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ىفيىمجلظىدراداتىموصلوظىذروطىالنذر
 اخرى. مجالتيجب اف يكوف البحث المرسل الى المجلة غير منشور في  -1
 االبحاث التي التتوافق مع ضوابط الكتابة والنشر في مجلة دراسات موصلية الترسل الى التحكيم. -2
حث الذي يُدقَّق من المحرر على نظاـ تعقب األبحاث، ويقبل منه، يرسل عبر النظاـ نفسػه الػى الب -3

محكِّمين اثنين على األقل. وفي حاؿ الضرورة يمكن إرساله الى أكثر من محكِّمين. ويتخػذ القػرار 
النهػػػػائي بنشػػػػر البحػػػػث باالعتمػػػػاد علػػػػى رأي أغلبيػػػػة المحكمػػػػين. ويتػػػػابع المحػػػػرر بدقػػػػة توصػػػػيات 

 محكمين. والمجلة لها الحق في تعديل األبحاث المرسلة اليها. وقبوؿ النشر أو الرفض.ال
يستطيع الباحث االعتراض على رأي المحكمين بشرط تقديم الدليل. ويدرس هذا االعتراض، واذا   -4

 كانت ضرورة، أرسل البحث الى محكِّمين آخرين.
ىذروطىالكتابظ:

 :تخطيط الصفحة 
( ويجب أف تخطط الصفحة بحسب Microsoft Wordى برنامج )يجب أف تكتب األبحاث عل

 المعايير التالية:
 .A4طوؿ الصفحة: عمودي  -1
 .سم  2,5الحاشية العليا والحاشية السفلى :  -2
 سم. 3الحاشية اليمنى والحاشية اليسرى:  -3
 Traditional Arabicنوع الخط )باللغة العربية(:  -4
 . Times New Roman(: Englishنوع الخط ) -5
 .14جم خط النص العادي في المتن : ح -6
 .18العنواف بالعربية:  -7
 .16العنواف باالنكليزية:  -8
 لألبحاث العربية. 13الحواشي السفلية  -9

 رنوانىالبحثى:

 .ينبغي اف يكوف عنواف البحث باللغتين العربية واالنكليزية 
 .يجب ترؾ سطر واحد فارغ قبل العنواف باللغة االنكليزية 
  اف في وسط السطر.يجب اف يكوف العنو 
 .)يجب اف تكتب كل حروفه كبيرة باللوف الغامق )الفاحم 
 (.0ين )و مسافة التباعد بين العنا 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادمىالباحثىورنوانه:

  يكتػػػب تحػػػت عنػػػواف البحػػػث: اسػػػم الباحػػػث، درجتػػػه العلميػػػة، مكػػػاف عملػػػه فقػػػط بػػػاللغتين العربيػػػة
 واالنكليزية.

 :الملخص

  كلمػػػة، ويوضػػػػع   250-200يجػػػب اف يكػػػوف ملخػػػص البحػػػث بػػػػاللغتين العربيػػػة واالنكليزيػػػة مػػػن
 الملخص في بداية البحث.

 .يترؾ فراغ سطر واحد قبل عنواف الملخص سواء أكاف باللغة العربية اـ باللغة االنكليزية 
 .تكوف كلمة )الملخص( في بداية السطر 

 الكلماتىالمغتاحوظى:

 كلمات مفتاحية.  5-3حث يجب اف تستخدـ في الب 
 .يكتب تركيب )الكلمات المفتاحية( عريضاً الى اليمين 
 ( 14تكتب الكلمات المفتاحية بحجم خط.) 
 .توضع فاصلة ).( بين الكلمات المفتاحية 
 .توضع ).( بعد الكلمة االخيرة من الكلمات المفتاحية 

 المدخل:ى

  ،ومقارباته ، ومنهجه.يجب أف يبدأ البحث بمدخل يتضمن: هدؼ البحث، ونطاقه 
 .يكوف عنواف المدخل في بداية الصفحة التي تلي صفحة الملخص 
 (14كوف كلمة )المدخل( في وسط السطر، وتكتب بخط )غامق( حجمه )ت 

 نّصىالبحث:

 ( يكتب بخطTraditional Arabic.) 
  :14حجم الخط 
 (.0ذلك )( وبعد 6كوف المسافة بين السطور واحدة، ويكوف التباعد في البداية )ت 

 الطناوونىالغرروظ:

 .تكتب العناوين الفرعية الى اليمين حصرًا 
  16حجم الخط في العناوين الفرعية. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدسىالمطبػظىفيىادتخدامىالخرائطىواألذكالىوالجداول:

 .  الترقيم اآللي للخرائط، واالشكاؿ، والصور والرسـو
 حالػػة الػػى المصػػدر الػػذي ُأخػػذ منػػه إذا كػػاف توضػػيح هػػذا الترتيػػب فػػي نػػص البحػػث، وكتابػػة اسػػمه فوقػػه، واإل

 مأخوذًا من مصدر.
 الشػػػكل )..(( بػػػاللوف االسػػػود الفحػػػم )الغػػػامق(، وتكتػػػب 1، الخريطػػػة 1يكتػػػب عنػػػواف مػػػا سػػػبق )الجػػػدوؿ ،

 التوضيحات الالحقة بخط مائل في الوسط.
 االقتباداتىواالحاالت:

 يطبق في البحث المرسل الى مجلة )دراسات موصلية( نظاـ االح( الػة نظػاـAPA-6 األمريكػي )
 حصريًا.

 المصادر:

 ( يتبع في األبحاث المرسلة الى مجلتنا في كتابة المصادر نظاـAPA) 
 .يتحمل الباحثوف مسؤولية صحة المصادر 
 .يجب التفريق بين المالحظات والمراجع 
 ه فػي ترقم المالحظات في متن البحػث )تػرقيم آلػي(. ويوضػع الػرقم فػي نهايػة البحػث بحسػب ترتيبػ

 متن البحث.
 خصوصواتىأخرى:

  صفحة تشمل المالحظات، الجداوؿ،األشكاؿ، الخرائط، والمصادر. 20يجب أال يتجاوز البحث 

 .لغات البحث المعتمدة في المجلة: اللغة العربية ، اللغة االنكليزية 

 تجػػب فػػي األبحػػاث المرسػػلة الػػى المجلػػة مراعػػاة قواعػػد اللغػػة. ولػػذلك يتحمػػل الباحػػث مسػػؤولية 
 المشكالت واالنتقادات الناتجة عن ذلك.

  )حقوؽ تأليف األبحػاث المرسػلة الػى مجلػة )دراسػات موصػلية( تعػود الػى مجلػة )دراسػات موصػلية
 وز استخدامها دوف االحالة اليها.واليجوز نشرها، وطبعها في مكاف آخر، واليج

 :يرسل البحث كاماًل على البريد االلكتروني التالي 

E-Mail:mosul.studies@gmail.com 
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 1-02 
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ى-ىتاروخناىالمطاصر

لمى عبد العزٌز مصطفى أ.م. د.
 01-43 

  ىمنىخاللى التعلعلىاالدرائوليىفيىافروػوا
الدونىخلولى)الحصارىىكتابىالدكتورىرماد

ىالػاديىمأداتناىفيىافروػوا(

يالجبور خضٍر محمد رابحة م.د. أ.
 43-32 

  ىضوءى ىفي ىللموهوبون ىاألدروظ التنذئظ
ى ىالمتعورات ىفيىى-بطض ىمودانوظ درادظ
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 :البحث ملخص
طات وتزييف اٜنقائق والفهم السيء لطبيعة اجملتمػ  اٞنصلػلي  ػب  بػل البحث بالنقد والتحليل بعض اٞنغاليتناوؿ  

. غريفيث، و ا سطّرتو يف كتاهبا اٞنصسـص )اٞنصلل يف  ستهل القرف العشريب( جرياً على عادة أتراهبا  اٞنستشر ة ـ. أي. ىيـص
هتم للمدينة و كصثهم فيها إلغراض اٞنستشر ٌن اإلنكليز يف رسم لصر  شصىة عب اجملتم  العرا ي و نو اٞنصللي خالؿ زيارا

 تبشًنية وغًنىا.
 الكلمات اٞنفتاحية: غريفيث،  ستشر ٌن، القرف العشريب، ديانة، اجملتم  اٞنصللي.

Abstract: 
      The research dealt with the criticism and analysis of the some 
fallacies and falsification of facts and miscon-ception of the 
community of Mosuli by the orientalist .M.A.Hume. Graiffth and 
written in her book Mosul in the beginning of twentieth century in 
the some style of the English orientalists in telling ateribble 
information of the Iraqi society and Mosulin particular during their 
visit to the city or their stay for mission any purpose and others. 
Key words: twentieth century, Graiffth, orientalists, Mosulin 
particular, criticism.  

 المقدمة:
عىن العديد  ب اٞنستشر ٌن األوربيٌن بدراسة تاريخ اٞنصلػل يف النػصاحي اتجتماعيػة واٜنيػارية والدينيػة والقص يػة، 
يف إطػار تنػاوٟنم لػفحات  ػب تػػاريخ العػراؽ اٜنػديث واٞنعالػر، خػالؿ تمديػػة  هػا هم الدبلص اسػية يف سػفارات بالدىػػم أو 

 اإلرسػػاليات التبشػػًنية وغًنىػػا  ػػب األعمػػاؿ الػػحا أتاحػػل ٟنػػم اتحتكػػاؾ بالسػػكاف  ػػرورىم ّندينػػة اٞنصلػػل، وأثنػػاء العمػػل يف
 واتطالع على طبيعة األوضاع الحا سادت يف البالد ّنظاىرىا اٞنختلفة.

وىؤتء اٞنستشر صف لنفاف األوؿ  نصف يف طروحاتو وتقص٬نو ونقل اٜنقائق كما ىػي دوف ىػصل للػنفو، وال ػا  
حقػػدىم وتعصػػبهم علػػى التػػاريخ العػػرو اإلسػػال ي، وسػػعصا إ  تشػػصيو اٜنقػػائق واٜنػػ   ػػب القػػيم   يػل و يػػلل، لػػّبصا جػػاـ

 العربية اإلسال ية، وإظهار اجملتم  اٞنصللي يف غاية التخلف وات٥نطاط.
ويف ُن نػػا ىػػ ا ا تنػػاوؿ بعػػض  ػػا كتبتػػو السػػيدة ـ. أي. غريفيػػث يف كتاهبػػا )اٞنصلػػل يف  سػػتهل القػػرف العشػػريب( 

لفحة، واٞنؤلفة زوجة طبيب بريطا  رافقتو يف  ٕٙٔعب اتنكليزية لباح لديق الد لصجي )ت.ـ، د.ت( ويق  يف  ترٗنوُ 
 وكانػػل السػػنصات ،ٜٛٓٔ-ٜٓٓٔعملػػو ّنستشػػفى أ ا تػػو اٛنمعيػػة التبشػػًنية الكنسػػية اتنكليزيػػة يف  كػػانٌن خػػالؿ اٞنػػدة 
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الك ًن  ب اتنطباعات عب اٜنياة اتجتماعيػة واٞنفػاىيم  فيها سطرت األو  يف بالد فارس وال انية يف  دينة اٞنصلل، األرب 
الدينية واألوضاع ات تصادية، واٜنالة الصحية، وعػب العػادات والتقاليػد السػائدة، و ػد غالػل يف تسػبيل إنطباعاهتػا السػي ة 

ة  غلفػػة ٕنػػهػػا ورسػػم لػػصرة  افهػػم، ٣نػػا إنعكػػو سػػلباً علػػى تقص٬نالعػػب اجملتمػػ  اٞنصلػػلي  ػػب خػػالؿ التفسػػًنات اٝناط ػػة وعػػدـ 
بالك ًن  ب اٞنغالطات وتٔنلص  ب حقد بٌّن على اٞنسلمٌن و عتقداهتم و يمهم. وى ا  ا حدا بنا للنقد والتحليل وتصحيح 
 الطروحات واٞنغالطات الحا أتل هبا. على الرغم  ب ذكرىا لبعض اٜنقائق والسبايا اٞنتعلقة بالكـر والصفادة ألىل اٞنصلل.

رنػػػا يف ُن نػػػا ىػػػ ا عػػػدـ التبسػػػ  ك ػػػػًناً يف الشػػػرح ٞنقتيػػػيات ١ندوديػػػة لػػػفحات البحػػػث العلمػػػي. وكػػػػصف و ػػػد  ث
 النصصص ٠نتزئة  ب لفحات  تعددة فقد جعلناىا باللصف الغا ق يتبعها التعليق واإلحالة ا  اٞنصادر.

 مدينة الموصل: *مورفولوجيا -ٔ
كيػب السػكا  واٞنكػا  للمصلػل و صرفصلصجيتهػا، وتػ كر أف: تناولل الكاتبة العديد  ب اٞنصضصعات اٞنتعلقػة بال  

"ىناااااع ال ديااااد مااااا الرةايااااات صالنلاااابة غصاااال الموصاااال المحتماااالت بياااار ان تاريخ ااااا المب اااار ال ااااحي  يتلبلااااو 
 .(ٔ)الغموض"

يف وا   األ ر ت يصجد أي لبو يف تاريخ نشمة اٞنصلل، إذ نشمت حصناً فصؽ تل  ليعػات،  بالػة  دينػة نينػصل، 
 ؽ.ـ  ب  بل اٞنيديٌن، ٛنم إليها  ب سلم  نهم.ٕٔٙبعد سقصط تلك اٞندينة سنة و 

( وكاف يسكب حصؿ اٜنصب بعض اآلرا يٌن وٟنم Muspileويف القرف الراب  ؽ.ـ ذكرىا زينفصف باسم  سبال )
وكػػانصا يطلقػػصف علػػى  بيعػػة  ريبػػة  نػػو وأطلقػػصا عليهػػا )حصػػب عبصرايػػا( أي اٜنصػػب الغػػرو، ٕنييػػزاً عػػب نينػػصل اٜنصػػب الشػػر ي.

، إ  جانػب تسػمية أـ (ٕ)نينصل واٞنصلل اسم )اٜنصنٌن( وٚنيل أيياً )خصتف( مث اٞنصلل و د غلب عليها اتسم األخػًن
 .(ٖ)الربيعٌن واٜندباء والبيياء

"إن اغسوار التي تحيط صالموصل قديمة جدًات كانت ىذه اغسوار قد صُنيت فاي وعب أسصار اٞنصلل تقػصؿ: 
 .(ٗ)ةىو احد ملوع قبيلة تدعى اغموية" -مرةان–قبل نحو ألفي سنة ما رجل يدعى  اغصل

بين سصر اٞنصلل يف ز ب الصايل األ صي ) رواف بب ١نمد( ال ي سبق ذكره، وىص ليو  لك وت يتب   بيلة تدعى 
ؽ وأحػاط  دينػة اٞنصلػل ىػ( وشهدت  ػدة حكمػو إزدىػاراً يف العمػراف، ونظػم الطػر ٕٖٔ-ٓٗاأل صي، بل للدولة األ صية )

وطػصرره وحفػر حصلػو  (٘)ىػػ(ٔٗ٘-ٕٔ٘بسصر لػو أبػصاب عػّدة، جػدد ووسػ  يف فػ ات  تعػددة، وإىػتم بػو عمادالػديب زنكػي)
 .(ٚ)باباً  ٕٔـ( وجعلصا لو ٖٗٛٔ-ٕٙٚٔ) (ٙ)خند اً وبلغ طصلو حصايل عشر كيلص   ات. وإىتم بو فيما بعد اٛنليليصف

يتراةح صيا ستيا ةثمانيا الف نلمةت أما إذا أخذنا الوالية ص امل ا فإنو "عدد س ان الموصل وأوردت أف 
 .(ٛ)يبلغ نحو مليون ةن ف المليون"
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أف  (ٜ) ب اٞنعلـص عدـ وجصد إحصائية د يقة لعدد سكاف اٞنصلل وا٧نا أر اـ تقديرية فقد ذكرت   الً سارة شيلدز
أخطػػػمت شػػػيلدز عنػػػد اٛنمػػػ ، وإف تفصػػػيالت  ( نسػػػمة و ػػػد6ٖٙ٘٘ٙبلػػػغ ) ٜٛٓٔ-ٜٚٓٔعػػػدد سػػػكاف اٞنصلػػػل سػػػنة 

 ( نسمة كما يميت:ٔٔٓٓ٘والحا سيبلغ ٠نمصعها ) ٕٜٔٔ-ٜٔٔٔالسكاف  ب ال كصر حسب الديانة لسنة 
 اٞنالحظات العدد الطائفة

  ٜٕٙ٘ٔ اٞنسلمصف
  ٕٓٓٗ اترثصذكو

  ٖٜٓٓ اتر ب الرسصليٌن
  ٕٗٔ الربوتستانل

  ٖٖٓٔ اليهصد
  ٕ٘ٛٔ الكلداف

  ٚٚٛٔ رياف القدا ىالس
  ٛٗٛٔ السرياف اتغريق والكاثصليك

  ٔٔٓٓ٘ اجملمصع
"أن الموصل ترتبط مع نينوى صجلر عتيق ما القوارب التي رصماا كانات موجاودة مناذ زماا النباي وذكرت: 

 .(ٓٔ)يونس"
جز  ػػائي وىػػص نػػر دجلػػة، وإف ىنػػا تتحػػدث الكاتبػػة عػػب نينػػصل واٞنصلػػل وكمنمػػا  ػػدينتٌن  نفصػػلتٌن بينهمػػا حػػا

الراب  بينهما ىص جسر  ب القصارب، وترجح إ تداد وجصده إ  ز ب النيب يصنو )عليو السالـ(، ويف اٜنقيقة إف أ ػدـ ذكػر 
ـ ز ػب الدولػة األ صيػة، وشػهدت ٕٓٚٛنسر القصارب يرج  إ   دة حكم  ػرواف بػب ١نمػد الػ ي تػص  حكػم اٞنصلػل سػنة 

عمرانياً ونصب ٟنا جسراً يرب  بٌن ضفحا نر دجلة، وُأٔن ت فيو  نارة فزادت ىبرة القبائل العربيػة  اٞنصلل خالٟنا اتساعاً 
 .(ٔٔ)إليها، فغدت  اعدة بالد اٛنزيرة

"إن سا ان الموصال ماا الملالميا ةالملايحييا ساوار يتاذكرةن سانة  وعب سكاف اٞنصلل وليا هم تقػصؿ: 
كماا ىاي ماذكورة فاي سافر يوناانأ كماا أن ص لا ص الزال ي اوم ثالثاة أياام   ص د أخارى ثالثاة أياام ماا ال ايام ةالتوصاةت

ص ورة متزمتة صينما ي وم اآلخرةن ما بياب الشمس إلى بياب الشمست ةيأكلون مرة ةاحدة خالل ياوم كامال أأ 
متوالياة ةال  ةما المناسب ال الم عا النلار ىنا غن ا أكثر ما يتقيد ص ذا ال ايامأأ إذ بالبااً ماا ي اما ثالثاة أياام

 .(ٕٔ)يلمحا لقطرة مار ةاحدة أن تالمس شفاى ا ةيتمنيا ما اهلل عز ةجل أن يلتجيب لدعائ ا"
مل يػػمت ذكػػر الصػػياـ ل الثػػة أيػػاـ يف سػػفر يشػػصع بػػب نػػصف بالكتػػاب اٞنقػػدس بػػل جػػاء بػػالن  "فقػػاؿ يشػػصع لقػػادة 

ثالثػػة أيػػاـ تعػػربوف األردف رنػػر األردفا لتػػدخلصا  الشػػعب: ْنصلػػصا وسػػ  اولػػة و صلػػصا للشػػعب: أعػػدوا لكػػم زاداً ألنكػػم بعػػد
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. فالقصؿ كاف إلعداد الطعاـ ت للصياـ  ب أجل عبصر نر األردف والصلصؿ (ٖٔ)األرض الحا يعطيكم الرب إٟنكم وٕنتلكصىا"
 .(ٗٔ)إ  أرض كنعاف

ي كػػػز يف شػػػهر ويالحػػػد لػػػدل الكاتبػػػة خلػػػ  بػػػٌن  فهػػػـص الصػػػـص عنػػػد اٞنسػػػلمٌن واٞنسػػػيحيٌن، فصػػػياـ اٞنسػػػلمٌن 
ر ياف  ب كل سنة  ػ  بعػض النصافػل، وو تػو  بػل الفبػر حػا  ذاف اٞنغػرب، وت يصجػد  ػّب يصػـص  ػب غيػاب الشػمو إ  

، يف كػػػل األديػػاف السػػماوية، و ػػػب اٞنعػػروؼ بػػمف لػػػياـ اٞنسػػيحيٌن يف  ناسػػػباهتم  ٕٗغياهبػػا  ػػرة أخػػػرل أي  سػػاعة يف اليػػـص
. و ػػػ  ذلػػػك ىنػػػاؾ  ػػػب النسػػػصة (٘ٔ)ٞنػػػصاد الدىنيػػػة غػػػًن النباتيػػػة  ػػػدة ٙنسػػػٌن يص ػػػاً الدينيػػػة، ىػػػص ات تنػػػاع عػػػب أكػػػل اللحػػػـص وا

 اٞنسيحيٌن  ب يصمب ثالثة أياـ  تتالية تسيما إف كاف األ ر يتعلق بالن ر.
"عانت الموصل صايا الفيناة ةاغخارى ال ثيار ةماا أ ا عب اجملاعات الحا إجتاحل  دينة اٞنصلل فقد ذكرت: 

لوة ص ض ح ام ات ةالمجاعات التي سببت ا بزةات الجراد الذي خرب المحاصيلت كذلك أسباب مختلفة من ات ق
مت ةترع المدينة مقفرة تقريبًات ةيقال أن مائة ألف قلوا نحب ص ما تلك الل ناة ٖٔٛٔالطاعون الذي حّل ص ا سنة 

 .(ٙٔ)الم ولة"
نر دجلة وغزو اٛنراد النبدي وانتشػار  تعرضل اٞنصلل إ  العديد  ب الصيالت الحا سببها إ٤نماد وبالفعل فقد

وحصدت أرواح اٞن ات، ولكب تيعقل أف يصل عدد اليحايا إ    ة ألف نسمة بسبب بسي  أنػا  (ٚٔ)األوب ة واأل راض
 ت كر يف  كاف  خر أف عدد سكاف  دينة اٞنصلل ي اوح بٌن ستٌن وٖنانٌن ألف نسمة، فكيف يتصىف  نهم   ة ألف!

 لموصل:الي ود في ا -ٕ
"ىناااع نحااو ألفاايا مااا الي ااود فااي و ػػد ذكػػرت اٞنستشػػر ة يف كتاهبػػا شػػي اً عػػب حيػػاة اليهػػصد يف اٞنصلػػل بقصٟنػػا: 

الموصل ةيرج ون صأصل ص الى زما اغسر الباصليت ةقد تملك ىؤالر الي ود صم تقدات ص ربص ال ثير ما االضط اد 
ود صل ولة الى االسالمت لذا أمر أتباعو أن يولوا ةجوى ص الذي أصاص صأ كان محمد يأمل في البداية أن ي تدي الي 

شطر مدينة القدس عند ال الةت بير أنو رأى آمالو ما ىذه الناحية تتبدد ص د صل ة ش ورت لذا قام صتغيير ت ليماتو 
 .(ٛٔ)ةطلب ما كافة المللميا أن يتج وا نحو م ة عند صالت ص"

إعتماداً على  ا ذكره الرحالة األجانب ولعدـ وجصد  –كما أسلفنا   –وإف أعداد اليهصد يف اٞنصلل أ ل  ب ذلك 
ِإْن ُىاَو ِإال  َةْحاٌي  (ٖ)َةَماا يَاْنِطاُق َعاْا اْلَ اَوىإحصائية رٚنيػة د يقػة للسػكاف. أ ػا ِنصػصص إْنػاه القبلػة فػاف رسػصلنا الكػر  )

َُ َةاْلَمْغااِرُب يف أي إْنػػاه  صػػدا اً لقصلػػو )ففػػي بدايػػة النبػػصة أ ػػر ال تعػػا  النػػيب الكػػر  بالصػػالة  (ٜٔ)((ٗ)يُااوَحى َةِلل ااِو اْلَمْشااِر
وٞنا كاف اتختالؼ يف تصجو اٞنسلمٌن ٥نػص القبلػة، فقػد أ ػر ال  (ٕٓ)((٘ٔٔ)فَأَيْاَنَما تُاَولُّوا فَاَثص  َةْجُو الل ِو ِإن  الل َو َةاِسٌع َعِليصٌ 

قَااْد نَاااَرى لمٌن يف الصػػالة ٥نػػص الكعبػػة )اٞنسػػبد اٜنػػراـ( فقػػاؿ تعػػا  )نبينػػا ١نمػػد )لػػلى ال عليػػو وسػػلم( بتصليػػة وجػػصه اٞنسػػ
لَاااًة تَاْرَضاااَىا فَااااَوِل َةْجَ اااَك َشااْطَر اْلَمْلاااِجِد اْلَحااَراِم َةَحْيااا ُث َمااا ُكناااُتْص فَاَولُّاااوا تَاَقلُّااَب َةْجِ اااَك ِفااي الل اااَماِر فَاَلنُاَولِيَان ااَك ِقباْ
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دة اٞنسػلمٌن يف لػالهتم باْنػاه القبلػة. أي أف تغيػًن اْناىهػا ىػص أ ػر إٟنػي ولػيو وذلك  ب أجل وحػ (ٕٔ)(ُةُجوَىُ ْص َشْطَرهُ 
 أ راً )تكتيكياً( إتبعو الرسصؿ الكر  لكسب ود اليهصد كما غمزت ب لك الكاتبة.

الي ود في الموصل موضع إحتقار ةإزدرار كل ما المليحييا ةالمللميا علاى حاد وأشارت ايياً إ  أف "
أن نارى الطريقاة المّنفارة التاي ي امال ص اا الي اود فاي عياادة الملتوصافت إن الطريقاة المملاورة  سوارت ةماا المحازن

صاالحتقار التي تنطق ص ا كلمة ي ودي كافية لتج ل قلب المرر ينفطر أسى لحال صت إذا ما كان ىناع أي عمل مخٍز 
وتنتقل بعدىا لتقػصؿ:  حذية في الموصل"يجب إنجازه فالي ودي ىو الوحيد الملت د ل ملوأ ةالي ود ىص صّبابوا اغ

"ما المب ج منظر كل ىذه )القوميات(! المختلفةأ مللمون ةمليحيون ةي ود ةأكراد ةعرب  أأأ!ت كل ص جاللون 
 .(ٕٕ)سوية في برفة االنتظار في الملتوصف ينتظرةن رؤية الطبيب"

ا يرتػػدوف ألبسػػة اٞنسػػلمٌن، وعػػا لهم  عظػػم  ػػب ال ابػػل بػػمف اليهػػصد انػػد٠نصا يف اجملتمػػ  اٞنصلػػلي، حػػا إنػػم كػػانص 
. ولػص كػاف ىنػاؾ حالػة (ٖٕ)اٞنسلمصف بتسا ح،  ا عدا بعض اتختالفات الحا كانل ٓندث ىنا وىنػاؾ وىػي  سػملة طبيعيػة

إزدراء وإحتقػػػار يف اجملتمػػػ  اٞنصلػػػلي لطائفػػػة اليهػػػصد وغػػػًنىم، فكيػػػف تؤكػػػد الكاتبػػػة وتشػػػيد بػػػاٞننظر اٞنػػػبه  الػػػ ي ٗنػػػ  كػػػل 
 ت والطصائف يف اٞنستصلف بانتظار الطبيب!.القص يا

أ ا عب اٞنهب الحا ا تهنها اليهصد فهي تتقتصر على لباغة األح ية، بل عملصا يف الصظػائف اٜنكص يػة والتبػارة 
سلمٌن والعطارة والصياغة والبقالة والصًنفة واٝنياطة والزراعة وتربية اٞنصاشي ويف العقارات وغًنىا، كما ىص اٜناؿ بالنسبة للم

 .(ٕٗ)وغًنىم يف اجملتم  اٞنصللي
و د أطلقل الكاتبة تعبػًن )عبػدة الشػيطاف( علػى الطائفػة األيزيديػة، وىػم باٜنقيقػة ٟنػم طقصسػهم الدينيػة اٝنالػة 
هبػػم اعتمػػاداً علػػى كتػػبهم الدينيػػة وِنالػػة كتػػاو ) صػػحف رش واٛنلػػصة(، وىػػم يقدسػػصف الشػػيخ َعػػدي بػػب  سػػافر األ ػػصي 

، وىػص عبػد  سػلم  تعبّػد ولػل سػنبار يف أواخػر القػرف ٕٔو طلػ  ؽ  ٔٔتدتػو ووفاتػو( يف أواخػر ؽ )اٞنختلف يف سػنة و 
اٜنادي عشر، لنشػر اإلسػالـ، و ػد شػاب دعصتػو التحريػف إذ يعتقػدوف بصجػصد إٟنػٌن إلػو اٝنػًن )ال( وإلػو الشػر )الشػيطاف( 

ر كالطػػاووس  صػػنصع  ػػب النحػػاس، وىػػم ولػػ لك يتبنبػػصف ذكػػر الشػػيطاف وحػػرؼ الشػػٌن يف الكػػالـ. وىػػص علػػى شػػكل طػػائ
 .(ٕ٘)تيرغبصف باطالع الغرباء على طقصسهم

 م انة االصا في اغسرة الموصلية: -ٖ
"ةإذا مااا ذىبنااا إلااى قلااص الحااريص لنلااتمتع ٓنػػدثل الكاتبػػة عػػب عػػادات اىػػل اٞنصلػػل عنػػد وتدة اتبػػب بقصٟنػػا:

ا مدحوأ ةإذا ما ف لنا ذلاك فيجاب إضاافة ماا شاار اهللت صمنظر الملك ال غير ةتقدم احترامنات ف لينا أن ال ن ثر م
 .(ٕٙ)غقوالنا ةذلك كفيل صإصطال أي تأثير للشر"

إف اجملتم  اٞنصللي يف أغلبو  سلم ويتب  القر ف والسنة والتعاليم الدينية كمنه  للحياة، و د أولػانا بػالقصؿ ) ػا  
خشية اٜنسد. وللطفل ال كر فرحة خالة عند وتدتػو، ولػدل أىػل شاء ال ت صة إت بال( عند النظر إ  أي شيء ٗنيل 
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اٞنصلػل تقاليػد  عينػة   بتػة عنػد وتدتػو  نهػا هتي ػة األلبسػة الداخليػة وات مػاط والياز ػات واٛنصدليػة الصػغًنة و٢نػدة ولػابصف 
هبػػػة اٞنصلػػلية ) غػػل عينػػػِك  عطػػر و شػػَلح، وتتلقػػى اتـ و٘ناهتػػػا التهن ػػة  ػػب اٛنػػًناف وات ػػػارب عنػػد وتدتػػو بػػالقصؿ يف الل

عالربكي  ا جاكم، فتبيب: ال يباركلكم يـص التفغحٌن بصتدؾ. مث تنحين على اٞنصلصد وتقبلو وتستخرج  ب جيبها اٟندية، 
إ ا ١نبو ذىب، أو  طعة  اشػاء ال ذىبيػة أو نقػصد ور يػة تيػعها يف  مػاط الطفػل، وتقػصؿ اٜنمػي )٬نعػصدة لػي  اتكلفػِل 

 إنغيد  نِك؟(.
أ ا اٛنًناف فتقصؿ الصاحدة لألخػرل: فػال  جابػل أبػب، فػ د األخػرل وي أش بسػاع؟ بعػد البيحػو أزوجػل، فػ د  

األو ، ٬نا النسصاف ىل الص ل، اجيبصنص  عاىم بالبقبة ا قم  أتفتحٌن وتغميٌن  الصا فال  جابػل، وأ ػا اٛنػًناف اوبػٌن 
 (ٕٚ)بب، ف د ال انية وي خطيي تستيهل خصش بنل ال ٪نفظص ٟنم.فتقصؿ األو  لألخرل،  ا استمعِل؟ فال  جابل أ

"عندما ينمو الطفل ةي ب  ىذا الم د صغيراً وٓندثل الكاتبة عب اٞنهد ال ي يصض  فيو الطفل للنـص بقصٟنا:  
 اورة صالنلبة لوت سيجري نقلو إلى م د آخر أكبر ةأكثر راحةت حياث ال حاجاة غن يشاد إلياو الن جوانباو مرتف اة ص

 (ٕٛ).تمنع سقوطو منو"
سػم ويسػتند علػى خشػب  قػصس  ٓٙىناؾ خل  بٌن اٞنهد اٞنصنصع  ب اٝنشب طصلو تقريباً  ػ  وعرضػو ُنػدود  

تسػػمح لػػو باٞنرجحػػة أثنػػاء نػػـص الطفػػل بعػػد ربطػػو بصاسػػطة ) شػػد( ْننبػػاً لسػػقصطو أثنػػاء اٞنرجحػػة وييػػم: "اٞنطغػػح والسػػنبي 
 والسيبك واتبنصد واتحليل".

عمر السنتٌن يييق اٞنهد على الطفل، فيصض  اثناء نص و يف )الديدية( وىي اٞنرجصحة اٞنصػنصعة  ػب اٝنشػب ويف  
وترتكز على أربعة  صائم ثابتة تسمح لصض  الطفل على لػصح  سػتطيل خشػيب لػو  سػاند يسػمح لػو بػالتمرجح جي ػة وذىابػاً 

 (ٜٕ)بعد ربطو باٞنّشد.
قباال صلا ة أشاا ر عااا طفال أسااود صااغير فاي الموصاال كاناات أمااو  "ساام توعػب تربيػػة األطفػاؿ تقػػصؿ اييػاً: 

زنجية مللمة تَود إيجاد ما يأخذه في صيتوت عرضنا على اغم أخذ طفل ا لترصيتو ل ن ا رفلت عرضنا ص ورة قط ية 
غننااا ملاايحيونت ةكاناات تخشااى أن يشااب الطفاال علااى ديننااا قباال أن ياات لص كراىيااة الملاايحييات غنااو كااان يبلااغ مااا 

 .(ٖٓ)سنة ةاحدة فقط" ال مر
تصػػُر ىػػ ه الكاتبػػة علػػى ت بيػػل أسػػفٌن  ػػب الكراىيػػة بػػٌن اٞنسػػلمٌن واٞنسػػيحيٌن، وإف الطفػػل اٞنسػػلم يػػتعلم كراىيػػة 
اٞنسػػيحيٌن  نػػ  الصػػغر! ولػػص كػػاف األ ػػر كػػ لك ٞنػػا عػػاش الطرفػػاف جنبػػاً إ  جنػػب  نػػ    ػػات السػػنٌن، بشػػهادة العديػػد  ػػب 

زاروا اٞنصلل يف فػ ات  تعػددة. فهػ ا نيبػصر  ػ اًل رسػم لنػا لػصرة عػب طبيعػة العال ػة الػحا  الرحالة األجانب اٞنسيحيٌن ال يب
بقصلػو: "إف حالػة النصػارل يف اٞنصلػل أحسػب  ٙٙٚٔسادت بػٌن اٞنسػلمٌن والطصائػف اٞنسػيحية عنػد زيارتػو للمصلػل سػنة 

ف سعداء وعلى وئاـ تاـ  ػ  اٞنسػلمٌن ويلبسػصف  بك ًن  ب حالة النصارل يف بقية بلداف اإل رباطصرية الع مانية، فانم يعيشص 
 .(ٖٔ)كما يلبو اٞنسلمصف"
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"رصما ي ون كل طفل ما أطفال المدرسة ياردد جازراً مختلفااً أ ا عب التعليم وإرساؿ األطفاؿ للتعلم فتقػصؿ:  
 .(ٕٖ)ما القرآن في نفس الوقت ةصطريقة بنائية"

غار عنػػد بلػػصغهم السػػب السادسػػة إ  )الكتّػػاب( أو اٞنػػال جػػرت العػػادة لػػدل أىػػايل اٞنصلػػل بارسػػاؿ أوتدىػػم الصػػ 
وأحيانػػاً )اٞناليػػة(  بيػػل إنشػػاء اٞنػػدارس الرٚنيػػة، لػػتعلم القػػر ف الكػػر  وطائفػػة  ػػب األحاديػػث النبصيػػة، و ػػب اوبػػب عنػػد  ػػراءة 

وسػلم(: )لػيو  نػا  ػب  ػرأ القر ف الكر ، ْنصيدُه وترتيلو وفق  صاعد خالة بو  صدا اً لقصؿ الرسصؿ ١نمد )للى ال عليػو 
القر ف ومل يتغب بو(، ويف حلقات الدرس يف اٞنساجد واٛنصا   ينقسم أحياناً األطفاؿ إ  ٠نا ي  وتتخ  كل  نها زاوية  ب 

 .(ٖٖ)أركاف اٞنسبد وتبدأ بالقراءة ترتياًل ّنا تيسر  ب سصر القر ف الكر  كل على حدا
". كيػف وىػػي األـ وقاات بيار ذات قيمااة ةىاص يدنلاون ساام ة الرجاال"النلااار مخلوتػصرد  ػ اًل غريبػاً  ػؤداه:  

واألخل والزوجة، و د أعطاىا اإلسالـ  يمة عليا يف اتح اـ والتببيػل ويف القػر ف الكػر ، خصػ  ال تعػا  سػصرة كا لػة 
يف األسػرة واجملتمػ  ٚنيل )النساء( لشرح أحكاـ وليغ التعا ػل  ػ  النسػاء وإعطػائهب حقػص هب الشػرعية. ولتعزيػز  كانتهػا 

واٞنقصػصد ىنػا الرجػل واٞنػرأة )الصالػديب( وسػ ل رسػصلنا الكػر  )لػلى ال عليػو  (ٖٗ) اؿ تعا : )وت تنهر٨نػا وتتقػل ٟنمػا أٍؼ(
وسػلم( َ ػب أحػُق بصػحبحا  ػػاؿ: أُ ػك، مث  ػّب، أُ ػك، مث َ ػػب، أُ ػك مث  ػّب، أبػصؾ( فالتمكيػػد يف كػالـ الرسػصؿ علػى  كانػػة 

 بػػل الرجػػل أو األب، فػػػاٞنرأة ىػػي الػػحا ٓنمػػػل وتلػػد وتسػػهر علػػػى تربيػػة األطفػػاؿ حػػػا الكػػرب، فكر هػػا ال تعػػػا   اٞنػػرأة واألـ
 وك لك اجملتم  اإلسال ي.

