍ دعم مشارَع الجنمَة والجطوَر ان سنحت له
فددٍ المهجددر ججدداوز العشددرات االالؾ والكثَددر مددنهم َعمددل فددٍ جامعددات ومإسسددات ومسجشددفَات 
الددول الؽربَددة وَسدداهمون فددٍ جطدوَر عجلجهددا الصددناعَة والجقنَددة. مشدكلة النظددام السددابق اندده كددان 

ٍ ناهَدك عدن اهمَدة االنسدان المثقدؾ. وجمكدن العراقد لئلنسداننظام جاهل لم َدرك القَمدة الحقَقَدة 
بمخالبه الشرَرة جمزَق البنً الحضارَة والثقافَة واالقجصادَة واالججماعَدة فدٍ المججمدع العراقدٍ 
واعاد بعجلة الجقدم الً الوراء بدال من ان َدفعها نحو االمام. العالم الَوم انجقل مدن عصدر الحداثدة 

بقدً مؽَبددا عدن الجطدورات الجقنَدة الجدٍ شدهدها العدالم ولددم  الدً عصدر العولمدة لكدن الفدرد العراقدٍ
 1َعرؾ اهمَة الحاسبات االلكجرونَة واالنجرنَت واالقجصداد االلكجروندٍ اال بعدد زوال النظدام فدٍ 

.  هجرة الكوادر العراقَة الجٍ كلفت خزَنة الدولة المبلَدَن مدن االمدوال ٖٕٓٓنَسان)ابرَل( عام 
جخرَجهددا مددن الجامعددات العراقَددة سددببت نزَددؾ لددم َندددمل فددٍ جسددد الطابلددة فددٍ سددبَل جعلَمهددا و

المججمع العراقٍ. ومع ذلك لم َدرك النظدام السدابق خطورجهدا علدً االقجصداد وبدرامج الجنمَدة فدٍ 
العراق. وربما الَدرك الكثَرون ان كلفة جدرَس وجخرَج طالب كلَة الطب فٍ العراق بلؽت اكثدر 

 ٕٓٓٓالؾ دوالر. اٌ ان وجود اكثر مدن  ٘ٗعَنات او حوالٍ الؾ دَنار عراقٍ فٍ السب ٘ٔمن 
ملَددون  ٓٓٔطبَددب عراقددٍ َعملددون فددٍ مسجشددفَات برَطانَددا االن كلددؾ خزَنددة الدولددة اكثددر مددن 

دوالر. االن وبعد زوال النظام السابق كَؾ َمكن اعادة بناء ماخربجه االَدٌ الجاهلة؟ هدذه االالؾ 
رة الجددٍ جعمددل االن فددٍ جامعددات ومإسسددات ومسجشددفَات المإلفددة مددن العقددول العراقَددة المهدداج
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ومصانع الدول الؽربَة كَؾ َمكن االسجفادة من طاقاجها االبداعَة فٍ اعمدال البنداء والجعمَدر؟ هدل 
َمكن اعادجهدا الدً العدراق بعدد اسدجقرارها فدٍ دول الؽدرب لفجدرات طوَلدة ام َمكدن االسدجفادة مدن 

 طاقاجها االبداعَة عن بعد؟  

ة دور الجربَة والجعلَم ومنه الدراسدات العلَدا والبحدث العلمدٍ وأثرهدا الفاعدل فدٍ ان خطور
حَاة الشعوب، َسجدعٍ منا الجنادٌ الجاد لمراجعدة واقدع الجربَدة والجعلدَم وجشدخَص عللده ووضدع 
الرإي والجصورات وإقجراح الحلول الجٍ بمجموعها َمكدن ان جدإدٌ الدً صدَاؼة مشدروع وطندٍ 

 بواقع هذا القطاع الحَوٌ. للمعالجة والنهوض 

 : هدف الدراسة

جحدَددد أهددم إشددكالَات البحددث العلمددٍ فددٍ المراكددز والوحدددات البحثَددة فددٍ ظددل الشددروط 
والممارسات الجٍ َنبؽٍ جوافرها لؽرض جطبَق معداََر الجدودة فدٍ الجامعدات العراقَدة  للحصدول 

 علً شهادة االعجماد من الجامعات الرصَنة عالمَا .

 : العراقٌة الجامعاتالبحث العلمً فً  إشكالٌات

علً الرؼم من وجدود هَبدة البحدث العلمدٍ فدٍ وزارة الجعلدَم العدالٍ والبحدث العلمدٍ الجدٍ 
وهٍ هَبة ؼَر مجفرؼة جرجبط بالسدَد مهمجهدا جحدَدد  11٘ٔ( لسنة ٔجشكلت بموجب القانون رقم )

ة ومجابعدة برامجهدا  وجنشدَط حركدة اإلطار العام لسَاسة البحث العلمدٍ للمراكدز والوحددات البحثَد
وهٍ لجنة اسجشارَة لدَس لهدا هَكدل جنظَمدٍ  وإن اؼلدب قراراجهدا  جوجَهَدة ،البحث العلمٍ فَها  

الصدادرة مدن  ٕٕٓٓ( لسدنة 6ٗٔمما جعلها ؼَر فاعلة علً العموم . وقد نظمت الجعلَمات رقم  )
الباحث فدٍ المراكدز والوحددات البحثَدة ، وزَر الجعلَم العالٍ  والبحث العلمٍ آلَة عمل الجدرَسٍ 

وبالرؼم من أهمَة هذه الجعلَمات إال أنها لم جنجح فٍ القضداء علدً المشدكبلت الجدٍ جواجده البحدث 
 -العلمٍ فٍ المراكز والوحدات البحثَة بسب :

 أنها ال جشَر بشكل جفصَلٍ إلً كَفَة جموَل البحث العلمٍ .  .ٔ
وحدددات البحثَددة مددن قبددل هَبددة البحددث  العلمددٍ ودابددرة ازدواجَددة اإلشددراؾ علددً المراكددز وال .ٕ

 البحث والجطوَر فٍ الوزارة فضبل عن مدَرَات البحث والجطوَر فٍ الجامعات الملحقة بها .
ضعؾ الجخصَص المالٍ الداعم للبحث العلمٍ كدـ )المجدبلت العلمَدة الرصدَنة ، والَدات نشدر  .ٖ

  فاعلة ، ومنح إجازات الجفرغ العلمٍ .... الخ ( .
ؼَاب ثقافة البحث العلمٍ الجمعدٍ )فدرق العمدل البحثَدة( إذ إن اؼلدب البحدوث فردَدة ال جخددم  .ٗ

 قطاعات اإلنجاج المخجلفة فٍ المججمع المحلٍ . 
ضددعؾ المهددارات البحثَددة لدددي اؼلددب البدداحثَن فددٍ المراكددز والوحدددات البحثَددة الن اؼلددبهم  .٘

فددٍ المإسسددات العلَمددة الرصددَنة خرَجددٍ الجامعددات العراقَددة فضددبل عددن قلددة فددرص جدددرَبهم 
 خارج العراق .
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 ممارسات خاطئة فً اداء البحث العلمً :

الجسدداهل فددٍ جؤسددَس المراكددز والوحدددات البحثَددة وضددعؾ مجابعددة أداءهددا مددن قبددل الجهددات  .ٔ
 المشرفة علَها . 

ؼَاب البَبة المناسبة للبحث العلمٍ لجشجَع البداحثَن علدً جنفَدذ بحدوثهم العلمَدة بسدبب الدنقص  .ٕ
 الحاد فٍ األجهزة والمخجبرات واالشجراك فٍ منظومات النشر العالمَة علً شبكة االنجرنت. 

قلددة البحددوث العلمَددة ذات المددردود االقجصددادٌ للمججمددع المحلددٍ ومإسسدداجه ، واقجصددار مهددام  .ٖ
 َن علً اإلشراؾ علً طلبة الدراسات العلَا والبحث إلؼراض الجرقَة العلمَة . الباحث

محدودَددة فددرص الكددوادر البحثَددة للمشدداركة فددٍ المددإجمرات والندددوات العلمَددة وورش العمددل  .ٗ
 خارج الببلد  . 

 قلة فرص جدرَب الكوادر البحثَة خارج العراق  .             .٘

 : قًالواقع الحالً للبحث العلمً العرا

انندددا حدددَن نراجدددع االحصدددابَات الدولَدددة مدددن خدددبلل منظمدددة الَونسدددكو ومنظمدددة اإلسَسدددكو 
والمإجمرات والندوات المجخصصة بالجودة واالعجمادَة، نجد ان الجعلَم العالٍ فدٍ العدراق لدم َعدد 

 له قَمة موجبة جذكر فٍ الخط البَانٍ ولَس له جسلسبلت َعجد بها مع االسؾ!. 

ان الجشخَص الدقَق الصادق والمصارحة مع الذات دون َجلِدها، َجَحان لنا امكانَة المعالجة 
عنددد جددوافر اإلدارة المإمنددة بددالجؽََر والعازمددة علَدده واآلخددذة بؤسددبابه، مسددجفَدَن مددن الججددارب 
ا الناجحة للشعوب الجٍ ارجقت إلً مصاؾ األمم المجقدمة بفضل جطبَق البرامج النهضوَة ونجابجهد

المجحققة الجٍ َمكن لنا االسجفادة منها لجحقَق ما نرجو والسعٍ السجعادة مَل الخط البَانٍ باالججداه 
 الموجب الصحَح. 

لؽرض الوصول الً اسجنجاجات دقَقة وصحَحة وللجعرؾ علً اججاهات الجطور منذ بداَات 
جهنا صوب دراسة البَاندات فجرة دخول العلم الحدَث للعراق مع جؤسَس الدولة العراقَة الحدَثة، اج

 (SCImago Journal & Country Rank)و  (Scopus)الجددٍ جوفرهددا مإسسددة 
 واسجخبلص بعض النجابج المهمة منها. 

 جظهر قاعدة البَانات النجابج العامة الجالَة:

نشدرة فدٍ عددام  11ٙٔاعلدً عددد مدن النشدرَات فددٍ المجدبلت واالدبَدات العلمَدة العالمَددة هدو  .ٔ
ٕٖٓٔ. 

 نشرة )بحث(. 1ٕٓوهو  (Saudi Medical Journal)عدل للنشر جم فٍ مجلة اعلً م .ٕ
نشدرة فدٍ كدل جارَخهدا. جبعجهدا جامعدة  1ٕٙٓجفوقت جامعة بؽداد بؤعلً نسبة من النشر وهٍ  .ٖ

 (.11ٕٔ( وجامعة البصرة )ٓٗٙٔالموصل )
 اكثر بلد مشارك مع العراق فٍ جؤلَؾ البحوث هٍ مالَزَا. .ٗ
 Iraqi Journal ofوهدددٍ:  (IF)ال جوجدددد إال مجلجدددَن عدددراقَجَن ذات معامدددل جدددؤثَر  .٘

Veterinary Sciences ( ومجلدة ٘ٔ.ٓومعامل جؤثَرها هدو ) New Iraqi Journal 
of Medicine ( ٓومعامل جؤثَرها هو.ٖٓ.) 
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مندذ  ٕٔوالمرجبدة  11ٓٔدولة شرق اوسدطَة جبدوأ العدراق المرجبدة السدابعة لؽاَدة  ٙٔمن بَن  .ٙ
 ولؽاَة الَوم.   ٕٗٓٓوبقً فٍ نفس المرجبة منذ  ٖٕٓٓولؽاَة  11ٔٔ

مددا بددَن بحددث  116ٕٔولؽاَددة الَددوم والددذٌ بلددػ عدددده  1ٔ1ٔاالنجدداج العلمددٍ العراقددٍ منددذ 
ورسالة ومقالة القَت فٍ مإجمر وفصل فٍ كجاب َظهر جصداعدا مسدجمرا فَمدا عددا فجدرة الحصدار 

 ، كما هو مبَن فٍ الجدول ادناه:ٕٓٔٓمنذ  نشرة وفٍ الفجرة 1ٖٓ٘وبلػ اقصاه 

Period No. of Documents 

1919-1930 10 

1931-1940 21 

1941-1950 11 

1951-1960 32 

1961-1970 85 

1971-1980 914 

1981-1990 1715 

1991-2000 893 

2001-2010 3167 

2010-present 5930 

ُنفاجؤ بضعؾ انجاجَة الباحث العراقٍ عندد االخدذ بنظدر االعجبدار عددد الجدرَسدََن والبداحثَن 
وعدددد طدددبلب  ،(1ٖٗٗ٘)هدددو  ٖٕٔٓعددددد أعضدداء الهَبدددة الجدرَسددَة فدددٍ عددام الهابددل. بمددا ان 

هدو العددد الكلدٍ للعداملَن فدٍ المجدال البحثدٍ لدذا ف( 1ٕ٘ٗٓ)هدو الدراسات العلَدا فدٍ نفدس العدام 
 انجاجَدة الباحدث العراقدٍنسدبة فان ( 11ٙٔ)نفس العام هٍ عدد النشرَات فٍ وبما ان ( 16٘ٙٙ)
مدن الضدرورٌ الجؤكَدد ان سدبب ضدعؾ هدذه النسدبة  ، نشدرَةلكل جدرَسٍ وباحث  ٓٗجقرَباً  ٍه

جعود بقدر ما الً جفضَل الباحثَن العراقََن فٍ نشر بحوثهم بالمجبلت المحلَة والجٍ ال جظهر فدٍ 
الدولَة. سبب هذا االقبدال علدً النشدر فدٍ المجدبلت المحلَدة َعدود الدً اَدام الحصدار  االحصابَات

حَث اججه الباحثون وبجوجَده مدن الدولدة نحدو البحدوث "الجطبَقَدة" اٌ النقلَدة وؼَدر االصدَلة ممدا 
ادي الً ازدَاد العزلة العلمَة واسجمر هدذا الجوجده الدً َومندا هدذا بسدبب سدهولة هدذا الدنهج وعددم 
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جددده الدددً جقنَدددات حدَثدددة باهظدددة الكلفدددة، كمدددا ان انعددددام "الرقابدددة" العالمَدددة الجدددٍ َفرضدددها احجَا
 "اسجعراض االقران" ساعد فٍ انجشار الفساد العلمٍ وجزوَر البحوث.

وبدالرؼم مددن ان جامعددة بؽدداد احددرزت المرجبددة االولدً فددٍ عدددد النشدرَات العالمَددة، اال اندده 
الجدرَسددََن فددٍ الجامعددة جفقددد هددذه الصدددارة. جظهددر، علددً سددبَل عندددما نؤخددذ بنظددر االعجبددار عدددد 

لمعدددل االنجدداج العلمددٍ لكددل جدرَسددٍ جفددوق الجامعددة الجكنولوجَددة جلَهددا  ٖٕٔٓالمثددال، نجددابج عددام 
جامعة كركوك ثم البصرة والكوفة، وجاءت جامعدة بؽدداد فدٍ المرجبدة الخامسدة وجامعدة الموصدل 

 المرجبة الثالثة عشر بَن الجامعات العراقَة. فٍ المرجبة الجاسعة والمسجنصرَة فٍ

وبنظرة سرَعة علً المجبلت المفضلة لنشر البحوث العراقَدة )الجددول ادنداه( َجبدَن ضدعؾ 
 معامل جاثَرها، وبكدون معظمهدا مجدبلت جهدجم بنشدر البحدوث الطبَدة، وخصوصدا الحداالت الطبَدة

 النادرة وؼَر المشخصة سابقا.

Source (Top 10) No. of 
Documents 

Impact 
factor for 

2013 Saudi Medical Journal 270 0.6 

Eastern Mediterranean Health Journal 155 0.747 

New Iraqi Journal of Medicine 139 0.028 

European Journal of Scientific Research 119 0.28 

Arabian Journal of Geosciences 107 0.995 

Iraqi Journal of Veterinary Sciences 99 0.147 

Asian Journal of Chemistry 96 0.349 

Acta Crystallographica Section E Structure Reports 
Online 

75 0.23 

International Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences 

74 0.924 

Transactions of the Royal Society of Tropical 
Medicine and Hygiene 

64 2.097 

وجحجل البحوث الطبَة والهندسَة اعلً معدالت النشر جلَها بحوث الكَمَاء والفَزَاء والمدواد 
وعلوم الحاسبات. ومن الؽرَب فدٍ بلدد َعجمدد علدً الطاقدة كمدورد ربَسدٍ ان نجدد بحدوث الطاقدة 

منشور فقط. كما انه لَس من المسجؽرب ان نجد البحوث االنسدانَة  1ٙٙجحجل مرجبة مجؤخرة بعدد 
 القجصادَة واألدبَة فٍ المإخرة الن معظمها جنشر محلَا وباللؽة العربَة. وا

 ٓٔدولة شرق اوسطَة مإلما فقد احرز العدراق المرجبدة  ٙٔهذا ونجد جرجَب العراق ضمن 
ولؽاَة الَوم )الجدول ادناه(. جصددرت جركَدا  1ٔ1ٔفٍ الجرجَب المعجمد علً معدل النشرَات منذ 
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الؾ نشرَة. اما العراق  ٖٓٓالؾ نشرَة، جلجها اسرابَل ثم اَران بحوالٍ  ٓٓٗالجرجَب بؤكثر من 
 الؾ نشرَة فٍ جارَخه وهو معدل اعلً بقلَل من ُعمان وقطر.  ٖٔفلم َنجج اال اقل من 

Country No. of 
Documents 

% 

Turkey 412849 27.56 

Israel 392528 26.21 

Iran 294836 19.68 

Egypt 144741 9.66 

Saudi Arabia 103893 6.94 

Jordan 27893 1.86 

UAE 27771 1.85 

Kuwait 20730 1.38 

Lebanon 20585 1.37 

Iraq 12778 0.85 

Oman 11492 0.77 

Qatar 10759 0.72 

Syria 5543 0.37 

Bahrain 4750 0.32 

Palestine 4134 0.28 

Yemen 2589 0.17 

جبدإا العدراق المرجبدة السادسدة مجفوقدا علدً  1ٙٗٔالً  1ٔ1ٔوكمعدل لئلنجاجَة العلمَة منذ 
وبنسدبة  11ٓٔوالدً  1ٙ٘ٔاَران والسعودَة اال ان مسجواه جراجع الً المرجبة السابعة فٍ الفجرة 

% مددن معدددل االنجدداج العلمددٍ للدددول السددجة عشددر وجبددوأت اسددرابَل المرجبددة االولددً بمعدددل 6ٓ.ٕ
 ٖٕٓٓالدً  11ٔٔ% من المعدل االجمالٍ جبعجها مصدر ثدم جركَدا. فدٍ خدبلل الفجدرة مدن 1٘.ٗٙ

% مددن مجمددوع انجدداج دول ٕٗ.ٓوبنسددبة  ٕٔنددزل معدددل االنجدداج العلمددٍ العراقددٍ الددً المرجبددة 
المنطقدة فَمددا بقددت اسددرابَل فددٍ الصددارة بَنمددا جمكنددت جركَددا مددن دفدع مصددر الددً المرجبددة الثالثددة. 
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الً َومندا الحدالٍ إال ان نسدبة النشدر  ٕٗٓٓخبلل الفجرة  ٕٔلعراق فٍ المرجبة وبالرؼم من بقاء ا
% من مجمل انجاج الدول السجة عشر. اسجطاعت قطر خبلل هذه الفجدرة 6ٕ.ٓالعلمٍ ازدادت الً 

ان ججخطً انجاج العراق بَنما بقً فقط كل من انجاج سورَا وفلسطَن والبحرَن والَمن مجخلفا عدن 
 قٍ. االنجاج العرا

المإشددر الددذٌ َقددَس كددل مددن اإلنجاجَددة ودرجددة االقجبدداس وهددو  H-Indexامددا بالنسددبة الددً 
ولدم َبقدً فقد نزلت مرجبة العراق الدً الدرجدة الرابعدة عشدر  )االشارة( لؤلعمال المنشورة للعلماء

  إال البحرَن والَمن بمعدل ادنً.

 :بداٌات واقع البحث العلمً 

 الدراسات األولٌة:ُمدَخالت الجامعة فً أ. 

جعدددانٍ ُمددددَخبلت الجامعدددة مدددن إنخفددداض فدددٍ مسدددجوي اإلعدددداد العلمدددٍ والجربدددوٌ والنفسدددٍ 
والفكرٌ للطلبة فٍ المرحلة ما قبل الجامعة، وهذا مإشدر خطَدر جددا َدإثر علدً مسدجوي الطالدب 

 وَسجمر معه لحَن جخرجه ودخوله الدراسات العلَا. َجضح ذلك فٍ الجوانب اآلجَة: 

َُوِجددد انفصدداما نفسددَا بَنهمددا لدده آثدداره عدددم رؼ .ٔ بددة الطالددب بشددكل عددام بالدراسددة الجددٍ قُِبددَل بهددا ممددا 
 السلبَة الواضحة علً مسجقبله. 

 انخفاض المسجوي الدراسٍ النظرٌ والعملٍ، وعدم القدرة علً اإلَفاء بمجطلبات المرحلة. .ٕ

عدم جهَبدجهم بمحاضدرات جمهَدَدة اسجمرار سلوكَة الطالب )الثانوٌ( لدي الطلبة الجامعََن بسبب  .ٖ
وموجهة لهدم نحدو االفدق الجدامعٍ الجدَدد وبَدان الواجبدات والحقدوق فضدبل عدن إسدجمرار إسدلوب 
الجدرَس الجلقَنٍ والجعامل ؼَر الجربوٌ أحَاندا وعددم جضدمَن المنداهج لنشداطات الصدفَة ججناسدب 

 والمرحلة الجدَدة.

دوي الشدهادة الجدٍ سَحصدل علَهدا الطالدب لجكدون عدم وضوح الرإَة المسجقبلَة وفقدان األمل بجد .ٗ
سببا لصناعة مسجقبله ومسجقبل بلده، مما َولد عنده عدم االهجمام والجدَة فٍ الدراسدة، وقدد َهدرب 
الطالددب مددن الواقددع الددذٌ فُددرض علَدده إلددً اعجمدداد أسددالَب ؼَددر حضددارَة ججنددافً مددع كوندده طالبددا 

او اججماعَددة(!! أو فددرض اإلرادة أو الؽددش أو  جامعَددا، وذلددك بدداللجوء إلددً )قددوة سدداندة سَاسددَة
 السلوكَات المشَنة. 

عدددم امددجبلك معظددم الجامعددات لبَبددات مناسددبة جمددجص االنفعدداالت النفسددَة والطاقددات الزابدددة مثددل  .٘
المراسددددم والقاعددددات الرَاضددددَة الَومَددددة والمسددددرح والمجدددداحؾ والنددددوادٌ والمكجبددددات الحدَثددددة 

ال جسددجوعب اعددداد الطلبددة فضددبل عددن عدددم احجوابهددا علددً  والحدددابق...الخ، وإن وجدددت فمحدددودة
 الجقنَات واللوازم المطلوبة.

إن هذه المإشرات والمإثرات السلبَة علً مسجوي الطلبة العلمٍ والجربوٌ والنفسٍ َفدرض 
 علً الوزارة السعٍ إلً حل هذه المشكبلت بمراعاة النقاط اآلجَة:
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لمناسددبة فددٍ المراحددل مددا قبددل الجامعَددة ضددمن النقدداط الجعدداون مددع وزارة الجربَددة لوضددع الحلددول ا .ٔ
المشجركة الجٍ جسهم فٍ جحسَن مسجوي الطالدب فدٍ رباعَدة الجعلدَم المدإثرة )الجدرَسدٍ والمنداهج 
واالسالَب والوسابل او الجقنَات المسجخدمة وبَبة الدراسة( علً وفق المعاََر الوطنَدة لئلعجمادَدة 

و ضمان الجودة
(1)

. 

ة القبول الشامل المعجمد علً اسجَعاب جمَدع الطلبدة والسدعٍ الدً جعدل الدراسدة الجوقؾ عن سَاس .ٕ
الجامعَة طموحا ال َناله سوي ذوٌ المسجوي الدراسٍ الجَدد، واَقداؾ الجددخل بسَاسدة القبدول مدن 
قبل البرلمان او الحكومة بحجج اسجَعاب الشباب لججنب وقدوعهم جحدت جدؤثَر مشداكل اججماعَدة او 

الحجددج َمكددن معالججهددا باسددالَب اخددريأمنَددة وان هددذه 
(2)

، كمددا ان الججربددة أثبجددت أن الجوسددع فددٍ 
القبول َعود بالضرر علً الطلبة أنفسهم وعلً مسجقبلهم ومسجقبل البلد عموما وذلك لما َسدببه مدن 

إخبلل فٍ نسبة )طالب: الجدرَسٍ( و )طالب: المساحة م
ٕ

( فضدبل عدن نسدبة الطلبدة الدً الخددمات 
ددد المجددوفرة فددٍ  َِّ الجامعددات او الكلَددات مثددل المكجبددة والخدددمات الصددحَة والخدددمات األخددري، وُجَق

األسجاذ بالمسجوي العام للصؾ من ؼَر القدرة علً اإلنطدبلق بالطلبدة المجمَدزَن مراعداة لمسدجوي 
 االخرَن، ونحو ذلك. 

الحاجدات دراسة سوق العمل ومعرفة الحاجات الفعلَدة لقطاعدات الجنمَدة ووضدع الخطدط لسدد جلدك  .ٖ
اآلنَة والمسجقبلَة بحَث جحاكٍ األعداد المجخرجة حاجة السوق، كما هدو الحدال عالمَدا، ممدا َعندٍ 
اإلسجثمار األمثل للطاقات العلمَة العراقَة وَحدول دون وجدود ظداهرة البطالدة أو البطالدة المقنعدة، 

خجصاص آخرأو الجخمة بالجعََن فٍ اخجصاصات ؼَر مطلوبة وبالجالٍ ممارسة الوظَفة بإ
(3)

. 

معالجة الخلل الحالٍ فٍ مسجوي الطلبة المدنخفض العلمدٍ والجربدوٌ، بإَجداد وسدابل جحددد نوعَدة  .ٗ
الطلبة المقبولَن فٍ الدراسدة األولَدة أو رفدع مسدجواهم بعمدل امجحدان كفداءة، لجحدَدد مسدجواهم قبدل 

َُعَجَمد من قبل الجا معدة المعنَدة ومدن خدبلل السماح لهم بالجسجَل، أو بفجح فصل جمهَدٌ جطوَرٌ، 
كلَاجها وأقسامها العلمَة بحسب مجطلباجهدا ولحدَن ججداوز هدذه الُهدوة فدٍ المسدجوي العلمدٍ، ولددول 
أُخري ججارب فٍ ذلك َمكن االسجفادة منها مثل امجحانات الكفاءة العالمَة الجدٍ ججدري للطلبدة قبدل 

 .  GMATو GREالدخول إلً الجامعة كشرط للقبول فَها مثل  امجحان الـ 

 

 

                                                           

 تشرح الحقا ضمف المعايير الكطنية لالعتمادية كضماف الجكدة. (1)

تعتمد بعض الدكؿ عمي مبكؿ ثمث خريجي االعدادية فقط في الجامعات الحككمية كتتيح لمبامي الدخكؿ الي الجامعات الخاصة بشركط  (2)
كمعدالت محددة حسب االختصاص، أك اإللتحاؽ بالمعاىد كالمدارس المينية اك الدكرات التهىيمية لمعاىد متخصصة لمميف العامة إذ ال 

 نة  دكف شيادة ممارسة مينة.يسمح بممارسة اية مي
يمكف تبني مشركع اعادة تهىيؿ خريجي الجامعات في اإلختصاصات التي ال تجد ليا فرصة لمتعييف الي إختصاصات اكثر نفعا اك  (3)

اكاديمي  حاجة في سكؽ العمؿ كالتعييف كذلؾ بادخاليـ بدكرة تهىيمية مركزة لمدة سنو تقكيمية ُيمَنحكف بعدىا دبمـك عالي ميني كليس
 مثال )يكجد في العراؽ اليـك كفرة في االختصاصات االنسانية يمكف تحكيؿ اختصاصاتيـ الي إدارة اك إدارة الكتركنية اك أرشفة الكتركنية

 أك عالمات عامة كاستقباؿ أك تسكيؽ...الخ ( تماشيا مع اإلختصاصات المطمكبة في ظؿ التنمية المؤممة العادة العمار كالبناء.
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 ب. المخرجات الجامعٌة:

إن الُمخَرجات الجامعَة هٍ الؽاَة من الجعلَم وثمرجه النهابَة، ولهذا البد من السدعٍ لجحسدَن 
مسددجواها واسددجثمارها بالكَفَددة الفضددلً، وان نجاحهددا المهنددٍ واالكددادَمٍ علددً المسددجوي العلمددٍ 
والوظَفٍ واالججماعٍ، وجحدَد مسدجوي وقددرة الجامعدات علدً جخدرَج قدادة عمدل نداجحَن ولدَس 

 شهادات جدارَة طلبا للمكانة االججماعَة والوظَفَة والسَاسَة، َجطلب منا إقجراح ما َؤجٍ:  حملة

إعادة النظر فٍ فلسفة العملَة الجعلَمَة وجحدَدد الدرإي واألهدداؾ لكدل كلَدة بشدكل واضدح ومحددد  .ٔ
ابدق وبَان اآللَات والوسابل الُموِصلة الدً جحقَدق جلدك األهدداؾ بجطدوَر المنداهج والمفدردات وطر

الجدرَس والجدرَب والمبلك الجدرَسٍ والمسجلزمات المكانَة والمادَة وإَجاد أجدواء جامعَدة )وفدق 
المعاََر الوطنَة للجودة واالعجمادَة الجٍ سجذكر الحقا( الجٍ جسجوعب طاقات الطلبة وجدنفس عنهدا 

ة والرَاضدَة والفنَدة وجنمٍ قدراجها العقلَة والجسدَة والنفسَة فٍ مجال النشاطات العلمَدة والثقافَد
ان جحقَق هدذا الهددؾ َجطلدب مدن الدوزارة وضدع رإَدة محدددة وملزمدة بهدذا االججداه  ،والمججمعَة

وربط الجامعة بالبَبدة الحاضدنة لهدا، والجطلدع والجعدرؾ علدً بَبدات وججدارب مجطدورة فدٍ ضدوء 
مدرجبط برامج الجواصل المشجرك مدع مإسسدات وجامعدات داخلَدة وخارجَدة لصدناعة أُفدق أرحدب 

بماضٍ األمة وإرثها العلمٍ الحضارٌ مجطلعة إلدً إعدادة بنداء الحضدارة مدن جدَدد وفدق أسدالَب 
 ومعطَات معاصرة وعلً أسس المواطنة الصالحة. 

               جنمَددة القدددرات البحثَددة الُمَبِكددرة لدددي الطلبددة بإضددافة موضددوع إلزامددٍ جحددت عنددوان عددام مددثبل .ٕ
)أدبَددات وطرابددق البحددث( َجضددمن جعلددَم الطلبددة أسددالَب البحددث وخطواجدده المجبعددة لحددل المشددكلة 
العلمَددة بدددءاً بالمبلحظددة وجشددخَص المشددكلة ومراجعددة األدبَددات البحثَددة وكَفَددة إسددجخدام المكجبددة 

( لوضددع جصددور للحددل، ثددم Reviewsالورقَددة وااللكجرونَددة للحصددول علددً مراجعددات علمَددة )
بددة وإجرابهددا وانجهدداءاً بالنجدداجج وكَفَددة الجعامددل معهددا وجحلَلهددا وعرضددها واسددجنجاج جصددمَم الججر

الحلول وجقدَمها بؤسالَب إحصابَة معجمدة. َكون هذا الدرس مبلزمدا وممهددا للجطبَدق أو الجددرَب 
 الصَفٍ ومشروع بحث الجخرج.

دراسدات الجامعَدة، ضرورة عدم اعجمداد الكجداب المقدرر المصددر الوحَدد، بدل إلؽداإه اصدبل فدٍ ال .ٖ
والبد من إَجاد صَؽة بدَلة أو ساندة لمجانَة الجعلَم بفجح )دار الكجب( المنهجَة والمساعدة فٍ كدل 
جامعة أو كلَة بسعر مدعوم واخجَار طبعات طبلبَة أو شعبَة زهَدة الدثمن ) كمدا كدان معمدوال بده 

ك بجددوفَر عدددد مددن الكجددب فددٍ جامعددة بؽددداد حجددً أواخددر السددبعَنات مددن القددرن الماضددٍ(. َددجم ذلدد
المعجمدددة عالمَددا بعندداوَن مجعددددة فددٍ االخجصدداص الواحددد مسددجفَدَن مددن ججددارب عالمَددة مماثلددة 
َُثبجها الجدرَسٍ بداَة العام الدراسٍ بعد اقرارهدا  َُجرك االخجَار للطالب علً وفق المفردات الجٍ  و

الجعلدَم العدالٍ وكدذا الجامعدات  َمكدن فدٍ هدذا المجدال جفعَدل مطبعدة، من قبل أساجذة الفرع المعنٍ
وبعض الكلَدات الجدٍ جمجلدك مطدابع، وأخدذ إمجَداز طباعدة الكجدب العالمَدة بجكدالَؾ اقدل، كمدا جفعدل 
بعض الدول مثل الهند ومالَزَا وروسَا. وَنبؽٍ ان ال نؽفل حقَقة ان الكجب المعجمددة او المجداولدة 

فدٍ منهجَجهدا وإن اعَددت طباعجهدا مدن  أو المشهورة عند بعدض االسداجذة والطلبدة اصدبحت قدَمدة
 جدَد. وعلَنا ان نجطلع الً ماهو جدَد من الُمَإلّفات أو المطبوعات.

جطددوَر أسددالَب الجقددوَم والقَدداس )االمجحانددات( الحالَددة واالبجعدداد عددن األسددلوب الددذٌ َعجمددد قَدداس  .ٗ
والجحلَددل مسددجوي )حفددظ الطالددب( ولددَس قَدداس )مسددجوي ذكدداء الطالددب( أو قدرجدده علددً الجفكَددر 



 

(888) 

واالسددجنجاج وجقدددَم الحلددول. لقددد َثُبددَت بمددا ال َقبددل الشددك، فشددل هددذا االسددلوب فددٍ الحَدداة العلمَددة 
والعملَة البلحقة وفٍ الدراسات العلَا خاصة، علً خدبلؾ إعجمداد أسدالَب إخجبدار قددرات الجفكَدر 

رة الُمَطدّوَرة او امجحدان والجحلَل واإلسجنجاج باإلمجحانات العملَة والشفهَة واألسدبلة الشداملة القصدَ
لبعض االخجصاصات  (Open Book)الكجاب المفجوح 

(1)
. 

إلزام الوزارة نفسها والسعٍ للحصول علً جشرَع من مجلس النواب أو قرار من رباسدة الدوزراء  .٘
َمنع منح زَادة فٍ الدرجات للطالب أو امجَازا ألوالده أو قبوله فدٍ الدراسدات العلَدا اسدجثناءا مدن 

مكافبة له علً عمل ما، مهما َكن هذا العمل نبَبل، الن )الدرجات لَست َمكَرمدات(، بدل  الشروط،
جعد مقَاسا لمسجوي الطالب العلمدٍ ودرجدة ذكابده وجبَدان مددي اسدجعداده لندوع معدَن مدن الدراسدة 
فقددط ولددَس شددَبا آخددر للجكددرَم. وقددد جربنددا سددابقا مددنح مثددل هددذه االمجَددازات حَددث ظهددرت نجابجدده 

 واضحة جلَة، والعاقل من اجعض بؽَره، فكَؾ اذا َنبؽٍ ان َكون اجعاضه بنفسه ؟! السلبَة 

نجَجددة للجفدداوت الواضددح بددَن الجامعددات فددٍ إمكانَددة الجؤهَددل واسددلوب القَدداس والجقددوَم وجفدداوت  .ٙ
معدالت الخرَجَن فٍ الدراسدة الجامعَدة األولَدة فضدبل عدن )أسدباب أُخدري مإسدفة( جخدل بحقَقدة 

الطلبة والمقارنة بَن الجامعدات المخجلفدة، َصدبح مدن الضدرورٌ الجفكَدر بحدل لهدذه قَاس مسجوي 
 المشكلة الخطرة.

 :واقع الدراسات العلٌا .ج

لقددد بلؽددت الدراسددات العلَددا ) فددٍ داخددل العددراق وخارجدده ( ذروجهددا وحققددت معظددم أهدددافها 
ذ إنهدا مدا لبثدت ان انخفضدت المرجوة منها، منذ ابجدابها حجً أول العقد الثامن فٍ القرن الماضٍ إ

انخفاضا بَّناً وأنخفض معها عدد طلبة البعثات بسبب الجوُجه الخاص لقَادة البلد آن ذاك باقجصداره 
علددً أنددواع محددددة مددن الدراسددات العلَددا الخادمددة الهددداؾ خططهددا، والنشددؽال الدولددة بددالحروب 

 الثمانَنَات من القرن الماضٍ. وجوظَؾ مَزانَجها لها فضبل عن الحصار العلمٍ الذٌ بدأ اواسط 

إن كددل هددذه الظددروؾ فضددبل عددن الواقددع السَاسددٍ، قددد سددببت فقدددان الكثَددر مددن الكفدداءات 
العلـمَة، فالخسابر البشدرَة نجَجدة للحدروب و الهدروب أوالهجدرة أو العمدل فدٍ ؼَدر االخجصداص 

 أدت إلً قطع حلقة الجواصل العلمٍ مع الجَل الجالٍ.

ٍ للدراسات داخل القطر فقد شهد ارجفاعا كبَرا فٍ عدد الطلبدة، وهدو مدا أما الخط البَان     
أملجه الحاجة إلً سد النقص نجَجة للفراغ الحاصل فٍ عدد الكفداءات العلمَدة، َقابلده انخفداض فدٍ 
النوعَة، فؤصدبحت المخرجدات بشدكل عدام ال جرقدً إلدً المسدجوي المطلدوب منهدا، وَمكدن اجمدال 

 اسات العلَا فٍ النواحٍ اآلجَة: ذلك الهبوط لنوعَة الدر

 الدراسات اإلنسانٌة :  .أ

ان الدارس لواقع الدراسات العلَا للعلوم االنسانَة َلحظ وجدود نقداط خلدل وضدعؾ فدٍ كثَدر 
 من النواحٍ الجٍ َمكن إجمالها بالنقاط اآلجَة:

                                                           

 يمكف الرجكع في ىذا المكضكع الي اساتذة التقكيـ كالقياس في كميات التربية كتجارب الجامعات العالمية لتطكير أساليب االختبار. (1)
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 ُضعؾ مسجوي اإلعداد النظرٌ للطالب، بشكل عام فٍ السنة الجحضَرَة. .ٔ
ضعؾ المحجوي العام للرسالة او األطروحة واالعجمداد فدٍ البحدث علدً البحدث اآللدٍ مدن الشدبكة  .ٕ

العنكبوجَة دون إعمال المنهجَة البحثَه والجددقَق فدٍ المعلومدات المسجحصدلة منده فاصدبح الطالدب 
 كاجبا ناقبل اكثر من كونه باحثا مدققاً وناقدا ومضَفاً للنجابج. 

 جكرار الرسابل الجامعَة جزءا أو كبل مع جؽََر فٍ العناوَن واإلخراج فقط.   .ٖ
ؼَدداب المنهجَددة العلمَددة الشدداملة الجددٍ جعجمددد خطددة وطنَددة مجكاملددة إلحَدداء الجددراث العلمددٍ العربددٍ  .ٗ

 اإلسبلمٍ وخدمجه وجطوَره. 
البشدرَة باسدجخدام ضعؾ الربط المجكامل للعلوم مع بعضها فٍ خدمة القضاَا االججماعَة والجنمَدة  .٘

 وسابل معاصرة. 
ؼلبددة الموضددوعات البحثَددة الجوصددَفَة دون إعمددال الفكددر بالجحلَددل واالسددجنجاج، أو جقدددَم مشددارَع  .ٙ

 ذات رإَة مسجقبلَة مطورة للواقع. 
شكلَة اإلشراؾ علً طلبة الدراسات العلَا وضعفه ؼالبا بل قد َصل الً حد عدم قدراءة المشدرؾ  .1

واالكجفدداء بالجوجَدده العددام، بسددبب االعددداد الكبَددرة مددن الطلبددة لكددل جدرَسددٍ  للرسددالة او األُطروحددة
مشرؾ، واجخاذ اإلشراؾ وسَلَة كسٍب مادٌ لدي البعض بسبب ضؽط مجطلبات الحَاة َقابله شحة 
فٍ المدخول المالٍ فضبل عن جرقٍ البعض منهم إلً مراجب علمَة ؼَر مإهلَن لها بسدبب الخلدل 

 العلمَة وآلَاجها.فٍ جعلَمات الجرقَات 

 ب. الدراسات العلمٌة: 

 ضعؾ مسجوي اإلعداد النظرٌ للطالب الدارس بشكل عام فٍ السنة الجحضَرَة.  .ٔ
 ضعؾ المحجوي العام للرسابل واالطارَح.  .ٕ
نمطَة المواضَع المدروسة ومحاكداة المطروحدة سدابقا مدع جؽََدر طفَدؾ فدٍ الجطبَدق وربمدا جعداد  .ٖ

 لعالم بل قد َكون فٍ جامعات عراقَة اخري!بحوث مطبقة فٍ مكان ما من ا
 جخلؾ الوسابل العلمَـة والجقنَـات المسجـخدمة فٍ البحث بالمقارنـة مع المسجوي العالمٍ.  .ٗ
العزوؾ عن المشكبلت العلمَدة المعقددة الجدٍ ججطلدب مهدارات نظرَدة او رَاضدَة وقددرات علمَدة  .٘

 عملَة عالَة.
ِبع أهدافا محددة ومنهجا جراكمَا لجخدرَج طلبدة ذوٌ ؼاَدات قلة وضعؾ )المدارس البحثَة( الجٍ َججَ  .ٙ

 بحثَة مدروسة. 
 قلة الدراسات الجٍ ججناول حافات العلوم ومسججداجه أو اإلضافة إلَها بل انعدامها اصبل . .1
ضددعؾ مسددجوي المشددارَع المعجمدددة فددٍ الدراسددات العلَددا وقصددورها عددن حددل المشددكبلت العلمَددة  .6

الصددناعة واإلنجدداج وؼَرهددا، وعجزهددا عددن اسددجحداث نظرَددات او المحلَددة فددٍ مجددال الزراعددة و
 طرابق جدَدة فٍ االنجاج لعدم جكامل المنظومة البحثَة االسجثمارَة للبحوث. 

ضعؾ المعالجات اإلحصابَة والرَاضَة ومحدودَجها بمفاهَم بسَطة وسطحَة وبالجالٍ قلة النجدابج  .1
 لنجابج إلً واقع عملٍ ملموس بمشارَع رَادَة.والجوصَات الجطبَقَة وفق آلَات محددة لجحوَل ا

عدم وجود جهة مسجثمرة للنجابج الجٍ جم الحصول علَها من البحدوث الرصدَنة علدً قلجهدا، ممدا  .ٓٔ
َنجج عنه إهمال معلومات مهمة وفقدان الرؼبة للجواصل العلمٍ الجاد واإلضدافة مدن قبدل الباحدث، 

 دام علً مثل هذا النوع من البحوث الجادة.مما َولُد إنكفاءا لدي الباحثَن االخرَن لبلق
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عدم وجود جهة حكومَة )جابعة الً وزارة الجعلَم العالٍ أو العلوم والجكنولوجَدا أو الصدناعة أو  .ٔٔ
جهاز الجقَدَس والسدَطرة النوعَدة( مجبنَدة لهدذه المشدارَع واعدادة جسدوَقها وفدق دراسدات الجددوي 

 والخاص.االقجصادَة للمسجثمرَن فٍ القطاعَن الحكومٍ 
عدم القدرة علً جسجَل براءات االخجراع بشكل طبَعدٍ لوجدود خلدل فدٍ آلَدة الجسدجَل وجددخل  .ٕٔ

 الشخصانَة للمقومَن وإدارة الجسجَل احَاناً.

 : حلول مشكالت البحث العلمً فً العراق

علً الرؼم من جعدد أسباب جراجع البحدث العلمدٍ فدٍ الجامعدات العراقَدة والجدٍ نججدت أساسدا 
هجرة العقول والعزلة الطوَلة الجٍ فرضت علً العقل العراقدٍ ، ومدا رافدق عملَدة الجؽََدر بسبب 

من جحددَات كبَدرة عرقلدت عملَدة النهدوض الجددٌ بواقدع البحدث العلمدٍ إال إن إمامندا الكثَدر مدن 
 -الحلول للنهوض بالبحث العلمٍ منها :

َمثدل الحلقدة المجقدمدة فدٍ النهدوض االعجراؾ بؤهمَة البحث العلمدٍ فدٍ الجامعدات العراقَدة كونده  .ٔ
 بالجعلَم العالٍ . 

دعم سَاسة النشر فٍ الجامعات العراقَة وجزوَد كل جامعدة بمطبعدة مسدجقلة لنشدر اإلنجداج العلمدٍ  .ٕ
 لكوادرها . 

جفعَل االجفاقَات الثقافَة مع الجامعات األجنبَة وجبادل األساجذة معها لرفع المسجوي العلمٍ لؤلسجاذ  .ٖ
 العراقٍ . 

ضرورة مجابعة إصدار قانون المراكدز البحثَدة الجدَدد لمدا َجضدمنه مدن اَجابَدات قدد جحسدن األداء  .ٗ
 البحثٍ للعاملَن فَها . 

وضددع سَاسددات واضددحة لبلَفددادات جشددمل كافددة أعضدداء الهَبددات الجعلَمَددة  و البحثَددة واالهجمددام  .٘
 بجشجَع البحوث المشجركة . 

الهَبددات الجدرَسددَة النجدداز بحددوثهم فددٍ الجامعددات جسددهَل مددنح إجددازات الجفددرغ العلمددٍ ألعضدداء  .ٙ
 الرصَنة خارج الببلد. 
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 استنتاجات عامة واقتراحات

لددم َسددجطع العددراق ولؽاَددة الَددوم النهددوض مددن كبوجدده العلمَددة والمعرفَددة والجددٍ ابجدددأت فددٍ 
َخجلدؾ ال  11ٓٔسبعَنات القرن الماضٍ، وبَنما جمكنت إَران، والجٍ كدان انجاجهدا العلمدٍ لؽاَدة 

كثَرا عن االنجاج العلمٍ العراقٍ، من احراز المرجبة الثانَة فٍ االنجداج العلمدٍ لددول المنطقدة فدٍ 
. ولددو قارنددا الجطددور ٕٔدرجددات الددً المرجبددة  ٘العشددر سددنوات الماضددَة جراجعددت مرجبددة العددراق 

الت لوجدددنا اَددران فددٍ مقدمددة الدددول فددٍ جحقَقهددا ألعلددً معددد 11ٙٔالسددنوٌ لدددول المنطقددة منددذ 
 الزَادة النسبَة جلَها جركَا واسرابَل ومصر والسعودَة.

جظهر البَانات المنشورة لَس فقدط ضدعؾ حجدم االنجداج العلمدٍ العراقدٍ علدً مدر جارَخده 
درجددة  ٙٗالحدددَث بددل ضددعؾ نوعَددة االنجدداج حَددث اظهددر مقَدداس النوعَددة حصددول العددراق علددً 

درجة. ولم ججعدي مجمدل االشدارات للبحدوث  ٓٙٗمقارنة بنوعَة البحوث االسرابَلَة الجٍ قاربت 
اشدددارة للبحدددوث  3ٖٔ٘311ٓٔالدددؾ اشدددارة لسدددورَا و  ٖٙالدددؾ اشدددارة مقارندددة ب  ٕٔالعراقَدددة 
 االَرانَة. 

وبالرؼم من جؤكَد هذه البَانات علً ضعؾ االنجاج العراقدٍ فدٍ البحدث العلمدٍ فدؤن بدوادر 
ت عبدر جسدجَلها لزَدادة هابلدة فدٍ االنجداج نهضة علمَة حقَقَة جلوح فٍ االفق وجإكدها نفس البَاندا

المنشددور فددٍ خددبلل السددنوات االخَددرة بددالرؼم مددن ان معظمدده كمددا َبدددو هددو نجدداج بحددوث طلبددة 
 الدراسات العلَا خارج العراق. 

بما ان كثَر من االنجاج العلمٍ العراقٍ َنشر محلَدا باللؽدة العربَدة او بلؽدة انكلَزَدة سدَبة، 
محلَا وعالمَا وَمكن ان َوصدؾ بانده انجداج ردئ لدذا َصدبح مدن المهدم ولَس له اٌ جاثَر ملحوظ 

اعادة النظر فٍ سَاسة النشر العلمٍ لججبندً مهمدة الؽداء المجدبلت العلمَدة العراقَدة الجدٍ جصددرها 
الكلَات والجامعات وجشجَع حركة الجرجمة الدً االنكلَزَدة لبحدوث الجدارَخ واالقجصداد واالججمداع 

لدراسدات االنسدانَة لؽدرض نشدرها فدٍ المجدبلت العالمَدة.  َجدب ان نجبندً واالداب وؼَرها مدن ا
فلسفة جدَدة جبنً علً اسداس ان البحدث الدذٌ ال َمكدن نشدره فدٍ مجلدة عالمَدة حقَقَدة ال َسدجحق 

 النشر فٍ مجلة محلَة.  

خبلصة الرأٌ، اننا نحجاج الدً ثدورة علمَدة ججبناهدا وزارة الجعلدَم العدالٍ والبحدث العلمدٍ، 
زارة العلوم والجكنولوجَا، وجدعمها الدولة بكل وسابلها وإمكاناجها المالَة والبشدرَة، جهددؾ الدً وو

مضاعفة االنجاج العلمٍ فٍ كل سنجَن علً أقل جقدَر، وجإكد علً النشدر فدٍ المجدبلت واألدبَدات 
السدراع العالمَة، وجشجع البحث واإلنجاج العلمٍ المشجرك مع الباحثَن فٍ خارج العراق لؽدرض ا

 فٍ دمج البحث العلمٍ العراقٍ بمنظومة البحث العلمٍ العالمٍ. 
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 المصادر 

) نظددام  مراكددز البحددث العلمددٍ فددٍ وزارة الجعلددَم العددالٍ والبحددث   11٘ٔ( لسددنة  ٔنظددام رقددم ) -
 العلمٍ(.  

)هَكددل  عمددل الباحددث فددٍ مراكددز البحددث العلمددٍ والوحدددات  ٕٕٓٓ( لسددنة 6ٗٔجعلَمددات رقددم ) -
(  فددٍ 1ٖٗٙالبحثَددة فددٍ وزارة الجعلددَم العددالٍ والبحددث العملددٍ( جرَدددة الوقددابع العراقَددة الددرقم )

ٕ/1/ٕٕٓٓ. 

(  )البحدث العلمدٍ فدٍ العدراق : مبلحظدات  أولَدة( ورقدة مقدمدة ٕٓٔٓسامٍ مهددٌ العدزاوٌ  )  -
ة البحدث إلً لجنة الجخصصات اإلنسانَة حول وضع سَاسات البحث العلمٍ للمجالس العلمَدة لهَبد

 .  ٕٓٔٓ/ٔ/ٕ٘فٍ  6ٕٕ٘العلمٍ ( المشكلة بموجب األمر الوزارٌ ذٌ العدد 

( " دلَددل جطبَددق معدداََر الجددودة الشدداملة فددٍ المنظمددة الجعلَمَددة ٕٓٔٓسددمَر كامددل الخطَددب )  -
 بؽداد .  –للحصول علً شهادة االعجماد " منشورات هَبة الجعلَم الجقنٍ 

(  )وضددع سَاسددات البحددث العلمددٍ للمجددالس العلمَددة ٕٓٔٓ) جقرَددر لجنددة الجخصصددات اإلنسددانَة -
  .( مٍلهَبة البحث العل
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 يف ضٌء انشرٌعة اإلساليٍة عٌايم االحنراف األخالقً يف اجملتًع ًيظاىره ًعالجو

  أمنٌرجا   3002 تعذ يا انعراق
 

 
 : المقدمة

إن مشددكلة انحددراؾ الشددباب مددن أخطددر المشددكبلت الجددٍ جواجدده المججمددع، والجددٍ َنبؽددٍ أن 
لمدا لهدا مدن نجدابج سدلبَة علدً المججمدع بدل علدً  ،جسخر كل اإلمكانات لمواجهجهدا والقضداء علَهدا

األمة بؤسدرها. وقدد رأَندا فدٍ العدراق كَدؾ جدزداد الحالدة سدوءا عبدر األجَدال وخاصدة بعدد سدقوط 
ظام وانجشار الفوضً ، ال بمعنً إن االنحراؾ لدم َكدن موجدودا فدٍ عصدر النظدام البابدد ، لكدن الن

بسبب االنفجاح الزابد وانجشار القنوات الفضابَة واالنجرنَت واالجصال بالعالم الخارجٍ جفاقم األمدر 
 مما جعل االنحراؾ َنجشر بصورة سرَعة . 

الججماعٍ وما َمكن إن َقدم لعبلج هذه وهذه دراسة ججعلق بعوامل ومظاهر االنحراؾ ا
 الظاهرة الخطَرة الجٍ ألمت بالمججمع المسلم عامة والعراقٍ خاصة . 

عوامل االنحراف فً المجتمع ومظاهره وعالجه فً ضوء الشرٌعة والبحث بعنوان )
 .( أنموذجا 2113العراق ما بعد  –اإلسالمٌة  

 وقد جضمنت خطة البحث ما َؤجٍ : 
 المقدمة 

 تمهٌد : االنحراف لغة واصطالحاً 
 المبحث األول : االنحراف فً ضوء الكتاب الكرٌم والسنة الشرٌفة وكلمات العلماء

 المطلب األول : االنحراف فً ضوء الكتاب الكرٌم 
 المطلب الثانً : االنحراف فً ضوء السنة الشرٌفة 
 المطلب الثالث : االنحراف فً ضوء كلمات العلماء 

  2113ثانً : عوامل االنحراف ومظاهره فً العراق ما بعد المبحث ال
 المطلب األول : عوامل االنحراف 

  2113المطلب الثانً : مظاهر االنحراف فً العراق ما بعد 
 المبحث الثالث : عالج حاالت االنحراف والتوصٌات 

 المطلب األول : عالج حاالت االنحراف 
 المطلب الثانً : التوصٌات 

 الخاتمة 
نسؤل هللا الجوفَق فٍ جنداول هدذه الحالدة وإمكانَدة الحدد منهدا أو الجقلَدل وسدط هدذه الظدروؾ 

 المحَطة الصعبة .. وذلك فٍ ضوء الكجاب الكرَم والسنة الشرَفة ... وهللا ولٍ الجوفَق ... 
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 :التمهٌد 
دَعّرؾ االنحراؾ بؤّنه : المَل والخروج عن الّطرَق الّصدحَح وعدن كدّل مدا هدو معجدا

(1)
  ،

السَر نقول إّنه انحرؾ  االنحراؾ هو الخروج عن الخط والمَبلن عنه .فإذا خرج السابق عن خطّ 
، وإذا سدار النهدر باججداه آخدر ؼَدر مجدراه الدربَس ، نقدول : إّن النهدر انحدرؾ عدن  قعدن الطرَد

وإذا  .المدداروإذا خرجت المركبة الفضابَة عن مددارها ، قلندا : إّن المركبدة انحرفدت عدن  .مجراه
خرج المسلُم عن ضدوابط الددَن وقواعدد الشدرَعة ، نقدول عنده كمدا نقدول عدن السدابق أو النهدر أو 

 . المركبة : إّنه خرج عن خّط السَر أو منهاج الشرَعة
: انَهدا فدٍ اللؽدة العربَدة أنده َقدالوكلمة )االنحراؾ( مؤخوذة مدن مدادة )ح ر ؾ(، ومدن مع

          ومنده قولده جعدالً : ، دد، وَقدال : )فدبلن علدً حدرؾ مدن أمدره )حرؾ الجبدل(، أٌ : أعدبله المحد

ي ْ ٌر اْهَم َ نا بِ وِ  ﴿ َْ أي: علىى ناحٌىىة منىه ﴾َوِم َن النا اِس َم ْن يَ ْعبُ ُد اللا َو َعلَ ى َح ْرٍن فَ  ِاْن َأَص ابَُو 
 (2)

، وجداء فددٍ  

عدم ثباجه جبل فٍفقد شّبَه بالحال علً حرؾ  ،جفسَر قوله علً حرؾ  علً شك فٍ عبادجه 
(3)

  . 
وقددال الزمخشددرٌ )علددً حددرؾ( : علددً طددرؾ مددن الدددَن ال فددٍ وسددطه وقلبدده وهددذا مثددل 

لكونهم علً قلق واضطراب فٍ دَنهم
(4)

 وجحرَؾ الشٍء عن موضعه  َعنٍ جؽََره .  ، 
وَعّبر عنه جدارة أخدري بدـ )الزَدػ( وهدو المَدل عدن . ومن المرادفات )الفسق( فهو انحراؾ

أو المَل عن الطرَق ، أٌ االعوجاج بعدد االسدجقامة وهدو أَضدا انحدراؾ ، وكمدا للسدَر المقصد ، 
أو المدرور فددٍ الطرَددق قواعددده وقوانَندده الجددٍ جحمدٍ السددابق والمدداّرة مددن المخدداطر ، فكددذلك لكددّل 

ٍّ قواعد وقوانَن جنّظم له حَاجه  . مخلوق وكابن ح
ؾ اصطبلحاً بؤّنه : اخجراق الّجوقعدات االجج َّدة وانجهاكهدا، والخدروج عدن المعداََر وَعرَّ ماع

الجدددددددددددٍ َحدددددددددددّددها الُمججمدددددددددددع وَرجضدددددددددددَها للّسدددددددددددلوك وعددددددددددددم االلجدددددددددددزام بهدددددددددددا 
(5)

، 
ومفهوم االنحراؾ شرعاً : هو مجانبة الفطرة السلَمة وإجبداع الطرَدق الخطدؤ المنهدٍ عنده دَنَدا أو 

الخضوع واالسجسبلم للطبَعة اإلنسانَة دون قَود
)6(

 . 

                                                           

 ، www.ahewar.org، "لعطار مريـ "بحث حكؿ انحراؼ الشبابا )1(
 . 11الحج: ( 2)
 . 484:  2حاشية الصاكم عمي تفسير الجالليف ( 3)
 . 3/147الزمخشرمتفسير ( 4)

(5) www.uobabylon.edu.iq.  
 .  www.rafed.netزىير االعرجي االنحراؼ االجتماعي كاساليب العالج  (6)
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َُعّرؾ عالم االججماع كوهَن  االنحدراؾ بؤّنده الّسدلوك الدذٌ َكدون  Stanley Cohen :و
خارجاً عن الّجنبإات الُمشجركة والممكنة فٍ محَط النَّسق االججماعٍ 

(1)
َُعجبر هذا الّجعرَدؾ مدن  ، و

 أكثر الجعرَفات انجشاراً بَن علماء االججماع. 
 الكرٌم والسنة الشرٌفة وكلمات العلماءالمبحث األول : االنحراف فً ضوء الكتاب 
 :المطلب األول : االنحراف فً ضوء الكتاب الكرٌم 

من أبرز السلبَات الجٍ جصدَب مسدَرة البشدرَة نحدو الكمدال وجسدبب فدٍ سدقوط األمدم هدٍ 
ظدداهرة االنحددراؾ بؤشددكالها المخجلفددة، وبددالرجوع إلددً آَددات القددرآن نجددد أن بداَددة كددل انحددراؾ أو 

  .االنحراؾ فٍ األمم هو إبلَس حَنما مال عن أمر هللا ورفض السجود آلدم المإسس لحالة

 )2(﴾َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَمالَِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإَّلا ِإبِْليَس َأَبى َواْسَتْكبَ َر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ ﴿ : قال جعالً
 . 

إبلَس فٍ حَاة البشر، جحول االنحراؾ مدن وبنزول آدم )علَه السبلم( إلً األرض ودخول 
حالددة فردَددة إلددً ظدداهرة اججماعَددة لهددا أشددكالها المجعددددة ومبرراجهددا، بددل حجددً أندده أصددبحت لهددا 

  .مدارس وثقافة وفلسفة جبرر ظاهرة االنحراؾ فٍ المججمع، وجعطٍ لها ؼطاًء شرعَاً ودَنَاً 
لفكرَددة واالججماعَددة والسددلوكَة فددٍ وقددد اسددجعرض القددرآن الكددرَم صددوراً مددن هددذه االنحرافددات ا

قصص األنبَاء علَهم السبلم، وكان أحد أهم أهداؾ رسالة األنبَاء جقدوَم االنحدراؾ فدٍ المججمدع، 

       ِإْن ُأرِي  ُد ِإَّلا االص  الا َم  ا﴿ :فددٍ قولدده جعددالً   كمددا ورد علددً لسددان نبددٍ هللا شددعَب علَدده السددبلم
(3) ﴾ اْسَتطَْعتُ 

 الكرَم كلمة االنحراؾ فٍ عدة مواردواسجخدم القرآن ،  

(4) ﴾َوَمْن يُ َولِِّهْم يَ ْوَمِئٍذ ُدبُ َرُه ِإَّلا ُمَتَحرِّفًا ِلِقَتاٍل َأْو ُمَتَحي ًِّزا ِإَلٰى ِفئةَ  ﴿ :جؽََر الموضع : قال جعالً  .ٔ
. 

م َن الا ِذيَن َى اُدوْا ُيَحرِّفُ وَن اْلَكِل َم َع ن ماَواِ  ِعِو  ﴿جفسَر الشٍء خبلؾ أصله وما وضدع لده ، قدال جعدالً :  .ٕ
يِن  َر ُمْسَمٍع َورَاِعَنا لَيًّا بِ َْلِسَنِتِهْم َوهَْعًنا ِفي الدِّ َنا َواْسَمْع َغي ْ (5) ﴾َويَ ُقوُلوَن َسِمْعَنا َوَعَصي ْ

. 

َوِمَن النااِس َمن يَ ْعُبُد اللاَو َعَلى َح ْرٍن فَ ِاْن  ﴿ :أخذ ظاهر الشٍء أو طرفه دون الجعمق بؤصله ، قال جعالً .ٖ
ِْ َرَة َذلِ َك ُى  نْ َيا َواآْل ِس َر ال دُّ َْ ِه ِو  ِْ نَ ٌة انَقلَ َب َعلَ ى َو ٌر اْهَمَ نا بِ ِو َوِإْن َأَص ابَ ْتُو ِفت ْ ي ْ َْ  ﴾اْلُمبِ ين      َو اْلُخْس َراُن َأَصابَُو 

(6)
فالجامع المشجرك بدَن ،الفكر والمزاج  ، َكون مجؽَرفالذٌ َؤخذ ظاهر الدَن أو طرؾ الدَن   ،

                                                           

)1) Stanley Cohen obituary", www.theguardian.com,  
 . 34البقرة( 2)
 .88ىكد( 3)
 . 16االنفاؿ( 4)
 . 46النساء ( 5)
 . 11الحج( 6)
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بَن هذه المعانٍ ، االبجعاد عن أصل وجوهر الحقَقدة الجدٍ َجدب أن َجمسدك بهدا اإلنسدان إلدً أمدر 
  .مخالؾ للحقَقة

ألن الفطددرة جوافددق الخَددر  ،إضددافة إلددً أن محددور الحددق واالعجدددال فددٍ اإلنسددان هددٍ الفطددرة 
والحق ، وَبدأ االنحراؾ فٍ اإلنسان حَنما َمَل عن الفطرة ، وان الدَن والشدرَعة اإللهَدة جوافدق 

َه ا َّل تَ ْب ِديَل ِلَخْل ِ   ﴿ : فطرة اإلنسان ، قدال جعدالً يِن َحِنيً  ا ِفطْ َرَة اللا ِو الاتِ ي َفطَ َر النا اَس َعَلي ْ َه َك لِل دِّ ِْ فَ َ ِقْم َو
)1(﴾اللاوِ 

.   

    لذلك ، فإن اإلنسان فدٍ قدرارة نفسده َعجدرض وَخدالؾ أٌ ظداهرة إنحرافَدة وإن كدان ممارسداً 
  .لها ، ولذا َحاول أن َعطَها صبؽة شرعَة حجً َخمد صوت الفطرة فٍ داخله

وَعطددٍ القددرآن صددوراً لددبعض االنحرافددات الجددٍ حدددثت فددٍ األمددم السددابقة ، وكَددؾ أن هددذه 
  .أخمدت صوت الفطرة ومن ثم اسجعصت عملَة اإلصبلح لهااالنحرافات 

يَن ُأوتُ وا َأَلْم يَْ ِن لِلاِذيَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع قُ ُلوبُ ُهْم ِلذِْكِر اللاِو َوَم ا نَ  َزَل ِم َن اْلَح  ِّ َوََّل َيُكونُ وا َكالا ذِ  ﴿:  قال جعالً
ُهْم فَاِسُقونَ اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْْلََمُد ف َ  )2(﴾َقَسْت قُ ُلوبُ ُهْم وََكِثيٌر مِّن ْ

.  

وفٍ بَان آخر ، ذكدر القدرآن الكدرَم أن االنحدراؾ عدن الفطدرة َدإدٌ إلدً عددم االسدججابة   

َْ  ْذنَاُىْم بِاْلَبْ َس  اِ  َوالضا  رااِ   ﴿ :لعوامددل االبددجبلء والرجددوع لجددادة الحددق  َوَلَق  ْد َأْرَس  ْلَنا ِإلَ  ى أَُم  ٍم ِم  ْن قَ ْبِل  َك فََ 
اَ ُىْم بَْ ُسَنا َتَضراُعوا َوَلِكْن َقَسْت قُ ُلوبُ ُهْم َوزَياَن َلُهُم الشاْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَملُ  *َلَعلاُهْم يَ َتَضراُعوَن  َِ )3(﴾ونَ فَ َلْوََّل ِإْذ 

 . 

وإننا نري أن قسماً من االنحرافات كانت حاالت فردَة ، ثم جحولدت إلدً ظدواهر اججماعَدة 
ألن المججمدع قدد  ،منجشرة بَن أفراد المججمع ، وحَنذاك من الصعب جؽََر هذه الظاهرة أو جبدَلها 

  .جطبع علَها
بعددض  وقددد ضددرب القددرآن الكددرَم أمثلددة لهددذه الحالددة فددٍ قددوم بنددٍ إسددرابَل حَنمددا ارجكبددوا

فَِبَم ا نَ ْقِض ِهْم ِميثَ اقَ ُهْم  ﴿ :جعدالًقال  المحرمات وجحولت هذه المحرمات إلً ظاهرة اججماعَة عندهم
ٌُ بَ  ْل هَبَ  َع اللا  ُو عَ  َه  ا ِبُكْ   رِِىْم فَ  ال وَُكْ   رِِىْم بَِيَ  اِت اللا  ِو َوقَ   ْتِلِهُم اْلَنِْبيَ  اَ  بِغَْي  ِر َح  ْ  َوقَ   ْوِلِهْم قُ ُلوبُ نَ  ا ُغْل   يُ ْؤِمنُ  وَن ِإَّل َلي ْ

(4) ﴾قَِل  يال
فهددذه االنحرافددات الجددٍ كانددت َمارسددها بعددض فبددات مججمددع بنددٍ إسددرابَل جحولددت إلددً  ،

 .ظاهرة فٍ مججمع بنٍ إسرابَل ، وحملهم هللا المسإولَة الكاملة ججاهها
وهكذا فإن االنحرافات األخبلقَة والسلوكَة جكون بدداَجها حالدة فردَدة ولكدن بمدرور الوقدت   

  .ججحول إلً ظاهرة اججماعَة بسبب الجخاذل والجهاون من أفراد المججمع ججاهها
فنجددد أن الشددذوذ الجنسددٍ فددٍ قددوم لددوط مارسدده بعددض األفددراد كمددا جشددَر إلددً ذلددك بعددض 
الرواَات ، ولكنه انجشر وأصبحوا َمارسونه فٍ نادَهم ، أٌ أنه جحدول إلدً ظداهرة مسجحسدنة فدٍ 
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َوُلوهً ا ِإْذ قَ اَل ِلَقْوِم ِو َأتَ ْ تُوَن اْلَ اِحَش َة َوَأنْ  ُتْم ﴿لصعب إصبلح هذا المججمع المججمع ، وحَنذاك صار من ا
اَل َش ْهَوًة ِم ْن ُدوِن النَِّس اِ  بَ ْل َأنْ  ُتْم قَ  ْوٌم َتْجَهلُ وَن * َفَم ا َك انَ  َِ َِ َواَب قَ ْوِم ِو ِإَّلا َأْن قَ اُلوا تُ ْبِصُروَن * َأئِناُكْم لََتْ تُوَن الرِّ  

ُِوا َآَل ُلوٍط ِمْن قَ ْريَِتُكْم ِإن اُهْم أُنَاٌس يَ َتَطهاُرونَ أَ  ِر ْْ﴾)1(
 . 

وجاء فٍ جفسَر الشَخ الطبرسٍ 
(2)

أٌ عّرفهدا  ﴾ف لهمه ا فجورى ا وتقواى ا﴿فٍ جفسَر اآلَدة:  ،

 ..الفجور والجقوي وزهدها فٍ الفجور ورّؼبها فٍ الجقوي
 :المطلب الثانً : االنحراف فً ضوء السنة الشرٌفة 

وصددورت األحادَددث الشددرَفة االنحددراؾ والددذٌ َحصددل بعدددة أسددباب وَددإدٌ إلددً الهددبلك 
وحثت علً مقاومدة الشدهوات ومدا ججوجده إلَده الدنفس األمدارة بالسدوء ، وَمكدن مبلحظدة ذلدك فدٍ 

 جملة منها . 
)الهوي قرَن مهلك(

(3)
و)الهوي أعظم العدوَن( ،

(4)
و)من جسدرع إلدً الشدهوات جسدرعت  ،

إلَه اآلفات(..
(5)

و)الشدهوات سدمومات قداجبلت(.. و)أوصدَكم بمجانبدة الهدوي، فدإن الهدوي َددعو  ،
إلً العمً، وهو الضبلل فٍ اآلخرة والدنَا(.

(6)
و)إنك إن أطعت هدواك أصدمك وأعمداك وأفسدد ،  

منقلبك وأرداك(
 (7)

. 
علٍ )ع( قال: )رحم هللا امرءاً ندزع عدن شدهوجه، وقمدع هدوي نفسده، فدإن هدذه وعن اإلمام 

النفس أبعد شٍء منزعاً، وإنها ال جزال جنزل إلً معصدَة فدٍ هدوي(
 (8)

وعنده )ع( أَضداً: )رحدم  ،
هللا امرءاً كابد هواه، وكذب مناه(

 (9)
. 

 
 :المطلب الثالث : االنحراف فً ضوء كلمات العلماء 
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قبددل إن نددذكر الجصددور اإلسددبلمٍ لبلنحددراؾ  نددذكر مددا قالدده أحددد العلمدداء الؽددربََن عددن  
االنحدددراؾ إذ ذكدددر فدددٍ جعرَفددده : سدددلوك َخدددالؾ المعددداََر الجدددٍ َقددددرها النددداس ، إذا اجصدددفت 
باالسجمرارَة أصبح لها دور سلبٍ فٍ نظر الناس ،  وأصدبح مدن الضدرورٌ إن جهدجم بهدا وسدابل 

ما االنحراؾ فٍ جصدور اإلسدبلم فهدو جدرك الحدق والوسدطَة واالعجددال أَدا الضبط االججماعٍ ،  أ
مجاله وصوره كان موضوع االنحراؾ أو

(1)
 . 

(2)﴾ وكذلك ِعلناكم امة وسطا لتكونوا شهدا  على الناس ﴿قال جعالً : 
. 

والفرق بَن الجصدورَن إن الجصدور الؽربدٍ َقصدر النظدر علدً المعداََر االججماعَدة بَنمدا 
هددٍ قددد جكددون فاسدددة بَنمددا الجصددور اإلسددبلمٍ َشددمل كددل المعدداََر والقددَم اإلسددبلمَة وكددل أنددواع 

 .االنحراؾ بما فَها االنحراؾ العقابدٌ والفكرٌ 
 2113فً العراق ما بعد  المبحث الثانً : مظاهر االنحراف االجتماعً وعوامله 

  :2113المطلب األول  : مظاهر االنحراف االجتماعً فً العراق ما بعد 
َمكن إن نذكر مظاهر االنحراؾ بشكل نقداط مخجصدرة وإال فدالكبلم فدٍ كدل واحددة َدإدٌ إلدً 

 إطالة البحث ، ومن هذه المظاهر الجٍ جنجشر شَبا فشَبا : 
 .الصبلةالجهاون بالشعابر الجعبدَة وأولها  .ٔ
 . الجمَع وعدم الجدَة  .ٕ
 . إهدار األوقات وعدم جقدَر قَمة الزمن .ٖ
 . اإلسراؾ والجبذَر  .ٗ
 . والجعالٍ علً اآلخرَن. الكبر والؽرور  .٘
 .ارجكاب الفواحش كالزنا واللواط وارجَاد المقاهٍ واألماكن المشبوهة   .ٙ
  .رابط وحضن األسرةسوء الجربَة األسرَة والجفكك األسرٌ وعدم وجود . عقوق الوالدَن .1
 . الجدخَن جعاطٍ المسكرات والمخدرات .6
  .الجشبه بالكفار والفساق. جقلَد أهل الفساد من المشهورَن .1

 المعاكسات الهاجفَة ومن خبلل االنجرنَت ووسابل الجواصل االججماعٍ .  .ٓٔ
الجشددبه بؤهددل الكفددر فددٍ مبلبسددهم وكبلمهددم ومشددَجهم وحركدداجهم ورقصددهم وقصددات شددعرهم   .ٔٔ

 .ومجونهم
 . حب الراحة وعدم الصبر علً العمل الجاد المثمر .ٕٔ
 .سوء الخلق وعدم إنزال الناس منازلهم .ٖٔ
  .إهدار األوقات وعدم جقدَر قَمة الوقت .ٗٔ

 :المطلب الثانً : عوامل االنحراف االجتماعً 
هنالك العدَد من العوامل الجٍ مهدت لبلنحراؾ وأبعدت الناس وخاصدة الشدباب عدن دَدنهم 

 ومبادبهم وأدت بهم إلً ما ال َحمد عقباه ، وَمكن ذكر أهمها : 
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َُعدّد هدذا السدبب وحدده كافَداً للوقدوع فدٍ  : انقطاع أو ضعف صلة اإلنسىان بىاس سىبحانه وتعىالى .ٔ و
، إذ إّن الّشباب الدذٌ جخلّدً أو ابجعدد عدن جعدالَم دَنده  النحرافٍالمشكبلت الجٍ جإدٌ إلً السلوك أ

لكدون الدّدَن أحدد  ،وشرعه سَقع ببل شدك فدٍ االنحدراؾ بشدكٍل أكبدر مدن الّشدباب الدذٌ جمّسدك بهدا
األسددباب الجددٍ ُجعددّزز مجددال األخددبلق والقددَم فددٍ نفددس اإلنسددان، كمددا ُجنّحَدده عددن طرَددق الّرذَلددة 
َّة ُجنّحدٍ الفدرد  َُدزعج الُمججمدع واألفدراد لوجدود محداذََر شدرع َُمكن أن َإذٌ و والفواحش وكّل ما 

  عن الوقوع بمثل هذه الرذابل.
الدَن أو الفهم الخاطا والسدقَم ولدوٌ أعنداق النصدوص  فضعؾ الوازع الدَنٍ من جهل فٍ جعالَم

واالبجعاد عن منبع الدَن الحقَقٍ الكجاب والسنة الصحَحة وجصدَق االجهامدات بؤنهمدا همدا مصددر 
اإلرهاب َإدٌ إلً اإلحبلل ،  والسبب الربَسٍ فٍ هذا االنحدبلل هدو البعدد عدن مدنهج هللا الواحدد 

َعجه عصددمة مددن الخطددؤ، ونجدداة مددن الزلددل، فهددٍ خَددر كلهددا ذٌ الجددبلل، فقددد جعددل هللا جعددالً شددر
 وبركة كلها، وسعادة كلها، بها بقاء العالم وسعادجه، فَها رشده  وسبلمجه. 