"إن اغطفاااال وتشػػػب الكاتبػػػة ىبص ػػػاً علػػػى األطفػػػاؿ وسػػػبل تػػػربيتهم وترسػػػم لػػػصرة  إنػػػة عػػػب سػػػلصكياهتم بقصٟنػػػا: 
لغون الخاملة أة اللادسةت رصماا ي اون صلابب ذلاك تلاوث نفلايات ص عناد يفقدةن قدرًا كبيرًا ما جمال ص عندما يب

ذلااك ال ماار صم رفااة الشاار ةتاان  س تلااك الم رفااة علااى ةجااوى صأأ كيااف ت ااون الحياااة جميلااة عناادما ت ااون الاارةح 
ضمن ا قد تحجرت؟ ةصقدر ما يم ا للخطيئاة ةالنادم أن يج الن اات فاالبنيا ةالبناات يترعرعاون فاي صيئاة سارعان ماا 

لاااوث أرةاح اااصت فبااارارة الطفولاااةت ال زيااازة جاااداً علاااى قلاااوب اآلصاااار فاااي إن لتااارا بيااار م رةفاااة صااايا حاااريص ال اااالص تُ 
 .(ٖ٘)اإلسالمي"
إف الطفل يف اجملتم  اٞنصلػلي يف سػب اٝنا سػة والسادسػة ٞنػا يػزّؿ بػٌن أحيػاف والديػو، و لمػا ُيسػمح لػو بػاٝنروج  

اءة، فكيػف تلػصث نفسػياهتم وأيػة خطي ػة تتحػدث عنهػا، و ػد أكػد الػديب خارج البيل. وىص ٪نمل كل  عػا  الطفصلػة والػرب 
، (ٖٙ)اإلسال ي على أ٨نية اإلعتناء ب بية الطفل  ن  الصغر فيقصؿ الرسصؿ الكر : )علمصىم يف السب  وإضربصىم يف العشر(

ى )العيػب واٜنػراـ( ويػرل أبصيػو فيشب الطفل على ١نبة القيم اإلسال ية. وتبػدو ظػاىرة يف سػلصكو وتعا لػو كصنػو  ػد تػر  علػ
 .(ٖٚ) دوة يف الصدؽ واألخالؽ الفاضلة

لتعلػيم القػػراءة  -كمػا أسػػلفنا   -و٪نػرص الصالػػداف علػى تعلػػيم أوتدىػم فًنسػػل الطفػل يف سػػب السادسػة إ  )اٞنػػال( 
الرٚنػي، أو يػ ىب  ػ  والكتابة و بادئ و يم الديب اإلسال ي اٜننيف. فاذا شب يرسل إ ا إ  اٞندرسة بعد ظهصر التعلػيم 
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والػػده ليػػتعلم  هنتػػو و٫نلفػػو يف عملػػو ويعتمػػد علػػى نفسػػو يف كسػػب رز ػػو ويكػػصف حسػػب األخػػالؽ وطيػػب اٞنعاشػػرة  تمسػػكاً 
. ىكػ ا يبػدأ األطفػاؿ يف اٞنصلػل حػا سػب الػزواج، (ٖٛ)بدينو، وينظػر النػاس إليػو بػاح اـ ويرغػب الك ػًن  ػنهم بتزو٩نػو إبنتػو

ك ػػػًن  ػػػنهم يصلػػػدوف وتيعرفػػػصف  بػػػائهم، ويتعرضػػػصف إ  التشػػػرد يف الطر ػػػات وىػػػم  ػػػّب تتلػػػصث علػػػى عكػػػو أطفػػػاؿ أوربػػػا، ال
نفصسهم وأخال هم فيشبصا على السر ة واإلجراـ وتناوؿ اٝنمصر ويلهصف بالفسق والفبصر وغًنىا، ٣نا مل ٤ند   يلو يف اجملتم  

 اٞنصللي.
خاالل تلامية اآلصاار غصناائ ص صاسامو ةىاذا  "ال زالت ذكرى يونس ملتدامة فاي الموصال مااوتقصؿ أيياً: 

 .(ٜٖ)االسص ةاحد ما اغسمار المفللة صيا المليحييا ةالمللميا ةالي ود"
ىػػي تقصػػد النػػيب يػػصنو )عليػػو السػػالـ( و ػػب اٞنعػػروؼ يف اجملتمػػ  اٞنصلػػلي، إف اٞنسػػلمٌن يسػػمصف أوتدىػػم باٚنػػو 

 صد ك لك. إ٧نا يطلق اٞنسيحيصف تسمية يصناف على أوتدىم.)يصنو( وكنيتو  )ذوالنصف( وتيُعرؼ عب اٞنسيحيٌن واليه
 م انة البنت في اغسرة الموصلية: -ٗ

"علاى كما ٓندثل الكاتبة بك ًن  ػب اإلجحػاؼ عػب نظػرة العائلػة إزاء وتدة البنػل فػموردت  ػ اًل غريبػاً فحػصاه: 
اإل٬ناف والتقصل ويؤ نصف ّنا جاء يف كتاب ال  ُعرؼ عب أىل اٞنصلل (ٓٗ)أىل الدار الب ار أرص يا يوماً عند ميالد صنت"

، وعلػػى الػػرغم  ػػب تفيػػيل (ٔٗ)"ل  لػػك السػػمصات واألرض ٫نلػػق  ػػا يشػػاء يهػػب ٞنػػب يشػػاء إناثػػاً ويهػػب ٞنػػب يشػػاء الػػ كصر(
لى حد ع -الصلد على البنل يف اإل٤ناب، كصف الصلد  عٌن لصالده يف عملو، بيد أف ىك ا  ّ ل مل يروج يف األ  اؿ اٞنصللية

ذلك أف كره وتدة البنل عادة جاىلية  َقتها اإلسالـ. وعلى العكو ٕنا اً ىناؾ العديد  ب األ  اؿ اٞنصلػلية الػحا  -علمنا
 . وهتدىد أ ها ٟنا وتقصؿ: (ٕٗ)ٓنبب وتدة البنل  نها )البنل تمكل  ب َكصتا(

 دتلك  ب دتلٌن    دتلك  ا عليو ديب
 ف و يتٌندتؿ الناس و٪ند    دتلك ال

 وتقصؿ ك لك:
 لبػػػاحػػػػػػك لػباحػيػػب      لباح اؿ  اعلينص ديب
 (ٖٗ)لباح القو بالبيعة        واٞنطغاف ُنصش الديغ

"الوجااو المنياار ةالمف ااص صالحيويااة الااذي تااراه ص ااورة رئيلااية صاايا الفتيااات بياار المتزةجاااتت وتقػػصؿ كػػ لك:  
 .(ٗٗ)ب الب جة ما الوجوه أة حتى ما الحياة"فالزةاج في الشَر لو ص ورة عامة تأثير يلتل

الفتاة يف الشرؽ و٠نتمعاتنا اإلسال ية  رتبطة وجدانياً ّنبدأ األ ص ة، وغالباً  ا تتطل  وتكصف يف غاية السعادة  إف 
 ٥نص بناء ُأسرة سعيدة، وتكصف  قبلة على اٜنياة و تفاعلة    عائلتها وجًنانا.

 ها  بل الزواج وتتغىن األـ َنماؿ بنتها وتنشد بقصٟنا: والبنُل تكصف ١نل اعتزاز أىل 
 أسص ة  ب حالىا             طلقل نسصاف
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 والعبدة وليفة               والعبد  رجاف
 (٘ٗ)لص يدري الباشا ُنسنها       دز لبصىا حصاف

ض اغصااوان مااثاًل مااع "يتفاااة وتصػػف الكاتبػػة ولػػفاً  شػػصىاً وتنسػػ   غالطػػة كػػربل لطريقػػة تػػزوي  البنػػات بقصٟنػػا: 
رجل م رةف ص يشو الفاسد لتزةيجو إصنت صأ ثص يقولون عندما تقاسي ص د ذلاك إناو الن ايب ماا اهلل! أذلاك ماا اهلل 
حقااًات لااو قااالوا إنااو مااا الشاايطان ل ااان ذلااك القااول اغصاا أأ أة عناادما يت شااص أحلااا طقااوم الشاااي مااا الخاازف 

 .(ٙٗ)حاراً أة جافاً فان ت ليق ص لا يختلف انو الن يب" ال يني لديكأأ ةإذا ما كان المناخ صارداً أة
ىل يعقل ى ا، رجٌل يفاوض  خر فاسد ليزوجو إبنتو فلػ ة كبػده! فمػب اٞنعػروؼ بػمف الرجػل تيصافػق علػى تػزوي  

ي  إبنتػػو إت ٞنػػب ُعػػرؼ ُنسػػب اٝنلػػق والػػديب، و ػػب ُأسػػرة  عروفػػة يف البلػػد وٟنػػا لػػالت  ػػ  أىلػػو، ويفيػػل أىػػايل اٞنصلػػل تػػزو 
بناهتم تبػب العػم أو العمػة أو اٝنػاؿ أو اٝنالػة تبعػاً للم ػل الشػائ  )الطػٌن  ػب ىػل الطػٌن والكعكػي  ػب ىػل العبػٌن(، و ػد 
تكصف بديلة بٌن أبناء العم أو بٌن رجلٌن فيتزوج كل  نهما ُأخل ال ػا  ويسػمى ىػ ا )َكصػة بَكصػة( أو )البػدائل( وجػرت 

سو فاف أ و ترغبو بالزواج وتصف لو بعض البنات و ا ىػب عليػو  ػب اٜنيػاء واٝنفػة العادة أف الشاب بعد أف يعتمد على نف
بالعمل وحسب األدب والطاعة، وإنا بنل  ا تطل  إت    أُ ها فهػي خػاتصف بنػل خػاتصف وىكػ ا تػتم اٝنطػصات األخػرل، 

 .(ٚٗ)ٞنزيد  ب اتف اءاتفاذف حسب السلصؾ والسمعة كاف ديدف الطرفاف يف الزواج، بعكو إدعاء الكاتبة وتسطًن ا
 شؤةن المرأة: -٘

وىاٗنل الكاتبة اتوضاع الحا تعي  فيها اٞنرأة يف اٞنصلل بك ًن  ب اٞنغالطات واتف اءات وأعابل الكاتبة على 
 .(ٛٗ)"قام محمد صحبس المرأة لألصد في قبر صواسطة النقاب"اٞنرأة اٞنسلمة لبو النقاب بقصٟنا: 

ٞنستشر ٌن ونتيبة عمى  لػصهبم، تيفر ػصا بػٌن كػالـ ال ورسػصلو، فػاف الشػريعة اإلسػال ية ٣نا يؤسف لو أف بعض ا 
 د حددت واجبات الفرد اٞنسلم ذكراً كاف أـ أن ى، فالرجل يِكُد  ب أجل كسب رز ػو، واٞنػرأة  كانػا البيػل لتػدير شػؤونو 

د عػػب سػػلصؾ اٛناىليػػة يف التفكػػًن وحػػا اٞنلػػبو، فػػاذا فيػػاًل عػػب تربيػػة األطفػػاؿ، وأولػػى ال تعػػا  اٞنػػرأة اٞنسػػلمة بػػمف تبتعػػ
خرجل  ب بيتها، فعليها إرتداء اٞنالبو اوتشمة و نهػا اٜنبػاب وإف كانػل غانيػة. فػمو  أف تنتقػب خشػية الفتنػة، يقػصؿ 
 البػاري عػز وجػل: )و ػل للمؤ نػات يغييػب  ػب أبصػارىب و٪نفظػب فػروجهب، وتيبػديب زينػتهب إت  ػا ظهػر  نهػا ولييػػربب

. فػال إنفػالت يف اجملتمػ  اٞنصلػلي  (ٜٗ)ِنمػرىب علػى جيػصهبب وت يبػديب زينػتهب إت لبعػصلتهم أو  بػائهب أو أبنػاء بعػصلتهب..(
كما ىص اٜناؿ يف أوربا فالعري ٓنصيل حالل و سملة  قبصلػة لػديهم.  ػب جهػة أخػرل أمل يعػرؼ اجملتمػ  األورو اٜنبػاب 

 شكل لبسهب،  بل انتقادىا للبو اٞنرأة اٞنسلمة!.واللبو الفيفاض، فلتنظر ا  الراىبات و 
"قااال أحااد الرجااال الملاالميا المتنااوريا ماارة: أن االماال الوحيااد وتفػػ ي الكاتبػػة علػػى الرجػػاؿ كػػ لك بقصٟنػػا:  

 (ٓ٘)لنلارنا ىو أن ي تنقا المليحية"
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سػصؿ )لػلى ال عليػو كيف يكصف  ستنًناً وىص يدعص للخروج عب  لة اإلسالـ والتنصر، وىص  ؤكد يعلم بمف الر 
ويقصؿ رسصلنا الكر : )وال ي  (ٔ٘)وسلم( ىص خاا األنبياء واٞنرسلٌن. يقصؿ الباري عز وجل )إف الديب عند ال اإلسالـ..(

نفو ١نمد بيػده، تيسػم  و أحػد  ػب ىػ ه األ ػة وتيهػصدي وتنصػرا  مث ٬نػصت ومل يػؤ ب بالػ ي أُرسػلُل بػو ات كػاف  ػب 
 .(ٕ٘)ألحاب النار(

فكػػالـ ىػػ ه الكاتبػػة ُىػػراء، مل نقػػرأ أو نسػػم  أف  سػػلماً أو  سػػلمة غػػدت نصػػرانية كحػػل ٞنشػػكالهتا اٜنياتيػػة! انػػو 
 اٜنقد األعمى  ب ىؤتء اٞنستشر ٌن على الشعصب اإلسال ية.

"كااص ماارة قلاات ل ااؤالر النلااارت احمااُد اهلل إنااي للااُت إماارأة ملاالمة! ةقااد كااان وتصغػػل يف اتفػػ اء وتقػػصؿ: 
 .(ٖ٘)الذي ينبع ما القلب دةمًات ن ص يجب في الحقيقة أن تش ري اهللت ل ا ماذا نف ل إنو ن يبنا" الجواب

أف ٓنمد الكاتبة ال كصنا غًن  سلمة ى ه  سملة ٔنصها، أ ا أف اٞنرأة اٞنسلمة ٓن ها على شكر ال على ذلك، 
 شػاىدات الرحالػة األجانػب اٞننصػفٌن وغػًن اٞننصػفٌن، فه ا ٩نانب اٜنقيقة واٞننطق، ومل يَرد ىكػ ا نػ  أو رأي يف كتػب و 

وت٬نكػػب أف يصػػدر ىكػػ ا رأي عػػب إ ػػرأة  سػػلمة وإف كانػػل أُ يػػة جاىلػػة، يقػػصؿ الرسػػصؿ الكػػر  )لػػلى ال عليػػو وسػػلم(: 
عبادة ال . أي أف الطفل يصلد على فطرة اإلسالـ و (ٗ٘))يصلد الطفل على الفطرة فمبصاه إ ا يهصدانو أو ينصرانو أو ٬نبسانو(

 واإل٬ناف بو وذويو إ ا يعمقاف ذلك اإل٬ناف أو ٪نصتنو إ  ديانة أخرل. ّنصجب دينهم.
ف األىداؼ التبشًنية الػحا  ػدـ  ػب أجلهػا القسػو والرىبػاف وِنالػة )اآلبػاء الػدو نيكاف(  نػ  ا ب جهة أخرل ف

غايػػات التبشػػرية لكسػػب أبنػػاء اجملتمػػ  وبقيػػػة يف سػػعيو لتعميػػق ال  عروفػػة يف اٞنصلػػل، وىنػػاؾ  ػػب غػػات القػػرف السػػاب  عشػػر
 .(٘٘)الطصائف ونشر الك لكة عرب الفعاليات واألنشطة التعليمية والطبية وال قافية وغًنىا

"لقد قيل ساصقاً أن قلب المرأة المللمة الي رف الحب طوال حيات ات وأوردت الكاتبة بشمف اٞنرأة اٞنصللية: 
ة في أبلب اغحيانت ما صحي  القول ايلًات أن النلار المللمات صالربص ةتبدة تلك المقولة للور الحظ صحيح

 (ٙ٘).صالحب" ةما ذلك مجموعة محبوصة جداً في البشر ةيتمت ا صقلوب عامر 
ٞنػػاذا تيعػػرؼ  لػػب اٞنػػرأة اٜنػػب طػػصاؿ حياهتػػا، و ػػد جعػػل ال اٞنػػصدة بػػٌن الػػزوج والزوجػػة واألـ وأطفاٟنػػا، واألخػػل 

مث ٞناذا ىػ ا التنػا ض يف القػصؿ بػمف النسػاء اٞنسػلمات بػالرغم  ػب ذلػك ٠نمصعػة ١نبصبػة جػداً يف البشػر وأشقائها وشقيقاهتا، 
 ويتمتعب بقلصب عا رة باٜنب! فكيف يكصف القلب عا ر باٜنب إف مل يعرؼ  عناه!.

٘نػة إف يقصؿ الباري عز وجل )و ب  ياتو أف خلق لكم  ب أنفسكم أزواجاً لتسكنصا إليها وجعػل بيػنكم  ػصدة ور 
. فاٜنقيقة أف  لب اٞنرأة اٞنسلمة يفيض باٜنب واٜنناف علػى أسػرهتا وأىلهػا. بعكػو  ػا (ٚ٘)يف ذلك آليات لقـص يتفكروف(

 زعمل بو اٞنؤلفة. 
"إن ااا الي ارفا عااا اهلل إال اناو الاو مت ناات عاديص اإلحلاااس ويف سلسػلة اتفػ اءات علػى اٞنػػرأة تقػصؿ كػ لك: 

 (ٛ٘)قدر المرر خالل حياتو ةالفائدة ما التذمر ما مشيئتو غن الم توب م توب"]أستغفر اهلل ةحاشا[ يملك ص
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ى ا الكفر بعينو  ب كاتبة تبلد فكرىا وٓنبر  لبها وُغلف بالسصاد، وىي حتماً تتعلم أف ال )ليو كم لو شيء 
ر واٞنػػػؤ ب يػػؤ ب بالقيػػػاء وت٬نكػػب بػػػمي حػػاؿ  ػػػب األحػػصاؿ إسػػباغ الػػػ ات اإلٟنيػػة بصػػػفات البشػػ (ٜ٘)وىػػص السػػمي  البصػػػًن(

 والقدر، و ا كتب لو خًناً كاف اـ شراً ف لك أحد شروط اإل٬ناف.
"يقاول محماد فاي القارآنت إن اكارم ص عناد اهلل تعرب الكاتبة عب جهلها التاـ بكل  ا يتعلق باإلسالـ بقصٟنػا: 

الرسػصؿ الكػر ، ويف إدعائهػا ىػ ا، إ٧نػػا  فػاف ىػ ا كػالـ ال تعػا  نُػػزؿ علػى ١نمػد عػرب الػصحي، ولػيو تعبػػًن  ػب (ٓٙ)أتقااكص"
تشًن إ  أف القر ف الكر ، ىص كتاب وضعي وليو اٟني، وى ا إ ا جهل أو إساءة  تعمدة لقصؿ ال تعا  وتشصيو حقائق 

 اإلسالـ، ونقلها بشكل خاطئ إ  اآلخريب.
موصل حياة صيتية صالم نى الذي نف ماوت "التوجد في الوٓناوؿ الكاتبة النيل  ب اٜنياة العائلية وأركانا بقصٟنا: 

ف لمة صيتت ىي ال لمة الوحيدة الملتخدمة في اللغة ال رصية لوصف المنزل الذي ىو ملجأ ةملتقر اإلنلانت ما 
اللااخرية أن ناادعوا البياات فااي الموصاال ص ااذا االسااص المقاادس فااي قلااوب االن لياازت يقااول أحااد ال تاااب الملاالميا 

رًا في القاىرةت أن الرجل ىو الليد المطلق ةالمرأة أمة لدياو إن اا مقار مت تاو الحلاية الم رةفيا في كتاب ُنشر مؤخ
ةمجاارد ل بااة يااداعب ا فااي الوقاات ةالطريقااة التااي تلاارهت إنااو يتمتااع صالم رفااة فااي حاايا تتمتااع ىااي صالج الااةت فاللاامار 

يمثل كل شير لو م نى في حيا إن ا  ةالتفرد ما ن يبو ةظلمة الزنزانات ن يب ات إنو يأمر ةعلي ا الطاعة ال ميار إنو
جاازر بياار ذي أىميااة مااا ذلااك الشاايرت ةلمااا كااان ىااذا ىااو رأي كاال رجاال ملاالصت ف اال نلااتغرب الن اادام اللاا ادة 
ةاالحترام المتبادل في الحياة ال ائليةت ينظر الرجال الى النلار ةي املوىا ص ورة أفلل صقليل ما الب ائصأ ةعنادما 

ى مااا يشابو الب اائص ي اود الرجاال ليل ناوىات إن ااص يبقاون ك اوب أحاذيت ص علاى رقاااب تتحاول النلاار صلابب ذلاك الا
 (ٔٙ)النلار ص ورة ةطيدة ةيتحدةىا على الن وض"

عنػػػد  ػػػراءة ىكػػػ ا  راء ٞنستشػػػر ٌن، نرثػػػي ٜنػػػاٟنم وسػػػطحية ثقػػػافتهم وىشاشػػػة أفكػػػارىم الػػػحا تنطػػػصي علػػػى جهػػػل 
تػػو لنػػا لػػيو إت إع افػػاً لػػر٪ناً ّناىيػػة األسػػرة األوربيػػة و ػػا ىػػي عليػػو وخبػػث شػػديد. فم صاٟنػػا عكػػو اٜنقػػائق ٕنا ػػاً، و ػػا نقل

عمص ػاً، فالتفكػك األسػري واٝنيانػات اٞنتبادلػػة واسػتقالؿ األبنػاء والبنػات عػب أسػػرىم ىػي العال ػات البػارزة لألسػرة األوربيػػة 
رارىا وعنصاناً لصجصدىا ود٬نص تها، والرجل تتخ   ب البيل  قراً وارثاً تستق افعمص اً، يف حٌن أف األسرة اٞنصللية يف كل ز 

لػك حقيقػة فالنظػاـ )األبػصي( ىػص السػائد يف كػل بػالد اٞنشػرؽ والبلػداف اإلسػال ية، وال تعػا  جعػل تفيو ىص )السيد( نعػم 
للرجػػػػل  كانػػػػة و يػػػػزه عػػػػب اٞنػػػػرأة باألفعػػػػاؿ واٞنسػػػػؤولية بقصلػػػػو )الرجػػػػاؿ  ّصا ػػػػصف علػػػػى النسػػػػاء ّنػػػػا فيػػػػل ال بعيػػػػهم علػػػػى 

خًناً وك لك رسصلو الكر  فيقصؿ النيب ١نمد )للى  هبا. وللمرأة  كانتها يف اإلسالـ ولدل الرجل وأولى ال (ٕٙ)عض..(ب
وغًنىا  ب األحاديث النبصية، ويف اجملتم  اٞنصللي  (ٗٙ)وايياً )رفقاً بالقصارير( (ٖٙ)ال عليو وسلم(: )إستصلصا بالنساء خًناً(

عماؿ جليلة  ن  العهد اٛنليلي يف بناء اٛنصا   واٞنساجد وأو فصا او افاً ٟنا   ل: و فية ١نبصبة ظهرت نساء فاضالت  مب بم
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خاتصف وو فية  ر  خاتصف وو فيػة فػردوس خػاتصف وعػدد كبػًن  خػر  ػب و فيػات النسػاء يف اٞنصلػل خػالؿ الفػ ات التار٫نيػة 
 .(٘ٙ)الالحقة

ٛنهػل والفقػػر أواخػر العهػػد الع مػا ، فهػػ ا مل يلػغ تطلعػػو ٥نػص العلػػم يف دروب ا رافَ  دْ وإذا كػاف اجملتمػػ  اٞنصلػلي  َػػ
 والبناء وليو  دعاة تنعداـ السعادة وات داـ بٌن أفراد اتسرة الصاحدة.

كما إف دور اٞنرأة يف الريػف وواجباهتػا ٔنتلػف عػب نظًناهتػا يف اٞندينػة، فػاألو  تنػزؿ للعمػل يف اٜنقػل وتشػارؾ يف 
. بينما ال انيػة يف اٞندينػة تنحصػر واجباهتػا يف تربيػة األطفػاؿ وإدارة (ٙٙ)ة اٞنصاشي وعمل  نتصجات األلبافأعماؿ الزراعة وتربي

شؤوف اٞننزؿ. وت ٬نكب بمي حاؿ  ب األحصاؿ أف تعا ل بالصلف الشني  ال ي ذكرتو الكاتبة. لصجصد اٞنصدة الحا زرعها ال 
 بٌن الزوج والزوجة.

"س ى الوالي منفذاً صذلك أةامار إساطنبول إلاى ِنالة النساء يف اٞنصلل ت كر: وعب عملية إحصاء السكاف و 
تلجيل جميع نلار الموصلأأ بير أن المللميا ةالمليحييا على قادم ساوار ثاارةا عناد ساماع ف ارة كتاصاة قائماة 

 .(ٚٙ)صنلائ ص"
حصػاء سػكا  لانػاث ( فقد حاوؿ إجػراء إٜٛٓٔ-ٜٗٓٔيعصد ى ا األ ر إ  ز ب الصايل  صطفى ٬نين باشا )

 ٜٙٓٔتشػػػريب ال ػػػا   ٘ٔو ٓٔيف  دينػػػة اٞنصلػػػل، فػػػاع ض األىػػػايل وىاجػػػل ٗنػػػصع اٞنصلػػػليٌن يف إنتفاضػػػة خػػػالؿ اٞنػػػدة 
وبرزت شخصية )١نمػد أبػص جاسػم( يف القيػادة ونسػبل عنػو  صػ  وبطػصتت يف الػدفاع عػب اٞنػرأة اٞنصلػلية، وعنػد إلقػاء 

 ظهرت شخصية إبب أختو )سرحاف( ال ي أنشد  ائاًل: القبض عليو  ب  بل السلطات الع مانية 
 (ٛٙ)ى ا اٝناؿ وا  ابب أختو            عند اٞنصت خايل عرفتو

األ ػػر الػػ ي أدل إ  إلغػػاء عمليػػة اإلحصػػاء أو التسػػبيل. وسػػبب الػػرفض كمػػا ىػػص  علػػـص بػػمف اجملتمػػ  اٞنصلػػلي  
 يتسم باوافظة يف كل  كصناتو اتجتماعية.

"أمااا زيااارة أحااد اليناااصيع ال بريتيااة اللاااخنة ماارة فااي اللاانةأ فت تباار مااا أىااص ـ علػػي بقصٟنػػا: وكتبػػل عػػب ٘نػػا
 .(ٜٙ)أساليب الترفيو التي يمارس ا الموصليون أأ ةتدعى حمام علي ةاغص  حمام ال ليل"

عػػب الػػنفو  إعتػػاد أىػػايل اٞنصلػػل وِنالػػة النسػػاء زيػػارة الينػػابي  الكربيتيػػة  ػػرات عػػدة يف السػػنة.  ػػب أجػػل ال فيػػو
ولغػػرض العػػالج  ػػب بعػػض األ ػػراض اٛنلديػػة والتهابػػات اٞنفالػػل، أ ػػا عػػب تسػػمية اٜنمػػاـ، فسػػميل )٘نػػاـ علػػي(  ػػب  بػػل 
األىػايل، )ولػيو ٘نػػاـ العليػل( كمػا تسػػمى يف اٞنخاطبػات الرٚنيػة، فقػػد ذكػرت التسػمية األو   ػػب  بػل اٞنسػعصدي ويػػا صت 

 الشػػعراء والكتّػػاب يػػ كرونا ُنمػػاـ علػػي، فهػػ ا الشػػاعر سػػليماف بػػب  ػػراد وغػػًنىم وحػػا (ٓٚ)اٜنمػػصي وكػػ لك دو نيكػػصتنزا
 ـ( يقصؿ   اًل:ٜٛٓٔ-ٖٙٛٔاٛنليلي )

 .(ٔٚ)بال عليكم يا خلق سلمصا على ٘ناـ علي
كمػػا أف األديػػب اٞنصلػػلي إٚناعيػػل حقػػي  ؿ فػػرج لديػػو كتػػاب ٢نطػػصط بعنػػصاف )تػػاريخ ٘نػػاـ علػػي أو ثػػالث ليػػاؿ يف ٘نػػاـ 

 على األرجح  نسصبة لشخ  إٚنو علي. وتعال ة للعليل ب لك. . فهي(ٕٚ)علي(
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 أعمال التبشير ةالتن ير: -ٙ
"أسلاانا جم يااة ضااد وعػػب طبيعػػة العمػػل التبشػػًني و١ناولػػة إسػػتغالؿ النػػاس البسػػطاء عػػب طريػػق التطبػػب تقػػصؿ: 

اغلفااظ القديماة  َحلف اغيمان صيا عدد ما النلار ةكان اغمار ملاح ًات ةأنات تارى كياف يلا ون ل ادم إساتخدام
المت ارف علي اأ ةالتي كانت على شفاى ا منذ أيام الطفولةت أنتمى أحد اغطفاال ال اغار الاى جم ياة النلاار ىاذه 
ةكااان التقيااد صشاارةط ا أصاا ب مااا ي ااون عليااوت بياار أنااو إسااتمر فااي ساا يو الااى حاايا تركنااا الموصاالأ ةكااان قااد ت لااص 

ج لااو يااردد الوصااية الثالثااة ]يباادة أن ااا لااص تحفااظ حتااى الوصااايا الوصااايا ال شاار ةحفظ ااا عااا ظ اار قلااب لااذا كناات أ
ال شرة ةتلللل ا ف ي تق د ىنا الوصية الثانية ةلايس الثالثاة كماا سانرى[ كلماا سام تو يلاتخدم أحاد اغيَماان فاي  

 (ٖٚ).كالمو"
حية ا  وىػ ا إعػػ اؼ لػريح بػػمنم سػخروا جهػػدىم الطػػيب ألغػراض تتبػػاوز العمػل التبشػػًني بػٌن الطصائػػف اٞنسػػي

 اٞنسلمٌن و١ناولة التمثًن على  عتقداهتم وِنالة لالطفاؿ.
و ػب اٞنعػروؼ بػمف النشػاطات الطبيػة والتعليميػة  ػد ظهػػرت يف اٞنصلػل  نػ   نتصػف القػرف ال ػا ب عشػر لكسػػب 

يف تقػػػد  رضػػػا الػػػرأي العػػػاـ وِنالػػػة الطصائػػػف اٞنسػػػيحية وٓنػػػصيلهم ٥نػػػص الك لكػػػة، وتالىػػػم اٞنبشػػػروف األ ريكػػػاف مث اتنكليػػػز 
 .(ٗٚ)خد اهتم الطبية  ب خالؿ اٞنستصلف الطيب، واتعتماد على تلقٌن اٞنريض  بل  عاٛنتو حقائق عب التعاليم اٞنسيحية

أ ا اإلشارة إ  تمسيو ٗنعية ٞنن  اٜنلف بال، فهي ١ناولػة بائسػة تبعػاد النسػاء البسػيطات واأُل يػات عػب ذكػر 
وإف جهػػصدىم يف  (٘ٚ))لػػلى ال عليػػو وسػػلم( ) ػػب كػػاف  ػػنكم حالفػػاً فليحلػػف بػػال(ال ومل يفلحػػصا، يقػػصؿ الرسػػصؿ ١نمػػد 

اف الػرب ىػص إٟنػك، -ٔ مل تػمِت أكلهػا لفشػل التبشػًن بػٌن األىػايل، والصلػايا ىػي ٌنصلايا العشرة بٌن اٛنهلة واأُل يػنشر ال
إكػـر أبػاؾ وأُ ػك. -ٗسػبل لتقدسػو. أُذكر يـص ال-ٖتٓنلف باسم الرب اٟنك باطاًل. -ٕتيكب لك  ٟنة أخرل ْناىي. 