ٍّ والحرمان االقجصادٌِ والجٍ جقود لمجموعدٍة  الفقر: .ٕ َقود الفقر لحالة من عدم االسجقرار االججماع
ا ُجسّبب ابجعاد األبوَن عن أبنابهم، وبالجالٍ َكدوُن قدد ممّ  ،من المشاكل االججماعَة الجٍ جهّدد األسرة

َُنجج أفراداً ذوٌ سلوكَات ُمنحرفة.   شَكل عقبة فٍ وجه الجنشبة والجربَة المثلً مّما 
إذا فرَغ المرء ولم َجد ما َفعله، فسَكون وقوعه فٍ االنحراؾ أسهل مّمن َشؽل وقجه بما َفَد،  الفراغ : .ٖ

ُة والفدراُغ( دحَّ داِس: الصِّ  ولهذا قال رسول هللا صلً هللا علَه وآله وسلم: )ِنعمجان مؽبوٌن فَهما كثٌَر من النَّ

(1) . 
عبد إذا اسجعمله فَما َعود علَه بالنفع فٍ دنَداه فبَن النبٍ علَه الصبلة والسبلم أن الفراغ نعمة فٍ حق ال

وأخراه، أما إذا لم َؽجنمه الشاب جحول من نعمة إلً نقمدة، ومدن منحدة إلدً محندة، وَصدبح شدبًحا مخًَفدا 
 .َحول الشاب إلً ألعوبة بَد شَاطَن الجن واإلنس

واحددا مدن أكبدر أسدباب  وقد قرر علماء النفس والجربَة فٍ الؽدرب أن فدراغ الشدباب فدٍ جلدك الدببلد َعدد
الجددرابم فَهددا. وأجمعددوا علددً أن الشدداب إذا اخجلددً بنفسدده أوقددات فراؼدده وردت علَدده األفكددار الحالمددة، 
والهواجس السارحة، واألهواء اآلثمة، والجخَبلت الجنسَة المثَرة، فبل َجد نفسه األمارة إال وقد جحركت 

اجس، فَجحدرك لجحقَدق خَاالجده ممدا َحملده علدً وهاجت أمام هذه الموجة من الجخَبلت واألهدواء والهدو
 .الوقوع فٍ كثَر مما هو محظور

ولدذلك كدان اؼجندام  ،ولَس هذا مما َنفرد به شباب الؽدرب بدل هدو ممدا َشدجرك فَده شدباب الددنَا بؤسدرها
أوقات الفراغ قبدل االنشدؽال، واسدجؽبلل زمدان الشدباب قبدل الهدرم، والصدحة قبدل المدرض، والحَداة قبدل 

 .الممات، من وصاَا الرسول صلً هللا علَه وسلم ألمجه
 للبَبة جؤثَر خاص فٍ اإلنسان، فاإلنسان كما َقال ابن بَبجه، فإن جربً فٍ بَبة جعجدز فساُد بٌئة اإلنسان: .ٗ

بالفضَلة واألخبلق الحسنة، صار اإلنسان َعجز بالفضَلة واألخبلق، وإن عاش فٍ بَبة موبوءة بالسدموم 
 .األخبلقَة والفكرَة، أصبح كذلك، فاإلنسان َإثر وَجؤثر

َقدول النبددٍ صددلً هللا علَدده وآلده سددلم: "كددل مولددود َولددد علدً الفطددرة، فددؤبواه َهوداندده، أو َنصددرانه، أو 
والنفس اإلنسانَة قابلة للخَر والشر، وعندها اسجعداد لبلسجقامة أو االنحدراؾ والبَبدة هدٍ ، (2)َمجسانه" 

 الجٍ جعزز ذلك وجَسره ، وفٍ هذا أجاد معروؾ الرصافٍ حَن قال :

 هددددددددددددددٍ األخددددددددددددددبلق جنبددددددددددددددت كالنبددددددددددددددات.. ... ..إذا سددددددددددددددقَت بمدددددددددددددداء المكرمددددددددددددددات
 جقددددددددددددددوم إذا جعهدددددددددددددددها المربددددددددددددددٍ.. ... ..علددددددددددددددً سدددددددددددددداق الفضددددددددددددددَلة مثمددددددددددددددرات

بر األخطدار علدً الشداب أن َعدَش فدٍ بَبدة َشدوبها القلدق واالضدطرابات النفسدَة والسدلوكَة، وأك
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سواء كانت بَبدة البَدت أو بَبدة الشدارع، فكدل َدإثر فدٍ مجالده، لدذلك َدري كثَدر مدن المدربَن: أن 
اإلنسان منذ مراهقجه َجب أن َهَؤ له جو صالح فدٍ البَدت أوالً ثدم خارجده فدٍ المدرسدة والشدارع 

حجًما سوؾ َجؤثر بما َخجلط به وَعاَشه والبَت، والمدرسة، والشارع هٍ المحَط والبَبة الجدٍ  ألنه
 .جسجؽرق أكثر حَاة اإلنسان، فإذا صلحت هذه األماكن صلح اإلنسان

إّن اإلنساَن انعكاس لمدا فدٍ بَبجده، فدإذا صدلحت صدلح وإذا فسددت فسدد، فمدن نشدؤ فدٍ بَبدة جشدّجع 
فإّنده سدَكون أكثدر احجمالَدة للوقدوع فدٍ االنحدراؾ مدن ؼَدره، فقدد قدال  االنحراؾ أو جَّسدر دربده،

ُبَث ََّل َيْخُرُج ِإَّلا َنِكًدا ﴿ جعالً: َْ (1) ﴾ َواْلبَ َلُد الطايُِّب َيْخُرُج نَ َباتُُو بِِاْذِن رَبِِّو َوالاِذي 
.  

ٌّ اإلنسان أو أحدهما له الجدؤثَر فدٍ ذلدك ، ولهدذا َجدب علدً  المدرء أن َخجدار وكذلك فساد والد
شرَكاً صالحاً لَشاركه حَاجه وجربَة أوالده ، فإّن أخبلَق الوالدَن وجعاملهما وقَمهما جدإّثران علدً 

َُولد علً الفطرة، وسلوك والدَه هو ما َإثِّر به باإلَجاب أو الّسدلب ، وكدذلك  ،األبناء فل  إذ إّن الطِّ
موره وأسباب معَشجه سَزوره الهّم والفقر والؽدّم عندما َفقد اإلنسان والده الذٌ كان َرعاه وَدّبر أ

مّما قد َدفعده لكثَدٍر مدن الّسدلوكَات السدَبة كالسدرقة وبَدع المخددرات وؼَرهدا، وبالجدالٍ لطرَدق  ،
والجفكك األسرٌ من أكبر األسباب الجدٍ جددفع إلدً انحدراؾ الشدباب، فدإذا وجدد الشداب االنحراؾ. 

فداألم فدٍ ناحَدة واألب فدٍ ناحَدة أخدري، أو أن األب ال َؤبده  والفجاة أن األبوَن خبلفاجهما دابمدة ،
للبَت ولجربَة أوالده.. فكل هذه األمور ججسبب فٍ القلق النفسٍ عند الطفل، وَشب علً هدذا القلدق 
ثم َججه إلً االنحراؾ من شرب للخمور، أو المخدرات لَنسً مججمعه الصؽَر "األسرة" وَبحدث 

ن بها مججمعا آخر لعله َجد فَه ما لم َجده فٍ أسرجه. وهدذه الرفقدة له عن رفقة خارج األسرة َكوّ 
 . لها دورها فٍ جشكَل هذا الشاب صبلحا أو عكسه

ال َعرؾ بعض الّشباب مقدار الّنعمدة الجدٍ هدم فَهدا فدٍ حالدة الؽندً، فَقومدون بجبدذَر  كثرة المال: .٘
 نحرافهم. المال وإنفاقه بإسراؾ فَما ال َفَد، وقد َكون هذا أحد أسباب ا

َّجهم بشكٍل مطلدٍق وؼَدر مسدإول، فدإّن عواقدب األمدور  الحرٌة المطلقة: .ٙ عندما َمارس الّشباب حر
جكددون وخَمددة، فهددم َظّنددون أّن معنددً الحرَددة َججّسددد فددٍ قددول وفعددل مددا َشدداإون، وفددٍ الخددروج 

لة والدخول دون رقَب، وفٍ لبس وصرؾ ما َرَدون، وال َدرون أّن هذه المفاهَم الخاطبة موصد
 لطرَق االنحراؾ. 

َّن  :مصاحبة أصدقاء الّسوء  .1 َّة انحراؾ الّشباب إذا كان أصدقاإهم كدذلك، وقدد بد فهٍ جزَد احجمال
: مثددل الجلددَس الصددالح مثددل مدددي أثددر الرفَددق فددٍ قولدده: -صددلً هللا علَدده وآلدده وسددلم -رسددول هللا 

إن لدم َحدرق  القدَن العطار إن لم َعطك من عطره أصابك مدن رَحده ، ومثدل الجلدَس السدوء مثدل
ثوبك أصابك من رَحه

(2)
 . 

ال شددك أن الرفقددة جقددع فددٍ قاعدددة الحاجددات االججماعَددة فكددل إنسددان َحجدداج الرفقددة، ألن الرفقددة 
حاجة نفسَة مجؤصدلة فدٍ الدنفس البشدرَة مدن َدوم َبددأ َددرك وَفهدم مدا َددور حولده، فدإذا صدلحت 

ولددذلك كددان الجوجَدده النبددوٌ فددٍ اخجَددار الرفقددة صددلح اإلنسددان وإذا حدددث العكددس فسددد اإلنسددان، 
َّدراً حَدا قلبدك، وانشدرح صددرك، واسدجنار فكدرك، وبّصدرك  األصدقاء والرفقاء ، فدإذا صداحبت خ

 .بعَوبددددددددددددددك، وأعانددددددددددددددك علددددددددددددددً الطاعددددددددددددددة، ودلّددددددددددددددك علددددددددددددددً أهددددددددددددددل الخَددددددددددددددر
وجلَس الخَر َذكرك باهلل، وَحفظك فٍ حضرجك ومؽَبك، وَحافظ علً سمعجك، ومجدالس الخَدر 

مة وجحفّها المبلبكة، وججنّزل علَها السكَنة، فاحرص علدً رفقدة الطَبدَن المسدجقَمَن، جؽشاها الرح
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 .وال جعددددددددددددددددددددددددددددددددد عَندددددددددددددددددددددددددددددددداك عددددددددددددددددددددددددددددددددنهم، فددددددددددددددددددددددددددددددددإنهم أمندددددددددددددددددددددددددددددددداء
َُحّسن لدك القبدَح،  َُفسد علَك دَنك، وَخفٍ عنك عَوبك،  والحذر كل الحذر من رفَق السوء، فإنه 

َُقّبح لك الحسن، َجّرك إلً الرذَلة، وَباعدك من كل فضدَلة َُجّربدك علدً فعدل الموبقدات و ، حجدً 
 .واآلثام

إن لئلعبلم جؤثَرا سلبَا علً عقول الناس جمًَعا كبَرهم وصؽَرهم وقد  :التأثٌر السلبً لإلعالم .6
جنوع اإلعبلم بَن مربٍ ومسموع كلها جقصؾ العقول قصفا وجخاطب ؼرابز الشباب خطابا 
مشبوبا، أججت معه العواطؾ وأثارت مكنونات النفوس وعرضت نماذج للقدوات ؼَر صالحة 

ر من الشباب َشكل ثقافجه وشخصَجه بالطرَقة الجٍ مما أثر فٍ شخصَة الشباب، حجً أخذ كثَ
واإلعبلم بشكل عام سبلح ذو حدَن من الممكن أن َكون نافًعا للشاب، ومن ، َحبها وَهواها

الممكن أن َكون عامبلً من عوامل االنحراؾ، ولكن المشاهد فٍ الواقع هو أن ما جعرضه وسابل 
والمسلسبلت األجنبَة البولَسَة، أو اإلثارة أو  إعبلمنا بداَة من أفبلم الكارجون إلً األفبلم

الرعب، مع الجفصَل فٍ مواطن االنحراؾ كالرقص والزنا وشرب المخدرات وجرابم السرقة، 
  .كل هذا ما هو إال طرَق لبلنحراؾ الفكرٌ والسلوكٍ لدي شبابنا

سددابل اإلعددبلم المخجلفددة المربَددة ،والمقددروءة ،والمسددموعة سدداهمت فددٍ نشددر فددالكثَر مددن و

ِإنا الا ِذيَن ُيِحبُّ وَن َأْن َتِش يَع اْلَ اِحَش ُة ِف ي الا ِذيَن آَمنُ وا َلُه ْم َع َذاٌب ﴿  :الرذَلة ومحاربدة الفضدَلة قدال جعدالً 
َرِة َواللاُو يَ ْعَلُم َوَأنْ تُ  ِْ نْ َيا َواآْل (1) ﴾ْم ََّل تَ ْعَلُم ونَ َألِيٌم ِفي الدُّ

منها أصابع خفَدة النراهدا، هدذه األصدابع جسدهر  ،

لجصددل إلددً أفضددل الطددرق، لكددٍ جسددَطر علددً المججمددع، كددإؼراق األسددواق بددؤفبلم الفَدددَو، وبددث 
المسلسبلت، وَجعلون للفساد أفضدل المدودَبلت بقصدد اإللهداء واالنحدراؾ ومدن طدرقهم فدٍ نشدر 

الحدرام وججمَلده مدن خدبلل، وجَسدَر االنحراؾ : جشجَع الناس علدً النظدر إلدً الحدرام ، وجدزََن 
الحرام وجَسَر الوقوع فَه، وطرح وسابل جدَدة لفعل الحرام، وؼرس حب الفاحشة فٍ النفدوس ،  
ونشر القدوة السَبة بَن الناس ، وإلباس الحدق بالباطدل ، الحلدول الجاهلَدة عندد عدرض المشدكبلت 

، وجضدََع المعدانٍ اإلسدبلمَة، وكدذلك  الحَاجَة ومنع المفكرَن والوعاظ المإثرَن فدٍ حَداة النداس
الجطور الهابل فٍ الجكنولوجَا واالجصاالت حَث أصبح بمقدور الشدخص أن َددخل مجاهدات كثَدرة 
مجوفرة له مثل االنجرنت بمؽرَاجها الجدٍ ال جنجهدٍ والمحطدات الفضدابَة الجدٍ ال جحجدرم ال دَدن وال 

فضابَة اإلباحَة ساهم بقوة فٍ إفساد الشدباب عرؾ واالنجشار الهابل للمواقع اإلباحَة والمحطات ال
 .ولؤلسؾ ال رقَب وال محاسب

  :إضافة لما َفعله اإلعبلم الحدَث من آثار مدمرة علً األطفال أهمها
  .َحرم الطفل من الججربة الحَاجَة الفعلَة الجٍ ججطور من خبللها قدراجه إذا شؽل بمجابعة الجلفاز .ٔ
الذٌ َعجبر ضدرورَاً للنمدو الجسدمٍ والنفسدٍ فضدبلً عدن حرمانده َحرم الطفل من ممارسة اللعب  .ٕ

  .من المطالعة والحوار مع والدَه
الجلفاز َعطل خَال الطفل ألنه َسجسلم للمناظر واألفكار الجدٍ جقددم لده دون أن َشدارك فَهدا فَؽَدب  .ٖ

 . حسه النقدٌ وقدراجه علً الجفكَر
فدٍ حفدظ أؼدانٍ اإلعبلندات وجردَدد شدعاراجها َسجفرغ طاقات الطفدل وقدراجده الهابلدة علدً الحفدظ  .ٗ

.َشبع الجلفاز فٍ النشء حب المؽامرة كما َنمدٍ المشداؼبة والعدوانَدة وَدزرع فدٍ النفدوس الجمدرد 
  .علً الكبار والجحرر من القَود األخبلقَة

                                                           

 .19( سكرة النكر1)



 

(888) 

مدا َقوم بإثارة الؽرابز البهَمَة لدي الطفل مبكرا وإَقداد الددوافع الجنسدَة قبدل النضدوج الطبَعدٍ م  .٘
  .َنجج إضرابات عقلَة ونفسَة وجسدَة

  .َدعو النشء إلً الخمر والجدخَن واإلدمان وَلقنهم فنون الؽزل والعشق .ٙ
له دور خطَر فٍ إفساد اللؽة العربَة لؽة القرآن وجدعَم الُعجمة وإشاعة اللحن .جؽَر أنماط الحَداة  .1

 .إلً اإلفراط بالسهر ، مع جقدَس الفنانَن بدالً من العلماء
لعلمانَة والحداثة والشعارات الجٍ جقودها هدذه األحدزاب الجدٍ وضدعوا بَنندا وَجكلمدون بلؽجندا وهدم ا .6

  .علدددً آثدددار أسدددبلفهم المإسسدددَن لهدددذا األحدددزاب مقجددددون الجدددٍ جفجدددك فدددٍ جسدددد مججمعندددا
وحجً هذه اللحظدة الجدٍ جقدرأ فَهدا، ال َفجبدون عدن جخطدَطهم  فهإالء جخطَط.. جدبَر.. اججماعات،

وذلدددك لجددددمَر الشدددباب المسدددلم، إنهدددم حاقددددون كدددارهون لندددا، إنهدددم الَهدددود والنصددداري، الخبَدددث، 
 ..وأصدددددددددددددددددددددددحاب المبدددددددددددددددددددددددادئ الهدامدددددددددددددددددددددددة والمندددددددددددددددددددددددافقون والفاسدددددددددددددددددددددددقون،

  :ومن هذه الشعارات الجٍ َطلقونها
حقدددوق المدددرأة ، االخدددجبلط ، الدددجهكم بالددددَن ورجالددده ، مدددن عمدددل بددده أو جعلمددده ووصدددفهم 

درهم بددزعم حرَددة الددرأٌ و النقددد ، وؼَرهددا مددن الشددعارات باألوصدداؾ القبَحددة ، إنقدداص مددن قدد
 المؽرضة .

ومن أسالَبهم هو السعٍ إلً جؽََر المججمع بؤن صار َلهث خلؾ الموضة وموضدة الوقدت 
، وكدذلك المندداهج الدراسددَة : فقدد حرصددوا أن جكددون المنداهج بعَدددة عددن  والجشدبه بالفسدداق والكفددار

المحرك للنفس، الدافع لجكوَن السلوكَات المثالَة، وجعدل الوسدابل ؼرس اإلَمان الحقَقٍ، اإلَمان 
أهداؾ: فالسَارة مثبلً هٍ وسَلة للجنقل، ولكدن اآلن أصدبح اللدون وندوع السدَارة وسدرعجها وثمنهدا 
هددو األهددم مددن وسددَلة الجنقددل ، إن اسددجهدافهم للشددباب، ألن الشددباب هددم الطاقددة الفاعلددة للمججمددع ، 

وجوجدد أمدور  جهز أركان عروشهم عندما جسجَقظ األمة اإلسدبلمَة بشدبابها وخوفهم المسجمر من أن
أخري لها دور فٍ انحدراؾ الشدباب  ، منهدا جهمدَش دور الشدباب وإحسداس الشداب بالؽربدة وسدط 

محبدة  ,والفجنة بؤهل الؽدرب وحضدارجهم . وفورة الشهوة وطؽَان الؽرَزة مع صعوبة الزواج أهله
وجقصدَر كثَدر مدن المعلمدَن فدٍ المددارس ، البطالدة واالسدجنكاؾ مدن . أهل الفساد من المشهورَن

والسدفر إلدً بدبلد  وسوء خلق بعض المجدَنَن وؼلظدجهم ، وجقصدَر بعدض المبلؽدَن. األعمال الدنَا
 . الخبلعة والمجون ، وإخجبلط الرجال بالنساء فٍ األماكن العامة وبعض دوابر العمل

 
 اف والتوصٌاتالمبحث الثالث : عالج حاالت االنحر

 :المطلب األول : عالج حاالت االنحراف 
ذلددك لكددٍ َحمددل الجمَددع المسددإولَة  ،َعددالج القددرآن االنحرافددات الفردَددة بخطدداب جمدداعٍ  

  . ججاه أٌ حالة انحرافَة فردَة

ُهْم َوَّل ِنَس ا  مِّ ن نَِّس ا  يَا َأي َُّها الاِذيَن آَمُنوا َّل َيْسَخْر قَ ْوٌم مِّن قَ ْوٍم َعَسى َأن َيُكونُوا  ﴿: قال جعالً ًرا مِّ ن ْ ي ْ َْ
ُهنا َوَّل تَ ْلِمُزوا َأنُ َسُكْم َوَّل تَ َنابَ ُزوا بِاْلَْلَقاِب بِْئَس اَِّلْسُم اْلُ ُسوُق ب َ  ًرا مِّن ْ ي ْ َْ يَماِن َوَمْن لَ ْم يَ تُ ْب  ْعَد َعَسى َأن َيُكنا  ااْلِ

(1)﴾ فَُ ولَِئَك ُىُم الظااِلُمونَ 
 . 
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السلوك االنحرافٍ بدر من رجل من أصحاب النبٍ صلً هللا علَه وآله ججاه رجل آخر ، فهذا      
ومن إمرأة ججاه إمرأة أخري ، إال أن القرآن الكرَم وجه الخطاب بصورة جماعَة ، وبمعندً آخدر 

 . نظر إلَها كظاهرة إججماعَة ال حالة فردَة
  .معالجة السلوكَات االنحرافَةهناك أمثلة أخري فٍ القرآن حَث أنه َخاطب المججمع فٍ 

)1( ﴾يَا َأي َُّها الاِذيَن آَمُنوْا ََّل تَْ ُكُلوْا الرِّبَا َأْ َعافاً مَُّضاَعَ ًة َوات اُقوْا الّلَو َلَعلاُكْم تُ ْ ِلُحوَن  ﴿  :قال جعالً
. 

  اآلَةفمع العلم أن الربا كان ال َمارسه إال األؼنَاء ، ولكن القرآن خاطب المججمع فٍ هذه 

تُ لُ وا َأْوَّلدَُك ْم ِم ْن ُقْل تَ َعاَلْوا َأْتُل َما َح راَم رَبُُّك ْم َعلَ ْيُكْم َأَّلا ُتْش رُِكوا بِ ِو َش ْيًئا َوبِاْلَوالِ َدْيِن ِإْحَس انًا َوَّل تَ قْ  ﴿: قال جعالً
ال ن اْ َس الاتِ ي َح راَم اللّ ُو ِإَّلا بِ اْلَح ِّ  َها َوَما َبَطَن َوَّل تَ ْقتُ ُلوا ِإْمالٍق َنْحُن نَ ْرزُُقُكْم َوِإيااُىْم َوَّل تَ ْقَربُوا اْلَ َواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ 

)2(﴾َذِلُكْم َوصااُكْم بِِو َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلونَ 
 . 

       فددبل شددك أن بعددض هددذه االنحرافددات كانددت فردَددة ، ولكددن القددرآن جعامددل معهددا كظدداهرة      
  .ألن خطرها فٍ االنجشار بَن أفراد المججمع واضح وسرَع ،اججماعَة 

ْش َيَة  ﴿  :وقدالوقد خاطدب القدرآن الكدرَم مججمدع بندٍ إسدرابَل مدن قبدل  َْ َوََّل تَ ْقتُ لُ وا َأْوََّلدَُك ْم 
ْطًئا َكِبيًرا * َوََّل تَ ْقَربُوا الزِّ  ِْ َلُهْم َكاَن  َنى ِإناُو َك اَن فَاِحَش ًة َوَس اَ  * َوََّل تَ ْقتُ لُ وا ال ن اْ َس ِإْماَلٍق َنْحُن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإيااُكْم ِإنا قَ ت ْ

َعْلنَ ا ِلَولِيِّ ِو ُس ْلطَاناً فَ الَ ُيْس ِرن فِّ ي اْلَقْت ِل ِإنا ُو َك اَن  الاِتي َحراَم اللاُو ِإَّلا الاِتي َحراَم الّلُو ِإَّلا بِالَح ِّ  َِ َوَمن قُِتَل َمْظُلوماً فَ َقْد 
)3(﴾ َمْنُصوراً 

 . 

إن مشددكلة االنحددراؾ لدددي الشددباب  الجددٍ عرضددت ال َقددوي فددرد أو مإسسددة علددً حلهددا أو 
الجؽلددب علَهددا، وإنمددا ال بددد للقضدداء علددً آثددار هددذه الحملددة الشرسددة مددن وقددوؾ الدددول واألفددراد 
والمإسسدات الرسددمَة واألهلَدة فددٍ وجدده هدذا الجَددار الجدارؾ، الددذٌ َكدداد أن َقجلدع اإلسددبلم وقَمدده 

ب المسلمَن، بدل وَدإدٌ إلدً فقددهم لهدوَجهم، وذوبدانهم فدٍ المججمعدات الجدٍ جقدوم ومبادبه من قلو
علً الكفر واإللحاد والجحلل من القَم والمبادئ واألخبلق، وهدذا بدبل شدك هددؾ اسدجراجَجٍ للددول 

 الكبري، والجٍ جسعً إلً فرض قَمها ومبادبها ونمط حَاجها علً الشعوب الفقَرة والضعَفة. 
أنه لَس بمقدور الدول أو الشعوب مندع جسدرب هدذه المدواد اإلعبلمَدة إلدً  ومما َإسؾ له 

ببلدهم، إذ أن األقمار الصناعَة العمبلقة  جعلت من المسجحَل علً أٌ دولة مهما كانت أن جحدول 
دون وصددول هددذا الؽددزو إلددً شددعوبها، ولقددد خدددمت هددذه األجهددزة المجطددورة مددن إنجرنددت وإعددبلم 

لكبددري بصددورٍة لددم َسددبق لهددا مثَددل، حَددث َقومددون بجددذلَل  العقددول بجمَددع صددوره جلددك الشددعوب ا
البشرَة وعمل مسداج لهدا َصدَبها بندوع مدن الجخددَر، وَسدمح لهدا باسدجقبال هدذه المدواد اإلعبلمَدة 
دون أدنددً مقاومددة، ولددَس بمقدددور الدددول وحدددها وقددؾ هددذا الجَددار الجددارؾ، وإنمددا ال بددد لؤلسددر 

ة، ووقؾ أو الحد من آثار هذه الحرب الشرسة الجدٍ ال جبقدٍ وال واألفراد من المساهمة فٍ المقاوم
جذر، ومن أهم أسلحة المواجهة ضرورة جحكم األسدرة فدٍ فجدرات اسدجعمال هدذه األجهدزة، وجحدَدد 
المواد الصدالحة مدن ؼَرهدا، وعددم السدماح ألبندابهم بداالطبلع أو مشداهدة هدذه المدواد المعروضدة 

َددؤجٍ علددً رأس اإلجددراءات الوقابَددة الجددٍ ال بددد مددن جوعَددة  دونمددا ضددابط أو رقَددب، وهددذا حقَقددة
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المسددلمَن بؤهمَجهدددا وعظدددَم جؤثَرهدددا، وإال فدددبل َمكددن ألٌ أجهدددزة مهمدددا جطدددورت أن جحدددول دون 
وصول هذا الؽزو إلً عقر دارنا، ، وال بد من حملة جوعَة ببَان خطدورة هدذه الحملدة، وضدرورة 

مجها، كما أنه ال بد من جوفَر بدَل إسدبلمٍ َحمدل قدَم مساهمة األسرة والمإسسات األهلَة فٍ مقاو
حجً نقنع المججمع المسدلم  ،اإلسبلم ومبادبه، علً أن َكون علً نفس المسجوي من الجقنَة واإلبداع

خاصة األبناء من قدرة المسلمَن علً المواجهة والجصددٌ، وهدذا َحجداج إلدً جهدود علمَدة جبدارة 
 . ورأس مال كبَر

أمدام أٌ ظداهرة إنحدراؾ فدٍ   موقفان من االنحدراؾ بدَن اإلَجداب والسدلب وفٍ الحقَقة َوجد
 : المججمع 

موقؾ سلبٍ َجمثل فٍ اعجزال المججمع وعدم جحمل أٌ مسإولَة جؽََدر ، والدبعض َجخدذ ردة فعدل  .ٔ
  .سلبَة وَصدر منه موقؾ مجطرؾ

االنحددراؾ ، وحجددً الموقددؾ اإلَجددابٍ ، وَجمثددل فددٍ أخددذ ردة فعددل إَجابَددة وجحدددٌ أمددام حالددة  .ٕ
  . المقاطعة أو االعجزال َكون بنفس إَجابٍ ولَس سلبٍ

  :وفٍ ذلك أشار القرآن إلً قصة أصحاب السبت ، حَنما انقسم المججمع إلً فبجَن
  .فبة اجخذت موقفاً سلبَاً واعجزلت االنحراؾ ولم جبد أٌ ردة فعل

نصدح واألمدر بدالمعروؾ والنهدٍ وفبة اجخذت موقفاً إَجابَاً عبر مواجهة االنحدراؾ عبدر ال
  .عن المنكر ، فؤَد هللا عز وجل الفبة الجٍ كانت جمارس دوراً إَجابَاً فٍ مواجهة االنحراؾ

بُ ُهْم َع َذابًا َش ِديًدا قَ اُلوْا َمْع  ﴿ : قال جعالً ُهْم لِ َم تَِعظُ وَن قَ ْوًم ا اللّ ُو ُمْهِلُكُه ْم َأْو ُمَع ذِّ رًَة ذِ َوِإَذ قَاَلْت أُما ٌة مِّ ن ْ
َْ  ْذنَا الا  ِذيَن ظََلُم  وْا بَِع  َذاٍب  *ِإلَ  ى رَبُِّك  ْم َوَلَعلاُه  ْم يَ ت اُق  وَن  َه  ْوَن َع  ِن السُّ  وِ  َوَأ نَ  ا الا  ِذيَن يَ ن ْ فَ َلما  ا َنُس  وْا َم  ا ذُكِّ  ُروْا بِ  ِو َأنَجي ْ
(1)﴾بَِئيٍس ِبَما َكانُوْا يَ ْ ُسُقوَن 

 . 

بدورها المنشدود فدٍ جقوَدة إَمدان أفدراد المججمدع وجحدذَرهم  أن جقوم المإسسات اإلسبلمَة 
من االنحبلل األخبلقٍ وجوعَجهم بحرمة هذه الجرابم والعقوبات المجرجبة علَها فٍ الدنَا واآلخدرة، 
وذلك عن طرَق الجؤكَد علً خطباء الجوامع وأبمة المساجد والمبلؽَن والمحاضدرَن بدؤن َجنداولوا 

أفراد المججمع إلً عدم الوقدوع فَده وإلدً كَفَدة جفدادٌ حدوثده، وأن موضوع االنحراؾ  وَرشدوا 
لها حضور مإثر وفاعل فدٍ المناسدبات وأمداكن ججمدع الشدباب واسدجثمارها فدٍ الجوعَدة والجوجَده 
واإلرشاد، كما أن علَهدا اسدجؽبلل المندابر اإلعبلمَدة )المقدروءة والمسدموعة والمربَدة( فدٍ جحقَدق 

  .رسالجها 
دور كبَر فٍ وقاَة المججمع من جرابم االنحبلل األخبلقدٍ  الجربَة ومدارسهاوَناط بوزارة 

ومعالججها، إذ إن أكثر أفراد المججمع ال بد وأن َلجحقوا بالمدارس فَنبؽٍ أن َفعل محجوي المنداهج 
الدراسَة الموجهة لمعالجة جلدك الجدرابم جفعدَبلً إَجابَداً عدن طرَدق المعلمدَن واألنشدطة المدرسدَة، 

أن علً مدَرٌ المدارس والمرشدَن دور كبَر فٍ مجابعدة الطدبلب ومبلحظدجهم والجنبَده علدً كما 
بعددض السددلوكَات الجددٍ جكددون الشددرارة األولددً لوقددوع مثددل جلددك الجددرابم، كمددا َمكددن أن جنسددق 

 .المدارس مع إدارات الجربَة والجعلَم وأهل الطلبة 
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مسددإولَة كبَددرة فددٍ وقاَددة ومددن جانددب آخددر  جلقددً علددً وسددابل اإلعددبلم بشددجً صددورها 
المججمددع مددن جددرابم االنحددبلل األخبلقددٍ، إذ إن بعددض الشددباب َددجعلم مددن وسددابل اإلعددبلم كَفَددة 
ارجكدداب هددذه الجددرابم، وبعضددهم اآلخددر جكددون وسددابل اإلعددبلم داعَددة لدده باإلثددارة إلددً االنحددبلل 

األفددراد فددإن علددً  األخبلقددٍ ثددم ارجكدداب الجرَمددة، وألن وسددابل اإلعددبلم هددٍ األكثددر جددؤثَراً علددً
 .وسدددددابلنا اإلعبلمَدددددة أن جقددددددم البدددددرامج الوقابَدددددة والعبلجَدددددة لبلنحدددددبلل األخبلقدددددٍ وجرابمددددده

جندداط مسددإولَة جسددَمة فددٍ جوعَددة وجحددذَر أفددراد أسددرهم مددن الوقددوع فددٍ مثددل جلددك وعلددً اآلبدداء 
ال َكفدٍ  الجرابم، كما أنهم مطالبون بمجدابعجهم والمحافظدة علدَهم، ومصدارحجهم عندد الجوعَدة، فقدد

الجلمَح فٍ هذا الوقت، كمدا أن علدَهم جدوفَر الوسدابل المشدروعة للجرفَده عدن أبندابهم وعددم جدوفَر 
 .بعددددددددض الوسددددددددابل الجددددددددٍ قددددددددد جسدددددددداعد وجدددددددددعو إلددددددددً ارجكدددددددداب الجرَمددددددددة األخبلقَددددددددة

وأَضا المججمع له الدور فٍ ذلك فإن كل فرد فٍ المججمع له دور فٍ الوقاَة مدن جدرابم االنحدبلل 
قال جعدالً:" كندجم خَدر أمدة أخرجدت للنداس جدؤمرون بدالمعروؾ وجنهدون عدن المنكدر"،  األخبلقٍ 

فالساكت عن وقاَة المججمع مدن جلدك الجدرابم شدَطان أخدرس، ومدن اعجددي علدً ؼَدرك الَدوم قدد 
 .َعجدٌ علَك أو علً أحد أفراد عابلجك ؼداً 

بولَة كبَدرة ال َمكدن لذلك فإن وقاَة المججمع من االنحدبلل األخبلقدٍ وجرابمده المإلمدة مسد
أن ججحملها جهة محددة أو أفراد معََن، وإنما البد أن َشعر الجمَع بخطر المشكلة أوالً ثم ججكداجؾ 
الجهود وَجعاون األفراد فٍ جلك الوقاَة والعبلج قال هللا جعالً:" وما كان ربدك لَهلدك القدري بظلدٍم 

   ."وأهلها مصلحون
ا المجددال  إذ قددال : )أال أخبددركم بشددٍء إن أنددجم ونخددجم بمددا ذكددره رسددول هللا )ص( فددٍ هددذ

فعلجموه جباعد الشدَطان عدنكم كمدا جباعدد المشدرق عدن المؽدرب؟. قدالوا: بلدً َدا رسدول هللا.. فقدال 
)ص(: الصوم َسِوُد وجهه، والصدقة جكسر ظهره، والحب فٍ هللا والمإازرة علً العمدل الصدالح 

َقطع دابره، واالسجؽفار َقطع وجَنه(
(1)

وجاء فٍ الرواَات: ) إن إبلَس قال خمسة لَس لدٍ فدَهم  ،
 حَلة وسابر الناس فٍ قبضجٍ:

 صادقة واجكل علَه فٍ جمَع أموره.ن اعجصم باهلل عن نَة . مأ
 ومن كثر جسبَحه فٍ لَله ونهاره. .ب
 ومن رضٍ ألخَه المإمن ما َرضاه لنفسه. .ج
 ومن لم َجزع علً المصَبة حجً جصَبه.. .د

رضٍ بما قسم هللا له ولم َهجم برزقهومن  .هـ
(2)

. 
 

 :المطلب الثانً : التوصٌات 
أن االنحراؾ له أسباب ذاجَة وموضوعَة وعبلجه َكمن فٍ رسم إسدجراجَجَة حضدارَة شداملة 

والعبلج لدَس جسدكَناً لؤللدم بدل ال بدد مدن ،  َلجقٍ فَها النص الشرعٍ واحجَاجات العصر واإلنسان
البناء الحضارٌ الذٌ َقٍ من االنحراؾ. ومن مقومات جلك اإلسجراجَجَة مدا اإلسهام اإلَجابٍ فٍ 

 :َلٍ
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 . جطوَر المدرسة لجسججَب لجحدَات المرحلة واحجَاجات المججمع . أ
جطوَر المسجد لجمكَنه من أداء رسالجه الجربوَدة واالججماعَدة والعلمَدة والجعبدَدة وإنشداء الرَداض  . ب

 . القرآنَة الجابعة
مربَن ذوٌ خبرة علمَة وجربوَة َساعدون علً جحصَن الطفدل وجزوَدده مبكدرا للمسجد مع جعََن 

 .ببعض القَم وبعض الخبرات المناسبة لسنه
جطوَر الخطاب الجبلَؽٍ والمجالس الحسدَنَة والمحاضدرات الثقافَدة لَرجفدع إلدً مسدجوي مجطلبدات  . ت

 .المرحلة والعصر
 .بقَمة العمل نشر الوعٍ االججماعٍ اإلسبلمٍ لَسجعَد المسلم الوعٍ . ث
  .رفع مردود المإسسات االقجصادَة لجوفَر األموال لجشؽَل الشباب فٍ قطاعات الخدمات المخجلفة . ج
إحَاء الضمَر الجماعٍ فدٍ األمدة السدجعادة الدجبلحم بدَن أفدراد المججمدع فبدذلك جحَدا وظَفدة األمدر  . ح

 .بالمعروؾ والنهٍ عن المنكر والجكافل االججماعٍ
 ومن طرق العالج أٌضاً : 

األلفة بَن أطراؾ المججمع وأن َعجقد الجمَع بدؤن المججمدع بشدبابه وكبداره كالجسدد الواحدد إذا فسدد  .ٔ
 ..منه عضو أدي ذلك إلً فساد الكل

علً الشباب والفجَات أن َجنبهوا فٍ اخجَار الصحبة من كان ذا خَر وصبلح وعقل ، مدن أجدل أن  .ٕ
ه ، فَدزن النداس قبدل مصداحبجهم بالبحدث عدن أحدوالهم وسدمعجهم، َكجسب من خَره وصبلحه وعقل

فددإن كددانوا ذوٌ خلددق فاضددل ودَددن مسددجقَم وسددمعة طَبددة فهددم ضددالجه المنشددودة وؼنَمجدده المحددرزة 
 ..فلَسجمسك بهم وإال فالواجب الحذر منهم والبعد عنهم

 .ن علَهم السبلموسَرة المعصومَقراءة بعض الكجب النافعة وأهم الكجب النافعة كجاب هللا ،  .ٖ
ظن بعض الشباب إن اإلسبلم جقََد للحرَات وكبت للطاقات فَنفر من اإلسبلم و َعجقده دَناً رجعَداً  .ٗ

  .َؤخددددددددذ بَددددددددد أهلدددددددده إلددددددددً الددددددددوراء وَحددددددددول بَددددددددنهم وبددددددددَن الجقدددددددددم والرقددددددددٍ
وعدبلج هدذه المشدكلة : أن َكشدؾ النقداب عدن حقَقدة اإلسدبلم لهدإالء الشدباب الدذَن جهلدوا حقَقجده 

  .جصورهم أو قصور علمهم أو كلَهما معاً لسوء 
فاإلسبلم لَس جقََداً للحرَات ، ولكنده جنظدَم لهدا وجوجَده سدلَم حجدً ال جصدطدم حرَدة شدخص 
بحرَة آخرَن عندما َعطً الحرَة ببل حدود ، ألنه ما من شخص َرَد الحرَدة المطلقدة بدبل حددود 

صادم بدَن الحرَدات وجنجشدر الفوضدً إال كانت حرَجه هذه علً حساب حرَات اآلخرَن ، فَقع الج
 . وَحل الفساد

ومازالددت مججمعاجنددا جحمددل الددوعٍ الكددافٍ بقضددَة األخددبلق ، وبددالعكس َومددا بعددد َددوم جكثددر 
المراكددز والمإسسددات لرعاَددة الشددباب و احجددوابهم مددن مخدداطر االنحددبلل ، هددذا و ألن مججمعاجنددا 

القلة القلَلة الفاسدة من المججمع ، َجدب أن ججمَز بسمو األخبلق فهٍ مججمعات العفة والنزاهة فان 
 .نعجنٍ بها ونحاصرها قبل أن جإثر وجفسد المججمع
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 الخاتمة
بعددد نهاَددة البحددث فَمددا َخددص انحددراؾ الشددباب فددان إحدددي النقدداط المهمددة الجددٍ وجدده إلَهددا 

الخَدر وفدٍ القرآن فٍ عملَة اإلصبلح هٍ مسؤلة الجواصٍ والجذكَر بَن أفراد المججمدع فدٍ أمدور 
  .الصبر علً عملَة اإلصبلح

ْس  ٍر *َواْلَعْص  ِر  ﴿ :قددال جعددالً ُْ ِإَّل الا  ِذيَن آَمنُ  وا َوَعِملُ  وا الصا  اِلَحاِت َوتَ َواَص  ْوا بِ  اْلَح ِّ  *ِإنا ااِلْنَس  اَن َلِ   ي 
)1(﴾َوتَ َواَصْوا بِالصاْبِر 

. 

)2(﴾ َوتَ َواَصْوا بِالصاْبِر َوتَ َواَصْوا بِاْلَمْرَحَمةِ ثُما َكاَن ِمَن الاِذيَن آَمُنوا  ﴿ : قال جعالً
. 

ونجد أن القرآن قدد وضدع منهجداً مجكدامبلً لعملَدة اإلصدبلح االججمداعٍ وبدَن أن اإلصدبلح 
َُكجفً باإلصبلح الفردٌ   .البد أن َجم بصورة جماعَة وال 

)3(﴾تَ َعاَونُوا َعَلى ااِلْثِم َواْلُعْدَوانِ َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالت اْقَوى َوَّل  ﴿ : قال جعالً
 . 

فبل بّد من إَجاد حلوٍل منطقَدة جعَدد الّشدباب لطدرَقهم الّصدحَح والّسدلَم والندافع لمجدجمعهم، 
ومن أبرز هذه الحلول ما َلٍ: االهجمام بالفرد وجربَجه منذ طفولجه علً مكارم األخدبلق والفضدابل 

وَدة والقَم الجٍ جقَهم من الخوض فٍ طرَق االنحراؾ عبر جظافر جهود ُمخجلدؾ المإسسدات الجرب
ددة كاألسددرة والمدرسددة  َّ حَددث جقددع مسددإولَة جنشددبة هددذا الجَددل علددً هددذه المإسسددات  ،واالججماع

أساساً، فاألسرة الجٍ جعانٍ حالًة مدن الّجدوّجر والمشداكل، والمدرسدة الجدٍ جنجشدر فَهدا أسدالَب القدوة 
لم والّضَاع نجَجة إحساسه بفقدان ال مسإولَة والقَمدة والعنؾ فٍ الجعلَم هٍ بَبات جشعر الفرد بالظُّ

مما َإّدٌ به لبلنجقام باّجخاذ مناح منحرفة. إنشداء خّطدة محكمدة جشدرؾ علَهدا الّدولدة  ،االججماعَة 
والمإسسددات الدَنَددة والجربوَددة واالججماعَدددة، وججبناهددا لدددعم الّشدددباب واالهجمددام بهددم والّنهدددوض 

ل أوقدات فدراؼهم عبدَر جدؤمَن بطاقاجهم وجوجَهها نحو خدمة المججمع ونفعه، وجطوَر ثقافجهم وإشؽا
ما َناسبهم من أعمدال ألجدل القضداء علدً البطالدة. محاولدة القضداء علدً الفقدر وجحسدَن األحدوال 

َُشّكل أجدواًء  ،المعَشَة لؤلسر المحجاجة  لججحقّق لكل فرد حَاة كرَمة خالَة من ضَق العَش الذٌ 
ٍّ لؤلطفدال  سلبَة جقود الشباب لبلنحراؾ. محاولة القضاء علدً الجهدل عبدر فدرِض الجعلدَم اإللزامد

َّة، وإَجددداد ظدددروٍؾ مناسدددبة وسدددلَمة لمجابعدددة دراسدددجهم، واالنخدددراط  فدددٍ مرحلدددة الجعلدددَم األساسددد
 مّما َبعدهم عن االنحراؾ وطرقه. ،باهجمامات وقَم سامَة وؼاَات َعملون علً جحقَقها
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األٌتاو نرعاٌة إرشادي ترتٌي ترنايج تصًٍى  
 

 : مستخلص البحث

                علددم الددنفس وجطبَقاجدده وهددم فددٍ قلددبجعددد رعاَددة األَجددام مددن الموضددوعات المهمددة فددٍ 
المججمع ،إذ َمثلون نقطة ُمضدَبة بالحسدنات، وَكجسدب البحدث الحدالٍ اهمَجده مدن اهمَدة الشدرَحة 
الجٍ َجناولها وهٍ شرَحة األَجام الجٍ جحجداج إلدً الددعم واألسدناد النفسدٍ، لمدا لهدا مدن دور فاعدل 

الحدالٍ جصدمَم برندامج ارشدادٌ جربدوٌ لرعاَدة األَجدام،  فٍ بناء وجنمَة المججمدع، وَهددؾ البحدث
وقد جدم صدَاؼة الفرضدَة )ال جوجدد فدروق ذات داللدة إحصدابَة بدَن مجوسدط المجموعدة الججرَبَدة 
والمجموعة الضابطة فٍ االخجبار البعدٌ علً المقَاس ، وَقجصدر البحدث علدً األَجدام فدٍ مركدز 

 (.1ٕٔٓ-6ٕٔٓم )الرعاَة االججماعَة فٍ محافظة البصرة للعا
أمددا إجددراءات البحددث فقددد اعجمددد الباحددث الجصددمَم الججرَبددٍ ذو المجمددوعجَن المجكددافبجَن 

( َجددَم للمجموعددة 1( َجددَم للمجموعددة الججرَبَددة و)1( َجددَم بواقددع )ٗٔوجكونددت عَنددة البحددث مددن )
بعددض  الضددابطة، أمددا أداة البحددث فقددد جددم اعددداد اسددجبانة رعاَددة االَجددام بعددد اطددبلع الباحددث علددً

( فقرة مجبوعة ببدابل ثبلثَة )جنطبق علٍ بدرجة كبَدرة ، ٕٓالدراسات واالدبَات وهو َجكون من )
جنطبق علٍ بدرجة مجوسطة، جنطبق بدرجة قلَلة(، ومن ثم اَجاد الصددق الظداهرٌ لبلسدجبانة بعدد 

وجدم  عرضه علً مجموعة من المحكمَن فٍ اخجصاص اإلرشاد النفسٍ والعلوم الجربوَة والنفسدَة
( ٓٔالجعرؾ علً الثبات بطرَقة الفاكرونبداخ، أمدا البرندامج االرشدادٌ فقدد قدام الباحدث بجصدمَم )

جلسدات إرشدادَة ، وجدم إجدراء االخجبدار القبلدٍ للمجمدوعجَن  كمدا طبدق فدٍ نهاَدة المددة المدذكورة 
 )االخجبددار البعدددٌ( ولؽددرض معالجددة البَانددات طبددق الباحددث )الوسددط المددرجح والددوزن المبددوٌ

للفقدددرات(، أوصدددً الباحدددث االسدددجفادة مدددن  برندددامج رعاَدددة األَجدددام فدددٍ المإسسدددات الجربوَدددة 
واالججماعَددة  وجضددمنت المقجرحددات أجددراء دراسددة مماثلدده لعَنددات أخددري مثددل ) فاقدددٌ البصددر، 

 والصم والبكم(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(888) 

Abstract : 
   Orphan care is one of the important topics in psychology and its applications, and 
they are at the heart of society. They represent a bright spot in good things. The 
current research is important because of the importance of the segment that it deals 
with. It is the orphans that need support and psychological support because of its 
active role in building and developing society. The research aims at designing an 
educational program for the care of orphans. The hypothesis was formulated. There 
are no significant differences between the experimental group and the control group 
in the post-test on the scale. The research is limited to orphans in the social 
welfare center in Basra for the year (2018- 019). 
    As for the research procedures, the researcher adopted the experimental design 
of the two equal groups. The research sample consisted of (14) orphans with (7) 
orphans for the experimental group and (7) orphans for the control group. The 
research tool was prepared questionnaire of orphans care after the researcher 
studied some studies and literature It is composed of (20) paragraphs followed by 
three alternatives (apply to me to a large extent, apply to me to a medium degree, 
apply to a small extent), and then find the apparent honesty of the questionnaire 
after the presentation to a group of arbitrators in the jurisdiction of psychological 
counseling and educational sciences and psychological stability has been identified 
Vaccronbach, and Berna The researcher has designed (10) guidance sessions. The 
pre-test was conducted for the two groups as applied at the end of the mentioned 
period. For the purpose of processing the data applied by the researcher (the 
weighted average and the percentage weight of the paragraphs) The proposals 
included a similar study to other samples (blind, deaf and dumb). 
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 :  Problem of Researchمشكلة البحث
َشكل األَجام فبة من فبات المججمع الذٌ له مجطلبات وإحجَاجات مثل أقرانهم ؼَر األَجام 
الذَن َعَشون فٍ جو أسرٌ َنعم باالسجقرار النفسٍ وإالججماعٍ، وُجعد مشكلة الَجم عابقاً صعباً 

َحد من جفاعله مع المججمع الذٌ َعَش فَه مما َإثر نفسَاً وإججماعَاً من خبلل عبلقاجه للَجَم 
المجبادلة مع اآلخرَن، إذ أّن مظاهر الحزن وإالهمال والقلق النفسٍ وإالججماعٍ الجٍ جسَطر 

لنفسَة علً نفسَة األَجام بفقدان والدَهم َحجاجون إلً رعاَة وإهجمام من المججمع لجلبَة مجطلباجهم ا
وإالججماعَة، وَعجمد اإلرشاد النفسٍ علً أسس فلسفَة ونفسَة وإججماعَة وعلً جانب نظرٌ 
وعلً أسالَب وجقنَات، َمكن جلخَصها فٍ شكل برنامج إرشادٌ، َعجمد فٍ جصمَمه علً جخطَط 
دقَق إلنجاح العملَة اإلرشادَة ، ولهذا سوؾ نجطرق إلً كَفَة جصمَم برنامج إرشادٌ جربوٌ 

 رعاَة األَجام وَمكن ججسَد مشكلة البحث بالجساإل اآلجٍ:ل
 كَؾ َصمم البرنامج اإلرشادٌ الجربوٌ لرعاَة األَجام؟

 والبحث الحالٍ سَجَب عن الجساإل أعبله.
 :  The Importance of Researchأهمٌة البحث

ولها الدور ُجعد األسرة من أهم العوامل االججماعَة الجٍ جسهم فٍ جكوَن شخصَة أبنابها، 
األكبر فٍ الجؤثَر فٍ مجاالت الجوافق النفسٍ المخجلفة للفرد أو سوء الجوافق، حَث َكون األبناء 
شدَدٌ الجؤثَر بالججارب المإلمة والخبرات الصادمة كالطبلق أو الموت، وأن جماسـك األسرة 

نمو النفسٍ السلَم ووجود الوالدَن لهما دور كبَر علً حَاة األبناء، وجخلق جواً َساعد علً ال
لؤلبناء وجماسك وجكامل شخصَاجهم

(1)
. 

             ووجود األبوَن مطلباً أساسَاً وجوهرَاً فٍ الجنشبة األسرَة الطبَعَة للطفل وخاصة 
األب ، ألن األب هو المثال بالنسبة ألبنابه ، فهو مثال للقوة والرجولة ألنه َحمٍ أطفاله ، وهو 

ألنه  ،ألنه َجقرب منهم، وهو مثال للجربَة ،ـضنهم ، وهو مثال للحبألنـه َحج ،مثال للعطؾ
َوجههم وَرشدهم... وهكذا . فمن هنا جكمن أهمَة وجود األب الذٌ َساعد علً ؼرس هذه القَم 
والمفاهَم فٍ نفوس أبنابه، ممـا َإهلهم للجوافق اإلَجابٍ مع ذواجهم أوالً، ثم مع محَطهم الذٌ 

قرآنَة َشمل األسرة والمدرسة والبَبـة اإلججماعَة بصفة عامة ، ولهذا كانت الجوجَهات ال
واألحادَث النبوَـة لـؤلب جحملـه مسإولَة أبنابه وجوصَه بعدم اإلفراط أو الجفرَط فٍ جربَجهم 

  حجً َظل بناإهم مسجقَماً.
َطرأ خلل وجصدع فٍ بناء األسرة ، إذ أن فقدان  ،وعندما َجوفً األب الموجه والمربٍ 

              الجخفَؾ من وطؤة الكارثـة نوعاً  األب َعد كارثة أسرَة كبَرة علً األبناء ، ولكن من الممكن
ما ، عبر الرعاَة المساندة والنشاطات المجنوعة والمسجمرة لهإالء األطفال إلً أن َصلوا لمرحلة 
البلوغ والنضج الجٍ جعجبر نهاَة مرحلة الَجم ، حَث َبدأ الفرد باالسجقبلل بحَاجه الجـٍ َخجارها 

 لنفسه.
َنة شدَدة الحساسَة والجؤثر بالمثَرات البَبَة فإذا لم َسجثر الفرد فٍ وَمر الَجَم بفجرات مع

أو كانت االسجثارة ؼَر مناسبة فإن قدرجه علً إكجساب هذه الخبرات فٍ المسجقبل ال  جلك الفجـرات
ججم إال بصعوبة بالؽـة، هذا إذا جم الجعلم فعبلً وَسمون هذه الفجرات بالفجرات الحرجة فٍ حَاة 

فمثبلً أظهرت نجـابج دراسـات عدَدة فٍ هذا المجال أن األطفال الذَن ال َحصلون علً الَجَم، 
الرعاَة األسرَة الكافَة وال جشبع حاجاجهم األولَـة والنفسَة بدرجة كافَة َصبحون مجخلفَن فٍ 

                                                           

 .28،ص1996،( دسكمي 1)



 

(888) 

عدد من المَادَن وكذلك وجد أن سلوك الجعلق العاطفٍ بشخص راشد َجب أن َحدث فٍ أثناء 
الثبلث األولً من العمر وإال فإن الفرد ال َصبح قادراً علً إنـشاء عبلقات عاطفَة السنوات 

سوَة فٍ حَاجه الراشدة
(1)

 . 
لقد أكد الدَن اإلسبلمٍ علً جنمَة الموارد االقجصادَة للَجَم فؤمر القابمَن علً شإونه 

حفظها واإلشراؾ علَها بمراعاة حقـوق الَجَم وذلك بجنمَة أمواله وعدم االعجداء علً ممجلكاجه و

َوََّل تَ ْقَربُوا َماَل ﴿لصالح الَجَم حجً َبلػ أشده وَكمل عقله وَجصرؾ فَه بما َفَده وَنفعه قال جعالً: 
ُه  َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد  ِإنا اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًَّل  ُلَغ َأُشدا (2)﴾ اْلَيِتيِم ِإَّلا بِالاِتي ِىَي َأْحَسُن َحتاى يَ ب ْ

أٌ بالطرَقة الجٍ هٍ  ،

 أحسن وهٍ جنمَة أموالهم وحفظها من الضَاع أو النقص. 
لقد اعجنً اإلسبلم باألَجام عناَة كبَرة حسب ما ذكر فٍ القرآن الكرَم والحدَث المجوالٍ 
من الرسول محمد صل هللا علَة وآله وسلم ما هو إال دلَل قوٌ علً هذه الرعاَة ، والدولة معنَة 

ة الَجَم، إذا لم َوجد من َرعاه والفرد المسلم علَه جزء من رعاَة الَجَم ، كما قال وجوباً برعاَ

(3)﴾فََ ماا اْلَيِتيَم َفال تَ ْقَهرْ ﴿: جعالً
(4)﴾َفَذِلَك الاِذي يَدُعُّ اْلَيِتيمَ  *أرََأْيَت الاِذي يَُكذُِّب بِالدِّينِ ﴿، 

، هاجان اآلَجان 

الَجَم والجعامل معه بلطٍؾ ، وكما أشار الرسول الكرَم )أنا وكافل جدالن علً العناَة والشفقة علً 
الَجَم فٍ الجنة( ، إذ سعت وزارة العمل والشإون االججماعَة برعاَة الَجَم وكفالجه وأصبحت 

 االسرة البدَلة الذٌ َعَش فَها الَجَم جعوضه عن حنان الوالدَن.
 وجججلً أهمَة البحث فٍ:

 .رأسه وجطَب خاطرة جإدٌ إلً جرقَق القلب و جزَل القسوة عنه رعاَة الَجَم والمسح علً .8

َزاُ   ﴿ : رعاَة الَجَم جعود علً صاحبها بالخَر والفضل فٍ الدنَا واآلخرة، كما قال جعالً .2 َِ َىْل 
ْحَسانُ  ْحَساِن ِإَّلا ااْلِ  .(5)﴾ااْلِ

 رعاَة الَجَم جساهم فٍ بناء مججمع سلَم خالٍ من الحقد والعدوان. .8

 الضرورٌ جبادل الخبرات بَن المإسسات االججماعَة لؤلَجام عن الرعاَة االججماعَة.من  .8
 َهدؾ البحث الحالٍ ما َلٍ:   Research Aimهدف البحث:

 : جصمَم برنامج إرشادٌ جربوٌ لرعاَة اإلَجام 
 : Research Limitation حدود البحث:

 (.1ٕٔٓ-6ٕٔٓ)األَجام فٍ محافظة البصرة للعامَجحدد البحث الحالٍ فٍ أَجام دور الدولة لرعاَة 
 :  Terms Limitationتحدٌد المصطلحات:
 البرنامج اإلرشادي:

 ( فه رواٌتز البرنامج :بؤنه خطة مصممة لبحث أٌ موضوع َخص Rowittz, 1986) عرِّ
 .              الفرد أو المججمع شرَطة أن جكون هادفة ألداء بعض العملَات المحددة

(6)
  

                                                           

 .91،ص 1981( تكؽ كعمي، 1)
 .  34سكرة اإلسراء:( 2)
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 ،هٍ مجموعة من االجراءات المخططة والمنظمة فٍ ضوء ( 2114عرفه)عبد هللا وخوجه:
أسس نظرَة وقواعد علمَة بهدؾ جقدَم الخدمات االرشادَة علً المسجوَات الوقابَة والعبلجَة 
واإلنمابَة ،وَجسم بؤنه دراسة للواقع وجحدَد للمشاكل واالهداؾ والحلول ،وأنه ثابت نسبَاً ولكنه 

مراجعة مسجمرة ،وَعجبر االساس لبناء الخطط االرشادَة َجطلب
(1)

. 
مجموعة النشاطات والفعالَات المخطط لها وضعت  : التعرٌف اإلجرائً للبرنامج اإلرشاديأما 

 .فٍ جلسات منجظمـة لرعاَة االَجام وفق جدول زمنٍ محدد
 تصمٌم البرنامج اإلرشادي:  

وهٍ المرحلة الجٍ ججضمن وضع جخطَط مكجوب للبرنامج ، وَجم فَها جقدَم الخبرات       
     النظرَة والخلفَات العلمَة لخدمة أهداؾ البرنامج، إذ جرجمة  األهداؾ العامة إلً أهداؾ

إجرابَة ، وَجم جحوَل األهداؾ العامة إلً أهداؾ إجرابَة
(2)

.  
وكان دون سن الحلم: من مات أبوه من الناس، الٌتٌم

(3)
 . 

 :التعرٌف النظري لرعاٌة الٌتٌم
الجهود الجٍ جقدم إلً الَجَم لمساعدجهم علً الجؽلب علً احجَاجاجهم الجٍ جنقصهم، وهذه   

الرعاَة ججوالها مإسسات حكومَة لمواجهة حاجات الَجَم ، وجهدؾ إلً نشؤة الَجَم نشؤة أخبلقَة 
 .الجماسك والجرابط االججماعٍفٍ ظل عدالة اججماعَة جحقق 

: هٍ الدرجة الكلَة الجٍ َحصل علَها المسججَب علً فقرات اسجبانة رعاَة التعرٌف اإلجرائً
 االَجام.

 : إطار نظري ودراسات سابقة
 : Frame work  A conceptualإطار نظري:
 : رعاٌة االٌتام

مإثراً  وفاعبلً فَه ، من جمَع  َُعد الطفل الَجَم جزءاً هاماً من المججمع، باعجباره جزءاً 
النواحٍ الجسدَة والنفسَة واإلنفعالَة وؼَرها من النواحٍ فحصول الطفل الَجَم علً هذه الرعاَة 
منذ بداَة حَاجه سَإدٌ  إلً نجابج ذات فابدة للمججمع والَجَم نفسه، والطفل الَجَم بحاجه للرعاَة 

رد فقدان الطفل لحنان والدَه لَس باألمر السهل إذ والشعور باألمن والطمؤِنَنة والجشجَع فؤن مج
 َعد إحجضان االم للطفل ذو أثر نفسٍ كبَر علً الصحة النفسَة.

كان اإلهجمام فٍ رعاَة األَجام منذ فجر اإلسبلم األول من خبلل اآلَات القرآنَة وأحادَث 

ٌر  َوِإن ُتَخاِلطُوُىْم   َوَيْس َلُوَنَك َعِن اْلَيَتاَمىٰ ﴿:الرسول )صل هللا علَه وآله وسلم(  ي ْ َْ ُقْل ِإْصاَلٌا لاُهْم 
َوانُُكْم  َواللاُو يَ ْعَلُم اْلُمْ ِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح  َوَلْو َشاَ  اللاُو َْلَْعَنَتُكْم  ِإنا اللاَو َعزِيٌز  ْْ (4) ﴾َحِكيمٌ فَِا

فََ ماا اْلَيِتيَم َفال ﴿،  
( 5) ﴾تَ ْقَهرْ 

كان الَجَم َكفل فٍ بَت  لم َكن هناك دور ومإسسات لئلَجام إذ ، ولكن فٍ فجر اإلسبلم

لشرَؾ)أنا وكافل الَجَم كما جاء فٍ الحدَث النبوٌ ا، أو أن الكافل َكفله فٍ بَت أمه  بَت الكافل
وإذا بلػ الَجَم سناً معَناً َسجطَع كسب العَش َصبح  ( وأشار بؤصبعَه الوسطً والسبابةفٍ الجنة

                                                           

 .45،ص2114عبد اهلل كخكاجة، (1)
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َعَش مبلََن من االطفال فٍ جمَع أرجاء العالم لفجرات راشداً فٍ جصرفاجه فؤنه ال َكون َجَماً  
طوَلة من حَاجهم بعَداً عن كنؾ أسرهم فٍ أسر بدَلة أو فٍ مإسسات جحت سلطة وأشراؾ 

 سلطات معَنة بالرعاَة .
فٍ المناطق البعَدة عن  لقد كان اإلمام علٍ )علَه السبلم( َحمل قلقاً وهماً بالنسبة لؤلَجام

َولَْو مركز خبلفجه،  ولهذا كان َعزز فٍ وصاَاه لوالجه أهمَة اإلهجمام بالشرابح الفقَرة وَقول: ))
، َولِكْن  ِرََق، إِلًَ ُمَصفًَّ هَذا اْلَعَسِل، َولَُباِب هَذا اْلَقْمِح، َوَنَساِبِج هَذا اْلَقزِّ ُت الطَّ َْ َهاَت ِشْبُت الَْهَجَد َْ َه

قُوَدِنٍ َجَشِعٍ أَنْ  ََ ، َو ٌَ ْؽلَِبِنٍ َهَوا ََ
 

َماَمِة َمْن الَ َطَمَع لَُه  ََ ِر ااْلْطِعَمِة ـ َولََعلَّ ِباْلِحَجاِز أَِو ِباْلـ َُّ إِلًَ َجَخ
َبِع ـ أَْو أَِبََت ِمْبَطاناً َوَحْولٍِ ُبُطوٌن َؼْرَثً ِفٍ اْلقُْرِص، َوالَ َعْهَد لَُه ِبالشِّ

 
ي  َوأَْكَباٌد َحرَّ

(1)
، أَْو أَُكوَن 

 :َكَما َقاَل اْلَقاِبلُ 
 َوَحْسُبَك َداًء أَْن َجِبََت ِبِبْطَنة                      َوَحْولََك أَْكَباٌد َجِحنُّ إِلًَ اْلِقدِّ                 

 :النظرٌات المفسرة للرعاٌة 
  :مدرسة التحلٌل النفسً الجدٌدة . أ

جوافـق الشخـصَة بنظـرة مؽـاَرة لمـا َـراه فروَد فهم َنظر مجددوا الجحلَل النفسٍ إلـً 
َمَلون إلً عدم الجركَـز علـً اآلثـار الـسلبَة للمججمـع علـً الفـرد بـل َهجمون باآلثار اإلَجابَة 
لجلك العبلقة، وهذا الجركَز علـً أهمَـة المججمـع فـٍ صـَاؼة السلوك وجشكَله هو الذٌ َسمح 

جعلـق بإمكـان جعـدَل الـسلوك فـٍ مراحل الحَاة المقبلةلهم بالجفـاإل فَمـا َ
(2)

.    
وَري "أدلر" أن السلوك َجحدد علً نحو أولٍ بالدوافع اإلججماعَة بالرؼم من أنه لـم 
َعجبر اإلمكانَة اإلججماعَة فطرَة ، ولقد كان الكفاح من أجل الجفوق والرفعة )الجوافق( هـو الدافع 

علَه أدلر كجعوَض عن مشاعر الدونَة ، كما َـري أن حـدوث السلوك اإلججماعٍ الذٌ ركز 
المرضٍ عن طرَق مبالؽة الفرد فٍ إظهار شعوره بالدونَة والرؼبة فـٍ الجفـوق ، ؼَر أن 
النجَجة النهابَة هٍ وجود قوة دافعَة أساسَة فٍ كل الكابنات اإلنسانَة بحَـث جفـسر النماء 

الفردٌ والجقدم اإلججماعٍ
(3)

 . 
أن الجوافق الذٌ َقود إلً السواء والبل جوافق الذٌ َقـود إلً (Horney) "وجري "هورنٍ

العصاب َرجعان إلً عملَة الجنشبة اإلججماعَة، وفٍ ضوء ثقافة ما، وعلَـه َعـد سـوء الجوافق 
اعَة بمثابة عدم أو قلة الجوافق فٍ العبلقات اإلنسانَة ، وجعطـٍ أهمَـة كبَـرة للحقـابق االججم

وجري أن الهدؾ األساسٍ من الجحلَل النفسٍ هو إثارة  ،والبَبَة فٍ الجؤثَر وجطور شخصَة الفرد
قوي الفرد البناءة الموجـودة عنده لجساعده فٍ الجخلص من مشاكله من جضارب األفكار لدَه

(4)
 . 

أن اإلنسان َحجاج إلً اإلحساس باالنجماء ألخَـه اإلنـسان (Froum) " فروم "وَإكد
وباإلحساس بالقدرة علً اإلبداع واإلبجكار وأن َكون سَد الطبَعة ولَس ضحَة مسجسلمة لهـا 
،وأن َشعر باإلسجقبلل الذاجٍ. وَحجاج إلً فلسفة وعقَدة فٍ الحَاة ، وَدل رأٌ فروم علً أنه إذا 

إلشباع للحاجات الجٍ ذكرها بصرؾ النظـر عـن الثقافـة أو المججمع لم َحقق اإلنسان نوعاً من ا
الذٌ َعَش فَه فإنه سَعانٍ من إضطرابات إنفعالَة، كمـا أشـار "فـروم" إلـً أن الشخصَـة 

                                                           

 .2114( صالح ،1)
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السوَـة ججحقـق إلـً المـدي الـذٌ َظهر فَـه الشخـص اججاهـاً منججـاً وأن اجصـاؾ الفـرد 
ومجمجعاً بالصحة النفسَة باإلنجاجــٍ َجعلـه سـعَداً 

(1)
 . 

كما أن الجوافق فٍ نظر "فروم" َؤجٍ عبر الجفاعل مع المججمع، وأن نمو الفرد َبدأ منذ 
لحظة إنفصال الولَد عن جسد أمه، وأن الطفل َبقً مجحداً وظَفَاً مع أمه أو مع مـن َنـوب عنها 

جَار عالم خارج نفسه وجمََز األشَاء وَبدأ الطفل بما ولد به من إسجعدادات ومن خبلل جربَجه باخ
بعضها عما بعض

(2)
 .        

فالفروَدَون الجدد َإكدون علً الواقع االججماعٍ فٍ إكساب عملَة الجوافق إلً جانب 
 .عوامل أخري مساعدة لهذه العملَة

 :ب. المدرسة السلوكٌة
البَبة، وعلً هذا جفجرض المدرسة السلوكَة أن الشخص َجعلم السلوك من خبلل جفاعله مع 

األساس َجب وصؾ األشخاص بكابنات اسججابَة وَسججَبون للمثَرات الجٍ جقـدمها لهـم البَبة 
وفٍ أثناء جلك العملَة ججكون أنماط من السلوك ، والشخصَة فٍ نهاَة األمر

(3)
 . 

 وعلَه، فإن المواقؾ البَبَة لها دور فٍ جشكَل شخصَة اإلنسان وجوافقه ، ولذلك َجب أن
  (Miller & Dollerd )َدرك السلوك علً أنه خاص بموقؾ بعَنه كما َـري دوالرد ومَللـر

أننا نكجسب شخصَاجنا بالطرَق نفسها الجٍ نكجسب بها أنماطنا الـسلوكَة وذلـك مـن خـبلل 
 الدافعَة والجدعَم ، وبَبجنا اإلججماعَة جعد مصدراً ربَسَاً للجدعَم ، وجلعب دوراً ربَـسَاً فـٍ

جكوَن شخصَاجنا ، فاألطفال َجعلمون النطق الصحَح للكلمات من خبلل االسججابات الناجحـة 
الجٍ َجم جدعَمها من قبل الوالدَن والمحَطَن

(4)
. 

كما أكد السلوكَون علً أن السلوك بصفة عامة ناجج عن مثَر واسججابة ، وأن عـدم 
َر ، بحَث عجز هـذا المـصدر عـن الجوافق فٍ هذه العبلقة قد َكون ناججاً عن مصدر المث

أٌ الـشخـص الـذٌ َقوم  -جوصَل ما َرَده بالشكل الصحـَح ، وقـد َنجـج عن مسجقبـل المثَــر 
وهذا السبب إما نقص معرفٍ أو عَب إنفعالٍ أو عَب إججمـاعٍ ، وقـد َـرجع عدم  -باالسججابة 

جَـة أخريالسواء عن عوامل خارجَة كحدوث ضوضاء أو أٌ معوقـات خار
(5)

 . 
فالجوافق عند السلوكَون َجؤجً عن طرَق البَبة االججماعَة والبَولوجَـة المحَطـة ، بحَث 

 .أننا نكجسبه عن طرَق هذه المثَرات والمنبهات الجٍ جعطٍ إسججابات مناسبة
 : Previous studies دراسات سابقة

(2113دراسة شبٌر والبدوي). 1
(6)

 : 
 الرعاَة األسرَة واإلَوابَة : دراسة حالة مإسسات رعاَة االَجام بمحافظات ؼزة.فعالَة  العنوان:

 الجعرؾ علً مدي كفاَة الخدمات المقدمة لؤلَجام فٍ المإسسات األسرَة اإلَوابَة، وذلك  : الهدف
 .للوقوؾ علً جقدَم أفضل الخدمات إلمكانَة الجؽلب علً المعَقات والصعوبات
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( أَجام من معهد األمل بؽزة، وقرَة ) اس او اس ( لؤلَجام، إلً جانب ٓٔٔ)عَنة قوامها  : العٌنة
   .( َجَماً من المإسسات األسرَةٙٗ)
 .( فقرةٕ٘بناء االسجبانة من خبلل االدبَات والدراسات السابقة البالؽة ) : األداة

 : جوصلت الدراسة إلً نجابج من أبرزها : النتائج
َجضح من فعالَة إجراءات الحصول علً الخدمة بالنسبة ألَجام اإلَوابَة   :بالنسبة لألٌتام أوالً:  

وفعالَة ، أفضل من المإسسات األسرَة كون وجود إهجمام من قبل المإسسات لدي األَجام
واسجمرارَة وجطوَر الخدمة لئلَوابَة أفضل من المقَمَن مع أُسرهم لكون وجود رعاَة من 

مجوسط فعالَة العبلقات االنسانَة لئلَوابَة أفضل من األَجام وبلػ   .قبل المإسسة إلً األَجام
المقَمَن مع أسرهم نظراً لئلهجمام من قبل االخصابََن لهم كون االسرة ججعرض لضؽوط 

 .خارجَة من قبل المججمع
أظهرت النجابج ان المجوسط العام لفعالَة دورهم  :النتائج المرتبطة باألخصائٌٌن االجتماعٌٌن ثانٌا :

أما فٍ الزَارات  .فٍ اإلَوابَة أفضل عنها لوجود الَجَم فٍ المإسسة وَحظً بإهجمام كبَر
المنزلَة لؤلسرة فهناك إهجمام واضح من قبل اإلخصابٍ اإلججماعٍ ومجابعة ألسرة الَجَم كون 

سبة  للدعم المادٌ فٍ األسرَة كان أفضل من وبالن  .االسرة هٍ النواة االولً لدي الَجَم
وأما بالنسبة للدعم المعنوٌ   .اإلَوابَة وذلك راجع للجكافل اإلججماعٍ من قبل المججمع

لؤلسرَة وذلك َعود لكون األسرة جلعب دور الموجة لدي األَجام وَشعر الَجَم بالراحة النفسَة 
كانت أفضل عنها من اإلَوابَة لكون األسرة أما بالنسبة لنسق المججمع لؤلسرَة  ،داخل األسرة

أما بالنسبة السَاسة اإلججماعَة   .جزء من المججمع فجحظً بإهجمام واضح من قبل المججمع
وأما  .فكانت اإلَوابَة أفضل من األسرَة لوجود برامج موحدة َجم جدعَم سلوك الَجَم بها

فضل من اإلسرَة الن اإلخصابََن المإسسة فان اإلَوابَة أ بالنسبة لفرَق العمل وإمكانات
وَجضح من خبلل النجابج أن األسرَة جحظً  .اإلججماعََن َقومون بالعمل كفرَق موحد

 .برعاَة كبَرة ومجابعة من قبل األخصابٍ اإلججماعٍ
(2115دراسة حسٌنات والسرور ). 1

(1)
. 