تتشػػتو  قتػػىن -ٓٔتتشػػتو إ ػػرأة  ريبػػك. -ٜ تتشػػهد علػػى  ريبػػك بشػػهادة زور.-ٛتتسػػرؽ. -ٚتتػػزف. -ٙتتقتػػل. -٘
 ، وى ه الصلايا ترج  للمسيحيٌن واليهصد. (ٙٚ) ريبك
َك َأتر تَػْعبُػػػُدوا ِإتر ِإيرػػػاُه َوبِاْلَصالِػػػَدْيِب كمػػػا وردت الصلػػػايا العشػػػرة يف اتسػػػالـ كػػػ لك، أنظػػػر سػػػصرة اإلسػػػراء )َوَ َيػػػى َرب ػػػ       

َهْر٨ُنَػا َو ُػ ُلَغبر ِعْنػَدَؾ اْلِكبَػػَر َأَحػُد٨ُنَا أَْو ِكال٨ُنَػا فَػال تَػُقػْل َٟنَُمػا ُأؼن َوت تَػنػْ ( َواْخِفػْض َٟنَُمػا ْٖٕل َٟنَُمػا  َػػْصًت َكر٬نػاً)ِإْحَساناً ِإ رػا يػَػبػْ
( َرب ُكػْم أَْعلَػُم ّنَػا يف نُػُفصِسػُكْم ِإْف َتُكصنُػصا َلػاِٜنٌَِن فَِانرػُو َكػاَف ٕٗررْ٘نَِة َوُ ْل رربِّ اْرَ٘نُْهَمػا َكَمػا َربػريَػاِ  َلػِغًناً)َجَناَح ال  ؿِّ ِ ْب ال

رِيَب َكانُصا ِإْخَصاَف الشرػَياِطٌِن ٕٙتَػْبِ يراً) ( َو ِت َذا اْلُقْرَ  َحقرُو َواْلِمْسِكٌَن َواْبَب السرِبيِل َوت تُػَب ِّرْ ِٕ٘لأَلوراِبٌَن َغُفصراً) ( ِإفر اْلُمَب ِّ
ُهْم ابِْتَغاَء َرْ٘نٍَة ِ ْب َربَِّك تَػْرُجصَىا فَػُقْل َٟنُْم  َػػْصًت َ ْيُسػصراً)ٕٚوََكاَف الشرْيطَاُف ِلَربِِّو َكُفصراً) ( َوت َْنَْعػْل يَػَدَؾ ٕٛ( َوِإ را تُػْعِرَضبر َعنػْ

( ِإفر َربرػػَك يَػْبُسػػُ  الػػرِّْزَؽ ِلَمػػْب َيَشػػاُء َويَػْقػػِدُر ِإنرػػُو َكػػاَف ِٜٕإَ  ُعُنِقػػَك َوت تَػْبُسػػْطَها ُكػػلر اْلَبْسػػِ  فَػتَػْقُعػػَد َ ُلص ػػاً ١َنُْسػػصراً) َ ْغُلصلَػػةً 
َلُهْم َكػاَف ِخْط ػاً َكبِػًناً)( َوت تَػْقتُػُلصا أَْوتدَُكػْم َخْشػَيَة ِإْ ػالٍؽ ٥َنْػُب نػَػْرزُ ُػهُ ِٖٓبِعَباِدِه َخِبًناً َبِصًناً) ( َوت تَػْقَربُػصا ْٖٔم َوِإيرػاُكْم ِإفر  َػػتػْ

ِو ( َوت تَػْقتُػُلصا النػرْفَو الرحِا َحررـَ اللرُو ِإتر بِاٜنَْقِّ َوَ ْب  ُِتَل َ ْظُلص ػاً فَػَقػْد َجَعْلنَػا ِلَصلِيِّػٕٖالزََِّن ِإنرُو َكاَف فَاِحَشًة و قتاً َوَساَء َسِبياًل)
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ُه َوأَْوُفصا بِاْلَعْهِد ُٖٖسْلطَاناً َفال ُيْسِرْؼ يف اْلَقْتِل ِإنرُو َكاَف َ نُصصراً) ُلَغ َأُشدر ( َوت تَػْقَربُصا َ اَؿ اْلَيِتيِم ِإتر بِالرحِا ِىَي َأْحَسُب َحار يَػبػْ
ٌر َوَأْحَسُب تَْمِوياًل)( َوأَْوُفصا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم ِٖٗإفر اْلَعْهَد َكاَف َ ْسُ صًت) ( َوت تَػْقُف َ ا َٖ٘وزِنُصا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخيػْ

َؽ ( َوت َٕنْػػِ  يف اأَلْرِض َ َرحػػاً ِإنرػػَك لَػػْب َٔنْػػرِ ٖٙلَػػْيَو لَػػَك بِػػِو ِعْلػػٌم ِإفر السرػػْمَ  َواْلَبَصػػَر َواْلُفػػَؤاَد ُكػػل  أُْولَ ِػػَك َكػػاَف َعْنػػُو َ ْسػػُ صًت)
ُلَغ اْٛنَِباَؿ ُطصًت) ( َذِلَك ٣نرا أَْوَحى ِإلَْيَك َرب َك ِ ْب اٜنِْْكَمِة َوت ٖٛ( ُكل  َذِلَك َكاَف َسيُِّ ُو ِعْنَد َربَِّك َ ْكُروىاً)ٖٚاأَلْرَض َوَلْب تَػبػْ

 .(ٚٚ)((َْٜٖنَْعْل َ َ  اللرِو ِإَٟناً  َخَر فَػتُػْلَقى يف َجَهنرَم َ ُلص اً َ ْدُحصراً)
" ألا يتلرع قرائي ل ي تدعص الب ثة الى الموصال ةتج از ص اورة مث تعصد لتقر بمىدافهم التبشًنية التنصًنية 

صااحيحة ل ااي نقااوم صنشاار اإلنجياال صاايا ىااؤالر اليزيديااة الملاااكيات ةكااذلك لنبشاار صااو صاايا جيااران ص مااا الملاالميا 
 أ(ٛٚ)لي لموا كيف يحبون ذلك القادر ةحده فقط على طرد الشياطيا"

ى ا النّ  يبٌن  دل اتستخفاؼ ُنقيقة أىل اٞنصلل وتغييب تار٫نهم وحيارهتم وكمنم شعب ٨نبي تيعرؼ 
القراءة والكتابة وليميت ىؤتء ليعملصا على تنصًنىم  ب خالؿ نشر اإل٤نيل، يف الص ل كانل اٞنصلل تزدحم فيها دور العلم 

، انػػػو التعصػػػب األعمػػػى (ٜٚ)علم والعلمػػػاء وكػػػاف ُيشػػػد إ  علمائهػػػا الرحػػػاؿواٞنسػػػاجد واٛنصا ػػػ  واٞنػػػدارس الدينيػػػة وتزىػػػص بػػػال
 أوالغشاوة السصداء على أعينهم

"يلمع كل مريض قبال إجارار ال ملياة لاو ةىاو يتلاو وعب أساليب التمثًن على اٞنرضى يف عملية التنصًن تقػصؿ 
يومااً ص اد ياوم ةاسابوعاً ص اد آخار ت ليماات  دعار يلأل فيو اهلل أن يباارع ال ملياة ةي لل اا صالنجااحأ ةيتلقاى الماريض

ةيح ل على ف رة جديدة عا ماىية المليحية ةعندما يترع ملتشفى الب ثة االن ليزيةت ةي ود إلى داره أكانت في 
 (ٓٛ)المدينة أة في قرية جبلية ص يدة ست ون أي م ارضة مريرة كان يحمل ا للمليحية قد زالت"

ى و عاٛنة حاتهتم الصحية،  ب ِ بل البع ة الكنسية واألطبػاء بػمف يتلػصا اٞنسػلم ىك ا كاف يتم التعاطي    اٞنرض
بعض ال اتيل والتعاليم واألدعية اٞنسيحية  بل طبيبو او إجراء عمليػة لػو، وىػص اٞنيػطر باتبػاع  ػا يطلػب  نػو، بغيػة اٜنصػصؿ 

بٌن اٞنسػلمٌن وغػًنىم  ػب الطصائػف األخػرل يف  على الشفاء والدواء، ويندرج ذلك يف إطار التنصًن ونشر الديانة اٞنسيحية
اجملتمػػػػ  اٞنصلػػػػلي، وتلػػػػك شػػػػهادة  ػػػػنهم باسػػػػتغالؿ اٜنػػػػاتت اإلنسػػػػانية اٜنرجػػػػة للمرضػػػػى للحصػػػػصؿ علػػػػى  ػػػػ رهبم الدينيػػػػة، 

 (ٔٛ)باستغالؿ الطب والدواء.
 سجايا أىل الموصل: -ٚ

"ماااا ميػػػدة ألىػػػل اٞنصلػػػل بقصٟنػػػا: و ػػػ  كػػػل تلػػػك اٞنغالطػػػات واتفػػػ اءات تػػػ كر الكاتبػػػة بعيػػػاً  ػػػب السػػػبايا اٜن
ال ااادات الطريفااة اغخاارى فااي الموصاال عااادة إرسااال صااواني تحااوي بااذاراً مطبوخاااً فااي أةانااي للقااادميا الجاادد أة 
ال ائديا الى دةرىص ص د بياب طويالأ لاص ن اا ن ارف ص اذه ال اادة عناد ةصاولنا الموصال للمارة االةلاىت لاذا كانات 

ني أيام ةصولنا رجليا أة ثالثاة رجاال يادخلون مجماع سا ننا ةقات المغارب حاامليا دىشتنا كبيرة عندما رأينا في ثا
علااى رؤةساا ص صااواني ىائلااة الحجااصت صينااو لنااا أن ساايدىصت ةىااو تاااجر ملاالص أرساال ىااذا ال شااار مااع تحياتااو الااوافرة 
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نوا فقرار دةن ةتمنياتو الطيبةت كان ذلك ال شار ي في عشريا شخ ًاأأ ال أن ر إني زرت أحد المللميا ةم ما كا
 .(ٕٛ)أن يقدموا لي إما الق وة أة ص ض الحلويات"

يقصؿ اٞن ل )اٞنرء ٢نبصء ٓنل لسانو( إف ى ه اٜنقائق الحا أوردهتا عب سبايا أىل اٞنصلل يف الكـر والصفادة، دوف 
ي ىنا تقر بمف  صد  نها لتفند كل  ا إف ت بو عب اجملتم  اٞنصللي  ب تعميم وتيخيم لبعض السلبيات إف وجدت. فه

ب ت٬نيزوف وتيفر صف بٌن الطصائف واألديػاف ويرحبػصف باليػيف وإف كػاف أجنبيػاً! ويقػد صف أفيػل يأىل اٞنصلل كر اء ودود
 .(ٖٛ) ا لديهم  ب األكالت اٞنصللية اٞنعروفة ويف كل اٞنناسبات

صقلااوب طيبااةت ةمااا  "يتمتااع ساا ان الموصاال عامااةىػػل اٞنصلػػل بقصٟنػػا: ألوتعػػصد لتػػ كر سػػبايا و نا ػػب أخػػرل 
الل ل تلليت صت أما اكتلاب ثقت ص فال يوازياو سا ولة ساوى إساتثارة عاواطف صت ةىاص ص اورة عاماة أيلااً ذةة مازاج 
طياااب ةيتمت ااااون صال اااابرت كمااااا إن اااص قلمااااا ينلاااااقون  ةرار عااااواطف ص أأ ربااااص إفتقاااار الااااتح ص فااااي نشااااأت ص ةىااااص 

 .(ٗٛ)صغار"
ة اجملتمػ  اٞنصلػلي، فهػي حاولػل تشػصيو دور و كانػة اٞنػرأة اٞنصلػلية نالحد التخب  واتزدواجيػة يف ولػف طبيعػ

 هم ولربىم، وىػ ه لػفات جملتمػ  واعٍ ونعتل األىايل بشا األولاؼ، مث تعصد فبمة ل كر بعض  نا بهم وشيمهم و زاج
تقد نشمة األطفاؿ ومل  تزف  تديب يعرؼ حدود ال ول لك يعي  الناس فيو يف  زاج رائق ونفسية لافية، غًن أنا تعصد لتن

تلتفػػل ا  إىتمػػػاـ األىػػػايل ُنسػػػب تػػػربيتهم وإرسػػػاٟنم إ  )الكتاتيػػػب( و )اٞنػػال واٞناليػػػة( كمػػػا ذكرنػػػا سػػػابقاً  ػػػب أجػػػل تعزيػػػز 
 .(٘ٛ)السبايا الفاضلة وتنشمهتم نشمة سليمة  بنية على أساس و عرفة اٜنالؿ واٜنراـ

ي بالكػػػاذب وفقػػػداف ال قػػػة حػػػا بػػػٌن األخػػػصة يف األسػػػرة ويف  كػػػاف  خػػػر تنتقػػػل الكاتبػػػة لصلػػػف اجملتمػػػ  اٞنصلػػػل
"يت بك سماع اغكاذيب دةماً صحيث تبدأ تشا ر أن ماا بيار المجادي ساؤال النااس عاا أماورىصأ ال الصاحدة بقصٟنا: 

أربب أن يف ص ماا كالماي أن الحقيقاة مفقاودة كليااً فاي الموصالت إال أن اا ناادرة علاى ةجاو التأكياد ةعنادما تجادىا 
ليلة ثمينةأ ما المحزن أيلاً أن المواطنيا اليثقون صب ل ص الب ض أة ي دقون ص فما الم لومت أن اغخ ست ون ف

يغش أخاه ةأن اغصا سيخدع أصيوت ةال ل يش ون صجيران صت بير أن النااس ص اورة عاماة ُأمناار فيماا عادا اللارقات 
 .(ٙٛ)البليطة التي تتوقع دةماً صيا الخدم"

يف غالبيتو يديب بالديانة اتسال ية، واتسالـ ٪نض علػى  كػاـر األخػالؽ والصػدؽ واأل انػة اف اجملتم  اٞنصللي 
وعب إح اـ اٛنار يقصؿ ) ازاؿ جربيل يصليين  (ٚٛ)وعدـ الغ ، يقصؿ الرسصؿ )للى ال عليو وسلم( )َ ْب َغَشنا ليَو ِ نرا(

  اٞنصلػلي فا ػداً لل قػة واأل انػة و رتعػاً للغػ . وكيػف ٓنّمػل ، فهل يُعقل أف يكػصف اجملتمػ(ٛٛ)باٛنار حا ظننل أنو سيصرثو(
. فالتنشػػػ ة األسػػػرية تقػػػـص علػػػى -علػػػى حػػػد تعبًنىػػػا–أىػػػايل اٞنصلػػػل ىػػػ ه الصػػػفات مث يكػػػصف )النػػػاس بصػػػصرة عا ػػػة أ نػػػاء(! 

 .(ٜٛ)الصدؽ واأل انة واليب  واإللتزاـ باٞنعايًن األخال ية والدينية
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 الخاتمة:
اء الحا أوردهتا اٞنستشر ة غريفيث  دل اليالؿ ال ي كانل عليو يف تناوٟنا لطبيعة اجملتم  تبٌّن لنا  ب بعض اآلر 

اٞنصللي وِنالة للحياة اتجتماعية فيو أو كيف أنا تغافلل عب عمد ذكر العديد  ب  زاياه وانو ذو تاريخ عريق وحيارة 
والتقليػػل  ػػب األعػػراؼ السػػائدة يف اجملتمػػ  وال كيػػز سػػا قة، وركػػزت علػػى السػػلبيات وسػػعل إ  الطعػػب باٞنفػػاىيم اإلسػػال ية 

على اأُل ية السائدة بٌن النساء بشكل خاص، وكاف اٜنقد والطعب والتشصيو ىص السػائد يف تلػك الكتابػات يف ١ناولػة لنقػل 
 .! وى ا  ا ٩نانب اٜنقيقةوعلى أ ره حا يف دين اجملتم  اٞنصللي، وكيف أنو  غلصبٌ لصرة ٠نتزئة و شصىة  عب 

 ب األ٨نية عدـ األخ  بكتابات اٞنستشر ٌن  ب اٞنسػلمات دوف تػد يق وٕنحػي  و التصػدي بكػل  يرل الباحث
حـز بالنقد والتحليل وكشف اٜنقائق لتلك الكتابات اٞنسمص ة  ب  بػل اٞنستشػر ٌن الػ يب يسػعصف للنيػل  ػب تار٫ننػا العػرو 

جتمػػاعي بػػػٌن أ لياتػػو و ص ياتػػػو،  فقػػد إعتػػػادوا علػػى دس السػػػم يف اإلسػػال ي الصّضػػػاء، واللحمػػة الصطنيػػػة وتػػراب  النسػػػي  ات
 العسل، وتغليف طروحاهتم باألكاذيب والكالـ اٞننمق للنفاذ إ  أغراضهم يف التبشًن أو التنصًن أحياناً أخرل.

 :البحث ىوامش
 * يقصد باٞنصرفصلصجيا ال كيب الداخلي للمدينة. 
 .ٜالعشريب، ترٗنة لباح لديق الد لصجي )ت.ـ.د.ت(.ص  ـ. أي. غريفيث، اٞنصلل يف  ستهل القرف (ٔ)
 .٘( صٜ٘ٙٔسعيد الديصه جي، اٞنصلل أُـ الربيعٌن )بغداد، (ٕ)
 .ٕٗ-ٕٕ(، ص ص ٕٜٛٔ، )بغداد، ٔسعيد الديصه جي، تاريخ اٞنصلل، ج (ٖ)
 .ٓٔغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٗ)
د الشػػاـ واشػػتهر ّنحاربتػػو للصػػليبيٌن، للتفالػػيل انظػػر: عمادالػػديب زنكػػي: وىػػص  ائػػد عسػػكري شػػباع تركػػي اتلػػل حكػػم اجػػزاء  ػػب بػػال (٘)

 و ا بعدىا. ٖٓ( ص ٜ٘ٛٔعمادالديب خليل )الدكتصر(، عماد الديب زنكي )اٞنصلل، 
ـ وٚنيػل فػ ة حكمهػم بػاٜنكم اولػي، واشػتهرت ٖٗٛٔ-ٕٙٚٔاٛنليليصف: نسبة ا  اتسرة اٛنليلية الحا حكمػل اٞنصلػل خػالؿ اٞنػدة  (ٙ)

-ٕٙٚٔ، عمػػػاد عبدالسػػػالـ رملوؼ، اٞنصلػػػل يف العهػػػد الع مػػػا ، فػػػ ة اٜنكػػػم اولػػػي ٖٗٚٔلػػػى اٞنصلػػػل سػػػنة بصػػػد ىبػػػـص نادرشػػػاه ع
 .ٜٙ(، ص ٜ٘ٚٔ، )النبف، ٖٗٛٔ

 .ٗٔالديصه جي، اٞنصلل أُـ الربيعٌن، ص (ٚ)
 .ٜٔغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٛ)
 .ٜٕٗ( صٕٛٓٓل، سارة شيلدز، اٞنصلل  بل اٜنكم الصطين يف العراؽ، ترٗنة باح ة اٛنص رد )اٞنصل (ٜ)
 .٘غريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٓٔ)
 .ٙالديصه جي، اٞنصلل أُـ الربيعٌن، ص (ٔٔ)
 .ٗغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٕٔ)
 .ٕٕٙ(، سفر يشصع بب نصف، صٜٜٙٔالكتاب اٞنقدس، )بًنوت،  (ٖٔ)
قػػدس الرابػػ  يف جا عػػة ذنػػصف الطػػائي، سػػفر يشػػصع بػػب نػػصف، دراسػػة ٓنليليػػة  قارنػػة للممارسػػات الصػػهيصنية يف فلسػػطٌن )أعمػػاؿ  ػػؤٕنر ال (ٗٔ)

 .٘ٔ(، صٕٕٓٓتكريل 
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 .ٖٔٔ(، صٜٓٚٔ يخائيل جبص بزي، بلدة تلكيف  اضيها وحاضرىا )اٞنصلل،  (٘ٔ)
 .ٓٔغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٙٔ)
ياسػػٌن بػػب خػػًن ال اٝنطيػػب العمػػري، غرائػػب األثػػر يف حػػصادث ربػػ  القػػرف ال الػػث عشػػر، حققػػو ونشػػره ١نمػػد لػػديق اٛنليلػػي، )اٞنصلػػل،  (ٚٔ)

 .ٜٖ(، صٜٓٗٔ
 .ٕٙ-ٕ٘غريفيث، اٞنصدر السابق، ص ص  (ٛٔ)
 .ٗو  ٖالقر ف الكر ، سصرة النبم، اية  (ٜٔ)
 .٘ٔٔالقر ف الكر ، سصرة البقرة اية  (ٕٓ)
 .ٗٗٔالقر ف الكر ، سصرة البقرة اية  (ٕٔ)
 .ٕٙغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٕٕ)
 .ٖٛ(، صٜٔٚٔفتح ال اوا ي، )بغداد، دبليص وَكراـ، أي وأوكار. يت. أي،  هد البشرية اٜنياة يف شرؽ كردستاف، ترٗنة جرجيو  (ٖٕ)
، دراسػػػػة عا ػػػػة، اطروحػػػػة دكتػػػػصراه،  سػػػػم التػػػػاريخ، كليػػػػة اآلداب، ٜٔ٘ٔ-ٕٜٔٔانظػػػػر علػػػػي شػػػػيل ١نمػػػػصد اٜنيػػػػا ، اليهػػػػصد يف اٞنصلػػػػل  (ٕٗ)

 .ٕٚ-ٕٗ، ص ص ٕٕٔٓ
  األيػػػاـ حقػػػائق ؛ عػػػادؿ البكػػػري، رحلػػػحا  ػػػٖٓ-ٜٕ(، ص ص ٖٜ٘ٔعبػػػدالرزاؽ اٜنسػػػين، اليزيػػػديصف يف حاضػػػرىم و اضػػػيهم )لػػػيدا،  (ٕ٘)

 .ٖٓٔ(، صٕٛٔٓوذكريات)اٞنصلل، 
 .ٖٗغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٕٙ)
، ٗنػ  واعػداد أزىػر العبيػدي، الناشػر ) ركػز دراسػات ٔعبداٛنبار ١نمد جرجيو،  راسيم الصتدة يف اٞنصلل،  صسصعة اٞنصلل ال اثيػة، ج (ٕٚ)

 .٘ٛ٘-ٗٛ٘(، ص صٕٛٓٓاٞنصلل، 
 .ٖٗغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٕٛ)
 .ٕٗ(، صٕٔٔٓبار ١نمد جرجيو،أضصاء على دور اٜنياة الشعبية يف اٞنصلل، )اٞنصلل، عبداٛن (ٜٕ)
 .ٕٔغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٖٓ)
 .٘ٔٔ(، صٜ٘ٙٔكارسنت نيبصر، رحلة نيبصر ا  العراؽ يف القرف ال ا ب عشر، ترٗنة ١نمصد ات ٌن، )بغداد،  (ٖٔ)
 .ٗٗغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٕٖ)
 .ٜٔ(، صٖٜ٘ٔ، )اٞنصلل، ٕج ا٘ند الصصيف، خط  اٞنصلل، (ٖٖ)
 .ٖٕالقر ف الكر ، سصرة اتسراء،  ية  (ٖٗ)
 .ٔ٘غريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٖ٘)
/ ٜٖٙ/ صٔٔعػػب عمػػرو بػػب شػػعيب عػػب أبيػػو عػػب جػػده، ٔنر٩نػػو يف  سػػند ا٘نػػد /  سػػند عبػػدال بػػب عمػػرو بػػب العػػاص، ج (ٖٙ)

 .ٙ٘ٚٙحديث ر م 
 .ٜٖٔ(، صٖٜٚٔالصصاؼ، )ت ـ،  عبدال النعمة، ديصاف اٝنطب اٞننربية، نشره ١نمد ١نمصد (ٖٚ)
 .ٛ(، صٜ٘ٚٔسعيد الديصه جي، تقاليد الزواج يف اٞنصلل )اٞنصلل،  (ٖٛ)
 .٘غريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٜٖ)
 .ٓٗاٞنصدر نفسو، ص (ٓٗ)
 .ٜٗالقر ف الكر ، سصرة الشصرل،  ية  (ٔٗ)
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 .ٖٗ( ص١ٜٔٙٗنمد رملوؼ الغال ي، اٞنردد  ب األ  اؿ اٞنصللية، )بغداد،  (ٕٗ)
 .ٕٚ، صٕر ال  ي  اٞنصللية، يف  صسصعة اٞنصلل ال اثية.. جاسحق عيسكص،  ب اشعا (ٖٗ)
 .ٓ٘غريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٗٗ)
 .ٜ-ٛالديصه جي، تقاليد الزواج..، ص ص  (٘ٗ)
 .ٗٙغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٙٗ)
 .ٔٔ-ٓٔالديصه جي، تقاليد الزواج..، ص ص  (ٚٗ)
 .ٕ٘غريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٛٗ)
 .ٖٔالقر ف الكر ، سصرة النصر، اتية  (ٜٗ)
 .ٕ٘غريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٓ٘)
 .ٜٔالقر ف الكر ، سصرة  ؿ عمراف، اتية  (ٔ٘)
/ ٓنقيػق ١نمػد فػؤاد ٔلػحيح  سػلم/ كتػاب اإل٬نػاف/ بػاب وجػصب اإل٬نػاف يف رسػالة نبينػا ١نمػد لػلى ال عليػو وسػلم ا  ٗنيػ  النػاس: ج (ٕ٘)

 / ، الناشر: دار إحياء ال اث/ بًنوت.ٖ٘ٔ/ حديث ر م ٖٗٔعبدالبا ي ص
 .ٖ٘يث، اٞنصدر السابق، ص غريف (ٖ٘)
/ ٕعب أو ىريرة يف لحيح البخاري/ كتاب اٛننائز/ باب اذا اسلم الصيب فمات ىل ُيصػلى عليػو وىػل يُعػرض علػى الصػيب اتسػالـ/ ج (ٗ٘)

 ىػ.ٕٕٗٔ/ سنة ٔ، عب دار طصؽ النباة للطباعة/ طٖٛ٘ٔ/ حديث ر م ٜٗص
(، ٜٕٓٓواخػػػر العهػػػد الع مػػػا  حػػػا تمسػػػيو اٜنكػػػم الػػػصطين )اٞنصلػػػل، انظػػػر، ذنػػػصف الطػػػائي، اتْناىػػػات اتلػػػالحية يف اٞنصلػػػل يف   (٘٘)

 .ٖٚٔص
 .ٛ٘غريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٙ٘)
، اتية  (ٚ٘)  .ٕٔالقر ف الكر ، سصرة الرـو
 .ٛ٘غريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٛ٘)
 .ٔٔالقر ف الكر ، سصرة الشصرل، اتية  (ٜ٘)
 .ٖٔالقر ف الكر ، سصرة اٜنبرات، اتية  (ٓٙ)
 .ٓٙبق، ص غريفيث، اٞنصدر السا (ٔٙ)
 .ٖٗالقر ف الكر ، سصرة النساء، اتية  (ٕٙ)
 .ٖٖٔ/ صٖٖٖٔ/ حديث ر م ٗلحيح البخاري/ باب خلق  دـ ج (ٖٙ)
 .ٖ٘/ صٜٗٔٙ/ حديث ر م ٛلحيح البخاري/ كتاب األدب/ ج (ٗٙ)
و ػػػا  ٕٓٓ( صٕٛٔٓ(، )اٞنصلػػػل، ٕٗٔٓ-ٖ٘ٙٔ نهػػػل اٚناعيػػػل العلػػػي بػػػك،  صسػػػصعة اٜنبػػػ  الص فيػػػة يف اٞنصلػػػل وأوجػػػو لػػػرفها ) (٘ٙ)

 ا.بعدى
 .ٗٔٔ( صٕٕٔٓبالوي فتحي ٘نصدي اٜنمدو ، لفحات  ب تاريخ ريف اٞنصلل، )اٞنصلل،  (ٙٙ)
 .ٕٔٔغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٚٙ)
 .ٜٕٓ-ٕٛٓ( ص ص ٖٜٔٔ)اٞنصلل، ٜٛٔٔ-٣ٔ٘ٔٙنتاز ١نمد ١نسب عمر أغا، تاريخ اٞنصلل يف ز ب اٜنكم الع ما   (ٛٙ)
 .ٕٛغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٜٙ)



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىاالندانوظىمجلظىدوروظىرلموظىمحكمظى،ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلوم

ISSN. 1815-8854ى

  0202 ذباط(ى،ى45مجلظىدراداتىموصلوظى،ىالطددى)
(21) 

 .ٖٔ(، صٖٜ٘ٔيف اٛنيل ال ا ب عشر، ترٗنة روفائيل بيداويد، )اٞنصلل، دو نيكص تنزا، اٞنصلل  (ٓٚ)
 .ٕٕالديصه جي، تقاليد الزواج يف اٞنصلل، ص (ٔٚ)
 الكتاب ٢نطصط، ١نفصظ لدل عائلة حفيده  صي حسٌن  ؿ فرج. (ٕٚ)
 .ٛٙغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٖٚ)
 .ٕٛٔالطائي، اتْناىات اتلالحية يف اٞنصلل...، ص (ٗٚ)
 .ٕٚٙٔ/ صٙٗٙٔ/ حديث ر م ٖياف/ باب النهي عب اٜنلف بغًن ال/ جلحيح  سلم/ كتاب األع (٘ٚ)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓالكتاب اٞنقدس، ص ص  (ٙٚ)
 .ٜٖ-ٖٕالقر ف الكر ، سصرة اتسراء، اتيات  (ٚٚ)
 .ٗٔٔغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٛٚ)
 و ا بعدىا. ٚٔٔ(، صٖٕٔٓسعيد الديصه جي، دور العلم يف اٞنصلل، )بًنوت،  (ٜٚ)
 .ٖٛٔغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٓٛ)
عػػب أسػػاليب التبشػػًن، انظػػر، سػػال ة حسػػٌن كػػاظم، التبشػػًن يف العػػراؽ، وسػػائلو وأىدافػػو، رسػػالة  اجسػػتًن، كليػػة اآلداب، جا عػػة بغػػداد،  (ٔٛ)

 ، و ا بعدىا.ٛٙ، صٜ٘ٛٔ
 .ٔٛغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٕٛ)
 .ٕٛٛ(، صٕٜٜٔٞنصلل، ، )اٗعماد عبد السالـ رملوؼ،  ظاىر اٜنياة اتجتماعية،  صسصعة اٞنصلل اٜنيارية، اجمللد  (ٖٛ)
 .ٖٙغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٗٛ)
 .ٜٔالصصيف، اٞنصدر السابق، ص (٘ٛ)
 .ٙٙغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٙٛ)
. كتػاب ابػب حبػاف/ ٜ٘ٓٗ/ حػديث ر ػم ٔٔابب ِحبراف/ كتاب البيصع ذكر الزجر عب غ  اٞنسلمٌن بعيػهم بعيػاً يف البيػ  والشػراء/ ج (ٚٛ)

 .ٕٓٚـ ، صٖٜٜٔ/ىػٗٔٗٔ/ بًنوت ٕطب   ؤسسة الرسالة/ ط
 .ٓٔ، صٖٗٔٓ/ حديث ر م ٛعب عائشة يف لحيح البخاري/ كتاب اتداب/ باب الِصَلاة ) ب الصلية( ج (ٛٛ)
 .ٙٙغريفيث، اٞنصدر السابق، ص  (ٜٛ)
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 ٕٜٓٔ/ٕٔ / ٕٗ   :البحث تاريخ قبول نشر                        ٕٜٓٔ/ ٓٔ /ٕٕ: تاريخ استالم البحث

ى
ىمنىخاللىكتابىالدكتورىرمادالدونىخلولالتبذورىفيىافروػواى

ى-الحصارىالػاديىمأداتناىفيىافروػوظىوثائقىمنىتاروخناىالمطاصر-
Missionary in Africa through Imad al - Din Khalil book 

“The Cruel Siege is our Tragedy in Africa” 
ىلمىىربدىالطزوزىمصطغىد.م.ىأ.

ىجامطظىالموصلكلوظىاآلداب،ىى،دمىالتاروخىق
ىالطراقىالحدوثتاروخىلدقوق:ىاالختصاصىا

Asst. Prof. Dr. Loma Abd AlAzeez Mostafa 
History Department,Art College,Mosul University 

Specialization: Modern History of Iraq 
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 المقدمة
عدة وباختصالات  تعػددة يُعد الدكتصر عماد الديب خليل احد اعالـ اٞنصلل ال يب رفدوا اٞندينة ّنؤلفات ونتاجات      

يف ٠نػػاتت التػػاريخ اتسػػال ي واٜنػػديث كمػػا شػػغل الشػػعر والفكػػر واتدب واٞنسػػرح... حيػػزا كبػػًنا  ػػب اىتما ػػات الػػدكتصر 
 عماد الديب خليل .

و نػػ   راحػػػل  تقد ػػة  ػػػب  – ػػب ىنػػا جػػػاء اختيػػار الباح ػػة ٟنػػػ ا اٞنؤلػػف العلمػػي والرلػػػٌن ليسػػل   ػػب خاللػػػو اٞنؤلػػف      
اليصء على الدور ال ي اضطلعل بو الدوؿ اتستعمارية وعلى راسها بريطانيا والصتيات اٞنتحدة  –لقرف العشريب ستينات ا

ات ريكيػة للتمهيػد تسػتعمارىا تفريقيػػا  ػب خػالؿ اترسػاليات التبشػػًنية الػحا أنػ ت  ػب افريقيػػا  رتعػاً لنشػاطاهتا ولتحقيػػق 
اديػػة واعال يػػة( لتحقيػػق غايػػة اساسػػية وىػػي ازالػػة الصجػػصد العػػرو يف افريقيػػا غاياهتػػا أنػػ ت ىػػ ه الػػدوؿ وسػػائل واسػػاليب ) 

 تخ ة لتحقيق ى ه الغاية وسائل عػدة لعػل ابرزىػا تعطيػل الدراسػات اتسػال ية و نػ  اسػتخداـ اللغػة العربيػة كلغػة للتعلػيم 
يقيا ولعل اغتياؿ الزعيم النيبًني ووسائل اخرل ولعل اخطرىا انتهاجها اسلصب اغتياؿ عدد  ب الزعا ات السياسية يف افر 

 الدؽ   اؿ على ذلك وال ي عد يف حينها "اوؿ اغتياؿ سياسي يف نيبًنيا". ٜٙٙٔا٘ند بلص عاـ 
Abstract 
       Dr. Imad al - Din Khalil is one of the flags of Mosul, who 
provided this city with several books and productions and several 
specializations in the fields of Islamic and modern history. 
Hence the researcher's choice of this scientific and sober author to 
shed light through which the author - since the advanced stages of 
the sixties of the twentieth century - highlight the role played by the 
colonial countries, led by Britain and the United States of America to 
prepare for its colonization of Africa through missionary missions 
taken from Africa as a hotbed for its activities and to achieve These 
countries have adopted means and methods (material and media). 

 التم يد:
بدأت حركة اتكتشافات اٛنغرافية  ن   نتصف القرف اٝنا و عشر وكاف الربتغاليصف واتسباف يف  قد ة الدوؿ 
الحا كاف ٟنا األسبقية يف ى ا اجملاؿ، وكاف  ب نتائبها اكتشاؼ  ارات وأراضي جديدة  نها األ ريكيتٌن واجزاء  ب  اريت 

 ٜٚٗٔيا وأسيا باإلضافة ا  الطرؽ اٞنالحية وعلى وجو اٝنصصص رأس الرجاء الصاٌف  ب خالؿ فاسكصديكا ا عاـ افريق
 .(ٔ)ال ي ٓنصلل إليو ْنارة الشرؽ القاد ة  ب اٟنند وجنصب شر ي أسيا
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 عة على وبصاسطة ى ا الطريق وهبدؼ تم ٌن طريقهم للهند فرض الربتغاليصف ىيمنتهم على اٞنراكز اٞنهمة الصا
الساحل الشر ي ألفريقيا وعلى الرغم  ب ى ه ، ات اف الربتغاليٌن مل يتمكنصا اٛنهصد مل يتمكب الربتغاليصف  ب التصغل داخل 
القارة األفريقية إت عب طريق نر )الز بيزي(. و ن  النصف ال ا   ب القرف السادس عشر ألبح لدل الربتغاليصف  علص ات 

 .(ٕ)ع ى ه اٞننطقة وعلى األلعدة كافةتفصيلية عب عمـص أوضا 
تزعمها عدد  ب األشخاص  (ٖ)و د رافقل حركة اتكتشافات اٛنغرافية حركة تبشًنية حظيل ّنباركة البابصية

 وديفيد ليفنبستصف (ٗ) Henry Navigateunponن كر  نهم ىنري اٞنالح 
 David Livingston   ٖٔٛٔ- ٖٔٛٚ(٘)و خروف(ٙ)، وجصف لصيو كرايف ،(ٚ). 

والشركات التبارية أنطلقل الدوؿ األوربية تستعمار افريقيا، مث دخلل  (ٛ)وٓنل ستار البع ات التبشًنية
اٞننافسة بٌن الدوؿ األوربية الكربل  رحلة جديدة ٕن لل باٞننافسة على  ناطق النفصذ والسيطرة على األرض و ا عليها  ب 

-ٓٛٛٔ) ( رئيو وزراء فرنساJules farncois camill Ferry صاد أولية، ويف ى ا اجملاؿ ي كر جصؿ فًني )
(، اليصء على أىداؼ الدوؿ األوربية اتستعمارية بقصلو: "إف شعصب أوربا تطم  يف اتستالء على اٞنستعمرات ٔٛٛٔ

لرملوس  ألغراض ثالث ىي:الطم  يف خا اهتا، مث اتستحصاذ على أسصا ها لبي   ا تنتبو  ب  صنصعات وأخًناً اتست مار
إ  اٜند  (ٓٔ)ليؤج  اٞننافسة الدولية حصؿ القارة اتفريقية ٜٙٛٔ. وجاء افتتاح  ناة السصيو عاـ (ٜ)األ صاؿ الفائية هبا"

 .(ٔٔ)ال ي ولل إ  استخداـ القصة العسكرية
( و در تعلق األ ر بالقارة ٘ٛٛٔشباط  ٕٙ—ٗٛٛٔتشريب ال ا   ٘ٔجاءت تسصيات  ؤٕنر برلٌن )

الدوؿ األوربية "إلعطاء الشرعية لتقسيم  ناطق ى ه القارة ولعل أخطر  رارات ى ا اٞنؤٕنر القرار ال ي دعى  – األفريقية
أف يكصف احتالٟنم ٟن ه األرض ثابتاً و علناً، وأف أية  صة أوربية ترغب يف إ تالؾ أرض ( ٕٔ)الراغبة يف ا تالؾ اراضي أفريقيا

فريقية ٩نب عليها أف تدعم رغبتها ى ه باحتالؿ فعلي او ٘ناية وا عة و٣نارسة أفريقية أو تفرض ٘نايتها على اراضي أ
 .(ٖٔ)"سلطتها حا تتمكد  طالبها، شريطة أف تسمح يف ٣نتلكاهتا ُنرية اٞنرور والتبارة لبقية الدوؿ...

لقصل ٣نا تقدـ شكل  ؤٕنر برلٌن البداية اٜنقيقية للسباؽ ال ي عرؼ بالتكالب على اتفريقي  ب  بل ا
( إذ ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔاتستعمارية كاف لػ)بريطانيا وفرنسا( اٜنيز األكرب وٓنديدًا بعد ىز٬نة اٞنانيا يف اٜنرب العاٞنية األو  )

شكلل اٞننطقة اٞنمتدة  ب الشماؿ الغرو باْناه غرب افريقيا  نطقة تابعة لفرنسا يف حٌن ٓنركل بريطانيا  ب الشماؿ 
٢ن  ة السصداف إ  شرؽ افريقيا )كينيا وبصغندا( مث جنصب القارة عرب روديسيا وحا الكاب  الشر ي  ب  صر باْناه النيل 

أ ا يف غرب أفريقيا ف كز التصاجد  اتستعماري الربيطا  يف ساحل ال ىب )غانا ونيبًنيا(، أ ا أٞنانيا فم٥نصر تصاجدىا يف 
ما تصسعل بلبيكا يف الكنغص، أ ا الصجصد الربتغايل فم تصر  ناطق تصجص والكا ًنوف وتنبانيقيا وجنصب غرب افريقيا بين

على  صز بيق وأنغصت فيما ا تسمل ايطاليا الصص اؿ    بريطانيا وفرنسا وسيطرت فيما بعد على ارتًنيا مث ليبيا ويف 
ؿ اتستعمارية ٣نتلكاهتا ثالثينيات القرف العشريب غزت اٜنبشة. ويف أعقاب خسارة اٞنانيا اٜنرب العاٞنية األو  تقاٚنل الدو 

 .(ٗٔ)يف أفريقيا فحصلل بريطانيا على تنبانيقيا
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إت أف ى ه القصل اتستعمارية وعلى رأسها الصتيات اٞنتحدة وأوربا الغربية سرعاف  ا ٔنلل عب سيطرهتا 
ة وثائق  ب تار٫ننا اٜنصار القاسي  مساتنا يف أفريقي"، وحسب  ا ي كره د. عماد الديب خليل يف  ؤلفاتو "اٞنباشرة...

، وىي سيطرة  رئية  علص ة األبعاد، لكنها فرضل سيطرة غًن  رئية )٠نهصلة األبعاد(  ب أجل أف ْنعل  ب (٘ٔ)"اٞنعالر
أفريقيا  يداناً اس اتيبياً يف لراع الغرب    الشرؽ و ب أجل أف ٪ني  حركات التبشًن الصلييب يف القارة، مث  ب اجل أف 

اٝنًنات واٞنصارد اتفريقية إ   صان  السٌن والرايب والتا  والتنيرب واٞنسيسيب... واستهالؾ الشعصب  تيمب دائمًا تدفق
 .(ٙٔ)"األفريقية ٞنا تنتبو ى ه اٞنصادر....

 المبحث اغةل
 جذةر النشاط التبشيري في أفريقيا

امل وِنالة إ  اٞنناطق النائية والبعيدة  ب أىم العصا ل الدافعة تنتشار البع ات الرىبانية يف الع (ٚٔ)يعد التبشًن
عب اوربا، أسيا وافريقيا، ألف التبشًن ركب أساسي  ب أركاف الديانة اٞنسيحية، والحا تقـص على  يا ة اٞنسيح عليو السالـ 

 . (ٛٔ)وتصجيو اتباعو اتحد عشر بالتبشًن
ي عند ا الدر الربٞناف اتنكليزي عاـ كانل بريطانيا يف  قد ة الدوؿ الحا سارعل إ  تنظيم النشاط التبشًن 

، اٛنمعيات التبشًنية تظهر تباعاً  ، وب لك أخ ت"ىي ة لنشر اٞنسيحية يف ا٤نل ا اٛنديدة" راره القاضي بانشاء  ٜٗٙٔ
 ٜ٘ٚٔتمسسل أوؿ ٗناعات الربوتستانتية والحا بادرت إ  ارساؿ اٛنماعات التبشًنية واعقبها يف عاـ ٚٛٚٔففي عاـ 
وّنساعدة التبار الربيطانيٌن لتصل نشاطاهتا إ  أبعد  كاف وللتو التبارة الربيطانية ولعل  "لندف التبشًنية"ٗنعية تمسيو 

أبرز نشاطاهتا ارساؿ اٞنبشر ديفيد ليفنبستصف إ  افريقيا وإف دلل على شيء ، فا٧نا تدؿ على اتىتماـ الال١ندود ال ي 
، واستبداؿ اتخًنة بتبارة شرعية، (ٜٔ)ا بدعصة نشر اٞنسيحية والغاء ْنارة الر يقأولتو بريطانيا إ  ى ه القارة وسكان

وٓنقيقًا ٟن ا الغرض تمسسل أك ر  ب ٗنعية تبشًنية للعمل يف اٛنهات الحا أكتشفها ليفنبستصف ويف السياؽ ذاتو كاف 
ية والحا ا تصر نشاطها على تمسيو ٗنعية باريو التبشًن  ٕٛٛٔلفرنسا جهصدىا يف ى ا اجملاؿ، إذ جرل يف عاـ 

تمسيو ٗناعة األباء البيض الكاثصليكية وباشراؼ  ب الكارديناؿ تفبري  ٛٙٛٔاٞنستعمرات الفرنسية اعقبها يف عاـ 
Lavigerie وٗنعية أباء فًنونا اتيطالية الكاثصليكية الحا (ٕٓ)ال ي أكد على النشاط التبشًني يف  يداف اتستعمار .

س  أفريقيا وجنصب السصداف حيث كانل تتلقى دعماً   ب  عظم كاثصليك أوربا ٣نا جعلها  ب أ صل نشطل يف  ناطق و 
اٛنمعيات التبشًنية يف أفريقيا. أ ا ٗنعية الربيطانيٌن اٞنبشريب )الربوتستانتية( فقد ركز  بشروىا وعرب  ؤلفاهتم الربيطانيٌن 

 .(ٕٔ)"جنة أفريقية"على حث اٝنطى إ  
الرئيسي ٟن ه اٛنمعيات  ب حيث اٞنبدأ خد ة عملية تطصير األىايل على النم  األورو... مل يكب اٟندؼ 

بقدر  ا استهدفل بشكل أو بمخر إزالة الصجصد العرو يف أفريقيا وتنصًنىا وعلى ى ا اتساس شكلل اٜنركات اتسال ية 
 السد األعظم ال ي و ف أ اـ ىك ا ١ناوتت ألسباب عدة، ن كر  نها:
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اتستعمار القد  اٞنسلمٌن يقصدوف حركة اٞنقاو ة وحركة الكفاح اٞنسلح، بداف  ا٬نانم العميق باٛنهػاد وبػمف وجد  -ٔ
ُهْم )أي  سػػػلم يػػػصايل الكفػػػار الػػػدخالء فهػػػص  ػػػنهم ُْم ِ ػػػْنُكْم فَِانرػػػُو ِ ػػػنػْ  ا، واآليػػػة:ٔ٘رسػػػصرة اٞنائدة:اآليػػػة(َوَ ػػػْب يَػتَػػػػَصٟنر

ا.... و د ٕنيزت ى ه اٜنركات بالفدائية وب ؿ كػل  ػا ٕنلػك يف ٓٙرسصرة األنفاؿ: اآلية(مْ د وا َٟنُْم َ ا اْسَتَطْعتُ َوأَعِ )
األ ػػػػٌن العػػػػاـ اٞنم ػػػػل للمبلػػػػو األفريقػػػػي يف  سػػػػم  G.Wgarpenter، و ػػػػد حػػػػ ر "سػػػػبيل ٓنقيػػػػق كلمػػػػة ال

اتستعمار األورو  البع ات اتجنبية للمؤٕنر الصطين لكنائو اٞنسيح يف الصتيات اٞنتحدة  ب اٝنطر اتسال ي ضد
 "... وىك ا فاف اإلسالـ يف أفريقية يهيئ  ركز اٜنشد لكػل أول ػك الػ يب يقػاو صف التػدخل األورو"عند ا  اؿ :

 Rule of christianty and Islsamicيف  ؤلفػو  Bryanفيمػا حػ ر بريػاف  "نشػاطو أو سػيطرتو
contem porary Africa   يب سيبد الغربيصف أنفسهم يف لداـ يف اٞنستقبل القر " ٜ٘ٙٔوالصادر عاـ

،  بػدياً دىشػتو الكبػًنة  ػب  ػصة "   ثقافة  صحدة أك ر عداء لتدخلهم ٣نا شصىد أطال اً ٓنل الظروؼ القبلية...
...    كل فرد يكسػب إ  "وال ي  اؿ:  Billy Grolhamاتسالـ يف افريقيا  ستشهداً بقصؿ اٞنبشر بيلي 

 .(ٕٕ) "صف إ  لف ال..لف اٞنسيح فاف ىناؾ سبعة يكسب
 ب البديهي أف ْند اٞنؤسسات التبشًنية خطراً حقيقياً ونداً  صياً لنشاطها وجهصدىا، ليو ّنا ٬نتلك اٞنسلمصف  ب  -ٕ

أ كانيػػػات الػػػدعصل واتنتشػػػار يف أرض أفريقيػػػة، ففػػػي ىػػػ ه النقطػػػة بالػػػ ات يبػػػدو التفػػػصؽ واضػػػحاً للمؤسسػػػػات 
،  وّنا يف اتسالـ - ادياً و عنصياً، سياسياً وعسكرياً، ثقافياً وإعال ياً -وا صاىا التبشًنية الحا تساندىا أغىن الدوؿ 

 .(ٖٕ)نفسو  ب حيصية وٚناحة ووضصح وإندفاع ذايت وأ ناع
 المبحث الثاني

 أساليب التبشير ةةسائلو في افريقيا
 

العامل وىي وإف اختلفل بعض مل ٔنتلف أساليب اٞنبشريب ووسائل عملهم يف أفريقيا عب نظائرىا يف بقية  ناطق 
حسب البي ة والظرؼ واٞنستصل ال قايف الشيء ، فا٧نا يعصد ذلك إ  جهصد اٞنبشر ذاتو يف إنتقاء اٞنالئم  ب ى ه اتساليب 

لدل اٞنبشر  ب جهة، وات كانات اٞنتاحة لدل اٞنبشر  ب ناحية ل ا سًنكز ى ا الفصل على ى ه اتساليب أو الصسائل 
 على الشكل اآليت: والحا تندرج

 .(ٕٗ): اٞنبادرة إ  إنتاج أكرب عدد ٣نكب  ب القسو واٞنبشريب السصدأةالً 
: تصجيو عدد  ب اتكفاء ال يب يعصؿ عليهم  ب رجاؿ الالىصت إ  التخص  يف العلـص اٞندنية والسياسية ليشرفصا ثانياً 

 ية وات تصادية.على  ؤسسات ذات ظاىر علما  إل داد األفار ة يف الشؤوف اإلدار 
عند ا  -على سبيل اٞن اؿ–: ال خ  يف بعض اٞنسائل الدينية الحا ت تناسب اٞنزاج اتفريقي كتحر  تعدد الزوجات ثالثاً 

 .(ٕ٘)لدرت التعليمات العليا باباحة ذلك ٞنب يعتنق اٞنسيحية يف افريقيا
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و لب حقائق اإلسالـ إ  أباطيل، وتتب  اٞنطاعب يف تقاليد  رابعاً: أناذ التبشًن للمدارس كمصائد ت تناص ابناء اٞنسلمٌن،
وعب ذلك يتحدث أحد  (ٕٙ)"فالقلم ا٧نا ىص واسطة إ  غاية فق  يف اترساليات التنصرية..."اإلسالـ واٞنسلمٌن 
ا ويقصد هب-إف  عظم اتسات ة الكبار ىنا " ب كانصا يف نيبًنيا الشمالية  "نشار ا٘ند أعظمي"األشخاص ويدعى 

نيبًنيا الشماليةػ ا ريكاف وبريطانيصف واف التاريخ  ادة تيم اُناثًا ٬نكب أف ٔنتلف اآلراء ووجهات النظر يف طريقة 
عرضها...ويتعمد ىؤتء عرض بعض نقاط التاريخ اتسال ي بشكل  غاير للحقيقة   ل: حياة وتعاليم الرسصؿ الكر  

()ر الشعصب اتسال ية يف اٜنيارة اتسال ية...، إنتشار اإلسالـ، اٛنهاد، الصليبيصف، أث"(ٕٚ). 
، واأل  لة ك ًنة على ذلك فعند ا جاء (ٕٛ)وبدًت  ب أف تتص  اٜنكص ات اإلشراؼ على التعليم تصته اٞنبشروف     

اً  ب ...ال ي يعترب  ؤسو اٞندارس التبشًنية يف السصداف اف يؤسو عدد ""جصيب"اٞنبشروف إ  السصداف ٕنكب األسقف 
اٞندارس التبشًنية  ٓنل رعاية السلطات األستعمارية و د  ا ل األخًنة بعزؿ جنصب السصداف عب با ي القطر...أ ا 
بالنسبة إ  اٞندارس فلكي ييمب اٞنبشروف تنصًن كل العدد ال ي تستصعبو  دارسهم، بدأوا يمخ وف األطفاؿ  ن  نعص ة 

%  ب نفقات اٞندارس التبشًنية ٜٛوالعبيب أف وزارة اٞنعارؼ كانل تدف  أظافرىم يف  دارسهم حا اٞنرحلة الصسطى، 
وت تشرؼ عليها، وى ا يعين أف أ صاؿ  سلمي الشماؿ كانل تنفق على تنصًن ابناء اٛننصب، أ ا يف الشماؿ فقد كاف 

اٜنكص ية كانل  لز ة الصض  ٢نتلف  لياًل، فقد كانل ى ه اٞندارس اٜنكص ية إ  جانب اٞندارس التبشًنية واٞندارس 
بتدريو الديب اإلسال ي ألف اٞندارس التبشًنية ت تسمح ب لك. وليل األ ر و ف عند ى ا اٜند، فقد كاف التال ي  كانصا 
٩نربوف على  راءة اإل٤نيل وحيصر دروس الديانة اٞنسيحية...وخر٩نص ى ه اٞندارس على العمـص ت يعرفصف أبس   بادئ 

 .(ٜٕ)"ريخ اإلسال ي جهالً تا اً، انم مل يصبحصا  سيحيٌن ولكنهم جردوا  ب كل علم باإلسالـ...اإلسالـ و٩نهلصف التا
: تعطيل الدراسات اتسال ية و ن  استخداـ اللغة العربية إذ اعترب الربتغاليصف ويف  صز بيق ٓنديداً تعليم اللغة العربية خاملاً 

اؾ ك ًناً  ب حصادث التع يب والغدر والنفي لعدد كبًن  ب العلماء ُنبة جر٬نة يعا ب عليها القانصف...وي كر اٞنسلمصف ىن
 بض على عدد كبًن  ب اٞنسلمٌن وأرسلصا إ   ٜٗ٘ٔخرؽ ى ا القانصف اٛنائر وتعليم اتفريقيٌن اللغة العربية و ن  عاـ 

 .(ٖٓ)ال ية عسكرات اتعتقاؿ أو القتل ُنبة انم اهتمصا بانشاء عال ات    الدوؿ العربية واإلس
: الدعم اٞنايل ال ي تلقتو ى ه اٞنؤسسات التبشًنية، فعلى سبيل اٞن اؿ ت اٜنصر انفقل الكنيسة اتلالحية سادساً 

(  ليصف جنيو اس ليين سنصياً  ب أجل التبشًن يقابل ذلك ٕ-ٔاٟنصلندية خالؿ النصف األوؿ  ب القرف العشريب لصحدىا )
 ؤلف كتاب  "إحساف حقي"ويف رسالة بع ها "ٌن ألجل نشر الدعصة اإلسال ية...تد  تربعات اٞنصسريب  ب اٞنسلم

 ب باريو وال ي ح ر فيها  ب السياسة التعسفية اتستعمارية يف أفريقيا والقائمة على  "اٞنسلمصف"إ  ٠نلة  "افريقيا اٜنرة"
األو اؼ اإلسال ية ويتربعصف هبا  اتستعانة بم صاؿ اٞنسلمٌن للعمل على تنصًن اٞنسلمٌن فكانصا يمخ وف أ صاؿ

 .(ٖٔ)"للكنائو
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: ارتفاع اعداد البع ات التبشًنية )كاثصليكية وبروتستانتية( الحا وفدت إ  أفريقيا فعلى سبيل اٞن اؿ وللل نسبة ساص اً 
لكاثصليك با ل %  ب البع ات العا لة يف العامل. ومل يكب اٖ٘البع ات الربوتستانتية العا لة يف افريقيا لصحدىا حصايل 

فاف يف الكصنغص لصحدىا  بيل نيلها اتستقالؿ عاـ "أأأنشاط  ب ا رانم الربوتستانل وإذا أردنا أف نعرض بعض ات  لة 
الف بع ة اجنبية... قابل ى ا العدد اليخم ت يصجد يف الكصنغص ٗنعية واحدة للدعصة إ  اإلسالـ  ٕ٘حصايل  ٜٓٙٔ

 .(ٕٖ)"( الف  سلم...ٓ٘ٛيقل عب ) ونشر تعاليمو، رغم وجصد  ا ت
: الصجو السياسي واتنقالو للنشاط التبشًني يف افريقيا واأل  لة ك ًنة على ذلك ويعد ٕنرد جنصو السصداف أشدىا ثامناً 

وضصحاً ضمب خطة فصل جنصب السصداف وضمو لدولة أواس  افريقيا اٞنز   تكصينها والحا تقـص على  راحل عديدة اوٟنا 
العزؿ اتجتماعي بٌن الشماؿ واٛننصب حيث لعب اتنكليز دورًا حاٚنًا يف ى ا اجملاؿ يميت دور اٞنرحلة ال انية سياسة 

وتقـص على تكصيب حكص ة للبنصبيٌن يف اٞننفى )يصغندا( اآلف، ورّنا تنتقل إ  اثيصبيا أو كاتنغا تتلقى ى ه اٜنكص ة 
 ب وزارة اٞنستعمرات وكل اٜنا ديب على السصداف كاسرائيل  (ٖٖ)-كهيال سيالسي– ساعداهتا  ب الكنيسة وعمالئها 

 وعب السياسات اٞنقيتة ٟنيال سيالسي ْناه اٞنسلمٌن. (ٖٗ)"أوكاتنغا بعد حٌن...
اٜنبشة جزيرة  سيحية يف ١ني  اسال ي...وأنو أن  "ونكتفي ىنا بمف نشًن إ   ا يؤكده ىيال سيالسي نفسو  ب أف      
 نطلقًا لتصجيو النشاط اٞنسيحي اٟنائل إ  داخل  -ؿ الشيخ ١نمد العبصدي أ ٌن عاـ اٛنا عة اتسال يةكما يقص – نها 

اٜنبشة وإ  اٞنناطق اتفريقية اتخرل القريبة  نها وخالة لتنصًن الصثنيٌن اتفريقيٌن...و ن  اللحظة الحا استلم ىيال 
تنصًن اٞنسلمٌن، ول لك اغلق ٗني  اٞنراكز اتسال ية يف ىرر سالسي السلطة وىص يستعمل كل وسائل ١ناكم التفتي  ل

 .(ٖ٘)"وٗنا وداوي وايفات باإلضافة إ   ناطق اخرل...
 ن  تدريو اللغة العربية وضرب الستائر اٜنديدية على ٗني  اٞنناطق اتسال ية فمن  زيارة العلماء للمسلمٌن، "كما     

فاجربت على  غادرة اٞنطار بعد ساعات  ب نزوٟنا، واتنكى  ب  ٜٔ٘ٔا عاـ و د حاولل بع ة  ب اتزىر زيارة اثيصبي
 انصناً  ٜٓٙٔٛننة برئاستو لتفسًن القر ف باللغة ات هرية وٓنريفو...كما الدر عاـ  ٜٙٙٔذلك اف ات رباطصر شكل عاـ 

 .(ٖٙ)"ية اٝنالة...( حـر فيو على اٞنسلمٌن اتحتكاـ إ  ١ناكمهم الشرعYafita Berkigخالاً أٚناه بػ )
  النخب اللياسية االفريقية ةدةرىا في الت دي للنشاطات التبشيرية: المبحث الثالث

 "أحمد صلو إنموذجاً"
   ازدياد حدة النشاطات التبشًنية يف الدوؿ اتفريقية انربل عدد  ب الشخصيات السياسية اتفريقية يف 

وإف مل  –سالـ واٞنسلمٌن و د ٤نحل جهصد ى ه الشخصيات التصدي ٞن ل ىك ا نشاطات استهدفل النيل  ب اإل
يف تعزيز الصجصد وال قافة اتسال ية و   اختياري يف ى ا اٞنبحث على احدل اىم ى ه الشخصيات  -يكتب ٟنا اتستمرار

 اتفريقية أت وىي ا٘ند بلص.
 حياتو:
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راستو اتولية يف الكتاتيب وتر  يف زوايا  شايخ ّندينة رباح يف وتية سقطصا، تلقى د ٜٓٔٔولد أ٘ند بلص يف عاـ     
الطرؽ الصصفية )القادرية( التحق باٞندرسة الربيطانية اتبتدائية، ليلحق بعد ذلك بكلية اٞنعلمٌن يف  دينة كاتشينا عاـ 

إ  نيبًنيا سافر إ  بريطانيا لدراسة ٔنص  نظاـ اٜنكم اولي، بعد عصدتو  ٜٛٗٔ، عٌن  ديرًا ٞنركز رباح عاـ ٕٜٙٔ
وزاريت تطصير اجملتم  واٜنكص ة اولية، كما اسندت  ٖٜ٘ٔانتخب عيصًا يف اجمللو التشريعي لدستصر نيبًنيا. تص  عاـ 

 .(ٖٚ)ٜٙٙٔالبح رئيو وزراء ات ليم الشمايل. اغتيل عاـ  ٜٗ٘ٔإليو عدد  ب اٜنقائب الصزارية ويف عاـ 
 يريا:موقف أحمد صلو ما النشاط التبشيري في نيج -

كانل نيبًنيا إحدل الدوؿ الحا وفدت إليها اترساليات التبشًنية وال ي تزا ب      -وكما سبقل اإلشارة اليو -
حربًا على اٞنناطق اتسال ية  "شركة النيبر اٞنلكية"عند ا شنل  ا يسمى بػ  ٔٙٛٔاتحتالؿ الربيطا  ٟن ه الدولة عاـ 

اٞنباشر لتدخل البالد يف أتصف احتالؿ ثاٍف استهدؼ ال قافة اتسال ية الحا كانل والحا انتهل باخياعها للتاج الربيطا  
سائدة يف اجملتم  النيبًني  ب خالؿ سياسة  قيتة وض  خطصطها العريية اٜناكم الربيطا  العاـ لصغارد و بشر  سيحي 

 :يدعى  يللر حيث تركزت ى ه السياسة على اربعة دعائم أساسية وعلى الشكل اآليت 
 .(ٖٛ)تركيز التعليم يف اٞندارس على اٜنروؼ الالتينية ليكتبصا هبا لغة اٟنصسا -
 .(ٜٖ)تمسيو اٞندارس داخل اٞنعسكرات لتعليم ابناء  صظفي الدولة -
يكصف التدريو يف اٞندارس اتبتدائية على  نه  اٞندارس الغربية لتحل اٞندارس اتسال ية. يف ٢نط  تبشًني يهدؼ  -

لص أ كب "ٌن النيبًنيٌن للغرب ثقافيًا وفكرياً. وعب ذلك يتحدث اٜناكم الربيطا  لصغارد بقصلو إ  إخياع اٞنسلم
تنشي  فهم  ب نصع خاص بٌن السكاف ينتهي خطر ال صرة اتسال ية وستصبح الطبقات اٞن قفة بٌن اٞنسلمٌن  ؤيدة 

 .(ٓٗ)"بقصة للحكم الربيطا 
 " صجز تاريخ نيبًنيا"ستخدـ اٞندارس وعلى حسب  صؿ  دـ عبد ال  ؤلف كتاب وبالتايل فاف التبشًن يف نيبًنيا ا     

. وا اـ ى ه التحديات ظهرت يف نيبًنيا (ٔٗ)"... صائد ت تناص ابناء اٞنسلمٌن، و لب حقائق اإلسالـ إ  أباطيل..."
 كر  نها )ٗناعة نصر . ن(ٕٗ)عدد  ب اٞنؤسسات اتعال ية الحا كرسل جهصدىا للدفاع عب اإلسالـ واٞنسلمٌن

، الحا أسسها رئيو وزراء نيبًنيا أ٘ند بلص و قرىا كادونا وَنهصد  ب ى ه اٞنؤسسة و ؤسسها جرل افتتاح (ٖٗ)اتسالـ(
عدد  ب اٞندارس اٝنالة وأوكيلل اليها  همة ٔنري   درسي اللغة العربية ليمخ وا على عاتقهم  همة تعليم ابناء اٞنسلمٌن 

الحا جرل افتتاحها وَنهصد  ب ا٘ند  "نصر اتسالـ". وكنمصذج على ذلك  درسة (ٗٗ)لقر ف الكر ...يف نيبًنيا لغة ا
 .(٘ٗ)بلص
...فصثق اتصاتتو بالعامل العرو حكص ات "خطا أ٘ند بلص خطصات اخرل يف سبيل تعزيز الصجصد وال قافة اتسال ية     

احة اٞنؤ ب عب خطر اٞنبشريب وحدة تغلغلهم ونفصذىم و صهتم، وطالب وشعصباً...وارتقى بٌن اٞنؤٕنرات اإلسال ية يعلب بصر 
زعماء العرب واٞنسلمٌن اف يسهمصا لدرء ى ا اٝنطر بالعمل اٟنادؼ واٛنهد الدائب، ومل يسمح إلسرائيلي واحد اف تطم 
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ت تصادية والسياسية يف أ دا و ارض نيبًنيا الشمالية، بينما اتسرائيليصف يتغلغلصف باأللصؼ يف سائر  ناحي اٜنياة ا
خطصة بالغة ات٨نية يف ٠ناؿ ال قافة، حيث بدأ كتابة لغة "كما ا دـ أ٘ند بلص على   (ٙٗ)"ات اليم النيبًنية البا ية...

باألحرؼ العربية...كما سعى تستقداـ اكرب عدد ٣نكب  ب اٝنرباء  ب البالد اتسال ية والعربية  "اٟنصسا"
 .(ٙٗ)"ص ١ناوتت لصض  كل اٞندارس اٝنالة يف ات ليم ٓنل إشراؼ حكص ة ات ليم...وباكستاف...كما كانل لبل

 ب أجل ى ا كلو فتح اٞنبشروف واٞنستعمروف والصهاينة عيصنم على اٝنطر ال ي ٬نكب أف يشكلو ى ا ات ليم وزعيمو      
ى ه اٞنؤا رة بدأت    بداية استقالؿ  ...اف"ضد  طا عهم يف افريقية... ويتحدث د.عماد الديب خليل عب ذلك بقصلو:

، حيث راجل الدعاية اٞنركزة اٞندروسة على لعيد عاٞني ت ًن اشاعة خصؼ ا اليم ٜٓٙٔنيبًنيا يف تشريب األوؿ عاـ 
نيبًنيا ال الثة  ب سيطرة ات ليم الراب  )الشمايل( اٞنسلم على اتٓناد كلو.. على الرغم  ب أف ى ا الرأي ت ٬نل إ  

–يقة بمي للة فاإل ليم الشمايل ىص أ ل ات اليم اتربعة تطصراً وثقافة وخربة تقنية نتيبة سياسة اتستعمار اٞندروسة اٜنق
و د ٤نحل اٞنؤا رة يف التخل   ب عدد  ب القادة  (ٚٗ)"الحا طبقها على اٞنسلمٌن  ب ابنائو... -الحا سبقل اتشارة اليها

وال ي ُعػّد  ٜٙٙٔكانصف ال ا    ٘ٔشهدتو نيبًنيا عند ا اغتيل يف  (ٛٗ)انقالب اٞنسلمٌن و نهم ا٘ند بب بلص يف أوؿ
 يف حينها. (ٜٗ)"أوؿ اغتياؿ سياسي يف نيبًنيا"اغتيالو 

 الخاتمة
يعػػاًف كتػػاب "اٜنصػػار القاسػػي  مسػػاتنا يف أفريقيػػا"  سػػملتٌن  همتػػٌن أوٟنمػػا "التبشػػًن يف أفريقيػػا والػػ ي شػػكل ١نػػصراً يف  -

اوػػصر ال ػػا  فركػػز يف فيػػو د.عمػػاد الػػديب خليػػل حدي ػػو حػػصؿ اوػػاوتت اٞنسػػتمرة الػػحا بػػ لتها الصػػهيصنية ُن ػػي ىػػ ا، أ ػػا 
للتغلغل يف ألقارة األفريقية ويف ى ا اجملاؿ ي كر د.عماد الديب خليل "أنو عل بالرغم  ػب أنغال هػا التػار٫ني علػى األ ػم 

هػػا فػػصؽ الزعمػػاء وأربػػاب اٞنػػاؿ وكبػػار اٞن قفػػٌن حاٟنػػا حػػاؿ لكػػب ٤نػػدىا تبػػدأ طريق -ويقصػػد هبػػا الصػػهيصنية-والشػػعصب 
 إسرائيل الحا أنشمت لو عال ات    عدد  ب الدوؿ األفريقية...".

تتب   ؤلف الكتاب أطماع القصل اتستعمارية يف اٟنيمنة على القارة السصداء ابتدءاً  ػب حركػة اتستكشػافات اٛنغرافيػة  -
لتسلسل التار٫ني لتسابق ى ه القصل  ب برتغاليٌن وفرنسيٌن وبريطانيٌن ولػصت إ   راعياً يف استعراضو لتلك األطماع ا

 ىيمنة بريطانية على  ناطق شاسعة  ب القارة األفريقية.
٪نػػػػدد د.عمػػػػاد الػػػػديب خليػػػػل و نػػػػ  الصػػػػفحات األو  ٞنؤلفػػػػو  عانػػػػاة  سػػػػلمي افريقيػػػػا عنػػػػد ا تعاونػػػػل القػػػػصل الػػػػ الث  -

ث( والتبشػػًن والصػػهيصنية تجتيػػاح القػػارة اتفريقيػػة  ؤكػػداً يف الص ػػل نفسػػو بػػمف أيػػة اتسػػتعمار بشػػكليو )القػػد  واٜنػػدي
 دراسة للنشاط التبشًني يف افريقيا سصؼ ت تكتمل وت تني  إت بادراؾ ى ا الرباط بٌن ى ه القصل ال الث.

 تها البع ػػات التبشػػًنية يف خصػػ  خليػػل حيػػزاً واسػػعاً  ػػب  ؤلفػػو لألسػػاليب والصسػػائل )اٞناديػػة واتعال يػػة( الػػحا اسػػتخد -
افريقيا والحا ب لل نشاطاً ١نمص اً يف التبشًن بالنصرانية ويف اعا ة سًن اإلسالـ تلػك األسػاليب الػحا اختلفػل بػٌن دوؿ 

 افريقية وأخرل والحا ا تناوٟنا وبشكل تفصيلي يف ثنايا ى ا البحث.
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فريقية والػحا ولػلل إ  حػد عمليػة اتغتيػاؿ الػحا طالػل على الرغم  ب األخطار الحا يتعرض ٟنا اٞنسلمصف يف اعماؽ ا -
والػػ ي شػػكل اغتيالػػو نايػػة لعهػػد يف حركػػة اإلسػػالـ. وبػػدء عهػػد  ٜٙٙٔعػػاـ  -أ٘نػػد بلػػص–أحػػد الزعا ػػات اتفريقيػػة 

إ  الػدوؿ اتفريقيػة وعػرب وسػائل  -خػالؿ حقبػة السػتينات –جديػد يلقػى ّنسػؤولية علػى الػدعاة الػ يب اخػ وا بالتصافػد 
 دة خص  استاذنا اٛنليل خإنة ى ا اٞنؤلف القيم للحديث عنها.  تعد

 ىوامش البحث:
، )اإلسكندرية، ٔحلمي ١نروس اٚناعيل، تاريخ افريقيا اٜنديث واٞنعالر  ب الكشصؼ اٛنغرافية إ   ياـ  نظمة الصحدة األفريقية، ج (ٔ)

 .ٖ(، ص ٕٗٓٓ
 .ٙٔ-٘ٔ(، ص ص ٕٜٛٔرة، رأفل غنيمي الشيخ، أفريقيا يف التاريخ اٞنعالر، )القاى (ٕ)
أثرت البابصية وبصصرة واضحة و نُ  الرب  األخًن  ب القرف اٜنادي عشر وٓنل ذريعة ٔنلي  األراضي اٞنقدسة  ب سيطرة اٞنسلمٌن. ويف  (ٖ)

صليبية  لتنفي   شروع اٜنمالت ال ٜ٘ٓٔى ا اجملاؿ نشطل عدد  ب الدعصات و نها دعصة البابا أورباف ال ا  يف ٠نم  كلًن صنل عاـ 
ضد اٞنسلمٌن. وٓنل ال ريعة ذاهتا كانل ١ناولة الربتغاليٌن خالؿ القرف اٝنا و عشر للكشف عب الطريق إ  الشرؽ تتص٩نًا لسلسلة 
اٜنروب الصليبية. فكانل إحدل الغايات الرئيسية لالستكشافات اٛنغرافية القياء على اإلسالـ وّنباركة الباباوية ويف ى ا اجملاؿ كاف 

والحا سخرىا جملهصده  ٕٓٗٔعاـ   (order of the Christاٞنالح رئيسًا ٞنا يعرؼ بػػ)أخصية اٞنسيح الرىبانية العسكرية ىنري 
ٝند ة اتستكشافات اٛنغرافية كما رسم إشارة الصليب األ٘نر على أشرعة سفنو الحا أطلق على كل واحدة  نها اسم أحد القديسٌن. 