 خدمه األَجام.دور المإسسات االججماعَة كخدمه عمومَه الججربة األردنَة فٍ  العنوان:
هدفت الدراسة إلً الجعرؾ علً دور المإسسات اإلججماعَة كخدمه عمومَه فٍ رعاَة  : الهدف

 األَجام، من وجهة نظر العامل فٍ المإسسات اإلججماعَة فٍ المججمع األردنٍ.
 .موظؾ ٕٓ٘جكونت عَنه الدراسة من  :العٌنة
 ( فقرة.6ٔبناء اسجبانة خدمة األَجام مكونه من ) األداة:

أوضحت عَنة الدراسة أن المإسسات اإلججماعَة جسعً لجوفر برنامجاً عبلجَاً شامبلً، كما  : النتائج
أن األدوَة الجٍ جوفرها من خبلل البرامج العبلجَة المطروحة هٍ شاملة لكافة األمراض 
فَما َجعلق بدور المإسسات اإلججماعَة فٍ رعاَة األَجام جربوَاً وأوضحت عَنة الدراسة أن 

إلججماعَة جإمن لؤلَجام الكجب والمواد الدراسَة البلزمة للعملَة الجربوَة وبَنت المإسسات ا
العَنة اَضاً أن هناك نسب معَنة من المقاعد الجامعَة الجٍ جسعً المإسسة اإلججماعَة 
لجؤمَنها لجابعَها من األَجام. أما دور المإسسات اإلججماعَة فٍ رعاَة األَجام اججماعَاً 

من أهم العوامل الجٍ جوفرها المإسسة اإلججماعَة هٍ البَبة األخبلقَة الجٍ  واقجصادَاً فإن
ججناسب مع المججمع، باإلضافة لمسجلزمات الحَاة المادَة، وأخري فَما َجعلق بدور 
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المإسسات اإلججماعَة فٍ رعاَة األَجام رَاضَاً وجرفَهَاً أوضحت عَنة الدراسة أن 
َّمه لؤلَجام.المإسسات جقوم بجنظَم مسابقات رَ  اضَة وجرفَهَة مفَدة وق

 :الموازنة بٌن الدراسات السابقة والدراسة الحالٌة 
 

 
 العنوان

 الدراسة الحالية (2115دراسة حسينات كالسركر ) (2113دراسة شبير كالبدكم)
فعالية الرعاية األسرية واإليوائية 

: دراسة حالة مؤسسات رعاية 
 . يتام بمحافظات غزةاأل

المؤسسات االجتماعية كخدمه دور 
عموميه التجربة االردنية في خدمه 

 .يتاماأل

تصميم برنامج إرشادي 
 .تربوي لرعاية األيتام

 
 
 

 الهدف

التعرف عمى مدى كفاية 
 فيالخدمات المقدمة لأليتام 

 المؤسسات األسرية اإليوائية،
وذلك لموقوف عمى تقديم أفضل 
الخدمات إلمكانية التغمب عمى 

 .المعيقات والصعوبات
 

التعرف عمى دور المؤسسات 
 في عموميه كخدمه اإلجتماعية

 العامل نظر وجهة من األيتام، رعاية
 في اإلجتماعية المؤسسات في

 ني.داألر  المجتمع

تصميم برنامج إرشادي 
 .تربوي لرعاية األيتام 

 
 العينة

( أيتام من 888عينة قوامها )
) اس  معهد األمل بغزة، وقرية

او اس ( لأليتام، الى جانب 
من المؤسسات  ( يتيماً 86)

   .سريةاأل

 .يتيم (88)  موظف (888)من  الدراسةعينه 
 .عينة تجريبية  (8)
 .( عينة ضابطة8)

 
 االداة

بناء االستبانة من خالل 
دراسات السابقة االدبيات وال

 .( فقرة88البالغة )

بناء استبانة خدمة االيتام مكونه من 
 فقرة( 81)

بناء االستبانة من خالل 
االدبيات والدراسات السابقة 

 .( فقرة88البالغة )
 

 النتائج
فعالية إجراءات الحصول عمى 
الخدمة بالنسبة أليتام اإليوائية 

 سريةفضل من المؤسسات األأ
وفعالية واستمرارية وتطوير 

يوائية افضل من الخدمة لإل
 .سرهمأ  المقيمين مع 

 تسعى االجتماعيةأن المؤسسات 
شاماًل وتربويًا  عالجياً  برنامجاً  لتوفر

 .واجتماعيًا واقتصاديًا ونفسياً 

يتطمع الباحث إلى تصميم 
برنامج إرشادي تربوي 

 .لرعاية األيتام
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 : Research proceduresإجراءات البحث  
 :  Research communityأوالً : مجتمع البحث : 

َجكون مججمع البحث األصلٍ من االَجام فٍ دور الدولة لرعاَة األَجام فٍ محافظة البصرة 
 ( َجَماً، 6ٔ( والبـالػ عددهم)1ٕٔٓ-6ٕٔٓللعـام الدراسـٍ  )

 : Research of Sample  : عٌنة البحث: ثانٌاً 
 بطة( عَنة ضا1( َجَماً عَنة ججرَبَة)1( َجَماً ، )ٗٔجم اخجَار عَنة قصدَة جمثل )

 : Tools Researchثالثاً : أدوات البحث:  
 : استبانة ) رعاٌة االٌتام(

 : وصف االستبانة. ٔ
المحكمَن البالػ  ( فقرة فٍ صورجها األولَة، وجم عرضها علً مجموعةٕٓججكون من)      

( خبَراً ٖعددهم )
(1)

 انجهت إلً قبول جمَع الفقرات. ،وإجراء خصابص الصدق والثبات 
 االستبانة :. بناء 2

جم بناء اسجبانة رعاَة االَجام وفق األدبَات وبعض الدراسات السابقة الجـٍ أطلـع الباحـث 
 (. ٕ٘ٔٓ( ودراسة)حسَنات والسرور، ٖٕٔٓعلَها ، كدراسة )شبَر والبدوٌ ،

وبعد عـرض المقَـاس علـً بعـض المجخصصَن فٍ علم النفس، واإلرشاد النفسٍ 
الجربَة للعلوم اإلنسانَة  فٍ جامعة البصرة، وبناءاً علً آرابهم جم قبول  والجوجَه الجربوٌ  بكلَة

( وبعد جطبَق االسجبانة علً عَنة اسجطبلعَة قوامها ٔجمَع الفقرات ،كما موضح فٍ ملحق رقم )
( َجَماً ، وذلك من أجل الوقـوؾ علـً مـدي مبلبمة الفقرات ومعرفة الخصابص ٓٔ)

 ( فقرة. َٕٓت فٍ صورجها النهابَة ججكون من)السَكومجرَة لبلسجبانة، بق
 : Dimension of Sincerity. صدق االستبانة 3

 مدي صبلحَة االخجبار فٍ قَاس السلوك الذٌ صمم من أجله لً َشَر مفهوم الصدق إ
(2)

. 
 :  Apparent of Sincerityالصدق الظاهري 

            مجال( فٍ ٕعرض الباحث االسجبانة علً مجموعة من الخبراء)ملحق 
اإلخجصاص ،للجعرؾ علً مدي مبلبمجها لما وضع من أجله ،ولقد أبدوا بعض المبلحظات علً 
فقرات المقَاس ، وبنـاءاً علـً آرابهم جم قبول جمَع فقرات االسجبانة ، وعلَه أصبحت ججكون من 

 ( فقرة.ٕٓ)
  :Stability  Dimension of.ثبات االستبانة 4

ة االسجبانة دقة اجساقه، أٌ مدي اجساق كل فقرة من فقرات االسجبانة ، المقصود بثبات أدا
وقد قام الباحث بحساب االجساق الداخلٍ لبلسجبانة وذلك عن طرَق اسجخراج معامل االجساق 

 (.(Cronbach alphaكرونباخ –الداخلٍ ألفا 
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 :   Cronbach Alpha طرٌقة الفا كرونباخ
 وبذلك ، مخجلفة بطرق االخجبار ججزبة عن الناججة المعامبلت مجوسط ألفا معامل وَمثل

االخجبار أجزاء من جزبَن أٌ بَن االرجباط معامل َمثل فإنه
(1)

 . 
نبلحظ أن معامل ثبات االسجبَان  (61.ٓبلػ ) جم حساب معامل ألفا لبلسجبَان فوجد أن المعامل

 كان عالَاً هذا ما َحقق موثوقَجه فٍ ثبات نجابجه عند جطبَقة .
        : طرٌقة التصحٌح

جم جحدَد درجات االسجبانة وفق جدرج ثبلثٍ لعدد إسججابات الجٍ ججضمنها االسجبانة 
علٍ بدرجة مجوسطة درجات(، )جنطبق   ٖوالمجمثلة فٍ اإلسججابات )جنطبق علٍ بدرجة كبَرة 

          درجة( وأدنً درجة ٓٙدرجة( فَكون أعلً درجة ) ٔدرجات(، )جنطبق بدرجة قلَلة  ٕ
(، وعند جصحَح اإلجابات وحساب الوسط المرجح  والوزن المبوٌ لكل فقرة وحسب جرجَب ٕٓ)

 حدجها لمعرفة سبب إخجَار موضوع الجلسة اإلرشادَة.
  :الوسائل اإلحصائٌة 

 ( للعلوم اإلججماعَة:spssن الباحث بالحقَبة االحصابَة )إسجعا  

 .طرَقة الفا كرونباخ إلَجاد الثبات .1

 الوسط المرجح: لحساب معامل حدة الفقرة. .2

 الوزن المبوٌ : لجحدَد القَمة النسبَة لكل فقرة. .3
 تصمٌم البرنامج اإلرشادي:

اد النفسٍ بطرَقة أجري الباحث جصمَم برنامج َشمل مجموعة فنَات من نظرَات اإلرش
إنجقابَة ، واإلسجفادة من الواقع اإلججماعٍ المحَط بالمججمع والدَن اإلسبلمٍ الذٌ له دور كبَر 

( ٔفٍ رعاَة الَجَم علً أفراد المجموعة الججرَبَة ولكون الفقرات الجٍ وردت فٍ جدول رقم )
ادَة، ( جخص موضوعات للجلسات اإلرشٓٗ.ٕ-1ٖ.ٕوحصلت علً الوسط المرجح من )

 ( َوضح ذلك. ٕوجدول رقم )
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 (8جدول رقم )
 الوسط المرجح والوزن المئوي الستجابات أفراد العينة

  

ت القديم 
 لمعبارات

ت الجديد 
 لمعبارات

الوسط  الفقرات
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 التقييم النسبي

 جيد جداً  18.68 8.88 أشعر بالدونية)النقص( بسبب فقدي والدي   6 8
 جيد 88.88 8.88 أنحرج عندما يتصدق اآلخرون عمي   88 8
 جيد جداً  18.88 8.88 أنزعج عندما يتم نعتي باليتيم 1 8
 جيد جداً  11.88 8.68 أفتقد حنان أمي 8 8
 ضعيف 88.88 8.88 أؤمن بأن اهلل تعالى كتب لي أن أكون يتيماً  88 8
 متوسط 68.88 8.88 شعرت بالضعف عندما فقدت أبي 88 6
تقاطعات يؤلمني تشغيل االطفال االيتام في  88 8

 طرقال
 متوسط 68.88 8.88

 مقبول 88.68 8.88 أفتقد عطف أبي 88 1
 ممتاز 88.88 8.88 أتمنى لو لم أكن موجودًا في الحياة 8 8

 ضعيف 88.88 8.86 تغمرني الفرحة حين تمد يد العون لي 88 88
 مقبول 88.68 8.68 أشعر بالذل عندما يمسح اآلخرين عمى رأسي 86 88
 متوسط 68.88 8.16 يتاميؤسفني ندرة الرعاية المقدمة لأل 88 88
 ممتاز 88.68 8.88 عاقبني ربي باليتم وأنا في بداية عمري 8 88
 جيد جداً  18.88 8.88 أعتقد أن حياتي المستقبمية ستكون غير سعيدة 8 88
لدًي الجرأة الكافية عمى مواجهة اآلخرين والرد  88 88

 عميهم
 مقبول 88.88 8.88

ينتابني الشعور بالوحدة وأن كنت في وسط  8 86
 جماعي

 ممتاز 88.88 8.16

أعاني من إحباطات أكثر من اآلخرين )غير  8 88
 األيتام(

 جيد جداً  18.68 8.88

 مقبول 88.88 8.88 أكافح حتى أصل إلى مرتبة أعمى 81 81
 جيد 88.66 8.88 يخيم الحزن عمًي بسبب فقدي أغمى الناس 8 88
 متوسط 66.68 8.88 أسعى لتقبل الوضع الذي أنا فيه 88 88
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 (8)رقم  جدول
 الجمسات اإلرشادية

 موضوع الجمسة اإلرشادية رقم الفقرة ت موضوع الجمسة اإلرشادية رقم الفقرة ت
 قمة التفاؤل 88 8 ضعف الوازع الديني 88 8
 التقدير السمبي لمذات 8 6 التفاعل االجتماعي ضعف 86 8
 ضعف الثقة بالنفس 88 8 الشعور باليأس من الحياة 8 8
 عدم تقبل الذات 8 1 نقص الحنان 8 8

 
: َهدؾ البرنامج إلً رعاَة االَجام فٍ دار الدولة لرعاَة األَجام بمحافظة الهدف العام للبرنامج

 البصرة .
 أهداؾ َجحقق من خبللها الهدؾ العام للبرنامج وهٍ :األهداؾ الخاصة: مجموعة 

 إعطاء الَجَم فرصة للجعبَر عن نفسه . -

 جقوَة الثقة بالنفس. -

 .جقلَل المعاناة النفسَة وجحسَنها بالسرعة الممكنة -

 جؽََر المشاعر السلبَة إلً مشاعر إَجابَة. -

 مع اآلخرَن. إكساب الَجَم المهارة فٍ جكوَن عبلقات إججماعَة طَبة -
طبق الباحث االسجبانة بصورجها النهابَة علً عَنة البحث المجموعة الضابطة والمجموعة 

 .الججرَبَة 
وعند جصحَح اإلجابات وحساب األوساط المرجحة والوزن المبوٌ للفقرات كما فٍ جدول 

 (.ٔرقم )
 :  The Counseling Programsالبرنامج اإلرشادي: 

 :فنٌات البرنامج 
ءاً علً األسس الجٍ َقوم بها البرنامج أسجعمل الباحث طرَقة اإلرشاد الجماعٍ ، عن بنا

 طرَق المحاضرات والمناقشات الجماعَة ،واإلرشاد الدَنٍ .
 :وصف البرنامج 

قام الباحث بجصمَم البرنامج اإلرشادٌ مراعَاً المرحلة العمرَة إلفراد المجموعة وَحجوٌ 
رات واألنشطة المخجلفة والمناقشات الجماعَة للجفرَػ اإلنفعالٍ،  البرنامج علً عدد من المحاض

 بهدؾ الجخفَؾ من معاناجهم النفسَة واالججماعَة ، ومن أجل مساعدة أفراد المجموعة الججرَبَة.
 : خطوات البرنامج

أجري الباحث جصمَم برنامج إرشادٌ جربوٌ لرعاَة األَجام  ، وَجكون البرنامج من 
 ( دقَقة .٘ٗوبواقع )جلسجَن فٍ األسبوع( وزمن كل جلسة ))عشر جلسات( 
 : تحكٌم البرنامج

عرض محجوَات البرنامج علً مجموعة من المحكمَن
(1)

فٍ مجال اإلرشاد النفسٍ ،  
 وذلك للحكم علً البرنامج وأبداء الرأٌ .

                                                           

 ـ . د عبد الكريـ خمؼ ساجت اختصاص إرشاد نفسي . –( أ. ـ. د عبد الكريـ غالي محسف اختصاص إرشاد نفسي 1)
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 :البرنامج فً صورته النهائٌة 
ول موضوعات محجوي البرنامج والزمن بعد جحكَم البرنامج جم األخذ بآراء المحكمَن وقب

 المحدد له  ومكان إنعقاده وعدد جلساجه وأصبح البرنامج فٍ صورجه النهابَة جاهزاً للجطبَق.
 : أسالٌب تقوٌم البرنامج

الجقوَم القبلٍ والبعدٌ ، وذلك بجطبَق مقَاس رعاَة االَجام ، من إعداد الباحث قبل وبعد 
 درجات األَجام علً االسجبانه عن الجطبَق القبلٍ.البرنامج ومبلحظة مدي جؽََر 

 ( ، أجري الباحث جصمَم وجنفَذ الجلسات اإلرشادَة اآلجَة:ٕوعلً ضوء جدول رقم )
 : محتوى البرنامج اإلرشادي التربوي المقترح

 الجلسة اإلرشادٌة األولى
 دقٌقة 45الٌوم/                                      مدة الجلسة: 

 تارٌخ االنعقاد:       طرٌقة اإلرشاد: إرشاد جماعً    مكان الجلسة: دار الدولة لرعاٌة األٌتام
 موضوع الجلسة: التهٌئة للبرنامج والتعارف على األٌتام  .

 أهداف الجلسة : 
 ( الجعرؾ علً األَجام وجكوَن العبلقة اإلرشادَة . ٔ)
 ( الجهَبة للبرنامج وأهمَجه .ٕ)

 : ادٌة : التعارفالفنٌة اإلرش
 محتوى الجلسة :

  جبدأ الجلسة بحضور أفراد عَنة البحث ، إذ َجلس الجمَع فٍ شكل دابرٌ َري كل واحد منهم
 اآلخر.

  .ٌجبدأ الجلسة بإعطاء نبذة عن أسباب اإلججماع فٍ البرنامج وطبَعة البرنامج اإلرشاد 

 وعمره وفصله وأٌ معلومات  َجرك المجال للمشاركَن إذ َبدأ كل َجَم بالجعرَؾ عن نفسه
 أخري َرَد إضافجها كالهواَات وؼَر ذلك. 

  جبدأ بجوضَح بعض قواعد العمل الجماعٍ واإلجفاق مع المشاركَن علَه من بداَة الجلسات
عدم  –إحجرام المشاعر  –الجعاون  –السرَة  –المشاركة  –نحو  )إحجرام اآلراء 

ذلك مكجوباً علً ورقة َجم الجوقَع علَه من قبل  المقاطعة..... وؼَر ذلك (، وَفضل أن َكون
 كل المشاركَن بعد اإلنجهاء منه.

  جوضَح ماهَة البرنامج اإلرشادٌ واألهداؾ المرجوة منه، وكذلك عدد جلساجه ومكان جنفَذها
والموعد المحدد لها واإلجراءات الجٍ َقوم الجمَع بالمشاركة فٍ جنفَذها خبلل الجلسات 

 اإلرشادَة.

 الجلسة األولً باإلجفاق المحدد للجلسة المقبلة وموضوعها، وجرك مجال أخر ألٌ جعلَق جنجه ٍ
 أو إضافة من قبل المشاركَن علً نقطة جم مناقشجها خبلل فجرة الجلسة األولً.

 الجلسة اإلرشادٌة الثانٌة
 اٌة االٌتامدقٌقة        مكان الجلسة: دار الدولة لرع 45الٌوم/                 مدة الجلسة: 

 تارٌخ االنعقاد:                               طرٌقة اإلرشاد: إرشاد جمعً
  :الدٌنً  الوازعموضوع الجلسة: ضعف 

 أهداف الجلسة : 

 .إن َدرك أفراد العَنة العبلقة بَن المسإولَة االججماعَة والوازع الدَنٍ -
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  .الدَنَة واألخبلقَةإن َشارك أفراد العَنة فٍ الربط بَن المسبولَة   -

 .ن َسجنجج أفراد العَنة مفهوم المسإولَة الدَنَة واألخبلقَةإ -
 : الوعظ واإلرشاد -اإلقناع -الفنٌات المستخدمة : المحاضرة

 محتوى الجلسة:
َناقش الباحث أفراد العَنة محصلة ما  ، ثم القاء محاضرة عن المسإولَة الدَنَة واألخبلقَة  

، وَطلب  اضرة الدَنَة وَفجح باب الحوار معهم لبلسجفسار وطرح األسبلةجم اسجفادجه من المح
الباحث من أفراد العَنة المقارنة بَن سلوكهم قبل البرنامج وما جم االسجماع إلَه، ثم الجؤكَد علً 

،وجكلَؾ أفراد العَنة جدرَب بَجٍ  ةأهمَة الجمسك بالعقَدة اإلسبلمَة والجحلٍ بالخلق اإلسبلمَ
 .بَن السلوك الدَنٍ والؽَر دَنٍ ومن هو االفضل للمقارنة

 : الجلسة اإلرشادٌة الثالثة
 دقٌقة        مكان الجلسة: دار الدولة لرعاٌة االٌتام 45الٌوم/                      مدة الجلسة: 

 تارٌخ االنعقاد:                               طرٌقة اإلرشاد: إرشاد جمعً
 : ضعف التفاعل االجتماعً موضوع الجلسة:

 أهداف الجلسة:
 _ الجعرؾ علً سلوكَات األَجام وجفاعلهم فَما بَنهم.

 جشجَعهم علً الجفاعل االججماعٍ مع اصدقابهم فٍ الدار. -

 احساسهم بؤنهم جزء من المججمع المحلٍ فٍ المنطقة . -
 . اإلرشاد الدَنٍ -لعب الدور -: محاضرةالفنٌات اإلرشادٌة

 : بٌقإجراءات التط

  . القاء محاضرة عن الجفاعل االججماعٍ ودوره فٍ المججمع -

َناقش الباحث أفراد العَنة محصلة ما جم اسجفادجه من المحاضرة وَفجح باب الحوار معهم  -
  . لبلسجفسار وطرح األسبلة

 .َطلب الباحث من أفراد العَنة المقارنة بَن سلوكهم قبل البرنامج وما جم االسجماع إلَه -

 الباحث علً أهمَة الجفاعل االججماعٍ ودوره فٍ المساهمة فٍ بناء الوطن .جؤكَد  -

 .جكلَؾ أفراد العَنة بجدرَب بَجٍ عن الجفاعل االججماعٍ بَنهم وبَن اقرانهم  -
 الجلسة اإلرشادٌة الرابعة

 االٌتامدقٌقة        مكان الجلسة: دار الدولة لرعاٌة  45الٌوم/                      مدة الجلسة: 
 تارٌخ االنعقاد:                               طرٌقة اإلرشاد: إرشاد جمعً

 : الشعور بالٌأس من الحٌاة موضوع الجلسة:
 أهداف الجلسة:

 شعور االَجام بحب الحَاة والجكَؾ مع الواقع. -

 َجعرؾ االَجام علً معنً الحَاة ودورها . -
 : الجدرَب البَجٍ -وارالمناقشة والح -: محاضرةالفنٌات اإلرشادٌة
 إجراءات التطبٌق:

َسجقبل الباحث المسجرشدَن وَرحب بهم وَقدم الشكر والجقدَر علً انجظامهم  والجزامهم 
مناقشة الجدرَب البَجٍ مع جقدَـم الجعزَز المعنوٌ، وربط ما كجب كل طالب بموضوع ،بالحضور
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ثم جكلَفهم بجدرَب بَجٍ َجضمن .الباحثالجلسة وَبدأ النقاش بَن أفراد المجموعة وبجوجَه من 
 حب الحَاة واالسجمجاع بها واخذ النصَب الكافٍ منها.

 الجلسة اإلرشادٌة الخامسة
 دقٌقة        مكان الجلسة: دار الدولة لرعاٌة االٌتام 45الٌوم/                       مدة الجلسة: 

 قة اإلرشاد: إرشاد جمعًتارٌخ االنعقاد:                               طرٌ
 نقص الحنان موضوع الجلسة:

 أهداف الجلسة:

 الجعرؾ علً نقص الحنان لدي االَجام . -

 الجخفَؾ من حدة مشكلة الهوَة لدي االَجام من خبلل . -
 . الجدرَب البَجٍ -المناقشة والحوار -: محاضرةالفنٌات اإلرشادٌة
 إجراءات التطبٌق:

القاء محاضرة عن األسرة البدَلة للَجَم وجقربه إلً أفراد المإسسة لَقلل من الضؽوط النفسَة  -
  . واكجساب العطؾ والحنان 

َناقش الباحث أفراد العَنة محصلة ما جم اسجفادجه من المحاضرة وَفجح باب الحوار معهم  -
  . لبلسجفسار وطرح األسبلة

 كَؾ ججعامل مع اآلخرَن وجكسب حنانهم.،ب البَجٍ اآلجٍ جكلَؾ افراد العَنة الججرَبَة بالجدرَ -
 الجلسة اإلرشادٌة السادسة

 دقٌقة        مكان الجلسة: دار الدولة لرعاٌة االٌتام 45الٌوم/                      مدة الجلسة: 
 تارٌخ االنعقاد:                               طرٌقة اإلرشاد: إرشاد جمعً

 : قلة التفاؤل :موضوع الجلسة
 أهداف الجلسة:

 الجعرؾ علً الجفاإل والرضا عن الحَاة فٍ المإسسة لدي األَجام. -

 جشجَع االَجام بالرضا والجفاإل بالخَر بالموجود. -

 رفع مسجوي الجفاإل لدي االَجام وجؽََر النظرة السلبَة إلً إَجابَة -
 : البَجٍالجدرَب  -المناقشة والحوار -: محاضرةالفنٌات اإلرشادٌة
  إجراءات التطبٌق:

َناقش الباحث أفراد العَنة محصلة ما جم اسجفادجه  ثمالقاء محاضرة عن الجفاإل وحب الخَر ، -
، َطلب الباحث جحلَل معنً من المحاضرة وَفجح باب الحوار معهم لبلسجفسار وطرح األسبلة

 )جفاءلوا بالخَر ججدوه( كجدرَب بَجٍ.
 الجلسة اإلرشادٌة السابعة

 دقٌقة        مكان الجلسة: دار الدولة لرعاٌة األٌتام 45ٌوم/                     مدة الجلسة: ال
  تارٌخ االنعقاد:                               طرٌقة اإلرشاد: إرشاد جمعً

 التقدٌر السلبً للذات موضوع الجلسة:
 أهداف الجلسة:

 التدرٌب البٌتً -التغذٌة الراجعة -التعزٌز االٌجابً -الدورلعب  -الكرسً الخالً اإلرشادٌة: الفنٌات

 إجراءات التطبٌق: 
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َقوم الباحث بالجحدث عن دور االسرة البدَلة فٍ حَاة االَجام وأثرها علً أسلوبهم الحَـاجٍ        
وأهمَـة جكوَن مفاهَم اَجابَة لدَهم من خبلل جعامله اإلنسانٍ واألخبلقٍ، مع إعطاء بعـض 

ومن خبلل أسلوب جوكَد الذات َشارك  ،ثلة المجعلقة ببعض األسر وطرق الجنشبة ألبنابهماألم
الكرسٍ الخالٍ  َطلب الباحث من أفراد ، والمرشد وَصـحح األفكـار والجصـورات ؼَـر المنطقَة

،  المجموعة الججرَبَة الجلوس علً شكل نصـؾ دابرة، وَجم وضع الكرسٍ الخالٍ إمام الطلبة 
لباحث من احد الطلبة أو أكثر )الراؼبَن( بجقدَم شكواهم ومعانـاجهم وان َجخَلـوا ذواجهم َطلب ا

جالسة علً الكرسٍ، وَرؼبوا الحدَث مع ذواجهم لَجرجمـوا مـا َشـعرون بـه ومواجهة الذات 
السلبَة  والجحدث بصوت عاٍل للقَام بإسقاط ما بداخلهم من قلـق وجـوجر وإبـداء المحاورة مع 

لذات األبوَة للوصول إلً اإلرجَاح وججاوز قساوجه واالجفـاق معـه علـً أسلوب حَاجٍ جدَد ال
َعطٍ الباحث الجعزَز اإلججماعٍ من خبلل جشجَع  مبنٍ علً الحب والجقبل والثقة بالنفس ، ثم

 ثم ،الطلبة علً الحدَث بصـراحة وقـول عبارات جعزَزَه مثل : جَد، أحسنت، كان أدابك رابعاً 
َعطٍ الباحث الجؽذَة الراجعة وذلك بجعرَؾ الطلبة بعد االنجهاء من فنَة الكرسٍ الخالٍ، هل 
كان األداء مناسب، واألسلوب فٍ مخاطبة ومواجهة الذات بما َجماشً مع الواقع ثم َطلب من 
 أفراد المجموعة إن َنفذوا ما دار فٍ الجلسـة اإلرشـادَة ومناقشـجهم واإلجابة علً الجساإالت

َطلب من أفراد المجموعة نقل ما جم جعلمه إلً المواقؾ  ، ثم الجدرَب البَجٍ واالسجفسارات
الحَاجَـة بعـد الجدرَب علَه أمام المرآة وجدوَن جلك المواقؾ الجٍ جصادفهم والصعوبات الجٍ 

 .جعجرضـهم لمناقشجها فٍ الجلسة القادمة
 الجلسة اإلرشادٌة الثامنة

 دقٌقة        مكان الجلسة: دار الدولة لرعاٌة االٌتام 45مدة الجلسة:    الٌوم/               
 تارٌخ االنعقاد:                               طرٌقة اإلرشاد: إرشاد جمعً

 ضعف الثقة بالنفس موضوع الجلسة:
 أهداف الجلسة:

 الجعرؾ علً أسباب جدنٍ الثقة بالنفس.ومناقشة آثار انخفاض الثقة بالنفس  -

 .الجعرؾ علً المواقؾ الجٍ جفقد الثقة بالنفس -

 . مساعدة األعضاء علً بناء ثقجهم بؤنفسهم -
 : نشاط حركٍ، مناقشة وحوار ، الجخَل الفنٌات اإلرشادٌة:
 إجراءات التطبٌق:

جقسَم المجموعة إلً  الجعرؾ علً ما لدي أفراد العَنة من معلومات حول الثقة بالنفس،
مجموعجَن، األولً لجعرَؾ الثقة بالنفس وأهمَجها وعلً نماذج لشخصـَات واثقـة بنفسـها، 
والثانَة للجعرؾ علً أسباب ضعؾ الثقة بالنفس، واآلثار المجرجبة علً ذلـك، مناقشة ما جوصلت 

الراحة داخل  إلَه المجموعجَن، وَطلب الباحث من كل عضو أن َخجار المكان الذٌ َجد فَه
القاعة ، وَطلب منهم إؼماض أعَنهم وان َؤخذوا نفساً عمَقاً وهادباً ، .... أنت اآلن جسَر فٍ 
مكان ملٍء بالعثرات ، ومع ذلك فؤنت جسَر وجسَر وججقدم إلً األمام ، بخطً واثقة ملإها 

َر بمثابرة فٍ الجحدٌ واإلقدام والشجاعة ، وججعثر أكثر من مرة ولكنك جقوم وجقؾ وجواصل الس
المشٍ وجحارب الَؤس و جهزمه وجفكر فٍ الخطوات القادمة وجسمع صوجاً ندَاً وشجَاً من مكان 
بعَد ، َبعث ذلك الصوت فٍ نفسك الطمؤنَنة واألمل ، فؤنت إنسان طموح وصابر،  جعامل الناس 

ت اآلخرَن فٍ بحسن الخلق وجقدم المساعدة إلً كل محجاج سواء عرفجه أم لم جعرفه،  فكم ساعد
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حل مشاكلهم ، وكم كنت ناصحاً وموجها ألصدقابك واخوانك ، كَؾ كنت جضحٍ بنفسك من أجل 
رفعة وطنك ، جساعد رجال األمن فٍ مكافحة الرذَلة،  كل ذلك زادك إصرارا وشجاعة وثقجاً 

رد ،ثم  َطلب الباحث من كل ف بنفسك ، وأصبحت جردد ، أنا أثق بنفسٍ وسؤحقق ما اصبوا إلَه
                برسم ما جخَله من النشاط السابق ، وبعد ذلك قام كل عضو بعرض ما رسمه ومناقشجه بـ : 

  ) )إحساسه، األفكار الجٍ جاءت بخاطره ، ما طبَعة الصوت الندٌ الذٌ سمعه وماذا كان َقول
 زرع الثقة بالنفس . ثم َعلمهم

 الجلسة اإلرشادٌة التاسعة
 دقٌقة        مكان الجلسة: دار الدولة لرعاٌة االٌتام 45مدة الجلسة:            الٌوم/            

 تارٌخ االنعقاد:                               طرٌقة اإلرشاد: إرشاد جمعً
 عدم تقبل الذات موضوع الجلسة:

 أهداف الجلسة:

 سباب عدم جقبل ذاجه.أمعرفة  -

 معرفة الشعور بالنقص. -

 العَنة علً الجعاَش االَجابٍ مع اقرانهم.مساعدة أفراد  -

 محاولة جؽََر شخصَة افراد العَنة لَصبح أكثر مرونة وجقبله لذاجه.  -
 .الجعزَز االَجابٍ للذات   -: المحاضرة والحوارفنٌات اإلرشاد

 إجراءات التطبٌق:
َطلب الباحث كل واحد منهم أن َجحدث أمام المجموعة حجً جؽرس لدَه الثقة بالنفس 

جكوَن معرفٍ منظم ومجعلم للمدركات والمشاعر لدي كل شخص عن نفسه نجَجة جصوره العقلٍ و
 ثم مناقشة ما طرحه كل فرد علً شكل حوار ومعرفة مشاعر اآلخرَن فَما بَنهماعنها ،

وجعزَزهم معنوَاً من خبلل الجشجَع والجحفَز للذات فٍ بداَة الجلسة  فالحَاة هٍ مجموعة 
لمجموعة اإلرشادَة مع الجشجَع وَوضح الباحث عدم جقبل الذات  لدَهم قرارات ، أعضاء ا

 وضعؾ الثقة فٍ أنفسهم فٍ اجخاذ حجً أصؽر القرارات.
 الجلسة اإلرشادٌة العاشرة

 دقٌقة        مكان الجلسة: الرعاٌة اإلجتماعٌة 45الٌوم/                         مدة الجلسة: 
 طرٌقة اإلرشاد: إرشاد جمعً                   تارٌخ االنعقاد:            

 التقٌٌم موضوع الجلسة:
 أهداف الجلسة:

 جقََم افراد العَنة من خبلل ما جعلموه فٍ الجلسات السابقة. -

 الجقََم من خبلل جطبَق المقَاس البعدٌ ومعرفة الفرق . -
 . المحاورة والمناقشة فنٌات اإلرشاد:

 إجراءات التطبٌق:
بجلخَص ما جعلموه وفهموه من أسالَب  أفراد العَنةَقوم - :اإلرشادَة األخَرةالجلسة 

 ، ، واإلجابة عن إسجفساراجهم ومبلحظاجهم وفنَات واسجعراض مزاَا وعَوب األسالَب المخجلفة
،  ومساعدجهم إلسجخدام ما جعلموه للنظر بجفاإل نحو المسجقبل هموَعطٍ الباحث قَمة لجهود

 ؽَر الذاجٍ،  وجعرَفهم أن إنهاء اإلرشاد قد َشعر بعضهم بفقدان شٍء.جكرار جشجَع الجو
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 اإلستنتاج

 َعد الطفل الَجَم جزءاً هاماً من المججمع، باعجباره جزءاً مإثراً  وفاعبلً فَه. -

 اإلهجمام بالَجَم منذ فجر اإلسبلم إلً َومنا هذا. -

 شعور الَجَم بنقص الحنان األبوٌ . -

 ضعؾ الثقة بالذات . -

 َحجاج إلً الجفاعل االججماعٍ اكثر. -
 التوصٌات

 من خبلل النجابج الجٍ جوصل الَها الباحث َوصٍ بما َلٍ:

 مساعدة الباحث االججماعٍ والمربٍ علً إَجاد أسالَب جربوَة فٍ الجعامل مع الَجَم. -

 .االسجفادة من برنامج رعاَة األَجام فٍ المإسسات الجربوَة واإلججماعَة -
 المقترحات

 إجراء دراسة لمجابعة عَنة البحث. -
 إجراء برنامج إرشادٌ جربوٌ لمعرفة الجحصَل الدراسٍ لؤلَجام.-
 .إجراء دراسة وصفَة مقارنة بَن رعاَة االَجام فٍ دور الدولة واالسرة  -
اقجراح برامج إرشادَة للمعلمَن والمربَن فٍ دور الدولة لرعاَة االَجام وكَفَة الجعامل الجربوٌ  -

 معهم. 
 أجراء دراسة مماثله لعَنات أخري مثل )فاقدٌ البصر، والصم والبكم(. -
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 المصادر العربٌة واألجنبٌة

 القرآن الكرَم. -

جوق، محٍَ الدَن، وعلٍ، عباس، أنماط رعاَة الَجَم وجؤثَرها علً مفهوم الذات فٍ عَنة من  -
 (.16ٔٔ، الكوَت )مجلة العلوم االجتماعٌةاألطفال فٍ األردن، 

حسَنات ، ممدوح محسن، والسرور، ممدوح هاَل دور المإسسات االججماعَة كخدمة عمومَة ــ 
، مجلة التنمٌة وإدارة الموارد البشرٌة بحوث ودراسات  للججربة االردنَة فٍ خدمة االَجام،

 (.ٕ٘ٔٓ، )ٕٔٔ -11(، صٖ( العدد)ٕمجلد)

دسوقٍ، راوَة محمود: " الحرمان األبوٌ وعبلقجه بكل من الجوافق النفسٍ ومفهوم الذات  -
، السنة  مجلة علم النفس، الهٌئة المصرٌة العامة للكتابواالكجباب لدي طلبة الجامعة" ، 

 ( .11ٙٔ، أكجوبر ) ٓٗرة، العددالعاش

" ، دار الحكمة مجاالته - اتجاهاتـه -اإلرشاد النفسً ، "نظرٌاتـه الزعبٍ ، احمد محمد ،  -
 . (11ٗٔ)  الَمانَة للطباعة والنشر، صنعاء

، دار الفكر للنشر والجوزَع  محاضرات فً التوجٌه واإلرشادسمارة ، عزَز ، ونمر، عصام  -
 . (11ٔٔ، األردن )

سودانٍ ، َحًَ محمد سـلطان، "قَـاس الجوافـق االججمـاعٍ والنفسٍ ألبناء الشهداء فٍ ال -
 .(11ٓٔ، كلَة الجربَة ، جامعة بؽداد) رسالة دكتوراه )غٌر منشورة (المرحلة المجوسطة"،  

(: فعالَة الرعاَة األسرَة ٖٕٔٓمحمد الصافٍ البدوٌ )-شبَر، أمَن شبلش، مشرؾ، -
للعلوم  مجلة جامعة السودانالة مإسسات رعاَة االَجام بمحافظات ؼزة، واإلَوابَة: دراسة ح

 . والتكنلوجٌا

 (.ٕٗٓٓ، دار الكجاب اللبنانٍ)ٗلئلمام علٍ علَه السبلم، ط  نهج البالغةصالح، صبحٍ،  -

، مطبعة كلَة العلوم ببنٍ سوَؾ، جمهورَة مصر دلٌل المرشد النفسًصدَق، محمد احمد،  -
  (.ٕ٘ٓٓالعربَة)

(، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربٍ، القٌاس النفسً )النظرٌة والتطبٌقعبد الرحمن، سعد،  -
 (.116ٔالقاهرة)

 (.16ٗٔ، دار الفرقان، بَروت)اإلنسان فً اإلسالم عبد العزَز، أمَر، -

–النظرٌات  -اإلرشاد النفسً الجماعً األسسعبد هللا ،هشام محمد، وخواجة، خدَجة محمد،  -
 (.ٕٗٔٓة ،خوارزم العلمَة)، جدالبرامج

، دار  ٔٔالقاضٍ، َوسؾ مصطفً "وآخرون"  ، اإلرشاد النفسٍ والجوجَـه الجربوٌ. ط -
 . (16ٔٔالمرَخ،  الرَاض )

،اإلسكندرَة ،مركز  االختبارات واستخدامها فً إدارة الموارد البشرٌة واألفرادماهر، أحمد،  -
 .(111ٔالجنمَة اإلدارَة )

 .(16٘ٔ. مكجبة وهبة، القاهرة ) الشخصٌة السوٌةمرسٍ ، سَد عبد الحمَد  ،  -
-Rowittz. L.C. “Multiprofessional perspectives on prevention New 
York;. Vol. 31, N. 4 p.1-3. (1986). 
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- Kaplan Paul.S. and Stein, Jean, " Psychology of Adjustment" , 
wadsworth publishing company Belmont Kalifornia , a division of 
Wadsworth . Inc . (1984) 

 
 
 (ٔملحق)

 اسجبانة رعاَة االَجام بصورجها النهابَة
بدرجة  عمي تنطبق الفقرات ت

 كبيرة
بدرجة  عمي تنطبق

 متوسطة
 عمي تنطبق

 بدرجة قميمة
    أشعر بالدونية)النقص( بسبب فقدي والدي   8
    يتصدق اآلخرون عمي  أنحرج عندما  8
    أنزعج عندما يتم نعتي باليتيم 8
    أفتقد حنان أمي 8
    أؤمن بأن اهلل تعالى كتب لي أن أكون يتيماً  8
    شعرت بالضعف عندما فقدت أبي 6
    طرقيؤلمني تشغيل االطفال االيتام في  تقاطعات ال 8
    أفتقد عطف أبي 1
    موجودًا في الحياةأتمنى لو لم أكن  8

    تغمرني الفرحة حين تمد يد العون لي 88
    أشعر بالذل عندما يمسح اآلخرين عمى رأسي 88
    يتاميؤسفني ندرة الرعاية المقدمة لأل 88
    عاقبني ربي باليتم وأنا في بداية عمري 88
    أعتقد أن حياتي المستقبمية ستكون غير سعيدة 88
    الجرأة الكافية عمى مواجهة اآلخرين والرد عميهملدًي  88
    ينتابني الشعور بالوحدة وأن كنت في وسط جماعي 86
    أعاني من إحباطات أكثر من اآلخرين )غير األيتام( 88
    أكافح حتى أصل إلى مرتبة أعمى 81
    يخيم الحزن عمًي بسبب فقدي أغمى الناس 88
    الذي أنا فيهأسعى لتقبل الوضع  88
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"  إفرازات احلرب انناعًة "اإلحلاد ادلعاصر أمنٌرجا 
          

 

 المقدمة :

االنبَددداء والمرسدددلَن وعلدددً بسدددم هللا الدددرحمن الدددرحَم والصدددبلة والسدددبلم علدددً اشدددرؾ 
 اله الطَبَن الطاهرَن ، وبعد:

ددددرات سددددرَعة بعددددد أحددددداث  َّ وجحددددّول اسددددلوب  ٖٕٓٓمددددّر العددددراق بشددددكل خدددداص بجؽ
االرهدددداب والجخوَددددؾ واالسددددجعراض بددددالقوة العسددددكرَة واألسددددلحة الفجاكددددة والجهدَددددد والوعَددددد 

لجحّبدددب ، وجمثَدددل دور مدددن قبدددل القدددوي االسدددجعمارَة المجمثلدددة بؤمرَكدددا إلدددً اسدددلوب الجرؼَدددب وا
رؼدددم ان جلدددك  ٖٕٓٓالمنقدددذ المخلدددص مدددن الجدددوع والحرمدددان الدددذٌ َعَشددده عدددراق مدددا قبدددل 

 القوي هٍ السبب وراء ذلك الحرمان بفرض العقوبات االقجصادَة علَه.

لمعرفدددة االهدددداؾ  ،لدددذا َدددؤجٍ موضدددوع دراسدددة وجحلَدددل جلدددك الحقبدددة مدددن الضدددرورَات 
ارَة وجنودهددددا وجحلَددددل جصددددرَحاجها بمخجلددددؾ مددددن كددددل جحركددددات وسددددكنات القددددوي االسددددجعم

 لنجمكن بالنجَجة من جفعَل أسالَب الجصدٌ المناسبة. ،أشكالها العدابَة والوّدَة 

وَسدددمً هدددذا األسدددلوب الجدَدددد فدددٍ جعامدددل القدددوي العظمدددً مدددع اعددددابها بالدددـ " الحدددرب 
 حثَن:الناعمة " ومن إفرازاجها االلحاد المعاصر ولقد قّسم الباحثان البحث إلً مب

المبحددددث األول : فددددٍ الجعرَددددؾ بمفهددددوم " الحددددرب الناعمددددة " ووسددددابلها وفرقهددددا عددددن 
 الحرب النفسَة وبعض نجابجها فٍ جؽََر سلوكَات المججمع العراقٍ.

والمبحدددث الثدددانٍ : فدددٍ الجعرَدددؾ بدددـمفهوم  " االلحددداد " وأسدددبابه المعاصدددرة والعوامدددل 
والجعلَمَددددة واإلعبلمَددددة فددددٍ الجصدددددٌ المشددددجعة علددددً انجشدددداره ، ودور المإسسددددات الدَنَددددة 

 والجقلَل من آثاره المدّمرة.
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 المبحث األول : الحرب الناعمة مفهومها ووسائلها وبعض ما ٌتعلق بها

 :"  SOFT WAR "المطلب األول : حول مفهوم " الحرب الناعمة " 

منهدا: راجت مصطلحات كثَرة فٍ مجال سدَطرة دولدة علدً أخدري جحدت مسدمَات عدَددة 
)الحرب الباردة ، ؼسَل الدماغ ، حرب االرادات ، حرب المعنوَدات ، حدرب المعجقددات ، حدرب 
االَددددددَولوجَات ، الحدددددرب النفسدددددَة ... وإلدددددخ( إلدددددً حدددددَن صددددددور كجددددداب القدددددوة الناعمدددددة 

(SOFTPOWER بجددارَخ _ )ٕٓٓٗ  أٌ مددا بعددد احددجبلل العددراق ودخددول السَاسددة االمرَكَددة
، للكاجددب األمرَكددٍ جوزَددؾ صدداموبَل ندداٌ المجخصددص فددٍ العلددوم مرحلددة جدَدددة مددن الؽددزو _

السَاسدَة والدذٌ شدؽل رباسدة مجلدس المخدابرات الدوطنٍ االمرَكدٍ وأَضداً شدؽل منصدب مسدداعد 
وزَر الدفاع االمرَكٍ فٍ عهد بَدل كلَنجدون

(1)
، وقدد عدّرؾ " القدوة الناعمدة " بكجابده آندؾ الدذكر  

بـ"القدرة علً الحصول علً ما جرَد عن طرَق الجاذبَة بدل اإلرؼام أو دفع األموال "
(2)

. 

))أن جحصددل علددً النجددابج الجددٍ  وَجدددد " جوزَددؾ ندداٌ " جوضددَحه لددـ " القددوة الناعمددة " ، بددـ    
.. فقدد َدجمكن بلدد مدا مدن الحصدول علدً النجدابج جرَدها دون أٌ جهدَددات ملموسدة أو رشداوي، ...

ألّن هناك بلداناً أخري _معجبة بَمَثله وجحذو حدذوه وججطلدع إلدً  ،الجٍ َرَدها فٍ السَاسة العالمَة 
مسجواه من االزدهار واالنفجاح_ جرَد أن ججبعه ، فهذه " القوة الناعمة " جعل اآلخدرَن َرَددون مدا 

رؼامهم((جرَد ، جخجار الناس بدالً من إ
(3)

. 

َِّن " جوزَؾ ناٌ" الحاجدة الملحدة السدجخدام القدوة الناعمدة ، فَقدول : ))اسدجَبلء ألمانَدا  َُب و
م أحد األسباب الكامنة خلؾ اندالع الحرب العالمَدة  61ٓٔعلً اآللزاس واللورَن فٍ فرنسا عام 

قددَبلً فددٍ سددَاق األولددً ، وبدددالً مددن أن جكددون المقاطعددات المنجزعددة مصدددر قددوة ، صددارت عببدداً ث
النزعددة القومَددة((

(4)
، فهددو َشددَر إلددً فاعلَددة السددَطرة علددً العقددول لججؽلددب علددً السددَطرة الدَنَددة 
والقومَة وما شابه ، وذلك باالحجبلل المبَطن حجً جخفؾ السَاسة االمرَكَدة مدن الخسدابر البشدرَة 

، فمن المبلحظ أن أقطاب  و المادَة والعسكرَة الجٍ جدفع الً الجمود فٍ االقجصاد االمرَكٍ نفسه
القوة فٍ العالم مجعددة وخَار القوة العسكرَة بدا خَاراً ؼَدر مجددٌ لعددم انحسدار قدوة السدبلح بَدد 
أمرَكا فهناك روسَا والصَن وكورَا الشمالَة وكذلك إَران وؼَرها مدن الددول المنججدة للسدبلح ، 

أخدر َقدؾ بوجده أٌ جقددم عسدكرٌ وباإلضافة إلً ذلك فقدوة العقَددة وحدب الدوطن سَشدكل عدامبلً 
َّة والكفداح المسدلّح بجحرَدر جندوب  للمحجل وَشهد الجارَخ المعاصر علً قَام ثلة قلَلة جإمن بالثور

عامدداً وذلددك إلجقانهددا فنددون الحددرب  ٕٕرؼددم اسددجمرار االحددجبلل االسددرابَلٍ  ٕٓٓٓلبنددان عددام 
والجموَه فكسرت أعجً جَوش العالم جكبراً وإجرامَة

(5)
فؤٌ جدخل عسكرٌ خاٍل مدن أدوات ، إذن  

                                                           

ينظر :  (1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%8A  

تكفيؽ البجيرمي ، العبيكاف ، السعكدية _  ( القكة الناعمة كسيمة النجاح في السياسة الدكلية ، جكزيؼ. س نام ، ترجمة : د.محمد2)
 .12، ص:  2117الرياض ، الطبعة األكلي ، 

 .25_24المصدر نفسو : (3)
 .23المصدر نفسو :  (4)
 .32_31، الطبعة االكلي ، ص:  2111ينظر: فف الحرب ، أحمد ناصيؼ ، دار الكتاب العربي ، حمب   (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%8A
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القددوة الناعمددة لددن َحقددق مددا جصددبو إلَدده السَاسددة االمرَكَددة
(1)

، وكددذلك جقددؾ حدداجزا دون هبددوط 
الجاذبَة االمرَكَة لدي حلفابها والبلدان المسجهدَفة

(2)
. 

م 1ٕٓٓوجدداء اسددجخدام مصددطلح " الحددرب الناعمددة " ابجددداًء مددن 
(3)

، فددٍ خطابددات السددَد 
والسددَد حسددن نصددر هللا وكددذا فددٍ خطابددات وكجابددات المهجمددَن بالحفدداظ علددً الهوَددة الخامنددابٍ 

فددت بددـ :         االنهَددار مددن االسددبلمَة أو القومَددة ، باعجبارهددا مددن أشددد الحددروب خطددورة ، وقددد عرِّ
الداخل ، وجشمل كدل أندواع االجدراءات النفسدَة والدعابَدة اإلعبلمَدة الجدٍ جسدجهدؾ مججمعداً مدا أو 

ا ، وججر منافساً إلً حالة االنفعال أو الهزَمدة دون الحاجدة إلدً االقججدال العسدكرٌ وفدجح جماعة م
النَران ، إذ جلعدب دوراً فدٍ إضدعاؾ الحلقدات الفكرَدة و الثقافَدة للمججمعدات مدن خدبلل اسدجهداؾ 

فكر وثقافة الشعوب
(4)

. 

مدا فدرق سدنحاول وَظهر فٍ هذا الجعرَؾ الدمج بَن الحرب الناعمة والحرب النفسَة وبَنه
ومددا نبلحظدده أّن مددن َرَددد اسددجخدام األدوات الناعمددة للحصددول علددً ، بَاندده فددٍ المطلددب البلحددق

 SOFT مكاسب ومنافع عالمَة ودولَة وإقلَمَة َعجبرها أدوات قوة َطلق علَها " قوة ناعمدة " "
POWER  مدا للسدَطرة علدً مججمدع  ،"، ومن َدرك خطدورة هدذه األدوات الناعمدة المسدجخدمة

 ".  SOFT WARَعجبرها أدوات حرب فَطلق علَها " حرب ناعمة " "

 : المطلب الثانً : الفرق بٌن الحرب الناعمة والحرب النفسٌة

فت " الحرب النفسَة " بـ )أنها االسجخدام المدبَّر للدعاَة أو ألَدة جدؤثَرات نفسدَة أخدري  ُعرِّ
ومواقدؾ وسدلوك العددو والفبدات المحاَددة المعدة إلسدناد السَاسدة السدابدة بجدؤثَرات علدً عواطدؾ 

والصدَقة فٍ وقت الطوارئ أو الحرب بحَث َجم دعم الوصول إلً األهداؾ القومَة(
(5)

. 

فددت بـددـؤنها : )حدرب معنوَددة جسددجهدؾ شخصددَة المقاجدل وشخصددَة األمددة وؼاَجهددا  وكدذا عرِّ
ا بعددد جؽََدر األفكددار جؽََدر سدلوك األفددراد والجماعدة مدن أجددل جحللهدا واسجسددبلمها والسدَطرة علَهد

واالججاهات والقَم والمعجقدات والرأٌ والسلوك(
(6)

. 

فدددالحرب النفسدددَة مدددن أندددواع الحدددروب الجدددٍ ُجشدددنُّ بالدعاَدددة واإلشددداعة وجسدددجخدم فَددده 
كددل وسددابل االعددبلم بقصددد إثددارة القلددق والجددوجر لدددي العدددو مددن أجددل زعزعددة المبددادئ والقددَم 

هَدؾ ، بؽَدددة بددددث الَددددؤس فددددٍ نفددددوس الجنددددود علددددً وبَدددان اسددددجحالة الجؽلددددب علددددً قددددوة المسددددج
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الجبهددددة وإشدددداعة الددددذعر ، كمددددا وجهدددددؾ إلددددً جفكَددددك الجبهددددة الداخلَددددة وجشددددكَك الجمدددداهَر 
بقَاداجها السَاسَة والعسكرَة

(1)
. 

وجخجلدددؾ الحدددرب النفسدددَة عدددن الحدددرب الناعمدددة بكدددون األولدددً جبددددأ بمهاجمدددة الدولدددة 
محاولدددة اسدددقاط النخبدددة للسدددَطرة علدددً الدددرأٌ وجَشدددها ومإسسددداجها العامدددة ، فهدددٍ جنجقدددل مدددن 

العدددام المعدددادٌ لجفكَدددك ارجباطددده ووالبددده مدددع الدولدددة والنظدددام المسدددجهدؾ ، والحدددرب الناعمدددة 
 جبدأ من الرأٌ العام جمهَداَ لبلنقضاض علً النظام المسجهَدؾ.

فكددددل مددددا هددددو مددددن االرؼددددام والضددددؽط والفددددر ض بشددددكل اكثددددر صددددبلبة دون أن جصددددل 
لعسدددكرَة هدددو مدددن الحدددرب النفسدددَة كدددـ خطابدددات عالَدددة النبدددرة وجهدَددددات لمسدددجوي الوسدددابل ا

وعددددروض عسددددكرَة وشددددابعات واؼجَدددداالت وحددددرب جواسددددَس( ، وكددددل مددددا هددددو مددددن جددددنس 
االسدددددجمالة والجدددددذب واإلؼدددددواء الفكدددددرٌ والنفسدددددٍ بوسدددددابل أكثدددددر نعومدددددة )أفدددددبلم وأقدددددراص 

ممؽنطة وصفحات فَسبوك ومسلسبلت إلخ...( فهٍ حرب ناعمة
(2)

. 

 : لب الثالث : الدعوة االسالمٌة والقوة الناعمةالمط

وفددٍ مقددام بَددان مدددي جددؤثَر القددوة الناعمددة فددٍ النفددوس فددإن الدددعوة االسددبلمَة اعجمدددت 
 فٍ نجاحها علً امرَن مهمَن:

النزول الجدرَجٍ لؤلحكام الشرعَة إذ لم جنزل االحكام الشرعَة دفعة واحدة ، وذلك لببل  أولهما :

جواجه نفوراً من المججمع قبل أن َدخل االَمان فٍ نفوس أفراده فإّن جحرَم الخمر مثبلً لم َكن 

             دفعة واحدة فقد وردت إشارات فٍ اآلَات المكَة جسجقبح شرب الخمر كما فٍ قوله 

(3)﴾َواْْلَْعَناِب تَ تاِخُذوَن ِمْنُو َسَكًرا َوِرْزقًا َحَسًنا َوِمن َثَمَراِت الناِخيلِ ﴿جعالً :
، فقد وضع جعالً الشرب 

المسكِّر فٍ قبال الرزق الحسن ، فهو شراب ؼَر طَب كما هو الرزق الحسن ولك عندما جم 

جؤسَس الدولة االسبلمَة فٍ المدَنة المنورة كان الجصرَؾ بالجحرَم أشد كما فٍ قوله جعالً : 

(4)﴾ِبيرٌ ِفيِهَما ِإْثٌم كَ  َواْلَمْيِسِر ُقلْ  َيْس َلُوَنَك َعْن اْلَخْمرِ ﴿
وكذا إلً حَن ورود الجحرَم الصرَح بها  ،

 مراعاة لشدة إدمانها فٍ المججمع الجاهلٍ.

االعجددددددال ومدددددنهج الوسدددددطَة فالشدددددرَعة االسدددددبلمَة شدددددرَعة جراعدددددٍ المصدددددالح الدنَوَدددددة  ثانٌىىىىىاً:

َعْلنَ   اُكْم أُما    ًة َوَس   طًا وََك   َذِلكَ ﴿واألخروَدددة قدددال جعددددالً :  َعلَ    ى النا   اِس َوَيُك   وَن الراُس    وُل لَِّتُكونُ   وْا ُش   َهَدا   َِ
(5)﴾َعلَ   ْيُكْم َش    ِهيًدا

، فاإلسددددبلم عندددددما نددددزل كددددان مؽدددداَراً ، فهددددو ال كالَهودَددددة بعكوفهددددا علددددً 

ََ النا      اِس َعلَ      ٰى َحيَ      اةٍ ﴿الدددددددنَا  (6)﴾َولََتِج      َدن اُهْم َأْح      َر
، وال كالمسددددددَحَة آنددددددذاك بعكوفهددددددا علددددددً  
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َم   ا   َوَرْىَبانِيا   ًة ابْ تَ   َدُعوَىا﴿الرهبانَدددة واعجدددزال الددددنَا وملدددذاجها والجدددٍ عّبدددر عنهدددا جعدددالً بقولددده : 
َناَىا َعَلْيِهمْ  (1)﴾َكَتب ْ

. 

فمدددن قدددوة االسدددبلم أّنددده راعدددً الددددوافع النفسدددَة و الفطرَدددة بجقبدددل الددددعوة ولكدددن بحددددود 
ج والوسدددطَة ،  وقدددد شدددددت الرواَدددات الدددواردة عدددن وحدددذر ، وقدددد عِمدددَد علدددً معالججهدددا بالجددددرُّ

أهدددل البَدددت علدددَهم السدددبلم علدددً أهمَدددة اسدددجؽبلل هدددذه العوامدددل فدددٍ الددددعوة الحقّدددة ، فقدددد ورد 
عدددن االمدددام البددداقر علَددده السدددبلم قولددده : ))َدددا معشدددر الشدددَعة شدددَعة آل محمدددد كوندددوا النمرقدددة 

الوسددددطً َرجددددع إلددددَكم الؽددددالٍ وَلحددددق بكددددم الجددددالٍ((
(2)

   السددددبلم  ، وورد عددددن الصددددادق علَدددده
      قولدددده : ))كوندددددوا دعدددداة للنددددداس بؽَدددددر ألسددددنجكم لَدددددروا مدددددنكم الددددورع واالججهددددداد ، والصدددددبلة 

والخَر ، فإّن ذلك داعَة((
(3)

. 

إذن الجدددددرج واللَّونددددة والوسددددطَة لجؽََددددر العقابددددد أمددددر فددددٍ بددددالػ األهمَددددة ، وجكمددددن 
خطورجددده فَمدددا لدددو جدددم اسدددجعمال نفدددس األدوات ، ولكدددن ال بدددداعٍ بنددداء االنسدددان وبلدددوغ كمالددده 
االخبلقدددٍ والمعرفدددٍ والعبدددادٌ ، بدددل بدددداعٍ السدددَطرة علَددده وجحجَمددده وقهدددره ، ولدددَس عدددن 

لفطرَدددة السدددلَمة فَددده ، بدددل بمناؼددداة القدددوي السدددلبَة ودعمهدددا طرَدددق مناؼددداة القدددوي االَجابَدددة ا
للسدددَطرة علَددده ، وقدددد أدركدددت السَاسدددة االمرَكَدددة هدددذا الددددور الفّعدددال للقدددوة الناعمدددة وعملدددوا 

لخلدددق الفوضدددً المعرفَدددة الجدددٍ ال جدددإمن بالثوابدددت المبدبَدددة  ،علدددً جطدددوَر وسدددابلها وأدواجهدددا 
المعددددارؾ فددددٍ النجَجددددة قابلددددة للشددددك وال جددددركن إلددددً أصددددول الحضددددارة ، حجددددً جصددددبح كددددل 

واإلنكدددار حجدددً المعرفدددة الدَنَدددة ، ومدددن هندددا جبددددأ آثدددار الحدددرب الناعمدددة الجدددٍ جشدددنها القدددوي 
 االسجعمارَة باالجساع إلً الحد الذٌ جدخل فَه كل مجاالت الحَاة وأصعدجها.

 : المطلب الرابع : وسائل ونتائج الحرب الناعمة فً العراق

ا أهدددداؾ " الحدددرب الناعمدددة " والجدددٍ جدددجلخص بالسدددَطرة الهادبدددة مدددن خدددبلل مدددا جقددددم عرفنددد
علدددً شدددعوب البلددددان المسدددجهَدفة سدددَطرًة جنطلدددق مدددن عقدددولهم وكؤنهدددا اخجَدددارهم ،  وبقدددٍ علَندددا 

أن نعددددرؾ وسددددابلها المطروحددددة الَددددوم فددددٍ السَاسددددة األمرَكَددددة كنمددددوذج
(4)

، وسددددنذكر بعددددض 
ح بعدددض النجدددابج الجدددٍ ظهدددرت فدددٍ جلدددك الوسدددابل المسدددجخدمة فدددٍ الحدددرب الناعمدددة مدددع جوضدددَ

المججمع العراقٍ ، منها
(5)

 : 

المنججدددددات والسدددددلع االمرَكَدددددة بؤشدددددكالها الصدددددحَة والؽذابَدددددة والمَكانَكَدددددة والجكنولوجَدددددة  .ٔ
وؼَرهددددا ، والجددددٍ ُجبددددرز جانددددب الجطددددور الصددددناعٍ والجكنولددددوجٍ األمرَكددددٍ وهددددذه األداة 
شدددرب البدددد منددده باعجبارهدددا جحقدددق شدددَباً مدددن الرفاهَدددة لمقجنَهدددا وجحددداكٍ ؼرابدددزه الداعَدددة 
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مدددل وبشدددكل ؼَدددر مباشدددر _بدددالبلوعٍ_ فدددٍ نفدددوس المجلقدددَن المدددجبلك االفضدددل ، ولكنهدددا جع
باالنجمددداء والحاجدددة ألمرَكدددا حاجدددة ضدددرورَة ، وقدددد الحظندددا آثدددار هدددذه األداة فدددٍ جحقَدددق 

َّجددددده لددددددي عامدددددة الشدددددعب السدددددعودٌ  النجشدددددار المنججدددددات والماركدددددات  ،الجطّبدددددع و مقبول
ذ َقدددددرب عددددددد إ االمرَكَدددددة وفدددددروع العبلمدددددات الججارَدددددة كدددددـ  " ماكدونالددددددز " وؼَرهدددددا

% مدددن أهدددم العبلمدددات  ٕٙشدددركة باإلضدددافة إلدددً  ٓٓ٘الشدددركات االمرَكَدددة حدددول العدددالم 
الججارَددددة العالمَددددة أمرَكَددددة

(1)
، أمددددا فددددٍ العددددراق فقددددد بدددددأ هددددذا النددددوع مددددن الجطّبددددع بعددددد  

االحدددجبلل االمرَكدددٍ للعدددراق وأخدددذ َنجشدددر بدددبطء بدددَن رافدددض وموافدددق فدددالرافض َعدددّزٌ 
 ٕٔكدددا دولددددة محجلدددة للعدددراق وفرضدددت علَددده حصدددداراً دام رفضددده بالمقاطعدددة لكدددون أمرَ

سدددنة ولكدددن مدددإخراً وصدددل األمدددر لمقبولَجددده فدددٍ المججمدددع باعجبددداره حدددق شخصدددٍ ال َمكدددن 
االعجددددراض علَدددده فهددددو مخددددالؾ للدَمقراطَددددة ، إذن هددددم وصددددلوا إلددددً مددددا أرادوه ، فهددددٍ 

حرب ناعمة
(2)

. 
مدددددن الجطّبدددددع وزرع  المدددددإجمرات العلمَدددددة الجدددددٍ جددددددعمها أمرَكدددددا لجحقَدددددق ذات الؽدددددرض .ٕ

َّة فٍ نفوس المشاركَن والمجلقَن من النخبة المثقفَن بشكل عام.  المقبول
اسدددجقبال البلجبدددَن واحجضدددانهم وجدددوفَر وسدددابل الراحدددة لهدددم ، لددده جدددؤثَر اَجدددابٍ فدددٍ جقبدددل  .ٖ

السَاسدددددات االمرَكَدددددة سدددددواًء مدددددن البلجبدددددَن أو مدددددن ذوَهدددددم و معدددددارفهم فدددددٍ ببلدهدددددم 
األصل

(3)
. 

الطلبددددة المبجعثددددَن الدارسددددَن فددددٍ أمرَكددددا والددددذَن جكددددون لهددددم انطباعددددات اَجابَددددة عددددن   .ٗ
فَكوندددون سدددفراء ؼَدددر رسدددمََن لهدددا إذ أن نسدددبة كبَدددرة مدددن الطلبدددة  ،مججمعهدددا وسَاسدددجها 

الدارسددددَن خددددارج بلدددددانهم َدرسددددون فددددٍ امرَكددددا
(4)

، ومددددن المبلحددددظ أّن هددددذه الوسددددَلة  
ٍ علَددده مدددع دول الخلدددَج ، باعجبدددار العدددراق مجاحدددة للعدددراقََن بشدددكل محددددود لدددَس كمدددا هددد

لددددم َدددددخل فددددٍ حالددددة الخضددددوع المطلددددق ألمرَكددددا بعددددد ، إذ الزال لدَدددده الددددَنَفس الثددددورٌ 
الجهددادٌ ومدددن المددرجح أن جكدددون هندداك جسدددهَبلت كبَددرة بعدددد أن جددم بنددداء شخصددَة جدَددددة 
فدددٍ الشدددارع العراقدددٍ جنسدددجم مدددع مدددراد السَاسدددة االمرَكَدددة ، ولكدددن وجدددود طلبدددة عدددرب 

درسدددون فدددٍ أمرَكدددا االن مدددع جموَدددل لمشدددارَعهم باإلضدددافة إلدددً االمجَدددازات االخدددري هدددو َ
بحدددد ذاجددده حدددرب ناعمدددة ججدددذب الشدددباب العراقدددٍ لجؽََدددر قَمددده ومسددداره للحصدددول علدددً 
هدددذه االمجَدددازات ، وقدددد أعلندددت السدددفارة االمرَكَدددة فدددٍ بؽدددداد عدددن بددددء المنافسدددة علددددً 

بدددددة االجاندددددب الدارسدددددَن فدددددٍ امرَكدددددا للطل"  FULBRIGHT"   برندددددامج " فولبراَدددددت "
مع امجَازات دراسَة ودعم خاص للفابزَن ٕٕٔٓ_1ٕٔٓلؤلعوام 

(5)
 . 

، وهدددددذا مدددددا نبلحظددددده واضدددددحاً فدددددٍ  دعدددددم  دعىىىىىم القومٌىىىىىات واألقلٌىىىىىات وزرع الطائفٌىىىىىة .٘
السَاسددددة االمرَكَددددة بشددددكل خدددداص إلقلددددَم كردسددددجان بحجددددة حماَددددة األقلَددددات حجددددً وإن 
كاندددت مطدددالبهم مخالفدددة للدسدددجور العراقدددٍ ، وكدددذلك فدددإن البدددت بقدددرار جوزَدددع المناصدددب 

                                                           

 .63القكة الناعمة  :  (1)
 .66المصدر نفسو :  (2)
 .63المصدر نفسو :  (3)
 .63المصدر نفسو :  (4)
 :كما كرد في المكمع الرسمي لمسفارة األمريكية في بغداد  (5)

                       .https://iq.usembassy.gov/ar/announcing-fulbright-foreign-student-program-2019-2021-ar 
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العلَدددا الدددثبلث مدددن  وفدددق القومَدددة والمذهبَدددة بحجدددة الدَمقراطَدددة والمسددداواة بدددَن اطَددداؾ 
عب العراقددددٍ هددددو قددددرار امرَكددددٍ بامجَدددداز لكددددٍ َضددددمن وباسددددجمرار وجددددود الددددنفس الشدددد

الطددددابفٍ والعرقددددٍ والددددذٌ جطددددور فَمددددا بعددددد ومهددددد لدددددخول داعددددش االجرامددددٍ للعددددراق 
 وقَامه بجرابم بحق االنسانَة جسٍء للدَن االسبلمٍ ومبادبه. 

 لتقدٌم نموذجٌن: ،دعم السٌاسات الحاكمة واألحزاب  .6
لَكددددون قدددددوة فددددٍ المنطقددددة وطمددددوح البلدددددان العالمَددددة واإلقلَمَددددة ، : نمددددوذج حسددددن  األول

ومثدددددال لهدددددذا النمدددددوذج فدددددٍ الشدددددرق األوسدددددط "دولدددددة اإلمدددددارات فسَاسدددددجها الدَمقراطَدددددة 
واقجصددددادها المجنددددامٍ بشددددكل سددددرَع ، جعددددد قدددددوة لددددزرع انطبدددداع حسددددن فددددٍ المججمعددددات 

ع الشددددعوب للثددددورات المخجلفددددة سددددواًء فددددٍ الددددببلد اإلسددددبلمَة أو فددددٍ ؼَرهددددا ، والددددذٌ َدددددف
ومحاولدددة جؽََدددر األنظمدددة لجعلددده كهدددذا النمدددوذج اإلمدددارات حجدددً لدددو جطلدددب األمدددر الجخلدددٍ 

األمرَكَدددة ،            عدددن المبدددادئ والقدددَم والعقابدددد وإجبددداع كدددل خطدددوات الطاعدددة للسَاسدددة 
وكددددل هددددذا بشددددكل ندددداعم وإَحددددابٍ ؼَددددر مباشددددر ، وال َخجلددددؾ اثنددددان حددددول وجددددود هكددددذا 

 مع العراقٍ خصوصاً.انطباع فٍ المجج
: جقددددددَم نمدددددوذج سدددددٍء االنطبددددداع وذلدددددك عدددددن طرَدددددق اجاحدددددة فرصدددددة الحكدددددم  والثىىىىىانً

للجماعدددات واألحدددزاب الجدددٍ جحمدددل فكدددراً مؽددداَراً للسَاسدددة االمرَكَدددة ، ومدددع الكثَدددر مدددن 
الضدددؽوطات المادَدددة و الخفَدددة علدددً السَاسدددََن َظهدددر للدددرأٌ العدددام عددددم صدددبلحَة أفدددراد 

قدددد َجطدددور االعجقددداد إلدددً عددددم صدددبلحَة الفكدددر والمبددددأ الجدددٍ هدددذه االحدددزاب للحكدددم بدددل و
قامدددت علَددده االحدددزاب سدددواء أكدددان مبددددأ دَندددٍ أو فلسدددفٍ ونحدددوه ، وقدددد اجاحدددت السَاسدددة 

_ الفرصددددة لؤلحددددزاب االسددددبلمَة فددددٍ العددددراق )شددددَعَة ٖٕٓٓاالمرَكَددددة _بعددددد احددددداث 
قَددددة المجعاقبددددة وسددددنَة( جسددددلّم السددددلطة ، ونجَجددددة لئلخفدددداق المجكددددرر فددددٍ الحكومددددات العرا

أصدددبح الدددرأٌ العدددام مجَقنددداً ناقمددداً مدددن جلدددك االحدددزاب بدددل مدددن كدددل حدددزب سَاسدددٍ بؽدددض 
النظددددر عددددن خلفَاجدددده الفكرَددددة والجارَخَددددة والسَاسددددَة ، واألكثددددر مددددن ذلددددك جعددددداه إلددددً 

 المساس بالمقدسات والثوابت الدَنَة ، وهذه الوسَلة أشد خطورة وجعقَداً من ؼَرها.
االنجرندددددت والفضدددددابَات وأفدددددبلم هولَدددددوود والصدددددحؾ الورقَدددددة  الوسىىىىىائل اإلعالمٌىىىىىة : .1

وااللكجرونَددددة ، وكافددددة البددددرامج االعبلمَددددة االخددددري ، والجددددٍ جحجددددوٌ علددددً الكثَددددر مددددن 
عملَدددات الصدددَاؼة المحجرفدددة لجؽََدددر المفددداهَم والمبدددادئ حسدددب مدددا َجناسدددب مدددع جوجهدددات 

والجدددٍ ُجظهدددر أمرَكدددا السَاسدددة األمرَكَدددة ، وزرع االنطبددداع الحسدددن فدددٍ األذهدددان عنهدددا ، 
كؤنهدددا بطلدددة الموقدددؾ فدددٍ انقددداذ العدددالم مدددن الشدددرور واألحقددداد ، جقدددول بثَندددة الناصدددرٌ فدددٍ 
جقددددَمها لكجددداب " االعدددبلم االمرَكدددٍ بعدددد العدددراق القدددوة الناعمدددة": )امرَكدددا اسدددجخدمت وال 
جدددزال  القدددوجَن لصدددالح جحقَدددق المصدددالح االمبراطورَدددة : السدددبلح للسدددَطرة علدددً االرض 

قهدددا ومدددا فدددٍ باطنهدددا مدددن مدددوارد ، واإلعدددبلم للسدددَطرة علدددً العقدددول ، واحدددجبلل ومدددا فو
األرض َبدددددأ بدددداحجبلل العقددددول واحددددجبلل العقددددول َبدددددأ مددددن احددددجبلل اللؽددددة .... اسددددجخدام 
مفددددردات جددددإدٌ إلددددً جؽََددددر المفدددداهَم وطددددرق الجفكَددددر فددددؤن جنجمددددٍ مددددثبل إلددددً " الشددددرق 

اللؽددددة جعكددددس الفكددددر بددددل وجشددددّكله األوسددددط " ؼَددددر أن جنجمددددٍ إلددددً " الددددوطن العربددددٍ " 
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اَضددداً(
(ٔ)

دددر المفددداهَم بمفددداهَم جدَددددة جخددددم السَاسدددة االمرَكَدددة   َّ فددداإلعبلم َمحدددو القدددَم وَؽ
 ابجداء من شٍء قد َعجبره المجلقٍ بسَطاً أال وهو " اللؽة ".

وسددابل الجواصددل االججمدداعٍ والجددٍ جعددد منصددات للحددرب الناعمددة بمددا فَهددا مددن صددفحات  .6
مرَكَدددة بشدددكل مباشدددر ، أو مدددن خدددبلل إجاحدددة الفرصدددة لبلنفجددداح علدددً جددددعم السَاسدددة اال

الثقافددددة االمرَكَددددة وحَدددداة وججددددارب المبجعثددددَن و البلجبددددَن أو حجددددً آراء المجعدددداطفَن مددددع 
السَاسدددة االمرَكَدددة والمجطلعدددَن لهدددا ، والجدددٍ مدددن شدددؤنها أن جكدددون أكثدددر مقبولَدددة وجدددؤثَر  

وكؤنهددددا دعاَددددة وال إرؼددددام علددددً  بشددددكل خفددددٍ ؼَددددر مدددددعوم ، فهددددذه الحدددداالت ال جظهددددر
الخضدددوع ، ؼاَدددة األمدددر إجاحدددة الفرصدددة للمجعددداطؾ مدددع امرَكدددا أن َلقدددٍ رأَددده الكجدددابٍ أو 

دخدددددل شدددددهرٌ ال بدددددؤس بددددده  GOOGLEالصدددددوجٍ أو المربدددددٍ ، وجدددددوفر لهدددددم خددددددمات 
، ومدددن جاندددب آخددددر عنددددما َظهددددر وؼَددددره مدددن خدددددماجها  YOUTUBEلنشددداطهم علدددً 

بمنطدددددق بدددددذٌء ال أخبلقدددددٍ و ؼَدددددر عقبلبدددددٍ ورجعدددددٍ الرافضدددددون للسَاسدددددة االمرَكَدددددة 
مجخلددددؾ بددددبل دلَددددل وال مقاومددددة فكرَددددة جلَددددق بالمسددددجوي المطددددروح مددددن حددددرب ناعمددددة 
ضددددهم ، عنددددها سدددَكونون لؤلسدددؾ أداة للحدددرب الناعمدددة جبدددَض وجددده السَاسدددة االمرَكَدددة 
، لددددذا فددددٍ هددددذا المقددددام نوجدددده دعددددوة للجعقّددددل والجمسددددك بدددداألخبلق االسددددبلمَة فددددٍ مواقددددع 

 جواصل االججماعٍ إذ أن كل كلمة سجكون مإثرة سلباً أو إَجاباً.ال
 : المطلب الخامس : متغٌرات المجتمع العراقً السلوكٌة والفكرٌة فً ضوء الحرب الناعمة

بمجؽَددددرات سددددرَعة وعلددددً مخجلددددؾ االصددددعدة ، وقددددد  ٖٕٓٓمددددّر العددددراق بعددددد أحددددداث 
وج مدددن سدددلطجه الدكجاجورَدددة ولهدددذا كدددان الفدددرد العراقدددٍ أبدددان حكدددم صددددام حسدددَن مجطلعددداً للخدددر

قدددام بانجفاضدددات مجكدددررة بددداءت بالفشدددل وجمخضدددت فَمدددا بعدددد باالسدددجعانة بدددالقوات االمرَكَدددة 
بددددزعم وجددددود اسددددلحة دمددددار شددددامل وكددددون صدددددام حسددددَن مجددددرم حددددرب ، فكددددان المججمددددع 
العراقددددٍ َؤمددددل أن َجحسددددن وضددددع العددددراق االمنددددٍ واالقجصددددادٌ فددددٍ ظددددل أحددددزاب إسددددبلمَة 

و بددددّر األمددددان والجقددددّدم ، وكددددان هددددذا الجوجدددده َشددددّكل خطددددراً علددددً المصددددالح جؤخددددذ بَددددده نحدددد
االمرَكَددددة فددددٍ العددددراق ، اللجفدددداؾ المججمددددع حددددول قادجدددده ومرجعَاجدددده الدَنَددددة ولهددددذا ظهددددرت 
عملَددات جصدددفَة ؼامضدددة بعددض الشدددٍء منهدددا اؼجَددال السدددَد محمدددد بدداقر الحكدددَم والقَدددادٌ عدددز 

سددددٍ وخلددددق حالددددة مددددن االربدددداك فَدددده ، وقددددد لجفكَددددك الوضددددع السَا ،الدددددَن سددددلَم وؼَرهمددددا 
ظهدددرت احدددزاب اسدددبلمَة جدَددددة الجشدددكَل مدددع امكانَدددة دخولهدددا فدددٍ االنجخابدددات بدددالرؼم مدددن 
َّن ال َضددددفٍ شددددَباً مددددن الكفدددداءة علددددً ادارة  الجددددزم بعددددد كفاءجهددددا فددددٍ ادارة البلددددد ، إذ أن الجددددد

م السَاسدددَة ، شدددإون الدولدددة فبلبدددد مدددن وجدددود مقومدددات اخدددري كدددؤن َكدددون مطلعددداً علدددً العلدددو
واإلدارَددة والجنمَددة البشددرَة ومددا إلددً ذلددك كمددا هددو مجبددع فددٍ أمرَكددا وهددذا مددا عمدددت االدارة 
االمرَكَددددة مددددن أول َددددوم علددددً ججاهلدددده لجقضددددٍ علددددً قددددوة الجمّسددددك وااللجفدددداؾ حددددول القددددادة 
والمرجعَددددات الدَنَددددة ، لجججّنددددب أٌ إضددددرار بمصددددالحها فددددٍ العددددراق ، وجلقددددٍ بكددددرة الفشددددل 

رمدددً االحدددزاب الحاكمدددة لجخدددرج هدددٍ سدددالمة ، علدددً الدددرؼم مدددن أن بدددوادر الفشدددل السَاسدددٍ بم
َّن أن َددددجم جبلفَهددددا فَمددددا بعددددد لددددوال ظهددددور الحددددرب  واضددددحة مددددن أول َددددوم وكددددان مددددن المجعدددد
الطابفَدددة والمواجهدددات المسدددلحة والجدددٍ شدددؽلت حَدددزاً كبَدددراً مدددن االهجمدددام واألمدددوال والجهدددود 
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فدددإّن هنددداك الكثَدددر مدددن المجؽَدددرات السدددلوكَة والفكرَدددة واألرواح إلخمادهدددا ، بعدددد كدددل مدددا جقدددّدم 
دددر صددفة الحدددرب االمرَكَددة علدددً العددراق بجحّولهدددا فددٍ الؽالدددب إلددً " حدددرب  َّ خصوصدداً مددع جؽ

 ناعمة " ومنها :
جحددّول الشدددعابر الدَنَدددة إلدددً طقددوس وانخفددداض الحضدددور فدددٍ المسدداجد والحسدددَنَات مقارندددة بدددـ  .ٔ

َّن ال ٖٕٓٓ عملددددٍ وزَددددادة الجعلّددددق بالمادَددددات والمظدددداهر ، فهندددداك انخفدددداض فددددٍ نسددددبة الجددددد
 نجَجة االنفجاح علً العالم الخارجٍ.

دددر الحدددال وعددددم جددددوي أٌ اصدددبلح وندددجج عنددده جقّبدددل أٌ جددددخل  .ٕ َّ جفشدددٍ حالدددة الَدددؤس مدددن جؽ
دددرت  َّ خدددارجٍ أمرَكدددٍ أو ؼَدددره لجؽََدددر الحكومدددة الحالَدددة وجشدددكَل حكومدددة طدددوارئ كمدددا ؼ

نفسدددده وهددددو الوصددددول إلددددً حالددددة الَددددؤس  حكومددددة صدددددام حسددددَن دون أٌ اعجددددراض وللسددددبب
وانعددددام األمدددن وللدددجخلّص مدددن الجحدددَم الدددذٌ َعَشددده وقدددد انجبددده لهدددذا االنطبددداع عدددالم االثدددار 
البرَطدددانٍ فَلَدددب فبلنددددران حَدددث َنقدددل مسدددجؽرباً عدددن أحدددد مرافقَددده العدددراقََن إلدددً زقدددورة 

فَقدددول : ) وكدددان  أور قدددرب مدَندددة الناصدددرَة أبدددان األَدددام األولدددً لبلحدددجبلل االمرَكدددٍ للعدددراق
المجددددرجم أمَددددر دوشددددٍ القددددارئ الددددنهم َفضددددل مقولددددة سددددَؽموند فروَددددد ونظرَجدددده الخدددداص 

باألفعدددال الناقصدددة ، وقضدددَة الجدددَش االمرَكدددٍ هدددٍ أبعدددد مدددن أن جثَدددر ؼضدددبه ، إنهدددا علدددً  
العكددددس جسددددبب لدددده الرضددددا واالرجَدددداح ، كددددان صدددددام بالنسددددبة إلَدددده شددددَطاناً مرَددددداً ، وكددددان 

ة(العراق جهّنم حقَقَ
(1)

. 
الشدددددك بالقَدددددادات الدَنَدددددة والسَاسدددددَة نجَجدددددة سدددددوء األداء الحكدددددومٍ والصدددددراعات السَاسدددددَة  .ٖ

وجؽلّددددب المنفعددددة الحزبَددددة علددددً منفعددددة البلددددد ، كمددددا وظهددددر جوّجدددده َحّمددددل المرجعَددددة الدَنَددددة 
مسدددإولَة ذلدددك رؼدددم أنددده ال مبلزمدددة بدددَن االمدددرَن ، ولكدددن لعبدددت مواقدددع الجواصدددل االججمددداعٍ 

النفسدددَة بدددإطبلق االشددداعات و كدددذلك الحدددرب الناعمدددة الجدددٍ جنددددت الدددرأٌ دورهدددا فدددٍ الحدددرب 
العددام بهدددذا الشدددكل وَكفدددٍ لبلسدددجدالل مدددا نبلحظددده مددن خدددبلل أبسدددط نقددداش مدددع عامدددة النددداس أو 

 من خبلل مبلحظة الجعلَقات علً المنشورات فٍ مواقع الجواصل االججماعٍ.
وفدددك االرجبددداط الوثَدددق الدددذٌ حدددّث الجفكدددك األسدددرٌ نجَجدددة إدمدددان وسدددابل الجواصدددل االججمددداعٍ  .ٗ

علَددددده الددددددَن االسدددددبلمٍ ، ولهدددددذا الجفكدددددك جدددددداعَات خطَدددددرة جدددددإدٌ إلدددددً الجحلدددددل والجفسدددددخ 
 االخبلقٍ القَمٍ إذ أصبح المربٍ الَوم هو موقع الجواصل االججماعٍ ال االسرة.

نجَجدددة االنفجددداح المعرفدددٍ علدددً  ،ظهدددور حالدددة الفوضدددً المعرفَدددة وازدواجَدددة القدددَم والمبدددادئ  .٘
العدددالم وبدددزمن قَاسدددٍ مقارندددة اواخدددر القدددرن الماضدددٍ ، إذ أصدددبح كدددل شدددٍء مجاحددداً للجمَدددع 
ولدددَس للنخبدددة فقدددط ، وقدددد َسددداء الجعامدددل مدددع هدددذه المعرفدددة الواسدددعة أو قدددد َعجمدددد علدددً مبدددادئ 
معرفَدددة ؼَدددر أصدددَلة فدددٍ مجدددال جخصصدددها لكدددون المجلقدددٍ ؼَدددر مخجصددداً فدددٍ الموضدددوع الدددذٌ 

رات مواقددددع الجواصددددل االججمدددداعٍ كمددددا ذكرنددددا جحجددددوٌ َبحددددث عندددده ، كمددددا أن طبَعددددة منشددددو
علددددً الكثَددددر مددددن الججددددزٌء للمعرفددددة والجددددٍ جعطددددٍ انطباعدددداً سددددَباً حددددول موضددددوع مددددا أو 
شدددخص مدددا أو العكدددس ، وهدددذا مدددا نبلحظددده الَدددوم مدددن مددددح لنظدددام صددددام حسدددَن وشخصدددَة 

جنقدددل صددددام حسدددَن بدددالرؼم مدددن كونهدددا سَاسدددة دكجاجورَدددة فدددٍ الواقدددع ولكدددن ألن المنشدددورات 
جدددزًء مدددن الحقَقدددة ججعدددل المجلقدددٍ َجصدددّور عدالدددة ذلدددك النظدددام لؤلسدددؾ ، وهدددذه ظددداهرة جحجددداج 

 جنظَم معرفٍ شامل.
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وَسدددّمً هدددذا الندددوع مدددن المعرفدددة بدددـ"المعرفة المشددداعَة" والجدددٍ عّرفهدددا بَكدددر بدددـ )هدددٍ مجدددرد  
شدددٍء ال َصدددّدق ، شدددمولَجها الحقَقَدددة ضدددخمة ، وهدددٍ ؼرَبدددة ودقَقدددة وفوضدددوَة و مضدددحكة 

ادمة وملَبدددة بالخبلفدددات المسدددجعرة ، كمدددا انهدددا مجانَدددة وسدددرَعة(وصددد
(1)

، ومدددن مسددداوبها أنهدددا 
جنشددددددا )مسددددددجنقعاً مروعدددددداً مددددددن المعلومددددددات الخاطبددددددة والشددددددابعات واإلسدددددداءات والجشددددددهَر 

والمشادات المجحزبة واآلراء الجاهلة ، والمزاعم ؼَر الموثقة(
(2)

. 
ة الفسددداد االدارٌ والمدددالٍ المجفشدددٍ فدددٍ فقددددان الحدددس الدددوطنٍ واالنجمددداء للدددوطن وذلدددك نجَجددد .ٙ

العددددراق وفقدددددان االمددددل بفاعلَددددة الجؽََددددر عبددددر صددددندوق االنجخابددددات ، وولّددددد بالنجَجددددة هجددددرة 
وكدددؤّن هنددداك خطدددة لجشدددوَه  ،جماعَدددة ُسدددلطت علَهدددا االضدددواء اَدددام دخدددول داعدددش للعدددراق 

صددددورة المسددددلمَن كددددونهم َقجلددددون بعضددددهم الددددبعض وبشددددكل دمددددوٌ بشددددع خددددارج االعددددراؾ 
لدولَددة هددذا مددن جهددة ومددن جهددة اخددري ابددراز الوجدده الناصددع للؽددرب والعولمددة كوندده اسددجقبل ا

أولبددددك الهدددداربَن مددددن سددددطوة االرهدددداب االسددددبلمٍ والحقَقددددة أن مددددا جناقلجدددده وسددددابل االعددددبلم 
العراقَددددة مددددن القدددداء المروحَددددات االمرَكَددددة مظددددبلت جحمددددل اسددددلحة وؼددددذاء لددددداعش َثبددددت 

مدددع الجماعدددات المجطرفدددة فدددٍ العدددراق و لدددو راجعندددا بشدددكل الجعددداون االمرَكدددٍ االسدددجخباراجٍ 
سدددرَع أسدددس قواعدددد الحدددرب لعرفندددا أّن كدددل ذلدددك مخطدددط لددده فضدددمن قواعدددد لعبدددة الحدددرب 
الددثبلث والثبلثددون هندداك قاعدددة جقددول: ))اظهددر بمظهددر مددن َعمددل مددن أجددل مصددالح االخدددرَن 

ممكددددن ، وأقددددل بَنمددددا جعددددزز مصددددالحك ... الطرَقددددة المثلددددً لكددددٍ ججقدددددم بقضددددَجك بؤقددددل جهددددد 
سدددفكاً للددددماء ، هدددو أن جخلدددق شدددبكة مجؽَدددرة مدددن الحلفددداء ، جددداعبلً اآلخدددرَن َعوضدددون عدددن 

النددددواقص الجددددٍ لدددددَك والقَددددام بؤعمالددددك القددددذرة وخددددوض حروبددددك بدددددالً عنددددك((
(3)

، وهددددذا  
االسدددلوب االمرَكدددٍ كدددان واضدددحاً فدددٍ دعدددم طالبدددان أمدددام المدددد السدددوفَجٍ فدددٍ افؽانسدددجان ، كمدددا 

عَندددة فدددٍ الدددَمن إذ جددددفع امرَكدددا عدددن نفسدددها وبدددبل جهدددد منهدددا الحدددوثََن عدددن وَجكدددرر المشدددهد 
السددددلطة فددددٍ الددددَمن ، ولكددددن بسددددبلح وجنددددود امدددداراجََن وسددددعودََن وسددددودانََن لجقددددؾ هددددٍ 
ججفدددرج علدددً المشدددهد الددددموٌ الدددبل إنسدددانٍ ، بدددل فدددوق ذلدددك جقدددوم ببَدددع االسدددلحة علدددً الددددول 

بحجر مصالحهاالمشاركة بهذه الحملة الوحشَة فجضرب عصفورَن 
(4)

. 

" األلمانَدددة جعمدددل علدددً جرسدددَخ فكدددرة  DWوبعدددد لؽدددط اللجدددوء والهجدددرة أخدددذت قنددداة " 
االلحددددداد والددددددعوة لمفددددداهَم العولمدددددة كدددددـ الدَمقراطَدددددة والمسددددداواة وحقدددددوق المدددددرأة وحقدددددوق 
االنسدددان مدددن خدددبلل المحددداورات الجدددٍ ججرَهدددا مدددع البلجبدددَن الملحددددَن أو مدددن جركدددوا االسدددبلم 

َحَة وفدددٍ المقابدددل ال ججعدددل الدددرأٌ األخدددر واضدددحاً فدددٍ صدددَاؼجه وال فدددٍ قدددوة واعجنقدددوا المسددد
حججه

(5)
. 
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 المبحث الثانً : االلحاد المعاصر فً العراق

 : " THEISM Aالمطلب األول : حول مفهوم " اإللحاد " "

نعنٍ بـ" اإللحاد " : الكفر باهلل والمَل عن طرَق أهل االَمان والرشد
(1)

َُقّسم   ، وقد 
االلحاد إلً عدة أقسام ، هٍ

(2)
 : 

 : هو انكار االلوهَة وما َجفرع عنها من رسل ورساالت. االلحاد المطلق .ٔ
 : هو االعجراؾ بوجود اله خالق مع انكار جصرفه وسَطرجه علً شإون البشر. االلحاد الجزئً .ٕ
 : وهو الَؤس من عدالة األرض والسماء والشعور بالبل جدوي. الالقدرٌة والعدمٌة .ٖ
 : وهو ما َكون فٍ مرحلة من مراحل العمر وخاصة المراهقة والشباب. االلحاد العابر .ٗ
 .االلحاد الباحث عن الٌقٌن .٘
 : الموجه ضد رمز او رموز او ممارسات دَنَة مكروهة او مرفوضة لدَه االلحاد االنتقامً .ٙ
 : هو الجمرد علً السلطة أَاً كان نوعها. االلحاد التمردي .1

 : المطلب الثانً : أسباب االلحاد فً العراق

كنجَجة لما جقّدم فٍ المبحث السابق من اجسداع وسدابل الحدرب الناعمدة ودخولهدا فدٍ أبسدط  
نددواحٍ الحَدداة فددٍ المججمعددات المسددجهدَفة ، وكددذلك بسدداطة المججمددع العراقددٍ فددٍ الجعامددل مددع هددذه 

َجهل ؼالبَة الشعب العراقٍ ماهَجهدا وطرقهدا ووسدابلها كنجَجدة طبَعَدة لكدل ذلدك أن  الحرب الجٍ
جظهر بعض المجؽَرات السلوكَة والفكرَة كما ذكرنا أَضاً وججبلور هدذه الجراكمدات المؽلوطدة عدن 

 الدَن وسلوكَات المججمع لجهرب من واقع المواجهة والجصحَح لوهم االلحاد وإنكار البدَهَات.

" األلمانَدة وخدبلل برندامج شدباب جدوك الشداب العراقدٍ  DWعلً شاشدة قنداة "  وقد ظهر
 عاماً(_وهو أحد الملحدَن _ ، قد لّخص سبب إلحاده بما َلٍ: 6ٕجمال البهادلٍ )

 الجراث االسبلمٍ وحروب الفجوحات. .ٔ
 جعارض الدَن مع العلم _حسب زعمه. .ٕ
قوي ومَلَشَات مجطرفة جمثل االسبلم .ٖ

(3)
. 

ونبلحظ من االسباب أعبله أّن أثر الحرب الناعمة واضحة نجَجة لما جّم زرعه فدٍ النفدوس 
من خدبلل اخدجبلق أزمدات االرهداب والحدرب الطابفَدة ، واخدجبلق االزمدات السَاسدَة بدَن اقطداب 
الحكم المخجلفة أو داخل القطب الواحد ، باإلضافة إلً االنفجاح المعرفٍ دون أن جكون هنداك أدندً 

فة بالجخصصات االسبلمَة ، فمن المإاخذ علً كدبلم " جمدال " أّنده نقدد الجدراث دون االحاطدة معر
بكامددل جفاصددَل الجددراث وطددرق قبولدده ورفضدده ، وقددد ألفددت بددذلك مإلفددات عدَدددة وآراء قبولهددا 
ورفضها مجباَنة ، كما وقد قام الملحدون الجدد بالقَاس بَن واقع الكنَسدة الكاثولَكَدة فدٍ العصدور 

سطً وجحجَمها للعلم وجبنَها لما َجنافً مع العلم وبَن المإسسدة الدَنَدة االسدبلمَة ، واسدجنججوا الو
اسجنجاجاً ناقصاً أن سبب الجخلّؾ فٍ المججمعات العربَة واإلسبلمَة هو الدَن االسبلمٍ ، مجناسدَن 

                                                           

  االلحاد أسباب ىذه الظاىرة كطرؽ عالجيا ، عبد الرحمف عبد الخالؽ ، الرئاسة لعامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء ، الطبعة لثانية (1)
 .16ص ىػ  ،  1414

 .11، ص: 2116االلحاد مشكمة نفسية ، عمرك شريؼ ، نيك بكؾ ، الطبعة األكلي  (2)
 .18( ، ص : 32مجمة الرصد ، العدد )راجع :  (3)



 

(886) 

لبلدان مسجهلكة ال طبَعة االسجعمار المحّجم علً دول العالم الثالث والنامٍ الذٌ َقضٍ بجعل هذه ا
منججددة ، ومجؽددافلَن عددن طبَعددة الفددرد العربددٍ االنهزامددٍ الددذٌ ال َطمددح بجؽََددر واقعدده إاّل بجردَددد 
امجداد األسددبلؾ والجحّسددؾ علددً أطدبلل الماضددٍ دون العمددل علددً الجكداجؾ مددع مججمعدده ، وكَددؾ 

واقع ، وأٌ هدروب هدو َدرك الملحد جلك االنهزامَة وهو أشد أفراد المججمع إنهزاماً وهروباً من ال
الجخلٍ عن الدَن والجمّرد علً ألطاؾ الخالق سبحانه وجعدالً ، فؤزمدة االلحداد أزمدة نفسدَة فكرَدة 
لم جفهم سنة الجارَخ وسنن هللا جعالً فدٍ أرضده ، والدذٌ مدنح االنسدان العقدل واالخجَدار لَنظدر لده 

 جعالً ما َصنع فٍ حَاجه فَجازَه علً صبره وإحسانه. 

 : ثالث : منهج االسالم فً مواجهة االلحاد والزندقةالمطلب ال

َوَحَمْلَناُىْم ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْ َناُىم مَِّن  َوَلَقْد َكراْمَنا بَِني آَدمَ ﴿لقد كّرم هللا جعالً االنسان ، فقال:        
َلْقَنا  َْ ْن  (1)﴾تَ ْ ِضياًل الطايَِّباِت َوَفضاْلَناُىْم َعَلٰى َكِثيٍر مِّما

، وهذا الجكرَم والجفضَل ما كان إال بالعقل  

واالخجَار
(2)

، ولذا اعجمد االمام الصادق _علَه السبلم_ فٍ مواجهة الملحدَن علً المناظرات  

 والحوارات العقلَة واإلشارات الحسَة والخفَة الجٍ جخاطب وجدانهم وعقلهم الفطرٌ السلَم.

          الحددددَث أنددده سدددؤل أحدددد الملحددددَن اإلمدددام الصدددادق ومدددن أمثلدددة ذلدددك مدددا ورد فدددٍ كجدددب 
 )علَه السبلم( قاببل : ما الدلَل علً أن هللا صانع ؟ 

فقال )ع( : وجود األفاعَل الجٍ دلدت علدً أن صدانعها صدنعها ، أال جدري أندك إذا نظدرت  
 .د ؟إلً بناء مشَد مبنٍ ، علمت أن له بانَا ، وإن كنت لم جر البانٍ ولم جشاه

قال : فما هو ؟ قال )ع( : هو شٍء بخبلؾ األشَاء ، أرجع بقولٍ شٍء إلً إثباجده ، وإنده  
شددٍء بحقَقجدده الشددَبَة ، ؼَددر إندده ال جسددم وال صددورة وال َحددس وال َجددس وال َدددرك بددالحواس 

 الخمس ، ال جدركه األوهام وال جنقصه الدهور وال َؽَره الزمان.

 .اً مخلوق قال السابل : فإنا لم نجد موهوما إال

قال ) ع ( : لو كان ذلك كما جقول ، لكان الجوحَدد مندا مرجفعدا ألندا لدم نكلدؾ أن نعجقدد ؼَدر 
موهوم ، لكنا نقول : كل موهوم بالحواس مدرك بهدا جحدده الحدواس ممدثبل ، فهدو مخلدوق ، وال بدد 

النفدٍ هدو  من إثبات كون صانع األشَاء خارجا مدن الجهجدَن المدذمومجَن : إحدداهما النفدٍ إذا كدان
اإلبطال والعدم ، والجهة الثانَة الجشبَه بصفة المخلوق الظاهر الجركَب والجؤلَؾ ، فلم َكن بد مدن 
إثبددات الصددانع لوجددود المصددنوعَن ، واالضددطرار مددنهم إلَدده ، إنهددم مصددنوعون ، وإن صددانعهم 

جرٌ علدَهم مدن ؼَرهم ولَس مثلهم ، إن كان مثلهم شبَها بهم فٍ ظاهر الجركَب والجؤلَؾ وفَما َ
حدوثهم بعد أن لم َكونوا ، وجنقلهم من صؽر إلدً كبدر ، وسدواد إلدً بَداض ، وقدوة إلدً ضدعؾ ، 

 . وأحوال موجودة ال حاجة بنا إلً جفسَرها لثباجها ووجودها

 قال الملحد : فؤنت قد حددجه إذ أثبت وجوده ؟

                                                           

 .71اإلسراء :  (1)
 .13/161ينظر:الميزاف في تفسير القرآف ، السيد محمد حسيف الطباطبائي ، منشكرات جماعة المدرسيف في الحكزة العممية _ مـ ،  (2)



 

(888) 

ت والنفٍ منزلةفقال الصادق )ع( : لم أحدده ولكنٍ أثبجه ، إذ لم َكن بَن اإلثبا
(1)

. 

من خبلل هذه الرواَة وؼَرها َجضح جلَداً أّن مدنهج االمدام الصدادق علَده السدبلم فدٍ الدرد 
عدن الجعددٌ بداللفظ أو الفعدل بدل الجزامداً بقولده علً الملحدَن هو منهج عقلٍ فلسفٍ بعَد كل البعدد 

اِدْلُهم *ادُْع ِإَلٰى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة ﴿جعالً:  َِ (2) ﴾َأْحَسنُ  ِىيَ  بِالاِتي َو
. 

فمددا أحوجنددا _فددٍ مججمعنددا العراقددٍ_ إلجبدداع مددنهج القددرآن الكددرَم والعجددرة الطدداهرة فددٍ 
الفلسددفَة وجرّسددبت فددٍ أذهددانهم الجعامددل مددع الملحدددَن الددذَن ؼددّرجهم الجَددارات الفكرَددة واالججاهددات 

المفاهَم المؽلوطة عن االدَان بشكل عام واإلسبلم بشكل خاص وكما جقدّدم بَانده ، ومدا أحوجندا أن 
جرجكددز نقاشدداجنا وحواراجنددا إلددً العقددل وجنطلددق مددن الددروح االنسددانَة المفعمددة بدداألخبلق ، فقددد مددّر 

سرعان ما جراجع إلدً حدد بعَدد و انبثقدت المججمع العراقٍ بموجة الحاد فٍ سبعَنَات القرن ولكن 
الروح االَمانَة من جدَدد نجَجدة ظهدور علمداء مصدلحَن ومجدددَن ردمدوا الصددع ونهضدوا رؼدم 
الظددروؾ الصددعبة ابددان حكددم حددزب البعددث المنحددل ، وذهددب جمددع ؼفَددر مددنهم شددهداء لَنَددروا لنددا 

 الطرَق قدس هللا اسرار الماضَن وحفظ الباقَن.

               َوجددد شددر مطلددق بددل كددل شددٍء نسددبٍ َمكددن أن نوجهدده باالججدداه ففددٍ عددالم االمكددان ال
َّدر حالدة االنكسدار إلدً  ،االَجابٍ  لنبدل الفرقة بالوحددة والجشدجت بجمدع الشدمل ، إذ نسدجطَع أن نؽ

عنفددوان َنطلددق بددالمججمع إلددً مصدداؾ الدددول العظمددً ، فاإللحدداد حالددة عارضددة جددزول مددع زوال 
م احجواءها بالقوة الناعمة كما انجشرت بدالقوة الناعمدة نفسدها ، وال جسدجحق أن أسبابها وَنبؽٍ أن َج

جواجه بالقوة والعنؾ فجكون قضَة رأٌ عام جعود بالنفع علً أعداء اإلسبلم فُجسلّط علَها األضدواء 
فجكدون أداة مدن أدوات الؽدزو النداعم الجدٍ جزَدد كفّدة الجاندب اآلخدر ، فاألسدلم لندا هدو الجدزام مدنهج 

 قرآن الكرَم الواضح فٍ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.ال

وَمجاز االلحاد فٍ العراق بؤن َكون الملحد عددابَاً ججداه مججمعده ، َنظدر بنظدرة اسدجعبلبَة 
مجكبرة ، َحاول أن َقجل وَصفٍ جسدَاً من َقؾ بطرَقه ، َحاول أنم َهدم المساجد والحسدَنَات ، 

َُرؼم وَفدرض مدا َدراه مناسدباً علدً مججمعدهأن َصنع من المساجد القدَمة مجا حفاً ، أن 
(3)

، وهدو  
بالجددالٍ َجحدددث عددن طموحدده بإقامددة نظددام دكجدداجورٌ َكددون أكثددر اجرامدداً مددن الملَشددَات والقددوي 

 المجطرفة الجٍ كانت باألساس سبباً فٍ الحاده .

كن مدن جرجَدب لَدجم ،وبالرؼم من ذلك َحجاج الملحد إلً االحجواء ال إلدً المواجهدة العنَفدة 
أفكداره مدن جدَددد وَعَدد حسداباجه وأن ال َقددع فدٍ الجناقضددات والجعمَمدات ؼَدر المنطقَددة الجدٍ وقددع 

 فَها. 

 

 

 

                                                           

 .71_2/69،  1966االحتجاج ، أحمد بف عمي الطبرسي ، دار النعماف ، الطبعة االكلي  (1)
 . 125النحؿ :  (2)
 تـ تمخيص ىذه السمبيات مف خالؿ حكارات مع بعض الممحديف كأيضان تـ االستقصاء عنيا في صفحات مكامع التكاصؿ االجتماعي. (3)
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 الخاتمة

إذن فدددداألداء الحكددددومٍ والسَاسددددٍ والوضددددع االمنددددٍ واالقجصددددادٌ قدددداد فبددددة مددددن الشددددباب 
فددددٍ  العجندددداق االلحدددداد وكددددذلك اصددددبحت ؼالبَددددة المججمددددع منقدددداد إلددددً حددددرب ناعمددددة جددددإّثر

سدددلوكَاجه  ولكدددٍ نقضدددٍ علدددً هدددذه الظدددواهر السدددلبَة البدددد مدددن القضددداء علدددً مقددددماجها وذلدددك 
 حسب الجوصَات الجالَة:

الحدددد مدددن الفسددداد االدارٌ والمدددالٍ ، وذلدددك عدددن طرَدددق الجعددداون المشدددجرك مدددا بدددَن المنظدددرَن  .ٔ
والمخجصدددَن مدددن جهدددة وبدددَن الحكومدددة العراقَدددة مدددن جهدددة أخدددري ووضدددع برندددامج مجكامدددل 

 من هذه الظاهرة الجٍ انهكت العراق العزَز.للحد 
وكدددددذلك وضدددددع الدراسدددددات المناسدددددبة لجبلفدددددٍ النزاعدددددات بدددددَن طوابدددددؾ الشدددددعب العراقدددددٍ   .ٕ

والجلددددوس علددددً طاولددددة الحددددوار الددددواعٍ بخطددددورة الحددددرب الناعمددددة المسددددجفَدة مددددن الجفكددددك 
 والعداوات.

ددددة وجعبوَددددة َضددددعه المخجصددددون فددددٍ العلددددوم الدَ .ٖ َّ نَددددة و السَاسددددَة كمددددا ونحجدددداج لبددددرامج جوعو
بدددددَن  ََّ واإلعبلمَدددددة َسدددددجفَدون مدددددن " القدددددوة الناعمدددددة " لَنهضدددددوا بدددددالواقع وَؤخدددددذوا بَدددددد المؽ
والمسددجَؽلَن إلددً بدددر األمددان ، فاالنفجددداح المعرفددٍ المعاصددر َحجددداج إلددً انفجددداح معرفددٍ مضددداد 
َّن العقابددددد والدددددَن ومفدددداهَم القددددرآن وفددددق نظددددرة عصددددرَة جدَدددددة ججمددددع القلددددوب وجؽسددددل  َبدددد

 واح لجنهض شفافة خالَة من شوابب الشبهات و جصّدع األزمات.االر
كمددددا ونحجدددداج لبددددرامج ثقافَددددة دَنَددددة عصددددرَة ججددددذب المشدددداهد كمددددا كددددان َطرحهددددا الدددددكجور  .ٗ

مصدددطفً محمدددود المصدددرٌ ، وجكدددون موجهدددة لجدددزرع فدددٍ الفدددرد حدددب الدددوطن والعمدددل والبنددداء 
 جؾ بَن دول االسبلم.وحب العالم االسبلمٍ لجكون نواة لمّد جذور الجواصل والجكا

عقددددد المددددإجمرات العلمَددددة المخجصددددة بددددالعلوم االسددددبلمَة والسَاسددددَة والجنمَددددة البشددددرَة وإقامددددة  .٘
ددددر مددددن نظرجدددده للحَدددداة  َّ ورشددددات ودورات مددددن شددددؤنها أن جحّسددددن مددددن سددددلوك االنسددددان وجؽ
والمججمددددع وجددددزرع روح الفاعلَددددة فَدددده ، كمددددا والجؽطَددددة االعبلمَددددة الشدددداملة لهكددددذا نشدددداطات 

 لخلق جَل مثقٍؾ واٍع. ضرورَة
أن جقددددددوم األحددددددزاب السَاسددددددَة بإعددددددداد نخبددددددة مددددددن السَاسددددددََن واإلدارَددددددَن لَكونددددددوا قددددددادة  .ٙ

ومسجشددددارَن فددددٍ المسددددجقبل ، َكسددددبوا الخبددددرة منددددذ نعومددددة اظفددددارهم للخددددروج مددددن األزمددددات 
 المفجعلة الجٍ جّرت الوَبلت علً بلدنا العزَز.

دددز مدددا هدددو أصدددَل عّمدددا هدددو مخجلدددق أن ججددددد المإسسدددة الدَنَدددة خطابهدددا وجإّصددد .1 َّ ل الجدددراث لجم
ومفجعدددل نجَجدددة الددددوافع السَاسدددَة والمذهبَدددة ، وكدددذلك العمدددل علدددً جهَبدددة خطبددداء ذوٌ اطدددبلع 
علدددً العلدددوم السَاسدددَة واالججماعَدددة والنفسدددَة فضدددبلً عدددن جخصصددده الددددَنٍ لَكدددون منبدددره اداة 

 بناء قوَة رصَنة.
مدددع حجدددم الجضدددحَات الجدددٍ قددددموها لخدمدددة  جخلَدددد قصدددص الشدددهداء ووصددداَاهم بمدددا َجناسدددب .6

العددددراق والبشددددرَة جمعدددداء وهددددم َسددددطرون أروع المبلحددددم البطولَددددة ضددددد االرهدددداب المجمّثددددل 
دددة والحماسدددَة فدددٍ نفدددوس الجَدددل الصددداعد لَحمدددل  َّ بالقاعددددة وداعدددش ، لجرسدددَخ الدددروح الثور

 مسإولَجه الوطنَة واإلسبلمَة.
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 المصادر
 الكجب: . أ
 القرآن الكرَم . .ٔ
 .ٕ، الجزء: 1ٙٙٔاالحججاج ، أحمد بن علٍ الطبرسٍ ، دار النعمان ، الطبعة االولً  .ٕ
االعدددبلم االمرَكددددٍ بعدددد العددددراق القدددوة الناعمددددة ، نَثدددان ؼردلددددز و ماَدددك مَدددددافوٌ ، جرجمددددة  .ٖ

 . ٕ٘ٔٓوجقدَم: بثَنة الناصرٌ ، المركز القومٍ للجرجمة ، القاهرة 
، عبدددد الدددرحمن عبدددد الخدددالق ، الرباسدددة لعامدددة  االلحددداد أسدددباب هدددذه الظددداهرة وطدددرق عبلجهدددا .ٗ

 هـ . ٗٓٗٔإلدارات البحوث العلمَة واإلفجاء ، الطبعة لثانَة  
 .ٕٙٔٓااللحاد مشكلة نفسَة ، عمرو شرَؾ ، نَو بوك ، الطبعة األولً  .٘
الحددددرب الناعمددددة األهددددداؾ وسددددبل المواجهددددة ، الشددددَخ كدددداظم الصددددالحٍ، المركددددز االسددددبلمٍ  .ٙ

 جَة النجؾ األشرؾ .للدراسات اإلسجراجَ
الحددددرب الناعمددددة المفهددددوم النشددددؤة وسددددبل المواجهددددة ، اعددددداد مركددددز قددددَم ، جمعَددددة المعددددارؾ  .1

 .ٕٔٔٓاالسبلمَة ، الطبعة األولً 
الحدددرب الناعمدددة قدددراءة فدددٍ أسدددالَب الجهدَدددد وأدوات المواجهدددة ،  اعدددداد مركدددز قدددَم للدراسدددات  .6

 . ٖٕٔٓ، جمعَة المعارؾ االسبلمَة ، 
َدددددة وجفكَدددددك اإلنسدددددان ، د. عبدددددد الوهددددداب المسدددددَرٌ ، دار الفكدددددر المعاصدددددر ، الفلسدددددفة الماد .1

 .ٖٕٓٓبَروت 
القدددوة الناعمدددة وسدددَلة النجددداح فدددٍ السَاسدددة الدولَدددة ، جوزَدددؾ. س نددداٌ ، جرجمدددة : د.محمدددد  .ٓٔ

 .1ٕٓٓجوفَق البجَرمٍ ، العبَكان ، السعودَة _ الرَاض ، الطبعة األولً ، 
هدددـ ، ت:علدددٍ أكبدددر الؽفدددارٌ ، الحَددددرٌ ، دار  1ٕٖ الكدددافٍ ، الكلَندددٍ ، محمدددد بدددن َعقدددوب .ٔٔ

 الكجب االسبلمَة _ طهران ، الطبعة الرابعة.
، الطبعددددة  116ٔالمرجددددع فددددٍ الحددددرب النفسددددَة ، مصددددطفً الدددددباغ ، دار الفددددارس ، االردن  .ٕٔ

 االولً.
 .11٘ٔالموسوعة النفسَة ، د. عبد المنعم حقٍ ، مكجبة مدبولٍ ، القاهرة  .ٖٔ
القدددرآن ، السدددَد محمدددد حسدددَن الطباطبدددابٍ ، منشدددورات جماعدددة المدرسدددَن فدددٍ المَدددزان فدددٍ جفسدددَر  .ٗٔ

 .ٖٔالحوزة العلمَة _ قم ، الجزء : 
 ، الطبعة االولً. ٕٓٔٓفن الحرب ، أحمد ناصَؾ ، دار الكجاب العربٍ ، حلب  .٘ٔ
كَدددؾ نهدددب العدددراق حضدددارة وجارَخددداً ، فَلَدددب فبلنددددران ، جرجمدددة انطدددوان الهاشدددم ، عوَددددات ،  .ٙٔ

 ، الطبعة األولً. ٕ٘ٓٓبَروت 
، جصدددددددر عددددددن المركددددددز االسددددددبلمٍ  ٕٙٔٓ( عددددددام ٕٔ( شددددددهر )ٕٖمجلددددددة الرصددددددد ، العدددددددد ) .1ٔ

 للدراسات االسجراجَجَة ، النجؾ األشرؾ.
، جصددددر عدددن المركدددز االسدددبلمٍ للدراسدددات  1ٕٔٓ( عدددام ٕ( شدددهر )ٖٖمجلدددة الرصدددد ، العددددد ) .6ٔ

 االسجراجَجَة ، النجؾ األشرؾ .
االمددددام الخامنددددابٍ ، مركددددز الحددددرب الناعمددددة للدراسددددات ، لبنددددان _  معددددالم الحددددرب الناعمددددة رإَددددة .1ٔ

 .ٕٗٔٓبَروت ، الطبعة األولً ،  
 المواقع االلكجرونَة : . ب

     1.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8      
A%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%8A .  

  2 . https://iq.usembassy.gov/ar/announcing-fulbright-foreign-   student-
program-2019-2021-ar. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%8A
https://iq.usembassy.gov/ar/announcing-fulbright-foreign-%20%20%20student-program-2019-2021-ar
https://iq.usembassy.gov/ar/announcing-fulbright-foreign-%20%20%20student-program-2019-2021-ar
https://iq.usembassy.gov/ar/announcing-fulbright-foreign-%20%20%20student-program-2019-2021-ar
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))انتٌاصم االجتًاعً االنكرتًنً تني االجياب ًانسهة عهى اجملتًع انعراقً تعذ 
 و((3002عاو 

 
 

 

َعْلناُكْم ُشُعوباً َوقَباِئَل لَِتعارَُفوا ِإنا ﴿  َِ َلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْثى َو َْ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل َأْتقاُكْم ِإنا اهلَل يا َأي َُّها النااُس ِإناا 
ِبيرٌ  َْ  . (1) ﴾َعِليٌم 

 : المقدمة
، وعجرجه  الحمد هلل رب العالمَن، والصبلة والسبلم علً اشرؾ األنبَاء والمرسلَن

الطاهرَن المَامَن، وصحبه المنججبَن، واللعن الدابم علً أعدابهم أجمعَن، من أالن إلً َوم 
 الدَن وبعد:

جطور العلوم فٍ شجً مجاالت الحَاة وخاصة فٍ الجكنولوجَا ال رَب انه أمر مهم ومفَد، 
حَث أصبح العالم كالقرَة الصؽَرة الجٍ َمكن الجواصل بَن أهلها والجؤثَر فَهم بسهولة وَسر، 
ولكن لكل جطور جوانب سلبَة كما له جوانب اَجابَه، وهذا الجطور دعانٍ إلً بحث احد أهم 

المجعلقة بالجكنولوجَا أال وهو جانب الجواصل عبر أجهزة الجكنولوجَا المجطورة، لجَسر لٍ األمور 
علً المججمع الؽور فٍ الكجابة عن )الجواصل االججماعٍ االلكجرونٍ بَن السلب واإلَجاب 

( والجدبر فٍ األمور الجٍ ججعل منها مواد مفَدة واسجخراج األدلة الجٍ مٖٕٓٓالعراقٍ بعد عام
سلبَاجها فضبل عن الجطرق لؤلمور الجٍ جشكل مشاكل لمسجخدمٍ مواقع الجواصل ووضع  جبَن

حلوال لها وعلً جمَع األصعدة االججماعَة منها واألخبلقَة وذلك عن طرَق المنهج الجحلَلٍ 
 والنقدٌ الذٌ ال َخلوا من إبداء وجهة نظر وان كانت قاصرة إال إننا نرجو ان جكون مفَدة. 

عن ؼَره من البلدان بمَزات جعلجه فرَدا بَن بلدان العالم الَوم، كما َحجل مركز  جمَز العراق
القلب من العالم اإلسبلمٍ، ولهذا فقد كان العراق مهدا ألقدم الحضارات والعلوم فٍ العالم، 
وأكثرها جطورا ونجاجا علً طول الجارَخ، كما كان العراق مهبط األنبَاء )علَهم السبلم( ومسجقر 

مة واألولَاء، ومراقد األبمة المعصومَن األطهار )علَهم السبلم(، ومن جلك الجطورات الجٍ األب
م ، هو انجشار مواقع الجواصل االججماعٍ الجٍ شكلت اثر فٍ ٖٕٓٓظهرت فٍ العراق بعد عام 

حَاة العراقََن وأصبح جزءا ال َججزأ من حَاجهم، مما أسهم فٍ جؽََر أوجه الحَاة المخجلفة فٍ 
ن قَاسٍ، وسرعة فٍ نقل اإلحداث الجٍ ججرٌ حول العالم، فؤصبحت المسافة بَن المعلومة زم

 واإلنسان قرَبة جدا.   
لذلك قسم الباحث بحثه الموسوم )الجواصل االججماعٍ االلكجرونٍ بَن السلب واإلَجاب 

 المصادر. م(: إلً مقدمة، وثبلث مباحث، وخاجمة ، وقابمةٖٕٓٓعلً المججمع العراقٍ بعد عام 
َحجوٌ المبحث األول علً ثبلث مطالب ، المطلب األول جعرَؾ الجواصل االججماعٍ لؽة 
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واصطبلحا، إما المطلب الثانٍ فكان عن الجواصل فٍ القرآن مع ذكر اآلَات الجٍ ورد فَها 
 الجواصل، والثالث عن األحادَث الجٍ جحبب الجواصل وجحث علَه.

 فٍ مطالب ثبلث: ابَات الجواصل االججماعٍ الحدَثاَج إما المبحث الثانٍ فكان عن
اآلثار االَجابَة علً الفرد واألسرة العراقَة والثانٍ : اآلثار االَجابَة علً المججمع 

 العراقٍ والثالث: جنمَة وجطوَر االَجابَات فٍ الجواصل االججماعٍ الحدَث.
َث وبعض حلولها ومطالبه وأما المبحث الثالث بعنوان: سلبَات الجواصل االججماعٍ الحد 

كالجالٍ: المطلب األول: اآلثار السلبَة علً الفرد واألسرة العراقَة ، المطلب الثانٍ : اآلثار 
السلبَة علً المججمع العراقٍ، المطلب الثالث: بعض الحلول واالقجراحات لجفادٌ اآلثار السلبَة 

 للجواصل االججماعٍ الحدَث.
جموعة من المصادر والمراجع والجٍ من أبرزها، جفسَر وقد اعجمدت فٍ بحثٍ هذا علً م

االمثل لناصر مكارم الشَرازٌ وبحار االنوار للمجلسٍ ، وكجاب وسابل الجواصل االججماعٍ 
لجمال السند السوَدٌ، وكجاب الجواصل فٍ القرآن للكاجب   ،ودورها فٍ الجحوالت المسجقبلَة

ه مواقع الجواصل االججماعٍ والسلوك اإلنسانٍ، إبراهَم حسن، وعبد الرحمن بن إبراهَم وكجاب
وكجاب اسجخدام المرأة مواقع الجواصل االججماعٍ واالشباعات المجحققة منه، فضبل عن مجموعة 
كجب ججحدث عن صلة الرحم منها: صلة الرحم )اآلثار الروحَة والمعنوَة علً الفرد والجماعة( 

 لمحمد جعفر السعَد.
  رب العالمَن.واخر دعوانا ان الحمد هلل
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 المبحث األول : أهمٌة التواصل االجتماعً
اإلنسان بطبَعة َؤلؾ المخالطة والجواصل وَصعب علَه العَش منعزال عن مججمعة، وهذا 
ما حث علَه الدَن اإلسبلمٍ، فقد حث علً الجماعة فٍ العبادة كالصبلة والحج السجؽبللها فٍ 
الجعرؾ والجواصل، فان العامل األساس والمحرك لعملَة الجواصل االججماعٍ هو ذلك اإلحساس 

ٌ أودعه هللا فٍ نفس كل إنسان، وفطرة اإلنسان وجفكَره المنطقٍ َقوده إلً هذه الفطرٌ الذ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الحقَقة،وهٍ الجودد إلً الناس، كما ان الجعالَم الدَنَة جإكد علً أهمَة حسن العبلقة بَن الناس.                                  

 َسجطَع الحَاة دون اجصال، كما انَذهب اؼلب الباحثَن، ان المججمع اإلنسانٍ ال 

ومما ال شك فَه ان للجواصل  ،(1)االجصال ال َمكن ان َحدث اال داخل ومن خبلل نسق اججماعٍ
أهدافا، ال بد ان ججحقق من عملَة الجواصل ، اذ ان أٌ عمل لم َضبط بؤهداؾ وؼاَات َكون ببل 

َعْلناُكْم ُشُعوباً ﴿ :دوي ووضوح وَكون عبثَا. قال جعالًج َِ َلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْثى َو َْ يا َأي َُّها النااُس ِإناا 
ِبيرٌ  َْ فؤن هذه اآلَة ججمع فٍ طَاجها عددا من  ،(2)﴾َوقَباِئَل لَِتعارَُفوا ِإنا َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل َأْتقاُكْم ِإنا اهلَل َعِليٌم 

 أهداؾ الجواصل .
ان المبلحظ ألحوال المججمعات اإلنسانَة فٍ القدَم والحدَث َبلحظ علَها صفة مشجركة 
ال جخجلؾ فٍ مججمع عنها فٍ المججمعات األخري مهما كانت ظروؾ ذلك المججمع مجمَزة عن 

ل إفراده وأحوالهم بَن فجرة زمنَة وأخري،  ؼَره، جلك الصفة هٍ الجؽَر الذٌ َصَبه من خبل
فؤن ما ججده مسجقر فٍ مججمع فٍ وقت من األوقات ال ججده فٍ نفس المججمع فٍ فجره زمنَة 
الحقة او سابقة. من هنا جؤجٍ أهمَة الجواصل االججماعٍ ومعرفة المجؽَرات فٍ المججمعات 

 األخري.
 جثبت المججمعات علً حال، وهذا ال َحجاج إذن الجؽََر سنة إلهَة حجمَة مسلمة وبَنة، فبل

الً دلَل، ولكننا َمكننا ان نسجدل علً إمكانَة جوجَه الجؽََر إلً االججاه الصحَح واالَجابٍ، 

 .(3)وكَفَة إصبلح المججمعات واإلفراد
 : المطلب األول: تعرٌف التواصل االجتماعً لغة واصطالحا

 التوصل فً اللغة: .1
فؤن )الواو والصاد والبلم: أصل واحد َدل علً ضم شٍء إلً  بالرجوع إلً مادة وصل،

 . (4)شٍء حجً َعلقه(، والوصل ضد الهجران

 . (5)وكل شٍء اجصل بشٍء فما بَنهما وصلة والجمع )وصل(

 . (6)وذكر الزبَدٌ فٍ جاج العروس، اجصل الشٍء بالشٍء لم َنقطع
ل: ضد الجصارم. وفٍ الحدَث من وفٍ لسان العرب ذكر أَضا: الوصل ضد الهجران، والجواص

                                                           

 . 56ـ(، ص2118ظ: آؿ زغبر، سعيد مبارؾ، التمفزيكف كالتغير االجتماعي في الدكؿ النامية،)بيركت: دار كمكتة اليالؿ،  (1)
 . 13سكرة الحجرات/ اية: (2)
 .176ـ(، ص2113، )بيركت: دار المحجة البيضاء،1مقارنة، ط تحميميةالشايب، عبد الرؤكؼ، القرآف كالتغيير االجتماعي دراسة  (3)
، 6ـ(، ج1991ق(، معجػـ مقػاييس المغػة، )بيػركت: الػدار االسػالمية، 395ابف فارس، ابف الحسػيف احمػد بػف زكريػا القزكينػي، )ت:  (4)

 .115ص
 .725ـ(، 1976الرازم، محمد بف ابي بكر بف عبد القادر، مختار الصحاح، )تحقيؽ: محمكد خاطر(، )القاىرة: الييئة المصرية،  (5)
 .793، ص11ـ( ، ج2111، )بيركت: دار صادر، 1رتضي الحسيني، تاج العركس، )تحقيؽ: نكااؼ الجراح،طالزبيدم، محمد م (6)
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أراد ان َطول عمرة فلَصل رحمه، قال ابن األثَر: وهٍ كناَة عن اإلحسان إلً األقربَن من 
ذوٌ النسب واألصهار والعطؾ علَهم والرفق بهم والرعاَة ألحوالهم، وقطع الرحم ضد ذلك 

 .(1)كله
عض كاجحاد طرفٍ الدابرة، اورد الراؼب فٍ المفردات، االجصال: اجحاد األشَاء بعضها بب

 .(2)وَضاد االنفصال، وَسجعمل فٍ الوصل فٍ األعَان، وفٍ المعانٍ
وقَل: الوصَلة هٍ األرض الواسعة كؤنها وصلت بؤخري، َقال: قطعنا وصَلة بعَدة، وفٍ 
الحدَث " ان النبٍ ) صلً هللا علَه واله وسلم( لعن الواصلة والمسجوصلة"، قال ابو عبَد: هذا 

 .(3)شعر، وذلك ان جصل المرأة شعرها بشعر آخر والمسجوصلة: الطالبة بذلكهو ال

 .(4)والموصل، كمجلس: ارض بَن العراق والجزَرة. والموصبلن: هٍ والجزَرة
اذن من خبلل معجم وقوامَس اللؽة َجضح بؤن الجواصل َعنٍ جمَع أشكال الجفاعل والجكامل 
المنبثق عن اإلحسان، والرفق والرعاَة اسجنادا إلً المعنً المجضمن لصلة الرحم الجٍ جعنٍ عند 
كافه أهل علم اللؽة والجفسَر والفقه، هو اإلحسان إلً األقربَن من ذوٌ النسب واألصهار 

 ؾ علَهم. والعط
 التواصل فً االصطالح: .2

َدل الجواصل فٍ االصطبلح علً: عملَة نقل المعلومات والقَم والمثل واألفكار والحقابق        
والمشاعر واألحاسَس من شخص ألخر او بَن جماعات، بؽرض إَجاد نوع الجفاهم المجبادل 

 . (5)بَنهم

 .(6) جنقطع حجً جعود من جدَدالجواصل هو انفجاح الذات علً اآلخر فٍ عبلقة حَه ال
اما وسابل الجواصل االججماعٍ أو شبكات اإلعبلم االججماعٍ )محور البحث( جعرؾ بؤنها: مواقع 

           جطبَقات أخري مخصصة إلجاحة القدرة للمسجخدمَن للجواصل فَما بَنهم من خبلل  أو

 .(7)وضع معلومات، وجعلَقات، ورسابل، وصور،...الخ
شرَؾ اللبان" خدمات جوجد علً شبكة الوَب ججَح لئلفراد بناء بَنات شخصَة  كما عرفها

 لمن َرؼبون فٍ مشاركجهم االجصال عامة او شبه عامة خبلل نظام محدد، وَمكنهم وضع قابمة

                                                           

 . 318، ص15ـ(، ج1988،) بيركت: دار احياء التراث، 1ق(، لساف العرب،)تحقيؽ: عمي شيرم( ،ط711ظ: ابف منظكر)ت: (1)
ق(، 1425، )بيػركت: الػدار الشػامية،4ق(، مفردات الفػاظ القػرآف، )تحقيػؽ: صػفكاف عػدناف داككدم(، ط425االصفياني، الراغب)ت: (2)

 .873ص
،) بيػػركت: دار احيػػاء التػػراث 1ق(، تيػػذيب المغػػة، )تقديـ:فاطمػػة محمػػد اصػػالف(، ط371االزىػػرم، ابػػي منصػػكر محمػػد بػػف احمػػد،)ت: (3)

 .167، ص 12ـ(، ج2111العربي،
 ، )بيػركت: دار2(، القامكس المحيط )تفديـ: محمد عبد الرحمف المرعشمي(، ط871الفيركز آبادم، مجد الديف محمد بف يعقكب )ت:  (4)

 . 986ـ(، ص2113احياء التراث العربي،  دار
 . 28ـ(، ص2114، )عماف: دار كنكز المعرفة،1ابك حسينة، ابراىيـ حسف، التكاصؿ في القرآف الكريـ، ط (5)
 .  28ـ(، 2119، )عماف: اثراء لمنشر، 6ظ: المكسي، عصاـ سميماف، المدخؿ في االتصاؿ الجماىيرم، ط (6)
، )د.ـ: 1كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي كدكرىػػا فػػي التحػػكالت المسػػتقبمية: مػػف القبيمػػة الػػي الفػػيس بػػكؾ، طظ: السػػكيدم، جمػػاؿ السػػند،  (7)

 .21ـ(، ص2113د.مط، 
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 .(1)ورإَة قوابمهم أَضا للذَن َجصلون بهم، وجلك القوابم الجٍ َصنعها اآلخرون خبلل النظام"
هٍ شبكة مواقع فعالة جدا فٍ جسهَل الحَاة االججماعَة بَن مجموعة من  ذكر احد الباحثَن:

المعارؾ واألصدقاء، كما جمكن األصدقاء القدامً من االجصال بعضهم البعض وبعد طول 
السنوات، وجمكنهم أَضا من الجواصل المربٍ والصوجٍ وجبادل الصور وؼَرها من اإلمكانات 

 .(2)همالجٍ جوطد العبلقة االججماعَة بَن
ان عملَة الجواصل االججماعٍ بصورة عامة الجٍ ججم بَن البشر بعضهم البعض هٍ: إرسال 
واسجقبال المعلومات واإلشارات او الرسابل عن طرَق الكلمات واإلَماءات والرموز األخري من 

 .(3)كابن إلً أخر
ججَح الجواصل أذن مواقع الجواصل االججماعٍ هٍ مجموعة من المواقع علً شبكة االنجرنت، 

بَن األفراد فٍ بنَة مججمع افجراضٍ، َجمع بَن أفرادها اهجمام مشجرك، َجم الجواصل بَنهم من 
خبلل الرسابل، او االطبلع علً الملفات الشخصَة، ومعرفة أخبارهم ومعلوماجهم الجٍ َجَحونها 

 للعرض. 
جعرَؾ بهذه الشبكات، لقد لعبت األحداث السَاسَة والطبَعَة فٍ العالم دورا بارزا فٍ ال

وبالمقابل كان الفضل أَضا لهذه الشبكات فٍ إَصال األخبار السرَعة والرسابل النصَة ومقاطع 
الفَدَو عن جلك األحداث، األمر الذٌ ساعد شهرة وانجشار هذه الشبكات وأهمها :) الفَس بوك، 

                                                      .                                (4)جوَجر، والَوجَوب، وانسججرام(
                                   

 
  

                                                           

 . 86ـ( ، ص 2111المباف، دركيش شريؼ، مدخالت في اإلعالـ البديؿ كالنشر االلكتركني، )القاىرة: دار العالـ العربي،  (1)
 .82(، ص2115، )عماف: دار اسامة لمنشر،1ت العامة كشبكات التكاصؿ االجتماعي، طظ: ىتيمي، حسيف محمكد، العالما (2)
 .18ـ(، ص2117، )القاىرة: مكتبة زىراء،1ظ: شاش، سيير محمد سالمة، اضطرابات التكاصؿ ػػػ التشخيص ػػػ االسباب ػػػ العالج، ط (3)

 .18ص
 . 161ـ(، ص2115، )اإلسكندرية: دار التعميـ،1عالمية، طعفيؼ، عالء الديف محمد، اإلعالـ كشبكات التكاصؿ االجتماعي ال(4)
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 : مالمطلب الثانً : أهمٌة  التواصل االجتماعً فً القرآن الكرٌ
إن الجطور الحاصل فٍ الحَاة فٍ ظل المنهج اإللهٍ )القرآن الكرَم( ال َعانٍ مجافاة 

ولكن َعنٍ إن طبَعة المنهج الذٌ رسمه هللا للبشر َحجوٌ علً كل الحَاة أو إهماله لها، 
اإلمكانَات، وله القابلَة علً اسجَعاب هذا الجطور ببل خروج علً أصل أو فرع، وان كل جطور 
كان محسوبا له حساب من قبل هللا جعالً، ألنه عز وجل لم َكن لَخفً علَه شٍء، وهو العالم بما 

اس حَاري ال َهجدون سبَبل، بل قد أكمل لهم الدَن، مع علمه بما سجقع كان وسَكون، او لَدع الن

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت ﴿ :قال جعالً ،(1)من جطورات جبرز الحاجة إلً ان َكون للشرع الحنَؾ رأَه فَها
 .(2) ﴾َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِ يُت َلُكُم ااِلْسالَم ِديناً 

فؤن القرآن كجاب ابدٌ خالدٌ َنطوٌ علً أبعاد مخجلفة وبطون ال َمكن للبشر أن َكشؾ 
جمَعها جملة واحدة، وإنما َكجشؾ فٍ كل عصر بعدا من أبعاده، وحقَقة من حقابقه، قال جعالً 

ِبيرٍ ﴿: فٍ محكم كجابة  َْ  .(3)﴾الر ِكتاٌب ُأْحِكَمْت آياتُُو ثُما ُفصَِّلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم 

إن اإلسبلم رسالة عالمَة شاملة، وبوصفه رسول هللا الرحمة المهداة للعالمَن، فؤنه َسع  
الكون وما فَه، ومن ضمن جشرَعاجه انه ارجقً باإلنسان من الفردَة إلً الجماعَة من خبلل 

أو الجواصل، وان اإلسبلم بجعالَمه السمحة الخالدة ججاوز بفكرة الجواصل بَن المسلم وؼَره فردا 
جماعة من الجواصل الشكلٍ المحدود إلً الجواصل الفكرٌ الموضوعٍ الواسع الشامل، ومن 

 . (4)الجفاعل السلبٍ إلً الجفاعل االَجابٍ الرشَد
ان اإلنسان مهما كانت سلطجه أو مكانجه أو جاهه، ال َمكن ان َعَش بمفرده منعزال عن 

علَه القرآن الكرَم من خبلل اآلَات الشرَفة  اآلخرَن دون حاججهم أو الجعامل معهم، وهذا ما أكد
 الدالة علً الجعارؾ والجواصل.

َعْلناُكْم ُشُعوبًا َوقَباِئَل لَِتعاَرُفوا ِإنا َأْكَرَمكُ ﴿ :قال جعالً َِ َلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْثى َو َْ ْم ِعْنَد يا َأي َُّها النااُس ِإناا 
ِبيرٌ  اهلِل َأْتقاُكْم ِإنا اهلَل َعِليمٌ  وهٍ من اآلداب اإلنسانَة العامة، الجٍ ال جسجؽنٍ عنها األمم  ،(5)﴾َْ

واألفراد وال َمكن جحقَق العبلقات الجعاملَة بدونه، ولذلك كان الجعارؾ من أهم اآلداب اإلسبلمَة 
الجٍ أبرزها القرآن فٍ هذه اآلَة  فبالجعارؾ َحصل الجواصل وهذا الجواصل بَن الشعوب 

 ،(6)ٌ َنشؤ عن إقامة العبلقات وبنابها مع األخر لجإدٌ إلً عملَة الجواصل المنشودوالقبابل الذ
وقد فسرها القرطبٍ بقوله: خلق هللا الخلق بَن الذكر واألنثً انسابا وأصهارا وقبابل وشعوبا، 

                                                           

، 1النجار، عبد االمير، مقاالت إسالمية )مجمكعة رائعػة مػف كممػات الناشػر عمػي عػدد مػف مؤلفػات االمػاـ الشػيرازم مػدس سػره(، طظ: (1)
 .256ـ(، ص2113)كربالء المقدسة: مؤسسة المجتبي لمتحقيؽ كالنشر، 

 . 3سكرة المائدة / اية:  (2)
 . 1سكرة ىكد/ اية:  (3)
 .125ـ(، ص2114،)عماف: دار كنكز المعرفة، 1ابك حسنية، حسف ابراىيـ، التكاصؿ في القرآف الكريـ، ط (4)
 . 13سكرة الحجرات / اية:  (5)
 .42أبك حسنية، حسف ابراىيـ، التكاصؿ في القرآف الكريـ، ص (6)
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 .(1)وخلق لهم منها الجعارؾ، وجعل بها الجواصل للحكمة الجٍ قدرها
م سلوك فطرٌ وحاجه حَوَة جقجضَها نزعة الجعارؾ من هنا فؤن اجصال الناس ببعضه

وضرورات العَش، فؤن مفهوم الجواصل فٍ المنظور اإلسبلمٍ َشَر إلً الجفاعل االَجابٍ النابع 
 من رؼبة صادقة فٍ الجفاهم مع اآلخر.

وردت كلمة الجواصل الجٍ أصلها )وصل( بعدة صَػ، وجمَعها جشمل كل أنواع وقواعد 
 اآلَات:  الجواصل. من هذه 

كلمة وصلنا من الوصل بمعنً  ،(2)﴾َوَلَقْد َوصاْلنا َلُهُم اْلَقْوَل َلَعلاُهْم يَ َتذَكاُرونَ ﴿قوله جعالً:

االرجباط واالجصال، والمراد من هذا االجصال ججابع الجذكَر اإللهٍ وججالَه او َكون المضامَن 

دنَا بخبر اآلخرة حجً كؤنهم فٍ اآلخرة وقال ابن زَد: أٌ وصلنا لهم خبر ال ،(3)مجفقة ومجوافقة

 . (4)فٍ الدنَا

ُقُضوَن َعْهَد اهلِل ِمْن بَ ْعِد ِميثاِقِو َويَ ْقطَُعوَن ما َأَمَر اهلُل ِبِو َأْن يُوَصَل َويُ ْ ِسُدوَن ِفي ﴿وقال جعالً:  الاِذيَن يَ ن ْ
أكثر المفسرون ذهبوا إلً ان القطع المذكور فٍ اآلَة َعنٍ قطع  ،(5)﴾اَْلْرِض ُأولِئَك ُىُم اْلخاِسُرونَ 

الرحم، لكن مفهوم اآلَة ـــ فٍ نظرة أعمق ـــــ اعم من ذلك، وما قطع الرحم اال احد مصادَقها، 
الن اآلَة ججحدث عن قطع الفاسقَن، لكل ارجباط أمر هللا ان َوصل، بما فٍ ذلك ارجباط الرحم، 

الرجباط االججماعٍ، واالرجباط بهداة البشرَة الً هللا، واالرجباط باهلل، وال وارجباط الصداقة، وا
دلَل علً حصر اآلَة بارجباط الرحم، بعض المفسرَن ذهبوا إلً ان اآلَة جشَر إلً قطع االرجباط 

وقالوا أنها  ،(6)باألنبَاء والمإمنَن، وبعضهم فسرها باالرجباط بؤبمة أهل البَت )علَهم السبلم(
كالَؾ وقد أمروا بإقامجها وحفظها فإذا لم َقَموها فقد قطعوها، وهذا المعنً األخَر هو المعنً الج

فبل َخفً ان ما أمر هللا به ان َوصل: إنما هو لجكمَل األنفس  ،(7)العام الذٌ َجمع الجمَع
 وإَصالهم الً سعادجهم وجؤمَن صبلح االججماع، كما ان القطع وإَجاد الفصل فٍ هذه األمور

 .(8)المؤمور بها: إنما َنجج فسادا وشرا وخسرانا وضبلال وسوء عاقبة

يَك َوَنْجَعُل َلُكما ُسْلطانًا َفال َيِصُلوَن ِإلَْيُكما بَِياتِنا َأنْ ُتما َوَمِن ﴿:قال جعالً ِْ قاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك بَِ 
، )فبل َصلون (1))قال سنشد عضدك بؤخَك( أٌ سنقوٌ كَانك بهارون ،(9)﴾ات ابَ َعُكَما اْلغالُِبونَ 

                                                           

ـ(، 1952ق(، الجػامع الحكػاـ القرآف،)بيػركت: دار إحيػاء التػراث العربػي،671 محمد بف احمد األنصػارم، )ت: القرطبي، أبي عبد اهلل (1)
 .343، ص16ج

 . 51سكرة القصص /آية:  (2)
 .57، ص7ـ(، ج2114، )بيركت: دار المؤرخ العربي،2مراءتي، محسف، تفسير النكر،) ترجمة: السيد عمي المكسكم(، ط (3)
 .295، ص13الجامع إلحكاـ القرآف، جالقرطبي،  (4)
 .27سكرة البقرة / آية:  (5)
، األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ، ط (6)  . 126ـ(، ص1992، )بيركت: مؤسسة البعثة،1الشيرازم، ناصر مكاـر
 .111ـ(، ص2112، )بيركت: مركز الغدير لمطباعة كالنشر،1المكسكم، عباس عمي، الكاضح في التفسير،ط (7)
 .139، ص13ق(، ج1385، )طيراف: اعتماد، 1المصطفكل، التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ، ط (8)
 .35سكرة القصص/ آية:  (9)
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أٌ ان من جعل هللا له سلطانا فلَس بواصل  ،(2)إلَكما(، أٌ ال َإذونكما بسوء وهو القجل ونحوه
 له احد.

َل َوالاِذيَن َيِصُلوَن ما َأَمَر اهلُل ِبِو َأْن يُوصَ ﴿:ومن مشاهد القرآن الكرَم فٍ الجواصل، قال جعالً
فسر الشَخ ناصر مكارم الشَرازٌ فٍ كجابة األمثل هذه  ،(3) ﴾َوَيْخَشْوَن رَب اُهْم َوَيخاُفوَن ُسوَ  اْلِحسابِ 

اآلَة: "ال نجد صَؽة أوسع من هذه فٍ هذا المجال، فاإلنسان له صبلت وروابط كثَرة، صلجه مع 
ربه ومع األنبَاء والقادة وروابط مع األصدقاء والجَران واألقرباء ومع كل الناس، واآلَة جؤمر 

عندما  ،(4)أٌ عمل َإدٌ إلً قطع هذه الصبلت والروابط"ان جحجرم هذه الصبلت، وجنهً عن 
َسود المججمع ، أٌ مججمع ثقة مجبادلة بَن أبنابه فؤن جفاعل هذا المججمع مع بعضه َجرٌ 
كمجري الدم فٍ العروق السلَمة، وكلما ازداد الجفاعل والجكامل بَن أعضاء المججمع كلما كان 

نسان عند اإلنسان، وسَادة العدالة والثقة اقرب إلً الحضارة، والحضارة هٍ حضور اإل
المجبادلة، أما إذا انعدمت هذه الشروط فٍ الحضارة فؤنها سجضمحل وَحل محلها الجخلؾ حجً 

وكلما كانت الصلة بَن أبناء المججمع امجن، كلما  ،(5)وان ظهرت علً السطح صورة حضارَة
 كانت رحمة هللا إلَهم اقرب.

ُقُضوَن َعْهَد اهلِل ِمْن بَ ْعِد ِميثاِقِو َويَ ْقطَُعوَن ما َأَمَر اهلُل ِبِو َأْن يُوَصَل َويُ ْ ِسُدوَن ِفي َوالاِذيَن ﴿قال جعالً: يَ ن ْ
ارِ   .(6)﴾اَْلْرِض ُأولِئَك َلُهُم اللاْعَنُة َوَلُهْم ُسوُ  الدا

من ابرز صفات الكفار نقض عهد هللا، ومن َنقض عهد هللا فهو ال َحجرم نفسه، ومن ال 
َحجرم نفسه ال َحجرم اآلخرَن، وأخَرا فهو َجحدي هللا وَخالؾ أمره، ان لئلنسان أربع عبلقات: 
)عبلقجه مع ربه، ومع نفسه، ومع الناس، ومع الطبَعة(، وعبلقة الكافر بهذه األصناؾ مقطوعة 

ُقُضوَن َعْهَد اهلِل ِمْن بَ ْعِد ﴿عبلقة سلبَة، فعبلقجه مع ربه مقطوعة، كما قال جعالً:  او هٍ َوالاِذيَن يَ ن ْ
(1)﴾ِميثاِقوِ 

س كذلك كما قال هللا ، وعبلقجه مع نفسه مقطوعة اذ انه ال َحجرمها، وعبلقجه مع النا

َويُ ْ ِسُدوَن ﴿وعبلقجه مع الطبَعة سلبَة كما قال جعالً:  ،(8)﴾َويَ ْقطَُعوَن ما َأَمَر اهلُل بِِو َأْن يُوَصلَ ﴿سبحانه:
                  هٍ فٍ الواقع مصداق لآلَة:  أٌ ان إقامة أٌ صلة من هذه الصبلت، ،(9)﴾ِفي اَْلْرضِ 
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(861) 

(ٔ)﴾َيِصُلوَن ما َأَمَر اهلُل بِِو َأْن يُوَصلَ ﴿: قال جعالً
هللا ، وقطعها قطع لما أمر هللا به ان َوصل، الن 

سبحانه وجعالً امر بؤن َوصل وال َقطع، فاإلنسان لَس منزوَا او منفكا من عالم الوجود، بل 
 جحكم كل وجوده الصبلت والروابط.

ِإَّلا الاِذيَن َيِصُلوَن ِإلى قَ ْوٍم ﴿ومن المشاهد أَضا فٍ القرآن الكرَم عن الجواصل قوله جعالً: 
نَ ُهْم ِميثاقٌ  َنُكْم َوبَ ي ْ فوردة بصَؽة )َصلون( وَشجمل هذا اللفظ فٍ هذه اآلَة علً معانٍ  ،(2)﴾بَ ي ْ

كثَرة من معانٍ الجواصل الجٍ قد سبق ان بَنها، َقول احد المفسرَن فٍ هذه اآلَة: ومن ثم َجعل 

 .(3)كل َلجؤ وَجصل وَعَش بَن قوم كعاهدَن، عهد ذمة او عهد هدنة، شؤنه شؤن القوم المعاهدَن

 .(3)المعاهدَن
َعَل اهلُل ِمْن َبِحيَرٍة َوَّل سائَِبٍة َوَّل َوِصيَلةٍ  ما﴿وأما قوله جعالً: ، فوردت بصَفة )وصَلة(، قال ﴾َِ

المفسرون: الوصَلة كانت فٍ الشاة خاصة، كانت الشاة اذا ولدت أنثً فهٍ لهم، واذا ولدت ذكرا 

 . (4)جعلوه إللهجهم، فإذا ولدت ذكرا وأنثً قالوا وصلت أخاها فلم َذبحوا الذكر إللهجهم
ن جارَخ الجواصل طوَل وقدَم، قدم وجود اإلنسان علً وجه األرض، اما عن طرَق ا

كَفَة جواصل الناس مع بعضهم البعض فكان عن طرَق لؽة الجسد الجٍ جبعها اإلنسان األول قبل 
اثنَن ملَون ونصؾ سنة، لَجبادل من خبللها بؤحاسَسه ومشاعره مع األخر ووصوال بحضارجنا 

 .(5)الهاجؾ النقال ووسابل االنجرنت للجواصل مع بعضها البعضالحالَة واسجخدام 
لو جؤملنا وما بَنجه الجفاسَر فَما ذكرنا، ان الجواصل فٍ القرآن شامل وعام لكل كبَرة  

وصؽَرة لَس فٍ العبادات فقط، وإنما جدخل فٍ حسن الجعامل والجعاَش بَن البشر جمَعا لحفظ 
فٍ أول ربع من القرآن الكرَم، َمنحها أهمَة بلَؽة فٍ عملَة هذا العالم، وان ذكر اَة الجواصل 

 الجواصل، الن دعوة اإلسبلم أصلها الجواصل والجعامل مع كافة الناس ببل جمََز.  
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(868) 

 : المطلب الثالث: أهمٌة  التواصل االجتماعً فً الرواٌات الشرٌفة
لفظ عبارة أصل ذكرنا فٍ المطلب السابق بعض اآلَات الجٍ ورد فَها صرَح 

)الجواصل(، والجٍ لم َرد فَها لفظ الجواصل، إال أنها جدل علً الجواصل، علً رأٌ اؼلب 
 المفسرَن، وفٍ هذا المطلب سوؾ نجحدث عن الجواصل فٍ الرواَات الشرَفة.