 .ٛٔ، ص ٜٛٛٔ، ٕٓ، اجمللدٖيف غزوىم الشرؽ"، ٠نلة اٝنلي  العرو، اٜنلقة ال انية، العدد  علي غناـ، "الربتغاليصف والديب
( حفيد اٞنلك األنكليزي أدوارد ال الث، كرس حياتو ألجل الكشصفات اٛنغرافية، أسو  درسة ٔنت  ٓٙٗٔ-ٜٖٗٔىنري اٞنالح ) (ٗ)

كانل أو  رحالت ىنري اٞنالح ا  اٞنادير واكتشفل سفنو   ٔٔٗٔة بم صر اٞنالحة واٛنغرافية ألجل إ٩ناد طريق يصلل إ  اٟنند يف سن
 ٕٖٗٔ-ٕٗ٘ٔالساحل الغرو ألفريقيا كما تعهد بنشر اٞنسيحية يف مشاؿ افريقيا لالستزادة يراج : لاٌف أ٘ند عبصش،  اركص بصلصا. 

نري اٞنالح التبشًنية يراج : وعد سعيد ؛ وألستزادة حصؿ نشاطات ىٜٔ(، ص ٖٕٔٓورحلتو الشهًنة، دار الكتب العلمية )اٞنصلل، 
، اطروحة دكتصراه،  عهد التاريخ العرو ٜٗٔٔ-ٓٓ٘ٔالعرو اتسال ي  األعرجي، أثر الداف  الديين يف تصجو القصل الغربية إ  الشرؽ

 و ا بعدىا. ٚٙ(، ص ٕ٘ٓٓوال اث العلمي للدراسات العليا، 
وبقدر تعلق األ ر بالرحلة اتخًنة  ٖ٘ٛٔ-ٔ٘ٛٔنهر الز بيزي وذلك  خالؿ عا ي كانل ٟن ا الرحالة أك ر  ب رحلة استكشافية ل (٘)

 ٛ٘ٛٔويف أثناء ذلك اكتشف  سق  ُنًنة فكتصريا، ُعٌن سنة ٙ٘ٛٔال ي سار فيها ّنحاذاة ٠نرل ى ا النهر وولل إ  سنة عاـ 
 .ٙٔ-٘ٔ نصالً يف ا ليم الز بيزي. اٚناعيل، اٞنصدر السابق، ص ص 

( اتنكليزية، ُعػّد أوؿ  بشر  سيحي يصل ا  شرؽ أفريقيا .C.M.S  اٛننسية، أحد أعياء ٗنعية الكنيسة التبشًنية )كرايف: أٞنا (ٙ)
. للتفاليل حصؿ النشاطات التبشًنية يف شرؽ أفريقيا يراج : ١نمصد عبد الر٘نب، اترساليات اٞنسيحية ٗٗٛٔوٓنديدًا )ز٤نبار( سنة 

 و ابعدىا. ٘ٗ، ص  ٜٜٛٔ، أكتصبر، ٘لة دراسات افريقية، العدد واٞنسلمٌن يف شرؽ افريقيا، ٠ن
 ٕٙ، ص ٕٛٓٓ، ٕٕٚعبد الرزاؽ  عبد اجمليد  األرو، التنصًن يف أفريقيا ، اإلدارة العا ة لل قافة والنشر، سلسلة دعصة اٜنق، العدد،  (ٚ)

 و ا بعدىا. 
 ية يف  صض  تحق  ب ى ا البحث.سيميت اٜنديث عب الدور ال ي اضطلعل بو اٞنؤسسات واٛنمعيات التبشًن  (ٛ)
 .ٕٚ(، ص ٜٗٙٔروتند أوليفر وجصف في ،  صجز تاريخ أفريقيا، ترٗنة: عقيلة ١نمد ر يا ، )القاىرة،  (ٜ)
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وكما سبقل اإلشارة إليو كاف الربتغاليصف أوؿ الدوؿ الحا فرضل سيطرهتا على عدد  ب اٞنراكز اٞنهمة يف افريقيا ن كر  نها: كلصا،  (ٓٔ)
ت، أ ا بالنسبة لفرنسا ف كزت سيطرهتا على جهات شرؽ أفرريقيا وٓنديدًا جزيرة  دغشقر الحا أحتلتها القصات الفرنسية ٣نباسا، سصفا

( ليشمل كل ا٥ناء ٜٗٓٔ-ٚٚٛٔليتس  ى ا النفصذ خالؿ الف ة ) ٙٙٛٔ، و ستعمرة أوبصؾ على الساحل الصص ايل عاـ ٛٙٛٔعاـ 
؛ حلمي ١نروس إٚناعيل، تاريخ افريقيا اٜنديث ٓٚٔ(، صٜ٘ٚٔال ات الدولية، )القاىرة، أفريقيا. رأفل الشيخ، أفريقيا يف الع

 .ٜٕ(، ص ٕٗٓٓ، )األسكندرية، ٔواٞنعالر  ب الكشصؼ اٛنغرافية إ   ياـ  نظمة الصحدة األفريقية، ج
انية يف ز٤نبار ضد اٜنملة اٞنصرية (  نصل بريطJohn Kirkواأل  لة ك ًنة على ذلك ن كر  نها: تصدي بريطانية بزعا ة جصف كًنؾ ) (ٔٔ)

والحا ٤نحل يف أحتالؿ بعض  صان و  ٘ٚٛٔاتسكتلندي إ  سصاحل الصص اؿ اٛننصو أواخر عاـ   (Mchkilopبقيادة  اكيلصب )
 ي  لتحقيق ىدؼ رئيسي أت وىص فتح طريق اٞنصالالت بٌن ساحل أفريقيا الشر ي وبٌن  دينة خ  اتستصاء اٞنصري وىص اٞنشروع ال

وبصاسطة ى ه اٜنملة استطاع كًنؾ ٓنقيق األىداؼ  ٘ٚٛٔ( يف كانصف ال ا  ٜٚٛٔ-ٖٙٛٔكاف  د عرض على اٝنديصي إٚناعيل )
اٞنتصخاة  ب ٘نلتو تلك إذ تدخلل وزارة اٝنارجية الربيطانية وأجربت اٝنديصي على سحب اٜنملة ٣نا حقق لأل ربياليٌن الربيطانيٌن فرلة 

ستعمارية يف أفريقيا الشر ية وٓنديدًا  اكنصف. وال ي يقـص باألساس على تمسيو شركة بريطانية تقـص ّنهمة لتنفي   شروعتهم ات
. رجب حراز، بريطانية وشرؽ أفريقيا ٜٓٛٔأستغالؿ كل ٣نتلكات سلطاف ز٤نبار يف القارة األفريقية والحا ألبحل ١نمية بريطانية عاـ 

؛ جصف ىات ، تاريخ افريقيا بعد اٜنرب العاٞنية ال انية، ترٗنة: عبد العليم ٚٗ(، ص ٜٔٚٔ،  ب اتستعمار إ  اتستقالؿ، )القاىرة
 .ٕٔ-ٔٔ(، ص ص ٜٜٙٔالسيد فهمي، )القاىرة، 

أوردىا.  ٖٜٙٔ ليصف نسمة وفقاً ألحصائية تعصد لسنة  ٖٕٓتبلغ  ساحة افريقيا ٙنو  ساحة الكرة األرضية ، أ ا عدد سكانا فبلغ  (ٕٔ)
(، ٕٓٔٓ، )د شق، ٔيل يف  ؤلفو اٜنصار القاسي  مساتنا يف أفريقية وثائق  ب تار٫ننا اٞنعالر، دار بب ك ًن، طعماد الديب خل

 .ٖٔىا   ص 
 .ٓٙ، ص ٜٙٛٔابريل،  ٕ(، ٕحسب سليماف، "ظاىرة اتستعمار يف أفريقيا والعامل العرو، ٠نلة دراسات افريقية، العدد ) (ٖٔ)
 .ٓٙسليماف، اٞنصدر السابق، ص (ٗٔ)
، ويتملف  ب  قد ة ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ(.لفحة  ب اٜنبم الصغًن. أنتهى أستاذنا اٛنليل  ب تمليفو سنة ٘ٔٔا الكتاب يف )يق  ى  (٘ٔ)

وفصلٌن عنصف الفصل األوؿ بػ)اتستعمار والصهيصنية( استعرض اٞنؤلف  ب خاللو اتستعمار بشكليو )القد  واٜنديث( والصهيصنية، 
فحمل عنصاف التبشًن على اعتبار اف األخًن كاف أحدل الصسائل  -لبح ي اٞنقدـ ٟن ه الندوة وال ي سيكصف ١نصراً  -أ ا الفصل ال ا 

الحا استخد تها القصل اتستعمارية والصهيصنية لتحقيق اطماعها التصسعية والحا ا التخطي  ٟنا وعلى  دل ف ات طصيلة  ب خالؿ زرع 
ية رئيسة أت وىي "رد اٞنسلمٌن عب دينهم". والحا وللل إ  حد التصفية اٛنسدية الفتنة واتنشقاؽ بٌن اٞنسلمٌن ٕنهيداً إ  ٓنقيق غا

 إت ألدؽ   اؿ على ذلك. ٜٙٙٔلكبار الشخصيات اتسال ية و ا اغتياؿ أ٘ند بلص سنة 
" ب النصصص  وعب طبيعة اٞنصادر الحا اعتمد عليها اٞنؤلف يف استقصاء اٞنادة التار٫نية ذكر اٞنؤلف بمنو استعاف بعدد كبًن  

والتصر٪نات والتعليقات ونشرات اتخبار واٞنقابالت اٜنية واٝنطب السياسية والكتب واألُناث والدراسات العديدة الحا نشرت حصؿ 
ى ا اٞنصضصع  بقصلو: "و د تعمدت أف أرج  يف أحياف ك ًنة إ   صادر اٟنبـص ال الثي )اتستعمار بشكليو )القد  واٜنديث( 

التبشًن= =الصهيصنية ( لحافة واعال اً وتصر٪نات وكتب وأُناثاً أللتقاط اٜنقائق وىي تصدر عب ألحاهبا " صضحاً  ب  الصهيصنية مث
خالؿ ذلك  نهبيتو يف الكتابة عند ا أورد  ائاًل "مل أفعل سصل أف نسقل ى ه اٜنقائق والشهادات، وعرضتها بالشكل ال ي يصضح 

على الصجصد اتسال ي، ويف خإنة الكتاب يصضح د. عماد خليل حبم التحديات الحا تصاجو اٜنركات  لنا ٗنيعًا ابعاد اٞنؤا رة اٝنطًنة
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ة اتسال ية اتفريقية ٣نا ٪نتم على األخًنة وزعمائها "التخطي  اٜن ر للسنٌن القاد ة الحا يبدو أف فاعلية القصات ال الث ستزداد ضراو 
 . ٜ-ٚوشراسة". اٞنصدر نفسو، ص ص 

 .ٗٔفسو، ص اٞنصدر ن (ٙٔ)
 التبشًن: كمعىن أللي اشتقا ي ىص الدعصة إ   اجاء بو ات٤نيل  ب عقائد وتعاليم، ألف ات٤نيل  عناه كتاب "التبشًن أو البشارة"، وإف (ٚٔ)

أدؽ ترٗنة لكلمة تبشًن ىي ٓنصيل الناس بصصرة أو بمخرل كمفراد او ٗناعات إ  العقيدة اٞنسيحية وألدؽ ترٗنة للتبشًن باللغة 
و عناىا الد يق بالغة العربية )تنصًن(، وتكصف ب لك  شتقة  ب كلمة نصارل الحا استخد ها القر ف   Evangelizationنكليزية ات

الكر  يف  صاطب ك ًن. لالستزادة يراج : حيدر جاسم عبد عيسى الرويعي، اترساليات التبشًنية الكاثصليكية يف الشرؽ األدَن وعال تها 
 .ٖٖ(، ص  ٕٓٔٓ، أطروحة دكتصراه، كلية ال بية، )جا عة القادسية ٜٗٔٔ -ٖٔٛٔبالفاتيكاف 

 اٞنصدر نفسو. (ٛٔ)
عانل القارة اتفريقية وعلى  دل  روف عديدة  ب اتبادة اٛنماعية الحا ٕن لل يف ْنارة الر يق والحا تعد أكرب جر٬نة ضد اتنسانية  (ٜٔ)

أوؿ بريطا  يؤ ب َندول ْنارة الر يق الحا ٓنقق أرباحاً  John  Hawkinsوترجح اٞنصادر أف القرلاف اتنكليزي سًن جصف ىصكنز 
( أفريقي يف سًناليصف مث  ٓٓٗبمسر ) ٔٔ٘ٔتفصؽ اتْنار بال ىب أو العاج وكانل خطصتو األو  يف ى ا اٞنيمار عند ا  اـ سنة 

تصدير الر يق إ  عدد  ب اٞنستعمرات حا بدأ ات٤نليز ب ٓٗٙٔجنيهاً، ويف سنة  ٖ٘بيعهم لالسباف حيث بي  اتسًن الصاحد بػ
لتستمر ى ه العملية وبصتًنة  تصاعدة  ٓٓٛٔألف سنة  ٓٗألف أفريقي لًنتف  العدد إ   ٘ٔإ   ٓٓٚٔوللل أعدادىم سنة 

-Newsللتفاليل: دينا العشري، "الدور األفريقي يف ْنارة الر يق وتمثًنه اتنسا "،  ركز الدراسات اتفريقية، القاىرة. 
View<africansc.iq. 

ة اإل اـ بريك، التنافو اتستعماري اتورو وانعكاساتو على التصالل اٜنياري بٌن اٛنزائر ودوؿ الساحل األفريقي، كلية العلـص اتنساني (ٕٓ)
 .www.univ-eloued.dzواتجتماعية، )جا عة الشهيد ٘نى ٝنطر بالصادي( 

الحا وفدت إ  أفريقيا وللمزيد حصؿ نشاطات ى ه اترساليات يراج : اترو، اٞنصدر ىناؾ أعداد كبًنة  ب اترساليات التبشًنية  (ٕٔ)
 .ٖٗ-ٖٔالسابق، ص ص 

 . ٜٗنقالً  عب: خليل، اٞنصدر السابق، ص  (ٕٕ)
 اٞنصدر نفسو. (ٖٕ)
 .ٗ٘نقالً عب: خليل، اٞنصدر السابق، ص  (ٕٗ)
 اٞنصدر نفسو . (ٕ٘)
نصًني يف ١ناربة اإلسالـ وسائل و١ناوتت وأىداؼ، ٠نلة ُسرر  ب عمر ١نمصد السا رائي وعبد الرملوؼ ارحيم يصسف، خطر الفكر الت (ٕٙ)

 .ٖٕٚ، ص ٕٗٔٓشباط  ٓٔ، ٖٙرأل، العدد 
 .ٓٙنقالً عب: خليل ، اٞنصدر السابق، ص  (ٕٚ)
ؿ ا ر والحا ٓنص  ٜٓٗٔلقد كانل اليربة القالمة للتعليم اإلسال ي يف  صز بيق" تلك اتتفا ية الحا و عها الربتغاليصف    الفاتيكاف عاـ  (ٕٛ)

 دارس تعليم اتفار ة اٞنصز بيقيٌن ّنصجبها إ  يد الكنيسة الربتغالية الكاثصليكية. وبالتايل البح  ب اٞنتع ر على اٛنماعات اٞنسلمة فتح 
ياًل جداً لتعليم ابنائها، وى ا يعين اف التعليم ا٥نصر يف  صزنبيق بالنسبة للبماعات اٞنسيحية، وبالتايل جعل عدد اٞنسلمٌن اٞنتعلمٌن  ل

 بالقياس لأل لية اٞنسيحية...أف الصسيلة الصحيدة للمصز بيقي اٞنسلم يف التعليم ىي أف يهاجر إ  خارج البالد وى ا ا ر  تع ر يف غاية
 .ٛٛالصعصبة...".  اٞنصدر نفسو، ص 
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 .٘ٛنقالً عب: خليل، اٞنصدر السابق، ص  (ٜٕ)
 .ٚٛاٞنصدر نفسو ، ص  (ٖٓ)
 .ٙ٘اٞنصدر نفسو، ص  (ٖٔ)
 .ٙ٘ر السابق، ص خليل، اٞنصد (ٕٖ)
، حكم حكمًا استبدادياً، لقب نفسو بػ ٖٜٓٔمث ا رباطصرًا سنة  ٕٜٛٔ( تصج  لكًا على اثيصبيا سنة ٜ٘ٓٔ-ٕٜٛٔىيالسيالسي ) (ٖٖ)

"أسد يهصذا أو سب  يهصذا"، أ اـ عال ات وثيقة    اليهصد يف فلسطٌن،  اـ بعدة   ابح ٞنب ي صر  ب اٞنسلمٌن كما حدث     سلمي 
بعد تصغل اٛني  اتثيصو. ٠ندي الداغر، ات ليات  ٜٗٚٔ، اودع السبب على اثر اتنقالب العسكري سنة ٖٜٗٔة القر اي سن
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 الملخص
 ب اٞنعروؼ أف األستاذ الدكتصر عماد الديب خليل لو أسها ات  عرفية  تنصعة إ  جانب اختصالو )التاريخ 

سال ي( فقد برع يف األدب والشعر واٞنسرح، والدعصة مث جاء اىتما و يف التاريخ اٜنديث إذ كتب عب الع مانيٌن وعب ات
اتستعمار األورو وعب التبشًن و٢ناطره، لكب الشيء البارز يف كتاباتو يف التاريخ اٜنديث كانل  ركزة عب  مساة شعبنا يف 

مساتنا يف افريقيا ليكمل فيو الدكتصر عماد الديب خليل رمليتو حصؿ اٞنخاطر الحا  فلسطٌن مث جاء كتابو اٜنصار القاسي  
 كاف يؤكد عليها دائماً  ب  بل الصهيصنية الحا ا تدت ٢نالبها بصسائل وأساليب ٢نتلفة إ  القارة األفريقية.

 افريقيا.الكلمات اٞنفتاحية: عماد الديب خليل، التبشًن، اتستعمار اتورو، اٜنصار القاسي، 
Abstract  

Israeli passing through in Africa through the book’s of Dr. Imaduldeen 
Khaleel “The Cruel Siege is our Tragedy in Africa” . Dr. Imaduldeen 
Khaleel is know for his varied participations of  knowledge beside his 
specialty in Islamic history. He was skillful in literature, poetry and theatre 
and Islamic mission. Then, he began the writing in the mod history as wrote 
on Ottmans, the European occupation and on the dangers of missionary but 
the castrophy of Palestine is clear in his writings in the modern history but his 
book mentioned above gives a complete vision of Khaleel about the dangers 
which he has always emphasizing which comes Zionism which hd extended 
to cover Africa.    
Key Words: Imaduldeen Khaleel, European occupation, The Cruel Siege, 
Africa. 

 المقدمة
حظيل  دينة اٞنصلل عا ة وجا عة اٞنصلل خالة بشخصية أثرت يف نتاجها العلمي على  دل سنصات طصيلة  
كانل ٟنا الدور البارز يف وض  اللبنات األو  ٛنا عة اٞنصلل وتسيما ا ساـ التاريخ، كاف شخصية اتستاذ الدكتصر عماد 

علمية بشكل واضح وكبًن يف ٠ناؿ اختصالو التاريخ اتسال ي بل زاد على ذلك يف ال ي وض  بصماتو ال (ٔ)الديب خليل
نتاجات علمية أخرل كاألدب، الشعر ، اٞنسرح، الفلسفة والفكر، فياًل عب كتاباتو يف التاريخ اٜنديث، فقد كتب عب 

قاتت يف ٠نلة فلسطٌن اٞنسلمة  مساة أىلنا يف فلسطٌن و ا عملتو الصهيصنية واسرائيل فيهم، ونشرت لو العديد  ب اٞن
 وغًنىا  ب اجملالت الحا بٌن فيها اٝنطر الصهيص  واتسرائيلي على إخصاننا يف فلسطٌن. 
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الشيء اٛنديد ال ي ظهر يف كتابات الدكتصر عماد الديب ىص بياف خطر الصهيصنية واسرائيل ال ي مل يقتصر 
لقارة األفريقية ذلك اٛنزء البعيد ال ي وجدت فيو إسرائيل األرض على فلسطٌن فحسب، بل ْناوز ذلك إ  التغلغل إ  ا

اٝنصبة لب ر أىدافها واساليبها واطماعها للحصصؿ على  كاسب جديدة إ  جانب اٞنكاسب الحا حصدهتا يف فلسطٌن، 
 ية  فباءت أساليبها  تنصعة ضمل ٠ناتت عدة، كالتدخل يف إثارة اتنفصاتت العسكرية واتنقالبات السياس

، فياًل عب أنشطتها ال قافية، الفنية، الصناعية والتبارية الحا لبل كلها يف  صلحة -الحا سيكصف ال كيز عليها- 
 إسرائيل بالدرجة األو .

 

 ٜٚٙٔاالفريقيا حتى عام  - ال القات االسرائيلية: المبحث اغةل 
نتشار الديانتٌن اإلسال ية واٞنسيحية هبا فق ، ا ا مل ٬نكب للديانة اليهصدية وجصد تار٫ني واضح يف  ارة افريقيا ت

الصجصد اليهصدي فقد كاف ضعيفًا و١ندودًا جدًا و د ارتب  شمنو شمف اٞنسيحية باتستعمار األورو ال ي جاء إ  افريقيا 
 .(ٕ)اباف حركة الكشصؼ اٛنغرافية

 ليصف كم  ٕٖٓعامل بعد  ارة اسيا وتبلغ  ساحتها وانطال اً  ب أ٨نية القارة اتفريقية الحا تعد ثا  اكرب  ارات ال
، ل لك فمف  ارة هب ا (ٖ)%  ب ٗنلة سكاف العامل6ٛٗٔ رب ، ا ا سكانا فيتباوز اٞنليار نسمة وىم يبلغصف حصايل 

ظهصر  فمن ُ ، (ٗ)اٜنبم وهب ا العدد وّنا ٟنا  ب  ص   و ب  صارد ا تصادية، كاف تبد اف تكصف ىدفاً  ب اىداؼ الصهيصنية
، كاف ىناؾ ا  اح إ ا ة (٘)ٜٚٛٔاٜنركة الصهيصنية يف أواخر القرف ال ا ب عشر و بل انعقاد  ؤٕنر بازؿ يف سصيسرا عاـ 

واألرجنتٌن، لكب اتختيار و   على فلسطٌن تنم يروف فيها  هد الديانة اليهصدية كما  (ٙ)دولة يهصدية يف اوغندا
سينيات القرف العشريب التغلغل داخل القارة اتفريقية وتسيما أثيصبيا وال ي أن  إذ حاولل إسرائيل  ن  ٙن (ٚ)يزعمصف

٠ناتت عدة لكسر اٜنصار العرو السياسي، و د أشار القادة اإلسرائيليصف اف أ٨نيتها بالنسبة إ  إسرائيل لدرجة اف وزير 
أ ب اثيصبيا وسال تها ىص ضماف إلسرائيل(  ولف تلك األ٨نية بقصلو: )اف (ٛ)الدفاع اإلسرائيلي األسبق  صشي داياف

باعتبارىا احدل دوؿ اٛنصار اٛنغرايف للصطب العرو الصثيقة الصلة ّنقتييات ات ب القص ي العرو يف جصانبو اٞنائية 
 .(ٜ)والعسكرية

كصنا كانل  ب   ٖٜٓٔوكانل اوغندا و بل  ياـ )إسرائيل(  ب أوؿ الدوؿ اتفريقية الحا ارتبطل    اليهصد  ن  عاـ      
. فقد كانل ليربيا الدولة اتفريقية األو  (ٔٔ). ا ا بعد  ياـ )إسرائيل((ٓٔ)ضمب الدوؿ اٞنرشحة ت ا ة وطب  ص ي لليهصد

الحا اع فل هبا وعقدت  عها  عاىدة لدا ة وتعاوف، فيما بعد، كما كانل اثيصبيا الدولة اتفريقية ال انية الحا نظمل 
 .(ٕٔ)ٜٚٗٔائيل على الرغم  ب انا ا تنعل عب التصصيل على  رار التقسيم يف عاـ عال اهتا    إسر 

، إذا كاف (ٖٔ)ٜ٘٘ٔبدأت إسرائيل خطصاهتا العملية باْناه القارة اتفريقية وبشكل فعلي يف  ؤٕنر باندون  عاـ 
وؿ اآلفرواسيصية وت سيما بعد رفض حيصر إسرائيل للمؤٕنر  ب أىم األحداث الحا أثارت اىتماـ الكياف الصهيص  بالد

 .(ٗٔ)ازدياد أ٨نية الكتلة اآلفرواسيصية يف اجملاتت الدولية
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اف اليربة الحا تلقتها إسرائيل يف  ؤٕنر باندون ، جعلتها تفكر يف زيادة اىتما ها بدوؿ العامل ال الث، كما طصرت     
لية ْناه افريقيا بشكل واضح يف تصر٪نات اد  هبا رئيو و د اتيحل السياسة اإلسرائي (٘ٔ)عال اهتا    الدوؿ اتفريقية

عند ا  اؿ: "اف الدوؿ اتفريقية ليسل  صية  ٜٓٙٔيف الكنيسل اإلسرائيلي عاـ  (ٙٔ)الصزراء السابق ديفيد بب غصريصف
فالصدا ة ولكب لصهتا  سمصع يف العامل والصات اتفار ة يف اٞننظمات الدولية تساوي  يمتها ألصات الدوؿ الكربل"، 

اإلسرائيلية اتفريقية هتدؼ يف حدىا األدَن إ  ٓنييد افريقيا يف الصراع العرو اإلسرائيلي. ويف أحسب حاتهتا إ  ضماف 
 ساندة افريقيا للصض  اإلسرائيلي وبالعصدة إ  تاريخ السياسة اإلسرائيلية يف ى ه اٞننطقة  ب العامل نرل اف بب غصريصف كاف 

ئيلٌن ال يب ادركصا أ٨نية است مار لدا ة افريقيا يف ١ناولة فرض السالـ اإلسرائيلي، إ  جانب ذلك جاء  ب أوائل اتسرا
عدـ حيصر إسرائيل للمؤٕنر، ات ر ال ي جعلها تندف  لزيادة نشاطها يف  (ٚٔ)ٜٔٙٔ رار  ب  ؤٕنر الدار البيياء عاـ 

و ايل وغانا، فكاف إلسرائيل تعاوف وعال ات وطيدة    رئيو  افريقيا، إذا كاف ٟنا عال ات دبلص اسية    كل  ب غينيا
 .(ٛٔ)(Nkrumahغانا تص ا نكرو ا )

و نُ  أواخر النصف األوؿ  ب القرف العشريب حصلل  عظم الدوؿ األفريقية على استقالٟنا، لكب الدوؿ 
صد خًن  ب يقـص ب لك، إذ  ا ل كل اتوربية اتستعمارية ُن ل عمب ٫نلفها يف داخل القارة اتفريقية، فصجدت يف اليه

 ب بريطانيا وفرنسا بارساؿ اليهصد اتوربيٌن إ  الدوؿ اتفريقية بصفة خرباء وفنيٌن ورجاؿ اعماؿ، واستقر الك ًن  نهم يف 
 عظم الدوؿ اتفريقية، بل ولل ات ر بربيطانيا وفرنسا  نح  نصليات فخرية لشخصيات يهصدية  ب ى ه الدوؿ كصنا 

تتحصؿ إ  سفارات بعد اتستقالؿ ل لك حرلل إسرائيل على تلبية دعصات حيصر  ناسبات اعالف استقالؿ سصؼ 
، (ٜٔ)دوؿ القارة، فكاف على تلبية فرلة للقاء اٞنباشر بٌن القيادات اتفريقية والصهيصنية لرسم خط  التعاوف يف اٞنستقبل

اظهرا رغبة  صية و٘ناس شديديب يف  ساعدة الدوؿ اٛنديدة الحا  و د تبٌن ذلك جلياً  ب  بل  يادة وشعب إسرائيل ال يب
يف  (ٕٓ)ٓنررت  ب السيطرة اتستعمارية. ٞنساعدهتا يف اجملاتت كافة فظهر  ب خالؿ  سا٨نة وزيرة اٝنارجية جصلدا  ائًنا

ق عملية تنشاء  راكز للتعاوف ذلك الص ل فلم تكتف بزياراهتا اٞنتكررة للقارة بالتعبًن يف تمييد اتفار ة، بل وضعل طرائ
الدويل يف وزارة اٝنارجية، وساعدت على انتشار  راكز التدريب الحا درس فيها اتؼ اتفار ة بالتدري ، كما ا ارساؿ 

و د اكدت  (ٕٔ)عدد  ب اٞنتخصصٌن اإلسرائيليٌن إ  افريقيا، فكانل فرص التعاوف والصدا ة    القارة اتفريقية كبًنة جداً 
ا  ائًن على اٞنصًن اٞنش ؾ للشعب اليهصدي وشعصب افريقيا، وذكرت اف إسرائيل غًن  ادرة على تقد  اٞنساعدات جصلد

اٞنالية تفريقيا، لكنها  ادرة على  شاركة اتفار ة ْنربتها يف بناء الشعب...كانل اوطة األو  لزيارة جصلدا  ائًن العالمة 
يو ولياـ طص٬ناف لديق اليهصد اٞنخل ... وكاف للحفاوة الحا ا فيها استقباؿ وزيرة الليبًنية  نروفيا، كييفة على الرئ

 .(ٕٕ)اٝنارجية يف الدوؿ اتفريقية أثره الكبًن على حبها ألفريقيا ورغبتها الشديدة يف  ساعدة اتفار ة.
ا... ويف ى ا اتطار نرل باف إسرائيل كاف بب غصريصف  ب أوائل اتسرائيليٌن ال يب ادركصا أ٨نية است مار لدا ة افريقي    

عمدت إ  إ ا ة شركات تصدير وخطصط  الحية هبدؼ زيادة نفصذىا يف افريقيا وانعاش اٞننطقة اٛننصبية يف إسرائيل بشرياً 
سرائيل واذا ٕنعنا بصضصح إ  السياسة الحا اتبعتها إ (ٖٕ)وا تصاديًا بفيل استخداـ  يناء ايالت يف حركة التبارة اتفريقية
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   افريقيا يظهر لنا كيف اف  ادة الكياف الصهيص  ركزوا يف ٢نططاهتم على ٓنقيق عدة اىداؼ تدور كلها يف ١نصر أساسي 
ىص فك العزلة الحا تعا   نها إسرائيل، فكانل اوؿ اتصاتهتا باٞنؤسسات السياسية اتفريقية أو عب طريق اٞنؤٕنرات الفاعلة  

 الك ًن  ب أنشطة النقابات العمالية اتفريقية، كما اىتم بالبعد ال قايف والفين يف عال اهتم    يف (ٕٗ)كاش اؾ اٟنستدروت
القارة اتفريقية وتسيما عند ا  ا ل إسرائيل بانشاء  شروعات التعاوف الزراعي وتدريب اتفريقيٌن عندىم، فيال عب 

ة هبدؼ ٓنقيق  صاٜنها بالدرجة األو   ب اجل ال وي  الدعائي ارساٟنم اٝنرباء والفنيٌن اتسرائليٌن إ  الدوؿ اتفريقي
بلغ عدد  ٖٜٙٔ-ٜٛ٘ٔوخالؿ السنصات  (ٕ٘)إلسرائيل يف القارة السصداء أو يف عمليات التبسو وٗن  اٞنعلص ات

-ٜٛ٘ٔللمدة ( طالب، وبلغ عدد اٝنرباء ال يب ارسلتهم إسرائيل إ  افريقيا ٖٖٔٗاتفار ة الدارسٌن يف األرض اوتلة )
طبيبًا والبقية  ٖٚ( يف ٠ناؿ استقطاب الشباب و ٖٕٗ( خبًنًا يف ٠ناؿ الزراعة و )ٕٔٙ( خبًنًا  نهم )ٕٙٙٔ) ٜٙٙٔ

( بع ة    تزايد يف ٜٕولل عدد البع ات اإلسرائيلية إ  افريقيا إ  ) ٜٚٙٔويف عاـ  (ٕٙ) صزعٌن على  طاعات اخرل
تراج  النشاط اإلسرائيلي يف افريقيا نتيبة الصراع العرو اإلسرائيلي  ٜٚٙٔعد عاـ . إت أنو ب(ٕٚ)العال ات بٌن الطرفٌن

وللبهصد الدبلص اسية الكبًنة الحا ب لتها الدوؿ العربية لكسب تمييد العامل بعدالة القيية الفلسطينية و نها الدوؿ اتفريقية 
 .(ٕٛ) اهتا    اسرائيلواستطاعل اف ٓنقق شي اً  ب ذلك عند ا  طعل سب  دوؿ افريقية عال

 أساليب ةأنشطة التغلغل االسرائيلي:  المبحث الثاني
كتب الدكتصر عماد الديب خليل عب كيفية ٕنكب اسرائيل  ب التغلغل إ  القارة اتفريقية وكيف ب لل نشاطاً  ياعفاً      

و دراء اٞنشاري  الزراعية والصناعية  للنفاذ إ   لب افريقيا عب طريق زعماء الدوؿ األفريقية وألحاب رملوس األ صاؿ
 .(ٜٕ)والتبارية

كما بٌن خطر الصهيصنية الحا أخ ت بمساليبها اٝنالة التغلغل إ  القارة في كر: "أف على الرغم  ب انغال ها      
ا حاؿ اسرائيل التار٫ني على األ م والشعصب لكب ٤ندىا تبدأ طريقها  ب فصؽ  ب الزعماء وأرباب اٞناؿ وكبار اٞن قفٌن حاٟن

الحا أنشمت ٟنا عال ات    عدد  ب الدوؿ األفريقية دوف أف يكصف لشعصب تلك الدوؿ رأي حصؿ ذلك اٞنصضصع، إذ  د 
يكصف لشعصب تلك الدوؿ عداء    اسرائيل لكب بسبب العطف ال ي ٕننحو اسرائيل ٟن ه الدوؿ وال حيب ال ي تتلقاه 

 .(ٖٓ)البع ات اتفريقية إ  اسرائيل"
كما أف اٝنطر الصهيص  ازداد أك ر "إذ مل يعد يكتفي بال كيز على القادة وأرباب الفكر واٞناؿ، بل أخ  ينساب       

كاألفعى ىادئًا  نتشرًا بٌن الناس، مث أف القيية ليسل  يية دولة اسرائيل فحسب بل ألبحل  يية حركة عاٞنية، 
كرب وأعظم انفتاح على اتْناىات الصطنية والتحررية واتنسانية. وىك ا ، الحا تشكل "يف ظاىرىا" أ(ٖٔ)تدعمها اٞناسصنية

ٕند الصهيصنية نشاطها يف أفريقية تصافح األفريقيٌن....، كما تعمل على تيييق اٝنناؽ على اٞنسلمٌن عب طريق التبصي  
ة، واتنقالبات العسكرية تدفعها ، تسهم فيها عنالر لهيصني(ٕٖ)واترىاب والقتل واتفناء، فم اُل ٤ند أف ٠نزرة ز٤نبار

( تساندىا اسرائيل سياسياً (ٖٖ)عنالر لهيصنية، وحركات اتنفصاؿ عب الدوؿ اتسال ية )كحركحا جنصب السصداف وبيافرا
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ا، و الياً وعسكرياً وإعال ياً... كما ٤ند اٜنكص ات اتنقالبية يف افريقية ٕند ايديها ٞنصافحة اسرائيل والصهيصنية و ع فة هب
بينما اٞنسلمصف اتفار ة يقفصف باليد  ب اسرائيل والصهيصنية يطاح برملوسهم لكي ينصب يف  راكزىم  ادة ٟنم تاريخ 

 .(ٖٗ)طصيل    الصهيصنية"
وبٌّن الدكتصر عماد الديب  ا ذكره الكاتب الصهيص  )أوريب فرينكيل(: "أف اسرائيل مل ٓنقق ٤ناحها اٝناص  يف      

ل ات٤نازات الفريدة الحا حققتها اسرائيل يف الداخل و اٝنارج، استطاعل  ب خاللو كسر اٜنصار افريقيا إت بفي
 .(ٖ٘)السياسي وات تصادي العرو ال ي فرض ضدىا، فتعززت عال تها و راكزىا يف تلك الدوؿ اتفريقية"

سلمٌن وتصفًن الظروؼ اٞنناسبة لغرض و د استطاعل اسرائيل  نُ  بداية عال اهتا    افريقيا استقطاب الطلبة اٞن     
تعليمهم يف  عاىد خالة ٟنم وٓنل اشرافهم غاياهتا  ب ذلك تغيًن تفكًن ىؤتء ضد العرب و د بٌن الدكتصر عماد الديب 

ال يب يدرسصف يف  عهد العمل  -اتفريقيصف واتسيصيصف –وجهو الطالب اٞنسلمصف خليل ذلك  ب خالؿ اٝنطاب ال ي 
، إ  كافة شعصب العامل "...لقد ج نا إ  ىنا لندرس ونتزود باٝنربة اليرورية لتنمية بالدنا... إت أف إداراتنا (ٖٙ)باسرائيل

مل تتفق    طالباهتا. لقد شغل  عظم و تنا بالدعاية حصؿ ٤ناحات وإ٤نازات اسرائيل... ٟن ا ب لل عناية كبًنة لتحصيل 
 .(ٖٚ)د اخصاننا اٞنسلمٌن  ب البلداف العربية..."تفكًننا إ  تفكًن  ناوئ للعرب، وللص صؼ ض

ولغرض ايياح اتساليب الحا اتبعتها اسرائيل للتغلغل إ  القارة األفريقية ذىب الدكتصر إ   ا ذكرتو الدكتصرة زىًنة      
بدعصة  ب ىي ة  ٜٗٙٔ، يف تقريرىا عب الزيارة الحا  ا ل هبا لبعض األ طار اتفريقية الشر ية عاـ (ٖٛ)حافد عابديب

 الصحة العاٞنية، استعرضل اتساليب الرئيسة الحا  كنل اسرائيل  ب التغلغل يف بلداف القارة وىي: 
اتك ار  ب دعصة الصزراء والقادة السياسيٌن والحاب النفصذ والسلطاف األفريقيٌن، غالبًا يف طريق عصدهتم  ب  -ٔ

كانل تعمل جاىدًة على ا ناعهم بفكرة عبقريتها و درهتا اٝنارج حا ت تتحمل نفقات السفر إ  اسرائيل، إذ  
 اتنتاجية وتقد ها ونشاطها يف ٢نتلف اٞنياديب ٣نا شبعهم على فتح الباب ٟنا للمساعدة يف شا اجملاتت.