أعار اإلسبلم اهجماما بالؽا بصلة الرحم والجودد إلً األهل واألقارب، قال جعالً فٍ محكم    

 .(1) ﴾ٍ  َعِليمٌ  َوُأوُلوا اَْلْرحاِم بَ ْعُضُهْم َأْولى بِبَ ْعٍض ِفي ِكتاِب اهلِل ِإنا اهللَ ِبُكلِّ َشيْ  ﴿: كجابه 

َعجبر موضوع صلة الرحم وقطعها من الموضوعات الهامة الجٍ وردت فٍ شؤنها اآلَات 
من الكبابر وقد لعن والرواَات الكثَرة، وقد اهجم الشارع بهما حجً عد، فٍ األخبار، قطع الرحم 

 .(2)القاطع للرحم فٍ الكجاب والسنة
عن أبٍ عبد هللا )علَه السبلم( قال: قال رسول هللا)صلً هللا علَه وآله وسلم(" ال جقطع 

 . (3)رحمك وان قطعجك"

ُأولِئَك الاِذيَن َلَعنَ ُهُم *فَ َهْل َعَسْيُتْم ِإْن تَ َولاْيُتْم َأْن تُ ْ ِسُدوا ِفي اَْلْرِض َوتُ َقطُِّعوا َأْرحاَمُكْم ﴿ :كما قال جعالً
اآلَة فٍ مقام الجحذَر لضعفاء اإلَمان الذَن فٍ قلوبهم مرض  ،(4)﴾اهلُل فََ َصماُهْم َوَأْعمى َأْبصاَرُىمْ 

كجاب هللا والعمل بما فَه او خصوص الجهاد َكون المجوقع منهم وجنبَههم علً أنهم اعرضوا عن 
اإلفساد فٍ األرض وقطع الرحم . ومن أسوء أقسام قطع الرحم ان ال َهجم اإلنسان بالرحم الفقَر، 

 .(5)وان َكجفٍ بصلة قرَبه الؽنٍ، وهذا الفعل لَس صلة رحم حقَقَة، بل هو اهجمام بحال الدنَا
 علَه واله وسلم( أهمَة صلة الرحم بقوله: )صلة الرحم جعمر صور رسول هللا )صلً هللا

 .(6)الدَار وجزَد فٍ األعمار، وان كان أهلها ؼَر أخَار"
، واإلحسان إلَهم، والمنع كما أورد ألمجلسٍ باب جحت عنوان " صلة الرحم، وأعانجهم

 ومنها: ،(7)"والقطع

  األذي.صل رحمك ولو بشربة ماء، وأفضل ما جوصل به كؾ 

 .صلوا أرحامكم ولو بالسبلم 

 .صل رحمك وان لم َكن من األخَار 
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(888) 

 .الصدقة بعشرة، والقرض بثمانٍ عشرة وصلة اإلخوان بعشرَن، وصلة الرحم بؤربع وعشرَن 

 .صلة الرحم جرفع صاحبها إلً علو المنزلة فٍ الجنة 

  . قطَعة الرحم جورث الفقر 

 م القَامة. ان صلة الرحم والبر لَهونان الحساب فٍ َو 
وعن أبٍ عبد هللا )علَه السبلم( قال: سمعجه َقول: الرحم معلقة بالعرش، جقول اللهم صل من 
                  وصلنٍ، واقطع من قطعنٍ، وهٍ رحم محمد ورحم آل محمد ورحم كل مإمن، وهو قولة 

 .(1)﴾َوالاِذيَن َيِصُلوَن ما َأَمَر اهللُ بِِو َأْن يُوَصلَ ﴿ :جعالً 

وروٌ عن رسول هللا) صلً هللا علَه وآله وسلم( انه قال:" خَاركم أحسنكم أخبلقا، الذَن َؤلفون 

 . (2)وَإلفون"

 .(3)وعن أمَر المإمنَن )علَه السبلم(، انه قال:" طوبً لمن َؤلؾ الناس وَؤلفون علً طاعة هللا"

 .(3)هللا"
 . (4)وال َؤلؾ " وعن رسول هللا )صلً هللا علَه وآله وسلم(: " ال خَر فَمن ال َؤلؾ

 .(5)وعنه أَضا: ) رأس العقل بعد اإلَمان باهلل الجودد إلً الناس(

 . (6)وعنه أَضا:" مداراة الناس نصؾ اإلَمان"

 . (7)وعنه أَضا:" أقربكم منٍ ؼدا أحسنكم خلقا وأقربكم من الناس"
السبلم( البر عن ابن سعد، عن االزدٌ قال، قال كان ما كان َوصَنا به أبو عبد هللا )علَه 

 .(8)والصلة
هذه نبذه من الرواَات الدالة علً وجوب صلة الرحم وعدم المقاطعة والجودد الً الناس، 
والرواَات المجضمنة لؤلمر والحث علً صلة الرحم كثَرا جدا ال َجسع المقام لسردها، وجمَعها 

لنسب واألصهار ججضمن نفس المعنً وهو وجوب صلة الرحم واإلحسان إلً األقربَن من ذوٌ ا
، والعطؾ علَهم، والرفق بهم، والرعاَة ألحوالهم وان بعدوا وأساءوا. والمججبع لهذا الموضوع 

 فلَراجع البحار باب صلة الرحم كما ذكرنا سابقا.
ان فطرة اإلنسان، وجفكَره المنطقٍ، َقوده إلً هذه الحقَقةــ)صلة الرحم والجودد إلً 

َنَة جإكد علً أهمَة حسن العبلقة بَن الناس، وجعجبر نجاح اإلنسان الناس(ـــ كما ان الجعالَم الد
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(888) 

 .(1)فٍ عبلقجه مع اآلخرَن مإشرا علً عمق جدَنه جدَنه ونضج عقله
السبب فٍ كل هذا الجؤكَد اإلسبلمٍ علً الرحم هو إن عملَة إصبلح المججمع وجقوَة بنَجه 

عنوَة، جفرض البدء بجقوَة اللبنات وصَانجه مسَرة جكامله وعظمجه فٍ الحقول المادَة والم
األساسَة الجٍ َجكون منها البناء االججماعٍ، وواضح ان المججمع َزداد قوة وعظمة كلما ازداد 
الجماسك والجعاون والجعاضد فٍ الوحدات االججماعَة الصؽَرة المجمثلة فٍ األسرة، والً هذا 

ما ان األرحام واجهه اججماعَة معنوَة ك ،(2)َشَر الحدَث الشرَؾ : " صلة الرحم جعمر الدَار"
                                      ومادَة للفرد جزَد من مقبولَجة واحجرامه، فَشعر بعد ذلك ان له وزن وأهمَجه وسط                                                  

 مججمعه الذٌ َعَش فَه.
ججحدث عن الرحم وحَثَاجه وما َرجبط به، َجدها  ان المجؤمل فٍ اآلَات واألحادَث الجٍ

ججبع أسلوب الجرؼَب من جهة والجرهَب من جهة أخري، فهٍ جذكرنا بنعم هللا الجٍ أعدها ألهل 
الجواصل مع أرحامهم، وجحذرنا عواقب القطَعة ججاههم، الن أكثر طرق الحرام والمعصَة 

 . (3)والرذَلة مجؤجَة من الؽفلة عن نهج الَقَن
الجطور الجكنولوجٍ الذٌ حدث ومازال َجقدم فٍ وسابل الجواصل االججماعٍ ، قد ؼَر  ان

م، وفوق ذلك ٖٕٓٓكثَرا من العادات والسلوكَات لدي اؼلب فبات المججمع العراقٍ بعد عام 
كثرت مبجكرات اإللهاء وجعددت أوجهها، وصار كثَر من الناس َقضٍ أكثر أوقاجه فٍ جلك 

جَا سبلح ذو حدَن، من جانب هٍ قربت لنا البعَد، وسهلت علَنا الصعاب، األشَاء، فالجكنولو
واخجصرت الزمان، ووفرت علَنا الجهد، فَمكن االسجفادة من الجكنولوجَا الحدَثة فٍ جمجَن 
العبلقات الرحمَة وذلك باسجخدام أجهزة الهاجؾ واالنجرنت، واالسجفادة من مواقع الجواصل 

ابَا بما َجبلءم وأدبَاجنا اإلسبلمَة ، فهل َسجطَع احد ان َنكر فابدة االججماعٍ واسجثمارها اَج
الهاجؾ واالنجرنت فٍ دعم جلك العبلقات  وجعزَزها،  ولكن فٍ الوقت نفسه فؤن االسجخدام السَا 
لها قد انجج لنا سلوكَات وربما أصبحت عند البعض عادات من شؤنها ان جإثر سلبا علً كثَر من 

سلوكَات جلك والظواهر هٍ االنحبلل من كل أشكال القَم الدَنَة والقَود مجبنَها، ومن ال

 . (4)االججماعَة
  

                                                           

 . 48، ص2الصفار، حسف مكسي، أحاديث في الديف كالثقافة كاالجتماع، ج (1)
 .128، ص1الشيرازم، األمثؿ، ج (2)
 .16ـ(، ص2116، )كربالء: دار الكفيؿ، 1الرحاؿ، مكفؽ ىاشـ، صمة الرحـ، ط (3)
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 اٌجابٌات التواصل االجتماعً الحدٌث المبحث الثانً:
كانت مواقع الجواصل االججماعٍ موضوعا مثَرا لبلهجمام والبحث منذ نشؤجها، أثارت 
سرعة جبنَها واسجخدامها من قبل مسجخدمَن حول العالم العدَد من األسبلة المهمة حولها، مثل 

 كَؾ، لماذا، اَن، ومن قبل من َجم اسجخدامها. 
ر االجصال، والجفاعل بَن فجح ظهور شبكات الجواصل االججماعٍ عصرا جدَدا من عصو

البشر، فقد جخطت شبكات الجواصل االججماعٍ حدود ما هو جكنولوجٍ إلً ما هو أنسانٍ، 
واججماعٍ، واقجصادٌ، وسَاسٍ، وأصبح العلم االفجراضٍ االلكجرونٍ َإثر علً ما هو واقعٍ، 

 .(1)وجؽلؽلت اسجعماالجها فٍ مجاالت الحَاة
اعٍ ألحدَثه " منبر من ال منبر له"، فكل من ال َملك لقد أصبحت وسابل الجواصل االججم

القدرة علً الظهور فٍ وسابل اإلعبلم المخجلفة او َعجلٍ أٌ منبر إعبلمٍ َسجطَع بث ما َرَد 
لَسجقبله عدد كبَر من مجابعٍ وسابل الجواصل االججماعٍ، كما أضحً المسجخدم" مرسبل 

كان الحدث نفسه واإلخبار الفورَة او فٍ الجعبَر إعبلمَا" سواء فٍ النقل المباشر للصورة من م

 .(2)عن مواقفه ججاه اإلحداث الجارَة، ثم الجؤثَر فٍ الرأٌ العام
وسنري هذا واضحا من خبلل مطالب هذا المبحث حَث سنعرض اآلثار االَجابَة علً 

 الفرد واألسرة والمججمع وكَفَة جنمَة هذه االَجابَات .
 : ٌجابٌة على الفرد واألسرة العراقٌةالمطلب األول: اآلثار اال

جعجبر األسرة الوحدة األساسَة فٍ المججمع، وجعجبر كذلك مصدر للعادات والجقالَد وقواعد 
السلوك واآلداب العامة، فٍ عامة الدَن والمحافظة علً دعم طقوسه ووصاَاه وعن طرَقها 

واألسرة أذا اهجمت بجربَة األبناء،  ،(3)َصبح الفرد اججماعَا َعمل علً جدعَم بنَان المججمع
وقامت علً رعاَجهم والعناَة بهم من جمَع الجوانب دون جقصَر، نشـؤ األبناء أسوَاء صالحَن 
َفجخر بهم المججمع، أما أذا لم َكن هناك اهجمام ورعاَة، بل إهمال وشدة وقسوة ومشكبلت 

نفسَة وجسمَة، وبالجالٍ َخسر أسرَة، نشؤ األبناء فاسدَن ؼَر أسوَاء، َعانون من أمراض 

 .(4)المججمع اكبر مورد وقوة اججماعَة َمجلكها
ان اآلثار االَجابَة أو السلبَة إلعمال الفرد واألسرة، هٍ نجَجة إعماله الصالحة او 
الطالحة، وبعبارة أخري، كما هو معروؾ فٍ علم الفَزَاء، هناك قانون َقول: ان لكل فعل رد 

دار وماكس فٍ االججاه، ان الفرد لَس وحدة فٍ هذا العالم، لَعمل ما َشاء، فعل، مساو له فٍ المق
بل هو جزء صؽَر فٍ هذا العالم الكبَر َجفاعل وَنفعل، َإثر وَجؤثر، وعلَه َنبؽٍ ان َكون الفرد 

 .(5)عنصر خَر فاعل فٍ هذا العالم، وال َعد عنصر شر ال َجنٍ منه العالم سوي الشر واألذي
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جواصل االججماعٍ فٍ العراق دورا كبَرا ومهما فٍ إحداث جؽَرات فارقة أدت وسابل ال
فٍ جكوَن الشخصَة العراقَة، حَث أجاحت الحصول علً المعلومات والجعبَر عن اآلراء 
واألفكار، ما شكل عنصرا إضافَا جدَدا لم َكن مجاح فٍ جكوَن الشخصَة، حَث بدأ المواطنون 

جسمَجه طعم )الحرَة االلكجرونَة( الجٍ جقود ببل شك فٍ مرحلة  العراقَون جحدَدا، جذوق ما َمكن

فربما كان هذا الشخص خجوال ال َسجطَع الجعبَر  ،(1)ما إلً االنجقال نحوا البحث عن الحرَة 
عن ذاجه وعما َجول فٍ خاطره من مشاعر فَلجؤ إلً هذا الجعارؾ ؼَر المباشر مع الناس، وهذه 

 م. ٖٕٓٓججمع العراقٍ  قبل عام الحرَة كان َفجقر إلَها الم
َري العدَد من الباحثَن الً ان وجود مساحة لحرَة الجعبَر عن الرأٌ والنقاش حول     

مخجلؾ الموضوعات بَن الفرد وأفراد أسرجه َجعل الفرد حرَصا علً الحفاظ علً العبلقات 

 . (2)لة للهروب من الواقعاالججماعَة االَجابَة بَنه وبَنهم، واقل مَبل السجخدام االنجرنت كوسَ
باجت شبكات الجواصل االججماعٍ جضطلع بدور مهم فٍ إعداد األفراد وجنشبجهم، 
واكجسابهم عادات وسلوكَات صحَحة، وأداة مهمة من أدوات الجؽََر االججماعٍ، لما ججَحه من 

ات جفاعل مع اآلخرَن عبر األنشطة المخجلفة للجماعات الجٍ َمكن جكوَنها فٍ فضاء شبك
الجواصل االججماعٍ، وجخطَها الحدود وجمكَن الفرد من الجؤثَر والجؤثر واكجساب الخبرات وجنمَة 

 . (3)المسإولَة الذاجَة عن طرَق هذه األنشطة والجفاعل مع اآلخرَن 
م(، انجشار شبكات الجواصل االججماعٍ ٖٕٓٓشهد العراق بعد انجهاء الحرب عام)

لجواصل االججماعٍ، فالجواصل مع األصدقاء واألقارب، َساعد االلكجرونٍ وحلها لمشكلة ضعؾ ا
الشخص علً جوطَد عبلقاجه االججماعَة من خبلل الجهنبة بالمناسبات، والنجاح، وبث كلمات 
المودة، والجعبَر عن المكونات وؼَرها، وقد أثبجت الدراسات ان الجواصل من خبلل مواقع 

جدعَم الجواصل وجها لوجه مع األصدقاء  الجواصل االججماعٍ االلكجرونٍ َساعد علً

 .(4)واألقرباء
جوفر مواقع الجواصل االججماعٍ ما َسمً )بالحضور الدابم ؼَر المادٌ(، وهو إمكانَة 
الجواصل بَن مسجخدم وآخر من دون الحاجة الن َلجقَا فٍ وقت مجزامن، وذلك عن طرَق جرك 

الت اهجمام الشخص اآلخر الذٌ بمقدوره رسالة نصَة، او صورة او معلومات او ؼَرها من مجا
ان َرد علَه بالطرَقة نفسها، وَمكن له ان َجواصبل مباشرة سواء عن طرَق الدردشة النصَة او 

 .(5)الشفهَة
من اآلثار االَجابَة أَضا الجٍ ذكرها السوَدٌ فٍ كجابه وسابل الجواصل االججماعٍ : ما 

َمر بها المسن جسمح له بوقت كبَر َمكن َسمً بكسر عزلة المسنَن " ان الظروؾ الجٍ 
اسجخدامه فٍ الجعامل مع وسابل الجواصل االججماعٍ من دون عناء وبذل مجهود كبَر او إرهاق 
جسدٌ، ما سوؾ َكسر عزلة المسن، وَسمح له بامجداد اججماعٍ افجراضٍ َكون بدَبل لنقص 
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فهو  ،(1)دَدا ومعارؾ جدَدة"جواصله االججماعٍ مع أقاربه وأسرجه، وَضَؾ إلً عمرة زمنا ج
أمر ال َرجبط بسن معَن او شخص محدد، ما سَمكنه من بناء شبكة جدَدة من المعارؾ 

 واألصدقاء وَكسر من عزلجه االججماعَة.
كما ساعدت مواقع الجواصل االججماعٍ مجموعة كبَرة من النساء لجقوم بالجسوق 

لجٍ جرؼب بها من مواقع الصفحات الججارَة، االلكجرونٍ عبر االنجرنت ، وذلك لشراء البضابع ا
الن معظم الججار الَوم أصبح لهم صفحة خاصة بهم، جسجقبل فَها طلبات البَع والشراء، وجوفر 
أَضا خدمة جوصَل البضابع الً الزبابن، وكذلك ساعدت علً معرفة األخبار واألحداث اذ جقوم 

 .(2)عبر االنجرنتالعدَد من وكاالت األنباء العالمَة بنشر إخبارها 
ومما جقدم َجضح ان مواقع الجواصل االججماعٍ أحدثت انعطافة حقَقَة فٍ أسالَب الحَاة 
وفٍ سرعة انجاز العمل وكفاءجه ودقجه، علً نحو بدا فَه العالم َحقق قفزات ؼَر مسبوقة وصار 

 ما كان َجحقق فٍ سنوات َنجز فٍ شهور، بل وفٍ أَام او دقابق فٍ بعض األحَان. 
 :المطلب الثانً : اآلثار االٌجابٌة على المجتمع العراقً 

بدأت األمم جنشد الجقدم والجطور مع بداَة األلفَة الثالثة ومراجعة اسجراجَجَاجها وجقوَم 
أدابها، وجحلَل نقاط القوة والضعؾ فَها، لجعزَز االَجابَات وجبلفٍ السلبَات، لججد لها مكانا علً 

اإلنسانَة، وبشكل مسجمر لبلطمبنان علً قدرجها إلعداد أجَال لمججمع القرن خارطة الحضارة 

ومن هذه الجطورات مواقع الجواصل االججماعٍ وفٍ ما َلٍ سنوضح بعض  ،(3)الحادٌ والعشرَن
 م.  ٖٕٓٓاثاره االَجابَة علً المججمع العراقٍ بعد عام 

أٌ وأصبحت شبكات الجواصل مع ؼَاب الرقابة والسَطرة وإجاحة حرَة الجعبَر عن الر
االججماعٍ مقصدا للعدَد من اإلفراد الذَن وجدوا فَها مجنفسا للجعبَر عن أرابهم السَاسَة الجٍ ال 
َسجطَعون الجهر بها، كما جعد شبكات الجواصل االججماعٍ أداة للعمل السَاسٍ، ووسَلة لحشد 

العدَد من الثورات، كما  الجماهَر، والجحركات المعارضة فكانت للشبكات دور ربَسٍ فٍ
وأثبجت الدراسات ان شبكات الجواصل كان لها دور بارز فٍ الحمبلت االنجخابَة، ولم َقجصر دور 
وسابل الجواصل االججماعٍ علً الحمبلت االنجخابَة، والجؤثَر علً الناخبَن، بل جعدي إلً 

و فٍ المقابل وفرت  ،(4)نممارسة دور مهم فٍ نشر وجدعَم ثقافة المواطنة وحماَة حقوق اإلنسا
أَضا نافذة واسعة للسلطات والحكومات الكجشاؾ حدود المواجهة ومساحات المعارضة، وإجباع  
إسجراجَجَة الجرَث فٍ مواجهة موجات المعارضة االنجرنَجَة، حَث جمنحها المدي الزمنٍ 

 .(5)السجنفاذ شحنات الؽضب وجنفَس موجات االحجقان
ل االججماعٍ االلكجرونٍ فٍ العراق دور مهم فٍ البحث العلمٍ كما ان لمواقع الجواص  

حَث َساعد فٍ حل المشكبلت الجٍ جواجه الباحثَن، عن طرَق الحصول علً المراجع العلمَة 
الحدَثة، والمجنوعة، والوصول إلً المعلومات المرجبطة بالبحث فٍ أٌ مكان بالعالم، باإلضافة 

                َة مهارات جصمَم البحوث العلمَة، وإجراءات إلً جحدَد المشكبلت البحثَة وجنم
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 .(1)البحث العلمٍ
كما وأضحت وسابل الجواصل االججماعٍ مبلذ األقلَات والمسجضعفَن، فبعض األقلَات 
فٍ العراق والدول العربَة اسجطاعت أن جسجفَد من الفراغ االفجراضٍ، وأنشؤت صفحات 

وسابل الجواصل االججماعٍ لشرح مطالبها وما ججعرض له من الكجرونَة بؤعداد كبَرة فٍ كل 
اضطهاد، األمر الذٌ دفع بكثَر من المنظمات الدولَة الً االهجمام بهذه األقلَات والدفاع عنها، 
وكذلك حال الفبات الجٍ شعرت بالظلم االججماعٍ، ومن أهم األمثلة علً ذلك وجود كم هابل من 

ججماعٍ الجٍ جعبر عن األكراد فٍ العراق والمسَحََن وعرب الصفحات علً وسابل الجواصل اال

 . (2)األهواز فٍ إَران وؼَرها من الصفحات
وأصبحت عملَة البحث فٍ مواقع الجواصل االججماعٍ فٍ العراق عملَة َسَرة لكل فبات 
المججمع بما فَها فبة االحجَاجات الخاصة، الجٍ قد جواجه بعض المشكبلت عند البحث فٍ 

ادر المخجلفة لؽرض إعداد مهام أو مجطلبات مجعلقة بدراسجهم، ان شبكات الجواصل جعد المص
وسَلة اجصال مهمة بَن المهجمَن بشإون اإلعاقات سواء علً صعَد المإسسات الحكومَة أو 

 .   (3)األهلَة أو األفراد، والجواصل معهم َجَح للمعوق السإال واالسجشارة وجبادل اآلراء 
اقع الجواصل االججماعٍ الفرصة للجواصل والدعوة مع اآلخرَن مسلمَن أو كما أجاحت مو

ؼَر مسلمَن، وإنشاء الكثَر من الدعاة صفحاجهم الخاصة ومواقعهم الثرَة، وهو انجقال اَجابٍ 

 .(4)للجواصل االججماعٍ فٍ ظل أنظمة جعوق الجواصل المباشر
وهو إحدي سمات الجؽَر الذٌ كما ظهر فٍ االونه األخَرة ما َسمً الجطبَب عن بعد 

حصل فٍ المججمع العراقٍ بسبب انجشار وسابل الجواصل االججماعٍ وجقدم البرامجَات 
والجكنولوجَا فٍ الممارسات الطبَة، فمن الناحَة الفنَة، َشَر الً جشخَص المرضً وعبلجهم 

لسجبلت عن بعد، ومن ناحَة أخري، فؤن الجكنولوجَا جؽَر الممارسة الطبَة من خبلل ا

 .  (5)االلكجرونَة المشجركة، والرصد عن بعد، والجراحة عن بعد، والعدَد من األدوات األخري
َري الباحث ان اإلنسان العصرٌ أدرك انه َسجطَع ان َحقق اهدافة فٍ جسهَل أمور 
حَاجه ورفع مسجوي معَشجه من خبلل وسابل جدَدة وهٍ وسابل الجواصل االججماعٍ، فلم َعد 

فر مسافات طوَلة ألجراء صفقة مربحة، ولم َعد َعانٍ من نقص المعلومات المجاحة َضطر للس
فٍ مجال عملة واخجصاصه، فَمكنه االن من االجصال والجواصل مع آخرَن فٍ دول أخري بل 
وفٍ قارات أخري وأصبحت لدَه القدرة علً جخزَن ملفات الكجرونَة سهلة الجحدَث والحفظ 

مجاالت الجٍ جساهم فٍ جطوَر المججمع هو مجال الجعلَم حَث ان جؤهَل لجسهَل عمله، ومن أهم ال
الجَل الجدَد من الطبلب والشباب والخرجَن للجعامل مع مواقع الجواصل َرفع من قدرجهم 
الجنافسَة علً مسجوي العالم وَفجح أمامهم أفاق المعرفة الجٍ جمثل الحجر األساس للجنمَة البشرَة 
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(886) 

كن مع مراعاة مراقبة أولَاء األمور للمواقع الجٍ َجصفحها أفراد األسرة، فٍ كافة المجاالت. ول
ومع ضرورة رفع مسجوي الوعٍ واإلدراك لدي األبناء ججاه ما َمكن ان َصلهم من محجوي ؼَر 

 البق، وكذلك االجفاق علً وقت محدد فٍ الَوم السجخدام االنجرنت.
 : تواصل االجتماعً الحدٌثالمطلب الثالث: تنمٌة وتطوٌر االٌجابٌات فً ال

أكد القران فٍ أكثر من مورد ان جقوي اآلباء وقولهم السدَد َإدٌ إلً حفظ األبناء من 

فاألبناء َمثلون  ،(1)حوادث الدهر، واالطمبنان علً مسجقبلهم، لوجود مبلزمة دابمة ومجكررة 
االمجداد واالسجمرار لذات اإلنسان، فهم جزء حقَقٍ من الوالدَن، وَحملون الكثَر من صفاجهم 

حَث َجحجم علً  ،(2)ومبلمحهم، وَنسبون الَهما، لذلك َري الوالدان فَهم ذاجَهما، وبقاء ذكرهما
جماعٍ، وضرورة ؼرس اآلباء معرفة ما َنبؽٍ وما ال َنبؽٍ مجابعجه من مواقع الجواصل االج

القَم الدَنَة، فوجود اإلَمان باهلل عز وجل مع إدراك الفرد لكافة العبادات، والمعامبلت َكون له 
اكبر اثر فٍ خلق الرادع الذاجٍ لئلنسان لبلبجعاد عن الرذَلة والجمسك بالفضَلة والسمعة الحسنة، 

فَجب  ،(3)بَن القول والفعل الحسنهذا إضافة إلً وجود النموذج الطَب داخل األسرة الذٌ َوفق 
 علً اإلباء ان َعلموا أوالدهم بؤن هللا رقَب علَهم فٍ جمَع جصرفاجهم.

صحَح ان اإلنسان َجقدم بجده واججهاده، وبكفاءاجه وقدراجه، ولكن جوفَر الفرص وجهَبة 
بنابه فرص الظروؾ، هو الذٌ َمكنه من جفجَر طاقاجه، وجفعَل نشاطه، والمججمع المجقدم َوفر أل

فكم جمجلك مججمعات امجنا  ،(4)الجقدم، بَنما المججمع المجخلؾ جنعدم او جقل فَه جلك الفرص
اإلسبلمَة من قدرات وإمكانَات هابلة، لكن ما جحجاجه هو الجوجه السجثمارها وجنمَجها وجوظَفها 

  .من اجل الجقدم واالزدهار 
علمٍ من خبلل جخصَص منجدَات َمكن جوظَؾ خدمة الجواصل االججماعٍ فٍ البحث ال

جعنً بالموضوعات العلمَة والمجخصصة الجٍ جطرح كل ما هو جدَد فٍ الجخصصات المخجلفة، 
وجمكن مسجخدمَها من المشاركة وجبادل األفكار وجقََم الموضوعات، وهذا ما قام به مسجخدمو 

اد الجعلَمَة، وجبادل مواقع الجوصل االججماعٍ، من الطلبة واألساجذة بجبادل األفكار، والمو

فهٍ جمكن  ،(5)األخبار، والمعلومات، والخبرات، والبحث عن المصادر، وجطوَر المصادر
 الباحثَن االطبلع علً ما َهمهم فٍ أبحاثهم كما وَمكنهم أَضا باالسجعانة بالمكجبات االلكجرونَة.

ججماعٍ جشجَع المإسسات الجعلَمَة علً إنشاء صفحات لها علً شبكات الجواصل اال
ونشرها معلومات، ومصادر، ومواد جعلَمَة، بؤسلوب الوسابط المجعددة، فضبل عن قَام بعض 

 . (6)األساجذة بوضع مقاالجهم ومحاضراجهم، او روابط جحَل الً بحوث، ودراسات علمَة مهمة
َجب جنمَة الحوار الهادؾ بَن أفراد المججمع والجعود علً جقبلنا لآلخر مهما اخجلفت 
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النظر بَننا وان نبدأ بجكوَن عبلقاجنا وأحكامنا علً اآلخرَن من خبلل أفكارهم  وجهات
وانسجامهم معنا بصرؾ النظر عن الجنسَة او الدَانة والعمل علً جوسَع األفق بَننا فٍ الجعامل 

 .(1)والجسامح الذٌ دعت إلَه الدَانات السماوَة كافة
علَجها وخاصَجها الجشاركَة ان جفجح ان شبكات الجواصل االججماعٍ َمكن عن طرَق جفا

ما َسمً "بالمساحات من اجل الجؽََر" الجٍ جعمل علً جوازن المعرفة مع القوة وان قدرة شبكات 

 ،(2)قؾ علً معرفة وفهم قدرات المججمعالجواصل االججماعٍ علً إحداث الجؽََر بشكل ناجح ججو
فهٍ جعد مساحة خصبة لؤلجر والثواب لهداَة الناس وإصبلح دَنهم ودنَاهم، فقد جدخل فٍ باب 

 الصدقة الجارَة الجٍ ال َنقطع ثوابها.
جنمَة الجنشبة االججماعَة لجوفَر رصَد مشجرك من المعرفة َمكن الناس من ان َعملوا 

به وسابل الجواصل االججماعٍ،  كؤعضاء لهم فاعلَة فٍ المججمع، وَجصل بهذا الدور الذٌ جقوم

 .(3)فٍ نقل الجراث االججماعٍ والقَم وأنماط السلوك من جَل إلً جَل
الجسلح بمعطَات الجكنولوجَا الحدَثة والجقنَات الجربوَة المجطورة، وجطوَعها لخدمة رسالة 

حاسوب األمة اإلسبلمَة المجسلحة بالعلم والمعرفة من خبلل شبكات الجواصل االلكجرونَة وال

 . (4)المجطور فٍ عصر العلم والجقنَة والجفجَر المعرفٍ
جنمَة مواقع جمع الجبرعات والقضاَا المهمة، فلوا افجرضنا انك جود القَام بمشروع ال 
جمجلك الجموَل البلزم له، كل ما علَك هو جقدَم دراسة المشروع لهذه المواقع ومن ثم َقوم 

 وفكرجه ثم عرضة علً المسجخدمَن منها:  القابمون علً الموقع بدراسة المشروع

causesــــkick starter(5). 
جعزَز دور المدارس، وجفعَل دور المساجد والمنابر والمواقع اإلسبلمَة فٍ جوعَة األبناء 

 لمنع وقوعهم ضحاَا لجرابم جقنَة المعلومات واالجصاالت.
 حلولهاالمبحث الثالث: سلبٌات التواصل االجتماعً الحدٌث وبعض 

من المإكد ان الجكنولوجَا الحدَثة ومن بَنها شبكة االنجرنت وما جحجوَه من مواقع 
الجواصل االججماعٍ، وعلً الرؼم من فوابدها المجعددة لفبات المججمع وطبقاجه، إال أنها ال جخلوا 
من بعض السلبَات الجٍ ال ججوافق مع قَم المججمع، وجكمن هذه السلبَات فٍ سوء اسجخدام 
الشخص وعدم جوجَه جفكَره فٍ المسار الصحَح الذٌ َإدٌ إلً اإلفادة من خدمات االنجرنت 

 بسهولة .
ولعل البعض منها َشكل خطورة كبَرة جهدد النسَج االججماعٍ والقَمٍ للمججمعات، وكما 
هو معروؾ فؤن كل وافد جدَد َحمل فٍ طَاجه اَجابَات َجب اسجثمارها وسلبَات َسجوجب 

جقلَصها او ججنبها فقد أكدت العدَد من الدراسات وجود مخاطر جنجج عن االسجعمال  العمل علً
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 .(1)ؼَر السلَم لجلك الشبكات
ان معرفة اإلنسان قاصرة، وانه قد َعجقد بصحة أمور بَنما هٍ علً خبلؾ ذلك، بل قد 

، اال انه َكون فَها مفسدة له ولمججمعة، كما َسجطَع اإلنسان ان َشخص احجَاجاجه الً حد ما
َمكن ان َكون مخطا فٍ الكثَر من األحَان، األمر الذٌ َجطلب العمل وفق القاعدة الذهبَة 

 .(2)والمنطقَة والقابلة بضرورة )عودة الجاهل الً العالم والقاصر الً الكامل(
 : المطلب األول: اآلثار السلبٌة على الفرد واألسرة العراقٌة

األبناء اإلدراك الصحَح للجكنولوجَا وفلسفة وجودها فٍ  لؤلسر العراقَة دور هام فٍ جعلَم
المججمع، ودورها فٍ جقدم المججمع العراقٍ، ومدي جؤثَرها االَجابٍ اذا أحسن اسجخدامها فٍ 
الحَاة، )كما بَنا فٍ المبحث الثانٍ(، ومدي جؤثَرها السلبٍ اذا لم َحسن اسجخدامها، )كما 

رق األساسَة الجٍ َجب ان ججبع لجرشَد اسجخدام سنوضحه فٍ هذا المبحث(، وما هٍ الط
الجكنولوجَا، وما هٍ األخطار والسلبَات الجٍ جنجج عن اسجخدام هذه الجكنولوجَا اسجخداما سلبَا 

 علً الفرد والمججمع.  
من أهم سلبَات مواقع الجواصل االججماعٍ علً األفراد واألسر العراقَة هو اإلدمان علً 

مع اآلخرَن، فبل شك فٍ ان االسجؽراق فٍ الجعامل مع مواقع المحادثة الجواصل االلكجرونٍ 
والجحاور او مواقع األلعاب والرَاضة او الدخول علً المواقع اإلباحَة، او الوقوع فٍ براثَن 

 . (3)عضوَة جماعة مجهولة األهداؾ الحقَقَة َعد إهدارا للوقت والجهد
الباصره ، كما َإدٌ الً جلؾ جزبٍ للخبلَا وكذلك َإدٌ اإلدمان الً إرهاق العَن 

الدماؼَة الن َرجبط اإلدمان علً وسابل الجواصل االججماعٍ بجؽَرات فٍ الدماغ مشابه لجلك الجٍ 

وبسبب الجلوس الطوَل  ،(4)جحدث عند األشخاص المدمنَن علً الخمر والكوكاََن والحشَش
فٍ العمود الفقرٌ والمفاصل، وكذلك علً مواقع الجواصل بشكل ؼَر سلَم، َإدٌ الً أمراض 

 .(5)َسبب زَادة الوزن بسبب جناول المؤكوالت السرَعة أثناء االنشؽال باالنجرنت
َعجبر الوقت هو الحَاة، هذه الحقَقة الجٍ نعَش من خبللها حَاجنا بكل أجزابها ففٍ الوقت 

وَحققون رؼباجهم أَضا، نعمل، وخبلله نجعلم، وخبلله نربٍ أبناءنا، وَمارس األبناء أنشطجهم 
فالوقت هو الحَاة، وبقدر ما جسجطَع امة من األمم جنظَم وقجها وجسخَره لجحقَق أهدافها، جحقق 
مسجوَات أعلً من النجاح، ولَس ذلك علً مسجوي األمة، بل حجً علً مسجوي الفرد نجاحه 

َحقق أهدافه ؼالبا،  مرجبط بجنظَم األوقات، فالطالب الذٌ َسجطَع جنظَم وقجه هو الطالب الذٌ

فؤن مواقع الجواصل  ،(6)والفشل فٍ جنظَم الوقت َسبب سلسلة مجبلحقة من أنواع الفشل
االججماعٍ باجت جسَطر الَوم علً أوقات أفراد األسرة فكان لها الوقع الخطَر علً العبلقات 
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 االججماعَة األسرَة  وصلة األرحام.
عل نطاق محدود برؼم صدقَجه،  كما وأطلق مصطلح أرامل االنجرنت الذٌ طرح

فالمدمنون علً اسجخدام وسابل الجواصل االججماعٍ َعانٍ أزواجهم او زوجاجهم ؼَاب الشرَك، 
وعدم قَامه بؤٌ دور حقَقٍ فٍ حَاة أسرجه، والمقصود بالجرمل ؼَاب الشرَك فٍ العبلقة 

 .(1)الزوجَة بوقوعه فرَسة إلدمان اسجخدام وسابل الجواصل االججماعٍ
َإدٌ اسجخدام المرأة العراقَة المفرط لبلنجرنت الً مشكبلت أسرَة، فججصؾ بعض 
النساء بالبلمباالة وعدم الشعور بالمسإولَة إمام واجبات البَت او حجً مجطلبات األبناء 

 واحجَاجاجهم.  
وابرز ما جرجب علً انجشار مواقع الجواصل االججماعٍ واالجصاالت والقنوات الفضابَة 

سرة العراقَة هو ان كل فرد من أفراد العابلة صار له جوه الخاص به وضاع الجو علً األ
العابلٍ الذٌ كان َضم الجمَع، األمر الذٌ انجهً بكل فرد وبالجالٍ المججمع بؤكمله إلً الكآبة 

فؤنها جحدث زعزعة فٍ عملَة الجفاعل األسرٌ، وججقلص ساعات  ،(2)والوحدة واألفكار السوداوَة
سرة مع بعضها. وان الكثَر من الكبلم جحول من اللسان إلً األصابع، فصارت ججحدث جلوس األ

أكثر من األلسنة باسجخدام وسابل الجواصل االججماعٍ، فالبَوت الحَة بؤهلها صارت خاوَة 
 صامجة .

وان معاَشة األبناء، وخاصة فٍ سن المراهقة، لشبكات الجواصل االججماعٍ ججعلهم اقل 
سرة، وجضعؾ إدراكهم لجوجَهات اآلباء، وفٍ المقابل َزداد جؤثَر المججمع جؤثرا بقَم األ

فقد جناولت الصحؾ والعربَة واألجنبَة حوادث انجحار  ،(3)االفجراضٍ واألسرة االفجراضَة 
عاما، ما َشَر ٕ٘و ٗٔلبعض مسجخدمٍ الفَس بوك من الشباب الذَن ججراوح أعمارهم ما بَن 

الً وجود دور لوسابل الجواصل االججماعٍ فٍ نشر االكجباب الذٌ َدفع بصاحبه فٍ النهاَة الً 

 .(4)االنجحار
لواقع لججرسخ فٍ شبكات الجواصل وهٍ إفشاء األسرار دون سلبَة أخري بدأت جنجقل من ا

معرفة مصدرها مما َإدٌ إلً المبالؽة فٍ الكشؾ عن أسرار الحَاة الشخصَة واألسرَة، 
 والعبلقات االججماعَة الحمَمة .

من اخطر السلبَات علً األسرة العراقَة هو انجشار المواقع اإلباحَة علً شبكة االنجرنت، 
األفراد علً نحو عام والنساء علً نحو خاص، وجعمل علً إؼوابهم بسبل عدَدة، الجٍ جسجهدؾ 

وكثرت أَضا ؼرؾ الدردشة ؼَر األخبلقَة والجٍ جشجع علً الفساد وفعل الرذَلة واالنحبلل 
األخبلقٍ، ومن جانب أخر ججعرض بعض النساء للجحرش من بعض مسجخدمٍ المواقع 

ومسجقبل شباب الوطن وأبنابه مهدد بالضَاع والدمار اذا ما ان مسجقبل وطننا،  ،(5)االلكجرونَة
اجسع انجشار هذه المواقع االباحَه، نسؤل هللا جعالً ان َحفظ ببلدنا ومججمعنا من كل مكروه وان 

                                                           

 .69ظ: السكيدم،جماؿ السند، كسائؿ التكاصؿ،ص (1)
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 َوفق المسبولَن والعاملَن ذوٌ الجهود الخَرة والمبادرات الصالحة للجقدم والنجاح.   
ة او سَبة مثلها مثل الطبَعة البشرَة، ومواقع الجواصل والخبلصة ان الجكنولوجَا هٍ جَد

االججماعٍ َمكن ان َكون قوة اَجابَة لخلق الصبلت االججماعَة وجعزَزها، او جكون قوة سلبَة، 
جنطوٌ عند إساءة مسجخدمَها علً العدَد من المخاطر علً الفرد والمججمع ومنها، المخاطر 

لبَبَة، والمخاطر اججماعَة، فضبل عن مخاطر الجرابم الصحَة لبلسجخدام المفرط، والمخاطر ا
 االلكجرونَة.  

 : المطلب الثانً : اآلثار السلبٌة على المجتمع العراقً 
لقد مر العراق بمراحل مفصلَة خطَرة َلعب فَها طبلب السلطة ورواد السَاسة أدوارا 

ألمة نجَجة ذلك فٍ هرج جهنمَة َجبلعبون فَها بالشعوب وَفجحون لهم أبواب الفوضً، عاشت ا

 .(1)ومرج وضَاع
فؤن عدم وجود رقابة علً مواقع كثَرة ججضمن موضوعات مخجلفة، منها ما َحث علً 
الرذَلة، ومنها ما َحث علً العنؾ والعنصرَة، او جطرح أفكارا ضالة، ومضللة قد جشوه رإَة 

 .  (2)المججمع وجشوشها
ججماعٍ الذان َعدان من أهم مقومات السلوك فؤن ؼَاب المسبولَة االججماعَة والضبط اال

االججماعٍ، والجٍ جإدٌ الً نشر اإلشاعات، والنقاشات الجٍ جبجعد عن االحجرام وؼَرها من 
 األمور السلبَة، الجٍ جإثر عل المججمع.

من اآلثار السلبَة أَضا لمواقع الجواصل االججماعٍ علً المججمع العراقٍ هو جؽَر 
اعَة، وسوؾ َجرٌ جعزَز القَم الفردَة والشعور بالذات، وجراجع قَم منظومة القَم االججم

المججمع والنمو االججماعٍ والسمات االنفعالَة للفرد، فٍ ظل جنامٍ الرؼبة فٍ الوحدة والعزلة 
وخاصة بَن المراهقَن والشباب، األمر الذٌ سَزَد من انفصال الفرد عن مججمعه وَقلل من 

 . (3)ن ومن ثم عدم جكوَن صداقاتشعوره ججاه معاناة اآلخرَ
ومن بَن ابرز الجؤثَرات االججماعَة لوسابل الجواصل االججماعٍ اَضا، جؤثر اللؽات 
بؤعجبار ان اللؽة هٍ اداة الجواصل علً هذه الوسابل ومنها اللؽة العربَة بطبَعة الحال، ، فؤن 

 . (4)جشكَل مسجقبل اللؽاتحالة الجحول العالمَة نحو الخَار الرقمٍ، جسهم بالضرورة فٍ 
وقد عبر الباحثَن عن قلقهم الفعلٍ من ان جواجه اللؽة العربَة الفصحً ولؽات اخري 
عدَدة فٍ عصر وسابل الجواصل االججماعٍ مصَر اللؽة البلجَنَة، حَث جبقً بصفجها لؽة مكجوبة 
جعَش مفرداجها وقواعدها الً االبد، لكنها فٍ الوقت ذاجه جبقً خارج االسجعمال، فقد جحول 

لؽوٌ العربٍ فٍ عصر وسابل الجواصل االججماعٍ الً ان جبقً للؽة العربَة الفصحً المشهد ال
سَادجها الرسمَة ، فٍ حَن انجزعت اللؽة العربَة العامَة سلطة الممارسة الفعلَة، بل انها ججطور 
وجسجمد شرعَجها وقوجها جدرَجَا من كثرة اسجخدامها فٍ وسابل الجواصل االججماعٍ، ونجاحها 
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ونري ذلك واضحا من خبلل ظهور لؽة جدَدة بَن الشباب  ،(1)قطاب اللسان العربٍفٍ اسج
العراقٍ من شؤنها ان جضعؾ لؽجنا العربَة وإضاعة هوَجها، وكما َبلحظ فؤن مسجخدمٍ الجواصل 
االججماعٍ ال َجكلمون باللؽة العربَة لعدم وجود حوار شفهٍ، واذا كجبوا النصوص َعجمدوا لؽة 

ان كثرة اسجخدام وسابل الجواصل االلكجرونٍ عبر  ،(2)َحة وفَها عبارات أجنبَةعربَة ؼَر صح
الكجابات النصَة واألوامر االلكجرونَة، جإدٌ الً زعزعة منظومة المفردات اللؽوَة للفرد مما 

 َإدٌ الً إضعاؾ الذاكرة اللؽوَة العربَة.
الجواصل االججماعٍ خبلل فجرات أو وَعد اسجخدام الهواجؾ الذكَة، باعجبارها، احد أنماط وسابل 

ظروؾ محددة، مثل قَادة السَارات علً الطرق السرَعة، احد أسباب الحوادث المرورَة، 

 .(3)وبالجالٍ اسجخدام هذه الجطبَقات َإدٌ إلً جداعَات أمنَة واججماعَة سلبَة
 :تماعً الحدٌثالمطلب الثالث: بعض الحلول واالقتراحات لتفادي اآلثار السلبٌة للتواصل االج

من َجابع الجارَخ اإلنسانٍ َجد ان طموح اإلنسان وأمل البشر جمَعا هو ان َكون الؽد 
أفضل من الحاضر، فاإلنسان َحلم دابما بجحقَق أشَاء كثَرة جعَنه علً ما َواجهه فٍ حَاجه 

َة وعملة ومججمعة، وسنجناول فٍ هذا المطلب بعض الحلول للجؽلب علً اآلثار السلبَة لعمل
 الجواصل االججماعٍ االلكجرونٍ علً المججمع العراقٍ: 

ان أول األمراض الذٌ َبدوا صؽَرا فٍ البداَة هو الجهل والشعور بالعجز والقلق وعدم 
االلجفات الً القدرات الذاجَة والؽفلة عن القوي الفَزَقَة، مما َإدٌ إلً االنحراؾ عن جادة 

ل معرفة النفس جحدَد هذه األمراض، والمبادرة إلً الصواب فٍ مسار الحَاة، وَجعَن فٍ مجا

 .(4)عبلجها عن طرَق الجعلم واالعجماد علً النفس ومعرفة القابلَات المعنوَة والمادَة
ان ما َجمجع به الشباب من الحَوَة والنشاط والكفاءات الواسعة والقابلَات الهابلة والحماس 

جَل الشباب أعضاء مإثرَن فٍ الحَاة والجد والمثابرة من العناصر الجٍ ججعل من 

 .(5)االججماعَة
َجدر باإلنسان حَنما َقؾ علً مفجرق طرَق العقل والشهوة، ان َكبح شهوجه الجنسَة 
ؼَر المشروعة، ألنها جقؾ حاببل دون معرفة النفس والجكامل اإلنسانٍ ، وعلَة ان َرفع من 

عقله وفكره، اال ان اخجَار طرَق العقل مسجواه الفكرٌ والعقلٍ، الن قَمة اإلنسان جكمن فٍ 

 .(6)والجدَن باهظ الكلفة وهو بحاجة الً وعٍ ومراقبة دقَقة وجهد حثَث
ان مججمعنا الَوم فٍ حاجة ماسة لجفعَل دور العلماء وطبلب العلوم الدَنَة، ان الجطورات 

العدَد من الجساإالت  فٍ العلم والجكنولوجَا، وخاصة مواقع الجواصل االججماعٍ، جثَر أمام شبابنا
العقدَة والثقافَة واألخبلقَة، فبل بد من جصدٌ العلماء العارفَن بالدَن، واإلجابة علً هذة 
الجساإالت والجحدَات، وهذا النشء الجدَد من الفجَان والفجَات، والذٌ قد ال َجوفر له الجوجَه 
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، او لمحدودَة مسجواهما، فؤنه الدَنٍ المطلوب ضمن العابلة واألسرة، نظرا النشؽاالت الوالدَن
بحاجه الً االسجَعاب والجوعَة بقَم الدَن وإحكامه، وإال كان عرضة للضَاع والفساد، كما َحدث 
لقطاع كبَر من هذا الجَل، وفٍ المججمع مشاكل وقضاَا جحجاج إلً الجصدٌ والمعالجة، فالدور 

وفَر الجوجَه والجربَة لجَل المجوقع من الوسط العلمٍ الدَنٍ هو بث معارؾ اإلسبلم، وج

 . (1)الناشبَن، والجصدٌ لمشاكل المججمع وقضاَاه
الحَاة بالنسبة الً كل إنسان جعجبر ججربة جدَدة، فهو َؤجٍ إلَها لسفرة واحدة فقط، ؼَر 
قابلة للجكرار، لذا فؤن الفشل فٍ ججربة الحَاة ال َمكن جداركه او جعوَضه، وكما َقول هللا جبارك 

ولكن كَؾ َنجح اإلنسان فٍ ججربجه الواحد والوحَدة فٍ  ،(2)﴾ذِلَك ُىَو اْلُخْسراُن اْلُمِبينُ ﴿:وجعالً

هذه الحَاة وهٍ ملَبة بالشهوات والمؽرَات، فالحل هو وجود القدوة الصالحة وهم األنبَاء 
وحَه  واألبمة، فؤنهم قدوة للبشر علً امجداد الجارَخ، لذلك خلد هللا جعالً ذكرهم وسَرهم، عبر

وفٍ هذا العصر بالذات ما أحوج المججمعات البشرَة الً القدوة الصالحة، الن مواقع  ،(3)وقرأنه
الجواصل االججماعٍ جوهم الناس بالقدوة الزابفة الفاسدة، الجٍ ججاهر باالنحراؾ والفساد 

 األخبلقٍ. 
جزال ججذكرها  لذلك نحن بحاجة الً الرجوع الً نهضة اإلمام الحسَن)علَه السبلم(الجٍ ال

األجَال جَل بعد جَل، فهٍ خالدة حَة فٍ نفوس المإمنَن، ونسجخلص منها الدروس والعبر فهٍ 
جزء منا ونحن جزء منها، فقد جؽلؽلت فٍ أعماق األمة بشكل عام، والشَعة بشكل خاص، بحَث 

َاسَة لكل ما زالت جسهم بدور هام فٍ جكوَن الشخصَة الثقافَة واألخبلقَة، واالججماعَة والس

 .(4)األحرار فٍ العالم
ان الوضع الذٌ َعَشه المسلمون الَوم، وما جعانٍ منه مججمعاجهم، َضع المسإولَة 
الكبَرة علً عاجق الطلَعة الواعَة والمإمنة، لكٍ جكثؾ من نشاطها، وجعمل جاهدة بكل جد 

فَها السعادة فٍ ونشاط من اجل إعادة اإلسبلم إلً الحَاة من جدَد، وجطبَق قوانَنه الجٍ 

فالرسالة اإلسبلمَة بما جضمنت من أحكام شرعَة، وما دعت إلً الجحلٍ باألخبلق  ،(5)الدارََن
الفاضلة الحمَدة، ونبذ الرذابل والصفات الذمَمة لقادره علً ان جخلق اإلنسان الحٍ والمججمع 

العمل الصالح، فجمَع الحٍ، حَث جكون العبلقة بَن أفراده قابمة علً أساس من القَم السلَمة و
أفراد المججمع مسبولون عما جحت أَدَهم، فإذا رأوا خلبل او فسادا، لزمهم السعٍ إلصبلحه، 

 لَكونوا قد أدوا الواجب الملقً علً عاجقهم.
من األمور الهامة فٍ حَاة األطفال والشباب العراقََن فٍ حاضرهم ومسجقبلهم مسجوي 

العمر)فجرة الطفولة والشباب( هٍ المرحلة العمرَة الجٍ  جحصَلهم العلمٍ، الن هذه الفجرة من
ججكون فَها المعارؾ، لذا كان الزما علً المعنََن بؤمور الجربَة والجعلَم الجعرؾ علً البَبة ذات 

                                                           

 . 199، ص3الصفار، حسف مكسي، أحاديث في الديف كالثقافة كاالجتماع، ج (1)
 .11آية: :سكرة الحج (2)
 . 38الصفار، حسف مكسي، أحاديث في الديف كالثقافة كاالجتماع، ص (3)
، 1دس سػػره(، طالنجػػار، عبػػد األميػػر، مقػػاالت أسػػالمية )مجمكعػػة رائعػػة مػػف كممػػات الناشػػر عمػػي عػػدد مػػف مؤلفػػات اإلمػػاـ الشػػيرازم مػػ (4)

 .65ـ(، 2113)كربالء المقدسة: مؤسسة المجتبي لمتحقيؽ كالنشر، 
 .234النجار، عبد األمير، مقاالت إسالمية، ص (5)
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الجؤثَر علً الجحصَل العلمٍ سلبا أو اَجابَا للجعامل معها بما َخدم األهداؾ وَساعد علً جحقَقها 
السلبَة لَنشؤ الجانب المعرفٍ فٍ شخصَة الفرد قوَا ومجَنا، وسلَما من وجبلفٍ كل المإثرات 

أمراض المعرفة، وال شك ان مواقع الجواصل االججماعٍ َعجبر احد المإثرات الكبَرة فٍ البَبة 

 . (1)المعاصرة
من األمور الواجب مراعاجها هٍ جنمَة وظَفة الرقابة الجٍ جضطلع بها وسابل االجصال 

عن طرَق كشؾ المخاطر الجٍ َجعرض لها المججمع وإشكال الفساد اإلدارٌ االججماعٍ، 

فقد ظهر فٍ اآلونة األخَرة عدد من  ،(2)واالججماعٍ للقَام بردعة ومحاسبة المسبولَن عنه
البرامج الجٍ َمكن ان جمثل ما َمكن ان نسمَه "حارس البوابة" حَث ان هذه البرامج جقوم 

ألوالد والبنات لشبكة االنجرنت، وذلك لكٍ ال َدخلوا الً مواقع إباحَة بمراقبة اسجخدام األطفال وا
او أٌ مواقع ال َفضلوا الدخول إلَها، ومن هذه البرامج برنامج "ساَبر باجرول" الذٌ َعجبر واحدا 
من أفضل البرامج فٍ هذا المجال، َسجخدم البرنامج نظام مراقبة مبَنا علَه قوابم بعناوَن المواقع 

 .(3)عة والمواقع المسموحةالممنو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           

 . 219آؿ زغير، التمفزيكف كالتغير االجتماعي، مصدر سابؽ، ص (1)
 .26، ص1أبك عرجو، تيسير احمد، االتصاؿ كمضايا المجتمع، ط (2)
 .68ـ(، ص2119، )القاىرة: دار العالـ العربي،1دركيش، تكنكلكجيا االتصاؿ كالمجتمع، القضايا كاإلشكاليات، ط ظ: المباف، شريؼ (3)
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 الخاتمة
 من خبلل البحث حاولت ابراز اهم النقاط الجالَة:

َسجدل من خبلل اآلَات القرآنَة علً أهمَة الجواصل والحث علً جعلمه وجعلَمه وضرورة  .ٔ
جوظَفه فٍ مجاالت الحَاة الجربوَة والعلمَة والعملَة، وبالجالٍ َجوجب اسجعماله فٍ ما َرضٍ 

 هللا، حجً َإدٌ إلً نجَجة اَجابَة جقرب بَن المسلمَن. 
البَت )علَهم السبلم( من عبق الرسالة وأرَجها األصَل  الجؤمل فٍ جراثنا العظَم الذٌ أثراه آل .ٕ

 لوجدنا نماذج ال جعد وال جحصً من العبر والفوابد الدَنَة واإلَمانَة.   
ان كل مججمع َطمح ان َسقً ماء ؼدقا، وجنفجح علَه بركات من السماء واألرض، وَؤكل من  .ٖ

ن َجعل اإلرادة اإللهَة نصب عَنَه، فوقه ومن جحجه، وال َري الفساد َسجشرٌ فٍ حناَاه، علَه ا
فَؤجمر بؤوامر هللا وَنجهٍ بنواهٍ، وال َقجرؾ بإرادجه واخجَاره ما َمكن ان جعود علَه وعلً 

 المججمعات األخري بالفساد.
اخجلفت أراء الباحثَن حول جؤثَر االنجرنت علً العزلة االججماعَة وعلً حجم الجفاعل االججماعٍ  .ٗ

جموعة من الباحثَن الذَن َنجمون الً المدخل االَجابٍ الذٌ َري ان بَن األفراد، فهناك م
االنجرنت أدت الً جوسَع العبلقات بَن األفراد وزَادة الجواصل االججماعٍ بَنهم، بَنما َري 
أنصار المدخل السلبٍ ان اسجخدام االنجرنت أدي إلً جقلَل فرص االجصال الشخصٍ وزَادة 

 العزلة بَن األفراد.  
أهمَة مواقع الجواصل االججماعٍ فٍ إجاحة المجال واسعا أمام اإلنسان للجعبَر عن نفسه جكمن  .٘

ومشاركة مشاعره وأفكاره مع اآلخرَن، خاصة وان هناك حقَقة علمَة وهٍ ان اإلنسان 
 اججماعٍ بطبعه وبفطرجه َجواصل مع اآلخرَن .

لع بها وسابل االجصال من األمور الواجب مراعاجها هٍ جنمَة وظَفة الرقابة الجٍ جضط .ٙ
االججماعٍ، عن طرَق كشؾ المخاطر الجٍ َجعرض لها المججمع وإشكال الفساد اإلدارٌ 

 واالججماعٍ للقَام بردعة ومحاسبة المسبولَن عنه.
لمواقع الجواصل االججماعٍ االلكجرونٍ فٍ العراق دور مهم فٍ البحث العلمٍ حَث َساعد فٍ   .1

ثَن، عن طرَق الحصول علً المراجع العلمَة الحدَثة، حل المشكبلت الجٍ جواجه الباح
والمجنوعة، والوصول الً المعلومات المرجبطة بالبحث فٍ أٌ مكان بالعلم، باإلضافة إلً جحدَد 

 المشكبلت البحثَة وجنمَة مهارات جصمَم البحوث العلمَة، وإجراءات البحث العلمٍ.
بط الدَنَة والشرعَة من أهم سلبَات وسابل ان اخجبلط الذكور واإلناث بطرَقة منافَة للضوا .6

 الجواصل االججماعٍ وهو ما قد َنجم عنها من انحبلل بطٍء للقَم الروحَة والمعنوَة .
 ختام بحثنا هذا:

الحَاة مَدان سباق َجفوق فَه رواد الجطوَر والججدَد، فالمججمع األكثر ججدَدا، واألسرع 
جطورا، َحرز الجقدم وَفرض نفوذه وهَمنجه، بَنما المججمع الراكد البطٍء الحركة ججدهور 
أوضاعه، وَصَبه الهرم، وخاصة فٍ هذا العصر، حَث انعدمت المسافات، وسقطت الحدود 

عد مجال للجمود، فؤن المشاكل والجحدَات الجٍ جواجه المججمع ججطلب نوعا من الججدَد والحواجز، ولم َ
فٍ األفكار، والجطوَر فٍ البرامج، والجحدَث فٍ الوسابل واألسالَب، ونحن نبلحظ كَؾ ان الجحدَات، 

جلؾ ومشاكل الحَاة هٍ الجٍ دفعت اإلنسان لبلكجشاؾ واالخجراع، فؤبجدع األسالَب والوسابل فٍ مخ
المجاالت، وبذلك ججاوز جلك الجحدَات والمشاكل الً حد كبَر، وكذلك علً مسجوي المججمع العراقٍ، 
ال بد من أبداع وجطوَر، َمكن المججمع العراقٍ من مقاومة سلبَات الواقع، والجؽلب علً إفرازات 

جخصص والجمكن م، ان المعرفة والٖٕٓٓالظروؾ واألوضاع الصعبة، الجٍ مر بها مججمعنا بعد عام 
 من ملؾ شبكات الجواصل االججماعٍ، هٍ المدخل العبلجٍ والوقابٍ السلَم .
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 فهرس المصادر
 : القرآن الكرٌم

، ٔابن عاشور، محمد الطاهر، جفسَر الجحرَر والجنوَر)المعروؾ بجفسَر ابن عاشور(،ط .ٔ
 )بَروت: مإسسة الجارَخ(.

ه(، معجم مقاََس اللؽة، )بَروت: 1ٖ٘)ت: ابن فارس، ابن الحسَن احمد بن زكرَا القزوَنٍ،  .ٕ
 م(.11ٓٔالدار االسبلمَة، 

،) بَروت: دار احَاء الجراث، ٔه(، لسان العرب،)جحقَق: علٍ شَرٌ( ،ط1ٔٔابن منظور)ت: .ٖ
 م(. 166ٔ

،)عمان: دار كنوز المعرفة، ٔابو حسنَة، حسن ابراهَم، الجواصل فٍ القرآن الكرَم، ط .ٗ
 م(.ٕٗٔٓ

عبد الوهاب، العبلج السلوكٍ لمشاكل االسرة والمججمع، والمدرسة وللعاملَن ابو حمَدان، َوسؾ  .٘
، )اإلمارات العربَة المجحدة: دار ٔفٍ مجال الرعاَة النفسَة واالججماعَة مرجع لبلسرة، ط

 م(.ٕٕٔٓالكجاب الجامعٍ، 
 م(.ٖٕٔٓ، )عمان: دار المَسرة ،ٔابو عرجة، جَسَر احمد، االجصال وقضاَا المججمع، ط .ٙ
ه(، جهذَب اللؽة، )جقدَم:فاطمة محمد اصبلن(، 1ٖٓاالزهرٌ، ابٍ منصور محمد بن احمد،)ت: .1

 .1ٙٔ، ص ٕٔم(، جٕٔٓٓ،) بَروت: دار احَاء الجراث العربٍ،ٔط
، ٗه(، مفردات الفاظ القرآن، )جحقَق: صفوان عدنان داوودٌ(، طٕ٘ٗاالصفهانٍ، الراؼب)ت: .6

 ه(.ٕ٘ٗٔ)بَروت: الدار الشامَة،
سعَد مبارك، الجلفزَون والجؽَر االججماعٍ فٍ الدول النامَة،)بَروت: دار ومكجة  آل زؼبر، .1

 م(.  6ٕٓٓالهبلل، 
جرَر، دَفد االن، حدود االبجكار الجكنولوجٍ الجكنولوجَا الجدَدة ومشكلة االسجقرار  .ٓٔ

 المإسسٍ،"الجكنولوجَا الجؤثَرات والجحدَات والمسجقبل"، مركز االمارات للدراسات والبحوث
 م(.ٕ٘ٔٓ،) ابوظبٍ: مركز الدراسات والبحوث، ٔاالسجراجَجَة، ط

الحجاج، ابو َوسؾ، اعرؾ نفسك واكجشؾ شخصَة االخرَن، )شخصَجك من جعامبلجك مع  .ٔٔ
 م(.  ٕٓٔٓ، ) القاهرة: دار الكجاب العربٍ،ٔالنت(، ط

لبحوث ، )مشهد: مجمع أ(، هداَة االمة الً احكام االبمة )ع(، ط1ٔٔالحر العاملٍ )ت:  .ٕٔ
 ه(. ٗٔٗٔاالسبلمَة، 

،)قم: مإسسة النشر االسبلمٍ، ٖالحزم آبادٌ، حسن الظاهرٌ، صلة الرحم وقطَعجه، ط .ٖٔ
 ه(.٘ٔٗٔ

الخورٌ، نسَم، اإلعبلم العربٍ وانهَار السلطات اللؽوَة ، )لبنان: مركز دراسات الوحدة  .ٗٔ
 م(.ٖٕٓٓالعربٍ،

ح،)جحقَق: محمود خاطر(، )القاهرة: الرازٌ، محمد بن ابٍ بكر بن عبد القادر، مخجار الصحا .٘ٔ
 م(.11ٙٔالهَبة المصرَة، 

 م(.ٕٙٔٓ، )كرببلء: دار الكفَل، ٔالرحال، موفق هاشم، صلة الرحم، ط .ٙٔ
، )بَروت: دار ٔالزبَدٌ، محمد مرجضً الحسَنٍ، جاج العروس، )جحقَق: نوااؾ الجراح،ط .1ٔ

 م( .ٕٔٔٓصادر، 
َة والمعنوَة علً الفرد والجماعة(، بحث السعَد، محمد جعفر، صلة الرحم ) االثار الروح .6ٔ

 م(.ٕٗٔٓ، ٙ٘منشور فٍ مجلة الشعابر، )العدد، 
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السوَدٌ، جمال السند، وسابل الجواصل االججماعٍ ودورها فٍ الجحوالت المسجقبلَة: من القبَلة  .1ٔ
 م(.ٖٕٔٓ، )د.م: د.مط، ٔالً الفَس بوك، ط

 (.1ٙ1ٔجراث،، )بَروت: دار احَاء ال٘سَد قطب، فٍ ظبلل القرآن، ط .ٕٓ
السَد، ابراهَم جابر، المشكبلت االججماعَة داخل المججمع العربٍ، السلول المدرسٍ، الزواج  .ٕٔ

العرفٍ، الطبلق، االنحراؾ الجنسٍ، ادمان االنجرنت، )االسكندرَة: دار الجعلَم 
 م(.ٕٗٔٓالجامعٍ،

، ٔعبلج، طشاش، سهَر محمد سبلمة، اضطرابات الجواصل ـــ الجشخَص ـــ االسباب ـــ ال .ٕٕ
 م(.1ٕٓٓ)القاهرة: مكجبة زهراء،

، )عمان: ٔالشاعر، عبد الرحمن بن ابراهَم، مواقع الجواصل االججماعٍ والسلوك االنسانٍ، ط .ٖٕ
 م(.  ٕ٘ٔٓدار صفاء للنشر والجوزَع،

، )بَروت: دار ٔالشاَب، عبد الرإوؾ، القرآن والجؽََر االججماعٍ دراسة جحلَلة مقارنة، ط .ٕٗ
 م(.ٖٕٔٓالمحجة البَضاء،

،)بَروت:مإسسة ٔالشَرازٌ، ناصر مكارم، االمثل فٍ جفسَر كجاب هللا المنزل، ط .ٕ٘
 م(.11ٕٔالبعثة،

، )بَروت: ٔالصادقٍ، احمد، ما َحجاجه الشباب مقاالت فٍ الجربَة الروحَة واألخبلقَة ،ط .ٕٙ
 م(.1ٕٓٓدارالبحار،

االججماعٍ واالشباعات صبَح، ازهار،واحمد، اسَل شاكر، اسجخدام المرأة مواقع الجواصل  .1ٕ
 م(.1ٕٔٓ، )عمان: دار امجد للنشر، ٔالمجحققة منه، ط

، )بَروت: مإسسة الببلغ، ٔالصفار، حسن موسً، أحادَث فٍ الدَن والثقافة واالججماع، ط .6ٕ
 م(.ٖٕٓٓ

ه(،مسجدرك الوسابل ومسجنبط المسابل، )جحقَق: ٕٖٓٔالطبرسٍ، مَرزا حسَن النورٌ )ت:  .1ٕ
، )بَروت: مإسسة آل البَت الحَاء ٕالسبلم الحَاء الجراث(، ط مإسسة ال البَت علَهم

 م(.166ٔالجراث،
(، االمالٍ ،)جحقَق: قسم الدراسات االسبلمَة(، ٓٙٗالطوسٍ، ابٍ جعفر محمد بن الحسن، )ت:  .ٖٓ

 ه(.ٗٔٗٔ، ) قم: دار الثقافة، ٔط
، )اإلسكندرَة: ٔعفَؾ، عبلء الدَن محمد، اإلعبلم وشبكات الجواصل االججماعٍ العالمَة، ط .ٖٔ

 م(. ٕ٘ٔٓدار الجعلَم،
م، ٖٕٓٓالؽرَفٍ، ابو الحسن حمَد المقدس، الجحوالت االججماعَة فٍ العراق بعد احجبلل عام  .ٕٖ

 م(.٘ٔٓٔ، )بَروت: دار المحجة البَضاء، ٔط
، )القاهرة: ٔالفجاح، علَاء سامٍ عبد، االنجرنت والشباب دراسة فٍ الَات الجفاعل االججماعٍ،ط .ٖٖ

 م(. 1ٕٓٓلم العربٍ،دار العا
(، القاموس المحَط )جقدَم: محمد عبد 61ٔالفَروز آبادٌ، مجد الدَن محمد بن َعقوب )ت:  .ٖٗ

 م(. ٖٕٓٓ، )بَروت: دار إحَاء الجراث العربٍ، ٕالرحمن المرعشلٍ(، ط
،)بَروت: دار المإرخ ٕقراءجٍ، محسن، جفسَر النور،) جرجمة: السَد علٍ الموسوٌ(، ط .ٖ٘

 م(.ٕٗٔٓالعربٍ،
ه(، الجامع ألحكام القرآن،)بَروت: 1ٔٙالقرطبٍ، ابٍ عبد هللا محمد بن احمد األنصارٌ، )ت:  .ٖٙ

 م(.1ٕ٘ٔدار احَائ الجراث العربٍ،
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القمٍ، ابٍ العباس عبد هللا بن جعفر الحمَرٌ، قرب اإلسناد وَلَه االشعثَات،)طهران: مكجبة  .1ٖ
 نَنوي الحدَثة، د.ت(.

، )طهران: دار الكجب 1ه(، ط1ٕٖبن اسحاق الرازٌ،)ت:الكلَنٍ، ابٍ جعفر محمد بن َعقوب  .6ٖ
 ش(.6ٖٖٔاالسبلمَة، 

اللبان، دروَش شرَؾ، مدخبلت فٍ اإلعبلم البدَل والنشر االلكجرونٍ،)القاهرة: دار العالم  .1ٖ
 م(.ٕٔٔٓالعربٍ، 

،)بَروت: مإسسة ٖالمجلسٍ، محمد باقر، بحار األنوار الجامعة لدرر إخبار األبمة األطهار، ط .ٓٗ
 م(.16ٖٔاء، الوف

 م(.6ٕٓٓ، )بَروت: دار القارئ،ٕالمدرسٍ، محمد جقٍ، من هدي القرآن، ط .ٔٗ
مركز البحوث والدراسات، اكادمَة شرطة دبٍ، حماَة الطفل من جرابم جقنَة المعلومات  .ٕٗ

 م(.ٕٓٔٓ، )دبٍ: مركز البحوث والدراسات، ٔواالجصاالت، ط
،)بَروت: جمعَة المعارؾ ٔوضوعٍ، طسلسلة الفقه الممركز نون، فقه الجواصل االججماعٍ،  .ٖٗ

 .م(ٕٗٔٓاالسبلمَة الثقافَة،
 ه(.6ٖ٘ٔ، )طهران: اعجماد، ٔالمصطفوي، الجحقَق فٍ كلمات القرآن الكرَم، ط .ٗٗ
،)بَروت: مركز الؽدَر للطباعة ٔالموسوٌ، عباس علٍ، الواضح فٍ الجفسَر،ط .٘ٗ

 م(.ٕٕٔٓوالنشر،
 م(.  1ٕٓٓ،)عمان: اثراء للنشر، ٙهَرٌ، طالموسً، عصام سلَمان، المدخل فٍ االجصال الجما .ٙٗ
ت النجار، عبد االمَر، مقاالت اسبلمَة )مجموعة رابعة من كلمات الناشر علً عدد من مإلفا .1ٗ

 م(.ٖٕٔٓ)كرببلء المقدسة: مإسسة المججبً للجحقَق والنشر، ،ٔاالمام الشَرازٌ قدس سره(، ط
ن كلمات الناشر علً عدد من مإلفات النجار، عبد االمَر، مقاالت إسبلمَة )مجموعة رابعة م .6ٗ

، )كرببلء المقدسة: مإسسة المججبً للجحقَق والنشر، ٔاالمام الشَرازٌ قدس سره(، ط
 م(.ٖٕٔٓ

هانٍ، محسن ظاهر، الثقافة اإلسبلمَة لدي األبناء ودور الجنشبة االسرَة فٍ جعزَزها فٍ ظل  .1ٗ
الجٍ ألقَت فٍ مهرجان ربَع الجحدَات الراهنة دراسة مَدانَة، بحث منشور فٍ )البحوث 

 م(.ٖٕٔٓ، كرببلء: دار الكفَل للطباعة، ٔالرسالة الثقافٍ العالمٍ السابع، ط
، )عمان: دار اسامة ٔهجَمٍ، حسَن محمود، العبلقات العامة وشبكات الجواصل االججماعٍ، ط .ٓ٘

 (.ٕ٘ٔٓللنشر،
فٍ سنن األقوال  ه(، كنز العمال11٘الهندٌ، عبلء الدَن علٍ المجقٍ بن حسام الدَن،)  .ٔ٘

 .واألفعال، )جحقَق: اسحاق الطَبٍ(، )السعودَة: بَت االفكار الدولَة، د.ت(
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 ًسائم انتٌاصم االجتًاعً ًعالقتيا تانقٍى االجتًاعٍة عنذ انشثاب 
 )انفٍس تٌك أمنٌرجا(

 انرٌاضة/ قسى انرتتٍة انثذنٍة ًعهٌو  دراسة تطثٍقٍة عهى طهثة كهٍة ادلستقثم
 

 

 مقدمة :ال

إّن منظومة القَم االججماعَة والمعاََر االخبلقَدة المجعدارؾ علَهدا والسدابدة فدٍ أٌ مججمدع 
من المججمعات هٍ الجٍ جحددد عبلقدات األؾ األفدراد مدع بعضدهم الدبعض، وكدذلك مدع البَبدة الجدٍ 

ألن القَم هٍ المصدر الربَس لسلوك اإلنسدان، وفدٍ خدبلؾ ذلدك نجدد أّن عددم الجمسدك  ،جحَط بهم
بهذه القَم َإدٌ الً جضاإل وجودها المدادٌ، فدالفرد فدٍ المججمدع هدو مصددر السدلوك وهدو الدذٌ 
َقرر أسالَب الجعامل والجفاعل الممَزة مع ما َحَط به، معنً ذلك أّن الفدرد لدَده كدٌم مدن الرؼبدات 

ؾ االججماعَة واإلنسانَة والُمثل العلَدا الجدٍ جعطدٍ لحاجاجده العضدوَة أبعداداً جدَددة َسدعً واألهدا
لجحقَقها، ولمعرفة السلوك االججماعٍ َجب الوقوؾ عندد مسدجوي السدلوك الفدردٌ والجكدوَن العدام 
لشخصَة الفرد وكَفَة جعامله مع الظدروؾ المحَطدة بده سدواء كاندت اججماعَدة أو مادَدة، وؼَرهدا 

 الظروؾ الجٍ َكون فَها الفرد علً جماس مع مججمعه.من 

وجلعددددددب مواقددددددع الجواصددددددل االججمدددددداعٍ دوراً كبَددددددراً فددددددٍ العدَددددددد مددددددن الجحددددددوالت 
والجؽَددددرات فددددٍ جمَددددع مندددداحٍ الحَدددداة االججماعَددددة والثقافَددددة والسَاسددددَة واالقجصددددادَة، فقددددد 

جعدددانٍ الكثَدددر مدددن فؤصدددبحت أؼلدددب األُسدددر العربَدددة  ،أثدددرت فدددٍ بنَجهدددا وجركَبجهدددا واسدددجقرارها
المشدددددكبلت االججماعَدددددة مثدددددل الجفكدددددك األسدددددرٌ والجطدددددرؾ والعندددددؾ ، وقدددددد ازدادت نسدددددب 
الجرَمدددددة بشدددددكل كبَدددددر وملحدددددوظ وهدددددذا مدددددا أدي إلَددددده انجشدددددار وسدددددابل الجواصدددددل الحدَثدددددة 

 كالكمبَوجر والجلفاز والعدَد من الوسابل األخري الجٍ أصبحت جحَط بنا من كل اججاه .

ربٍ منشؽبلً باسجعمال شبكات اإلنجرنت ومواقع الجواصدل االججمداعٍ فقد أصبح الشباب الع
َّدر  ،لساعات طوَلة مما أدي إلً االنعكاس السلبٍ علً القَم االججماعَة وهذا بددوره َدإدٌ إلدً جؽ

ألن اسددجعمال جلددك المواقددع بشددكل  ،فكددرهم واجسدداع الفجددوة  بَددنهم وبددَن أُسددرهم والبَبددة المحَطددة 
 طرة علً مسجخدمَها وعلً عقولهم بل وعلً أوقاجهم ونشاطهم المخجلفة .مجواصل َإدٌ الً السَ

و إَمانددداً مدددن الباحدددث بؤهمَدددة الموضدددوع المطدددروح مدددن خدددبلل هدددذا البحدددث أال وهدددو                            
)وسابل الجواصل االججماعٍ وعبلقجها بالقَم االججماعَدة عندد الشدباب( كدان الُبدّد مدن الجطدرق إلَده 

أكثر جفصَبلً من خبلل الحدَث عن العدَد من الجوانب الخاصدة بهدذا الموضدوع ومناقشدجها بشٍء 
 والجوصل إلً بعض الجوصَات الهامة والجٍ سَجم عرضها فٍ نهاَة البحث.
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 مستخلص البحث :   

َهددددؾ البحدددث الحدددالٍ الدددً الجعدددرؾ الدددً عبلقدددة وسدددابل الجواصدددل االججمددداعٍ بدددالقَم 
جحقَددددق هدددددؾ البحددددث ، أعجمددددد الباحددددث مقَدددداس )عبددددد الددددرحمن ، االججماعَددددة ، ولؽددددرض 

( فقددددرة، وعمددددد الباحددددث الددددً حددددذؾ فقددددرجَن 6ٔ( ، وقددددد جكونددددت أداة البحددددث مددددن )1ٕٔٓ
ألنهمددددا ال ججناسددددبان وهدددددؾ البحددددث ، ثددددم شددددرع الددددً جوزَددددع االسددددجبانة الددددً عَنددددة البحددددث ، 

هدددا احصدددابَاً باالسدددجعانة ولؽدددرض اسدددجخراج النجدددابج عمدددد الباحدددث الدددً جفرَدددػ البَاندددات ومعالجج
( ، واسدددفرت نجدددابج البحدددث عدددن وجدددود عبلقدددة طردَدددة spssببرندددامج الجحلَدددل االحصدددابٍ )

موجبدددة بدددَن اسدددجعمال الفدددَس بدددوك والعبلقدددات االججماعَدددة عندددد الشدددباب ، فقدددد بلؽدددت القَمدددة 
( وقددددددد كانددددددت القَمددددددة الجدولَددددددة لمعامددددددل االرجبدددددداط 31ٔٓالمحسددددددوبة لمعامددددددل االرجبدددددداط )

(، مدددددن خدددددبلل دراسدددددجنا للعبلقدددددة بدددددَن وسدددددابل الجواصدددددل ٖٓٔدرجدددددة الحرَدددددة )( و3ٔ1٘ٓ)
االججمددداعٍ والقدددَم االججماعَدددة عندددد الشدددباب نسدددجنجج أّن جدددؤثر الوسدددط الجدددامعٍ لددده دوٌر كبَدددٌر 
فدددٍ جؽََدددر شخصدددَة الطلبدددة الجدددامعََن، وذلدددك مدددن خدددبلل جدددؤثَر وسدددابل الجواصدددل االججمددداعٍ 

باب ، وفدددٍ ضدددوء جلدددك النجدددابج أوصدددً الباحدددث )الفدددَس بدددوك( علدددً النسدددق القَمدددٍ عندددد الشددد
عددددة جوصدددَات منهدددا عقدددد نددددوات خاصدددة جهددددؾ الدددً إرشددداد الطلبدددة الدددً كَفَدددة االسدددجفادة مدددن 
وسدددددابل الجواصدددددل االججمددددداعٍ لخدمدددددة المججمدددددع العراقدددددٍ بمدددددا َجناسدددددب وعدددددادات وجقالَدددددد 

االججماعَددددة المججمددددع االججماعَددددة والدَنَددددة، و جفعَددددل دور المإسسددددات الجربوَددددة بددددزرع القددددَم 
مدددن خدددبلل إعدددداد بدددرامج مدددن قبدددل بددداحثَن مجخصصدددَن وجكدددون األولوَدددة لدددوزارجٍ الجربَدددة 
والجعلدددَم العدددالٍ فدددٍ جطبَدددق هدددذه البدددرامج كونهدددا جدددإثر فدددٍ عقلَدددة وسدددلوكَات الطلبدددة، وجوعَدددة 
األسدددرة فدددٍ مجابعدددة أبنابهدددا، وعددددهم جدددركهم عرضدددة الكجسددداب عدددادات وجقالَدددد جدَددددة ودخَلدددة 

الحاجددة الددً جقدددَم خدددمات اإلرشدداد النفسددٍ والجوجَدده  فددٍ بعددض األحَددان، و قددد جكددون مدددمرة
الجربدددددوٌ واالججمددددداعٍ للطلبدددددة الجدددددامعََن، خاصدددددة فدددددٍ مجدددددال جنمَدددددة مهدددددارات الحدددددوار 

 والنقاشات الهادفة عبر وسابل الجواصل االججماعٍ.

واسدددجكماالً للبحدددث الحدددالٍ اقجدددرح الباحدددث مقجرحدددات عددددة منهدددا إعدددداد دراسدددة مشدددابهة 
للدراسدددة الحالَدددة بعندددوان : جدددؤثَر مواقدددع الجواصدددل االججمددداعٍ علدددً قدددَم المواطندددة عندددد الطلبدددة 
الجدددامعََن و إعدددداد دراسدددة مشدددابهة للدراسدددة الحالَدددة بعندددوان : عدددادات وسدددلوكَات اسدددجعمال 

 .قع الجواصل االججماعٍ عند الشبابموا

 التعرٌف بالبحث :  المبحث األول

 مشكلة البحث:

اآلونددة األخَددرة جملددًة مددن الجؽَددرات علددً مخجلددؾ األصددعدة السَاسددَة شددهد العددراق فددٍ 
واالقجصددادَة واالججماعَددة، ومددن بَنهددا انجشددار االنجرنددت ومواقددع الجواصددل بشددكل ؼَددر مسددبوق، 

الفعلَدة لهدا  االنطبلقدة ٖٕٓٓإذ شهدت سنة  ،وأصبح لها أدوار مضاعفة علً بنَة عبلقات األفراد
وقد جزاَد اسجعمال هذه المواقع بشدكل مدذهل وثمدة  ، ملَون مشجرك ٓٓٙمع موقع "الفَسبوك"  بـ 

دراسة أعدها " دَوان االجصاالت البرَطانٍ" جإكد أن نمّوه السرَع وانجشداره الحدالٍ َشدَران إلدً 
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ال َملدك صدفحة خاصدة االجصال السابدة حالَا لكثَر من الناس، إلدً درجدة أنده مدن  أنه من جقنَات
َبدو منعزالً عن العالم

(1)
. 

وقد أصبحت وسابل الجواصل االججماعٍ هٍ الوسَلة الوحَدة الجٍ فرضت سدَطرجها علدً 
المججمعات جمَعداً وأصدبح مسدجخدموها َججداوزون الملَدارات وأصدبحت وسدَلة شددَدة الجدؤثَر فدٍ 

صدبحت جسدجعمل أسدالَب جدذب ال وذلدك ألنهدا أ ،المججمعات واألسدر العربَدة بشدكل كبَدر وخطَدر
فهٍ جسجهوٌ مجابعَها من جمَع الفبات ومن جمَع األعمال وهو ما َجعلهدا سدبلحاً ذٌ  ،حصر لها

ولكنهدا علدً النقدَض  ،حدَن فهٍ من شؤنها زَادة ثقافة المرء وحثه علً العدَد من القدَم اإلَجابَدة
أصددبح المججمعددات وخاصددة  سدداهمت بشددكل كبَددر فددٍ فددرض الكثَددر مددن السددلوكَات السددَبة والجددٍ

المججمعات العربَة جعانٍ منها معاناة شدَدة فقدد سداعدت علدً انجشدار العندؾ والجرَمدة وسداهمت 
كثَرا فٍ جفكك العدَد من األسر العربَة وؼَرت فكر الشباب العربٍ

(2)
  . 

                   ومددن هنددا جدداءت الدراسددة الحالَددة لكددٍ جبددَن بصددورة مَدانَددة اآلثددار السددلبَة واإلَجابَددة     
لشــبكة الجواصل االججماعٍ " الفَس بوك " وعبلقجها بالقَم االججماعَدة، وذلدك مدن خدبلل اإلجابدة 
عددن الجسدداإل الددربَس الجددالٍ: هددل َوجددد عبلقددة بددَن وسددابل الجواصددل االججمدداعٍ " الفددَس بددوك " 

 . والقَم االججماعَة عند الشباب ؟

 أهمٌة البحث : 

أهمَجه كونه َمس مجموعة كبَدرة مدن الشدباب الدذَن َسدجعملون مواقدع َسجمد البحث الحال 
حَدث أنده  ،ولما لها من أثر كبَدر فدٍ جؽََدر منظومدة القدَم للطلبدة الجدامعََن ،الجواصل االججماعٍ

وجؽلؽلدت خدبلل  ،بسبب الجطور المذهل للجكنولوجَا الجٍ ؼزت جمَع قطاعات اإلعدبلم واالجصدال 
مما ساعد علً جزاَد اسجعمال األفراد للوسدَلة  ،بسبب الجطور السرَع لشبكة االنجرنت ، ٕٔالقرن 

ونظدراً النجشدار ظداهرة  ،حَث جنشدا لددَهم الرؼبدة بضدرورة مسداَرة كدل مدا هدو جدَدد ومعاصدر
اسدددجعمال الشدددبكات االلكجرونَدددة فدددٍ المججمعدددات العربَدددة وفدددٍ الوسدددط الجدددامعٍ ومدددا خلفددده هدددذا 

 َات وسلبَات.االسجعمال من اَجاب

َسجمد هذا الموضوع أهمَجده مدن طبَعدة فبدة الشدباب داخدل المججمدع ودوره، فهدذه الفبدة ُجعددُّ طاقدة  .ٔ
بشرَة مهمة ومإثرة فٍ كَان المججمع، وجحجاج للعناَة والمحافظة علَها لجدؤمَن مسدجقبلها ومسدجقل 

 المججمع.
الجواصدل االججمداعٍ، وعبلقجهدا الوقوؾ علً بعض الجوانب والنقاط المهمة والمدإثرة فدٍ مواقدع  .ٕ

 بالقَم االججماعَة عند فبة الشباب.
جمهَددد الطرَددق أمددام إجددراء عدددد مددن الدراسددات الجددٍ ججندداول موضددوعات مماثلددة للدراسددة الحالَددة  .ٖ

بصورة علمَة وشاملة والجٍ جضَؾ المزَد من المجؽَرات المإثرة فٍ هذه الدراسة، بما َسدهم فدٍ 
 بحثٍ لخدمة المججمع العراقٍ.جحقَق الجراكم المعرفٍ وال

وقد أصبح الشباب العراقٍ منشؽبلً باسجعمال مواقع الجواصل االججماعٍ، واأللعاب ومشاهدة       
وهذا األمدر َدنعكس سدلباً علدً القدَم الجدٍ ُجؽدرس بدداخلهم، ممدا أدي  ،األفبلم الجٍ جدعو إلً العنؾ
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الفجدوة بَدنهم وبدَن آبدابهم ممدا انعكدس جؽَر فكرهم وارجباطهم بؤسدرهم وهدو مدا عمدل علدً اجسداع 
 بالسلب علً المججمعات العربَة.

والشباب فبة عمرَة لها دورها وأهمَجها داخل المججمع، ونظرا ألنها جحمل فٍ طَاجها 
والجؽََرنحو  العمل علً والحَوَة القدرة من جمجلكه ولما ألمجنا، الزاهر والمسجقبل البناء ألمل فٍا

الموجه  االسجخدام خبلل من الشباب َكجسبه أن َمكن ما خبلل من مججمع،ال َخدم فَما األفضل
االججماعَة المفَدة  والقدرات توالخبرا االججماعٍ من المهارات الجواصل لمواقع والمدروس

إذ أنها نجاج اججماعٍ َكجسبه الفرد و َجعلمه جدرَجَاً ، وَدخله  ،االججماعَة جإثر فٍ القَموالجٍ 
الً االطار المرجعٍ لسلوكه من طرَق الجنشبة االججماعَة ،ومن طرَق الجفاعل االججماعٍ

(1)
، 

 بالقَم االججماعَة عند الباحث الً القَام بدراسة عبلقة مواقع الجواصل االججماعٍمما دفع 
 إنموذجاً لدراسجه.الشباب، مجخذاً الفَسبوك 

 أهداف البحث :

َهدددؾ البحددث الحددال الددً الجعددرؾ علددً العبلقددة بددَن اسددجعمال مواقددع الجواصددل االججمدداعٍ                      
 .)الفَس بوك( والقَم االججماعَة عند الشباب 

 حدود البحث :

 َجحدد البحث الحالٍ بما َؤجٍ:
 طبلب وطالبات كلَة المسجقبل الجامعة. الحدود البشرٌة:أ. 
 : بابل / كلَة المسجقبل الجامعة / قسم الجربَة البدنَة وعلوم الرَاضة.الحدود المكانٌة ب.
 .1ٕٔٓ – 6ٕٔٓ: العام الدراسٍ الحدود الزمانٌة ت.
 : مواقع الجواصل االججماعٍ والقَم االججماعَة.. الحدود المعرفٌة ث

 مصطلحات البحث:
 مواقع التواصل االجتماعً:   .1

هٍ منظومة من المواقع اإللكجرونَة جسمح للمشجركَن فَها بإنشاء موقع خاص بهم ومن ثدم 
ربطه من خبلل نظام اججماعٍ إلكجرونٍ مع أعضاء آخدرَن لددَهم نفدس االهجمامدات والمَدول، أو 

أصدقابهمجمعهم مع 
(2)

. 