اٞنبادرة بعرض خد اهتا لكل  شروع ترل رغبة اٜنكص ة فيو أو حاجة البالد إليو. والصا   أف اتنكليز والغرب  -ٕ
 ازالصا  ابيٌن على السلطة اٜنقيقية حا يف البالد الحا نالل استقالٟنا، فم اًل وزير الصحة وزير  عمص اً 

سياسي اٚني يف حٌن أف  دير الصحة أنكليزي يسيطر على  عظم شؤوف الصحة وىؤتء اٞنستعمروف  هدوا 
 وسهلصا التغلغل اتسرائيلي بكافة الطرؽ.

البالد األفريقية إ  برا   ثقافية ) صًنة يف الغالب( لًنجعصا ويقبيصا على  اتك ار  ب دعصة اٞنبعصثٌن  ب أىل -ٖ
 . (ٜٖ)السلطات اٞنختلفة ويكصنصا أداة لتنفي  رغبات اسرائيل وسياستها

و د أشار الدكتصر عماد الديب إ  أف اسرائيل اتبعل  نهباً اعال ياً  دروساً لغرض ٓنقيق أىدافها، إذ أشار إ  عدد     
ٞنالحظات الحا ا تسبيلها عب النشاط اتعال ي اتسرائيلي  نها أف الدوؿ األفريقية ولدت ل ل اسرائيل و د  ب ا

سبقتها يف الصجصد وتصصت على  بصٟنا يف اٞننظمة العاٞنية، و نها إ ا ة العال ات الدبلص اسية وعرضها اٞنساعدات 
بية للدوؿ اتفريقية حدي ة الصتدة بالتعا ل    اسرائيل وتسيما عند اتسرائيلية على الدوؿ اتفريقية، وتشبي  الدوؿ الغر 
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غياب الصجصد العرو يف القارة السصداء. ويهدؼ اتعالـ اتسرائيلي يف القارة إ  فك طصؽ العزلة ات ليمية ال ي تفرضو 
قيق اتىداؼ الحا يتبعها اتعالـ عليها الدوؿ العربية وأف ْنعل  نها ٠ناًت حيصيًا ٟنا يف ٗني  اجملاتت و ب أجل ٓن

 اتسرائيلي كاف ٟنا  داخل رئيسة عدة  نها: 
التمكيد على وحدة التبربة التار٫نية النفسية للشعبٌن اليهصدي واتفريقي، ولقد ردد ى ه النغمة العديد  ب  -ٔ

اتضطهاد"، وٟن ا الكتاب العا لٌن يف اتعالـ واٞنسؤولٌن، أف اسرائيل ولدت "نتيبة شصؽ للحرية وذكريات 
 فانا تتاب  بعطف بناء اجملتمعات اٛنديدة يف كافة أ٥ناء افريقية.

التمكيد على أ٨نية التبربة اتسرائيلية "الفريدة والرائدة" يف أ٥ناء الدوؿ األفريقية وتيكاد اٞنسؤولصف اتسرائيليصف  -ٕ
بصفة خالة بم٨نية الدور ال ي ٬نكب أف ي كصف فرلة دوف تبشًن الدوؿ النا ية بصفة عا ة والدوؿ األفريقية 

 تؤديو ْنربة اسرائيل "الفريدة والرائدة" يف ٧نائها وتقد ها.
التمكيد على خلص عال ات اسرائيل بمفريقيا  ب األطماع السياسية. ويف ى ا اجملاؿ  يقصؿ أحد الشخصيات  -ٖ

ات طار ضد أرادهتا و صاٜنها. إف  اتسرائيلية : "أنو ليو إلسرائيل رغبة يف أف يكصف ٟنا  صطئ  دـ يف ى ه
إىتما نا اتكرب  نصب على نقل اٞنعرفة واٝنربة إ  اٞنصظفٌن اوليٌن ُنيث يصبحصف  ادريب بم رب و ل على 

 استالـ اٞنسؤولية بمنفسهم".
عال ي التمكيد على الدور اٟناـ ال ي تلعبو أفريقية يف ٓنقيق السالـ يف الشرؽ األوس  وينطلق ى ا اٞندخل ات -ٗ

 .(ٓٗ) ب اف اض وحدة النظرة اتسرائيلية اتفريقية أزاء العال ات الدولية
كاف  ب نتيبة ى ا اتعالـ اٞندروس ْناه أفريقية أف ٕنكنل اسرائيل  ب انشاء عال ات دبلص اسية باحدل وثالثٌن        

و ال الثٌن ىناؾ تس  وعشروف دولة  (. و ب بٌن ى ه اإلحدلٜٛٙٔدولة افريقية  ب ٠نمصع ٖناف وثالثٌن )حا عاـ 
 يهصدياً.  6ٙٛٓٔٓ٘بلغ  ٜ٘ٙٔغدت عال اهتا باسرائيل على درجة سفارة. أ ا تعداد اٛنالية اليهصدية يف افريقية يف عاـ 

ويقصؿ الدكتصر عماد الديب خليل أنو إذا  ا أردنا استعراض النشاط اتسرائيلي يف أفريقية فاننا سنرل الك ًن       
. ففي نيبًنيا كاف للصهيصنية نشاط  لمصس  بل استقالؿ البالد، وذلك بنشر دعايتها ات تصادية والزراعية، أ ا (ٔٗ)الك ًن

بعد اتستقالؿ فقد ظهر فشلها وخيبتها، وذلك ألف  ص ف الشباب اٞنسلم  ب  يية فلسطٌن يهدد الصهيصنية ألنو 
 .(ٕٗ)وعقيدتويعاديها عداء ت ىصادة فيو بداف   ب أخصة اإلسالـ 

واستشهد الدكتصر عماد الديب ّنصا ف لشخصيات افريقيا اسال ية كاف ٟنا دورًا واضحًا يف الدفاع عب اتسالـ 
ال ي سل   زيدًا  ب األضصاء  (ٖٗ)واألخصة اتسال ية ْناه اٝن  اليهصدي و ب ى ه الشخصيات الزعيم الراحل أ٘ند بللص

سة اليهصدية يف إفريقية عند ا كتب يقصؿ: "إف التغلغل الصهيص  يف بعض الدوؿ على ى ه اٜنقيقة وح ر  ب ٢ناطر السيا
اإلفريقية سيكصف لو األثر اٝنطًن بٌن أفراد الشعصب اإلفريقية....و د استطاعل الدوؿ اتستعمارية أف ت بل أ داـ إسرائيل 

 نالل استقالٟنا حدي اً، تشعر باٝنطر الصهيص  يف بعض الدوؿ اإلفريقية.....وىناؾ ك ًن  ب البالد اإلفريقية، وخالًة الحا
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فال تفكر يف اترتباط أو الص صع يف الفخ، ففي اإل ليم الشمايل  ب نيبًنيا، حاولل بريطانيا أف ت بل بعض النفصذ 
 .(ٗٗ)الصهيص ، لكننا  نعنا ت بيل العصابة يف بالدنا....."

عب تصريح إسرائيلي بعقد ( ٘ٗ)ُس ل أ٘ند بللص يف  طار تغصسوي كر الدكتصر عماد الديب خليل: لقد حدث أف      
 .(ٙٗ) اتفاؽ ا تصادي بٌن نيبًنيا وإسرائيل، فمجاب بعنف أف إسرائيل بالنسبة لنا غًن  صجصدة ولب تكصف  صجصدة أبداً 

الد صي ال ي حّل   (ٚٗ)سيونظراً ٞنص ف أ٘ندو بللص دبّر الصهاينة انقالبًا ضده أدل إ  اغتيالو، فكاف انقالب إيروني     
لكي يطيح بالرملوس الحا تصدت ت تداد الطريق ثانية أ اـ النشاط اليهصدي يف  -ٜٙٙٔيف  طل  عاـ –كاإلعصار 

بعد اإلطاحة بايرونيو  –البالد، ذلك النشاط ال ي كاف  ب بٌن األسباب الحا أشعلل حرب اتنفصاؿ يف بيافرا 
، و د ا تدت تلك اٜنرب سنٌن طصاًت ود رت البالد وإ كاناهتا ات تصادية (ٛٗ)واستقرار األوضاع نسبيًا يف نيبًنيا

والبشرية... إذ مل تنتو حرب اتنفصاؿ إت وكانل نيبًنيا  د خرجل  نها  نهصكة  ريية  تعبة، وأغلب الظب أف إسرائيل 
صغلها ىناؾ ُنبة التصني  والتنمية ستبد الفرلة  رة أخرل  ب خالؿ ى ا اإلناؾ ال ي تعانيو نيبًنيا لكي تزيد  ب ت

والتطصير، ٕنا اً كما وجدهتا أثر انقالب إيرونيسي حيث أنشمت عدداً  ب الشركات أشهرىا تلك الحا أنشمهتا شركة سصليل 
، التابعة للهستدروت والحا استخد ل أربعة  تؼ عا ل نيبًني وستٌن  صظفًا إسرائيليًا برأٚناؿ  ش ؾ    (ٜٗ)بصنيو

 .(ٓ٘)تغصسحكص ة 
أ ا بالنسبة إ  بقية الدوؿ اإلفريقية، فبٌن الدكتصر عماد الديب خليل الطرؽ واتساليب الحا أن هتا اسرائيل لتتغلغل     

إليها فقد كاف للنشاط اإلسرائيلي دورًا فيها، ففي  صزر بيق تلقل عنالر اإلفريقيٌن اٞنغ بٌن اٞنتبمعة يف  نظمة عميلة 
تمييدًا ٘ناسيًا  ب اإلسرائيليٌن واأل ريكاف وبعض األ طار اإلفريقية اٞنتمثرة باإلسرائيليٌن، والحا ٕنلك  (ٔ٘)تدعى )فريلمص(

 .(ٕ٘)نظا اً اجتماعياً ك لك ال ي تريد  نظمة )فر٬نلص( فرضو على  صز بيق إذا وجدت الفرلة ل لك
وبعض لحافتها، والبيائ  اإلسرائيلية تغرؽ البالد  ويف الكصنغص، ٤ند اليهصد ٬نلؤوف البالد ويسيطروف على ْنارهتا     

وىي تصل إليها وإ  البالد اإلفريقية عب طريق خلي  العقبة، كما ٤ند يف كتاب اٛنغرافيا ال ي يدرس يف  دارسها 
لص  . و د اتبتدائية واٞنتصسطة، خريطة لسصرية ْنعل اٞنسافة بٌن حدود إسرائيل الشمالية ونر الفرات ت تتباوز اٞن ة كي

 .(ٖ٘)ٔنرج يف السنٌن األخًنة  ا يزيد على اٝنمسٌن طالباً كصنغصلياً  ب  عهد الدراسات اإلفريقية يف حيفا
ألف  ٓ٘ٔبرأٚناؿ  (ٗ٘)أ ا الصسيلة الحا أٔن هتا اسرائيل يف غانا فباءت عب طريق شركة النبمة السصداء للنقل البحري    

وّ عل  ٜٚ٘ٔ% لغانا، مث أشرفل على  عهد البحرية الغا ، ويف عاـ ٓٙ % إلسرائيل وٓٗجنيو إسرائيلي  نها 
سا٨نل إسرائيل يف إنشاء  ٜٓٙٔ-ٜٛ٘ٔالدولتاف اتفا ية  نحل غانا ّنصجبها عشريب  ليصف دوتر. ويف الف ة  ا بٌن 

 .(٘٘) درسة الطًناف اٜنربية الغانية
بتدريب  رشديب على إنشاء  ٕٜٙٔسبعة ضباط إسرائيليٌن عاـ أ ا يف بالد ساحل العاج ف كر الدكتصر "أنو  اـ       

نفراً وضابطاً  ٕٛٔ ستعمرات زراعية يف أدغاؿ ساحل العاج، و د ا فعاًل تدريب أوؿ فريق  ب اٞنرشديب وىص  ؤلف  ب 
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العاج أسو ضباط إسرائيليٌن  درسة عسكرية يف ساحل العاج... كما أعلنل حكص ة ساحل  ٖٜٙٔاحتياطياً، ويف عاـ 
 .(ٙ٘)أف ضباط إسرائيليٌن سيقص صف بتنظيم فر ة نسائية يف اٛني "

، (ٚ٘)بانشاء  نظمة للشبيبة السنغالية على غرار  نظمة الناحاؿ ٖٜٙٔوفياًل عب ذلك  ا ل إسرائيل يف عاـ 
تدريبية خالة زار اٞنشرفصف على اٞندارس الزراعية إسرائيل ٜنيصر دورات  ٜ٘ٙٔيديرىا ضباط إسرائيليٌن، ويف عاـ 

استمرت ٞندة ستة أشهر، و د أ يى ىؤتء اٞنشرفصف  عظم ى ه الف ة لدل  نظمحا اٛنادنا )كتيبة الشباب( والناحاؿ 
 .(ٛ٘)فر ة )الشبيبة اٞنقاتلة(

وىك ا كاف اٜناؿ بالنسبة إ  كل  ب دوؿ تنزانيا وكينيا ويصغندا عند ا  ا ل بارساؿ عدد  ب اليباط والطياريب 
 .(ٜ٘)صا يف إسرائيلليتدرب

ويف السصداف أسهمل إسرائيل و ب ورائها الصهيصنية العاٞنية بقس  وافر يف تمييد و ساندة حركة اتنفصاؿ الحا 
هتدد بانقساـ البالد، فهي حريصة على خلق اٞنتاعب للمسلمٌن والعرب، كما أنا ترل أف تصرؼ السصداف عب اٞنسا٨نة 

 .(ٓٙ)هة اٛننصب، وذلك بتغ ية العنالر اٞنناوئةبالص صؼ ضدىا إذا  ا شغلتو  ب ج
أ ا تغلغل إسرائيل يف بالد تشاد فكاف  ب نصع  خر "ال ي خلق أحداثًا  مساوية د يل ٟنا القلصب، وت زاؿ 
تسح د ًا كلما  رت أحداثها وتفاليلها اٞنؤٞنة يف ذىب كل  سلم ٬نتلك ذرة اىتماـ بم صر اٞنسلمٌن، وذلك ٞنا  ا ل بو 

ئيل عند ا رفض  اضي القياة وزير الدولة ووزير العدؿ ورئيو اٛنمعية أف يكصف إلسرائيل سفًنًا يف بالدىم، كصف إسرا
ذلك يتناىف    عال ات ورواب   سلمي تشاد باخصانم يف البالد العربية واإلسال ية، إت أف إسرائيل استطاعل بمساليبها 

فمثًنت ضده ثصرة شعبية على أثر  قتل ٥نص ألف شخ   ب اٞنسلمٌن  إ ناع رئيو اٛنمهصرية ّنعا بة تلك الشخصيات،
 .(ٔٙ)وإلدار أحكاـ ٠نحفة ُنق اٞنعتقلٌن"

مل يقتصر التغلغل اإلسرائيلي على اٛنانب العسكري والسياسي فحسب؛ و"إ٧نا كاف ٟنا دورًا واضحًا يف اٞنيداف 
ت إسرائيلية  ب تمسيو  راكز ٟنا يف أديو أبابا ات تصادي وذلك عب طريق شركات أو اتفا يات، فقد ٕنكنل شركا

وفروعها يف أرتًنيا تحتكار السصؽ وتصريف اٞننتبات اليهصدية، كما ت ل الشركات الصطنية األثيصبية اضطهادًا  ب  بل 
حكص تها حينما فرضل عليها ضرائب باىظة، وعر لل تصدير  نتباهتا للخارج، وذلك بعد التصاطؤ    الشركة 

 .(ٕٙ)ئيلية الحا ٬نتلك بعض كبارىا الرأٚناليٌن األثيصبيٌن أسهماً فيها"اإلسرا
أبـر عدد  ب اتتفا يات بٌن  ٜٙٙٔأ ا حكص ة أثيصبيا فكاف  كسب اسرائيل  عها  ب نصع أخر "ففي عاـ 

طب، بعد أف دومن( لزراعة الق 6ٓٓٓٓٓ٘حكص ة أثيصبيا وإسرائيل أىدت حكص ة اإل رباطصر ّنصجبها ٙنسٌن ألف ىكتار )
نزعتها  ب ألحاهبا اٞنسلمٌن، وىي بالقرب  ب ضفاؼ نر )ستيل( الكبًن الناب   ب جباؿ أرتًنيا، و نحها لشركة 

ألف ىكتار لشركة إسرائيلية ل بية اٞنصاشي وبي  اٝنيار، وٟن ه الشركة فروع ل بية  ٕٓ)أنكصدي( اإلسرائيلية. كما أعطل 
سال ي. فياًل عب ألفي ىكتار لشركة )أناجب( اإلسرائيلية... أ ا القصارب اإلسرائيلية اإل (ٖٙ)اٞنصاشي يف إ ليم )ىرىر(

لصيد السمك  ب البحر األ٘نر فانا تعمل يف  يناء ) صصع( اإلريتًني اٞنسلم، وتشحب األٚناؾ باذف اٜنكص ة األثيصبية، 
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إيالت تعلب وتصدر  رة أخرل إ  خارج إسرائيل   ب اٞنستعمرة إ   يناء إيالت بدوف أية  عا الت أو رسـص ٗنركية، ويف
 .(ٗٙ)وت سيما إ  القارة اإلفريقية..."

وذكر الدكتصر عماد الديب خليل: "إف أثيصبيا تتحمل اٞنسؤولية األو  يف ى ا اإلفقار )ألرتًنيا( بتبميدىا 
 .(٘ٙ)باتتفاؽ    الرأٚنالية اإلسرائيلية"إل كانيات البالد ات تصادية، وتطبيقها لسياسة اتحتكار الزراعي واٜنيصا ، 

وإذا كاف ىناؾ  ب تصاطئ    اسرائيل، ىناؾ  ب رفض ذلك بدليل  ا ذكره )اٜناج إبراىيم أ٘ند أبص بكر اٟنرري( 
أحد زعماء جبهة التحرير يف  قابلة لو: "إف اٞنسلمٌن يف أثيصبيا ساخطصف على اٜنكص ة ٟن ا اٞنص ف اٞنشٌن  ب 

 .(ٚٙ)وحكص تو    إسرائيل جر٬نة شنعاء...." (ٙٙ)ف تعاوف ىيال سيالسيإسرائيل... أ
إف اٞنسلمٌن يف أثيصبيا، ويف كل  كاف، لب يرضصا أبدًا عب وجصد إسرائيل، وأف ف ة اإل رباطصر فق  ىي الحا 

 .(ٛٙ)اع فل باسرائيل
والقيادات اتفريقية وحصلل  ب  و د استطاعل اسرائيل هب ه الصسائل أف تناؿ تمييداً كبًناً  ب بعض لشخصيات

واستعداد  ٜٚٙٔخالٟنم على  كاسب كبًنة جدًا كانل نتاج تغلغلها يف ى ا اٛنزء  ب العامل إت أنو    حلصؿ ليف 
اسرائيل لشب ىبـص على البالد العربية، تفاوتل  صا ف بعض الدوؿ األفريقية ْناه ى ه اٜنرب، فهناؾ  ب أيد العرب 

يل، و د بٌن الدكتصر عماد الديب خليل ذلك ف كر:" أف ٠نلو الصزراء الصص ايل ٩نتم  ويقرر وىناؾ  ب أيد اسرائ
/حزيراف ٗاستعداده لتقد   عصنة عسكرية للعرب يف  عركتهم اٞنقبلة ضد إسرائيل، بينما ٤ند حكص ة اإل رباطصر تقـص يف 

تدخل الفعاؿ ضد إسرائيل، كما أ ر بارساؿ ٤ندة ُنشد  صات عسكرية على اٜندود الشر ية للسصداف بقصد إشغاٟنا عب ال
ألف رأس  ب األبقار... وأعلنل ٠نلة )أخبار الصتيات اٞنتحدة األ ريكية(  ٘ٔغ ائية  ستعبلة إ  اليهصد تتكصف  ب 

"أف انتصار إسرائيل يف الشرؽ األوس   د ٫نفف على أثيصبيا وبالد القرف اإلفريقي  ٜٚٙٔ/ٙ/ٜٔوالتقرير الدويل يف 
األخرل اتضطرابات الحا ت ًنىا بعض دوؿ اٞننطقة وك لك يعزز  ص ف الصتيات اٞنتحدة يف مشاؿ شر ي أفريقيا وحصض 

 .(ٜٙ)البحر األ٘نر على األ ل يف الص ل اٜناضر"
 الخاتمة

جاءت رملية الدكتصر عماد الديب خليل إ    ل ىك ا  صضصع ٞنا لو  ب   سي و٢ناطر على ذلك اٛنزء  ب 
اتسال ي أت وىص القارة اتفريقية. فقد اثرل الدكتصر ى ا اٛنانب بالك ًن  ب اٞنعلص ات القيمة الحا تبٌن  دل اٝنطر  العامل

 الصهيص  واتسرائيلي على القارة األفريقية.
جاء كتاب اٜنصار القاسي  مساتنا يف أفريقيا ليكمل رملية الدكتصر عماد الديب خليل حصؿ اٞنخاطر الحا كاف 

 د عليها دائماً  ب  بل الصهيصنية الحا ا تدت ّنخالبها وبصسائل واساليب ٢نتلفة إ  القارة اتفريقية.يؤك
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العامل وتسيما بعد شعصرىا بالعزلة الحا فرضها وجدت اسرائيل يف القارة اتفريقية  ا ٪نقق ٟنا اتنفتاح على 
عليها العرب فمخ ت ٕند بعال اهتا    زعماء و ادة والحاب رملوس ات صاؿ يف القارة اتفريقية إذ وجدت فيهم  ا ٪نقق 

 طمصحاهتا يف التغلغل.
ناؿ استقالٟنا ٣نا  هد الطريق كاف للدوؿ اتستعمارية اتوربية دوراً يف تغلغل اليهصد إ  القارة اتفريقية  بل أف ت

 لصلصؿ الصهيصنية واسرائيل إ  تلك القارة.
تنصعل أساليب وأنشطة التغلغل اتسرائيلي إ  القارة اتفريقية فتارة نراىا تغ ي حركات اتنفصاؿ وتارة تقـص بدعصة 

ٌن، فياًل عب اٞنياديب ال قافية، الفنية، زعماء و ادة الدوؿ اتفريقية للحيصر إ  اسرائيل لتمتٌن أوالر العال ة بٌن الطرف
التبارية، الصناعية والتبارية، فاستطاعل ب لك اسرائيل أف تتغلغل إ  القارة اتفريقية وتنشم ٟنا  صطم  دـ استمر إ  حد 

 يص نا ى ا.
 ىوامش البحث:

، مث أكمػل دراسػتو اٛنا عيػة يف كليػة ال بيػة جا عػة أكمػل دراسػتو اتبتدائيػة واٞنتصسػطة واإلعداديػة فيهػا ٜٖٜٔولد يف  دينة اٞنصلل عػاـ  (ٔ)
، والػػل درسػػتو العليػا يف اٞناجسػػتًن والػػدكتصراه، وىػػص  تخصػ  بالتػػاريخ اإلسػػال ي و هػػتم بفلسػفة التػػاريخ فيػػالً عػػب ٕٜٙٔبغػداد عػػاـ 

خٌن العػػرا يٌن اٞنعالػػريب، دار ابػػب  يػػايا الػػدعصة والعقيػػدة اإلسػػال ية، للمزيػػد  ػػب التفالػػيل ينظػػر: إبػػراىيم خليػػل العػػالؼ،  صسػػصعة اٞنػػؤر 
 .ٕٖٛ-ٕٖ٘، ص ص ٕ(، جٕٔٔٓاألثًن للطباعة والنشر، )جا عة اٞنصلل، 

، اٞنطبعػػة ٔللتفالػػيل عػػب ذلػػك ينظػػر: ١نمػػد ٘نػػدي علػػي، اتكتشػػافات اٛنغرافيػػة  ػػب القػػرف اٝنػػا و عشػػر إ   القػػرف التاسػػ  عشػػر، ط (ٕ)
 ٘(، ص ٕ٘ٔٓ-ر اٛنغػرايف والكشػصؼ اٛنغرافيػة، دار اٞنعرفػة اٛنا عيػة، )القػاىرة(، عيسى علي إبراىيم، الفكٖٜٔٔ-اٛنمالية، )القاىرة

 و ا بعدىا.
  ar.m.wikpedia.orgافريقيا على اٞنص    صسصعة ويكيبيديا:  (ٖ)
اس الصػػهيصنية تعػػرؼ كعقيػػدة  ص يػػة بمنػػا ات٬نػػاف بالصحػػدة القص يػػة ٛنميػػ  اليهػػصد اٞننحػػدريب  ػػب ألػػصؿ يهصديػػة فالسػػاللة والعػػرؽ ىػػي أسػػ (ٗ)

الصحػػدة بػػٌن اليهػػػصد، ا ػػا سياسػػياً فتعػػػرؼ بانػػا حركػػة الشػػػعب اليهػػصدي يف طريقػػة أنػػػاذ فلسػػطٌن وطنػػاً ٟنػػػم الػػحا يعتربونػػا ارض األجػػػداد 
 .ٖٓ(، صٜ٘ٙٔ -واتباء. فائز الصائغ، اتستعمار الصهيص  يف فلسطٌن، اٞنؤسسة العربية للدراسات والنشر، )د.ـ

يف ٓنصيل ظاىرة شعبية إ  حركة سياسية هتدؼ إ  إ ا ة وطب  ص ي لليهصد وحقهم يف تقرير  صًنىم   ػل  يُعد  ؤٕنر بازؿ  علماً حاٚناً  (٘)
نقطػػة ٓنػػصؿ يف حيػػاة اليهػػصد  ػػب اجػػل بنػػاء دولػػة يهصديػػة ٟنػػم، انطلقػػل الفكػػرة  ػػب  بػػل ثيػػصدور بنيػػا ٌن  ٜٚٛٔٗنيػػ  الػػدوؿ، فكػػاف عػػاـ 

 دينػة بػازؿ السصيسػرية، واسػتمد اسػم الصػهيصنية  ػب الشػصؽ إ  لػهيصف احػد األٚنػاء  زئيف ىرتزؿ ال ي عقد اٞنؤٕنر الصهيص  األوؿ يف
 .mfa.gov.jlعلى اٞنص    انعقد ّندينة بازؿ بسصيسراالتصراتية القد٬نة تورشليم، ينظر: اٞنؤٕنر الصهيص  األوؿ 

على  ٕٚٔٓنصفمرب، لبناف،  ٕ٘ف، جريدة اٜنياة، ٤ناح عبدال سليماف، يف   صية بلفصر ... اوغندا بديل فلسطٌن يف   كرات وايز ا (ٙ)
 www.alhayat.comاٞنص   

أسػػػػػػا ة عبػػػػػػدالر٘نب األ ػػػػػػٌن، التغلغػػػػػػل اإلسػػػػػػرائيلي يف افريقيػػػػػػا )اثيصبيػػػػػػا ا٧نصذجػػػػػػاً( واثػػػػػػره علػػػػػػى دوؿ حػػػػػػصض النيػػػػػػل الشػػػػػػر ي، علػػػػػػى اٞنص ػػػػػػ   (ٚ)
dispace.iua.eduosd 

http://www.alhayat.com/
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 بالعربيػػػة )القاضػػي  صسػػػى( وىػػػص عسػػكري وسياسػػػي إسػػرائيلي، ويعػػػد  ػػػب اك ػػر الشخصػػػيات اإلسػػرائيلية تػػػمثًناُ علػػػى  صشػػي دايػػػاف: تعػػين (ٛ)
إسػػرائيل يف ال الثػػٌن سػػنة األو   ػػب وجصدىػػا. شػػارؾ يف  عظػػم اٜنػػػروب العربيػػة اإلسػػرائيلية، اختػػتم حياتػػو بعػػد اف شػػارؾ يف  فاوضػػػات 

 يف تل ابيب ٜٔٛٔ/ أكتصبر ٙٔتصيف يف  ٜٜٚٔسالـ بٌن  صر وإسرائيل عاـ السالـ الحا انتهل بالتص ي  على  عاىدة ال
http://ar.m-wikipedia.org; www.aljazeera.net. 