َسددجعملها طلبددة كلَددة المسددجقبل للجواصددل مددع وَعرفهددا الباحددث إجرابَدداً بؤنهددا: المواقددع الجددٍ 
 أصدقابهم بؤشكال مجعددة ومجنوعة حسب االمكانات المجاحة.

 القٌم االجتماعٌة :  .2

هٍ مجموعة من الجعالَم والضوابط االخبلقَة الجٍ جحدد سلوك األفراد وجرسم لهم الطرَدق 
ع الدذٌ َنجمدون الَده، كمدا جعدد السلَم الذٌ َقودهم الدً أداء واجبداجهم الحَاجَدة ودورهدم فدٍ المججمد

الجدار المنَع الذٌ َمنعهم من الوقدوع فدٍ األخطداء وَحدول بَدنهم وبدَن ارجكداب أٌ عمدل َخدالؾ 

                                                           

 .47، ص2112عبد الطيؼ عبدالحميد العاني ، العكلمة كاختراؽ منظكمة ميـ االمة العربية ، مجمة االجياؿ، العدد االكؿ،  (1)
 . 12ص  2118، 14776الشيرم، عمي فايز، الشبكات االجتماعية لـ تعد لممراىقيف، جريدة الرياض العدد  (2)
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ضمابرهم وَجنافً مع اخبلقهم
(1)

فهٍ لبُّ الثقافدة الجدٍ جحكدم حَاجندا وأنمداط  سدلوكنا، وهدٍ بدذلك  ،
لججدربجهم وخبدراجهم المخجلفدة ، لَست مجرد جعبَر عن رؼبات األفراد وحاجاجهم بدل هدٍ خبلصدة 

َُعرفها الباحدث اجرابَدا بؤنهدا: الدرجدة الكلَدة الجدٍ َحصدل علَهدا الطالدب فدٍ مقَداس الدذٌ أعدده  و
 والذٌ َشمل مجموعة من المحاور جقَس القَم االججماعَة.

 الفٌس بوك:  .3

هددو موقددع مددن مواقددع الجواصددل االججمدداعٍ، َسددمح للمشددجركَن بدده بالجواصددل مددع بعضددهم 
ض عن طرَق اسجخدام أدوات الموقع وجكوَن روابدط وصدداقات جَددة مدن خبللده، كمدا َسدمح البع

لؤلشخاص الطبَعََن بصفجهم الحقَقَة أو األشخاص االعجبارََن كالشدركات والهَبدات والمنظمدات 
بالمرور من خبلله وفجح آفاق جدَدة للجعرَؾ المججمع بهوَجهم

 (2)
. 

َُعرفه الباحث اجرابَاً بؤنه: أحد وسابل الجواصدل شدابعة االسدجعمال فدٍ المججمدع العراقدٍ  و
 والجٍ سَعمد الباحث الً جعلها أنموٍج لدراسجه.

 جـــوانــب نــــظرٌــــــــة ودراسات سابقة :  المبحث الثانً

 :أوالً : جوانب نظرٌة 

 :   . مواقع التواصل االجتماع1ً

شددددهد العددددراق فددددٍ السددددنوات األخَددددرة نوعدددداً مددددن الجواصددددل االججمدددداعٍ فددددٍ فضدددداء 
إلكجروندددٍ افجراضدددٍ، قدددّرب المسدددافات بدددَن أفدددراده، وألؽدددً الحددددود ومدددزج بدددَن الثقافدددات، وقدددد 
ُسددددمٍ هددددذا النددددوع مددددن الجواصددددل بددددَن الندددداس )مواقددددع أو شددددبكات الجواصددددل االججمدددداعٍ(، 

مددددددن المجلقددددددَن، ولؤلحددددددداث السَاسددددددَة  وجنوعددددددت هددددددذه المواقددددددع والقددددددت جمهددددددوراً واسددددددعاً 
َُؽفددددل عددددن  االقجصددددادَة واالججماعَددددة دوٌر بددددارٌز فددددٍ الجعرَددددؾ بهددددذه الشددددبكات، وبالمقابددددل ال 
دور هددددذه الشددددبكات فددددٍ إَصددددال األخبددددار السددددرَعة والرسددددابل النصددددَة ومقدددداطع الفَدددددَو عددددن 

 جلك األحداث، األمر الذٌ أدي شهرة وانجشار هذه الشبكات. 

     وقددد حظَددت شددبكات الجواصددل باهجمددام كبَددر مددن مسددجخدمٍ االنجرنددت فددٍ أنحدداء العددالم 
المخجلفدددة ، إذ أصدددبحت مكانددداً مهمددداً لجدددداول القضددداَا السَاسدددَة واالججماعَدددة ، ومناقشدددة اآلراء 

واألفكار، وإنشاء الصداقات بؤنواعهدا المخجلفدة ، ولجحقَدق األهدداؾ الشخصدَة المخجلفدة 
(3)

وُجعددُّ  ،
قبددة الجسددعَنَات مددن القددرن الماضددٍ البداَددة الحقَقَددة لظهددور شددبكات الجواصددل االججماعَددة علددً ح

االنجرنت، حَث صمم )رانددٌ كدونرادر( موقعدا ًللجواصدل مدع أصددقابه وزمبلبده فدٍ الدراسدة فدٍ 
( ، وبهددذا الحدددث جددم جسددجَله أول Classmatesم ، وقددد أطلددق علَدده اسددم ) 11٘ٔمطلددع عددام 

الناس كجرونٍ افجراضٍ بَن سابرواصلٍ إلموقع ج
(4)

 . 

 . ومن هنا َبرز السإال : ما هٍ المواقع االججماعَة ؟    

                                                           

 .8، ص 2111إسماعيؿ ،عمي سعيد األصكؿ الفمسفية لمتربية، جامعة عيف شمس ، دار االكر العربي. القاىرة ( 1)
ة عبر اإلنترنت"، المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر، الطبعة األكلي، إيياب خميفة، مكامع التكاصؿ االجتماعي "أدكات التغيير العصري (2)

 .114ـ، ص2116
 . 44، ص 2112نكمار، مريـ نريماف، استخداـ مكامع الشبكات االجتماعية كتهثيره في العالمات االجتماعية، جامعة الحاج االخضر،  (3)

 . 23، ص 2114لقيـ، جامعة ماصدم مرباح كرممة ، السبعي، مراد ، استخداـ التكاصؿ االجتماعي كأثره عمي ا (4)
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وبإجابة أولَة َمكننا القول بؤنها : شبكات إلكجرونَة افجراضَة ، ججدَح للجماعدات أو األفدراد 
 الجواصل فَما بَنهم عبر هذا الفضاء االفجراضٍ ، لجحقَق ؼاَات مشجركة .     

وججباَن جعرَفات مواقع الجواصل االججماعٍ، وجخجلؾ من باحث الً آخدر ، ومدن بدَن جلدك 
الجعرَفددات أنهددا : منظومدددة مددن الشددبكات االلكجرونَدددة الجددٍ جسددمح للمشدددجرك فَهددا بإنشدداء موقدددع            

خدداص بدده، ومددن ثددم ربطدده مددن خددبلل نظددام اججمدداعٍ الكجرونددٍ مددن أعضدداء أخددرَن لهددم نفددس 
المَولاالهجمامات و

(1)
. 

أو هددٍ مجموعددة مددن المواقددع علددً شددبكة االنجرنددت ظهددرت مددع الجَددل الثددانٍ للوَددب ججددَح 
لؤلفراد الجواصل فٍ بنَة مججمع افجراضٍ َجمع بَن أفرادها اهجمام مشجرك أو شبه انجمداء ) بلدد ، 

لملفدات مدرسة ، جامعة ، شركة ... الخ ( َجم الجواصل بَنهم من خبلل الرسابل أو االطبلع علدً ا
الشخصَة ، ومعرفة أخبارهم ومعلوماجهم الجٍ َجَحونها للعرض

(2)
 . 

وعلددً الددرؼم مددن جبدداَن مددا ورد مددن جعرَفددات ، فددإّن الباحددث َددري أن جمَعهددا َدددور حددول 
مرجكددز ربددَس واحددد مفدداده جحقَددق ؼاَددات مشددجركة مددن قبددل المسددجخدمَن ، وسددرعة انجشددار هددذه 

 المواقع دلٌَل واضٌح علً ذلك .

ثبجددت احدددي الدراسددات إلددً أن الشددباب والمددراهقَن مددن أكثددر الفبددات الجددٍ جسددجعمل وقددد ا
( سددنة لدددَهم ملددؾ 1ٔ-ٙٔشددبكات الجواصددل االججمدداعٍ حَددث أشددارت ان الفبددات العمرَددة مددن )

شخصٍ فٍ هذه الشبكات كما اشارت دراسة اخري إلدً جؽلؽدل هدذه الشدبكات فدٍ أوسداط الشدباب 
فدٍ المجوسدط  َومَداً علدً هدذه  ٕٓ، وَقضدٍ هدإالء دقَقدة %1ٔحَث وصلت نسبجهم  الجامعٍ ،
ملَدون عضدو                   6ٓوَدخل نصؾ هإالء علً هذه الشبكات أكثر من مرة َومَا بما َعادل  الشبكات،

فدددٍ هدددذه الشدددبكات فدددٍ الوالَدددات المجحددددة األمرَكَدددة وحددددها، وطبقددداً لئلحصدددابَات الجدددٍ قامدددت                      
شددددبكة العربَددددة لمعلومددددات حقددددوق اإلنسددددان بشددددؤن واقددددع اإلنجرنددددت فددددٍ العددددالم العربددددٍ                   بهددددا ال
ملَددددون مسددددجخدم حجددددً إن                      ٕٔ، فقددددد بلددددػ عدددددد مسددددجخدمٍ الفددددَس بددددوك قرابددددة  1ٕٓٓالعددددام 

، وقد وصفت الجَل الجدَد مدن شدباب الوالَدات  Magazine  Week ( Business مجلة ) 
وهدددٍ إحددددي شدددبكات الجواصدددل االججمددداعٍ My Space) األمرَكَدددة المجحددددة بؤنددده جَدددل )

المعروفة
(3)

. 

كما اشارت بعض الدراسات الجٍ اجرَت فٍ البددان العربَدة الدً احصدابَات ارجَداد مواقدع 
الجواصل االججماعٍ من قبل المججمع العربٍ الً أن العراق َقع رابعاً فٍ اسجعمال االنجرنت علدً 

% مدن عددد السدكان ٓٗ( ملَدون مسدجخدم اٌ مدا َقدارب نسدبة ٖٔالدوطن العربدٍ بواقدع ) مسدجوي
جعملٍ الفَس بوك فٍ الوطن العربٍالكلٍ ، وفَما َؤجٍ مخطط َوضح عدد مس

(4)
 : 
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 .36، ص  2117جرار، ليمي أحمد ، الفيس بكؾ كالشباب العربي ، مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع ، الككيت ،  (4)
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 ( يبيف نسبة التفاكت في استعماؿ الفيس بكؾ في الكطف العربي )تصميـ الباحث(1الشكؿ )

 
َُمعددن النظددر فددٍ الشددكل أعددبله َجددد أن الددوطن العربددٍ قددد حقددق نسددباً مجفاوجددة فددٍ  أّن مددن 
َُعدزٌ الباحدث هددذا الجفداوت الدً ارجكدداز جدؤثَر الفدَس بددوك فدٍ جددانبَن ،  ارجَدادهم للفدَس بددوك ، و
                     األول : َمثددددل الحجمَددددة الجكنولوجَددددة ، والددددذٌ َنطلددددق مددددن قناعددددة بددددؤّن قددددوة الجكنولوجَددددا هددددٍ 
وحدها المالكة لقوة الجؽََر فٍ الواقع االججماعٍ ، والمإَدون للجكنولوجَا َرونها بؤنهدا رمدٌز لجقددم 
البشرَة ، وعامُل مهم لججاوز اخفاقاجهدا فدٍ مجدال االجصدال الددَمقراطٍ ، أمدا الثدانٍ فَنطلدق مدن 

، أٌ أن القددوي االججماعَددة  الُبنددً االججماعَددة الجددٍ جددجحكم فددٍ محجوَددات الجقنَددة الحدَثددة وأشددكالها
محجواهاالمالكة لوسابل الجواصل االججماعٍ هٍ الجٍ جحدد 

(1)
 .  

 اآلثار اإلٌجابٌة والسلبٌة الستعمال الفٌس بوك:

 :   التأثٌرات االٌجابٌة

مما ال شك فَه أن مواقع الجواصل أضافت بعداً إَجابَاً جدَداً علدً حَداة الكثَدر مدن النداس، 
جؽََرات سَاسَة واقجصادَة واججماعَة وثقافَة فٍ حَداة المججمعدات بؤكملهدا، ومدن لما أحدثجها من 

 أهم هذه اآلثار االَجابَة:

  االطبلع علً اآلفاق العالمَة الحدَثة: فقد وجد المبلََن من أبنداء الشدعوب األجنبَدة والعربَدة منهدا
 كار والثقافات العالمَة.بشكل خاص فٍ الشبكات االججماعَة نافذًة حرًة لهم لبلطبلع علً األف

  فرصددة لجعزَددز الددذات: إن فددٍ اسددجعمال الفددَس بددوك فرصددة لَعبددر الفددرد بدده عددن ذاجدده، فإندده عنددد
الجسددجَل بمواقددع الجواصددل االججمدداعٍ، وجعببددة البَانددات الشخصددَة، لَصددبح لدده كَدداٌن مسددجقٌل علددً 

 الصعَد المحلٍ أو العالمٍ.

                                                           

لبحػكث االعػالـ كاالتصػاؿ فػي المنطقػة،  العياضي، نصر الديف، الرىانػات االبسػتمكلكجية كالفمسػفية لممػنيج الكيفػي، نحػك آفػاؽ جديػدة (1)
 .19 – 18، ص 2119ابحاث المؤتمر الدكلي، جامعة البحريف، 
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 خاص االخددرَن سدواء أكددانوا مخجلفدَن فددٍ الثقافددات االنفجداح علددً اآلخدرَن: إن الجواصددل مدع األشدد
والعادات والجقالَد، حجً وإن كانوا علً بعد آالؾ األمَال فٍ قارة أخري

(1)
. 

  ًمنبر للرأٌ والرأٌ اآلخر: إن من أهم خصابص مواقع الجواصل االججمداعٍ سدهولة الجعددَل علد
أو المعجقدد أو الثقافدة، والجدٍ  صفحاجها فٍ أٌ وقت، وحرَة إضافة المحجوي الذٌ َعبر عدن الفكدر

حجً وإن جعارضت مع االخرَن، فالمجال مفجوح أمدام حرَدة الجعبَدر، ممدا َجعدل مواقدع الجواصدل 
االججمدداعٍ أداة قوَددة للجعبَددر عددن المَددول واالججاهددات والجوجهددات الشخصددَة ججدداه قضدداَا األمددة 

 المخجلفة.

 َمكن البحث عن أصدقاء الدراسة أو العمل   إعادة روابط الصداقة القدَمة: فمن خبلل هذه المواقع
ممددن اخجفددت أخبددارهم بسددبب جباعددد المسددافات أو مشدداؼل الحَدداة، وقددد سدداعدت مواقددع الجواصددل 
االججماعٍ فٍ بعض الحداالت عداببلت فقددت أبناءهدا إمدا بسدبب الجبندٍ أو االخجطداؾ أو الهجدرة، 

فَجم العثور علً األبناء
(2)

. 

 :  التأثٌرات السلبٌة

مواقع الجواصل االججمداعٍ سدبلٌح ذو حددَن، فكمدا كدان لهدا جدؤثَرات إَجابَدة َكدون لهدا إن 
 جؤثَرات إَجابَة، ومن بَن جلك الجؤثَرات ما َؤجٍ:

  الجقلَددل مددن مهددارات الجفاعددل الشخصددٍ: فسددهولة الجواصددل عبددر مواقددع الجواصددل َقلددل مددن زمددن
صدل الشخصدٍ جخجلدؾ عدن مهدارات الجفاعل د الشخصدٍ للجماعدات واألفدراد، وإن مهدارات الجوا

الجواصل االلكجرونٍ، ففٍ الحَاة الطبَعَة ال جسجطَع أن جخلق محادثدة شدخص أو جلؽَده مدن دابدرة 
 جواصلك مجً ما شبت.

  ٍإضدداعة الوقددت: علددً الددرؼم مددن أن مواقددع الجواصددل االججمدداعٍ ججددَح الخدددمات الجرفَهَددة الجدد
 جنسً معها الوقت.جوفرها للمشجركَن، فقد جكون جذابة جدا لدرجة 

  اإلدمان علً مواقع الجواصل: إن اسجعمال مواقع الجواصل االججماعٍ من قبل الشداب، َجعلده أحدد
النشدداطات الربَسددَة فددٍ حَدداجهم الَومَددة، ممددا َجعددل جددرك هددذا النشدداط أو اسددجبداله أمددراً صددعباً 

للؽاَة
(3)

. 

   فقدان الهوَة العربَة الثقافَة واسجبدالها بالهوَة: إن للعولمة الثقافَة الكثَر من الوسابل ذات اآلثدار
 السلبَة ومن أبرز وسابلها مواقع الجواصل االججماعٍ.

 انعدام الخصوصَة: إن أؼلب مواقدع الجواصدل االججمداعٍ جعدانٍ مدن مشدكلة انعددام الخصوصدَة، 
ر النفسَة والمعنوَة علً الكثَر من الشباب، وقد جصل جلك األضرار مما َسبب الكثَر من األضرا

 فٍ بعض األحَان إلً مادَة مخجلفة. 

  جراجع اسجعمال اللؽة العربَة الفصحً: لقد أصبح اسجعمال مدزَج مدن الحدروؾ واألرقدام البلجَنَدة
بددددل الحدددروؾ العربَدددة الفصدددحً علدددً مواقدددع الجواصدددل االججمددداعٍ خاصدددة شدددبكات الجعدددارؾ 

                                                           

 .121، ص2119( باسـ الجعبرم، االنترنت كمكامع التكاصؿ االجتماعي، الركاد لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلي، 1)
 .43، ص 2119منشكرات كزارة الثقافة، عماف، األردف( السارم، حممي خضر، ثقافة اإلنترنت، دراسة التكاصؿ االجتماعي. 2)
( المقدادم، خالد غساف، ثكرة الشبكات االجتماعية / ماىية مكامع التكاصؿ االجتماعي كأبعادىا، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، الطبعة 3)
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والمحادثددة، األمددر الددذٌ جعددل الكثَددر مددن مسددجخدمٍ هددذه المواقددع َكجبددون بشددكل مخجصددر وقددد 
 َضَفون بعض الرموز أو قد َكجبون كلمات اجنبَة بحروؾ عربَة .

 . القٌم االجتماعٌة:2

َُعددد مفهددوم القددَم مددن المفدداهَم الشددابعة فددٍ مخجلددؾ العلددوم االججماعَددة واالنسددانَة ، إال أندده ال      
وذلدك الخدجبلؾ منطلقداجهم الفكرَدة  ،جفاق بَن العلماء حول جعرَؾ موحد حول هدذا المفهدومَوجد ا

وحقولهم الدراسَة، ولقد جعددت جعرَفات القَم فٍ االدبَات االججماعَة والنفسدَة بقددر َكداد َدوازٌ 
َُعّرفهددا بارسدونز بؤنهددا :  مدن جحدددثوا فَهدا ، ومددن بدَن الجعرَفددات المحجفلدة لمفهددوم القدَم مددا َدؤجٍ : 

َُعدد معَداراً، أو مسدجو ي لبلخجَدار بدَن بددابل الجوجَده الجدٍ جوجدد فدٍ عنصر نسق رمزٌ مشدجرك 
الموقت

(1)
َُعّرفها شورات بؤنها : عبدارة عدن مفداهَم أو جصدورات للمرؼدوب ، ججعلدق بضدرب   ، و

من ضروب السدلوك أو ؼاَدة مدن الؽاَدات ، وجسدمو وجعلدو علدً المواقدؾ النوعَدة، َمكدن جرجَبهدا 
حسب أهمَجها النسبَة 
 

،
 

مدن لصدواب مدن الخطدؤ واألشدَاء المفضدلة أو هٍ اعجقدادات عامدة جحددد ا
ؼَر المفضلة

(2)
. 

وَري الباحث أن القَم هٍ مجموعة من المبادئ والمعجقدات الجٍ جكمن عند االفراد وجعمدل 
 علً جوجَه سلوكَاجهم وضبطها، وجنظم عبلقاجهم فٍ المججمع مٍ مخجلؾ مناحٍ الحَاة.

ألنهدا جعكدس ثقافدة  ،بدَن أفدراد المججمدع وُجعد القدَم االججماعَدة عنصدراً مهمداً فدٍ العبلقدات
فهدٍ الجدٍ  ،الناس، فهٍ أساس كل نشداط انسدانٍ، ولهدا دوٌر مهدٌم فدٍ جشدكَل الكَدان النفسدٍ للفدرد

القبَح وججخذ معَاراً علً السلوكُجعطَه القدرة بَن الصواب والخطؤ والحسن و
(3)

. 

علَها والسدابدة فدٍ أٌ مججمدع  وإّن منظومة القَم االججماعَة والمعاََر االخبلقَة المجعارؾ
ألنهدا المصددر األسداس  ،هٍ الجٍ جحدد عبلقات األفراد ببعضهم البعض، ومع البَبة المحَطة بهم 

وجودهدا المدادٌ،  لسلوك اإلنسان، وفٍ خبلؾ ذلك نجد أّن عدم الجمسدك بهدذه القدَم َدإدٌ جضداإل
عامدل والجفاعدل مدع مدا َحدَط  بده، فالفرد هو مصدر السلوك وهو الذٌ َقرر األسالَب الممَدزة  للج

معنً ذلك أّن الفرد لدَه رؼبات وأهداؾ اججماعَدة وإنسدانَة وُمثدل علَدا ُجعطدٍ لحاجاجده العضدوَة 
فالضددرورة جقجضددٍ الوقددوؾ عنددد  ،أبعدداداً جدَدددة َسددعً لجحقَقهددا، ولمعرفددة السددلوك االججمدداعٍ

مدع الظدروؾ المحَطدة بده سدواًء مسجوي السلوك الفردٌ والجكوَن العدام للشخصدَة وكَفَدة جعاملده 
كانت اججماعَة أو مادَة، وؼَرها من الظروؾ الجٍ َكون الفرد علً جماس فَها مع مججمعه

(4) .
 

 . دور مواقع التواصل االجتماعً فً تغٌٌر القٌم االجتماعٌة:3

إن الثدددورة المعلوماجَدددة والجكنولوجَدددة فدددٍ العدددالم ، واآلفددداق المفجوحدددة أمدددام المعلومدددات 
انعكسددددت علددددً مندددداحٍ الحَدددداة المخجلفددددة ، سددددواء أكانددددت اقجصددددادَة أم سَاسددددَة أم اججماعَددددة، 

                                                           

)1( Parsons, Talcott (1964). Social Structure and personality, The free press New York 1994, p 12. 
(2) Hofstad, Measuring Organizational Cultures: A Qualitative and Qualitative Study Across Twenty 

Cases, Administrative Science Quarterly,  1990, p 286 . 
 العربيػة االمػارات االجتماعيػة بدكلػة لمقػيـ الثػانكم التعمػيـ طمبػة اكتسػاب فػي اإلسػالمية التربية معممي اسياـ ، أحمد الخكالدة ، ناصر (3)

 .66ص ، 2115 ،22المتحدة العدد  العربية اإلمارات جامعة التربية، كمية ةممج في منشكر بحث المتحدة،
 . 324، ص  2118االجتماعي خصائصو كمظاىره، دمشؽ، ليمي داكد،  أحمد األصفر، السمكؾ ( 4)
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% مدددددن جكنلوجَددددا المعلومددددات، وقدددددد 1ٓفالدددددول المجقدمددددة  جعمددددل علدددددً انجدددداج مددددا َقددددارب 
افجهددددا وهَمنجهددددا االججماعَددددة علددددً المججمعددددات المخجلددددة اسددددجؽلت هددددذا الجطددددور فددددٍ نشددددر ثق

والمججمدددع العربدددٍ كدددان أرضددداً خصدددبة لدددذلك ، محاولدددًة منهدددا فدددٍ السدددَطرة علَهدددا وجحقَدددق 
مصدددالحها ، لدددذا ُجعدددد الثدددورة المعلوماجَدددة سدددبلٌح ذو حددددَن، أحددددهما َنمدددو وَزدهدددر مدددن خدددبلل 

المججمددددع، أمددددا الثددددانٍ فهددددو اكجسدددداب المعرفددددة والثقافددددة بشددددرط أن ججناسددددب مددددع مبددددادئ وقددددَم 
ات والقدددَم الجاندددب المظلدددم الضدددار بدددالمججمع ، فلدددم جوضدددع ضدددوابط وأُسدددس السدددجَراد هدددذه لثقافددد

الطاربة الً المججمعات
(1) 

. 

نجَجددددة النجشددددار وسددددابل  ،وقددددد شددددهد المججمددددع العراقددددٍ جؽَددددرات اججماعَددددة مخجلفددددة 
وظهدددور قدددَم اخدددري ممدددا ادي الدددً جصددددع بعدددض القدددَم  ،الجواصدددل االججمددداعٍ بشدددكل كبَدددر

جعّبدددر عدددن الحالدددة االججماعَدددة الجدَددددة، وهدددذا مدددا أدي بددددوره الدددً ندددزاع مدددا بدددَن القدددَم الجدَددددة 
والقدددَم القدَمدددة أٌ مدددا بدددَن مدددن َجبندددون القدددَم الجدَددددة ومدددع مدددن َجمسدددكون بدددالقَم القدَمدددة، وفدددٍ 
حددداالت اخدددري فقدددد حددددث هدددذا الصدددراع داخدددل الفدددرد نفسددده عنددددما عددداش الفدددرد بدددَن حددددود 

ممدددا َدددإدٌ الدددً جعدددل سدددلوك الفدددرد مجذبدددذباً وجفكَدددره قلقددداً  ،مَجدددَن داخدددل أسدددرجه أو مججمعدددةقَ
ممدددا َجعدددل الفدددرد َسدددلك شدددجً أندددواع السدددلوك مدددن أجدددل جحقَدددق حاجدددات حجدددً لدددو جطلدددب ذلدددك 

الججاوز واالضرار بهم
(2)

 . 

لدددذا مدددن الضدددرورٌ معرفدددة السدددلوك االنسدددانٍ لكدددل مدددن َعمدددل فدددٍ مجدددال الجواصدددل 
َُعدددد اسدددججابات جصددددر مدددن كدددابن بَولدددوجٍ َجفاعدددل  ،عدددبلماالججمددداعٍ واال ألن فهدددم السدددلوك 

مدددن البَبدددة المدددادٌ واالججماعَدددة، وهدددذا السدددلوك َجؽَدددر كلمدددا جؽَدددرت المنبهدددات البَبَدددة. وَدددري 
الباحددددث أن وسددددابل الجواصددددل االججمدددداعٍ إحدددددي المنبهددددات أو المثَددددرات الجددددٍ جؽَددددر السددددلوك 

لَددددل وجفسددددَر السددددلوكَات الفردَددددة أو الجماعَددددة بهدددددؾ لددددذا ال ُبدددددَّ مددددن القَددددام بجح ،البشددددرٌ
الجعدددرؾ الدددً األسدددباب الجدددٍ جددددفع األفدددراد الدددً القَدددام بجصدددرفات أو سدددلوكَات ُمعَندددة، ممدددا 
َسددداعد فدددٍ الحصددددول علدددً جنبدددإات بالسددددلوكَات المسدددجقبلَة، مدددن ثددددم العمدددل علدددً جوجَههددددا 

ضدددبط السدددلوكَات جنظَمهدددا فدددالقَم االججماعَدددة جعمدددل علدددً  ،والسدددَطرة علَهدددا والدددجحكم فَهدددا
ألنهددددا جوضددددح أسدددداس العبلقددددات االججماعَددددة وجقدددددم للمججمددددع دسددددجوراً للجعامددددل بددددَن أعضددددابه 
ومدددا َجضدددمن هدددذا الدسدددجور مدددن قدددَم ومعددداََر منبثقدددة مدددن ججدددارب الجماعدددة فمدددن دون هدددذا 
الدسددددجور ال َرجددددً للحَدددداة االججماعَددددة أن جسددددَر فددددٍ مجراهددددا الطبَعددددٍ وجكددددون النجَجددددة أن 

ممدددا َسدددبب هددددراً وجمزَقددداً  ،فدددراد شدددَوخاً وشدددباباً مواقدددؾ مجناقضدددة وجشدددَع الفوضدددًَقدددؾ اال
 للكَان االججماعٍ للمججمع .

وقدددددد كدددددان لجدددددؤثَر الثدددددورة المعلوماجَدددددة ووسدددددابل الجواصدددددل االججمددددداعٍ علدددددً وجددددده 
 ،الجحدَدددد جآكدددل وإضدددعاؾ لدددبعض القدددَم االججماعَدددة، ممدددا أدي الدددً نمدددو قدددَم دخَلدددة وطاربدددة

الخطددداب اإللكجدددرو معلومددداجٍ وأدواجددده االجصدددالَة الحدَثدددة، حَدددث َجخاطدددب  وَرجدددع ذلدددك الدددً
الفددددرد بمعددددزل عددددن المرجعَددددة الثقافَددددة واالججماعَددددة العابلَددددة، ممددددا َجعلدددده أكثددددر ُعرضددددًة 
ددددة، ممددددا َددددنعكس سددددلباً علددددً القددددَم  َّ لبلخجددددراق فددددٍ ظددددل ؼَدددداب هددددذه المرجعَددددات الجوجَه

                                                           

 .57، ص  2111. 4محػمد سيد فيمي فف االتصاؿ في الخدمة االجتماعية، دار الكفاء كالطباعة كالنشر، االسكندرية، ط ( 1)
، ص 1998حة دكتكراه ، ( الربيعي ، فريد عمي اميف ، اثر بعض المتغيرات االجتماعية كاالمتصادية عمي الجريمة في العراؽ ، اطرك 2)

144. 
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َدددإدٌ الدددً جفككددده وطؽَدددان بعدددض مظددداهر ممدددا  ،االججماعَدددة والنسدددَج االججمددداعٍ واألُسدددرٌ
الجحلل والضعؾ

(1)
 . 

 ثانٌاً : دراسات سابقة :

 دراسات عربٌة سابقة : .ٔ
( بعنددددددوان : أثدددددددر اسدددددددجخدام شددددددبكات الجواصدددددددل االججمددددددداعٍ ٕٔٔٓدراسددددددة )الجدددددددودر:  . أ

 االفجراضَة علً العبلقات االججماعَة الواقعَة لفبة الشباب فٍ مملكة البحرَن .
الدراسدددة الدددً جحدَدددد جدددؤثَرات اسدددجعمال مواقدددع الجواصدددل االججمددداعٍ علدددً هددددفت هدددذه           

العبلقددددات االججماعَددددة ، وقددددد بَنددددت الدراسددددة الجددددٍ أجرَددددت علددددً عَنددددة مددددن الشددددباب مددددن 
الفبددددات العمرَددددة الصددددؽَرة والمددددراهقَن وأن أسددددباب اسددددجعمالهم لهددددا هددددٍ المجعددددة والفابدددددة 

مقدددداهٍ االنجرنددددت فددددٍ المججمددددع  الجرفَهَددددة وقضدددداء أوقددددات الفددددراغ وهددددو مددددا َعلددددل وجددددود
المحلددددٍ ، كمددددا بَنددددت الدراسددددة مددددا َجرجددددب علددددً سددددوء اسددددجعمال هددددذه المواقددددع مددددن آثددددار 

ت االججماعَدددة اججماعَدددة ونفسدددَة وقضددداء أوقدددات طوَلدددة أمدددا الحاسدددوب َدددإثر علدددً العبلقدددا
واالسرَة الحقَقَة

(2)
. 

  عبلقدددددات ( بعندددددوان : جدددددؤثَر االجصدددددال عبدددددر االنجرندددددت فدددددٍ الٖٕٓٓدراسدددددة )منصدددددور:  . ب
 االججماعَة اإلَجابَات والسلبَات .

وقدددد أجرَدددت هدددذه الدراسدددة فدددٍ دولدددة قطدددر وطبقدددت علدددً عَندددة مدددن الشدددباب فدددٍ مدَندددة         
( شخصددداً، وقدددد هددددفت الدراسدددة الدددً 1ٔٗالدوحدددة ومدددن كدددبل الجنسدددَن وقدددد بلدددػ حجمهدددا )

وصدددفه وسدددَلة مدددن معرفدددة االبعددداد النفسدددَة واالججماعَدددة والثقافَدددة الجدددٍ َسدددببها االنجرندددت ب
وسدددددابل االجصدددددال االلكجروندددددٍ الحدَثدددددة، وجدددددؤثَره علدددددً العبلقدددددات االججماعَدددددة للشدددددباب 
بؤسدددرهم وجفددداعبلجهم االججماعَدددة، وقدددد اعجمدددد الباحدددث علدددً مدددنهج المسدددح االججمددداعٍ وجدددم 
اسددجعمال االسددجبانة كددؤداة للبحددث، وقدددد جوصددلت الدراسددة الددً عددددة نجددابج منهددا أن نسددبة مدددن 

د جحددددوا الَدددات الضدددبط االسدددرٌ واالججمددداعٍ وقددداموا بلقددداءات مباشدددرة وجهددداً أفددراد العَندددة قددد
لوجدددده بمددددن جعرفددددوا علددددَهم عبددددر االنجرنددددت، وقددددد نجددددم عددددن اسددددجعمال الشددددباب لؤلنجرنددددت 
جراجدددع فدددٍ مقددددار الجفاعدددل الَدددومٍ بَدددنهم وبدددَن اسدددرهم وجراجدددع فدددٍ عددددد زَددداراجهم الدددً 

لعزلة واالؼجراب النفسٍ لدَهماقرابهم ، كما اشارت الدراسة الً وجود نوع من ا
(3)

. 

 دراسات أجنبٌة سابقة :. ٕ 

هدددددفت  (  بعنددددوان: مواقددددع الجواصددددل االججمدددداعٍ والمججمددددع1ٕٓٓدراسددددة )ندددداٌ وأربددددنج:  . أ
هدددذه الدراسدددة الدددً جوضدددَح جدددؤثَر اإلفدددراط فدددٍ اسدددجعمال مواقدددع الجواصدددل االججمددداعٍ سدددواء 
أكاندددت علدددً شدددبكة اإلنجرندددت أم مدددن خدددبلل جطبَقدددات األجهدددزة النقالدددة علدددً قددددرة األفدددراد 
علدددً الجواصدددل اججماعَددداً مدددع مدددن هدددم حدددولهم، وكاندددت نجدددابج جلدددك الدراسدددة أنددده كلمدددا زاد 

                                                           

الحديثي ، معاذ أحمد حسف ، العكلمة كتغير القيـ االجتماعية، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة بغداد، كمية اآلداب عمـ االجتماع،  (1)
 . 74، ص 2114

تماعية الكامعية لفئة الشباب في مممكة ( الجكدر ، داككد محمد ، أثر استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي االفتراضية عمي العالمات االج2)
 . 4، ص 2111البحريف ، مركز معمكمات المرأة كالطفؿ ، 

 . 5، ص 2113( منصكر، تحسيف  ، تهثير االتصاؿ عبر االنترنت في العالمات االجتماعية اإليجابيات كالسمبيات ، مطر3)
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لجواصددددل االججمدددداعٍ كلمددددا انخفضددددت قدددددرجهم علددددً الجواصددددل اسددددجعمال األفددددراد لوسددددابل ا
اججماعَاً مع أقاربهم وأصدقابهم

(1)
 . 

( بعنددوان اسددجخدام االنجرنددت وعبلقاجدده مددع الحَدداة االججماعَددة ٕٔٔٓب. دراسددة )كددروات وآخددرَن: 
 والنفسَة.

َفجقددون وأكدت نجابج هذه الدراسة علدً أن األفدراد الدذَن َفرطدون فدٍ اسدجعمال االنجرندت 
للسددعادة الجددٍ ججلبهددا العبلقددات االججماعَددة الحقَقَددة والمقدداببلت الفعلَددة الجددٍ جحدددث بددَن األهددل 
واألصدددقاء واألقددارب ، كمددا اشددارت هددذه الدراسددة أن األشددخاص الددذَن َدددمنون اسددجعمال مواقددع 

جماعَدة الجواصل االججماعٍ َعانون من اإلحباط واالكجباب الشددَد ومحاولدة ججندب النشداطات االج
الجٍ جعدرض إلدَهم للقَدام بهدا بهددؾ الجرفَده عدنهم ، وَفضدلون الجلدوس خلدؾ شاشدات الحواسدَب 
لفجددرات طوَلددة دون أٌ محاولددة للجخلددٍ عددن جلددك العددادة، وفددجح أفدداق اججماعَددة جدَدددة مددع مددن 

حولهم
(2)

. 

 . التعقٌب على الدراسات السابقة :3

جد أن هناك جفاوجاً، وعدم انسدجام فدٍ من خبلل الجطرق لما جم عرضه من دراسات سابقة ن
النجابج الخاصة بكل دراسدة منهدا حدول مددي جدؤثَر مواقدع الجواصدل االججمداعٍ فدٍ المججمدع، فقدد 
أؼفلددت العدَددد مددن الدراسددات العبلقددة بددَن مواقددع الجواصددل االججمدداعٍ والقددَم االججماعَددة  ومدددي 

الدراسدات علدً جدؤثَر اسدجعمال مواقدع الجرابط الدذٌ َحددث نجَجدة السدجعمالها، فقدد ركدزت أؼلبَدة 
الجواصددل االججمدداعٍ فددٍ المججمددع ، وهددذا مددا جعددل الدراسددة الحالَددة مخجلفددة عمددا جددم عرضدده مددن 
الدراسات السابقة ، وهذه نقطة َجب أخذها فٍ االعجبار لما لمواقع الجواصل االججماعٍ من عبلقة 

ار أن المججمددع علددً اخجبلفدده وعلددً وطَدددة بددالقَم االججماعَددة ، كمددا أندده َجددب األخددذ فددٍ االعجبدد
اخجبلؾ مسجوَاجه وطبقاجه وفباجه أصبحوا فٍ حالة اسجعمال دابم لجلك المواقدع وأصدبحت جدزءاً ال 

 َججزأ من حَاجهم الَومَة فمن البدَهٍ سجإثر علً منظوماجهم القَمَة .

 منهج البحث واجراءاته:  المبحث الثالث

 . منهج البحث :1

المنهج الوصفٍ القابم علً الدراسة المسحَة بوصفه أكثر المنداهج مبلءمدة اسجعمل الباحث 
 ،والدذٌ َعجمدد علدً دراسدة العبلقدة ودراسدة النمدو والجطدور والدراسدات الججبعَدة إلجراءات بحثه،

َُعنً بجحدَد الوضع القابم للظداهرة المبحوثدة، كمدا هدٍ، ووصدفها بطرَقدة جعجمدد علدً جحلَدل  ألنه 
 وبَان العبلقات بَن مكوناجها أو عناصرها المخجلفة.    بنَجها الظاهرة، 

                                                           

(1)  Nie, Norman and Erbing, Lutz Internet and Society: A preliminary Report. Standford Institute for 
the Quantitative study of Society. Intersurvey Inc., and Mckinsey and co, 2009, p 34 . 

)2) Kraut, Robert, et al.; (2004). "The Internet and Social Participation  Contrasting Cross-Sectional 
and Longitudinal Analysis". [Web page]. Retrieved July 24, 2006, from world wide web: 
http://jcmc.Indiana.edu/vollo/issue 1/shklovshi- kraut.html 
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َُعّرؾ المنهج الوصفٍ بؤنه : أحد أسالَب البحث المسحَة الجٍ جسدجعمل لوصدؾ الظداهرة  و
داً مدن طرَدق جمدع المعلومدات والبَاندات المقنندة  َّ المدروسة  وصفاً موضوعَاً ومنطقَاً منظمداً وكم

وحدة الجحلَل المسجعملة عن الظاهرة وجصنَفها وجحلَلها فٍ ضوء
(1)

  . 

 . اجراءات البحث :2

 تحدٌد مجتمع البحث عٌنته : . أ

وججضددددمن هددددذه الخطددددوة  جحدَددددد مججمددددع البحددددث وعَنجدددده، إذ َنبؽددددٍ علددددً الباحددددث أن 
َحدددددد مججمددددع بحثدددده والمجددددال الددددذٌ َجددددرٌ فددددٍ البحددددث، فضددددبلً عددددن جحدَددددد عَنددددة البحددددث، 

َُعدددرؾ مججمدددع البحدددث بؤنددده مجموعدددة العناصدددر الجدددٍ ججدددرٌ علَهدددا العملَدددات البحثَدددة ، و  و
البدددد للباحدددث مدددن أن َحددددد مججمدددع بحثددده بشدددكل دقَدددق، وإن مججمدددع البحدددث الحدددالٍ هدددو طلبدددة 

 :( طالباً وطالبةً 1ٕٕقسم الجربَة البدنَة وعلوم الرَاضة فٍ كلَة المسجقبل الجامعة من )

 ( ًطالباً وطالبًة . ٖٓٙالمرحلة االول ) 

 ( ٕٓٙالمرحلة الثانَة ). طالباً وطالبًة 

 ( طالباً وطالبًة .ٕٓٔالمرحلة الثالثة ) 

 ( ٍ6ٕٔٓال َوجد ) َوجد فٍ قسم الجربَة البدنَة وعلوم الرَاضة ثبلث مراحل فقط  للعام الدراس 
– ٕٓٔ1 ). 

أما عَنة البحث فهٍ جزء من المججمع الظاهر قَد الدراسة ، لذا عمد الباحث الً اخجَار 
ممثلة َمكن االعجماد علَها فٍ جعمَم النجابج ألن مججمع البحث  % بوصفها عَنة ٕٓنسبة 

ناًء علً ذلك َمكن جعمَم النجابج( ، بٓٓٓٔ  - ٓٓ٘محصور بَن )
(2)

، وقد جكون عَنة البحث 
 الحالٍ مما َؤجٍ :

 (  ًطالباً وطالبًة .1ٕالمرحلة االول ) 

  ( طالباً وطالبًة . ٕ٘المرحلة الثانَة ) 

 ( طالباً وطالبًة .ٕٓالمرحلة الثالثة ) 

 ( طالباً وطالبة ، جم اخجَارهم بشكل عشوابٍ .ٗٗٔلجكون بذلك عَنة البحث الكلَة )

 أداة البحث : . ب
لؽددددددرض إعددددددداد أداة البحددددددث ، عمددددددد الباحددددددث الددددددً مراجعددددددة األدبَددددددات الجربوَددددددة 

ؤعجمددددددد مقَدددددداس ) عبددددددد الددددددرحمن ، والدراسددددددات واألبحدددددداث المجعلقددددددة بالبحددددددث الحددددددال ، ف
ٕٓٔ1)

(3)
ألندددده َجناسددددب وطبَعددددة البحددددث الحددددالٍ ، وجكونددددت  ،الخدددداص بددددالقَم االججماعَددددة  ،

( فقددددرة ، وقددددد جددددم حددددذؾ فقددددرجَن ألنهمددددا ال ججناسددددبان مددددع طبَعددددة البحددددث  6ٔاألداة مددددن ) 
 (.ٙٔالحالٍ لَصبح عدد الفقرات )

                                                           

، دار صفاء لمنشر ،   1الياشمي ، عبد الرحمف ، محسف عمي عطّية ، تحميؿ محتكل مناىج المغة العربية رؤية نظرية تطبيقية ، ط (1)
 . 65، ص 2119االردف ، -عماف

 . 87، ص  2115مرسمي ، أحمد ، مناىج البحث العممي ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ،  (2)
 .  176- 173، ص  2117، الفيس بكؾ كتهثيره عمي القيـ لدل الطمبة الجامعييف ، الجزائر ، عبد الرحمف، ظريؼ ( 3)
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 الوسائل اإلحصائٌة : . ت

اسددجعمل الباحددث معامددل ارجبدداط بَرسددون لحسدداب العبلقددة االرجباطَددة بددَن اسددجعمال مواقددع 
الجواصددل االججمدداعٍ )الفددَس بددوك( والقددَم االججماعَددة عنددد الشددباب، باالسددجعانة ببرنددامج الجحلَددل 

 . (spss)االحصابٍ  

 عرض النتائج وتفسٌرها واالستنتاجات والتوصٌات والمقترحات: المبحث الرابع 

 ض النتائج وتفسٌرها: عر .1
َجضدددمن هدددذا المبحدددث عرضددداً لمدددا جدددم الجوصدددل الَددده مدددن نجدددابج باإلضدددافة الدددً جفسدددَرها 
ومناقشدددددجها مدددددن خدددددبلل اإلجابدددددة عدددددن جسددددداإالت البحدددددث ، مدددددن ثدددددم جقددددددَم االسدددددجنجاجات 
والجوصددددَات والمقجرحددددات ، وقددددد سددددعً البحددددث الددددً الجعددددرؾ الددددً العبلقددددة بددددَن اسددددجعمال 

ٍ والقدددَم االججماعَدددة عندددد الشدددباب ، وبعدددد ذلدددك عمدددد الباحدددث الدددً وسدددابل الجواصدددل االججمددداع
جفرَدددػ البَاندددات، وقدددد جمدددت المعالجدددات اإلحصدددابَة لمدددا جدددم ججمَعددده مدددن بَاندددات مدددن أداجدددٍ 

( ، وقدددددد (spssالبحددددث جبعدددداً للمجؽَددددرات، وذلددددك باالسددددجعانة ببرنددددامج الجحلَددددل االحصددددابٍ 
 كانت النجَجة كاالجٍ :

 البحث كالقيمة المحسكبة كالقيمة الجدكلية كالداللة اإلحصائية لمعامؿ االرتباط( يبيف متغيرات 1جدكؿ )

 المتغيرات
القيمة المحسوبة 

لمعامل االرتباط بين 
 المتغيرات

 القيمة الجدولية

لمعامل االرتباط 
 بين المتغيرات

الداللة اإلحصائية عند 
 (0.05)مستوى 

استخداـ كسائؿ التكاصؿ 
 ( االجتماعي ) الفيس بكؾ

 
0.71 

 
0.195 

 
 دالة

 القيـ االجتماعية
( والقَمدددة الجدولَدددة 0.71( بدددؤّن القَمدددة المحسدددوبة لمعامدددل االرجبددداط هدددٍ )َٔوضدددح الشدددكل )  
( وهدذا َددل علدً وجدود عبلقدة طردَدة موجبدة بدَن اسدجعمال 103( ، عند درجة حرَة )0.195)

جقدم فؤن الجؽَرات الجٍ أحدثها اسجعمال الفَس بوك والعبلقات االججماعَة ، وَمكن جفسَر ذلك مما 
وسددابل الجواصددل االججمدداعٍ ) الفددَس بددوك ( فددٍ العددراق لهددا أثرهددا الكبَددر علددً سددلوك االفددراد 
والسَما الشباب منهم، فقد ظهرت ممارسات وسلوكَات لدم َؤلفهدا المججمدع العراقدٍ مدن قبدل فؤخدذ 

القددَم االججماعَددة وكلمددا زاد الددبعض مددنهم َسددلك طددرق منحرفددة وأنمدداط سددلوكَة ججعددارض مددع 
اسددجعمالهم للفددَس بددوك كلمددا جؽَددرت قددَمهم وجقالَدددهم نجَجددة لضددعؾ االلجددزام بالمعدداََر والقددَم 
االججماعَة، وهذا بدوره َإدٌ الً سقوط بعض من الشباب فٍ هاوَة االنحراؾ والجرَمدة بسدبب 

 عدم جوازنه مع المججمع.
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 االستنتاجات : .2

من خبلل دراسجنا للعبلقة بَن وسدابل الجواصدل االججمداعٍ والقدَم االججماعَدة عندد الشدباب 
نسجنجج أّن جؤثر الوسط الجامعٍ له دور كبَر فٍ جؽََر شخصَة الطلبة الجامعََن، وذلك من خبلل 
جؤثَر وسابل الجواصدل االججمداعٍ ) الفدَس بدوك ( علدً النسدق القَمدٍ عندد الشدباب ، مهددداً بدذلك 

 لشباب وعاداجهم ومنظوماجهم القَمَة . ا

 التوصٌات : .3

 فٍ ضوء ما جقدم من اسجنجاجات، عمد الباحث الً جقدَم بعض الجوصَات واآلجٍ :

الحاجة الً جقدَم خدمات اإلرشاد النفسٍ والجوجَه الجربوٌ واالججماعٍ للطلبة الجامعََن، خاصة  . أ
 عبر وسابل الجواصل االججماعٍ.فٍ مجال جنمَة مهارات الحوار والنقاشات الهادفة 

عقددد نددددوات خاصدددة جهددددؾ الدددً ارشددداد الطلبددة الدددً كَفَدددة االسدددجفادة مدددن وسدددابل الجواصدددل  . ب
 االججماعٍ لخدمة المججمع العراقٍ بما َجناسب وعادات وجقالَد المججمع االججماعَة والدَنَة.

جمداعٍ بمدا َخددم جفعَل دورات جنموَة مخجلفة لخدمة المججمع مدن خدبلل مواقدع الجواصدل االج . ت
 الدعوة اإلسبلمَة والقَم االججماعَة.

جفعَل دور المإسسات الجربوَة بزرع القَم االججماعَة من خبلل اعداد برامج من قبدل بداحثَن  . ث
مجخصصَن وجكون األولوَة لوزارجٍ الجربَة والجعلَم العالٍ فدٍ جطبَدق هدذه البدرامج كونهدا جدإثر 

 فٍ عقلَة وسلوكَات الطلبة.
سرة فٍ مجابعة أبنابها، وعدهم جركهم عرضة الكجساب عادات وجقالَدد جدَددة ودخَلدة قدد جوعَة اال . ج

 جكون مدمرة فٍ بعض األحَان.
 المقترحات : .4

 اسجكماالً للبحث الحالٍ َقجرح الباحث مقجرحات عدة منها :

لمواطندة إعداد دراسة مشابهة للدراسة الحالَة بعنوان : جؤثَر مواقع الجواصل االججماعٍ علً قَم ا . أ
 عند الطلبة الجامعََن .

إعددداد دراسددة مشددابهة للدراسددة الحالَددة بعنددوان : عددادات وسددلوكَات اسددجعمال مواقددع الجواصددل  . ب
 االججماعٍ عند الشباب .
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)انعنف االنكرتًنً ادلٌجو ضذ انطفم ًأثاره اننفسٍة ًاالجتًاعٍة عهى شخصٍتو 
 دراسة ًصفٍة(

 
 

      

 
 الملخص :

َهدؾ البحث الً الكشؾ عن مسجوي العنؾ االلكجرونٍ لدي االطفال ، وإَجاد الفروق 
-ذات الداللة االحصابَة للعنؾ االلكجرونٍ المكجسب حسب مجؽَر النوع للطلبة والجبلمَذ )ذكور

اناث( ، إَجاد الفروق ذات الداللة االحصابَة للعنؾ االلكجرونٍ المكجسب حسب مجؽَر المرحلة 
أالبجدابٍ المجوسطة( ، وَهدؾ اَضا الً الكشؾ عن مظاهر العنؾ االلكجرونٍ الجٍ الدراسَة 

َواجهها الطفل ، والكشؾ عن االثار النفسَة واالججماعَة الجٍ جنعكس علً شخصَة الطفل. 
( فقرة مقسمة ٕٗولجحقَق اهداؾ البحث قام الباحث ببناء اداة العنؾ االلكجرونٍ المكونة من )

، اخجار الباحث عَنة البحث من اولَاء امور طلبة الدراسة المجوسطة  علً ثبلث مجاالت
( ومن الذكور واإلناث، واسجخدم الباحث الحقَبة االحصابَة ٓٓٔواالبجدابَة وبلػ عددهم )

(SPSS)  فٍ الجحلَل االحصابٍ ، اظهرت النجابج ارجفاع مظاهر العنؾ االلكجرونٍ لدي
لدي الطبلب الذكور مقارنة باإلناث، وان طلبة الدراسة االطفال ، وان مظاهر العنؾ مرجفعة 

المجوسطة اكثر جؤثر بمظاهر العنؾ االلكجرونٍ من طلبة الدراسة االبجدابَة ، وحدد الباحث نظاهر 
( والوسط ٘ٙ.ٗالعنؾ االلكجرونٍ الجٍ َجؤثر بها االطفال والجٍ ججحدد بَن الوسط الحسابٍ )

بعض االثار النفسَة واالججماعَة الجٍ جإثر فٍ شخصَة ( وكذلك حدد البحث 1ٓ.ٖالحسابٍ )
الطفل منها االهمال والبلمباالة وكجساب سلوكَات عدوانَة ، ووضع الباحث عدد من الجوصَات 

 والمقجرحات.
 كلمات مفجاحَة ) العنؾ الرقمٍ ، االنجرنت ، االلعاب االلكجرونَة ،االطفال ،العولمة(

 
Abstract : 

The study aims to detect the level of electronic violence in 
children and to find the statistical significance of the electronic 
violence acquired by gender variable for students and male 
students to find the statistical significance of the electronic 
violence acquired according to the variable stage (primary and 
intermediate) To detect the manifestations of electronic 
violence faced by the child، and to detect the psychological 
and social effects that are reflected on the personality of the 
child. In order to achieve the objectives of the research، the 
researcher built the tool of electronic violence consisting of 
(24) divided into three areas، the researcher chose the 
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research sample of the parents of the students of the middle 
and primary school and the number of (100) and male and 
female، and the researcher used statistical bag (SPSS) in the 
statistical analysis ، The results showed an increase in the 
manifestations of electronic violence in children، and that 
violence is high among male students compared to females، 
and that students in the middle school were more affected by 
the manifestations of electronic violence of students in primary 
school. The researcher identified the phenomenon of 
electronic violence affecting children، Yen arithmetic mean 
(4.65) and the arithmetic mean (3.70) as well، select Find some 
psychological and social effects that affect the child's 
personality، including neglect، indifference and aggressive 
behavior Katsav، and the researcher put a number of 
recommendations and suggestions. 
Keywords (Digital Violence، Internet، Electronic Games، Kids، 
Globalization). 

 المقدمة :
، ما هٍ إال جحوالت ٖٕٓٓان الجحوالت الجٍ جعرض لها المججمع العراقٍ بعد عام 

مجسارعة ومجقلبة ؼَر منجظمة جحولت بالمججمع من مججمع شبه منؽلق ؼَر مجطلع وؼَر مواكب 
حوله، الً مججمع انجقلت الَه كل وسابل الجكنولوجَا الرقمَة وجقنَات للجؽَرات فٍ العالم من 

االجصال واالنجرنت واالنفجاح االعبلمٍ والجعبَر عن الرأٌ جحت مسمً الحرَة والدَمقراطَة 
الجدَدة، فٍ مقاَل ذلك ال َمجلك افراد المججمع مهارات الجعامل مع هذه االدوات الجدَدة الجٍ ادت 

ؽَر فٍ المججمع مع سوء اسجخدام وفهم لهذه االدوات، مما ادي الً حدوث عملَة الً ثورة من الج
جؤثَر وجؤثر لكل افراد المججمع وانجقل ذلك االثر الً سلوكه وجكوَن شخصَجه، ودخل كذلك هذا 
الجؽَر الً جمَع ألمجاالت الجٍ َعَشها الفرد فٍ المججمع، وجعرضت لها جمَع فبات ألمججمع، 

علً المججمع العراقٍ، وجعد هذه المرحلة من اهم المراحل الجٍ احدثت جؽَرات وجركت اثارها 
اججماعَة واقجصادَة وسَاسَة، وانعكست هذه الجؽَرات علً المنظومة القَمَة  لكافة شرابح 
للمججمع بمخجلؾ انجمابجهم ومسجوَاجهم االَدَولوجَة والثقافَة والجربوَة واالججماعَة، وجعد االسرة 

ن المكونات المججمعَة الجٍ جؤثرت وبعمق وشدة بذلك الجؽَر، اذا كانت االسرة قبل عام والطفل م
ذات نظام مجرابط داخلَا ومجماسك اججماعَا ومنسجم ومجوافق نفسَا ومجفاعل بَن اعضاء  ٖٕٓٓ

وجؤثرت االسرة بالمجؽَرات والجحوالت  ٖٕٓٓاالسرة افضل مما هٍ علَه النظام االسرٌ ما بعد 
، وال جزال وسابل الجكنولوجَا واالجصال واألجهزة الذكَة وشبكة االنجرنت لم جدخلت الحَز الدخَلة

االججماعٍ واألسرٌ والجٍ ألقت بؤثرها علً االسرة وأفرادها وَعد الطفل احد افراد جلك االسرة 
ه ال َجعامل مع هذه األدوات الذكَة ومواقع االنجرنت، وان ما َرا ٖٕٓٓ،وكان الطفل قبل عام 

الطفل من نماذج فٍ بَبجه جعد مصادر جشكَل انماط السلوك وبناء لشخصَجه وجكوَن مفهوم 
الذات، وكان الطفل سابقا عضو مإثر ومهم فٍ االسرة َشاركهم نشاطاجهم الَومَة وَذهب الً 
المدرسة ولدَه عدد من االصدقاء وكان َكجسب سلوكَاجه من جوجَه الوالدَن والجعلم من اخونه 
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به فٍ المدرسة او الروضة  وأبناء الجَران ممن هم فٍ عمره وإرشادات المعلم، وكانت وأصدقا
برامج الجلفَزَون محددة بقنوات رسمَة ال جججاوز القناة الواحدة او أالثنجَن وكانت فجرات برامج 

قت االطفال محددة فٍ اوقات معَنة، وهذه القنوات لم جكن جعمل علً مدار الَوم بل َبدأ بثها فٍ و
محدد وَؽلق فٍ وقت محدد كذلك، كان الطفل وخاصة فٍ مرحلة الطفولة الوسطً َقضٍ اكثر 
اوقاجه فٍ اللعب خارج المنزل او فٍ باحة المنزل وحسب نوع جنس الطفل، وكانت الرقابة 
االبوَة مباشرة وصارمة ومسجمرة، لذا كان سلوك االطفال َقوم بشكل مسجمر سواء فٍ المنزل او 

او المججمع المحلٍ، اما انماط العنؾ الجٍ َجعرض لها الطفل هٍ اقل بكثَر مقارنة بعد المدرسة 
، وكان الطفل َجؤثر بنماذج اججماعَة معروفة بالمججمع واألسرة كالجؤثر بالمعلم او ٖٕٓٓعام 

االب او احد االقارب وكان الطفل ملجزم بالقَم االسرَة والمججمعَة الجٍ جنمٍ شخصَجه وسلوكه 
 اعله مع اآلخرَن .وجف

، وحدوث موجة من الجؽَر المججمعٍ، وجصدع منظومة القَم المججمعَة، ٖٕٓٓاما بعد عام 
واالنفجاح المفاجا للمججمع بعد ان كان مججمع منؽلق ال َمجلك أٌ وسابل للجكنولوجَا واالجصال 

ت سهولة جشؽَل والجنوع اإلعبلمٍ اذ اصبح جهاز الجلفاز َجضمن مبات القنوات بمخجلؾ المجاال
جلك ألقنوات ودخول ثورة االجصاالت واالنجرنت مع جهل الجعامل مع االدوات والجقنَات ألحدَثة 
،وانجشار اجهزة االجصال واللعاب الفَدَو ومواقع الجواصل االلكجرونٍ، وأصبحت االسرة منشؽلة 

إهمال جوانب بالجعرؾ علً هذه الجؽَرات الجٍ دخلت عالمها مع سوء معرفة سوء اسجخدام و
ووظابؾ اسرَة مهمة، جرك اثار وأعطً مجاالت لبقَت افراد االسرة ومنهم الطفل الً الجعامل 
المباشر مع هذه الجؽَرات، وأصبح الطفل َحقق اشباعه النفسٍ والعاطفٍ من خبلل هذا العالم 
االفجراضٍ الجقنٍ ألرقمٍ وأصبح الطفل َجابع كل شٍء حجً موضوعات هٍ اكبر من سنه 
وَشاهد صور العنؾ والقجل واإلباحَة وبدء َكجسب سلوكَات وثقافات جدَدة ؼرَبة عن المججمع 
فٍ المقابل ضعؾ جام من رقابة الوالدَن وولٍ االمر وإعطاء الحرَة والوقت للطفل فٍ الجلوس 
خلؾ شاشات الهواجؾ والحواسب واألجهزة اللوحَة فٍ ممارسة االلعاب والجحدث مع من هم 

ومشاهدة كل شٍء مما جعل االطفال َجعرضون ألنواع من العنؾ االلكجرونٍ الممنهج  اكبر سنا
سواء النفسٍ واالججماعٍ والذٌ انعكس علً سلوكَاجهم بالجعامل مع من حولهم سواء فٍ المنزل 
او المدرسة وأصبحت ظاهر العنؾ االلكجرونٍ ظاهرة منجشرة فٍ مخجلؾ مناطق العراق 

 ال والمراهقَن مع ضعؾ المعالجات والجقوَم المقدم لهذه المشكلة.وبمخجلؾ االعمار لؤلطف
 مشكلة البحث :

َعد سلوك الطفل من اهم المإشرات الجٍ جفسر وجوضح البناء النفسٍ للطفل، اذ َمثل سلوك       
الطفل جانب من العفوَة اكثر من الجصنع فٍ السلوك،  عندما َكون سلوك الطفل مجقلب 

ؼَر مفهومة انما هو نجَجة للبَبة الجٍ َعَش بها وأسلوب الجنشبة ومضطرب ذو مإشرات 
، اذا ما جمت ٖٕٓٓاالسرَة الجٍ َنشؤ علَها، ان سلوكَات الطفل ونماط شخصَجه قبل عام 

سوؾ نجد اخجبلؾ كبَرة نجَجة المجؽَرات  ٖٕٓٓمقارنجها َسلوك وشخصَة الطفل بعد ام 
اذ كان الطفل سابقا ذو سلوك حركٍ اثر مما هو علَه  الجدَدة الجٍ طرأت علً االسرة والمججمع،

االن ألنه كان عضو ضمن جماعة اللعب وعلَة واجبات ولدَه حقوق، وَكجسب سلوكَاجه من 
المججمع واالسرة والمدرسة، اما االن اكثر سلوكَات االطفال حسَة من خبلل الجلوس ساعات 

ؼَر ان َجحرك من مكانه بل وَهمل طوَلة علً اجهزت االجصال واللعب وَشاهد وَكجب من 
وَقصر فٍ كثَر من الواجبات الجٍ علَه فَصبح منعزل ال َجواصل مع االسرة واألصدقاء وال 
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َجابع الواجبات المدرسَة ال َكجسب أٌ خبرات من المجمع وال َحثث نمو نفسٍ واججماعٍ 
 لحاجاجه النفسٍ  الجٍ جظهر ضمن مراحل نموه .

الطوَل َجرك علً سلوكه اثار نفسَة وعلً شخصَجه اثار  ان الجواصل االلكجرونٍ
اججماعَة منها ضعؾ الجفاعل وعدم القدرة علً جعلم سلوك اججماعٍ وضعؾ فهم الذات 
والجوافق، والجعرض للقلق والجوجر المسجمر والشعور بالخوؾ واالنعزال والخوؾ من الفشل 

فٍ سلوك االطفال مقارنة قبل وَصبح منطوٌ علً نفسه، نبلحظ المشكبلت الجٍ انجشرت 
، اذا انجشر العنؾ والعدوان فٍ سلوكهم بمخجلؾ انواعه اللفظٍ والجسدٌ، وظهرت ٖٕٓٓ

مشكبلت طَؾ الجوحد والجنمر واالنعزال وانخفاض الجحصَل الدراسٍ والجمرد علً المعلم 
ر الوشم والوالدَن، وانجشار جعاطٍ المخدرات والثقافات االباحَة ألوضَعة، وانجشار ظاه

والجروَج لبلنجحار وقصات الشعر والملبس والجقلَد االعمً لبعض النماذج العربَة الشاذة وانجشار 
سلوكَات االنحراؾ الجنسٍ كالمثلَة وؼَرها، كل ذلك جم اكجسابه من خبلل سوء اسجخدام وفهم 

فالنا افراد االنجرنت واالجهزة الذكَة وانجشار ظاهرة الكوفٍ شوب، هذه المشكبلت ججعل من اط
ذوٌ سلوك عنَؾ جعلموه من خبلل المجابعات االلكجرونَة بمخجلؾ انواعها وممارسة االلعاب 
االلكجرونَة ومشاهدة االفبلم فٍ الفضابَات ومقاطع الفَدَو فٍ الَوجَوب والفَس بوك وؼَرها، 

در الجٍ مع ضعؾ الرقابة االبوَة وعدم جطبَق القوانَن وسَطرة الحكومة علً مثل هذه المصا
جهدم الفكر والسلوك لدي األطفال وانجشار ظاهر الفكر الجطرؾ والقجل واالعجداء وجسبب بضَاع 

مبات االطفال من خبلل جؤثرهم بذلك الفكر االلكجرونٍ المنحرؾ
(1)

. 
ان الوسابط اإللكجرونَة بمخجلؾ مسمَاجها فجحت مجاالَ واسعا للطفل الً الدخول فٍ عالم        

افجراضٍ واسع ، وان سوء اسجخدام األطفال لهذه الوسابط قد َجسبب فٍ الكثَر من المشكبلت 
قد  السلوكَة أو األخبلقَة ، وال شك إن اسجعمال الوسابط اإللكجرونَة رؼم أهمَجها وفوابدها ،

أفرز الكثَر من الجؤثَرات علً واقع الطفل وثقافجه ومنها ما عكسجه هذه الوسابط علً لعب الطفل 
ونشاطه من جؤثَرات جحمل الكثَر من المضار علً الطفل من جراء الجلوس لساعات طوَلة أمام 

وخاصة الحواسَب والهواجؾ المحمولة واألجهزة اللوحَه والبلَسجَشن ، فَكون هذا الجؤثَر ضار 
علً صحجه الجسدَة والنفسَة والعقلَة والسلوكَة ، وعلً مجموعة أنماط ثقافجه بشكل عام. وذلك 
عبر ما جفرزه من نجابج خطَرة منها اضطرابات فٍ الجركَز وقلة النوم وججاهل أنماط ثقافَة 

وكذلك إشاعة ثقافة العنؾ فٍ سلوك الطفل  ، أخري ، إلً جانب مرض السمنة واالكجباب
النفصال عن االخرَن وَصبح شخص منطوٌ مجوحد علً نفسه ال َجواصل مع االخرَن من وا

اسرجه وأصدقابه وجضعؾ لدَه مهارات الجواصل والجفاعل االججماعٍ وال َكجسب المهارات 
البلزمة لبناء شخصَجه وفهمه لذاجه

(2)
.  

المججمع ان العنؾ االلكجرونٍ اصبح ظاهرة خطَرة وأصبحت ثقافة عامة انجشرت فٍ 
بمخجلؾ مسمَاجها وبشكل كبَر وخاصة لدي االطفال ، اذا نشاهد اَام المناسبات واألعَاد اقبال 
االطفال علً شراء االسلحة الببلسجَكَة وهٍ المسدسات والبنادق وؼَرها من االسلحة واألدوات 

الطفال وخاصة الجٍ جسمً العاب الصجم ، وَقسم االطفال انفسهم الً مجموعات وَجرأس احد ا
المجموعة وَجقمص دور ربَس المجموعة بصوجه وحركاجه وَقسم المهام بَن اعضاء المجموعة 
وهكذا فٍ المجموعة االخري ، وجقسم المنطقة الجٍ َسكنون فَها الً شوارع وفروع ، وجبدأ 
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المعركة بَنهم ، هذا الشكل من اللعب وجقسَم المهام َدل علً نوع من السلوك َنجقل فٍ عملَة 
سمً اثر الجعلم والنمذجة أٌ انه شاهده فٍ برامج اطفال واأللعاب الكجرونَة ومواقع الَوجَوب ج

والجطبَقات وأالن االطفال َمجلكون من االجهزة الحدَثة وَجعاملون مها باحجرافَة وبوجود انجشار 
لشبكات االنجرنت فٍ ما َسمً الكوفٍ شوب او امام البَت او اعطاء الرمز السرٌ لدخول 
الشبكات لؤلطفال مقابل اشجراكات رمزَة او احد االطفال َعطٍ الرمز ألصدقابه وَجلسون فٍ 
الشارع بمجموعات وهم َجصلون بالشبكة وَجواصلون باالنجرنت وجنزَل الجطبَقات ، كل هذه 
السلوكَات بمخجلؾ مسمَاجها سوؾ جفرز لنا َحمل هإالء االطفال افكار وسلوكَات جنمٍ لدَهم 

حو العنؾ الذٌ َهدد طفولجهم ومجمعهم وجعاَشه السلمٍ وَكونون اداة سهلة لبلنقَاد الرؼبة ن
واالنحراؾ وجروَج للعنؾ

(1)
. 

نبلحظ االن انجشار ؼَر مسبوق للمشكبلت لم جكن منجشرة الخمسة عشر عام الماضَة منها        
لمشكبلت الصحَة مشكبلت االؼجصاب والقجل وانجشار المخدرات والطبلق والجسرب المدرسٍ وا

والكثَر من المشكبلت الدخَلة علً مججمعنا ما هٍ إال نجَجة هذه الثقافات االلكجرونَة الدخَلة مع 
سهولة اقجنابها ولمخجلؾ االعمار وضعؾ المحاسبة القانونَة والمجابعة االسرَة الجٍ اصبحت 

البَت والمدرسة  مشؽولة بجوفَر مخجلؾ حاجات الَومَة علً حساب مجابعة الطفل وسلوكه فٍ
فمما جحجاج هذه الظاهرة الً دراسة علمَة وفق منهج علمٍ واضح ، وقد اجري الباحث دراسة 
اسجطبلعَة َحدد من خبللها حجم المشكلة ومدي انجشارها فٍ المججمع ، فقدم اسجبانة مفجوحة الً 

( وكان ٘ٔهم )(، وعدد من المعلمَن والمدرسَن وبلػ عدد٘ٔاولَاء امور الطلبة بلػ عددهم )
افراد العَنة من اولَاء َمثلون طبلب وطالبات والمدرسَن والمعلمَن من الذكور واإلناث َدرسون 

%( َإكدون 1ٓبمدارس لكبل الجنسَن من الطلبة ، بعد جحلَل اجابات افراد العَنة اجضحت ان )
، وان العنؾ  وجود مشكلة العنؾ االلكجرونٍ فسواء فٍ البَت او المججمع المحلٍ او المدرسة

االلكجرونٍ قد انعكس علً ابنابهم وطلبجهم سواء اللفظٍ او السلوكٍ،  لذا س َجَب البحث عن 
 -الجساإالت االجَة :

 هل العنؾ االلكجرونٍ اصبح ظاهرة سلبَة منجشرة فٍ المججمع.  .ٔ
 وما بعددها. ٖٕٓٓما هو االخجبلؾ فٍ سلوكَات الطفل ما قبل عام   .ٕ
علً سلوكَات الطفل خبلل الخمسة عشر العام الماضَة فجسبب فٍ ظهور ماهٍ االسباب طرأت  .ٖ

 مشكلة الدراسة الحالَة.
 هل َإثر العنؾ االلكجرونٍ فٍ سلوكَات االطفال وخاصة النفسَة والسلوكَة وبناء الشخصَة. .ٗ

 اهمٌة الدراسة :
ججضح اهمَة البحث الحالٍ من خبلل اهمَة عَنة الدراسة وهٍ شرَحة االطفال، اذ َعد 
االطفال من اهم مكونات المججمع وهم بحاجة ماسة للجمجع باالسجقرار النفسٍ والشعور بالطمؤنَنة 
النفسَة واألمن االججماعٍ، ان البناء النفسٍ لبلطفال قد جعرض للجلوث النفسٍ واالججماعٍ نجَجة 
ما َجعرضون لهو من مثَرات الكجرونَة ومشاهد الفضابَات وجواصل االججماعٍ السلبٍ الذٌ 
شوه البنً المعرفَة لدَهم مقارنة باالطفال قبل خمسة عشر عام مما جسجدعٍ الحاجة لجوفَر االطر 
الجٍ جضمن الحماَة لهذه الشرَحة المهمة الجٍ جمثل رجال المسجقبل وهم صناعة وعندما َنشؤ 

ل صاعد َمجلك من العنؾ والعدوان وخاصة االلكجرونٍ ونحن نبلحظ ان العالم كل َوم فٍ جَ
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، هذا َجسبب فٍ زَات الفجوات وأجساع المشكبلت، مما جسجدعٍ الحاجة الً  قفزات جقنَة مجقدمه
جشخَص هذه المشكلة المجفشَة والوقوؾ علً اسبابها وطرح الحلول المناسبة لمعالججها ضمن 

ٍ علمٍ َساهم فٍ حل المشكلة او جخفَؾ من اثارهااطار منهج
(1)

. 
وججضح اَضا اهمَة دراسة ظاهرة العنؾ من خبلل اإلنجشار مإشرات سلوك العنؾ 

اإللكجرونَة وزَادة عدد ساعات ممارسجها من قبل  األلعابااللكجرونٍ لدي الطفل الذٌ َجعامل مع 
اء االججماع حول آثارها سواء النفسَة منها أم أألطفال  بدأ َثَر قلق المربَن وعلماء النفس وعلم

االججماعَة وأصبح هذا الموضوع مثار جدل قابم فَما َخص سلبَاجها واَجابَاجها ، فاللعبة 
اإللكجرونَة لَست جسلَة برَبة بل هٍ وسَلة إعبلمَة ججضمن رسابل مشفرة َهدؾ المرسل من 

اللعبة جفرض علً البلعب وهو فٍ العادة خبللها إلً جحقَق أهداؾ وؼاَات  ثقافَة ، فقواعد 
َكون من االطفال علً جقمص أدوار مفروضة علَه وانؽماس فٍ واقع معَن من الحرب الفكرَة 
أو الثقافَة او الجربوَة او العدوانَة وجكمن الخطورة أَضا فٍ إمكانَة جقرَب البلعب بَن الخَال 

لعاب فٍ حَاجه الَومَة مما َعنٍ جنمَط والواقع إلً درجة أنه َحاول جطبَق مضامَن هذه األ
السلوك علً النحو الذٌ َرؼب فَه صانعو هذه األلعاب وهذه  هٍ مظاهر العنؾ االلكجرونٍ 

الجٍ جنجشر بالمججمع وخاصة االطفال ألنهم هم اكثر من َمارس جلك االلعاب والجطبَقات
(2)

 . 
لجٍ ججضمنها الدراسة الحالَة وهم ان اهمَة الدراسة الحالَة ججؤكد من خبلل اهمَة العَنة ا

أن دراسة شرَحة االطفال الذَن َمثلون اهم فبة فٍ المججمع والذَن هم قادة المسجقبل وقادجه ، و
مثل هذه الظواهر وأثرها علً السلوك َجعلنا أكثر جحكما فٍ الظاهرة علً االطفال ، مما َساعد 

ا ال َمكن ججاهله هو أن هذه الدراسة المهجمَن فٍ الجخفَؾ من حدجها وجوسع انجشارها ، وم
جكشؾ خباَا مخاطر العنؾ االلكجرونٍ الذٌ َإدٌ لئلدمان االلكجرونٍ والعدوان والجنمر 
واالنعزال عن االخرَن وخفض مسجوي االداء فٍ انجاز المهام الدراسَة وؼَرها واالصابة 

فٍ بَان ما سبق وججضح اهمَة  بإعراض االكجباب ، لذا ججبَن اهمَة الدراسة الحالَة كونها جساهم
  -الدراسة بشكل جلٍ من خبلل ما َؤجٍ :

 االهمٌة النظرٌة :
وما بعدها وأسباب ظهور وانجشار هذه المشكبلت  ٕٕٓٓجوضح المشكبلت الجٍ جواجه الطفل قبل  .ٔ

 الجٍ َعد العنؾ االلكجرونٍ جزء منها.
وؼابب عن اذهان الكثَر من اولَاء انها جناقش موضوعا فٍ ؼاَة االهمَة وهو ذو مخاطر كبَرة  .ٕ

 االمور والمخجصَن.
 انها جسجهدؾ شرَحة مهمة وهم االطفال وهم علً جؤثَر مباشر مع هذه المشكلة . .ٖ
حاجة المججمع لجوعَة بسبب االنجشار السرَع لثقافة العنؾ االلكجرونٍ مع قلة انجشار اجراءات  .ٗ

 الجوعَة واإلرشاد.
 االهمٌة التطبٌقٌة : 

البحث جشخَص لظاهرة العنؾ االلكجرونٍ ومظاهرة ومإشراجه جفَد الباحثَن فٍ العمل َقدم  .1
 البحثٍ ضمن جلك المجاالت.

                                                           

الشباب ، مجمة التراث ، المجمد  سمككيات عمي رهكتهثي االنترنت شبكة عبر لمعنؼ ( التعرض2116رؤكؼ ، كعكاش ك رضا ، بكغرزة ) (1)
 السابع ، العدد الرابع ، جامعة الجمفة الجزائر.

 ، مجدالكم لمطبع كالتكزيع، الككيت.1( الشباب كاالنترنت ، ط2112بكدىاف ، ياميف محمد ) (2)



 

(8888) 

َقدم البحث اداة جساهم فٍ جشخَص وقَاس اثر الظاهرة وانجشارها فٍ المججمع باسلوب علمٍ  .2
 مقنن.