 األ ٌن، اٞنصدر السابق. (ٜ)
وُنيػػػصر اٞن ػػػات  ػػػب  ُٖٜٓٔلػػػدـ ثيػػػدور ىًنتػػػزؿ رئػػػيو اٞننظمػػػة الصػػػهيصنية العاٞنيػػػة يف اٞنػػػؤٕنر اليهػػػصدي السػػػادس اٞننعقػػػد يف بػػػازؿ عػػػاـ  (ٓٔ)

شػػخاص ّنقػػ ح  د ػػو جصزيػػف شػػا ربلٌن وزيػػر اٞنسػػتعمرات يف اٜنكص ػػة الربيطانيػػة إنػػ اؾ  بػػل ثػػالث أشػػهر  ػػب انعقػػاد اٞنػػؤٕنر. تيػػمب األ
اٞنق ح إ ا ة  نطقة حكم ذايت لليهصد يف شرؽ أفريقيػة وىػص اٞنقػ ح الػ ي عػرؼ تحقػاً بػػػ)خطة أوغنػدا( انطلػق ا ػ اح شػا ربلٌن  ػب عػدة 

كػػانصف  ٔ ياسػية ُنتػػة. للتفالػػيل ينظػر: خالػػد اٜنػػروب، وطػب  ػػص ي لليهػػصد يف كينيػا )أغنػػدا(، لػػحيفة األيػاـ، األحػػد  صػاٌف ا ربياليػػة وس
 .al-ayyam.ps. على اٞنص   :ٜٕٔٓاألوؿ، اليمب، 

ت اٞنتحػدة بعػد اف ا٦نفػض دورىػا وادائهػا السياسػي، فػربزت الصتيػا ٜٖٜٔكاف لربيطانيا الدور األساسػي يف  يػاـ ىػ ا الكيػاف حػا عػاـ  (ٔٔ)
 ات ريكية بدورىا البارز والكبًن يف دعم و٘ناية إسرائيل و صاٌف اٜنركة الصهيصنية. ينظر:  هند النػداوي، إسػرائيل يف حػصض النيػل دراسػة

 .ٓٚ(، صٕٕٔٓيف اتس اتيبية اإلسرائيلية، دار العرو للتصزي  والنشر، )القاىرة، 
 األ ٌن، اٞنصدر السابق. (ٕٔ)
دولة أفريقيا وأسيصية، أستمر اٞنؤٕنر ٞندة سػتة أيػاـ كػاف النػصاة  ُٜٕنيصر  ٜ٘٘ٔيف  دينة باندونغ اتندونيسية عاـ  ؤٕنر باندون : عقد  (ٖٔ)

األو  لنشمة حركة عدـ اإل٥نياز، وكاف أبرز الشخصيات الحا حيرت اٞنؤٕنر الرئيو اٞنصػري عبػد النالػر باإلضػافة إ  رئػيو وزراء اٟننػد 
تػػص رئػػػيو يصغسػػالفيا والػػػرئيو السػػصدا  إٚناعيػػل األزىػػػري و جبهػػة التحريػػػر الػػصطين كمالحػػػد. تبػػىن اٞنػػػؤٕنر جػػصاىر تؿ نػػرو وجصزيػػػف تي

 ٠ٜٔ٘٘نمصعة  ب القرارات لصاٌف القيايا العربية وضد اتستعمار للمزيد  ػب التفالػيل ينظػر: عمػرو زكريػا خليػل،  ػؤٕنر بانػدون  عػاـ 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اٞنص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  : ،  قإ٘ٔٓواثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائيل يف اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا، 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?   :؛ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اٞنص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ويكيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديا اٞنصسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصعة اٜنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

   bayan.aewww.al، على اٞنص    ٜٜٜٔأغسطو/ اب ٘ٔنبيل سامل، التغلغل الصهيص  يف افريقيا، جريدة البياف،  (ٗٔ)
، اٞنؤسسػػػػة اٞنصػػػرية للتسػػػػصؽ والتصزيػػػػ ، ٔالعال ػػػػات اإلسػػػرائيلية اتفريقيػػػػة، ترٗنػػػة عمػػػػرو زكريػػػػا خليػػػل، ط -اريػػػو عصديػػػػد، إسػػػرائيل وافريقيػػػػا (٘ٔ)

 .ٕٕ(، صٕٗٔٓ -)القاىرة
هادة ال انصيػػة يف ، حصػػل علػػى شػػٙٛٛٔاٚنػػو حػػا  افبػػدورجريب )ديفيػػد بػػب غصريػػصف( ولػػد يف بصلنػػك )بصلنػػدا اتف( التابعػػة لروسػػيا عػػاـ  (ٙٔ)

يف كليػة القػانصف، تػمثر بالكتػاب الػ ي ألػدره  ٕٜٔٔيف عػاـ  يف تركيػا Constantinopleبصلنك مث اكمػل دراسػتو اٛنا عيػة َنا عػة 
، وكػػاف ٜٛٗٔىرتػػزؿ )الػػدوؿ اليهصديػػة( إذا كػػاف يػػؤ ب بالصػػهيصنية العمليػػة السػػاعية إ  إ ا ػػة دولػػة لليهػػصد،  ػػاد انتصػػارات ٟنػػم يف حػػرب 

، للمزيػػد  ػػب التفالػػيل عنػػو ينظػػر: كتػػاب ٜٛٗٔالػػبح اوؿ رئػػيو وزراء إلسػػرائيل بعػػد عػػاـ  ٖٜٙٔو  ٜٙ٘ٔاً فػػاعال يف حػػرو عنصػػر 
 .ٛٛ-ٙٚ(، ص ص ٜٜٙٔ، )تل أبيب، ٔ، طٔدولة إسرائيل اجملدّدة، عاـ عفيد،    -ديفيد بب غصريصف

ماء األفار ة، شارؾ يف ىػ ا اٞنػؤٕنر زعمػاء كػل  ػب  صػر واٞنغػرب وليبيػا جاء ى ا اٞنؤٕنر بدعصة  ب اٞنلك اٞنغرو ١نمد اٝنا و للقادة والزع (ٚٔ)
حكص ػة اٛنزائػػر اٞنؤ تػة، سػػيالف، غينيػا، غانػػا،  ػايل، وكػػاف اٟنػدؼ الرئيسػػي  ػب  ػػؤٕنر الػدار البييػػاء إ٩نػاد حػػل سػلمي بػػٌن فرنسػا واٛنزائػػر 

 .ٕ٘ديد، اٞنصدر السابق، ص... ينظر: عص ٜٓٙٔوك لك ٜنل  شكلة الكصنغص الحا حصلل على استقالٟنا يف 

http://www.albayan.ae/
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 اٞنصدر نفسو. (ٛٔ)
 .ٜٚٔاأل ٌن، اٞنصدر السابق، ص (ٜٔ)
، ٔنرجػػػل  ػػػب كليػػػة اٞنعلمػػػٌن ٜٙٓٔجصلػػػدا  ػػػائًن: ولػػػدت يف  دينػػػة كييػػػف باوكرانيػػػا، ىػػػاجرت  ػػػ  عائلتهػػػا إ  الصتيػػػات اٞنتحػػػدة عػػػاـ  (ٕٓ)

إ  فلسػػطٌن، عملػػل يف ٢نتلػػف اٞنهػػب  ٕٜٔٔ، ىػػاجرت عػػاـ ٜ٘ٔٔو ارسػل التػػدريو، مث انظمػػل إ   نظمػػة العػػدؿ الصػػهيصنية عػاـ 
(، ٜٗٚٔ-ٜٜٙٔ، تصلل عػدة وزارات إ  اف ألػبحل رئيسػة وزراء إسػرائيل )ٜٜٗٔ بل انتخاهبا عيصاً يف الكينسل اإلسرائيلي عاـ 

، ، مشػػو للنشػػر والتصزيػػ ٔودفنػػل يف  دينػػة القػػدس، عبػػدالكر  اٜنسػػين، الصػػهيصنية الغػػرب واٞنقػػدس والسػػياحة، ط ٜٛٚٔ اتػػل عػػاـ 
 .ٕٚٗ(، صٕٓٔٓ)القاىرة، 

 ٕٕعصديد، اٞنصدر السابق، ص (ٕٔ)
 .ٖٓ-ٜٕاٞنصدر نفسو ص (ٕٕ)
  www.albayan.aeعلى اٞنص    ٜٜٜٔأغسطو/ اب/  ٘ٔنبيل سامل، التغلغل الصهيص  يف افريقيا، جريدة البيانػ  (ٖٕ)
يف عهػػػد اتنتػػػداب الربيطػػػا  علػػػى  ٕٜٓٔرائيلية تمسسػػػل يف  دينػػػة حيفػػػا عػػػاـ اٟنسػػػتدروت: ىػػػص اتٓنػػػاد العػػػاـ لنقابػػػات العمػػػاؿ اإلسػػػ (ٕٗ)

-ويكبيديا-فلسطٌن، اٟندؼ  ب انشائو عملية استيطاف األرض، وبناء ٠نتمعاً يهصدياً، لو  اعدة ٗناىًنية واسعة للمزيد ينظر ىستدروت
  ar.m.wikpedia.orgاٞنصسصعة اٜنرة على اٞنص   

( شػركة إسػرائيلية تعمػل يف اثيصبيػا يف ٠نػاؿ الزراعػة. والنشػاط اتسػتخبارايت اإلسػرائيلي يف القػارة ٙٗسرائيلية اف )اشارت وزارة اٝنارجية اإل (ٕ٘)
اإلفريقيػػػة يعػػػػصد إ  بدايػػػػة  يػػػػاـ اسػػػػرائيل، ينظػػػػر: عػػػػادؿ عمػػػػر، كيفيػػػػة التصػػػػدي للتصسػػػػ  اإلسػػػػرائيلي يف افريقيػػػػا،  ركػػػػز  قديشػػػػص للبحػػػػصث 

  mogadishucenter.com  ، على اٞنص ٕٚٔٓوالدراسات )د.ـ، 
وخػػالؿ ىػػ ه اٞنػػػدة كانػػل ىنػػػاؾ زيػػارات لػػصزيرة اٝنارجيػػػة اإلسػػرائيلية جصلػػدا  ػػػائًن إ  اثيصبيػػا يف عػػػاـ  ٓٛٔاأل ػػٌن/ اٞنصػػدر السػػػابق، ص (ٕٙ)

 .ٖٓ، ينظر: عصديد، اٞنصدر السابق، صٜٗٙٔ، وكانل الزيارة األخًنة ٟنا يف سنة ٖٜٙٔوا   شرؽ افريقيا يف عاـ  ٕٜٙٔ
 .ٓٛٔ، اٞنصدر السابق، صاأل ٌن (ٕٚ)
 .ٖٛٔاٞنصدر نفسو، ص (ٕٛ)
 .ٕٚ(، ص ٕٓٔٓ، دار ابب ك ًن، )د شق، ٔعماد الديب خليل، اٜنصار القاسي  مساتنا يف أفريقيا وثائق يف تار٫ننا اٞنعالر، ط (ٜٕ)
 .ٕٛنقالً عب: اٞنصدر نفسو، ص  (ٖٓ)
 free( و عناىػا اٜنػر فتتكػصف بػ لك كلمػة )freeو عناىػا البنػاء، وييػاؼ إليهػا كلمػة )  (Masonاٞناسصنية: لفد  شتق  ػب لفػد ) (ٖٔ)

Mason)   .أي البنػاملوف األحػرار وىػم ير ػزوف بػ لك إ  البنػاء الػ ي سػيبين ىيكػل سػلماف، والػ ي ٬ن ػل بػزعمهم ر ػز ١نكمػة التنظػيم
الشخصػيات اٞنر ص ػة يف هتدؼ اٞناسصنية إ  سيطرة اليهصد على العامل فهي حركة تنظيمية خفية سرية إرىابيػة غا يػة ُجػل أعيػاءىا  ػب 

العامل يصثقهم عهد ُنفد األسرار ويقص صف ّنا يسمى باوافل، للتبم  والتخطي  والتكليف باٞنهاـ.  صسػصعة اٞنػ اىب الفكريػة اٞنعالػرة 
ٞناسػػصنية ذلػػك العػػامل اجملهػػصؿ دراسػػة يف األسػػرار للتفالػػيل ينظػػر:  لػػابر طعيمػػة، ا ؛https://dorar.net/mazahibعلػػى اٞنص ػػ : 

 و ابعدىا. ٘ٔالتنظيمية لليهصدية العاٞنية، دار اٛنيل، )بًنوت، د.ت(، ص 
والػحا دبراىػا عبيػد كرو ػي ّنسػاعدة جصليػصس فًنيػري وضػباطو  ػب اليهػصد الػ يب  ػا صا هببػـص  ٠ٜٔٙٗنزرة ز٤نبار: حػدثل اجملػزرة يف عػاـ  (ٕٖ)

عبػػػد ال التػػػل، األفعػػػػى اليهصديػػػة يف  عا ػػػػل اتسػػػالـ، اٞنكتػػػػب  اجر والشػػػػصارع و ػػػا صا بقتػػػل كػػػػل عػػػرو  سػػػػلم.وحشػػػي علػػػى اٞننػػػػازؿ واٞنتػػػ
؛ ٗنػاؿ عبػد اٟنػادي ١نمػد  سػعصد  ووفػاء ١نمػد رفعػل ٗنعػة، افريقيػا يػراد ٟنػا أف ٕنػصت جصعػاً، ٜٙٔ(، ص ٜٔٚٔاتسال ي، )بػًنوت، 
 books.google.iqعلى اٞنص    ٕٖٔ)د.ـ، د.ت(، ص 

http://www.albayan.ae/
https://dorar.net/mazahib؛
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 ٖٔحػا  ٜٚٙٔ/ يصليػص ٙٔكة بيافرا : اٜنرب األىلية النيبرية تعرؼ أيياً ُنرب بيافرا، والحا ىي عبػارة عػب نػزاع  سػلح اسػتمر  ػب حر  (ٖٖ)
يف ١ناولػػة  ػػب وتيػػات اٛننػػصب الشػػر ي النيبػػري لالسػػتقالؿ عػػب الدولػػة اتٓناديػػة يف نيبًنيػػا وإعػػالف ٗنهصريػػة بيػػافرا: ينظػػر: ٜٓٚٔينػػاير 

 .ar.m.wikipedia.orgنيبًنية  صسصعة ويكيبيديا اٜنرة  ب اٞنص  : اٜنرب األىلية ال
 .ٕٛخليل اٞنصدر السابق، ص  (ٖٗ)
 اٞنصدر نفسو. (ٖ٘)
 عهد العمل باسرائيل: ىػص  عهػد لألُنػاث البيصلصجيػة، وىػص  عهػد حكػص ي ٫نػت  باألُنػاث البيصلصجيػة، كالكيميػاء الطبيػة وعلػم البي ػة،  (ٖٙ)

 ٕٜ٘ٔ( عاٞنػاً. تمسػو عػاـ ٓ٘ٔ(  سػتخدـ و )ٖٓ٘صب تػل أبيػب، يعمػل فيػو حػصايل )(كػم جنػٕٓيقػ  يف نػيو لػهيصنة علػى بعػد )
  ب  بل اتستاذ ابرتشيل بًن٨ناف و ستشار رئيو الصزراء ديفيد بب غصريصف، ورئيو البحث والتطػصير يف وزارة الػدفاع. ينظػر علػى اٞنص ػ :

https//: ar.m.wikipedia.org. 
 .ٜٕنقالً عب خليل، اٞنصدر السابق، ص  (ٖٚ)
أو كمػا تسػػمى أـ األطبػاء  ػب عائلػة ارسػتقراطية  ػب كبػػار العػائالت اٞنصػرية والػدىا حسػٌن عابػديب باشػػا  الػدكتصرة زىػًنة حػافد عابػديب: (ٖٛ)

عيػػص ٠نلػػو الشػػيصخ الػػ ي يتمتػػ  ُنػػو اسػػال ي عميػػق علػػى الػػرغم  ػػب حصػػصلو علػػى دراسػػاتو العليػػا  ػػب فرنسػػا، وىػػي أوؿ طبيبػػة عربيػػة 
كمػػا كانػػل أوؿ سػػيدة تُعػػٌن يف ىي ػػة التػػدريو يف اٛنا عػػات اٞنصػػرية.   ٜٛٗٔطبػػاء اٞنلكيػػة يف لنػػدف سػػنة ٓنصػػل علػػى درجػػة عيػػصية األ

 https://www.egyptiantalks.org للمزيد عنها ينظر: دكتصرة زىًنة عابديب... ىك ا تكصف النساء على اٞنص   :
 .ٖٓخليل، اٞنصدر السابق، ص  (ٜٖ)
 .ٕٖخليل، اٞنصدر السابق، ص  (ٓٗ)
 .ٖٖسو، ص اٞنصدر نف (ٔٗ)
 .ٖٖخليل، اٞنصدر السابق،  (ٕٗ)
 أ٘ندو بللص: ُولد ّندينة رباح يف وتية سصكصتص، وكاف أجداده  ػب اٞنناضػلٌن  ػب أجػل اإلسػالـ، التحػق بكليػة اٞنعلمػٌن ّندينػة كاسػيتا عػاـ (ٖٗ)

، كمػا ُعػٌن عيػصاً يف -صويل العهد سلطاف سػصكصت–وُعٌن  ديراً ٞنركز رباح، حصل على لقب سردونا  دينة سصكصتص وال ي يعين  ٕٜٙٔ
اجمللو التشريعي لدستصر نيبًنيا، ألبح الناطق الرٚني باسم إ ليم مشاؿ نيبًنيا داخل اجمللػو، دافػ  بقػصة عػب اإلسػالـ، وو ػف بصػالبة 

يػػل  بعػػد ألػػبح رئػػيو وزراء الشػػماؿ وظػػل يف  نصػػبو إ  أف اُغت ٜٗ٘ٔأ ػػاـ ١نػػاوتت اإلدارة الربيطانيػػة، تػػص  بعػػض الػػصزارات، ويف عػػاـ 
 استقالؿ نيبًنيا. ينظر: سردونا أ٘ند بللص رئيو وزراء مشاؿ نيبًنيا على اٞنص  :

Menoflostylory.wordpress.com; http://www.waqfeya.com/book.php;b:d=6828 . 
 .ٖٗخليل، اٞنصدر السابق، ص (ٗٗ)
 ي ٫ندـ  دينة تغصس الصا   يف جنصب غرب نيبًنيا  طار تغصس: يعرؼ أيياً باسم  طار  صرتات ١نمد الدويل وىص اٞنطار الرئيو ال (٘ٗ)

يف  دينػػػػػة أيكيبػػػػػا عالػػػػػمة وتيػػػػػة تغػػػػػصس، ويعػػػػػرؼ بمسػػػػػم  طػػػػػار تغػػػػػصس أييػػػػػاً ينظػػػػػر:  طػػػػػار  صتػػػػػات ١نمػػػػػد الػػػػػدويل علػػػػػى اٞنص ػػػػػ : 
iq.wego.com. 

 .ٖ٘خليل، اٞنصدر السابق، ص (ٙٗ)
 .ٖ٘اٞنصدر نفسو، ص (ٚٗ)
فرا الصػػراع والتػػصترات ات تصػػادية والعر يػػة وال قافيػػة والدينيػػةبٌن ٢نتلػػف الشػػعصب كػػاف  ػػب األسػػباب الػػحا أدت إ  حػػرب األنفصػػاؿ يف بيػػا (ٛٗ)

 .Marefa.orgاجملصدة يف نيبًنيا... كانل ى ه اتختالفات السبب الرئيو ألنداع اٜنرب األىلية النيبًنية. للتفاليل ينظر: اٞنص   
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 .ٖٚخليل، اٞنصدر السابق، ص (ٜٗ)
 .ٖٚاٞنصدر نفسو، ص (ٓ٘)
 ػ   UPENAMOبصاسطة د ػ   ٕٜٙٔقصد هبا جبهة ٓنرير  صز بيق وىص حزب سياسي تمسو اٜنزب يف عاـ  نظمة فريلمص: ي (ٔ٘)

UNAMMI ورئيو اٜنزب أر اندو غيبصزا، واٜنزب  نتسب لالش اكية الدولية جهة ٓنرير  صز بيق. ويكيبيديا اٞنصسصعة اٜنرة على ،
 .ar.m.wikipedia.orgاٞنص   

ركة سػصليو بصنيػو: شػركة ا تصػادية  ػب تمسػيو اٟندرسػتصد العا ػة. أدت ىػ ه الشػركة دوراً كبػًناً يف بنػاء . شػٖٚخليل، اٞنصدر السابق، ص (ٕ٘)
وترسػػيخ ات تصػػاد اإلسػػرائيلي  ػػب خػػالؿ  بػػادرات و شػػاري  العمػػل الػػحا كانػػل تقػػـص بتنفيػػ ىا يف إسػػرائيل، وتػػصفر أ ػػاكب عمػػل لعشػػرات 

بنػاء ولػناعة( مث -ٓنل شعار )شركة العماؿ العربية اٞنسا٨نة لألشػغاؿ العا ػة ٖٕٜٔاألتؼ  ب العماؿ واٞنصظفٌن. جرل تمسيسها عاـ 
 .Madarcenter.orgتفرعل عنها شركات أخرل يف  يديب ا تصادية أخرل. ينظر على اٞنص   :

بػاٝنربة الفنيػة والعلميػة   عهد الدراسات اإلفريقيػة يف حيفػا: عملػل إسػرائيل علػى تقػد  اٞنسػاعدات اٞناليػة والعلميػة لتمػد الػدوؿ اإلفريقيػة (ٖ٘)
قيػػا، وتزودىػػا بالتكنصلصجيػػا اٞنتطػػصرة الػػحا تفتقػػدىا القػػارة اإلفريقيػػة باحتياجاهتػػا التقنيػػة أو ىػػص أحػػد أسػػاليب إسػػرائيل يف التغلغػػل داخػػل إفري

، السػػنة ٔٗ٘ٚٗالعػػدد  وتعػػد دورات تدريبيػػة خالػػة لألفار ػػة يف إسػػرائيل. ٚنػػاح ديػػاب، التغلغػػل ال قػػايف اإلسػػرائيلي يف القػػارة السػػمراء،
ٔٗٔ ،ٕٓٔٚ. 

شركة النبمة السصداء للنقل البحري: واحدة  ب الشػركات الػحا انشػمهتا اسػرائيل يف الػدوؿ اتفريقيػة وٓنديػداً يف غانػا. ينظػر: عػا ر خليػل  (ٗ٘)
تشػػػارات، )بػػػًنوت، د.ت(، ،  ركػػػز الزيتصنػػػة للدراسػػػات واتسٔأ٘نػػد، السياسػػػة اٝنارجيػػػة اتسػػػرائيلية ْنػػػاه افريقيػػػا )السػػصداف أ٧نصذجػػػاً(، ط

 www.books.google.iq. على اٞنص  : ٛ٘ص
 .ٖٚخليل، اٞنصدر السابق، ص (٘٘)
 .ٖٛنقالً عب خليل، اٞنصدر السابق، ص (ٙ٘)
 نظمة الناحاؿ:  نظمة عسكرية زراعية تيم أفراد التبنيد اتجباري ال يب يرغبصف يف اٝند ة العسكرية يف  ستعمرات اٜندود إذ يتلقػى  (ٚ٘)

عسػػكرياً ابتػػدائياً ٞنػػدة ثػػالث اشػػهر، مث ينتقلػػصف إ  احػػدل  سػػتعمرات اٜنػػدود، إذ يتلقػػصف ىنػػاؾ تػػدريباً زراعيػػاً ٞنػػدة تسػػعة  أفرادىػػا تػػدريباً 
 www.mokatal.comأشهر مث يلتحقصف بعدىا بكتائب النحاؿ. ينظر: نظرية األ ب اإلسرائيلي على اٞنص  : 

 .ٖٛخليل، اٞنصدر السابق، ص (ٛ٘)
 .ٖٛخليل، اٞنصدر السابق، ص (ٜ٘)
 .ٜٖخليل، اٞنصدر السابق، ص  (ٓٙ)
 .ٔٗاٞنصدر السابق، صنقالُ عب: خليل،  (ٔٙ)
فقػدت عملػل الشػركات اإلسػرائيلية يف ٢نتلػف أنػصاع بػرا   التنميػة و ػب ىػ ه الشػركات شػركة سػصليو بصنيػو الػحا   .ٖٗاٞنصػدر نفسػو، ص (ٕٙ)

وشػركة الػنف  اإلسػرائيلية يف التنقيػب عػب الػنف ،  عملل على رلف الطرؽ وشػركة تمىػل يف القيػاـ بدراسػات حػصؿ تطػصير التػزود باٞنيػاه،
بلػد، وشركة أسيا وألدا  صنعاً إلنتاج األدوية وغًنىا  ب الشركات. ينظر: أسرائيل وأفريقية اسرار التصغل اإلسرائيلي يف أثيصبيػا، لػحيفة ال

 .ٕٗٔٓنصفمرب،  ٘األربعاء، 
نة ىرر يف إ ليم ٪نمل اتسم ذاتو ويق  يف أ صػى شػرؽ أثيصبيػا، وىػص  ػب . وإ ليم ىرر: تق   ديٗٗنقاًل عب خليل، اٞنصدر السابق، ص (ٖٙ)

كم(، ٕنيزت ىرر بنظاـ ْناري و نتبات حرفيػة  شػهصرة، ٓٓ٘ألغر أ اليم البالد  ساحًة و كاناً يبعد عب العالمة أديو أبابا بنحص )
راسات اإلسال ية، و تحف ٪نتصي عدداً كبًناً  ب ( ضريح أولياء، إضافًة إ   ركز للدٕٓٔ(  سبداً، وتيم ك لك )ٜٜوٓنتصي على )
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 صروثػػػػػػات اٜنيػػػػػػارة اإلسػػػػػػال ية اٟنرريػػػػػػة القد٬نػػػػػػة. للمزيػػػػػػد ينظػػػػػػر: ىػػػػػػرر األثيصبيػػػػػػة ٓنتيػػػػػػب اٞنػػػػػػ ذف وعلػػػػػػى أبصاهبػػػػػػا اليػػػػػػباع علػػػػػػى اٞنص ػػػػػػ  
www.aljazeera.net . 

 .٘ٗنقالً عب خليل، اٞنصدر السابق، ص  (ٗٙ)
 .٘ٗخليل، اٞنصدر السابق، ص (٘ٙ)
اٚنو رأس تػافري  كػصنب، وأنػ  لنفسػو لقػب  ٕٜٛٔىيال سيالسي: إ رباطصر أثيصبيا وأحد أك ر اٜنكاـ إثارًة للبدؿ، ولد يف ٕنصز/يصليص  (ٙٙ)

، ٖٜٔٔاـ ، وض  دسػتصراً للػبالد عػٖٜٓٔمث إ رباطصراً يف  ٕٜٛٔىيال سيالسي، أي  صة ال الصت، نصب نفسو  لكاً على أثيصبيا سنة 
بعػػد أف حػػررت  ٜٔٗٔففػػر إ  السػػصداف مث إنكلػػ ا الػػحا أعادتػػو إ  العػػرش يف عػػاـ  ٖٜ٘ٔواجػػو القػػصات اإليطاليػػة، ولكنػػو ُىػػـز يف عػػاـ 

 أثيصبيا...
 .٘ٗخليل، اٞنصدر السابق، ص  (ٚٙ)
 .٘ٗاٞنصدر نفسو،  ص (ٛٙ)
 .٘ٗنقالً عب خليل، اٞنصدر السابق، ص (ٜٙ)
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 ملتخلص البحث
ىدؼ البحث ا  التعرؼ على دور اتسرة اٞنصللية يف تنمية ورعاية اٞنصىصبٌن يف ضصء بعض اٞنتغًنات ولتحقيق      

 ب فقرة، وبعد التمكد  ب الصدؽ وال بات، طبقل على عينة  تكصنة  ٕٓأىداؼ البحث، لممل استبانة  تكصنة  ب 
( أسرة  صللية ٬ن لصف أسر اٞنصىصبٌن ا اختيارىم بطريقة عشصائية، وبعد  عاٛنة البيانات إحصائيا، تصلل البحث ا  ٖٕ)

عدد  ب النتائ  أ٨نها أف اٞنستصل التعليمي للصالديب لو دور كبًن يف تنمية اٞنصىبة، واف اتستقرار اتسري وأتباع اتساليب 
و تمثًن ا٩ناو يف تنمية ورعاية اٞنصىصبٌن، كما أف للقراف الكر  دور كبًن وبالغ و ؤثرا يف تنمية اتسرية السصية والصحيحة ل

 اٞنصىبة، أ ا عب اٞنستصل ات تصادي فلم يكب لو دور كبًن يف تنمية اٞنصىبة ُنسب أفراد عينة البحث. 
 اٞنصىصبٌن، التنش ة اتسرية ال لمات المفتاحية :

Summary of the research 
     The aim of the current research is to identify the role of the 
communicative family in the development and care of talented people in the 
light of some variables and to achieve the objectives of the research, designed 
a questionnaire consisting of  ( 20) paragraphs, and after confirmation of 
honesty and consistency, applied to a sample composed of ( 23 ) After the 
statistical data processing, the research reached a number of results, the most 
important of which is that the educational level of the parents has a great role 
in the development of talent, and that family stability and following the 
correct and correct family methods in gifted education have a positive effect 
on the development and care of the gifted. And the impact on the 
development of talent, while the economic level was not a significant role in 
the development of talent according to members of the research sample.          
Keywords: gifted، family upbringing   

 المقدمة
بو العزيز يف  صلو "بسم ال الر٘نب الرحيم" ولقد أتينا اٞنصىبة ىي نعمة  ب ال  َعز وجلر  يهبها  ب يشاء، فقاؿ يف كتا    

 ( ّنعىن الفهم والعلم.  ٕٔلقماف اٜنكمة" ) لقماف 
إّف اٞنصىبة يف كل و ل وز اف ٓنتاج ا  اىتماـ ورعاية و تابعة  ب اتسرة، إذ تعد البناء اتوؿ للمصىصب، فهص      

تصفرت ٟنا الرعاية واتىتماـ أو د ت بل وٕنصت، ل لك وجب عليها كالشبرة الصغًنة الحا تزرع فتنمص وت مُر إذا  ا 
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اتىتماـ باٞنصىصب  ن  الصغر، ألف الدور ال ي يق  على عاتقها ت بل واجملتم  ىص اتىتماـ وتقد  الرعاية ٟن ه اٞنصىبة 
تفص ها وتقد ها إذا  ا أحسنل  ن  الصغر ا  التخرج إذ أنم يشكلصف ثروة األ ة الغالية، و ستقبل ازدىارىا وتطصرىا و 

رعايتهم، وبالتايل ٩نب تقد  الدعم النفسي واتجتماعي والصحي والتعليمي وات تصادي  ٟنم،    وض  الربا   
التصجيهية الصحيحة والحا  ب خالٟنا تيمب ٟنم ٧نصًّا نفسيًّا وعقليًّا واجتماعيًّا  تكا اًل ٥نص اٞنسار الصحيح إف وجهل 

وعلى ٥نص أ  ل فهم عنصاف اٞنستقبل وأساس كل نشاط ا تصادي أو إجتماعي فهم اٞنخ عصف ً ولحيحا ًتصجيها سليما
واٞنبدعصف، ولقد أثبل لنا تاريخ اإلنسانية أف اتىتماـ اٞنبكر باألطفاؿ اٞنصىصبٌن تبد أف يعصد على ٠نتمعهم بالك ًن  ب 

بصلفها اوتيب األوؿ للطفل ل لك سعى الباحث أ  دراسة الفصائد، ل لك فمف أىم أسباب وجصد اٞنصىبة ىي األسرة، 
 دور اتسرة يف رعاية وتنمية اٞنصىصبٌن يف  دينة اٞنصلل واٞنتم لة بػػػ أسر تال ي   درسة اٞنصىصبٌن 

بقية  عظيمة وكبًنة تٓنصى وتتعد، إذ فيلو علىً لقد َ ّب ال سبحانو وتعا  على اتنساف نعما اةاًل: مش لة البحث :
اٞنخلص ات بالنطق والعقل والعلم واعتداؿ اٝنلق، وى ا  ب كر و وفيلو سبحانو وتعا  لالنساف، فياًل عب ذلك فاّف 
ىنالك بعض  ب ألناس اختصهم ال سبحانو وتعا  وكر هم و يزىم عب غًنىم  ب بين أدـ بالعقل واٞنصىبة والتفصؽ 

ٜنياة، وإذا  ا تصفر ٟنؤتء الناس التنمية والرعاية اتسرية الصحية والسليمة بشكل غًن عادي يف ٠ناؿ أو أك ر  ب ٠ناتت ا
واتستقرار اتسري والدعم والتشبي  الالـز ليربز  نهم العديد  ب اٞنبدعٌن واٞنتميزيب والعلماء، ٟن ا السبب ألبحل 

وحاجة  لحة وضرورة حتمية و سار ناجح  ب رعاية اٞنصىصبٌن واٞنتفص ٌن  ب  بل اتسرة واٞندرسة واجملتم  أ رًا ضروريًا 
 سارات التنش ة يف ٠نتمعاتنا العربية والعرا ية بشكل عاـ و٠نتم   دينة اٞنصلل بشكل خاص، ذلك أنم ثروة وطنية غًن 

يف عدد   ابلة للتعصيض، وأىم وسائل ٓنقيق التقدـ والر ي، ونرل اليـص أف  صضصع رعاية اٞنصىصبٌن  د ت ى اىتما اً  تزايداً 
كبًن  ب الدوؿ العاٞنية والعربية، اذ أدركل تلك الدوؿ أّف تطصرىا وتقد ها  رىصف برعاية اٞنصىصبٌن، وى ه حقيقة ت ٓنتاج 
إ  دليل،  فهم  شروع  ستقبل بارز وأثر بالغ يف تطصر األ ة وتقد ها وتفص ها  ب أجل ذلك تبد  ب تيافر اٛنهد 

  اٛنهد والرعاية الالز ة ٟنم وهتيمهتم وإعدادىم يف خد ة وطننا اٜنبيب و دينة اٞنصلل، اتسري واٞندرسي واجملتمعي لتقد
و ب ىنا تنب   شكلة البحث اٜنايل يف الكشف عب دور التنمية والرعاية اتسرية يف تنمية اٞنصىصبٌن يف ضصء بعض 

 اٞنتغًنات  
 ثانياً: أىداف البحث : ي دف البحث الى :

 ً.ٞنصىصبٌن وأىم العصا ل الحا ْنعل  ب الفرد  صىصباالتعرؼ على  اىية ا .ٔ
 التعرؼ على دور اتسرة اٞنصللية يف رعاية وتنمية اٞنصىصب.  .ٕ
 الكشف عب الدور اتسري يف رعاية وتنمية اٞنصىصب يف ضصء اٞنتغًنات اآلتية : .ٖ

 اٞنستصل التعليمي وال قايف لألسرة 
 اٞنستصل اتجتماعي وات تصادي لألسرة 
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 ر وال اب  اتسري اتستقرا 
 ثالثًا: أىمية البحث:

 تنب  أ٨نية البحث ٞنا ٪نظى بو اٞنصىصبٌن اليـص  ب اىتماـ كبًن يف كل اجملتمعات العاٞنية والعربية.  -ٔ
 حاجة اجملتم  اٞنصللي ا  دعم اٞنصىصبٌن ورعايتهم على اٞنستصل العاٞني يف اختصالات ٢نتلفة.-ٕ
تعلقة باٞنصىبة يف  دينة اٞنصلل ل ا يعد البحث ١ناولة لسد ى ا النق  كصلفِو دراسة  لة البحصث والدراسات اٞن -ٖ

جديدة تياؼ ا  الدراسات يف ى ا اجملاؿ، و٬نكب للباح ٌن  ب طلبة الدراسات العليا واتسات ة اتستفادة  ب نتائ  ى ا 
 البحث. 