هذه الظاهر وما سوؾ َقدم البحث جوصَات ومقجرحات عملَة جساهم فٍ جقدَم افكار ومعالجات  .3
َنجج عنها من سلوكَات سواء فٍ البَت او فٍ المدرسة وذلك فٍ ضوء النجابج الجٍ سوؾ 

 َجوصل الَها البحث.
 اهداف البحث :

 الكشؾ عن مسجوي العنؾ االلكجرونٍ لدي االطفال.  .1
إَجدداد الفددروق ذات الداللددة االحصددابَة للعنددؾ االلكجرونددٍ المكجسددب حسددب مجؽَددر النددوع للطلبددة  .2

 .( اناث-الجبلمَذ )ذكورو
إَجاد الفروق ذات الداللة االحصابَة للعنؾ االلكجرونٍ المكجسب حسدب مجؽَدر المرحلدة الدراسدَة  .3

 المجوسطة(. -)االبجدابٍ
 .الكشؾ عن انماط العنؾ االلكجرونٍ الجٍ َواجهها الطفل .4
 .الكشؾ عن االثار النفسَة واالججماعَة الجٍ جنعكس علً شخصَة الطفل .5

 البحث:حدود 
 اقجصر البحث الحالٍ علً مفهوم العنؾ االلكجرونٍ. -الحدود الموضوعَة: .ٗ
 اقجصر البحث الحالٍ محافظة دَالً. -الحدود المكانَة : .٘
اقجصر البحث الحالٍ علً اولَاء امور الطلبة فٍ الدراسة االبجدابَة  -الحدود البشرَة: .ٙ

  .والمجوسطة
 .6ٍٕٔٓ العام انجزت هذه الدراسة ف  -الحدود الزمانَة: .1

 تحدٌد المصطلحات:
هو احد انواع العنؾ الذٌ َدؤجٍ مدن خدبلل اسدجخدام  ( :2116العنف االلكترونً / عرفه الكعبً ) .1

احد الوسابل الجكنولوجَدا سدواء عبدر االنجرندت او االجهدزة الذكَدة مدن حواسدَب وأجهدزة الهواجدؾ 
واألجهزة اللوحَة وأجهزة االلعاب مثدل االكدس بدوكس والبلَسجَشدن ، والجدٍ َدري االشدخاص مدن 

هدة صور او فَدَوهات او كلمدات مكجوبدة جدإثر خبللها  مظاهر العنؾ او َسمعونها من خبلل مشا
فددٍ الجانددب الفكددرٌ للشددخص فجصددبح سددلوك َمارسدده فددٍ مخجلددؾ جوانددب حَاجدده ومددن اهددم جلددك 

المإثرات االلعاب االلكجرونَة 
(1)

 . 
هو الصؽَر فٍ كل شٍء ، وأصل اللفظ مدن الطفولدة أو النعومدة ، (  ٕٙٓٓعرفه ؼَث ) الطفل : .2

المرحلدة العمرَدة الجدٍ َعَشدها اإلنسدان وهدو  وهدٍ كدذلك  واألنثدً وكلمة طفدل جطلدق علدً الدذكر
جحت سن الثامنة عشر، وهٍ كلمة مشجقة من طفَل، والطفَل هو الذٌ َعجمد علً اآلخرَن

(2)
. 

/ عرفهددا الباحددث : مدددي جددؤثر االطفددال بالضددرر الندداجج عددن العنددؾ  اآلثىىار النفسىىٌة واالجتماعٌىىة .3
االلكجروندٍ الموجدده ضدددهم مددن الوسددابل واألجهددزة والمواقدع االلكجرونَددة المخجلفددة وقددد جددرك ذلددك 

 جؤثَرا علَهم فٍ الجوانب الشخصَة ، والنفسَة ، واالججماعَة ، والصحَة واألسرَة ، ودراسَة. 
هدددٍ صدددَؽة منظمدددة نسدددبَاً لنمددداذج السدددلوك واالججاهدددات :  (2119الشخصىىىٌة /عرفهىىىا بىىىٌم ) .4

والمعجقدددات والقددَم النمطَددة الممَددزة لشددخص معددَن، والجددٍ َعجددرؾ بهددا اآلخددرون ، حَددث جعجبددر 
الشخصَة محصلة الخبرات الفردَة فٍ بَبة ثقافَة معَنة ومن خبلل جفاعل اججماعٍ مجمَز

(1)
. 

                                                           

 العربي ألبحاث الفضاء االلكتركني ، بيركت.المركز ، اصدارات  الطفؿ كالمعب ثقافة العنؼ اإللكتركني( 2116الكعبي ، فاضؿ ) (1)
 .دار المعرفة الجامعية لمطبع كالنشر كالتكزيع ،اإلسكندرية، 1ط عمـ االجتماع ، مفاىيـ مامكس( 2116)محمد عاطؼغيث ،  (2)
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 :اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 عنف االلكترونً :مفهوم ال

جنجشر هذه المشكبلت النفسَة واالججماعَة واالسرَة ومنها العنؾ  ٖٕٓٓلم َكن قبل عام 
االلكجرونٍ وهٍ مشكبلت ومعوقات ظهرت مع دخول االنجرنت واالجهزة الذكَة والقنوات 
 فضابَة، وبدء الطفل َجعامل معها بشكل مباشر مما جسببت فٍ ظهور العنؾ كسلوك وأداء وزاد

اقبال الطفل علً هذا الجقنَات مع سوء فهم واسجخدام وضعؾ رقابة ابوَة، فاصبح لدَنا طفل 
، اذ كانت االلعاب الجٍ َلعبونها جنمٍ َٖٕٓٓمجلك مإشرات العنؾ مقارنة باالطفال قبل عام 

قدراجهم وأفكارهم، وجحقق لهم الجفاعل مع االخرَن، وان العنؾ االلكجرونٍ هو كل فعل ضار 
رَن عبر اسجخدام الوسابل االلكجرونَة مثل الحواسَب والهاجؾ النقال وشبكات االجصال باآلخ

الهاجفَة ، شبكات نقل ألمعلومات شبكة االنجرنَت مجمثبلً بؤلفاظ القذؾ والسب والشجم بَن االفراد 
وكذلك الجروَج والجحقَر الفرد ، كما َمكن وصفه اَضا بؤنه كل سلوك ؼَر أخبلقٍ وؼَر 

به َرجبط بوسابط االلكجرونَة وانطبلقاً من هذان الجعرَفان َمكن ان نعد العنؾ مسموح 
االلكجرونٍ من أخطر أنواع العنؾ اذ انه َمس الحَاة االججماعَة والنفسَة لؤلفراد فهذا قد َإدٌ 

 بهم الً ارجكابهم جرابم جهدد االسجقرار األمنٍ واالججماعٍ مروراً باألسرة وانجهاء  بالمججمع
 اك انوع من العنؾ االلكجرونٍ.وهن

 : انواع العنف االلكترونً
العنؾ اللفظٍ عن قصد ومجعمد: َهدؾ هذا العنؾ الً الجعدٌ علً حقوق وحرَات اآلخرَن  .ٔ

بإَذابهم عن طرَق الكبلم او االلفاظ الؽَر مسموح بها وَججلً هذا النوع من العنؾ فٍ رفع 
والجحقَر المجمثل بنعت الشخص بؤلفاظ ؼَر مقبولة  الصوت عند المخاطبة واالهانة والشجم والسب

اذ َرجكز العنؾ اللفظٍ عند الكبلم عبر شبكات االجصال وذلك من اجل إَذاء وخلق جوء من 
 .القلق النفسٍ واالججماعٍ

العنؾ الجسدٌ)البدنٍ(: َخجلؾ هذا النوع من العنؾ عن العنؾ اللفظٍ اذ انه َسجخدم فَه  .ٕ
جهزة الحواسَب والهاجؾ فهذا النوع من العنؾ ؼالبا ما َصاحبه حالة الضرب والركل بالَد لؤل

من الؽضب والعدوان
(2)

. 
 : خصائص العنف االلكترونً

ال َحجاج الً اسجعمال القوة والضرب بالَد بل َحجاج الً وجود حاسوب وهاجؾ مجصل  .ٔ
والشجم والجروَج باالنجرنَت َسجعمل به الشخص الفاظ جمس الطرؾ المقابل مجمثبل بالقذؾ والسب 

 .له
َعد العنؾ االلكجرونٍ جرَمة مجعدد الحدود ومنجشرة فٍ كافة جوانب الحَاة وؼَر خاضه لنطاق  .ٕ

 .قانونٍ
صعوبة معرفة األشخاص الذَن َمارسون العنؾ نجَجة لنقص الخبرة لدي األجهزة األمنَة  .ٖ

 .والقضابَة فٍ الجعامل مع مثل هذا النوع من العنؾ
جرونٍ فٍ قَام بعض األشخاص باخجراق المواقع الرسمَة او الشخصَة او َساهم العنؾ االلك .ٗ

 .االسجَبلء علَها ما اجل الحصول علً األموال

                                                                                                                                                                                                 

 األردف. ،29 العدد التربكية، المجمة ،"إيجابيات كسمبيات اإللكتركنية، األلعاب (2114)  بشكر، نجالء (1)
( عالمة االلعاب االلكتركنية العنيفة بالسمكؾ العدكاني كالسمكؾ االجتماعي لدل طالب الركضة ، 2116الصكالحة ،عمي سميماف ) (2)

 ، فمسطيف.16مجمة جامعة القدس المفتكحة لالبحاث كالدراسات التربكية كالنفسية ، المجمد الرابع ، العدد 



 

(8888) 

ان مرجكبٍ العنؾ َكونون فٍ العادة من ذوٌ االخجصاص فٍ مجال األنجرنَت او علً األقل  .5
األشخاص الذَن لدَهم معرفة قلَلة فٍ الجعامل مع الحاسوب وشبكات االجصال

(1)
. 

 : االثار السلبٌة للعنف االلكترونً
 :َسعً العنؾ االلكجرونٍ الً جحقَق جملة من ااالمور وَمكننا بَان أبرزها

 نشر القلق االججماعٍ والنفسٍ بَن االفراد الذَن َمارسون االنجرنَت وشبكات الجواصل. .ٔ
 .جعرض سبلمة االسرة والمججمع وأمنه للخطر واالنجقام من الخصوم .ٕ
 .اإلعبلن وجذب االنجباه وإثارة الرأٌ العام وجمع األموال واالسجَبلء علَهاالدعاَة و .ٖ
 .االخبلل بالنظام العام لشبكات االنجرنَت مما قد َإدٌ الً ممارسة العنؾ ضد االفراد .ٗ
.الجشهَر وجشوَه السمعة لدي بعض االفراد المعرضون للخطر .5

(2)
 

 :االثار النفسٌة واالجتماعٌة للعنف االلكترونً على الطفل وشخصٌته 
ان فهم المخاطر االججماعَة للعنؾ االلكجرونٍ ومعرفة اثارها علً الحَاة االججماعَة علً 
الطفل و َسجدعٍ الوقوؾ علَها، فهذا ال َجم إال من خبلل الجؽَرات الجٍ َشهدها العالم الَوم ومن 

ات ما َجعلق بعبلقجها بشبكة االنجرنَت وما جحمله من برامج ومواقع وخدمات بَن اهم هذه الجؽَر
ثقافَة ؼربَة ججناقض مع قَم مججمعاجنا العربَة واإلسبلمَة والجٍ قد جإدٌ باألفراد الً سلك 
سلوكَات شاذة ومنحرفة كاالنحرافات اللفظَة والضرب والسب والجحقَر الشخص بؤلفاظ ؼلَظة 

.والجٍ ال جلقٍ قبوال اججماعَاً جمس حَاجه الخاصة 
(3)

 
ولعل من اهم مخاطر العنؾ االلكجرونٍ منها جصدع الجنشبة االسرَة اذ انه َعمل علً 
اظهار ظاهرة العدوان والجقلَد واالنعزال والجنمر فٍ سلوك الطفل ، وهذا ما قد َعمل علً إشاعة 

لً ارجكاب جرابم مخلة باألدب القلق والجوجر والصراع بَن االطفال وبالجالٍ قد َإدٌ بهم ا
اإلنسانٍ واالججماعٍ فضبل عن احداث مشاعر عدوانَة وعدابَة كالجهجم باأللفاظ والعبوس 
واحمرار الوجه وكذلك بالنظرات الؽاضبة عن طرَق العَون او باسجخدام الفم عن طرَق البصق 

جهدَد واالنجقام فضبل عن او اصدار أصوات االحجقار واالسجنكار فَلوح الطفل الؽاضب بالثؤر وال
اسجخدامها بالفعل فٍ االَذاء بالشجم والقذؾ عبر الوسابط االلكجرونَة ، وزَادة علً ذلك فان 
جصدع عملَة الجنشبة االسرَة علً مسجوي البَت او المدرسة قد جودٌ دوراً مهما فٍ ممارسة 

باألمان واالطمبنان النفسٍ  العنؾ اإللكجرونٍ وهذا راجع الً القلق وانعدام الدؾء وعدم الشعور
للطفل، فالطفل الذٌ َعَش فٍ بَبة ججسم بالعدوان واإلحباط جإدٌ به الً قَام بؤفعال ؼَر مسبوقة 

من قبله وهذا ما قد ججرك اثارها علً االسرة وعلً حَاجه االججماعَة
(4)

 . 
وال شك فَه ان العنؾ االلكجرونٍ الصادر من خبلل الوسابل اإللكجرونَة الحدَثة سواء 
كان فٍ الفَس بوك او جوَجر وؼَرها من مواقع الجواصل االلكجرونٍ وأجهزة الهواجؾ الذكَة 
واللوحَة وأجهزة الفَدَو كَم َعد جرَمة لما فَه من اعجداء علً سمعة الفرد كما وَعد من 

طَرة الجٍ َجعدي شرها الً كل فبات المججمع فهو َطال اعراض الناس وحرماجهم االمراض الخ
                                                           

 .(31: 2111مرجع سبؽ ذكره )اليشمرم، (1)
( االثار االجتماعية لالنترنت عمي الشباب ، دار كمكتبة االسرار، 2116عبد المجيد ، محمد سعيد كعبد المطيؼ ، كجدم شفيؽ ) (2)

 القاىرة.
المعمكمات عمي  ( االثار االمتصادية كاالجتماعية لثكرة االتصاالت كتكنمكجيا لثكرة االتصاالت كتكنكلكجيا21118االخرس ، ابراىيـ ) (3)

 العربية ، ايتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، مصر.الدكؿ 
 .(53: 2116مصدر سبؽ ذكره )عبد المجيد، كعبد المطيؼ ، (4)
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خاصة فٍ ظل الجطور االلكجرونٍ الذٌ َشهده العالم الَوم وقد عده العنؾ االلكجرونٍ عبر وسابل 
 اإللكجرونَة من قبل المخجصَن فٍ الحقوق القانونَة جرَمة بل من اشنع الجرابم لسرعة انجشاره.

 : التً تفسر العنف االلكترونًالنظرٌات 

 : )1989-1911لجورج هومانز )نظرٌة التبادل االجتماعً  .1
جحظددً نظرَددة الجبددادل االججمدداعٍ بؤهمَددة منهجَددة خاصددة أضددفت علَهددا نوعدداً مددن العلمَددة  

جعلت باإلمكان جفسَر كل من الظدواهر باالعجمداد علدً مقارباجهدا،ال لسدهولة مفاهَمهدا فحسدب بدل 
مدن الجفداعبلت الَومَدة القابمدة بدَن اإلفدراد وحددة جحلَلَدة ربَسدَة َمكدن عدن طرَقهدا  ألنها اجخذت

جفسَر العملَات االججماعَة الجٍ جحكم البنَات المعقدة للجماعات والمججمعات ، جطرح الجبادلَة فدٍ 
دل، جفسَرها للعنؾ االلكجرونٍ اججاهَن ، األول َإكد علً الجناسق والجكافإ فٍ نوع السلوك المجبدا

وَمكن الجعبَر عن هذه الحقَقة من خبلل الطبَعدة لمشداعرنا ججداه اآلخدرَن ، إذ إن المشداعر الجدٍ 
جظهر علدً وجده الشدخص هدٍ انعكداس للمشداعر الجدٍ علدً وجده الشدخص األخدر، وبدذلك َكدون 
العنؾ شكبلً من إشكال السلوك المجبادل بَن األشخاص طبقاً للقاعدة الجدٍ جطرحهدا هدذه النظرَدة ، 

بهذا فؤن أٌ سلوك عدوانٍ من قبدل أٌ فدرد سدوؾ َقابلده سدلوك مماثدل، أٌ إن العندؾ علدً فدق و
الصَؽة السابقة ال َجعدي إن َكون سلوكاً انجقامَاً َعوض من خبلله الفرد مدن أذي خلدق لدَده قددراً 

من األلم والمعاناة ومن ثم فهو هجوم مضاد َرمٍ الً جحقَق العدالة
 (1)

 . 

نٍ فَإكددد إن العنددؾ ال َحدددث نجَجددة لعملَددات جبددادل القددوة أو األثددر المددإذٌ إمددا االججدداه الثددا
فحسب، وإنما َنشؤ نجَجدة لوجدود خلدل اسدماه جدورج هومدانز )الجدوازن العلمدٍ العظدَم( أو َحددث 
عندما جكون المنافع أو الفوابد المجرجبة علً سلوك معَن اقل من الكلفدة أو الخدمدة، وفدٍ مثدل هدذه 

اس أنفسهم فٍ مواقؾ ضاؼطة ومحبطة جنعدم فَها البددابل إمدامهم عندد ذاك َفشدل الحاالت َجد الن
الجبادل وَظهر الجوجر وَصبح الصراع هو البدَل المحجمل إمامهم

 (2)
 . 

وجإكد أَضاً هذه النظرَة علً انه إذا قام شخص ما بسلوك عدوانٍ ضد شخص أخر فدبل بدد  
وَمكدن إن َوجده العندؾ ضدد المإسسدة االججماعَدة سدواء إن جكون النجَجة سلوكاً عدوانَاً ممداثبلً، 

كانددت األسددرة ، او المدرسددة، او مإسسددة اقجصددادَة أو اججماعَددة ، فالسددلوك المعجدداد هددو اسددججابة 
 ت والضوابط.للعنؾ الذٌ جمارسه مإسسات المججمع ضد الفرد المججسد فٍ الجزاءا

 : (1986-1911)النظرٌة التفاعلٌة الرمزٌة لهربرت بولمر . 2

الفكرة األساسَة لهذه النظرَة إن اإلفراد َجصرفون حَال األشَاء علدً أسداس مدا جعدَش جلدك  
األشَاء المعروفة المعانٍ ، وَقددم هدذا االججداه منظدوراً معرفَداً فدٍ دراسدة الشخصدَة َعجمدد علدً 

لدك النشداط الدذٌ جحلَل الجفكَر وعملَاجده مدن خدبلل جؤكَدده علدً المعدانٍ، فالجفاعدل الرمدزٌ هدو ذ
َفسر الناس من خبلله أفعال بعضهم وجصرفاجهم وإَحاءاجهم علً أسداس المعندً الدذٌ َضدفَه هدذا 

 الجفسَر وعادة ما َجصل ذلك الجفسَر بالسلوك الخارجٍ. 
وبما إن هذه النظرَة جعجبر الرموز والكلمات واإلشارة من مبادبها األساسَة لذا َعجبدر العندؾ 

ضددد اإلفددراد سددواء أكددان العنددؾ لفظَدداً أم جسدددَاً واحددداً مددن جلددك الجعبَددرات االلكجرونددٍ الموجدده 
األساسَة للنظرَة الجفاعلَة الرمزَة
 

، وبهذا فإن سلوك الفرد والجماعات ما هدو إال ججسدَد للرمدوز 

                                                           

  التنكع، ترجمة عالء الديف كفائي ك مايسو النياؿ كىير محمد ، دار الفكر، عماف.(النمك)( نظريات الشخصية االرتقاء 2119الف،بيـ ) (1)
 دار العيف لمنشر ، القاىرة. ،1 ط الحصادم، نجيب البحر، مني ترجمة االجتماعية، النظرية  (2118) كرس شمنج ، (2)
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وان العملَات اإلدراكَة والمعرفَة عندد  الجٍ َشاهدها الفرد وَجؤثر بها سلباً أو إَجاباً بشكل مباشر،
إلفراد هٍ الجٍ بإمكانها معرفة وجحدَد نوع العبلقات بَن اإلفدراد وباسدجطاعجها إن جكدبح العددوان ا

أو جسهله
 (1)

. 
وججدر اإلشارة  الً إن الجفاعلَة الرمزَة جعاملت مدع العندؾ بوصدفة مشدكلة اججماعَدة جهددد 

عات َدإدٌ الدً انهَدار االجفاق الجماعٍ المشجرك بشؤن الواقع ، إذ إن الصراع بَن اإلفراد والجما
االجصددال بددَن هددذه الجماعددات المجصددارعة وَصددبح مددن الصددعوبة إمكانَددة االجفدداق بشددؤن القضدداَا 
المشددجركة ، وفَمددا َجعلددق بؤسددباب العنددؾ نجددد إن الجفاعلَددة الرمزَددة قددد جعارضددت عددن الجؽَددرات 

ندداس الددً البَولوجَددة والنفسددَة وأضددحت بدددال مددن ذلددك بجقصددٍ الظددروؾ الجددٍ جحددت ظلهددا َلجددؤ ال
العنؾ فٍ إدارة عبلقاجهم االججماعَة
.

 
 : الدراسات السابقة

 :بعنوان )العنف االفتراضً على االنترنت( Dmitri & Marko (2010)دراسة . 1
جهددددؾ الدراسدددة الدددً الجعدددرؾ الدددً اهدددم المدددإثرات علدددً مسدددجخدمٍ االلعددداب االلكجرونَدددة       

واالنجرنددت للعنددؾ ، اسددجخدم الباحثددان المددنهج الججرَبددٍ للدراسددة ، وجددم اخجَددار عَنددة البحددث مددن 
( ٖٕٔالمسجخدمَن لبلنجرنت بشكل مسجمر ، جم اخَارهم بطرَقة عشوابَة ، بلػ عدد افدراد العَندة )

( اندداث وكددان شددرط البدددء بالدراسددة ان َجواصددل كددل افددراد العَنددة ٙٗ( ذكددور و)1ٙٔمددنهم )فددرد 
باالنجرنددت لمدددة خمددس سدداعات وقددد قسددم الباحثددان العَنددة الددً مجمددوعجَن ضددابطة وججرَبَددة وجددم 
جطبَق الدراسة ، اظهرت النجابج ان المإثرات الجٍ جإدٌ الً العنؾ عبر االنجرنت واأللعاب الجدٍ 

لمشجركون هٍ مكان اللعب ونوع اللعبة والجفاعدل مدع اللعدابَن االخدرَن ومددة البقداء فدٍ َمارسها ا
العب
 (2)

. 
  :( بعنوان )ممارسة العنف االلكترونً لدى الشباب الجامعً(2117دراسة عبد الحسٌن وعبٌد ). ٕ

جهدؾ الدراسة الً الجعرؾ علً العنؾ االلكجرونٍ لدي الشباب الجامعٍ ، و والفدروق فدٍ  
العنؾ االلكجرونٍ لدي الشباب الجامعٍ وفق مجؽَر االنوع )ذكور، اناث(، وقدد قدام الباحثدان ببنداء 

( 1ٓاداة لقَدداس العنددؾ االلكجرونددٍ ، وجددم اخجَددار طلبددة جامعددة بؽددداد كعَنددة للبحددث وبلددػ عددددهم )
روندٍ طالب وطالبة ، اظهرت نجابج البحث ان طلبة جامعة بؽداد َمارسون سلوكَات العندؾ االلكج

وبشكل وأضح كما اشارت النجدابج ان الدذكور اكثدر ممارسدة للعندؾ االلكجروندٍ مدن االنداث داخدل 
الوسط الجامعٍ واالسرٌ ، والمججمع المحلٍ
 (3)

. 
 

 : اجراءات البحث
 : منهج البحث

اسجخدم المنهج الوصفٍ الجحلَلٍ باعجباره انسب المناهج والجٍ ججبلءم وأهداؾ البحث 
 الحالٍ.
 : البحثمجتمع 

 جمثل مججمع البحث بؤولَاء امور الطلبة .  

                                                           

 التكزيع ، االردف. ك لمنشر الشركؽ دار ،1 ط االجتماع، عمـ في المعاصرة النظرية (2118عيسي ) ابراىيـ اف ،عثم (1)
 ( العنؼ الرممي كيؼ نحمي أبناءنا منو ، ترجمة عمر خميفة ، بكابة مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج.2111داماني، بيجاؿ ) (2)
الجامعي ، مجمة البحكث التربكية كالنفسية  الشباب لدل االلكتركني العنؼ ( ممارسة2117عبد الحسيف ، بشرل كعبيد ، انعاـ مجيد ) (3)

 لبحكث النفسية ، جامعة بغداد.، مركز ا55، العدد 
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 :عٌنة البحث 
 ( ادناه َوضح ذلك .ٔ( فرد والجدول )ٓٓٔبلػ عدد افراد عَنة البحث الحالٍ )

 (1جدول )
 ٌوضح عٌنة البحث

 عدد االفراد افراد العٌنة 

اولٌاء امور طلبة الدراسة 
 االبتدائٌة 

51 

اولٌاء امور الطلبة للدراسة 
 المتوسطة 

51 

 111 المجموع

 : خطوات بناء اداة البحث )االستبانة(
 علً االطبلع ، وبعد مناسبة أداة علً الباحث حصول ولعدم الحالٍ البحث أهداؾ لجحقَق

السابقة ، وقد اجري الباحث كذلك دراسة اسجطبلعَة مَدانَة من خبلل  والدراسات األدبَات
( فرد ، ٘ٔاسجبانة مفجوحة الً اولَاء امور الطلبة فٍ الدراسة االبجدابَة والمجوسطة وبلػ عددهم )

( فرد ، وكان افراد العَنة من اولَاء َمثلون ٘ٔوعدد من المعلمَن والمدرسَن وبلػ عددهم )
درسَن والمعلمَن من الذكور واالناث وَدرسون بمدارس لكبل الجنسَن ،  طبلب وطالبات والم

وبعد جحلَل اجابات عَنة الدراسة االسجطبلعَة الجٍ ساهمت اَضا فٍ بناء اداة البحث الحالٍ ، 
  -من خبلل الخطوات السابقة الجٍ جم اسجعراضها ، قام الباحث ببناء اداة البحث الحالٍ :

،  جكونت االسجبانة من اربع مجاالت هٍ )المظاهر االسرَة)العنؾ االلكجرونٍ( و 
( فقرات ، لذا جكونت ٙالمظاهر االججماعَة ، المظاهر النفسَة والجربوَة( وكل مجال َجكون من )

ابدا( ولكل بدَل وزن َمثل  -احَانا -وأمام كل فقرة ثبلث بدابل )دابما  ( فقرةٕٗاالسجبانة من )
االَجابَة والعكس للفقرات السلبَة  وكانت اعلً درجة للمقَاس ( للفقرات ٔ،ٕ،ٖدرجة وهٍ )

 (.6ٗ( وما الوسط الفرضٍ فَبلػ )ٕٗ( واقل درجة )1ٕ)
 : صدق االداة )الصدق الظاهري لالستبانة(

 أُعد الذٌ للؽرض المقَاس جؤدَة مدي عن جكشؾ الجٍ الساَكومجرَة الخاصَة هو الصدق
 أداة صدق من الجحقق جقَسه ، وألجل أن َفجرض لما الفقرات قَاس علً دلَل من اجله ، وهو

 وذلك المقَاس بناء مسجلزمات من َعد الذٌ الصدق الظاهرٌ باسجخراج الباحث قام البحث
 علً االبقاء ضوء جحكَمهم للفقرات جم وفٍ ، مقَاس العنؾ االلكجرونٍ للمحكمَن  فقرات بعرض
فكانت جمَع الفقرات قد  وبذلك قبول نسبة جمثل وهٍ فؤعلً  %)6ٓنسبة ) حصلت الجٍ الفقرات

حازت علً هذه النسبة مع اجراء بعض الجعدَل لبعض الفقرات مع الحفاظ علً المعنً العام 
 للفقرة والمقَاس ككل.

 
 : تحلٌل فقرات القٌاس احصائٌا

  : القوة التمٌزٌة 
 -الخطوات اآلجَة :لحساب القوة الجمََزَة لكل فقرة من فقرات المقَاس جم اجراء 

 جطبَق المقَاس علً عَنة الجحلَل ثم جحدَد الدرجة الكلَة لكل اسجمارة . .ٔ
 جرجَب االسجمارات جنازلَاً بحسب درجاجها الكلَة من أعلً درجة إلً أوطؤ درجة .ٕ
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%( من 1ٕ%( من االسجمارات الحاصلة علً أعلً الدرجات فٍ المقَاس و)1ٕجعََن ) .ٖ
أدنً الدرجات وجمثبلن مجموعجَن بؤكبر حجم وأقصً جماَز ممكن، االسجمارات الحاصلة علً 

( اسجمارة وعلَه فان عدد االسجمارات الجٍ خضعت 1ٕوبلػ عدد االسجمارات فٍ كل مجموعة )
 ( اسجمارة.ٗ٘للجحلَل َكون )

اسجخراج الوسط الحسابٍ واالنحراؾ المعَارٌ لدرجات المفحوصَن لكل مجموعة عن كل فقرة  .ٗ
لمقَاس ثم طبق االخجبار الجابٍ لعَنجَن مسجقلجَن الخجبار الفروق بَن درجات من فقرات ا

( 16( وبدرجة حرَة )٘ٓ.ٓالمجموعة العلَا والمجموعة الدنَا فٍ كل فقرة عند مسجوي داللة )
 ( َبَن ذلك :ٕوقد جبَن جمَع الفقرات ممَزة وجدول )

 ( ٕجدول )
 القوة التمٌزٌة للفقرات

 
 ارتباط الفقرة بالدرجة الكلٌة للمقٌاس:

، إِذ انَّ من االخجبار بؤكملهَقصد بها معامل االرجباط بَن األداء علً كل فقرة واألداء علً 
ممَزات هذا األسلوب أَن َقدم مقَاساً مججانساً فٍ فقراجه ، إذ إِن الفقرة الجٍ جرجبط ارجباطاً ضعَفاً 
جداً مع المحك )المقَاس( جعد ؼالباً فقرة جقَس سمة جخجلؾ عن جلك السمة الجٍ جقَسها فقرات 

مفهوم الذٌ َقَسه المقَاس بصفة المقَاس األخري إِذ َجب اسجبعادها ، بمعنً ان الفقرة جقَس ال
عامة ، وجوفر أحد مإشرات صدق البناء  . لذا ُجعد هذه  الطرَقة من أكثر الطرابق اسجعماالً فٍ 

 جحلَل فقرات االخجبارات والمقاََس. 

القٌمة التائٌة  المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا ت
االنحراف  الوسط الحسابً المحسوبة

 المعٌاري
االنحراف  الوسط الحسابً

 2.221 1.613 2.221 1.555 3.553 1 المعٌاري
2 2.464 1.664 2.2124 1.6971 4.525 
3 1.381 1.597 2.123 1.725 3.925 
4 4.153 1.728 2.157 1.781 6.651 
5 2.471 1.637 1.892 1.814 7.554 
6 2.285 1.711 2.117 1.815 2.168 
7 2.642 1.613 2.119 1.824 5.536 
8 2.684 1.548 2.154 1.773 6.239 
9 2.723 1.573 2.171 1.823 7.536 

11 2.595 1.591 1.982 1.761 9.237 
11 2.452 1.617 1.982 1.687 11.643 
12 2.756 1.552 2.232 1.773 3.141 
13 2.535 1.618 1.982 1.754 3.361 
14 2.751 1.486 2.189 1.756 3.519 
15 2.678 1.539 2.178 1.721 7.211 
16 2.441 1.616 2.116 1.754 3.783 
17 2.571 1.574 2.183 1.753 4.676 
18 2.333 1.763 1.964 1.749 5.471 
19 2.339 1.636 1.963 1.749 6.171 
21 2.684 1.513 2.184 1.739 11.247 
21 2.761 1.492 2.154 1.728 9.861 
22 2.661 1.556 2.154 1.773 7،882 
23 2.285 1.711 2.117 1.815 3.168 
24 2.751 1.486 1.892 1.814 5.554 
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ولحساب معامل االرجباط بَن درجة كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلَة للمقَاس اسجعمل         
(، وقد جبَن أن  Pearson Correlation Coefficientرجباط بَرسون )الباحث معامل ا

( ٘ٓ.ٓمعامل االرجباط بَن درجة الفقرة والدرجة الكلَة جمَعها ذات داللة إحصابَة عند مسجوي)
( 11( وبدرجة حرَة )66ٓ.ٓألن جمَع معامبلت االرجباط أعلً من القَمة الجدولَة البالؽة )

 ( َوضح ذلك.  ٖوالجدول )
 (ٖجدول)

 معامبلت االرجباط بَن درجة الفقرة والدرجة الكلَة للمقَاس
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤشرات الثبات :
َقصد بالثبات الدقة فٍ أداء األفراد واالسجقرار فٍ النجابج عبر الزمن ، وعدم جؤثر نجابج 
االخجبار بصورة جوهرَة بذاجَة المفحوص، أو إن االخجبار فَما لو ُكرر علً المجموعة نفسها 

 -ابعد فجرة زمنَة نحصل علً النجابج نفسها أو مقاربة ، وقد جم اسجخراج قَمة معامل الثبات الف
( وكذلك جم 6ٗ.ٓ، فكانت قَمة معامل ثبات المقَاس )Cronbaach Alfa Methodكرونباخ 

( َوما فكانت قَمة ٘ٔاسجخراج الثبات بطرَقة اعادة االخجبار ولنفس العَنة بعد مدة زمنَة بلؽت )
 ( .61.ٓالثبات )

 :الوسائل االحصائٌة
 النجابج  . ( لجحلَل الفقرات واسجخراجspssاسجخدم الباحث برنامج )

 :عرض النتائج 
 على وفق االهداف التً تم وضعها :سوف ٌتم عرض النتائج 

 : وى العنف االلكترونً لدى االطفالالكشف عن مست :اوال

ان  للبَانات  االحصابٍ الجحلَل وبعد جحلَل اسججابات االفراد علً االسجبانة ، اظهر
( اما ٘.٘( وبانحراؾ معَارٌ قدره )٘.ٖٙالحسابٍ لمسجوي للعنؾ االلكجرونٍ هو ) المجوسط

 معامل االرتباط تسلسل الفقرة
تسلسل 
 الفقرة

 معامل االرتباط

1 1.126 13 1.218 

2 1.224 14 1.236 

3 1.245 15 1.168 

4 1.137 16 1.245 

5 1.331 17 1.355 

6 1.242 18 1.118 

7 1.182 19 1.119 

8 1.195 21 1.163 

9 1.223 21 1.182 

11 1.144 22 1.354 

11 1.275 23 1.425 

12 1.171 24 1.213 
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( ولمعرفة الفرق بَنهما جم اسجخدام االخجبار الجابٍ لعَنة واحدة 6ٗالمجوسط الفرضٍ فقد بلػ )
( عند مسجوي 16.ٖ( مع القَمة الجدولَة البالؽة )٘وعند مقارنة القَمة الجابَة المحسوبة البالؽة )

 ( .ٗ( واظهر ان الفرق دال احصابَا كما فٍ جدول )٘ٓ.ٓلة )دال

 (ٗجدول )

 الوسط الحسابٍ واالنحراؾ المعَارٌ والقَمة الجابَة لعَنة واحدة

المتوسط  العٌنة
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الفرضً

القٌمة التائٌة 
 المحسوبة

القٌمة التائٌة 
 الجدولٌة

مستوى 
 الداللة

111 63.5 5.5 48 5 3.98 1.15 

( ان مسجوي العنؾ االلكجرونٍ لدي االطفال ٗجوضح المإشرات االحصابَة فٍ الجدول )
مرجفع من خبلل المإشرات السلوكَة الجٍ َراها والدٌ الطفل من خبلل اجاباجهم علً اداة البحث 

جعلم  (، وَجضح ان الطفل قد1ٕٔٓٓوججفق نجابج هذه الدراسة مع دراسة عبد الحسَن وعبَد )
الكثَر من السلوكَات الجٍ جنمٍ مظاهر العنؾ من خبلل ممارساجهم االلعاب االلكجرونَة ومشاهدة 
الفَدَوهات فٍ االنجرنت واألجهزة الذكَة بمخجلؾ انواعها مع قضاء وقت طوَل فٍ هذه االلعاب 

 وضعؾ الرقابة والمجابعة االسرَة  .
  :اناث(-إٌجاد الفروق ذات الداللة االحصائٌة للعنف االلكترونً المكتسب حسب متغٌر النوع)ذكور :ثانٌا

ا دالة فروق جوجد ًَ  الحسابٍ الوسط أن الذكور واإلناث ، اذ وجد بَن الدرجات فٍ إحصاب
 بانحراؾ (1.٘ٔالحسابٍ لئلناث ) والوسط (1ٔ.ٗ) قدره معَارٌ ( بانحراؾٕ.1ٔللذكور)
 نجابج وقد اسجخدم الباحث االخجبار الجابٍ لعَنجَن مسجقلجَن، فؤظهرت ، (ٕٗ.ٕ) رهقد معَارٌ
اإلناث  درجات ومجوسط الذكور درجات مجوسط بَن إن الفروق لعَنجٍ الجابٍ االخجبار اسجخدام

ا مقَاس العنؾ االلكجرونٍ علً ًَ  الجابَة القَمة كانت حَث ٘ٓ.ٓ داللة مسجوي عند دال إحصاب
 َوضح (٘)( والجدول 1ٙ.ٔ) البالؽة الجدولَة القَمة من القَمة أكبر وهذه (ٔٔ.ٖ) المحسوبة

 . ذلك
 (٘جدول )

 قَمة المجوسط الحسابٍ واالنحراؾ المعَارٌ 

 العدد الجنس
الوسط 
 الحسابٍ

االنحراؾ 
 المعَارٌ

درجة 
 الحرَة

القَمة 
الجابَة 

 المحسوبة

القَمة 
الجابَة 
 الجدولَة

مسجوي 
 الداللة

 1ٔ.ٗ ٕ.1ٔ ٓ٘ ذكور
16 ٕ.ٕ1 ٔ.1ٙ ٓ.ٓ٘ 

 ٕٗ.ٕ 1.٘ٔ ٓ٘ إناث

( ان الذكور هم اكثر عرضة للعنؾ ٘جوضح المإشرات االحصابَة فٍ جدول )
( ، وجفسر النظرَة  (Dmitri & Markoااللكجرونٍ من االناث وججفق هذه الدراسة مع دراسة 

الجفاعل جلك المإشرات فٍ ضوء الجفاعبلت االججماعَة بَن الطفل الذٌ َسجخدم االلعاب 
االلكجرونَة ومواقع ااالنجرنت وخاصة بشكل مفرط ولساعات طوَلة فانه َجؤثر بها بشكل جفاعلٍ 

َعطٍ مساحات  حسٍ سلوك وَنقل ذلك الجؤثَر الً بَبجه االججماعَة الجٍ َعَش بها وان مججمعنا
كبَرة للذكور فٍ جعلم سلوكَات جدَدة وججربجها فَكجسب خبرات جدَدة سواء اَجابَة ام سلبَة ، 



 

(8888) 

لذا جوضح هذه النظرَة ن الذكور هم اكثر جؤثَرا ألنهم اكثر جفاعبل مقارنة باإلناث وان االسرة 
قات اججماعَة جقلل الرقابة علً الذكور مقارنة باإلناث وَسمح لهم بالخروج وجكوَن عبل

فَكجسبون وَجعلمون مظاهر العنؾ من خبلل اسجخدام االنجرنت وممارسة االلعاب وحجً اوقات 
 مجؤخرة من الَل.

إٌجىىىاد الفىىىروق ذات الداللىىىة االحصىىىائٌة للعنىىىف االلكترونىىىً المكتسىىىب حسىىىب متغٌىىىر المرحلىىىة  :ثالثىىىا
 :المتوسطة(  -الدراسٌة )االبتدائً

ا دالة فروق جوجد ًَ المرحلة االبجدابَة والمرحلة المجوسطة ، اذ  بَن الدرجات فٍ إحصاب
الحسابٍ  والوسط (ٖٔ.ٖ) قدره معَارٌ ( بانحراؾ1.1ٔلبلبجدابٍ ) الحسابٍ الوسط أن وجد

وقد اسجخدم الباحث االخجبار الجابٍ لعَنجَن  (،ٕ٘.ٙ) قدره معَارٌ بانحراؾ (ٖ.ٕٕللمجوسطة )
المرحلة  درجات مجوسط بَن إن الفروق لعَنجٍ الجابٍ باراالخج اسجخدام نجابج مسجقلجَن، فؤظهرت
ا فٍ علً مقَاس العنؾ االلكجرونٍ المرحلة المجوسطة درجات االبجدابَة ومجوسط ًَ  دال إحصاب

 القَمة من القَمة أكبر وهذه (ٗ) المحسوبة الجابَة القَمة كانت حَث ٘ٓ.ٓ داللة مسجوي عند
 . ذلك َوضح (ٙ)( والجدول 1ٙ.ٔ) البالؽة الجدولَة

 (ٙجدول )
 قَمة المجوسط الحسابٍ واالنحراؾ المعَارٌ لمجؽَر المرحلة الدراسَة

 العدد الجنس
الوسط 
 الحسابٍ

االنحراؾ 
 المعَارٌ

درجة 
 الحرَة

القَمة 
الجابَة 

 المحسوبة

القَمة 
الجابَة 
 الجدولَة

مسجوي 
 الداللة

 ٖٔ.ٖ 1.1ٔ ٓ٘ االبجدابَة
16 ٗ ٔ.1ٙ ٓ.ٓ٘ 

 ٕ٘.ٙ ٖ.ٕٕ ٓ٘ المجوسطة

 

( ان طلبة الدراسة المجوسطة هم اكثر جؤثَرا ٙجوضح المإشرات االحصابَة فٍ جدول )
بالعنؾ االلكجرونٍ من الطلبة الدراسة االبجدابَة ، جوضح نظرَة الجفاعلَة الرمزَة ذلك بسبب ان 

َسعون لجحقَق طلبة الدراسة الموسطة اكثر نضجا مقارنة بطلبة االبجدابَة وان طلبة المجوسطة 
حاجات جخجلؾ عن االبجدابَة ألنهم اججازوها فحققوا بها اشباع لذا فان اشد حاجة َرؼبون فٍ 
جحقَقها هٍ االسجقبلل واثبات الذات وخاصة بعَد عن االسري لذا فؤنهم َمارسون هذه االلعاب 

رون علً جحقَق ما وَجبادلونها الكجرونَا ألنها جحقق لهم االحساس باالسجقبلل الرمزَة وأنهم قاد
َرَدونه حجً وان كان ضمن العالم االفجراضٍ ، مما نجدهم شدَد االندماج باأللعاب ومواقع 
االنجرنت ومشاهدة الفَدَوهات الجٍ جحقق رؼباجهم ، لذا هم اكثر جؤثَر بمظاهر العنؾ االلكجرونٍ 

بب لهم القلق والجوجر مما كونهم ضمن مرحلة المراهقة الجٍ ججدفق بها الطاقة النفسَة المفرطة فجس
جدفعهم الكجساب سلوكَات العنؾ االلكجرونٍ وجحوَلها كسلوك فٍ عالمهم وبَباجهم الجٍ َعَشونها 
مما َفسر رؼبجهم فٍ جقلَد العنؾ المشاهد واسجعمال اسلحة القجال وأدواجه فٍ هذه المرحلة 

وشبكات االنجرنت واإلفراط  العمرَة لؤلطفال مع ضعؾ الرقابة االسرَة وجوفر االجهزة الذكَة
 باالسجخدام مع سوء االسجخدام من االطفال.
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 :االلكترونً التً ٌكتسبها الطفل  الكشف عن انماط العنف :رابعا
اسجخدم الباحث الوسط الحسابٍ ،والنسبة المبوَة لجحدَد  جحقَق الهدؾ الثانٍ لؽرض

الفقرات جنازلَا حسب قَمة االوساط مظاهر العنؾ االلكجرونٍ الجٍ جعلمها الطفل ، وقد رجبت 
 ( .1المرجحة وكما موضح فٍ جدول )

 (7جدول )
 مرتبا تنازلٌامظاهر العنؾ االلكجرونٍ 

 المظاهر ت
 الوسط

 الحسابً
النسبة 
 المئوٌة

1 
ٌرغب باختراق البرٌد اإللكترونً لشخص ما، والسطو 

 على حساباته االلكترونٌة.
4.65 87.56 

2 
االلكترونٌة التً توجهه نحو العنف فً ٌمارس االلعاب 

 البٌت والمدرسة
4.63 86.61 

 85 4.61 ٌمٌل نحو ممارسة سلوك االتمرد بالتعامل مع االخرٌن 3

 84.23 4.58 ٌحب السٌطرة على االخرٌن من حوله 4

5 
االندماج مع االلعاب التً تحقق له اشباع لغرائز العنف 

 والعدوان
4.55 83 

6 
مؤشرات تأثٌر العنف االلكترونً من خالل تظهر لدٌه 

 ادائه اللفظً والسلوكً
4.51 82.12 

7 
سوء استخدام االنترنت ٌوجه انظار الطفل نحو الجوانب 

 الجنسٌة واالباحٌه واالنحالل االخالقً
4.47 81.54 

8 
عندما بدء الطفل بقضاء ساعات طوٌلة على االنترنت ظهر 

وإهمال الواجبات المدرسٌة لدٌه سلوكٌات جدٌدة كالصراخ 
 والمٌل الى التدخٌن

4.43 79.34 

9 
ٌكون مجموعات الكترونٌة على مواقع التواصل تضم من 

 هم ٌشاركونه فً العاب القتال والعنف والحرب
4.41 78.13 

 المظاهر ت
 الوسط

 الحسابً
النسبة 
 المئوٌة

11 
 الطفل الذي ٌكثر من العاب العنف ٌكون قلق شدٌد االنفعال

 ولدٌه حالة االنطواء واالنسحاب
4.41 76.56 

11 
ٌنشر فً مواقع االنترنت افكار وصور تحرض على العنف 

 .والكراهٌة 
4.38 75 

12 
نشر الشائعات واألكاذٌب اإللكترونٌة حول خصوصٌات 

 شخص ما لغرض التسلٌة  واالنتقام.
4.35 72.26 

13 
الكترونٌا فً ٌطبق الطفل الحركات التً ٌراها او ٌلعبها 

 البٌت والمدرسة
4.32 71.62 

14 
ٌمٌل الى االلعاب التً تتضمن القتال والحرب واستخدام 

 االسلحة
4.31 69.31 
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 المظاهر ت
 الوسط

 الحسابً
النسبة 
 المئوٌة

15 
ٌتصرف بعنف وعدوانٌة عندما ٌتم منعه من ممارسة 

 االلعاب االلكترونٌة او تصفح االنترنت
4.26 67 

16 
ٌشتري المالبس التً تحمل رموز وصور وشعارات 

 وكتابات تمثل العنف والقوة
4.19 65.12 

17 
ٌقضً الطفل وقت طوٌل فً اللعبة والفٌدٌو الذي ٌتضمن 

 القوة والعنق مقارنة باأللعاب  االخرى
4.17 65.54 

 65 4.11 ٌتبادل الطفل العاب العنف مع اصدقائه بشكل مستمر 18

19 
االلكترونً الطفل الى االنعزال عن االسرة  تدفع االلعاب

 واألصدقاء
4.15 64.33 

21 
ٌقلد الطفل مشاهد العنف التً ٌراها فً االلعاب ومشاهد 

 الفٌدٌو من االنترنت
4.11 63 

21 
ٌتعلم الطفل من خالل تصفح مواقع االنترنت مبدأ القوة فً 

 الحصول على ما ٌرٌد
3.91 62 

 61.43 3.85 االلكترونً على  اللعب مع اصدقائهٌفضل  اللعب   22

23 
ٌتعلم الطفل حمل االسلحة واستخدامها من خالل مشاهدتها 

 وممارستها  الكترونٌا
3.79 59.22 

 58.31 3.71 ٌشعر الطفل انه احد المقاتلٌن االبطال فً اللعبة 24

وفق المإشرات ( جم جحدَد انماط العنؾ االلكجرونٍ المجعلم 1ومن خبلل الجدول )
االحصابَة الجٍ جم اسجخراجها بالوسط الحسابٍ والنسبة المبوَة ، ورجبت جنازلَا فكانت االوساط 

( اقل وسط حسابٍ ،  3.71( باعجباره اعلً وسط حسابٍ وبَن )4.65الحسابَة المحددة بَن )
ً االدنً أٌ ان وجعد هذه المإشرات االحصابَة  لفقرات االسجبانه لذا رجبت جرجَب من االعلً ال

الفقرات الجٍ جحمل وسط حسابٍ ووزن مبوٌ جعد من اكثر انماط العنؾ االلكجرونٍ المكجسبة 
 جؤثَرا علً الجانب النفسٍ واالججماعٍ لسلوك االطفال .

تحدٌد بعض االثار النفسٌة واالجتماعٌة التً ٌتسبب بها العنف االلكترونً على شخصٌة  :خامسا
 :الطفل

االثار النفسَة واالججماعَة الجٍ َسببها العنؾ االلكجرونٍ علً شخصَة  وقد حدد الباحث
الطفل من خبلل جحلَل اجابات العَنة االسجطبلعَة الجٍ جمثلت باولَاء االمور والمعلمَن 
والمدرسَن ،وكذلك اجابات العَنة االحصابَة ، الجٍ طبق علَها البحث والجفسَرات النظرَة الجٍ 

االطار النظرٌ، والمقارنات مع نجابج الدراسات السابقة ، كذلك فٍ ضوء اسجعرضها الباحث فٍ 
المرحلة العمرَة ومجطلبات وحاجات النمو النفسٍ واالججماعٍ واألسرٌ لجلك المرحلة سواء 

 (.6االبجدابَة او المجوسطة وعرض الباحث جلك االثار فٍ جدول )
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 (6جدول )
 ؾ االلكجرونٍ علً شخصَة الطفلبعض الجؤثَرات النفسَة واالججماعَة للعن

 شخصٌة انعزالٌة عن المحٌط االسري واالجتماعً ٔ

ٕ 
شخصٌة ذات استعداد لممارسة السلوكٌات 

 العدوانٌة

 االهمال والعجز النفسً ٖ

 االدمان االلكترونً ٗ

 ضعف التحصٌل الدراسً واألكادٌمً ٘

 شخصٌة متمردة ٙ

 ٌكتسب سلوكٌات غٌر مرغوب فٌها 1

 شخصٌة مفككة قلقة 6

 تقلٌد ومحاكاة النماذج السٌئة المحرضة على العنف 1

 انخفاض فً التحصٌل الدراسً ٓٔ
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 لتوصٌات : فً ضوء نتائج البحث ٌوصً الباحث ا
جنظَم وقت الطفل الَومٍ والمجابعة االسرَة للطفل بشكل مسجمر وَسجخدم االنجرنت واألجهزة  .1

 الذكَة امام انظارهم . 
جفعَل النشاطات المدرسَة البلصفَة واالججماعَة إلشؽال وقت فراع الطفل ومجابعة سلوكَاجه  .2

 وعبلقاجه مع اقرانه.
طر سوء اسجخدام االنجرنت واألجهزة الذكَة َوجه المرشد الجربوٌ فٍ المدرسة الطلبة حول مخا .3

 وأجهزة العاب الفَدَو واإلفراط فٍ الوقت وجوجَه االباء فٍ مجابعة االبناء وجقوَمهم.
 

 المقترحات
 .اجراء دراسة  بعنوان  ) العولمة وإثرها علً سلوك المراهقَن ( .ٔ
 .للطفل (اجراء دراسة  بعنوان  )الجماسك االسرٌ وعبلقجه بالشخصَة االَجابَة  .ٕ
دور االرشاد الجربوٌ فٍ خفض مظاهر العنؾ االلكجرونٍ لطلبة  اجراء دراسة  بعنوان  ) .ٖ

 .المرحلة الثانوَة(
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 المصادر
االثار االقتصادٌة واالجتماعٌة لثورة االتصاالت وتكنلوجٌا (  6ٕٓٓاالخرس ، ابراهَم ) .ٔ

، اَجراك للطباعة والنشر والجوزَع  المعلومات على الدول العربٌةلثورة االتصاالت وتكنولوجٌا  
 ، مصر.

 ،1ٕ العدد ،التربوٌة المجلة ،"إَجابَات وسلبَات اإللكجرونَة، األلعاب (ٕٗٓٓبشور، نجبلء)  .ٕ
 األردن.

 ، مجدالوٌ للطبع والجوزَع، الكوَت.ٔ( الشباب واالنجرنت ، طٕٕٔٓبودهان ، َامَن محمد ) .ٖ
، ٖٕ العدد  ، المتمٌزة مجلةمزاَا وأخطار ،  اإللكجرونَة، واأللعاب ( طفلك1ٕٓٓ)جبر، أحمد  .ٗ

 االردن.
 .َة العامة ، بؽداددار الشإون الثقاف ، ٔط ، العنف االجتماعً( 1ٕٓٓجمَل ، اسماء ) .٘
مجلة األطفال ،  لدي العنؾ ثقافة نشر فٍ الجلفزَون برامج ( دورٕٗٔٓحسَن ، َوسؾ محمد ) .ٙ

 ، كلَة الفنون الجمَلة ، جامعة بؽداد . ٕٗالعدد االكادٌمً
جرجمة عمر خلَفة  ، بوابة  العنف الرقمً كٌف نحمً أبناءنا منه ،( ٕٔٔٓدامانٍ، بَجال ) .1

 مكجب الجربَة العربٍ لدول الخلَج.
 علً وجؤثَره االنجرنت شبكة عبر للعنؾ ( الجعرضٕٙٔٓرإوؾ ، كعواش و رضا ، بوؼرزة ) .6

 ، المجلد السابع ، العدد الرابع ، جامعة الجلفة الجزابر. مجلة التراث الشباب ، سلوكَات
، دار  ٔ، ط االلعاب االلكترونٌة فً عصر العولمة مالها وما علٌها( 6ٕٓٓالشحراوٌ ، مها ) .1

 المَسرة ، االردن.
دار  ،1 ط الحصادٌ، نجَب البحر، منً جرجمة ،االجتماعٌة النظرٌة  (6ٕٓٓ) كرس شلنج ، .ٓٔ

 للنشر ، القاهرة.العَن 
( عبلقة االلعاب االلكجرونَة العنَفة بالسلوك العدوانٍ والسلوك ٕٙٔٓالصوالحة ،علٍ سلَمان ) .ٔٔ

مجلة جامعة القدس المفتوحة لالبحاث والدراسات التربوٌة االججماعٍ لدي طبلب الروضة ، 
 ، فلسطَن.ٙٔ، المجلد الرابع ، العدد والنفسٌة 

 الشباب لدي االلكجرونٍ العنؾ ( ممارسة1ٕٔٓانعام مجَد )عبد الحسَن ، بشري وعبَد ،  .ٕٔ
 ، مركز البحوث النفسَة ، جامعة بؽداد.٘٘، العدد  مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌةالجامعٍ ، 

االثار االجتماعٌة لالنترنت ( ٕٙٓٓعبد المجَد ، محمد سعَد وعبد اللطَؾ ، وجدٌ شفَق ) .ٖٔ
 ، دار ومكجبة االسرار، القاهرة. على الشباب

 الشروق دار ،1 ط ،االجتماع علم فً المعاصرة النظرٌة (6ٕٓٓعَسً ) ابراهَم  ان ،عثم .ٗٔ
 الجوزَع ، االردن. و للنشر

دار المعرفة الجامعَة ، ٔط ، علم االجتماع مفاهٌم قاموس( ٕٙٓٓ)محمد عاطؾؼَث ،  .٘ٔ
 .للطبع والنشر والجوزَع ،اإلسكندرَة

المركز العربٍ ، اصدارات  الطفل واللعب ثقافة العنف اإللكترونً( ٕٙٔٓالكعبٍ ، فاضل )
 ألبحاث الفضاء االلكجرونٍ ، بَروت.

،  مجلة دراسات وابحاثاإللكجرونَة ،  الوسابط ظل فٍ الطفل ( ثقافة1ٕٔٓالمسَلَنٍ ، هادٌ ) .ٙٔ
 ، جامعة قرطاج ، جونس.1ٕالعدد 

، جرجمة عبلء الدَن كفابٍ و التنوع –النمو  –خصٌة االرتقاء الش( نظرَات 1ٕٓٓالن، بَم ) .1ٔ
  ماَسه النَال وهَر محمد ، دار الفكر، عمان.
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، مكجبة العبَدكان ،  ٔ، ط مشكلة العدوان فً سلوك الطفل( 1ٕٓٓالهشمرٌ ، محمد قطب ) .6ٔ
 الكوَت.

ة العلوم ) ٕٔٔٓورجَه ، ج.ؾ. ) .1ٔ ٌّ َّة ٕ، ط. اإلنسان . جرجمة جورج كجورة ، المإسسة الجامع
َّة المّجحدة -للدراسات والنشر والجوزَع ، أبو ظبٍ  .اإلمارات العرب

 (1ملحق )
 مقٌاس العنف االلكترونً

 ابدا احٌانا دائما  الفقرة  ت

ٌشتري المالبس التً تحمل رموز وصور وشعارات وكتابات تمثل العنف  ٔ
 والقوة

   

الطفل وقت طوٌل فً اللعبة ومشاهدة الفٌدٌو الذي ٌتضمن القوة ٌقضً  ٕ
 والعنف مقارنة باأللعاب  االخرى

   

    ٌتبادل الطفل العاب العنف مع اصدقائه بشكل مستمر ٖ

    تدفع االلعاب االلكترونً الطفل الى االنعزال عن االسرة واألصدقاء ٗ

االلعاب ومشاهد الفٌدٌو من ٌقلد الطفل مشاهد العنف التً ٌراها فً  ٘
 االنترنت

   

ٌتعلم الطفل من خالل تصفح مواقع االنترنت مبدأ القوة فً الحصول على ما  ٙ
 ٌرٌد

   

    ٌفضل  اللعب  االلكترونً على  اللعب مع اصدقائه 1

ٌتعلم الطفل حمل االسلحة واستخدامها من خالل مشاهدتها وممارستها   6
 الكترونٌا

   

    ٌشعر الطفل انه احد المقاتلٌن االبطال فً اللعبة  1

    .ٌنشر فً مواقع االنترنت افكار وصور تحرض على العنف والكراهٌة  ٓٔ

نشر الشائعات واألكاذٌب اإللكترونٌة حول خصوصٌات شخص ما لغرض  ٔٔ
 التسلٌة  واالنتقام.

   

    ٌطبق الطفل الحركات التً ٌراها او ٌلعبها الكترونٌا فً البٌت والمدرسة  ٕٔ

    ٌمٌل الى االلعاب التً تتضمن القتال والحرب واستخدام االسلحة  ٖٔ

ٌتصرف بعنف وعدوانٌة عندما ٌتم منعه من ممارسة االلعاب االلكترونٌة  ٗٔ
 او تصفح االنترنت 

   

تظهر لدٌه مؤشرات تأثٌر العنف االلكترونً من خالل ادائه اللفظً  ٘ٔ
 والسلوكً 

   

سوء استخدام االنترنت ٌوجه انظار الطفل نحو الجوانب الجنسٌة واالباحٌه  ٙٔ
 واالنحالل االخالقً

   

عندما بدء الطفل بقضاء ساعات طوٌلة على االنترنت ظهر لدٌه سلوكٌات  1ٔ
 جدٌدة كالصراخ وإهمال الواجبات المدرسٌة والمٌل الى التدخٌن 

   

ٌكون مجموعات الكترونٌة على مواقع التواصل تضم من هم ٌشاركونه فً  6ٔ
 العاب القتال والعنف والحرب  

   

العنف ٌكون قلق شدٌد االنفعالومنطوي على الطفل الذي ٌكثر من العاب  1ٔ
 نفسه

   

ٌرغب باختراق البرٌد اإللكترونً لشخص ما، والسطو على حساباته  ٕٓ
 االلكترونٌة.

   

    ٌمارس االلعاب االلكترونٌة التً توجهه نحو العنف فً البٌت والمدرسة ٕٔ

    ٌمٌل نحو ممارسة سلوك االتمرد بالتعامل مع االخرٌن  ٕٕ

    ٌحب السٌطرة على االخرٌن من حوله ٖٕ

    االندماج مع االلعاب التً تحقق له اشباع لغرائز العنف والعدوان ٕٗ

 
 (2ملحق )

 اسماء المحكمٌن

 مكان العمل االسم

 جامعة دَالً-كلَة الجربَة للعلوم االنسانَة أ.د سالم نورٌ صادق

 جامعة دَالً-االنسانَةكلَة الجربَة للعلوم  أ.د عدنان المهداوٌ 

 جامعة دَالً-كلَة الجربَة للعلوم االنسانَة أ.د هَثم احمد

 جامعة دَالً-كلَة الجربَة االساسَة أ.م.د اخبلص علٍ حسون

 كلَة الجربَة المفنوحة دَالً أ.م.د خنساء العبَدٌ
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صمدراسة ًصفٍة حتهٍهٍة يف يذٌنة ادلٌ _ًاقع انتعاٌش انذٌنً ًتذاعٍات االزية   
 

 

 المقدمة : 

جعرض المججمع الموصلٍ بصورة خاصة لفجنة قامت احد ركابزها علً رفض الجعاَش 
كان من نجابجه جهجَر  السلمٍ بَن األدَان والطوابؾ وجحت مسمَات عدة قابمة علً أساس دَنٍ

للطوابؾ المشكلة لمدَنة الموصل ما اثر علً اسجقرار المججمع ودَمومجه وخرقه للجبلحم 
االججماعٍ بَن جلك المكونات اال ان هذه الظاهرة جفاقمت فٍ مدَنة الموصل عندما جم جهجَر 

اعات الجٍ اآللؾ العوابل المسَحَة والطوابؾ الدَنَة األخري بصورة جماعَة من قبل الجم
سَطرت علً المدَنة جحت اسم الدَن ، مما جرك أثار اججماعَة ونفسَة وعلً جركَبها الثقافٍ 
المجسم بالجنوع الدَنٍ من جهة اخري ، كما اثر الجهجَر علً نظرة األدَان األخري للدَن 

الجٍ جؤمر اإلسبلمٍ والفهم الخاطا له ، ذلك الدَن السمح الذٌ َدعوا البشرَة برسالجه السماوَة 
بالعدل وجنهً عن الظلم وجنشر دعابم السبلم علً األرض فهو دَن َدعو الً الجعاَش بَن البشر 
جمَعا بصرؾ النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعجقداجهم الدَنَة ، وهٍ صورة لبلزمات الجٍ 

مع ججعرض لها المججمعات وجداعَجها علَها فبلزمة من المفاهَم الواسعة االنجشار فٍ المجج
المعاصر حَث أصبح َمس بشكل او بآخر كل جوانب الحَاة االججماعَة واالقجصادَة والسَاسَة 
واألخبلقَة والفكرَة بدأ من االزمات الجٍ جواجه الفرد مروراً باالزمات الجٍ جمر بها المججمعات 

ن األزمة والمإسساِت وانطبلقاً من هذا حاولنا فٍ هذا البحث جوضَح صوراً للجداعَات الناجمة ع
الجٍ مر بها المججمع الموصلٍ فكان بحثنا هذا كالجالٍ : الفصل االول جناول مشكلة البحث 
واهمَجه واهدافه ومفاهَمه ومنهجَجه ، فَما جاء الفصل الثانٍ فٍ المبحث االول بمفهوم االزمة  

ت مع بعضها لعدة ثم  المبحث الثانٍ نبذة جارَخَة عن مدَنة الموصل ومكوناجها الدَنَة الجٍ جعاَش
قرون ، أما المبحث الثالث فجناولنا فَه الجعاَش فٍ الفكر االسبلمٍ ، فَما اسجعرضنا فٍ المبحث 
الرابع الهجرة ونماذج ألنواع من الجهجَر القسرٌ عبر الجارَخ مفصلَن  بالجهجَر القسرٌ الذٌ 

رض وجحلَل ألسباب جعرضت له ابرز الطوابؾ الدَنَة سَما المسَحََن والَزَدََن منهم وع
الجهجَر والنجابج المجرجبة علً هذا الجهجَر الجٍ اثرت علً نسَج المججمع الموصلٍ وصفا 

 وجحلَبل مخججمَن البحث بالنجابج والجوصَات ثم المصادر .
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 الفصل االول

 المبحث األول : اإلطار العام للبحث

  :تحدٌد مشكلة البحث 

المججمع العراقٍ جز من رأس المال الحضارٌ له َعد الجعدد فٍ الطوابؾ واألدَان فٍ 
وإحدي عناصر قوة ونسَجه االججماعٍ والثقافٍ وأٌ خلل لهذا النسَج َإثر جؤثَرا سلبَاً علَه ، 
وهنا جكمن مشكلة بحثنا هذا فٍ الجعرؾ علً اآلثار السلبَة الجٍ َجركها الجهجَر لهذه الطوابؾ 

نة الموصل خبلل فجرة حكم داعش لها ، واخص المسَحََن واألقلَات الدَنَة الجٍ ججكون منها مدَ
منهم الذَن َمثلون العمق الجارَخٍ للمدَنة باعجبارهم َشكلون الطابفة الثانَة بعد المسلمَن من 
حَث العدد فٍ المدَنة . وان هذا الجهجَر لم َجناول حرَة وحقوق هذه األقلَة بل طالت وجودها 

فَها آلالؾ السنَن وما جبعها من ردود أفعال مخجلفة واسجمرارها علً ارض كانت جعَش 
كالهجرة خارج العراق وعدم رؼبجهم بالعودة رؼم جحرَر المدَنة ، ما أدي إلً إحداث خلل فٍ 
الجركَب االججماعٍ والثقافٍ للمججمع الموصلٍ بصورة خاصة فضبلً عن اآلثار اإلنسانَة العنَفة 

محاولة لجشوَه الدَن اإلسبلمٍ الذٌ َدعوا للجعاَش مع  الجٍ رافقت الجهجَر واألهم من ذلك هو
 األدَان األخري.

 : أهداف البحث

 :َهدؾ البحث الحالٍ ما َلٍ 

 . الكشؾ عن أهمَة الجعاَش السلمٍ بَن الطوابؾ فٍ المججمع .ٔ
 الجعرؾ علً اآلثار السلبَة الجٍ َجركها الجهجَر لؤلقلَات الدَنَة. .ٕ
 َن الطوابؾ بعد االضطرابات واالزمات .الجعرؾ علً جداعَات العبلقة ب .ٖ

 : أهمٌة البحث

 جوضَح حقَقة الجعاَش بَن الطوابؾ واالدَان وجؤثَر األزمات علَها . .ٔ
 . َعزز هذا البحث لدي الفرد العراقٍ أهمَة الجنوع الثقافٍ والدَنٍ فٍ المججمع .ٕ
 األزمات السَاسَةكما جؤجٍ أهمَة البحث فٍ الوقت الحاضر بصورة مجزاَدة نجَجة لظهور  .ٖ

 واالججماعَة الجٍ أثرت سلبا علً المججمع وجعاَشه .

 : مفاهٌم البحث

: وهٍ الشدة والقحط وازم عن الشٍ امسك عنه ، وال َنحصر معنً األزمة فٍ الشدة  االزمة
والجدب بل َجعدي الً المصابب واالبجبلءات ، وجعرؾ بانها جهدَد خطَر َمكن أن َعصؾ 

قدات وممجلكات االفراد والمنظمات والدول سواء كان الخطر مجوقعاً ام بؤهداؾ وقَم ومعج
ؼَر مجوقع وانها لحظة حرجة وحاسمة ججعلق بمصَر الكَان األدارٌ الذٌ اصَب بها

(1)
. 

: عرؾ الجعاَش علً انه العَش فقال وعاشوا علً األلفة والمودة وجمَعها جإكد معنً  التعاٌش
الجعاَش وعاَشه جعنٍ عاش معه والعَش معناه الحَاة والجعاَش الدَنٍ أو الثقافٍ أو 
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الحضارٌ هو ان جلجقٍ ارادة اهل االدَان السماوَة والحضارات المخجلفة فٍ العمل من 
بلم فٍ العالماجل ان َسود االمن والس

(1)
، َقصد به معَشة جماعات مع بعضها البعض ، 

الطوابؾ بحَث َإثر بعضها فٍ البعض اآلخر ،   وقد َججه الجعاَش  نحو اإلنصهار بَن
بحَث َزول بعضها وَذوب فٍ البعض اآلخر ،  وَفقد كل منهما خصابصه أو نحو االندماج

اجها وقوانَنها ونظمها حاجز فاصله بَن عاد أو جحافظ علً الجفرقة العنصرَة بحَث جقَم من
بعضها البعض

(2)
طرفَن مخجلفَن فٍ العادات أو  ، كما َعرؾ الجعاَش بانه الجفاعل بَن

الجٍ َنجمٍ أفرادها إلً  المعجقد والدَن وَكون فٍ المججمعات المجنوعة الدَانات والثقافات
 أصول مخجلفة فٍ الثقافة أو الدَن أو العرق. 

 منهج البحث:

عد هذا البحث من الدراسات الوصفَة الجحلَلَة ، وهو َهدؾ الً جقرَر خصابص ظاهرة َ
معَنة او موقؾ معَن جؽلب علَه صفة الجحدَد ، اذ جعجمد علً جمع الحقابق والبَانات وجحلَلها 
وجفسَرها السجخبلص دالالجها وجصل عن طرَق ذلك الً اصدار جعمَمات بشؤن الموقؾ او 

م الباحث بدراسجهاالظاهرة الجٍ َقو
(3)

، كما جم االسجعانة بالمنهج الجارَخٍ إلرجباط بعض 
الظواهر االججماعَة بموروثاجها الجارَخَة بهدؾ جعقب الظاهرة موضوع الدراسة لظروؾ نشؤجها 
االولً وعوامل اسجمرارها وبقابها او زوالها كما ان الجارَخ لَس مجرد جسجَل لؤلحداث الزمنَة 

َة ربط لهذه االحداث فٍ وقت ومكان معَنَنوحسب بل َعد عمل
(4)

، ولقد جم اسجخدام هذا المنهج 
لمعرفة حقَقة الجعاَش بَن الطوابؾ الدَنَة والظروؾ الجٍ ججعل من هذا الجنوع سبباً للهجرة من 
جهة ونشوء بذور الفجن الجٍ جهدد بقابها واسجمراراها معاً سواء كانت هذه المحن أزمات طبَعَة 

 الحروب القادمة من الخارج أو االقججاالت الداخلَة بجنوع اسبابها . أو بسبب 

 مفهوم األزمة  : المبحث الثانً

َعد مفهوم األزمة من المفاهَم الواسعة األنجشار حَث أصبح هذا المفهوم جزءاً من جوانب 
والحكومات  مروراً باالزمات الجٍ جمر بها الجماعات الحَاة بدءاً من االزمات الجٍ جواجه الفرد 

والمإسسات وانجهاءاً باالزمات الدولَة وهٍ بذلك جصبح جزأ من واقع الحَاة البشرَة مما دفع 
المجخصصَن والعلماء بالبحث عن سبل مواجهجها وطرق الجعامل معها بشكل ناجح وفعال للحد 

منها ومن النجابج السلبَة الناججة عنها
(5)

دا لها ، فانطلق المجخصصون اوال بوضع جعرَؾ محد
قؾ حركة وفمنهم من عرفها علً انها حالة ؼَر عادَة جخرج عن الجحكم والسَطرة وجإدٌ الً ج

العمل او هبوطها الً درجة ؼَر معجادة بحَث جهدد جحقَق االهداؾ المطلوبة فٍ الوقت المحدد ، 
او  كما عرفت علً انها نقطة جحول َحدث عندها جؽََر الً االفضل او األسوأ هٍ لحظة حاسمة

وقت عصَب فٍ حَاة المنظمة ، كما انه حدث عصَب َهدد كَان الوجود االنسانٍ او الجماعة 
البشرَة ، وججداخل االزمة كمفهوم بَن عدة مفاهَم كالكارثة او الصدمة الحادث الواقعة 
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المعضلة
(1)

، وجعد االزمة احد الظواهر الجٍ ججعرض لها المججمعات مجقدمة منها ونامَة ولكن 
هذه االزمات ومسجوَاجها وكَفَة مواجهة القَادات االدارَة لجلك االزمة لدرء او جخفَؾ  نوعَة

اثارها السلبَة َخجلؾ بَن هذه المججمعات وَري كرَسجوؾ ان االزمات ؼالبا ما جحصل بسبب 
احداث كبَة مثل الكوارث الطبَعَة كاألعاصَر والزالزل والبراكَن او نجَجة النهَار 

لَة او للهجمات االرهابَة او لؤلمراضامبراطورَات ما
(2)

 ، وججمَز األزمة بعدة خصابص أهمها:

 المفاجؤة العنَفة والمعقدة عند حدوث األزمة لما جحمله من جهدَد خطَر للوضع القابم . .ٔ
السرعة فٍ ججابع األحداث ونجابجها مما َولد ضؽطاً كبَراً فَما َجصل بالوقت المجاح للجعامل مع  .ٕ

 وخَمة جصل الً حد الجدمَر. األزمة وعواقب
 أهمَة إجخاذ قرار حاسم وسرَع ومبدع . .ٖ
ألجشابك بَن األسباب والنجابج وبَن مخجلؾ قوي االزمة المإَدة والمعارضة مما َزَد من جعقَد  .ٗ

 الموقؾ األزوٌ .
 حالة من عدم الجؤكد نجَجة نقص المعلومات وقلة المعرفة ومن ثم ضعؾ القدرة علً الجنبإ . .٘
 الة من الجوجر والقلق والجشكك واإلرباك والخوؾ من فقدان السَطرة .سَادة ح .ٙ
 نقطة جحول مصَرَة جحمل جانبٍ الجهدَد والفرصة معاً . .1

مما سبق نري ان األزمة جعبر عن مشكلة ججبلحق فَها األحداث وججشابك فَها األسباب 
إحداث جصور لما وجسود حالة من الؽموض وعدم الجؤكد ونقص المعلومات وعدم القدرة علً 

َمكن عمله مسجقببلً فٍ ظل إججاهات مسجقبلَة ؼَر معلومة ومجهولة لدي مجخذ القرار ، ولؤلزمة 
 أبعاد عدة كنجَجة لذلك  وهٍ :

: وهنا جلعب المفاجبة وضَق الوقت القدرة علً إسجَعاب الموقؾ واإلسجعداد الفورٌ البعد الزمنً .ٔ
 للمواجهة.

جهدَد  : وهو بعد الجهدَد الكبَر للكَان اإلدارٌ والمالٍ للمإسسة حَث َصاحبها البعد المؤسسً .ٕ
كبَر للمصالح واالموال والً اإلنهَار الجزبٍ أو الجام فٍ حالة عدم السَطرة علً األمور فٍ 

 اسرع وقت .
راد : وهو بعد سَادة حالة من االضطراب وعدم األسجقرار لمدَر األزمة وحَاة األف البعد النفسً .ٖ

وذلك نظراً لعدم جوفر المعلومات والجوالٍ السرَع إلحداث االزمة ونجَجة مجموعة من الججابعات 
الجراكمَة جؽذٌ كل منها اآلخر مما َزَد الموقؾ سوءاً وؼموضاً و ارجباكاً سواء لمجخذ القرارات 

نات المسجقبلَة او لحَاة االفراد األمر الذٌ َصاحب األزمة حالة من االضطراب لعدم معرفة الجكه
وانجشار الشابعات بصورة مدوَة بما َفقد االفراد القدرة علً الجماسك الداخلٍ وَحدث انخفاضاً 

 فٍ معنوَاجهم ونفسَجهم .
: الن االزمة جهدد شرعَة ادارة المنظمة وكَانها االدارٌ وجدوي وجودها أمام  البعد اإلداري .ٗ

 اآلخرَن.
بث اإلضطراب فٍ حَاة األفراد فٍ المججمع واالحساس : جإدٌ األزمة الً  البعد االجتماعً .٘

 بدونَة قَمجهم  فٍ المججمع وعدم إشباع حاجاجهم الضرورة فٍ الحَاة.
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: وجمس األزمة هنا االنشطة الصناعَة والزراعَة والججارَة وما َجرجب علَها  البعد األقتصادي .ٙ
 المعنوَة الفادحة .من اضرار وخسابر فٍ االرواح او القرارات البشرَة والمادَة و

: وقد َجرجب علً االزمة اثارا سَاسَة جمس النظام السَاسٍ أو نظام الحكم فٍ  البعد السٌاسً .1
 الدولة.

: وَكون ذلك فٍ حالة اذا ما جعلقت األزمة بالقَم االخبلقَة واألسس الثقافَة  البعد األخالقً .6
االخجبلس والفضابح الجنسَةوالسلوكَة الجٍ َقوم علَها المججمع كما فٍ جرابم الرشوة و

(1) 
. 

وهنا ال بد من الجؤكَد علً ان الفجرة المظلمة الجٍ سادت مدَنة الموصل قد شملت جمَع ابعاد 
االزمة الجٍ قد جعصؾ مججمعاً ما ، وما جركجه جلك األزمة من اثاراً عمَقة فٍ شخصَات أبناء 

 هذه المدَنة .

 : الدٌنٌة نبذة تارٌخٌة عن مدٌنة الموصل ومكوناتها 

جشَر المصادر الجارَخَة إلً أن العرب سكنوا الجزَرة العربَة قبل المَبلد بقرون ، ومن 
دَار الجزَرة الجٍ سكنها العرب فٍ ذلك الزمن )مدَنة الموصل( ، فكانت الموصل من المواطن 
            القدَمة الجٍ حل بها بها العرب مع االشورَون واجخذ االشورَون مدَنة نَنوي عاصمة لهم 

)وهٍ آثار نََنوي الكابنة فٍ الجانب األَسر من مدَنة الموصل حالَاً(
(2)

، ومن القبابل الجٍ 
سكنت الموصل فٍ ذلك الحَن بكر ونمر وجؽلب وكانت معظمها جدَن بالنصرانَة ثم اسلمت بعد 
الجحرَر اإلسبلمٍ ، وبعد الجحرَر سكنت الموصل قبابل قرَش وثقَؾ وبنو الحارث وبنو جمَم 

القبابل القحطانَة الجٍ نزحت الً العراق من الَمن محررة مع الجَش العربٍ اإلسبلمٍ كما و
سكن الموصل فٍ شمالها االكراد وعاشوا مع  العرب فٍ وفاق بعد اعجناقهم االسبلم

(3)
، واجصفت  

م مدَنة الموصل أَضاً بجعدد المذاهب والطوابؾ فَها ، لكن هذا الجعدد لم َشكل خطراً علً جقسَ
المدَنة حسب دَاناجها وطوابفها إذ إمجلك الموصلَن صورة واضحة عن أهمَة وحدجهم بعَداً عن 
االخجبلؾ الدَنٍ أو الطابفٍ ، محافظَن بذلك علً وحدجهم وجماسكهم اإلججماعٍ ، أما ابرز 

 : الدَانات الجٍ جكون منها المججمع الموصلٍ هٍ كالجالٍ

 : المسلمون.1

المسلمون ؼالبَة سكان الموصل من المذهبٍ الحنفٍ والشافعٍ فعرفوا : شكل العرب  العرب 
بالجزامهم الدَنٍ وبالشعابر والطقوس اإلسبلمَة المجمثلة بالقرآن الكرَم والسنة النبوَة الشرَفة 
فؤصبحت  من المدن العراقَة الجٍ إجسمت بهذه الصفة الدَنَة الجٍ انعكست اَجابَاً علً المججمع 

بانه مججمع محافظ ولعل هذا النمط من السلوك َعد عبلمة إَجابَة فٍ الجوازن  الموصلٍ فُعرؾ
اإلججماعٍ الذٌ َشكل أساساً لقوة وجماسك أفراد المججمع الموصلٍ

(4)
، ومن المظاهر الدَنَة 
داخل المججمع زَارجهم إلً  المراقد واألضرحة الدَنَة فضبلً عن اإلحجفال باألعَاد والمناسبات 

كما مثل ألمذهب الشَعٍ القسم الثانٍ من الجوزَع السكانٍ ممن سكن األقضَة المحَطة الدَنَة ، 
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بالمدَنة ، إذ كانوا َقومون بؤحَاء المناسبات الدَنَة إلل بَت رسول هللا سَما فٍ َوم العاشر من 
محرم  ذكري اسجشهاد سَد الشباب الحسَن بن علٍ بن ابٍ طالب رضٍ هللا عنهما

(1)
، وكان 

المسلمَن َشكلون معظم سكانها منذ عصور ما قبل االسبلم وانجشروا فٍ اطرافها عبر العرب 
الفجوحات االسبلمَة واسجمروا َوفدون إلَها وَدعمونها بالهجرات والموجات البشرَة السَما 
هجرات القوافل الراؼبة باالسجَطان فَها ، وقد اجخذت هذه القبابل لنفسها ازقة وحارات سكنَة 

مدَنة الموصل سمَت )المحبلت( وال جزال قابمة مثل محلة المشاهدة نسبة الً  خاصة داخل
المشهدانََن كما اسجقر الخزرجَون فٍ محلة خزرج كما إسجقر عرب الشهوان علً ضفاؾ نهر 

دجلة وسمَت محلجهم بالشهوان
(2)

، وجمَز سكان كل حٍ بعاداجهم وجقالَدهم المجوارثة وكان هناك 
ع ابناء المحلة الواحدة سواء منها الرابط القبلٍ أو الدَنٍ ففٍ الرابة القبلَة ضوابط اججماعَة ججم

ججسدت بالشكل الواضح فٍ محلة خزرج اما الناحَة الدَنَة جمثلجا فٍ محلجٍ الَهود والنصاري 
الواقعة ضمن محلة االحمدَة ومحلة المَدان وحوش الخان ، فضبلً عن اقجران  بعض أسماء 

َن واماكن دور لعبادة مثل محلة الشَخ فجحٍ ، والشَخ عمر ، وامام عون الدَن ، اعبلم علماء الد
والشَخ ابو العبل فضبلً عن اقجرانها بؤسماء االسواق والمحال السكنَة المسماة بؤسماء ابواب 

الموصل الربَسَة
(3)

. 

حو ببلد :هم جماعة من السكان االجراك خرجوا من ببلد جركمسجان ونزح قسم منهم ن التركمان
الرافدَن واسجوطنوا فٍ اطراؾ الموصل السَما فٍ المنطقة الممجدة الً الشمال الؽربٍ بدءاً من 
جلعفر وجنوب منطقة سنجار ، وهم َعجنقون الدَن االسبلمٍ وَجوزعون وفق المذهبَن السنٍ 

كمان والشَعٍ ، وكان جواجدهم فٍ االحَاء السكنَة القرَبة من مركز المدَنة إذ جمركز الجر
بصورة عامة فٍ منطقة النبٍ َونس ، القاضَة والرشَدَة شرَخان السبلمَة َارمجة وؼَرها من 

المناطق
(4)

 . 

: َرجع اصلهم إلً االكراد فهم مجموعة سكانَة مسلمة سكنت اطراؾ الموصل وجبنت  الشبك 
القري المذهب الشَعٍ وكانت لهم مصاهرات مع المسلمَن اآلخرَن من العرب واالكراد فمن 

الجٍ سكنوها عمر كان وبعوَزة وكوكجة لٍ
(5)

. 

: والجٍ جعد احد الطواؾ الدَنَة والجٍ اسجوطنت االطراؾ الشرقَة من الموصل وكان  الصارلٌة
معظم نشاطهم  االقجصادٌ َقوم علً الزراعة وجربَة الحَوانات ، ومن اهم  القري الجٍ 

الخازر ، كما َعد االباجوان من االقلَات  اسجوطنوها جل لبن وقرقشة الواقعة علً ضفاؾ نهر
الدَنَة المكونة فٍ مدَنة الموصل  ذات االصول الجركمانَة لجٍ سكنت مناطق شرقٍ المدَنة ومن 

اهم قراهم باَبوخ وعمرقابجٍ جلَارا وخورسباد الفاضلَة
(6)

. 

                                                           

 .31صسعيد الديكه جي ، مصدر سابؽ ، (1) 
 .115عركبة جميؿ محمكد ، مصدر سابؽ ، ص (2)
، جامعة المكصؿ ، 1مكفؽ كيسي محمكد ، كمحمد حربي حسف ، الحياة االجتماعية في المكصؿ ، مكسكعة المكصؿ الحضارية ،ط (3)

 .219، ص1992
 .119عركبة جميؿ محمكد ، مصدر سابؽ ، ص (4)
 .63سعيد الديكه جي ، مصدر سابؽ ، ص (5)
 .112بة جميؿ محمكد ، مصدر سابؽ ، عرك  (6)



 

(8888) 

الجٍ جعنٍ االخ امجدت :سمَت بهذه الجسمَة النها مشجقة من الكلمة الكردَة ) الكاكا (  الكاكائٌة
مناطق سكناهم فٍ شمال شرق الموصل اما فَما َجعلق بعقابدهم فؤنها الجخجلؾ كثَرا عن بَقة 
الطوابؾ سوي كونهم َإمنون بفكرة جناسخ االرواح ، وَمكن جقسَم المججمع الكاكابٍ الً فبات 

نه الً االمام علٍ بن اججماعَة وحسب رإَجهم الدَنَة ولهم كجاب مقدس َسمً ) البَان ( وَنسبو
ابٍ طالب

(1)
. 

: اسجوطن االكراد القري الشمالَة والشرقَة من الموصل ، وَجمَزون بحجم السكانٍ  االكراد
وقبابلهم الجٍ ججوزع فٍ اماكن عدَدة من جبال الموصل ولهم عبلقات اقجصادَة واسعة فضبل عن 

مع السكان العرب من عملَات الجزاوج الثقافة ، فسكنوا الموصل ومارسوا فَها الججارة وامجزجوا 
والمصاهرة

(2 )
. 

 :  الٌهود .ٕ

هاجر الَهود الً مدَنة الموصل منذ فجرات جارَخَة جعود إلً العصر العباسٍ واسجوطنوا 
مدَنة الموصل فٍ حٍ مؽلق سمٍ فٍ العراق الموصلٍ باسم محلة الَهود كما انجشروا فٍ بعض 

ملوا فٍ مجال الججارة ، وذكر الرحالة بنَامَن الَهودٌ األقضَة الجابعة لمدَنة الموصل وع
وصؾ أوضاع الَهود فٍ الموصل بقوله ان الَهود جمجعوا بحرَة جامة فٍ زَارة اضرحة االولَاء 

والقدَسَن فٍ االماكن الجٍ كانوا َدعون انها فٍ زمن ما كانت لهم كنابس
(3)

، وكانت اعداد الَهود 
صل ، اذ بلػ عددهم فٍ الربع األخَر من القرن الجاسع عشر نحو فٍ جزاَد مسجمر فٍ مدَنة المو

نسمة وجعاملت  1ٔٓنسمة جوزعوا فٍ الموصل وجوابعها ففٍ قضاء الموصل كان عددهم  1ٖٕٖ
السلطات العثمانَة بجسامح مع الَهود اذ كان لهم جنظَمهم الدَنٍ الذٌ َرأسه الحاخام وهو الجهة 

نَة فضبلً عن ذلك فقد جمجعوا بحرَة جامة فٍ المجال االقجصادٌ المسإولة عن جنظَم شإونهم الدَ
إذ اصبحوا من أثرَاء الدولة العثمانَة وجمجعوا بالحقوق الجٍ كان َجمجع بها النصاري

(4)
، وَجضح 
مما جقدم ان وجود الَهود فٍ مدَنة الموصل الَعنٍ انهم كانوا من سكان المدَنة االصلََن ، حَث 

َاة االقجصادَة فضبلً عن عامل مهم جمثل بسماحة الدَن االسبلمٍ مع األدَان دخلوها بحثا عن الح
السماوَة األخري ولكن الَهود وقابلو ذلك بالؽدر والخَانة اذ سرعان ما خططوا لمكابد لضرب 

  . المسلمَن وخَر مثال علً ذلك مجازرهم بحق الفلسطَنََن خَر شاهد علَهم

 :  النصارى .ٖ

الدَانة السماوَة الثانَة فٍ مدَنة الموصل بعد الدَن االسبلمٍ ، وشكل جعد المسَحَة 
النصاري جزء من المججمع الموصلٍ فٍ العهد العثمانٍ وبرزوا فٍ معظم االنشطة العلمَة 
والثقافَة واالججماعَة مع بقَت الطوابؾ واالدَان األخري المكونة لمدَنة الموصل ، إذ احجوت 

ن الكنابس مثل الطاهرة فٍ ماراشَعا ( الواقعة فٍ محلة رأس الكور مدَنة الموصل علً عدد م
فضبل عن كنَس )المسكنجة( الواقعة فٍ محلة المَاسة

(5)
، وعملت الحكومة العثمانَة انذاك 

                                                           

 .95،ص1989كريـ نجـ خضر الشكاني ، الكاكائية اصكليا كعقائدىا ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة بغداد ،  (1)
 .117عركبة جميؿ محمكد ، مصدر سابؽ ، ص (2)
 .192، ص1965حسيف االميف ، بغداد ، نيبكر كارستف ، رحمة نيبكر الي العراؽ في القرف الثامف عشر ، ترجمة محمكد  (3)
 .35، ص2112، بغداد ،1917د. صباح عبد الرحمف ، النشاط االمتصادم لييكد العراؽ ،  (4)
 . 11ازىر العبيدم ، مصدر سابؽ ، ص (5)



 

(8888) 

باصدار أوامر بجرمَم وإصبلح كافة الكنابس الموجودة فٍ مدَنة الموصل ، ولم َقجصر إهجمام 
وبناء الكنابس فقط ، بل شمل اصدار أوامر إلً والٍ الموصل السلطات العثمانَة علً جرمَم 

محمد باشا بحل الخبلفات والنزاعات القابمة بَن الطوابؾ المسَحَة ووضع حد لها
(1)

وفَما   ،
َجعلق بالجوزَع السكانٍ لنصاري مدَنة الموصل حسب كل طابفة منهم فبل بد من اإلشارة إلً 

الول للمَبلد ، إذ جوطنوا فٍ أطراؾ مدَنة الموصل وفٍ وجود النصاري جارَخَاً منذ القرن ا
داخلها، ولذلك َشار إلً محلة فٍ داخل المدَنة جسمً )محلة النصاري( أما فٍ اطرافها فقد جوزع 
النصاري علً قري زراعَة من اهمها قره قوش )الحمدانَة( كرملَس ، برطلة وجلكَؾ وجلسقؾ 

باطناَة القوش
(2)

 . 

دهم وزَاراجهم الخاصة بهم ومناسباجهم ، وكان َوم االحد من كل وكان للنصاري اعَا
اسبوع عطلجهم الدَنَة َذهبون فَه الً كنابسهم إلداء مراسَمهم الدَنَة الخاصة بهم ، وعبلقاجهم 
مع المسلمَن قد إجصفت بالود والجعاون واإلنسجام فلم َحدث اٌ نزاع أو خبلؾ بَنهم وكثَراً ما 

ٍ مجال الطب والجعلَم والثقافة فنال سلوكهم هذا الرضا والجقدَر من قدموا الخدمات لهم ف
المسلمَن

(3)
. 

 الٌزٌدٌون :.4

سكنت األقلَة االَزَدَة فٍ منطقة سنجار أحد األقضَة الجابعة لمحافظة نَنوي جمحورت  
الحَاة الدَنَة واالججماعَة والدَمؽرافَة لبلَزَدََن حول الجبل الواقع فٍ قضاء سنجار 

معروؾ بجبل سنجار حَث معابدهم الدَنَة وكانت لهم طقوسهم الدَنَة وشعابرهم الخاصة وال
 وازَابهم الجٍ جمَزهم عن بقَة الطوابؾ االخري فٍ المدَنة .

 المبحث الثالث : التعاٌش اإلجتماعً فً الفكر االسالمً

جإكد الجعالَم االسبلمَة علً مبدأ الجعاَش بَن ااالمم والمججمعات  وَإكد علً أهمَة 
العَش بسبلم كامل ودون صراعات أو خبلفات دَنَة أٌ إبراز النقاط المشجركة لكل منهم الخاصة 
           بالقَم اإلنسانَة والبشرَة المجمثلة بالجسامح والمحبة وضمان حقوق اآلخرَن وسبلمجهم 
الشخصَة ، إذاً فمفهوم الجعاَش بَن األدَان هو من المفجرض أن َكون ذلك الجعاَش الكامل 
والحقَقٍ بكل أبعاده الثقافَة والحضارَة واإلنسانَة بؽَة االسجمرار فٍ سبلم ودون صراعات 
وَقوم مفهوم الجعاَش  علً عدة مبادئ ال َمكن ججاوزها أو االقجراب منها ألن أٌ نقص فَها 

 -ٍ خلل فٍ الجطبَق لمفهوم الجعاَش بَن الدَانات ومنها :َعن

 : الجعاَش بَن األدَان هو مفهوم مجكامل من شجً النواحٍ الخاصة بالحَاة . أوالً 

 َسعً إلً جحقَق جلك األهداؾ واألمور األشد رقَاً وسامَة والجٍ َسعً إلَها اإلنسان دابماً. :ثانٌاً 

لمة قد جمس عظمة الخالق عبلوة علً عدم السماح بؤٌ حال بجلقَب : العمل علً اسجبعاد كل ك ثالثاً 
 هللا عز وجل أو السخرَة منه .

                                                           

 .119عركبة جميؿ ، مصدر سابؽ ،  (1)
 .23،ص1953عراؽ ، ، مطبعة االتحاد الجديدة ، المكصؿ ، ال2ج احمد الصكفي ، خطط المكصؿ ، (2)
 .122عركبة جميؿ محمكد ، مصدر سابؽ ، ص (3)
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: الجفاهم الراقٍ والجعاَش اإلَجابٍ بَن جمَع االججاهات الدَنَة والجٍ هٍ فٍ األساس َربطها  رابعاً 
 أرضَة مشجركة من المفاهَم .

: السعٍ إلً جحقَق الجعاون المشجرك فٍ العمل من أجل جحقَق جلك األهداؾ المنصوص  خامساً 
 علَها .

 : العمل علً نشر ثقافة االحجرام المجبادل لؤلخر والثقة فَه . سادساً 

: َشجمل الجعاَش بَن األدَان العمل المنسق والمشجرك لمحاربة اإللحاد واالنحبلل الثقافٍ و  سابعاً 
ال والمشاركة فٍ كل جلك اآلفات واألمراض الجٍ ججهدد سبلمة الفرد والجماعة انحراؾ األطف
وجضر الجمَع

(1) 
. 

َعد الجعاَش من المصطلحات المهمة لجواجد االفراد داخل المججمعات االنسانَة بل هٍ 
االسمً لجواجد بَن البشر ضمن دابرة االنسانَة الواحدة والقادرة علً البناء االنسانٍ المجضامن 

فهو بحد ذاجه ثورة لجوحَد المججمعات ثورة علً الذات الرافضة لؤلفراد وللذات االنسانَة
(2)

. 

وجاء االسبلم لَحدد رإَة االنسان للحَاة بمنظار شمولٍ َشمل جمَع جوانب الحَاة 
البشرَة بكل ابعادها الروحَة والمادَة ، والنظر إلً اإلنسان من خبلل وجوده االججماعٍ ، ودعاه 

االنخراط فٍ سلك الجماعة المإمنة واحاطها بكثَر من الجدابَر الجٍ جضمن وحدجها وجصون الً 
جضامنها وجكاملها وهٍ الجوهر فٍ المنظور االسبلمٍ ، وهٍ روح جسرٌ فٍ جمَع مفاصل 
الكَان االججماعٍ االسبلمٍ ، ولقد سعً اإلسبلم الً كل ما َشَع روح المحبة وااللفة بَن افراد  

االسبلمٍ ودعا الً ججنب كل ما َدعو الً الشقاق والجفرقةالمججمع 
(3)

، وان اصل الجعاَش فٍ 
االسبلم هو وحدة البشرَة فٍ المنشؤ والمبعث والخلق والجكلَؾ كما َعزز حقَقة الجعاَش االنسانٍ 

لَ  :الذٌ جمَز به االسبلم فٍ قَمه ومبادبه كما فٍ قوله جعالً َْ ْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى يَا َأي َُّها النااُس ِإناا 
ِبيرٌ  َْ َعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا ِإنا َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللاِو َأتْ َقاُكْم ِإنا اللاَو َعِليٌم  َِ َو

(4)
، ان هذه الحقابق االلهَة 

جإكد علً وحدة المججمع االنسانٍ فٍ اصولهم وفٍ خلقهم
(5)

بزوؼه وحجً اكجمال ، فاالسبلم منذ 
نوره جاء لَنشر االمن والسبلم فٍ ربوع االرض اصبلحا لها وججنبا للفساد فهو دَن جعاَش 
للناس ومنبع لبلنسانَة فهو حرَص اشد الحرص علً السلم والجسامح بَن المسلمَن انفسهم ومع 

ُُْلوا ِفي ا :ؼَرهم كما فٍ قوله جعالً ُْطَُواِت الشاْيطَاِن يَا َأي َُّها الاِذيَن آَمُنوا اْد  ِإناوُ  *لسِّْلِم َكافاًة َوََّل تَ تاِبُعوا 
مُِّبينٌ  َعُدو   َلُكمْ 

(6)
، فاألصل فٍ العبلقات االججماعَة فٍ اإلسبلم هٍ السلم والجعاَش وهٍ لَست 

مقصورة علً المسلمَن فقط بل ارادة هللا جشمل جمَع المخلوقات البشرَة والجعاَش فٍ فطرة 

                                                           

،  1996د عبد العظيـ ابراىيـ المطعني ، مبادئ التعايش السممي في االسالـ منيجا كسيرة ،دار الفتح لالعالـ العربي ، القاىرة  ،  (1)
 .123ص

االسالمية لمتربية كالعمـك الثقافية ، مطبعة ديكككك ، المممكة المغربية عباس الجرارم ، مفيـك التعيش في االسالـ ،منشكرات المنظمة  (2)
 .38، ص1996، 

 .434، ص2111، جامعة تكريت ،8ىند عبداهلل احمد ، مظاىر التعايش االجتماعي في االسالـ ، مجمة اداب الفراىيدم ، ع (3)
 . 13الحجرات / اية( 4)

 .436، ص2111، جامعة تكريت ، 8االجتماعي في االسالـ ، مجمة اداب الفراىيدم ، عىند عبداهلل احمد ، مظاىر التعايش  (5)
 . 218سكرة البقرة /االية ( 6)



 

(8886) 

السبلمٍالدَن ا
(1)

، وأعجبر االسبلم الرحمة والجسامح من مكارم االخبلق سواء مع المسلمَن أو 
ؼَر المسلمَن ، فاإلسبلم مجسامح حجً مع اعدابه الً حد العفو عن اسراهم والطؾ بهم 
واالحسان الَهم ، وان اساس النظرة المجسامحة الجٍ جسود المسلمَن فٍ معاملة مخالفَهم فٍ الدَن 

االفكار والحقابق الجٍ ؼرسها االسبلم فٍ عقول المسلمَن وقلوبهم ومن اهم األسس  جرجع الً
الفكرَة للجسامح هٍ اعجقاد كل مسلم لكرامة االنسان اٌ كان دَنه او جنسه او لونه

(2)
، ومن  

االمثلة هو ما رواه البخارٌ عن جابر بن عبدهللا ان الجنازة مرت علً الرسول محمد صلً هللا 
م فقام لها واقفا فقَل له َا رسول هللا انها جنازة َهودٌ فقال ) ألَست نفساً ؟( اما االساس علَه وسل

االخر هو اعجقاد المسلم ان اخجبلؾ الناس فٍ الدَن واقع بمشَبة هللا جعالً الذٌ منح هذا النوع 
عاقب من خلقه الحرَة واالخجَار ، وان المسلم ؼَر مكلؾ بمحاسبة الكافرَن علً كفرهم او َ

الضالَن علً اخجَارهم انما حسابهم عند هللا جعالً َوم الحساب ، فهذا الجكرَم االلهٍ والعدالة 
ودعوة االسبلم الً مكارم االخبلق حجً مع الكافرَن جعمل علً خلق الجعاَش فٍ المججمع

(3)
 ،

الجعارؾ  واالسبلم فٍ اساسه َدَن الجعصب بكل انواعه سواء كان جنسَا او دَنَا فهو َدعو الً
والججمع وجبادل المنافع والمصالح والجعاَش فٍ اخذ وعطاء وفٍ جؤثر وجؤثَر بعَدا عن اٌ 

عصبَة عنصرَة او اقلَة او نعرة ثقافَة وال فرض علً شخص او اخر اال بالجقوي
(4)

، مما جقدم 
واالجناس ،  نبلحظ ان االسبلم ال َعجبر االخجبلؾ والجنوع عقبة اما الجعاَش والجفاعل بَن االقوام

وانما كان مصدرا لثرابها وقوجها فٍ شجً المَادَن فكان بحق جعددا وجنوعا فٍ اطار الوحدة 
والجضامن اللذان مَزا المججمع العربٍ االسبلمٍ علً مر العصور، فاإلسبلم هو طرَق السبلم 

لدخول الَه ، وهدفه ، اذ ال َجوز بحال من االحوال نشره او الدعوة الَه بالقهر واالجبار علً ا

ادُْع ِإَلٰى َسِبيِل رَبَِّك  :وانما َكون ذلك بالقدوة والطَبة والدعوة بالحسنً ، كما فٍ قوله جعالً
اِدْلُهم *بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة  َِ  َأْعَلمُ  َوُىوَ  * َسِبيِلوِ  َعن َ لا  ِبَمن َأْعَلمُ  ُىوَ  رَباكَ  ِإنا  * َأْحَسنُ  ِىيَ  بِالاِتي َو

بِاْلُمْهَتِدينَ 
(5)

، وبهذا َكون الهدؾ من الجعاَش هو جحقَق السبلم والعدل والجوصل الً جفاهم 

خالص بَن االدَان وهو َطلب من المنجمَن الَه موقفا انسانَا َجَح لهم اخجراق جدار الجعصب 
َظلم احد وال َلحق واالحكام المسبقة واالفكار المؽلوطة والنزاعات الداعَة الً العنؾ فهو ال 

االبرَاء ظلما وعدوانا ولو كان ذلك باسم الدَن
(6)

، ومن مسجوَات الجعاَش الجٍ حددها االسبلم 
الجعاَش المفروض منه) قابم بالفعل ( الذٌ َطلق علَه بالجعاَش المطلق اذ َحدد هذا النوع من 

ة والً وقجنا الحاضر لم الجعاَش بعَدا عن الزمان والمكان ومسجوي الوعٍ فمنذ النشؤة البشرَ
َحدث انقطاع للوجود البشرٌ

(7)
، مما َعنٍ ان الجعاَش فرض وجوده فٍ جمَع الحاالت والجفسَر 
والجفسَر السجمرارَجه وَجمثل فٍ مبدبَن هو وجود حد أدنً من حب االججماع ووجود حد أعلً 
من نزعجه إلً الخَر الجٍ جحمل االفراد فطرَاً علً الجعاَش فَما بَنهم ، أما الجعاَش النسبٍ الذٌ 
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َش الجٍ حددها االسبلم والذٌ َقصد به ان مسجوَات من حَث َعد النوع اآلخر من مسجوَات الجعا
حجمه أو نوعه أو مقداره َجحدد وفقاً لمبدبَن َجمثل باالسجعداد الذٌ َبذله البشر بالجنازل عن 
الذات وَجحدد حجم الجعاَش ، كذلك األفراد والجماعات ما داموا َملكون معرفة او ثقافة فكرَة 

ذ َجوقؾ مسجوَات الجعاَش فَما بَنهم وَعجمد علً اسجعدادهم لجقبل نحو مفهوم الخَر والشر حَنب
هذا الخَار وهذا ما َفسر لنا مدي الجفاوت مسجوَات الجعاَش الجٍ شهدجها المججمعات قدَما وحدَثا 
، كما َحدد حجم الجعاَش وفقا لما َملكه االفراد والجماعات من قَم اججماعَة ذات طابع اَجابٍ أو 

نوع آخر من مسجوَات الجعاَش وهو االسبلمٍ الذٌ َعنً به إن االفراد  سلبٍ ، وهناك
والجماعات حَنما َجعاملون من خبلل الجنشبة العبادَة مجمثلة فٍ مبادئ االسبلم الجٍ رسمت 

مخجلؾ خطوط الجعاَش
(1)

، حَنبذ فإن الجوازن هو هدؾ كل المججمعات وَجحقق حجمه من خبلل 
بمبادئ الدَن أٌ بقدر ما َرسمونه من الطاعة أو المعصَة ، وإن هذه اسجعداد المسلمَن لئللجزام 

 . المسجوَات جحدد بوضوح طبَعة الجعاَش المجحقق فٍ جمَع المججمعات القدَمة والحدَثة

 : مرتكزات التعاٌش فً االسالم

إن المججمع االسبلمٍ مججمع َقوم علً عقَدة االسبلم وفكرة المواطنة ومنها جنبثق نظمه 
كامه وآدابه واخبلقه لكن لَس معنً هذا ان َحكم بالفناء علً جمَع العناصر الجٍ جدَن بدَن واح

آخر ؼَر االسبلم بل َعده مججمع الدعوة إلً دَن هللا والشهادة بخَر هذا الدَن وبان االمة 
االسبلمَة خَر أمة اخرجت للناس َحجاج إلً االحجكاك مع اجباع الدَانات االخري علً نحو 

هم الً الدَن دون اكراهَجذب
(2)

 . 

وما عزز هذه الظاهرة ان الدَن االسبلمٍ أوجب علً الناس اإلَمان بجمَع الرسل وعدم 

آَمَن الراُسوُل ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيِو ِمْن رَبِِّو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكل  آَمَن بِاللاِو َوَمالِئَكِتِو  :الجفرقة فَما بَنهم كما فٍ قوله جعالً
َمِصيرتُِبِو َوُرُسِلِو َّل نُ َ رُِّق بَ ْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِو َوقَاُلوا َسِمْعَنا َوَأهَْعَنا ُغْ َراَنَك رَب اَنا َوِإلَْيَك الْ وَكُ 

(3)
، كما بَن ان 

الجفرقة بَنهم فٍ اإلَمان هٍ الكفر حق الكفر وأن االَمان بالجمَع بؽَر جفرقة هو اإلَمان حق 
َإكد علً عالمَة الرسالة االسبلمَة وَثبت انسانَة هذا الدَن ، وقد ورد فٍ اإلَمان فؤن هذا 

يِن  :القران الكرَم عدد من اآلَات الجٍ جإَد حرَة العقَدة ومنها قوله جعالً  َقد *ََّل ِإْكَراَه ِفي الدِّ
 َواللاوُ  *َلَها  انِ َصامَ  ََّل  اْلُوثْ َقىٰ  بِاْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فَ َقدِ  بِاللاوِ  َويُ ْؤِمن بِالطااُغوتِ  َيْكُ رْ  َفَمن * اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّْشدُ  ت ابَ يانَ 
َعِليمٌ  َسِميعٌ 

(4)
َلَقُكْم َفِمنُكْم َكاِفٌر َوِمنُكم مُّْؤِمٌن  :، وقوله جعالً َْ َبِصيرٌ  تَ ْعَمُلونَ  ِبَما َواللاوُ  *ُىَو الاِذي 

(5)
 ،

َبِصيرٌ 
(5)

ُمْخَتِلِ ينَ  يَ َزاُلونَ  َوََّل  *َوَلْو َشاَ  رَبَُّك َلَجَعَل النااَس ُأماًة َواِحَدًة  :، وقوله جعالً
(6)

 . 
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من اسجقراء اآلَات نجد ان  هللا جعالً رؼم وضعه ألحكام الشرَعة العامة للبشرَة إال أنه 
ة البد أحكمها بضوابط ، فالبشرَة منها كافر ومنها مإمن وإنهم َعَشون علً رقعة أرض واحد

أن جحكم بنظام َضمن لهم الجعاَش وهذا ما جعل السلم فٍ أصله عبلقات جعاون ومودة بَن 
الناس

(1)
، وفٍ حالة الحرب َكون المججمع فٍ حالة طاربة إذ َجرم اإلسبلم االعجداء علً 

ِ َصلَّ  ُ َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٍَ هللاَّ َرَة َرِض َْ ِه َوَسلََّم  اْلُمْسلُِم أَُخو المسلمَن فَعْن أَِبٍ ُهَر َْ ُ َعلَ ً هللاَّ
اتٍ  َُِشَُر إِلًَ َصْدِرِه َثبَلَث َمرَّ ْقَوي َهاُهَنا" َو ْحِقُرهُ  الجَّ ََ ْخُذلُُه  َواَل  ََ ْظلُِمُه َواَل  ََ ، ِبَحْسِب اْلُمْسلِِم اَل 

ْحِقَر أََخاهُ اْلُمْسلَِم  ُكلُّ اْلُمْسلِمِ  ََ َعلًَ اْلُمْسلِِم َحَراٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضُه"  اْمِرٍئ ِمن الشَّرِّ أَْن 
(2) 

 ،
وحرم االعجداء علً الدَن والنفس والعرض واالموال حجً َعَش الفرد فٍ امان ولم َكن هذا 
قاصراً علً المسلمَن بل علً كل من َعَش بَن ظهرانَهم من المعاهدَن والمإمنَن وأوجب 

ِ االسبلم حماَة المعاهد )َعْن  ِه َوَسلََّم  َرُسوِل هللاَّ َْ ُ َعلَ أَْو اْنَجَقَصُه  ُمَعاِهًدا    َمْن َظلََم  أاََل  :  َقاَل    َصلًَّ هللاَّ
ِر ِطَِب َنْفٍس َفؤََنا  َْ ًبا ِبَؽ َْ اَمِة(  َحِجَُجُه  أَْو َكلََّفُه َفْوَق َطاَقِجِه أَْو أََخَذ ِمْنُه َش ََ ْوَم اْلِق ََ

(3)
. 

مرادؾ لمفهوم المواطنة وان كان مصطلحا حدَثا َؤخذ بعدا سَاسَا فهو  ومفهوم الجعاَش
َقوم علً اساسَن َجمثل االساس االول الحرَة وعدم االسجبداد وشَوع مبدأ الجعاَش والثانٍ جوفر 
المساوة بَن المواطنَن فٍ الحقوق ولواجبات بؽض النظر عن الدَن او المذهب او العرق ، لذا 

االسبلم جوازنا فٍ المججمع علً الرؼم من الجنوع العرقٍ والدَنٍ والثقافٍ حققت المواطنة فٍ 
كما ال ججعارض المواطنة فٍ االسبلم مع الوالء لبلمة فٍ االسبلم الن المواطنة مفهوم انسانٍ ال 
عنصرٌ فٍ المنظور االسبلمٍ وهو َشمل المسلمَن وؼَر المسلمَن فالمواطنة فٍ االسبلم 

 اهدار حقوق االقلَات جسجوعب الجمَع دون
(4)

. 

فمن نماذج الجعاَش الجٍ أقرها القران الكرَم والسنة النبوَة الشرَفة هو ألجعاَش بَن 
لمَن أنفسهم والجعاَش مع االقلَات الدَنَة فٍ المججمع االسبلمٍ ، إذ منع الدال فٍ األمور سالم

لوب ورعاَة شعورهم وعدم اَذابهم الدَنَة بَن االدَان ججنبا الَقاد نار العصبَة والبؽاء فٍ الق
بالقول او الفعل

(5)
، أو سب معجقداجهم أو االسجهزاء بما َدَنون به وعدم الجضََق علَهم عند 
ممارسة طقوسهم الدَنَة واكد عفة اللسان واجبة علً المسلمَن حجً مع المشركَن من عبدة 

َوََّل َتُسبُّوا الاِذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اللاِو فَ َيُسبُّوا اللاَو :االوثان ، فقد اوضح هللا سبحانه وجعالً فٍ قوله 
ِلكَ *َعْدًوا بِغَْيِر ِعْلٍم  ُعُهْم فَ يُ َنبِّئُ ُهم ِبَما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ لِ  زَي اناا َكذَٰ ُكلِّ ُأماٍة َعَمَلُهْم ثُما ِإَلٰى رَبِِّهم ماْرِِ

(6)
، فآداب 

مور الجٍ َمكن أن َدور فَها النقاش السَما األمور العقَدَة ، كما حذر الحوار مطلوبة فٍ كل اال
الفقهاء المسلمَن وعلمابهم جحذَرا شدَدا من اَذاء ؼَر المسلمَن فٍ المججمع االسبلمٍ إلن فٍ 
اَذابهم خروج من عقد الذمة والعهد الذٌ أعطاه المسلم لهم هذا فَما َخص اهل الكجاب ، أما 
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فقد حث اإلسبلم علً عدم إَذابهم سواء االَذاء الجسدٌ والمادٌ بل َشمل أَضاً أالدَان األخري 
االَذاء المعنوٌ الذٌ فَه مساس بالمشاعر والكرامة االنسانَة

(1)
 . 

لذا حدد االسبلم الجزامات المسلمَن ججاه االدَان واالقلَات الدَنَة االخري كما َهجم من 
طعام اهل الكجاب واباحة زواج المسلم من المحصنات  االعجداء الداخلٍ والخارجٍ واباحة اكل

من نساء اهل الكجاب والحقوق المعَشَة فٍ السكنً والجنقل والكسب وعَادة مرَضهم وحسن 
جوارهم والصدقة والوقؾ علً فقرابهم والوصَة لهم والعدل فٍ معاملجهم ورفع الظلم عنهم 

اموالهم ومنحهم حرَة الجدَن واالعجقاد والوفاء بالعهود والمواثَق معهم ، فضبل عن حماَة 
بمعجقداجهم

(2)
، وانطبلقاً من هذه الحقابق الجٍ َمكن فَها جوهر العقَدة االسبلمَة جسنً للمسلمَن 
ان َحققوا الجعاَش مع انفسهم ومع مخالفَهم فٍ الدَن َشاركونهم المواطنة كذلك الجعاَش مع 

 الشعوب االخري .

 الهجرة: المبحث الرابع 

َعرؾ الجنس البشرٌ علً مر الجارَخ اإلسجقرار فٍ مكان واحد فؤنجقل من بَبة إلً لم 
اخري ولجؤ فٍ كل مرة الً االنسجام احَانا مع مجطلبات البَبة أو جؽََرها وجبدَلها حجً جبلبم 
حاجاجه ومجطلباجه ، واسجقرار االنسان وكثاقجه  جفاوجت بَن بقعة جؽرافَة واخري جبعا للرزق 

فَها والخَر من مؤكل ومشرب وكان َنجقل من مكان الً اخر كلما جؽَرت الظروؾ  المجوفر
الطبَعَة المحَطة به ، لذا كان جوزَع السكان جوزَعا ؼَر منجظم ، وجاء انجقال السكان علً 

 نوعَن :

الجنقل داخل حدود الدولة وَطلق علَها هجرة داخلَة وجعد إنجقال السكان من الرَؾ إلً المدَنة  .ٔ
وهذا النوع من الهجرة عادجاً ما َصاحبه مشكبلت كثَر كمشكلة السكن والصحة العامة 

 والمواصبلت.
 :الجنقل من دولة إلً اخري وجعرؾ بالهجرة الخارجَة وهٍ علً ثبلثة أنواع .ٕ

و فصلَة وجحدث فٍ فصل من فصول السنة كهجرة الفبلح وعودجه إلً القرَة لحصد النبات أ .أ
 .زراعجه ثم المؽادرة مرة ثانَة 

ً وقجَة وَنجقل هنا الفرد إلً الخارج  بحثا عن الثروة لمدة جطول أو جقصر بؽَة العودة ال .ب 
 .ببلده ثانَة 

دابمة وفَها َقصد المهاجر جرك وطنه األصلٍ نهابَاً واإلسجقرار فٍ الدولة المهاجر إلَها .ج
(3)

 . 

ٍ َجبر علَها االفراد قسراً ، َهاجر عدد كبَر من النازحَن الهجرة القسرَة وهٍ الهجرة الج .ٖ
)هجرة اجبارَة( قسراً فهم من الشعوب الجٍ أجبرت علً الهروب من اوطانها للبحث عن ملجا 
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فٍ مكان آخر قد َشمل اسباب الهروب العنؾ السَاسٍ أو العرقٍ أو االضطهاد او بسبب 
الكوارث الطبَعَة

(1)
 . 

انجقال أو جرحال الناس من بلدانهم أو وطنهم الً بلد اخر أو من منطقة  والهجرة السكانَة هٍ
إلً منطقة اخري داخل بلدهم وجحدث الهجرة عادة بسبب كوارث طبَعَة او حروب او جهجَر من 
قوة ؼازَة أو طلباً للعمل والجمجع بمسجوي معاشٍ افضل ، وجكون الهجرة السكانَة داخلَة او 

و الزامَة وقد جكون ذات امد قصَر او امد بعَد ، فالهجرة إذن مصطلح خارجَة واما اخجَارَة ا
َشَر إلً الحركة المكانَة لئلنسان جصل إلً عبور الحدود السَاسَة واالقلَمَة وما َجرجب علَه 
من إسجبعاد من مججمع قانونٍ واإلنضمام الً آخر، وللهجرة انواع وانماط  جبعا للدافع منها 

الهجرة االلزامَة والهجرة الداخلَة والهجرة الخارجَة والهجرة الموسمَة الهجرة االخجَارَة و
والدابمَة والهجرة علً شكل افراد او جماعات

(2)
 ، وللهجرة أسباب عدة .

منها لؽرض البحث عن عمل افضل من العمل السابق فالفوارق االقجصادَة بَن الدول 
إالء المهاجرَن جحسَن الدخل وقد دلت َجعل منها سببا كافَا لجدفق المهاجرَن مما َضمن له

االبحاث ان قرار الهجرة ال َكون قرار فردٌ بل َكون من قبل العابلة اذ جقرر ارسال فرد او 
اكثر لخلق فرص افض للمعَشة

(3)
، أو اللجوء السَاسٍ او االنسانٍ عند المعاناة من اضطهاد 

هاد وانجهاكات حقوق االنسان فكرٌ او دَنٍ او اججماعٍ فهم َؽادرون ببلدهم بسبب االضط
والعنؾ العام ، وهنا َنشؤ دافعان للهجرة االول الهروب من العنؾ والصراع والثانٍ االمل فٍ 

بناء حَاة جدَدة افضل فٍ بلد اخر
(4)

، أو للهروب من الكوارث الطبَعَة مثل االمراض 
والمجاعات والزالزل والبراكَن

(5)
 . 

 : الهجرة القسرٌة

سرَة شكبلً ربَسَاً لحركة السكان وسببها العنؾ والحروب الطوَلة جعد الهجرة الق
والمجكررة الداخلَة والخارجَة والصراعات واإلبادات الجماعَة، حَث َضطر الناس إلً الهروب 
من هذه النزاعات ما َمثل احد االزمات والكوارثات الجٍ لها جداعَات إججماعَة وإقجصادَة 

وحجً بَبجه المحَطة به ، والهجرة كاردة فعل أو انعكاس لبلزمة  ونفسَة وسَاسَة داخل المججمع
لم جكن جدَدة أو حدَثة العهد للبشرَة بل اسجمر هروب الناس بشكل قسرٌ علً مر الجارَخ ، 
فظاهرة الهجرات القسرَة عرفها االنسان منذ عصور مضت بؤسباب مخجلفة وبمناطق جؽرافَة 

الوقت الحاضر من هذا النوع من الهجرات ، فكان العنؾ  مخجلفة وال زالت البشرَة جعانٍ الً
المهدد للحَاة والحرَات سواء ألسباب سَاسَة أو عرقَة أو عنصرَة أو دَنَة إلً الجشرَد القسرٌ 

او الجرحَل سواء ألفراد وفٍ كثَر من االحَان شمل جماعات سكانَة بؤكملها
(6) 

،  وقد َعرؾ 
جرون مكرهون علً الفرار من اوطانهم الذَن َجركون القانون الدولٍ االشخاص الذَن َها

                                                           

. 44ص2113 (1)  
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منازلهم هربا من االضطهاد او الصراع كما انه ممارسة مرجبطة بالجطهَر جقوم به الحكومات أو 
المجموعات المجعصبة ججاه مجموعة عرقَة او دَنَة معَنة واحَانا ضد مجموعات عدَدة بهدؾ 

،كما انه نقل االفراد واالسر واحَاناً المججمعات  اخبلء اراض معَنة لنخبة بدَلة او فبة معَنة
المحلَة بشكل دابم أو مإقت وضد مشَبجهم من البَوت او االراضٍ الجٍ َشؽلونها دون جوفَر 

الحماَة القانونَة 
(1)

 . 

علً ان لكل فرد  (ٖ)دة  اـلماث ـنصن، اـإلنسق اىـالمٍ لحقـلعن ابلـإلعاد اىـمكما نصت 
علً ان لكل فرد حرَة الجنقل  (ٖٔ)الحق فٍ الحَاة والحرَة وسبلمة شخصه كما نصت المادة 

واخجَار محل اقامجه داخل حدود كل دولة ، وَحق لكل فرد ان َؽادر اَة ببلد بما فٍ ذلك بلده كما 
َحق له العودة الَه

(2)
 . 

رة فٍ البلد المسجقبل منها صعوبة من جانب آخر َواجه المهاجرون قسراً صعوبات كثَ
اإلندماج فٍ المججمعات الجدَدة وضعؾ مسجوي الجؤهَل مقارنة بالمسجوي السابد فٍ المججمع 
المسجقبل وَزَد من جعقَد االمور المبطن ضد المهاجرَن وابنابهم بسبب  ازدَاد حدة البطالة فٍ 

نظر إلً المهاجرَن وابنابهم هذه الدول وصعوبة الحصول علً فرص عمل لبعض المواطنَن فَ
كعنصر منافسة فٍ سوق العمل مما َولد حساسَات وشَوع احكام مسبقة جقؾ حاببل امام اندماج 

العدد االكبر من المهاجرَن فٍ مججمعهم الجدَد
(3) 

، فحَن َصل المهاجر البلجا الً مكان َسعً 
اللؽة وعادات جنجمٍ الً المحَط الً االسجقرار فَه مإقجا او دابما َبدأ بمحاولة الجكَؾ وجعلم 

َراقب الناس بدقة للجؽلب علً مصاعب الحَاة
(4)

، وعادجاً ما جكون هذه المصاعب بالنسبة لبلجا  
لبلجا أو المهاجر سبَبل وحَدا للخبلص من دوافع هجرجه ، ونظراً الرجباط بحثنا هذا بالجعاَش 
الدَنٍ والهجرات سَما القسرَة منها كؤحد جداعَات االزمة  كان البد لنا من اسجعراض نماذج 

سرَة مسجعرضَن اسبابها ونجابجها بؤزمنة عرفجها الذاكرة البشرَة لموجات هجرة اجبارَة وق
 واماكن مخجلفة عبر الجارَخ. 

 : نماذج من الهجرة البشرٌة عبر التارٌخ

  فً الحضارات القدٌمة:

صوراً مخجلفة من الهجرات ان كانت لمرت البشرَة بفجرات جعرضت لها جماعات بشرَة 
نثروبولوجَا وؼَرها، إن بحثا عن ارض خصبة أو ماء حَث َإكد علماء األَكولوجَة واأل

الهجرات األولً لئلنسان بدأت من إفرَقَا وعلً شكل دفعات وبؤوقات مجباعدة اال ان اهم هذه 
الهجرات كانت هجرجَن كبَرجَن مخجلفجَن االولً خرج اإلنسان فَها من موطنه األصلٍ فٍ 

                                                           

نمكذجا مركز ىردك لدعـ التعبير الرممي، المبادئ التكجييية كالمحظكرات في حاالت التشريد الداخمي اىالي سيناء  (1)
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بب الجطورات الجَولوجَة إفرَقَا، باججاه الشمال إلً الجزَرة العربَة ومنها إلً أوراسَا وذلك بس
الكبَرة فٍ ذلك الحَن ، والهجرة الثانَة كانت بسبب الجؽََرات المناخَة الجٍ حصلت آنذاك، حَن 
دخلت األرض فجؤة فٍ فجرة جلَدَة أخَرة جلبت معها ظروفاً قاسَة جداً وجشَر األدلة الوراثَة 

كانت طوق النجاة لهم ، وبعد  إلً انخفاض حاد فٍ عدد السكان آنذاك والهجرة إلً أمكنة أخري
انجهاء العصر الجلَدٌ األخَر، ودخول الكرة األرضَة فٍ عصر المناخ الدافا والمعجدل، 
ان، وإلً نشوء  ازدهرت الزراعة. وأدت الثورة الزراعَة إلً ازدَاد كبَر فٍ عدد السكَّ

 الحضارات .

شكل جهجَر الَهود فٍ أما الهجرة القسرَة وهو النوع المجعلق ببحثنا هذا جارَخَا َ
العصرَن البابلٍ واالشورٌ أقدم مظاهر للجهجَر القسرٌ فٍ الجارَخ االنسانٍ، ولذلك شكل 
الشجات جوهرا للشخصَة الَهودَة علً مر العصور ، كان االول عندما نقل االشورَون الَهود 

الدولة اآلشورَة، وبعد سقوط  من فلسطَن الً ببلد اشور فٍ ثبلث حمبلت مججالَة علً إسرابَل ،
ومجٍء الدولة البابلَة، حدث السبٍ البابلٍ المشهور للَهود علً َد الملك نبوخذ نصر الثانٍ، 

وفَها  سبً  6ٙ٘والثانَة فٍ  11٘وهو أشهر ملوك هذه الدولة وكان علً حملجَن االولً 
وجمَع  "نبوخذ نصر" كل َهود أورشلَم وكل الرإساء وجمَع جبابرة البؤس وعشرة آالؾ صبٍ

َُبِق أحداً ، وقدرت اعداد األسري الذَن سَقوا إلً بابل لَلجحقوا بالَهود من السبٍ  الصناع ، لم 
نسمة ٓٓٓ.ٓ٘األول بحوالٍ 

(1)
  . 

 هجرة الرسل واالنبٌاء:

عرؾ الرسل واالنبَاء الهجرة نجَجة للرفض والجعذَب والمكابد الجٍ جعرضوا لها من   
بؤمر من هللا ؼادروها ومنهم نوح علَه السبلم وابراهَم  وموسً علَهم االقوام الجٍ ارسلو الَها و

السبلم  ونبَنا محمد صلً هللا علَه وسلم ألعبلء كلمة الجوحَد ولجبلَػ رسالة ربهم ، فهاجر نوح 
علَه السبلم قومه جاركاً زوججه وابنه وقومه خلفه بسفَنجه ، فَما هاجر ابراهَم علَه السبلم من 

فلسطَنالعراق الً 
(2)

، و مصر لنشر دعوجه فٍ عبادة هللا وجرك عبادة األوثان ثم هاجر بزوججه  
وابنه اسماعَل بؤمر من هللا إلً واد ؼَر ذٌ زرع فاسججاب هللا لدعاء إبراهَم وبارك فٍ الكعبة 
وجعلها قبلة للمسلمَن  ، وكذا موسً علَه السبلم عندما جرك ارض مصر لسنوات عابدا الَها 

ن هللا ثم جركها واجباعه مرة ثانَة  ، فالهجرة من سنن األنبَاء ، وقد هاجر األنبَاء قبل رسوال م
سَدنا محمد صلً هللا علَه وسلّم، لججمكن من نشر الدعوة، وجبلَؽها كما أمر هللا عز وجل، وَظهر 

َُعادي وَخرج من بلده ،  ذلك عندما أخبر ورقة بن نوفل سَدنا ُمحّمد بؤنَّ كل ما جاء بمثل رسالجه 
فكما جعرض الرسل واالنبَاء الً جمسك اقوامهم بعبادة االوثان ورفض اجباعهم فقد سار كفار 
قرَش علً ذات النهج  وعمدوا  إلَذاء الرسول محمد صلً هللا علَه وسلم إلقناعه وإجباره 

وجعذَبه بالعدول عن دعوجه ، ثم أخذوا بجعذَب ومضاَقة اجباعه واالسجهزاء وقجل كل من آمن به 
فكانت الهجرة الً الحبشة والً المدَنة المنورة سبَبل للمسلمَن بعد دعوة الرسول صلً هللا علَه 

وسلم الجباعه بالهجرة الَها
(3)

 . 
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 : تهجٌر الٌهود

فبدأت السلطات األلمانَة بعد انجهاء الحرب العالمَة الثانَة بحملجها للقضاء علً الَهود  
الَهود فٍ معسكرات االعجقال، والجٍ ُوصفت بمعسكرات الموت، حَث سجن عشرات اآلالؾ من 

وفٌرضت علَهم الؽرامات، وصودرت أموالهم وممجلكاجهم وجم جدمَر أؼلبها وبدأ الَهود فٍ 
الهجرة من ألمانَا بؤعداد كبَرة، وقام النازَون بجرحَل الَهود فٍ المناطق الخاضعة للسَطرة 

ة من الَهود وُرفعت شعارات "خالٍ من الَهود ، وفٍ عام األلمانَة ، وجم إخبلء مناطق كامل
جم قجل أعداد كبَرة من الَهود، وبدأت عملَات إعدام جماعَة فٍ معسكرات اإلبادة فٍ  1ٗٔٔ

معسكرات إبادة أو موت، فبعد الوصول للمعسكر لم َكن َجوقع أن َعَش  ٙبولندا الجٍ كان فَها 
 ساعة. ٕٗالمعجقل فَه لمدة أكثر من 

 جرة الفلسطٌنٌٌٌن:ه

وَعرؾ الجهجَر بؤنه ممارسة مرجبطة نوعا ما بالجطهَر، المجعصب ججاه مجموعة عرقَة   
أو دَنَة او ضد مجموعات عدَدة بهدؾ اخبلء أراضٍ الدولة لنخبة من المواطنَن أو فبة معَنة ، 

علً ما َزَد  1ٗ6ٔوهذا ما جعرضت له االراضٍ الفلسطَنَة حَث جم جهجَر خبلل نكبة 
فلسطَنٍ علً َد القوات الصهَونَة لؽرض إقامة دولة إسرابَلَة علً وجشَر  ٓٓٓ،1ٓٓ

من العدد الكلٍ لسكان فلسطَن قسًرا كجزء من خطجها  ٙٙالجقدَرات بؤن إسرابَل هجرت %
 1ٗ6ٔالمدروسة وطوَلة األجل لخلق أؼلبَة َهودَة والحفاظ علَها فوصل عدد الَهود بَن عامٍ 

َون ومابجٍ الؾ َهودٌ وثبلث مبة الؾ فلسطَنٍ فٍ اسرابَلالً مل 1ٙٙٔو
)1)

  . 

 احداث البوسنة والهرسك:

وجمثل احداث البوسنة والهرسك من جهة و الصرب والكروات  من جهة ثانَة صورة  
للجهجَر القسرٌ لمسلمٍ البوسنة والهرسك حَث جعرضو فَه المسلمَن بعد الحرب العالمَة الثانَة 

الؾ امرأة   ٓٙالؾ مسلم واؼجصبت فَه  ٖٓٓواالبادة واالؼجصاب فاسجشهد فَها الً القجل 
وطفلة وهجر ملَون ونصؾ مسلم

(2)
. 

 تهجٌر االرمن :

، جهجَر األرمن 1ٔ٘ٔفٍ خضم الحرب العالمَة االولً  قررت السلطات العثمانَة عام   
لدولة العثمانَة بعد ان قام القاطنَن فٍ مناطق الحرب ،  ونقلهم إلً مناطق أخري داخل أراضٍ ا

جظاهر  1ٓ٘ٔأحد األشخاص المنجمَن إلً الحزب الثورٌ االرمنٍ بمحاولة اؼجَال السلطان عام 
السلطان بالعفو عنه ، لكن بالمقابل علً جعرض االرمن الً مجازر راح ضحَجها حوالٍ 

ازلهم وبَوجهم و أرمنٍ اضافة الً جهجَرهم ونزع اآلالؾ من العوابل من مناطقهم ومن ٓٓٓ،ٖٓ
% من المهجرَن لَسجقروا فٍ دول اخري كالعراق وسورَا ولبنان ، 1٘ممجلكاجهم ومات حوالٍ 

وَقّدر الباحثون أعداد الضحاَا األرمن بَن ملَون و  ملَون ونصؾ كان المجهم بهذه المجازر 
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ل الجزء السلطان عبد الحمَد الثانٍ ، مبررَن ذلك بمشاركة عصابات من االرمن روسَا لفص
الشرقٍ من االناضول عن الدولة العثمانَة

(1)
 . 

 هجرة المسٌحٌٌن :

لم جكن مسؤلة االقلَات فٍ أٌ حقبة من حقب الجارَخ العربٍ االسبلمٍ بالحدة والخطورة  
الجٍ جطرح الَوم ، فلم َحدث أٌ جؽََر اَدَولوجٍ هام فٍ الحقبة االخَرة َدفع االسبلم الذٌ 
عرؾ بروحه السمحة والمجسامحة الً الجعصب ، او َفسر لماذا جبحث االدَان االخري الجٍ 

لفجح االسبلمٍ كَؾ ججؤقلم وججعاَش مع الدَن االسبلمٍ والجماَز والجماسك بسبب عرفت منذ ا
جواجدها الكثَؾ الجارَخٍ فٍ المنطقة ، اال ان هذا االعجراؾ المجبادل بالجماَز الثقافٍ والدَنٍ 
الذٌ َجسده جمسك كل طابفة فٍ شإونها المخجلفة بجقالَدها واعرافها الدَنَة انجقل الً مرحلة 

كار المجبادل لهذا الجماَز ، وان مسؤلة االقلَات لم جعد مشكلة اقلَات دَنَة  او مشكلة اقلَات االن
ججمجع بلؽة وجارَخ وثقافة خاصة بها كالمشكلة الجٍ حدثت فٍ جنوب السودان بل انجقلت الً 

نكران وعدم االعجراؾ باآلخر فكانت بداَة للحروب االهلَة 
(2)

. 

 : ل لتداعٌات االزمةالفصل الثانً : عرض وتحلٌ

جعد محافظة نَنوي واحدة من المدن الجٍ عرفت بنسَجها االججماعٍ المجنوع الدَنٍ 
والقومٍ من عرب واكراد وجركمان وشبك وَزَدَة ومن الجنوع الدَنٍ مسلمَن ومسَحََن 
واَزَدََن ، وَشكل المسَحََن الدَانة الثانَة فَها بعد االسبلم لكونها جمثل عمق جارَخٍ 

ففَها جراثها وارشَفها وكنابسها الجٍ جعود لقرون سابقة فنَنوي هٍ مسجقر وحضارٌ لهذه االقلَة 
واسجَطان ؼالبَة المسَحََن حجً إنهم قد شكلوا الحزام الخارجٍ لمدَنة الموصل بنواحَه وقراه 
المخجلفة الذٌ َقطن اؼلبه المسَحََن فسهل نَنوي َمجد لمسافات طوَلة السَما الجهة الشرقَة 

س اال ان هذا العمق الدَنٍ واالججماعٍ واالسجقرار الذٌ جمجعوا به لعدة قرون وعلً هذا االسا
جمثل بعملَات الجهجَر من مدَنة الموصل والذٌ أخذ مسارات  ٖٕٓٓحدث فَه منعرج خطَر بعد

مجوجرة بَن القجل والجهجَر وافراغ لهذه المدَنة من ساكنَها األصلََن سواءا بالقجل أو الخطؾ أو 
ابس ، ولم جخلو انباء واحداث المدَنة من جفجَر لكنَسة او قجل لمسَحٍ ولكن هذا جفجَرا للكن

 ٕٗٔٓالمسار المجقطع لبلسجهداؾ جحول الً نكسة اعادت الً اذهاننا نكسة الفلسطَنََن ففٍ عام 
حَث سَطرت عصابات مسلحة علً مدَنة الموصل)الدواعش( فٍ حزَران المشإوم لم جمر فَه 

ال وكان هناك بَان جكفَرٌ من قبلهم قابم علً أساس إؼجصاب الكنابس واالسجَبلء اال اَام قلَلة ا
ساعة الجٍ منحت للمسَحََن لمؽادرة المدَنة مجبرَن علً  6ٗعلً الممجلكات واالموال فمهلة ال

جرك جمَع ممجلكاجهم اال بالَسَر الذٌ جمكنوا من حمله معهم من اموال ومصوؼات والجٍ مثلت 
من َجدونه حاملها حَاجه وعابلجه جمنا لها حَث لم َسمح لهم بحمل أٌ شٍء من مخاطرة َدفع 

مجعلقاجهم ومصادرجها من قبل الدواعش ونزعها جحت الجهدَد ، فضبلً عن مصادرة ممجلكاجهم 
واثاثهم وكل ما جعود ملكَجه لمسَحٍ بعد ان جم جرد واحصاء عابدَة ملكَة المنازل واالراضٍ 

بر الحكومَة )دابرة العقارات ، دوابر المرور( ، فضبلً عن مصادرة اثاث والسَارات من الدوا
المنازل وبَعها او شحنها الً خارج الموصل ، وبذلك اسجبَحت برطلة والحمدانَة وقراقوش بما 
فَها من بَوت واموال من الدواعش بعملَة مبرمجة فبَعت ممجلكاجهم بؤرجال من السَارات 
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ورة مسجمرة وهٍ مججهة الً الرقة السورَة ، ولم َكن هذا المقدار المحملة بؤمجعة شوهدت وبص
الوحَد الذٌ اكجفٍ فَه انما بدأت عملَة جفجَر لبعض الكنابس سَما الجٍ جحمل ارثا جارَخَا طوَبل 
مع بعض عملَات االحراق للكنابس والمكجبات الدَنَة المسَحَة فكانت عملَة المحو الجٍ قام بها 

 . االقلَة فٍ مدَنة الموصل أن حولها الً مدَنة اشباح قانونها قانون الؽاب الدواعش ألرث هذه

من جهة أخري فقد أصبحت بَوت المسَحََن سَما داخل المدَنة مقرات أو سجون أو 
بَوت سكنَة للمهاجرَن من االجانب أو االنصار المحلََن )حسب المسمَات الداعشَة( ومنها 

ها اؼلب المقرات الربَسَة للحسبة ودواوَنها والجٍ جعود ملكَة منطقة الساعة والشعارَن جمعت فَ
اؼلبها  للمسَحََن ،  فكنَسة الساعة جحولت فٍ بداَة االمر إلً سجن ثم بعد ذلك اصبحت ثكنة 
إلسكان عوابل الدواعش المهاجرَن من الروس وؼَرهم وكنَسة اخري خصصت كمخزن 

ت الجحالؾ والجَش العراقٍ بعد الجؤكد من لؤلسلحة وجعرضت بعضها الً القصؾ من قبل قوا
وجود دواعش فَها ، او إنها مخزن لؤلسلحة فكانت اإلنفجارات المصاحبة للقصؾ جثبت إحجوابها 
علً كدس من االسلحة ، ولم جقجصر علً ذلك بل أٌحرقت بعض البَوت ودمرت المحبلت بعد 

هٍ )ن( كداللة جمََزَة علً انها  سرقجها كما اسجعانوا بعبلمة محددة من قبل دَوان العقارات
ممجلكات للمسَحََن قد جم مصادرجها ، وبهذا االعمال خالؾ الدواعش جعالَم االسبلم والدَن 
الحنَؾ الذٌ امرنا بان نعامل اهل الذمة بالموعظة الحسنة  وان انفسهم واموالهم واعراضهم فٍ 

واعش الذَن لم َمثلوا فَه اال انفسهم ، ولم امان فٍ ببلد المسلمَن  والجٍ كانت بعَدة عن جعالَم الد
جكن معاناة المهجرَن مقجصرة علً ما قام به الدواعش انما عانو فٍ مناطق الهجرة من سوء 

أضافة الً حرارة الشمس  اوضاع عدة كعدم وجود المؤوي او المؤكل سَما فٍ بداَة الهجرة
نت عنوان واضح لمعاناجهم ومعاناة المرجفعة ونقص االدوَة والمسجلزمات الضرورَة للحَاة كا

االقلَات االخري ، فالعالم كله اال ما رحم ربٍ كان َجفرج وَشاهد مؤساة االقلَات المهاجرة من 
مدَنة الموصل حجً عدت هذه الهجرة بمثابة الصورة الثانَة والكبَرة للهجرة الفلسطَنَة قبل اكثر 

 من نصؾ قرن .

 تهجٌر األٌزدٌٌن :

ة االَزَدَة بمدَنة الموصل بمنطقة سنجار وجبلها الشامخ فالحَاة الدَنَة إرجبطت االقلَ 
واالججماعَة والدَمؽرافَة لبلَزَدََن جمحورت حول هذا الجبل ومدَنجه ، وفٍ لَلة وضحاها 
اصبحت حدَثا للناس ووسابل االعبلم المحلَة والعالمَة فصور االَزَدََن وهم َجسلقون فٍ اب 

َن اطفالهم وهم َبكون وصراخ النساء وبكابهم علً ما فقدن من ازواج جبل سنجار حامل ٕٗٔٓ
وابناء وبنات ، فبعد ان  كانت سنجار بمثابة خط جماس لجوجد قوات البَشمركة الجٍ اخذت علً 
عاجقها حماَة المنطقة وحدودها مع الدواعش  جفاجا االَزَدََن بانسحاب البَشمركة بدون انذار 

بمواجهة الدواعش الذَن سَطروا علً هذه المدَنة لَسجلوا جارَخ جدَد لَجدوا انفسهم وحَدون 
من العنؾ بدأ فَه الدواعش بفرز النساء عن الرجال لَخَروه بَن القجل او الدخول فٍ دَنهم فكان 
النصَب االكبر للرجال القجل ووجدت مقابر جماعَة بمناطق مجفرقة فٍ سنجار جحمل بصمات 

علق بالنساء فلم جعصمهم مروءة الرجال من الجعرض لهم فقاموا بسبَهم ذلك الوقت ، اما فَما َن
سنوات مجفاخرَن بجطبَق شرَعجهم بالسبٍ والبَع فٍ االسواق والبطش بهم  (1)ابجداءا من عمر 

جسدَاً ونفسَاً فكن بذلك سوقا للمجاع ولخدمة عوابل الدواعش وقَادجهم الجٍ اسجحوذت علً العدد 
لصؽَرات فٍ السن من الجمَبلت ، فمعسكرات الحجز الكبَرة فٍ مدَنة جلعفر االكبر من النساء ا

وبعض المناطق ؼربٍ الموصل فضبل عن االنبار وجكرَت والرقة وضعت بها النساء فٍ اقفاص 
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ضَقة وهن مكببلت بالقَود لبَعهن وشرابهن من قبل الدواعش حصرا فسوق النخاسة كان 
الجماعٍ وكل انواع المحارم الجٍ سجلجها النساء مقجصرا علَهم ممارسَن ضدهم الزنً 

االَزَدَات البلجٍ اسجطعن الهروب منهم ، فكانت مؤساجهم مجعددة بَن امجهان الجسد والنفس 
والخدمة والقجل ، فضبلً عن موجهم ما بَن نَران الجحرَر والحجز الداعشٍ ، ففقد بذلك عدد كثَر 

َرهن الً االن ، هذه الفاجعة الجٍ جعرضت لها نساء من النساء االَزَدَات وال َعلم ذوَهم مص
االَزَدَات ال َمنعن من الجطرق الً ما اصاب هذه االقلَة من سرقة اموال وحرق ممجلكات ولكن 
لهول المصَبة السَما السبٍ والعبودَة والموت جوعا بعد ان فروا من منازلهم حماَة ألرواحهم 

ن صدرت بحقهم فجاوي أباحت دمابهم وأعراضهم حنً دفن واالنجهاكات والمذابح الجٍ نفذت بعد ا
عدد منهم أحَاء باسم الدَن  ما جعل منها عنوانا ربَسَا لمحنة وفاجعة االَزَدََة الجٍ لم َمر 

 علَهم مثلها فاجعة عبر الجارَخ . 

ومن هنا َمكن القول أن العنصرَة الدَنَة والمذهبَة اَنما وجدت جخلق معها جوجر 
اخبلقٍ ونفسٍ وجربوٌ وجبث روح العداوة و البؽضاء فٍ المججمعات الجٍ عرفت اججماعٍ و 

الجعاَش واالنسجام باخجبلفاجها العرقَة والمذهبَة والدَنَة فكان هذا الجنوع فٍ النسَج احد مقومات 
اسجمرارَة ووحدة هذا المججمع واساساً لؽناه الثقافٍ  ، فَما كانت عملَة الطرد بالجهجَر القسرٌ 

لذٌ مورس علً االقلَات الدَنَة باسجخدام القوة المسلحة والجخوَؾ وسَلة للجفجت والجٍ ساهمت ا
إلً  قبول اآلخر وعدم الرؼبة بالعودة بطمس هذه الخصوصَة عبر جذوَبها بالخوؾ وعدم

         الموطن االصلٍ وبجعدد وإخجبلؾ االسباب سَما بعد جحرَر المدَنة والعراق من هذه الفبة 
 ضالة ، فكانت هذه األزمة فاجعة علً المدَنة خاصة والعراق عامة.ال
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 نتائج البحث

من خبلل ما جم ذكره فٍ البحث من آراء وجصورات ومعانٍ جمَز به الدَن االسبلمٍ جبَن لنا   .ٔ
عظم المبادئ والقَم الجٍ َحملها اإلسبلم لجحقَق جقارباً وجعارفاً واندماجاً بَن مخجلؾ االجناس 

فطرة واالقوام والملل الجٍ نشؤت وعاشت فٍ المججمع االسبلمٍ فهٍ قَم ربانَة جاءت  ملبَة لل
البشرَة ومجوافقة مع احجَاجاجها ، لذا حقق الدَن االسبلمٍ ضروباً رابعة من الجعاَش والجوافق 
اإلنسانٍ فٍ جوانبه االججماعَة والحضارَة كافة ، بل حجً علً المسجوي النفسٍ بما َحقق أمن 

بَن المسلمَن وطمؤنَنة االنسان اذ اسجطاع الدَن االسبلمٍ أن َحقق وَنظم العبلقات االججماعَة 
 وبقَة الطوابؾ واألدَان األخري .

َعد الجعدد فٍ األدَان جزء من رأس المال الحضارٌ للمججمع العراقٍ بصورة عامة ومدَنة  .ٕ
الموصل بصورة خاصة  ، كما َعد الجعدد من عناصر القوة لنسَجه االججماعٍ والثقافٍ وأٌ خلل 

 َإثر جؤثَراً سلبَاً علً المججمع .
القسرٌ للمسَحََن قد خلق أزمة اججماعَة ونفسَة وإقجصادَة علً أفراد المججمع إن الجهجَر  .ٖ

 بصورة عامة .
إن ظاهرة الهجرة القسرَة جحدث لعوامل إجبارَة ؼَر طوعَة وهٍ ؼَر اخجَارَة سببها جملة  .ٗ

من العوامل الجٍ الَسجطَع السكان مقاومجها جمثلت فٍ العنؾ الدَنٍ والمذهبٍ فضبلً عن 
 الداخلَة المجكررة وظهور الجماعات المجشددة من الناحَة الدَنَة.الحروب 

 

 توصٌات البحث

علً إعجبار ان الباحثان من افراد مججمع البحث ومن خبلل المعاَشة مع احداث األزمة     
 -األخَرة وجداعَاجها علً ارض الواقع  ندرج عدد من الجوصَات:

د وسابل حل األزمة وججاوزها نجَجة إلنعدام إقامة دورات ومإجمرات وورش عمل مشجركة كؤح .ٔ
 الثقة والمصداقَة داخل المججمع وبَن ابناء المكونات المخجلفة .

إقامة مإجمرات مشجركة للجعاَش السلمٍ َضم كل االقلَات والعشابر الجٍ جقطن فٍ مكان واحد  .ٕ
، والجؤكَد  قلَاتوجوقَع مَثاق َحفظ الجعاَش السلمٍ وَجرم كل من َحاول زراعة الفجنة بَن اال

 علً عدم جحوَل اخجبلفاجها الً خبلفات.
االسجعانة بنجابج البحوث والدراسات الجٍ عرضت أسباب األزمة وسبل إدارجها ووضع حلول  .ٖ

 ججناسب معها ومع حجم الجداعَات المادَة والبشرَة الجٍ جبعجها .
لمربَة ومواقع الجواصل الجؤكَد علً دور وسابل االعبلم المخجلفة المقروءة والمسموعة وا .ٗ

االججماعٍ فٍ إعادة بناء روابط الجعاَش والجماسك واإلندماج الذٌ عرفه المججمع الموصلٍ 
خاصة والعراقٍ عامة والنظر الً الفجرة المظلمة الجٍ شهدجها المدَنة كؤزمة عارمة َنبؽٍ 

 ججاوزها إلعادة الحَاة الً هذه المدَنة . 
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 المصادر

 .ٕٕٓٓلسان العرب ، المجلد الخامس و المجلد الجاسع  ، دار الحدَث ، القاهرة ، ابن منظور ، . ٔ

 .161ٔ،دار الشروق للنشر والجوزَع ،جدة ،ٕابو الحسن علٍ الحسنٍ النوٌ، السَرة النبوَة ،ط  .ٕ

،الدار العربَة للموسوعات ، بَروت ،  ٔد. احسان محمد الحسن ، موسوعة علم االججماع ، ط .ٖ
 . 111ٔ لبنان ،

، مكجبة القاهرة  ٔد. احمد الخشاب و كرم حبَب برسوم ، علم السكان والجخطَط االججماعٍ ، ط .ٗ
 . 1٘1ٔالحدَثة للطبع والنشر ، القاهرة ، 

 .111ٔاحمد زكٍ بدوٌ ، معجم مصطلحات العلوم االججماعَة ، مكجبة لبنان ، لبنان ، .٘

 .1ٖ٘ٔاالجحاد الجدَدة ، الموصل ، العراق ، ، مطبعة ٕاحمد الصوفٍ ، خطط الموصل ، ج .ٙ

 .116ٔ، دار الكجب للطباعة والنشر ، الموصل ، ٕد. ازهر العبَدٌ ، الموصل اَام زمان ،ط . 1

، المنظمة العربَة للجرجمة ،  ٔانجونٍ ؼدنز ، علم االججماع ، جرجمة د. فابز الصَاغ ، ط . 6
 .ٕ٘ٓٓمإسسة جرجمان ، عمان ، االردن ، 

               باوال كورجٍ ،جرجمة عدنان علٍ ، جارَخ الهجرات الدولَة ، هَبة ابو ظبٍ للثقافة والجراث.1
 .ٕٔٔٓ،االمارات العربَة المجحدة ،  ٔ)كلمة( ، ط

، دار الطلَعة للطباعة والنشر ، بَروت  ٔبرهان ؼلَون ، المسؤلة الطابفَة ومشكلة االقلَات ، ط .ٓٔ
 ،ٔ111. 

سَد نور االعرجٍ ومإَد مجَد الكعبٍ ، نجابج الجهجَر القسرٌ فٍ العراق القدَم الدولة د.حسَن  .ٔٔ
  .ٕٙ، صٕٔٔٓ، السنة 6ٕاالشورَة انومذجا ، مجلة كلَة الجربَة ، جامعة واسط ، العدد 

، السنة الرابعة  ٘ٓٔرشا خَاط ، شجرة مَبلد فٍ جدة وبامَاء فٍ المانَا ،مجلة فكر وفن ،عدد .ٕٔ
 . ٕٙٔٓسون ،الناشر معهد ؼوجه ،والخم

، دار الجضامن  ٔروجَه ؼارودٌ ، اسرابَل بَن الَهودَة والصهَونَة ، جرجمة حسَن حَدر،ط. ٖٔ
 . 11ٓٔللطباعة والنشر والجوزَع ، 

سالم خلؾ عبد الموسومٍ ، المججمع الرَفٍ ، دار الكجب للطباعة والنشر ابن االثَر ، الموصل  .ٗٔ
 ،ٔ11ٕ . 

،لمركز القومٍ  ٔن كاسجلز  مارك مَللر ، جرجمة منً الدروبٍ ، عصر الهجرات ،ا طسجَف .٘ٔ
 .  صٖٕٔٓللجرجمة ، القاهرة ، 

 .16ٕٔسعَد الدَوه جٍ ، جارَخ الموصل ، دار الكجب للطباعة والنشر ، الموصل ، .ٙٔ

 .ٕٕٓٓ، بؽداد ،1ٔ1ٔد صباح عبد الرحمن ، النشاط االقجصادٌ لَهود العراق ، .1ٔ

عباس الجرارٌ ، مفهوم الجعَش فٍ االسبلم ،منشورات المنظمة االسبلمَة للجربَة والعلوم .6ٔ
 .11ٙٔالثقافَة ، مطبعة دَكوكو ، المملكة المؽربَة ، 
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، مكجبة وهبة، القاهرة ، مصر 1د عبد الباسط محمد حسن ، اصول البحث االججماعٍ ، ط. 1ٔ
،ٔ16٘.  

عبد العظَم ابراهَم المطعنٍ ، مبادئ الجعاَش السلمٍ فٍ االسبلم منهجا وسَرة ،دار الفجح  .ٕٓ
  .11ٙٔلبلعبلم العربٍ ، القاهرة  ، 

د. عدنان َاسَن مصطفً وم.م فنار سالم عطوان ، الجهجَر القسرٌ واالمن االنسانٍ دراسة . ٕٔ
، َٖٕة ، بَت الحكمة ، العدداججماعَة لبلسر العراقَة المهجرة ،مجلة دراسات اججماع

   .ٕٓٔٓبؽداد،

، اطروحة دكجوراه ؼَر 1ٔ6ٔ-6ٖٗٔعروبة جمَل محمود ، الحَاة االججماعَة فٍ الموصل .ٕٕ
 .ٕٙٓٓمنشورة ، كلَة االداب ، جامعة الموصل ،  

علٍ عطَة الكعبٍ ، الجعاَش السلمٍ بَن االدَان السماوَة فٍ االندلس من الفجح االسبلمٍ حجً .ٖٕ
 .ٕٗٔٓ، دار ومكجبة عدنان للطباعة والنشر والجوزَع ، بؽداد ،  ٔنهاَة دول الطوابؾ ، ط

كرَم نجم خضر الشوانٍ ، الكاكابَة اصولها وعقابدها ، رسالة ماجسجَر ؼَر منشورة ، جامعة  .ٕٗ
 .161ٔبؽداد ، 

الجشرَد الداخلٍ  مركز هردو لدعم الجعبَر الرقمٍ، المبادئ الجوجَهَة والمحظورات فٍ حاالت. ٕ٘
 .1ٕٔٓ، القاهرة ، www.hrdegypt.org اهالٍ سَناء نموذجا

محمد احمد هَكل ، مهارات ادارة االزمات والكوارث والمواقؾ الصعبة ، الهَبة المصرَة . ٕٙ
 . ٕٙٓٓالعامة للكجاب،

ر الدعوة ، دا ٘محمد الؽزالٍ ، حقوق االنسان بَن جعالَم االسبلم واعبلن االمم المجحدة ، ط. 1ٕ
  .ٕٕٓٓللطبع والنشر والجوزَع ، 

، دار نوبار للطباعة، 1ٕٖٔ-616ٔد. محمد رفعت امام ،القضَة االرمنَة فٍ الدولة العثمانَة . 6ٕ
 .ٕٕٓٓالقاهرة  ،

 . محمود البسجانٍ ، االسبلم وعلم االججماع ، مجمع البحوث االسبلمَة للبحوث والنشر. 1ٕ

االسبلم وقضاَا الحوار ، مكجبة الشروق الدولَة ، مصر ،القاهرة ، محمود حمدٌ زقزوق ، . ٖٓ
ٕٓٓٗ . 

 .111ٔد معن خلَل عمر ، مناهج البحث فٍ علم االججماع ، مطابع االرز ، عمان ، اردن ، . ٖٔ

موفق وَسٍ محمود ، ومحمد حربٍ حسن ، الحَاة االججماعَة فٍ الموصل ، موسوعة الموصل .ٕٖ
 .11ٕٔالموصل ، ، جامعة ٔالحضارَة ،ط

نول جبر ، االقلَات ؼَر المسلمة فٍ المججمع االسبلمٍ ، دار عمار للنشر والجوزَع ، عمان ، . ٖٖ
 .ٖٕٓٓاالردن ، 

نَبور كارسجن ، رحلة نَبور الً العراق فٍ القرن الثامن عشر ، جرجمة محمود حسَن االمَن ، . ٖٗ
 .1ٙ٘ٔبؽداد ، 
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، جامعة 6الجعاَش االججماعٍ فٍ االسبلم ، مجلة اداب الفراهَدٌ ، عهند عبدهللا احمد ، مظاهر .ٖ٘
 .ٕٔٔٓجكرَت ، 

َوخن اولجمر ، المسَرة الطوَلة اوربا فٍ قلب الهجرة المعولمة ،مجلة فكر وفن الهجرة واللجوء . ٖٙ
 .ٕٙٔٓ،السنة الرابعة والخمسون ، المانَا ،  ٘ٓٔ، العدد

دَنَة والحل االسبلمٍ ، دار الفرقان للنشر والجوزَع ، القاهرة د. َوسؾ القرضاوٌ ، االقلَات ال .1ٖ
 .11ٙٔ، مصر ، 