 لمحة تاريخية عا ةاقع االىتمام صالموىوصيا:  )المبحث االةل(
ظهر اتىتماـ باٞنصىصبٌن يف العراؽ بصصرة واضحة يف ناية الستينيات  ب القرف العشريب، إذ استحدثل يف العاـ      

اٞنديرية العا ة للرعاية العلمية، كما وشارؾ  يف اٜنلقة ال بصية الحا أ ا ها "٠نلو اٛنا عة العربية" واٞنصسص ة بػ  ٜٜٙٔ
أنش ل يف بغداد  ديرية ال بية للعناية  ٕٜٚٔالبالد العربية(( يف نفو العاـ، أ ا يف العاـ ))تربية اٞنصىصبٌن واٞنتفص ٌن يف 
شارؾ العراؽ يف أوؿ  ؤٕنر دويل عاٞني لرعاية اٞنصىصبٌن وال ي عقد يف لندف، وبعدىا  ٜ٘ٚٔباألطفاؿ اٞنصىصبٌن، ويف عاـ 

، وشهد ٜٚٚٔ ٌن واٞنصىصبٌن وكاف ذلك يف العاـ أولى رئيو الدولة ) ا٘ند حسب البكر( بفتح  درسة خالة للمتفص 
ألدار أ رٍا بفتح  درسة خالة للمصىصبٌن، واعلب وللمرة اتو  عب " شروع  درسة اٞنصىصبٌن" يف العاـ  ٕٜٛٔعاـ 

بعد إلدار  انصف  دارس اٞنصىصبٌن يف العلـص وأرسل العراؽ يف حينها وفديب ا  الصتيات اٞنتحدة ات ريكية  ٜ٘ٛٔ
ٞنملكة اٞنتحدة للتعرؼ على ْنارب ى ه الدوؿ يف ٠ناؿ رعاية اٞنصىصبٌن، "و د أفتتحل أوؿ  درسة للمصىصبٌن  عاـ وا

إذ ٔنرجل أوؿ دفعة عاـ   ٕٔٓٓ/٘/ٖٕبتاريخ  ٕٙٔلدر  انصف  درسة اٞنصىصبٌن ر م  ٕٔٓٓ، ويف العاـ ٜٜٛٔ
 درسة اٞنصىصبٌن على تمسيو  درسة تسمى )ّندرسة وين   انصف  (ٔ)وا  بصٟنم يف اٛنا عة ات ريكية بقطر" ٕٗٓٓ

اٞنصىصبٌن( ترتب  بصزير ال بية ويكصف  قرىا العالمة بغداد ولو لالحية فتح  درسة يف كل ١نافظة إذا تصفر العدد اٞنناسب 
تهم  ب الطالب على أف تتص  ىي ة رعاية اٞنصىصبٌن بشكل خاص وض  القصاعد اتساسية تكتشاؼ اٞنصىصبٌن ورعاي

 وشرط انتقائهم و بصٟنم.
ولتحقيق أىداؼ اٞندرسة ا وض   نهاج خاص ٫نتلف عب اٞنناى  اتخرل يف اٞندارس العا ة على أف يتيمب       

اتساسيات اٞنطلصبة ت رانم يف اٞندارس العا ة، وتتكصف  درسة اٞنصىصبٌن  ب  ستصيب اتوؿ ىص اٞنرحلة اتبتدائية ويتم 
 ب اٞنرحلة الرابعة ا ا اٞنستصل ال ا  فتتكصف  ب  رحلة اٞنتصسطة واتعدادية و دة دراستهما ثالث  بصؿ الطالب بدء 

سنصات، وتتملف ىي ة اٞندرسة  ب اٞندير والسادة اٞنعاونٌن ورملساء ات ساـ واٞندرسٌن، ويفيل يف التدريو  ب ٘نلة 
ٞندرسة  رشد تربصي  ب ٘نلة الشهادات العليا ويق  على عاتقو الشهادات العليا و٣نب ٩نيدوف اللغة اتجنبية، كما يعٌن يف ا

رعاية الطلبة اٞنصىصبٌن  ب النصاحي النفسية وال بصية واٞنهنية ويتقاضى راتبا شهريا ٓندده ىي ة الرأي يف وزارة ال بية، و ب 
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تقل عب أستاذ  ساعد، وخربة يف  يتص   هاـ  دير اٞندرسة يكصف لديو شهادة الدكتصراه أو اٞناجستًن  ّنرتبة علمية ت
اإلدارة  ت تقل عب عشرة سنصات و٩نيد اللغة اتجنبية،ا ا اٞندرسة فتيم أ ساـ الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلـص اٜنياة 
والباراسايكصلصجي واألدب والفنصف ويق  على عاتقها تصفًن كسصتٌن لكل طالب وعيص ىي ة التدريو    تصفًن وسائل 

والرعاية الصحية الالز ة باتتفاؽ والتعاوف    وزارة الصحة أ ا يف  دينة اٞنصلل فقد فتحل فيها  أوؿ  درسة النقل 
، إذ ضمل يف بداية األ ر طلبة اٞنرحلة اٞنتصسطة واتعدادية، أ ا اليـص فقد فتحل اٞندرسة أبصاهبا ٕٚٓٓللمصىصبٌن يف عاـ

الرابعة، و د اعتمدت اٞندرسة على  ليٍة خالة بالقبصؿ لطلبة اٞنرحلتٌن اتبتدائية لطلبة اٞنرحلة اتبتدائية بدءا  ب اٞنرحلة 
% وأف يكصف  ب اٞنتفص يٌن يف علـص الرياضيات والكيماء والفيزياء، ٜ٘وال انصية،  نها أف ت يقل اٞنعدؿ العاـ للطالب عب 

لرياضيات و٠ناؿ الشخصية واتبداع و٫نتلف ى ا وأف ٫ني  الطالب اٞنتقدـ ا  ا تحاف ٕنهيدي يف ٠ناؿ ال كاء وعلـص ا
اتختبار باختالؼ  الف ة العمرية ويكصف اختباره  ب البسي  مث يتدرج ا  اتلعب، و٫ني  الطالب ال ي ٩نتاز ات تحاف 
 ا  ا تحاف تفصيلي أخر، وال ي ٩نتاز ى ا ات تحاف ْنرل لو  قابلة  ب ٙنسة ٛناف ىي )ٛننة الفيزياء والكيمياء
واتحياء والرياضيات وعلم النفو( ويلتحق باٞندرسة  ب ٩نتاز ى ه اٞنقابالت، أ ا اٞنناى  فهي ذاهتا يف اٞندارس العا ة 
ويياؼ ٟنا  ناى  ذات اتثراء العمصدي واتفقي " ويعين اتثراء إضافة أو إدخاؿ خربات تعليمية إضافية للطلبة اٞنصىصبٌن 

 أعمارىم الز نية، أ ا بالنسبة للسادة التدريسٌن فمغلبهم  ب ٘نلة الشهادات العليا.                           ضمب الصفصؼ العادية ليتالءـ    
بف ة اٞنصىصبٌن وكانل باكصرة ى ا اتىتماـ يف  صر، إذ تعد ً وعلى الصعيد العرو، فقد أولل الدوؿ العربية أىتما ا     

اية اٞنصىصبٌن واتىتماـ هبم  ن  بدايات القرف التاس  عشر عند ا ألدر الصايل "١نمد أحد أبرز الدوؿ العربية اٞنتميزة يف رع
علي أ را بتبميعهم  وارساٟنم على شكل بع ات خارجية ا  اوربا" ففي النصف اتوؿ  ب القرف العشريب انش ل لفصفا 

 ٚنيل ّندرسة عٌن مشو خصصل  درسة للمصىصبٌن ٜٓٙٔ لحقة باٞندارس ٢نصصة للطلبة اٞنصىصبٌن، ويف سنة 
وعلى نفو السياؽ كاف للمملكة العربية السعصدية أىتماـ واس  وكبًن باٞنصىصبٌن عند ا أنش ل أوؿ  درسة  (ٕ)للمصىصبٌن

 ٜٜٜٔللكشف على الفروؽ الفردية بٌن التال ي  تختيار اٞنصىصبٌن  نهم، واستمر اىتماـ اٞنملكة باٞنصىصبٌن حا عاـ 
ويف اٛنزائر فقد أ د ل "وزارة ال بية الصطنية" بانشاء  (ٖ)ات ًن عبدالعزيز ورجالو لرعاية اٞنصىصبٌن عند ا انش ل  ؤسسة

" دارس ثانصية للمتميزيب" يف  ادة الرياضيات ويف عدة  ناطق   ب البلد بينها ثانصية اٞنتفص ٌن يف الرياضيات يف العالمة، 
تستقباؿ التال ي  اٞنتفص ٌن يف شهادة التعليم اٞنتصس   ب كل أ٥ناء  ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓإذ ا افتتاحها يف اٞنصسم الدراسي 

اٛنمهصرية العربية السصرية فقد أولل اىتما اً واسعاً باٞنصىصبٌن وانش ل  دارس  اٛنزائر وفق نظاـ دراسي وشروط ١نددة، أ ا
ى ضصء " عايًن وشروط وضعل  ب  بل عديدة يف كل أ٥ناء سصريا تستقباؿ التال ي  اٞنتخرجٌن  ب اٞندارس اتبتدائية عل

برعاية رئاسة اٛنمهصرية وبالتعاوف  ٕٙٓٓويف السصداف فقد ا أنشاء اٟني ة القص ية لرعاية اٞنصىصبٌن عاـ (ٗ)اللبنة")اٞنعلمٌن(
، و ب ٜٗٛٔ    وزارة ال بية والتعليم أ ا اٞنملكة اتردنية اٟنامشية فقد أنش ل  ركز السل  الريادي للطلبة اٞنتفص ٌن عاـ

أنشئ  ركز التمييز ال بصي تحتياجات الطلبة اٞنصىصبٌن بينما شهد  ٕٜٜٔ ها و اكتشاؼ الطلبة اٞنصىصبٌن ويف العاـ 
 .(٘)إنشاء  درسة ٚنيل اليصبيل اٞنختلطة ويتم أختيار الطالب  بعناية وفق شروط وٓنصيل دراسي ٖٜٜٔالعاـ 



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىاالندانوظىمجلظىدوروظىرلموظىمحكمظى،ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلوم

ISSN. 1815-8854ى

  0202 ذباط(ى،ى45مجلظىدراداتىموصلوظى،ىالطددى)
(56) 

نقلة نصعية يف ٠ناؿ اتىتماـ  Lewis Terman) دراسات لصيو تًن اف ) أ ا على الصعيد العاٞني فقد أٖنرت       
 باٞنصىصبٌن يف الصتيات اٞنتحدة األ ريكية، وجلبل األنظار واىتماـ الباح ٌن والدارسٌن واٞنهتمٌن إليها، فقد ركزت أُناثو

ألفيل  ب وجهة نظره، كما اىتم  فهـص اٞنصىصبٌن بدت  ب العبقرية ألنو ا ٕٜٔٔعلى دراسة العبقرية واستخدـ عاـ  
يف اٞندارس اٝنالة هبم أو يف ً اٞنتخصصصف واٞنهتمصف األ ريكيصف بتصفًن أساليب الرعاية ال بصية اٞنناسبة للمصىصبٌن سصاءا

ويف العصر اٜنديث بدأ   (ٙ)الفصصؿ اٞنلحقة باٞندارس العادية أو يف برا   خالة هبم لبعض الص ل  ب اليـص الدراسي
ماـ باألطفاؿ اٞنصىصبٌن    إنشاء اٞنعهد اٜنديث وال ي ٚنير باٞنعهد القص ي لرعاية اٞنصىصبٌن يف الصتيات اٞنتحدة عاـ اتىت

، وال ي بدأ عملو برعاية أك ر  ب "ٙنسٌن ألف طفل  صىصب ٬ن لصف عددا  ب الصتيات الكربل"، مث سرعاف  ا ٜٚ٘ٔ
 (ٚ)ناعية الكربل، و نها إ  الدوؿ اتش اكية.انتشرت فكرة رعاية اٞنصىصبٌن يف الدوؿ الص

وبالرغم  ب خروجها  هزو ة  ب اٜنرب العاٞنية ال انية، فقد استطاعل  ب خالؿ اىتما ها باٞنصىصبٌن "ويف الياباف       
عليم، يف  ب  يزانيتها القص ية لل بية والت12% ٓنريك الطا ات اٟنائلة الكا نة يف أعماؽ الشعب اليابا ، فهي ٔنص 

و ب الدوؿ اتوربية اٞنهتمة برعاية اٞنصىصبٌن واٞنتفص ٌن ىي  (ٛ)% ٚحٌن ت يتعدل اإلنفاؽ على اٛنانب العسكري سصل 
فرنسا فهي إحدل أىم الدوؿ األوروبية اٞنتميزة يف رعاية اٞنصىصبٌن واٞنتفص ٌن  ب أبنائها، إذ سعل جاىدة على هتي ة كل 

٣نا ذكر ً ويتيح لنا جليا (ٜ)ز  دراهتم الكا نة لغرض تنميتها وتطصيرىا بالشكل الصحيحالظروؼ الحا تسمح ٟنم بابرا
كبًنًا  ن  القدـ ليو فق  على اٞنستصل اولي فحسب وا٧نا على اٞنستصل ً أعاله بمف  يية اٞنصىصبٌن ت ل أىتما ا

ة، وٞنا ٕن لو ى ه الشر٪نة  ب أ٨نية كبًنة  ودور العرو والعاٞني، وذلك بسبب  ا ٓنظى بو ى ه الف ة  ب أىتماـ ورعاية كبًن 
 تميز كصنم ثروة طبيعية للمبتم  وىم اٞنفكروف والقادروف على حل  شاكل اجملتم  وتقد  اٜنلصؿ  لو يف اجملاتت 

 سبيل خد ة العلمية والتقنية وات تصادية وال قافية، ويسهمصف يف رفاىية وتنمية اجملتم  وضماف أ نو وسال تو و ستقبلو، يف
 البلد ورف  شمنو وتقد و وتطصره.

 (المبحث الثاني) 
 تحديد المفاىيص ةالم طلحات : الموىوصيات التنشئة االسريةً:اةال
 :الدراسات اللاصقةًثانيا
 الموىوصيا : -ٔ

والبي ية، وت  اختلفل وتنصعل التعاريف الحا تعىن ّنفهـص )اٞنصىصبٌن( باختالؼ اْناىات الباح ٌن الفكرية والعلمية      
يصجد اتفاؽ عاـ بٌن أوساط الباح ٌن ٟن ا التعريف، ففي اتدبيات اتجتماعية والنفسية عرؼ اٞنصىصبٌن على أنم نصعية 
 تميزة  ب اتطفاؿ  ب ال يب ٬نتلكصف  درة فائقة على األداء اٞنرتف  يف ٠ناتت ٢نتلفة كاجملاؿ العقلي واتبتكار والتحصيل 

( بمف اٞنصىصبٌن ىص  صطلح يشًن ا  التفصؽ اتست نائي يف Winnerوينر  (بينما يرل العامل  (ٓٔ)اعيةوالقيادة اتجتم
أ ا فاطمة جاسم فػتعرؼ  (ٔٔ)أي ٠ناؿ يصل اليو الفرد، و يعصد ا  ٠نمصعة  ب العصا ل بعيها وراثي واآلخر بي ي
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 دراهتم العقلية العالية  وتلك اتنشطة تعتمد على  اٞنصىصبٌن بمنم ٠نمصعة  ب اتفراد يؤدوف أنشطة وفعاليات تعكو
  kivk،وٖنة تعريف  خر للمصىصبٌن إذ يرل اتستاذ)(ٕٔ)عقلية وذىنية عالية  د ت تستطي  اٞندارس العادية تصفًنىا ٟنا

واتبتكار كيفيك( بمف اٞنصىصبٌن ىم ال يب تتصفر لديهم استعدادات و درات غًن عادية خالة يف ٠ناتت التفصؽ العقلي 
بينما يرل )راجح( بمف اٞنصىصبٌن ىم أشخاص يتمتعصف ب كاء ٣نيز ييعهم يف الطبقة العليا  قارنة     ب ىم  ،(ٖٔ)واتبداع

وأورد )الشيخلي(  فهص ًا للمصىصبٌن بمنم اتطفاؿ اٞنصىصبٌن ال يب ٬نتلكصف  درات و هارات ( ٗٔ)يف عمرىم  ب اتفراد
وعلى أساس  ا تقدـ ويف ضصء  ا ا  (٘ٔ)والعال ات اتجتماعية، ا  جانب ذكاء عاـ  رتف فائقة يف العلـص والفنصف 

اجرائياً ٞنفهـص اٞنصىصبٌن وال ي ين  على أف ر اتطالع عليو  ب أدب اجتماعي وتربصي  فقد أرتى الباح اف أف ييعا تعريفا
بداعية والعقلية العالية يف أي جانب  ب جصانب اٜنياة، اٞنصىصبٌن ىم ٠نمصعة  ب األطفاؿ يتميزوف عب أ رانم بالقدرة ات

ويتم التعرؼ عليهم وأكتشافهم  ب  بل أشخاص يتمتعصف باٝنربة اتكاد ية والكفاءة العلمية و٫نيعصنم تختبارات فكرية 
و هاراهتم اتبداعية والعقلية  وابداعية لتحديد نصع اٞنصىبة الحا ٬نتلكصنا  ب أجل تصفًن الصسائل واٞنصاد الالز ة لتنمية  دراهتم

 والفكرية.
 التنشئة االسرية  -ٕ

تعددت التعريفات الحا تناولل  فهـص التنش ة اتسرية، فقد عرفها العديد  ب العلماء والباح ٌن بتعريفات  تنصعة،        
 واواكاة    األ٧ناط فعامل اتجتماع ات ريكي تالكصت بارسصنز يعرفها على أنا عملية تعليم وتعلم أساسها التلقٌن

كما حددىا زىراف بمنا   (ٙٔ)العاطفية والعقلية واتخال ية عند الصيب وىدفها أد اج العنالر ال قافية يف نسق الشخصية
و يمًا وعادات و عايًن  ناسبة  ب خالؿ عملية التفاعل اتجتماعي ً عملية تعليم هتدؼ ا  اكتساب الشخ  سلصكا

بمنا عملية تعليم السلصؾ اتجتماعي لتحقيق تكيف ً وتعرؼ التنش ة اتسرية أييا (ٚٔ)فراد اجملتم حا ٕنكنو  ب  سايرة أ
أ ا الر٪نا  فًنل بمف  (ٛٔ)الفرد    بي تو اتجتماعية  ب خالؿ اتند اج    ثقافة اجملتم  وات ت اؿ للمعايًن اتجتماعية

م تتم  ب خالؿ عملية التفاعل اتجتماعي وتؤدي ا  إكتساب الفرد  فهـص التنش ة اتسرية عبارة عب عملية تربية وتعلي
 (ٜٔ)القيم واٞنعايًن والعادات والتقاليد واتدوار اتجتماعية اٞنهمة واليرورية والحا ٕنكنو  ب  سايرة اٛنماعة واتند اج  عهم

بناء يف  صا ف اٜنياة اليص ية لغرض بينما يعرفها شر ي رحيمة بمنا كل سلصؾ  ادي أو لفظي  ب اتب واتـ أْناه األ
ويرل الصديقي بمف التنش ة اتسرية  (ٕٓ)إكساهبم ٠نمصعة  ب السلصؾ واٞنعايًن والقيم أو إحداث تعديل أو تغًن يف السلصؾ

لغًن عبارة عب ٠نمصعة  ب اتجراءات اٞنتعارؼ عليها يف تربية الطفل وتنش تو كاإلجراءات السصية واٞنتم لة بالد٬نقراطية وا
على  اتقدـ و ب خالؿ اتطالع على التعاريف اٞنتنصعة واٞنتعددة للتنش ة ً ، وبناءا(ٕٔ)سصية كاٜنماية الزائدة والتسل 

اتسرية فاف الباح اف يعرفاف التنش ة اتسرية  ب خالؿ التعريف األجرائي اتيت))العملية الحا هتدؼ ا  اعداد الطفل 
يتفق    فلسفة اجملتم   ب  يم وعادات وتقاليد و عايًن لغرض تزويد اجملتم  ً ولحيحاً اسليمً للحياة اتجتماعية إعدادا

 بمفراد لاٜنٌن ناجحٌن و تميزيب يف كافة اجملاتت والنصاحي اتجتماعية والعلمية وال قافية وات تصادية وغًنىا((.
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 الدراسات اللاصقة ً : ثانيا
سماعيل الرصيع ةالموسومة صاااااا تنمية الموىوصيا ما منظور القرآن دراسة محمد محمود الدةميت ةكوثر ا))  – ٔ

(( ىدفل ا  تسلي  اليصء على  سملة تربية اٞنصىصبٌن يف ضصء القر ف والسنة النبصية الشريفة  ب  ٕٙٔٓةاللنة النبوية 
السنة النبصية يف رعاية اٞنصىصبٌن خالؿ تصضيح  نه  القراف الكر  يف لناعة اٞنصىصبٌن، والتعرؼ على  نه  القر ف الكر  و 

واست مار طا اهتم و١ناولة إلقاء اليصء على تطبيقات ى ا اٞننه  يف عصر الرسصؿ ١نمد للى ال عليو وسلم و د تصللل 
الدراسة ا  نتائ  أ٨نها أف القر ف الكر  حث اٞنسلمٌن على التعلم وتنمية اٞنصاىب اتبداعية، كما دعل  ياتو ا  خلق 

ة تعليمية  شبعة وأف الرعاية القر نية للمصىصبٌن كاف  ب أىم ٣نيزاهتا أنا رعاية ربانية  ب حيث اٞنصدر واٟندؼ، فال بي 
سبحانو وتعا  ىص َ ب وض  يف الناس الطا ات واٞنصاىب والقدرات وأف النيب ١نمد للى ال عليو وسلم أ تاز بصفات 

 (ٕٕ)صرب واٜنلم واٞنرونة والفراسة علم اٞنصىصبٌن الناجح، كصفة العلم وال
(( إذ ٕٚٓٓاااا ً دراسة ل لي عجيا ةالموسومة  صاااااا ))رعاية الموىوصيا في اللنة النبوية ااااا أصا عباس نموذجا -ٕ

 ىدفل الدراسة ا  بياف أف الصحي )القر ف والسنة(  صدر أساسي يف العلـص ال بصية ألنو  ب عند ال، وال ىص خالق ى ا
 (ٖٕ)اتنساف وأعلم ّنا يصلحو، وك لك إظهار اىتماـ السنة النبصية بف ة اٞنصىصبٌن ودورىا يف تصجيههم وتنمية  صاىبهم

ا  دراسة محمد عبد ال زيز الطالب ةالموسومة صااااا ))البيئة االسرية الداعمة لنمو الموىبة كما يدرك ا التالميذ  ٖ
حيث ىدفل ى ه الدراسة ا  الكشف عب  ستصل البي ة (( ٕٕٔٓديمغرافية الموىوصيا ةعالقت ا صب ض المتغيرات ال

اتسرية الداعمة لنمص اٞنصىبة وتصللل ى ه الدراسة ا  عدد  ب النتائ   نها أنو تصجد عال ة طردية دالة بٌن الدرجة 
ثراء اٞنعريف(     ستصل تعليم الصالديب الكلية للبي ة اتسرية الداعمة لنمص اٞنصىبة واتبعاد)البي ة اٞنادية،الصعى اتسري، ات
 (ٕٗ)بينما ت تصجد عال ة    أبعاد )اٞنناخ اتجتماعي واتساليب ال بصية واٞنناخ النفسي(

(( أذ ٜٕٓٓدراسة حليمة لطرش ةالموسومة صااا ))أثر البيئة ةالترصية البيئة على الموىبة ةالطفل الموىوب ػ  ٗ
الدور الكبًن ال ي تلعبو البي ة السليمة والصحيحة يف تنمية أٞنصىبة واتبداع لدل  ىدفل ى ه الدراسة ا  الكشف عب

الطفل، وانتهل الدراسة ا  التاكيد على أ٨نية البي ة السليمة يف تشكيل إىتما ات اٞنصىصبٌن وتنميتهم إذ أف أغلب 
 (ٕ٘)العلماء واتدباء والباح ٌن ٧نص يف بي ة سليمة عملل على لقل  صاىبهم

(( ٕٛٔٓدراسة مراد صو منقار ةمحمد خرخوفشي ةالموسومة صااا )) المناخ اغسري ةعالقتو صالتفَو الدراسي . ٘
ىدفل الدراسة ا  التعرؼ على وا   اٞنناخ اتسري ال بصي السائد يف اتسرة اٛنزائرية لدل عائالت اٞنتفص ٌن واٞنصىصبٌن 

عال ة بتفصؽ اتبناء والكشف عب اتلتزاـ الديين لألسرة وعال تو بتفصؽ  و عرفة  ا للعال ات اتسرية وال اب  اتسري
ابنائها و عرفة تصجو اتسرة ال قايف وعال تو بالتفصؽ وتصللل الدراسة ا  عدد  ب النتائ  فها أف اٞنستصل ال قايف لألسرة 

ارتباطية طردية  تصسطة بٌن اتلتزاـ الديين يساىم ٓنسٌن اٞنستصل ال قايف لألبناء و ب ا تفص هم دراسيا وأنو تصجد عال ة 
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لألسرة والتفصؽ الدراسي لألبناء، وكلما التـز أفراد األسرة بالتعاليم الدينية كلما زاد وساىم يف ٓنقيق التفصؽ الدراسي 
 .(ٕٙ)للطلبة

 الترصية االسرية ةدةرىا في تنمية الموىوصيا ةرعايت ص :  )المبحث الثالث (
بشكل عاـ واتسرة اٞنصللية بشكل خاص الصحدة اتساسية واٝنلية اتو  الحا ٬نارس فيها اتفراد  تعد األسرة       

بصصرة عا ة واٞنصىصبٌن ِنالة حياهتم، أذ تتميز بشدة ٕنسكها بالرواب  اتسرية واتجتماعية وىي ذات طاب  ابصي، على 
فراد اتسرة ٪ن  صنو وينف وف اوا ره، كما وتعد أحد الرغم  ب اف سلطة األب ١نددة يف تدبًن شؤوف اٞننزؿ فبمي  أ

اٞنكصنات اتساسية للطفل اٞنصىصب وتربيتو، وعا ل  هم  ب العصا ل اوددة لنمص اٞنصىبة وتطصرىا، تبل ىي نقطة 
رسم  اتنطالؽ يف رعاية اٞنصىصبٌن كصنا تشكل  نظص ة  تعددة اتطراؼ والعال ات والتفاعالت أذ تستطي   ب خالٟنا

فلسفة تربصية وتعليمية تستهدؼ بناء اٞنصىصبٌن بالشكل ات  ل، ل لك فاف ٟنا دور ىاـ يف أكتشاؼ اٞنصىصبٌن  ب أبنائها 
واألخ  بميدىم وتقد  وسائل الرعاية الالز ة لتنمية  دراهتم وإ كانياهتم، كما وترسم ٟنم اٝنطصط اتساسية اتو  

   ب عمرىم، إف دور األسرة يف تنمية اٞنصىبة واإلبداع للطفل اٞنصىصب ليو للشخصية  ب خالؿ السب  سنصات اتو 
(( أف األسرة تلعب الدور األىم يف تشكيل  ٜ٘ٛٔ  بلـص ((Bloom باأل ر السهل كما يتصصره البعض، أذ يعتقد 

لبيل فاف اٞنصىبة  د تبقى كا نة، اٞنصىبة لدل الطفل، وأنا إذا مل تقم بتشبي  الطفل وتقديره وتصفًن اٞنناخ اٞنالئم لو يف ا
(  صىصبا أظهروا نبصغا يف لغرىم يف ٠ناتت  تنصعة،   ل العزؼ على  ٕٓٔولقد بٌن بلـص يف دراسة أجراىا على )

البيانص، أو النحل، أو الرسم، أو الرياضة، أو السباحة، أو التنو، أو الرياضيات، وأف دور البيل واتسرة أىم  ب دور 
. على الرغم  ب ذلك فاف غياب دور اٞندرسة يف اكتشاؼ اٞنصىصبٌن ورعايتهم (ٕٚ)نمية اٞنصىبة لدل الطفلاٞندرسة يف ت

وتنميتهم، أو  هر اٞنصىبة باتباعها أساليب تربصية عقيمة سصؼ يؤدي إ  إعا ة دور األسرة حيث لب تستطي  تعصيض ى ا 
األبصيب يتم ل يف تصفًن ٧ناذج إ٩نابية لحيحة يقلدىا الطفل، القصصر  ب جانب اٞندرسة، ويبٌن بلـص يف دراستو  أف دور 

 وا تالؾ اْناىات إ٩نابية ٥نص العلم والتعلم. 
فعلي اٞنستصل اتجتماعي وال قايف والتعليمي للصالديب نرل أف ى ه العصا ل ٟنا األثر الكبًن يف أساليب ال بية اتسرية       

ى  در ودرجة  تكاف ة  ب اٞنستصل التعليمي  يؤدل ذلك ا  أستخداـ أساليب    اٞنصىصب، اتبصاف الل اف يكصناف عل
 ،سصية ولحيحة وا٩نابية    اٞنصىصبٌن كمسلصب اٜنرية والد٬نقراطية ضمب اٜندود اتسرية وضمب  عايًن و يم اجملتم 

ات ب النفسي ال ي يبىن على وك لك أسلصب اح اـ الشخصية يف اٞننزؿ، وتصفًن كا ل اتحتياجات لو ّنا ٪نقق جصاً  ب 
عب الت ب ب و ب مث تنعكو على أسلصب حياتو وتفكًنه، والعكو ً اٜنب واتح اـ واتستقرار والتصافق اتجتماعي بعيدا

ىص الصحيح، فاختالؼ اٞنيصؿ واتفكار والقيم للزوجٌن وتبايب أختالؼ اٞنستصل التعليمي واْناىاهتم ٥نص التعليم ال ي 
ك لك فاف اتستقرار وال اب  اتسري لو دور    (ٕٛ)على اٞنصىصبً  ب اٞنشكالت الحا تنعكو بدورىا سلبا ادل ا  ك ًن
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كبًن وفّعاؿ يف تربية ورعاية وتنمية اٞنصىصبٌن إذ يرل غريب عبد السمي   ب خالؿ دراستو الحا  اـ هبا، أف اتطفاؿ 
 سري ٬نتاز بمرتفاع التصافق اتجتماعي اتسري بٌن الصالديب. اٞنصىصبٌن واٞنتميزيب واٞنتفص ٌن دراسيا يعيشصف يف جص أ

( فقد أظهرت أف اآلباء ال يب لديهم  ستصل تعليمي  رتف  ٬ننحصف أطفاٟنم  در  ب اٜنرية Royأ ا دراسة )روي      
ساليب القسصة وات٨ناؿ تستخداـ أً يكصنصف أك ر  يالً أكرب  ب اتباء عند اٞنستصل التعليمي األ ل  واتباء ات ل تعليما

 تستخداـ أساليب الشرح والتفسًن    أطفاٟنم.ً وعدـ اتح اـ وأ ل  يال

ويف اجملاؿ نفسو يؤكد ك ًن  ب الباح ٌن واٞنختصٌن يف ٠ناؿ علم النفو واتجتماع على  سملة يف غاية األ٨نية، وىي       
ل اٞنطلصب فهي أفيل بك ًن  ب أي رعاية أخرل تتصف أف رعاية الصالديب تبنائهما حا وإف كانل ليسل باٞنستص 

بالدرجة اتو  بالرتابة واتفتقار ا  عال ات اٜنب واٜنناف بٌن اتبناء والصالديب، ألف اٜنب ال ي ٬ننحو اتب واتـ 
٘ند العبديل أف وترل ٚنًنة أ (ٜٕ)لنمصه النفسي  بل كل شئ فه ا الغ اء تيقل عب الغ اء اٛنسديً تبنائهما يعين ضروريا

واآل نة سيكصلصجيا وتعمل على غرس ال قة لو وتفسح ً وثقافياً ى ا أت ر سيصلد للمصىصب أسرة ذات بي ة ثرية علميا
بينما عامل اتجتماع اتٞنا  رينيو كصنين  أستنت   ا  أف اتسرة ىي اتساس ولاحبة الفيل  (ٖٓ)اجملاؿ ألبداعو اٝناص

 .(ٖٔ) ب ٗني  النصاحي واتْناىات اتجتماعية وال قافية والتعليميةً صىصب بناءااتوؿ يف بناء شخصية اٞن
( الحا أجرهتا على ثالث ain ruأن رةيف ى ا اجملاؿ ىي دراسة )ً و ب الدراسات الكالسيكية اٞنعروفة أييا      

العديدة، وجصد البي ة اتسرية اٞنشبعة  ٠نمصعات  ب العلماء اٞنتميزيب يف ٠ناؿ عملهم اذ انتهل ا  أف ٟن ا التميز أسبابو
لا٤ناز العلمي وتصافر اٜنرية ضمب اٜندود اتسرية، وتياملؿ العقاب والبعد عب التسل  والقسصة، وعدـ اٞنفاضلة  ا بٌن 

 ب  و د اتفقل ى ه الدراسة     دراسة الرشداف الحا تصللل ا  عدد (ٕٖ)اتبناء، ورفض التدليل الزائد واٜنماية اٞنفرطة
وترعرعصا يف  نازؿ أسرية  مواالنتائ  أ٨نها أف أطفاؿ ات٤ناز العلمي كانصا ٬نتازوف عب أطفاؿ ات٤ناز اٞننخفض بمنم نش

تتصف باستخداـ أسلصب التنظيم العقال ، ا  جانب اتىتماـ هبم    النظر ا  الطفل اٞنصىصب على أنو شخصية 
اء أو ات الفراغ، ويشاركصنم اتفكار ويشبعصنم عليها، و٬ننحصنم اٜنب  ستقلة، كما أف اتبصيب يشاركصنم يف  ي

، وى ا  ا يؤكده كاتىاف (ٖٖ)وال قة العالية واٜنناف، وت يفرضصف عليهم أي  يصد ثقليو ت تنسبم    أفكارىم واعمارىم
Callahan)) ناخ اسري غًن ١نب  وتقد   (( ا  أف للصالديب دور  هم يف تنمية ورعاية اٞنصىصبٌن  ب خالؿ تصفًن 

 .(ٖٗ)الدفئ واٜنناف والعطف
يف اكتشاؼ اٞنصىصبٌن واألخ  بميديهم وتقد  ً كبًناً ٞنا ذكر اعاله يتبٌن لدل الباح اف أف لألسرة دوراً وأستنادا       

بالنفو لدل اٞنصىصب وشعصره  ب خالؿ ال اب  اتسري وتعزيز ال قة ً وأجتماعياً وثقافياً الصسائل الالز ة لتطصيرىم علميا
باأل ب وإ٧ناء النظرة اٞنستقبلية لو، وأف تكصف اتسرة سصية يف تنش ة اتبناء وبعيدة كل البعد عب التسل  والقسصة 
والت ب ب يف اٞنعا لة واٞنفاضلة    ابنائها وتشب  على اتختالؼ والنقد البناء وتعصيده اتْناه الد٬نقراطي ات٩ناو القائم 

األخ  والعطاء وعلى كيفية التعا ل    الفشل،    أتاحة الفرلة لالعتماد على النفو، أ ا غياب الصعي والفهم على 
)التسلطية اٞنتشددة( فيؤثر على اٞنصىصب وعلى حالتو النفسية ويصلد لو بعياً  لدل الصالديب وأتباع أساليب ال بية اٝناط ة
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اٝنصؼ ل لك واجب على اتسرة إتباع اتسلصب الد٬نقراطي وأف تبعد  ب  شاعر اتحباط والشعصر بالعبز واليعف و 
عب اتسلصب اتوتص راطي اٞنتشدد وعب اتسلصب التساىلي )الفصضصي(ولقد أثبل تاريخ اٜنيارة اإلنسانية أف اتىتماـ 

 اٞنبكر باألطفاؿ اٞنصىصبٌن تبد أف يعصد على ٠نتمعهم بالك ًن  ب الفصائد.
نظر اآلباء إ  الطفل اٞنصىصب نظرة شا لة ت أف ينظر لو  ب زاوية واحدة، وى ا  ا تتميز بو أسر إذ ٩نب أف ي      

اٞنصىصبٌن يف  دينة اٞنصلل  ب اىتماـ كبًن ورعاية  ب  بل الصالديب للمصىصبٌن واف العال ات اتسرية ٕنتاز بالدؼ واٜنناف 
خ  والعطاء، واٞنشاركة يف الرأي واعتماد اسلصب اتعتماد على واتستقرار وأتباع اتسلصب الد٬نقراطي القائم على األ

النفو واتح اـ وتياملؿ اسلصب العقاب    تصفًن وسائل التكنصلصجيا اٜندي ة والكتب العلمية واٞنكتبة اتسرية لالستفادة 
على األفكار، ولدية ذكاء  نها ٣نا يتيح للمصىصب أف يتفهم ويتقبل و٪نـ  وي ق وبالتايل تكصيب شخصية  صية، و نفتح 

فصؽ اٞنتصس ، وتصبح لديو رغبة يف التعلم أك ر، ا ا فيما ٫ن  اٞندرسة فمب  ب خالؿ اطالع الباح اف على اختبارات 
القبصؿ يف  درسة اٞنصىصبٌن يف  دينة اٞنصلل نرل أف العا ل اتوؿ واٞنهم لدل اٞندرسة يف  لية القبصؿ ىي ٓنصيلو الدراسي 

ؿ اٞنعدؿ العاـ بشكل عاـ و صاد الرياضيات والعلـص بشكل خاص فياًل عب ثقة اٞنصىصب بنفسو  ب السابق  ب خال
خالؿ  بدأ اتعتماد على النفو وسرعة اتجابة على السؤاؿ، ولديو القدرة على اتنتباه ود ة اٞنالحظة ولديو ذخًنة لغصية 

ازة يف احدل اجملاتت كالرياضيات والطبيعيات، ولديو القدرة يستطي  تصظيفها للتعبًن عب أفكاره، واف يكصف ذا  هارة ٣نت
على الت كر واتستدتؿ، واف يتصف بتفكًن علمي ولديو ٓنصيل دراسي ٣نتاز يف اٞنراحل السابقة ويف اٞنصضصعات 

 العلمية.
سرة دورًا  كبًنًا يف أ ا عب اٞنستصل ات تصادي ودوره يف التنش ة اتسرية للمصىصب، فيلعب الصض  ات تصادي لأل      

تنمية اٞنصىصب ويف  ستصيات عديدة  نها  ستصل ال كاء،والنباح والتفصؽ والنمص اٛنسدي، فاٞنصىصب ٪نتاج  ب أسرتو 
على وجو اٝنصصص تصفًن ات كانات اٞنناسبة ويل هتي ة الظروؼ اٞنالئمة وأحاطتو بك ًن  ب اٞن ًنات ذات العال ة بالتفكًن 

إذ يرل اتستاذ إحساف ١نمد اٜنسب أف اتسر الحا تستطي  أف تصفر ألبنائها  تطلبات أحتياجاهتم  والنشاط اتبداعي
اضافة ا   (ٖ٘)اٞنادية بصصرة جيدة  ب سكب وغ اء ورحالت علمية وا تالؾ اتجهزة التكنصلصجية والتعليمية   ل اٜناسبة

ب العلمية واتدبية واتجتماعية والنفسية والحا تيمب  ب اتن نل ولتصفًن  كتبة داخل اٞننزؿ ٓنتصل على القص  والكت
   ٓنديد ساعات اٛنلصس على اتن نل أو اٜناسبة وأف ت يسمح ٟنم ب لك ات  (ٖٙ)حيث اٞنبدأ ٧نص سليم وجيد للمصىبة

وعليو يعد العا ل  (ٖٚ)بعد اتنتهاء  ب إناء الصاجبات اليص ية واست كار الدروس ىي  ب العصا ل اٞنهمة لتنمية اٞنصىبة
ات تصادي  هما يف اشباع احتياجات اٞنصىصب، ا ا  صصر العا ل ات تصادي في تب عليو ضعف يف تصفًن احتياجات 
اٞنصىصب، ففي بعض اتحياف  د تؤدي الظروؼ ات تصادية اٞن دية ا  تراج  دور الصالديب ال بصي ات ر ال ي يؤدي هبما 

للعمل لتحقيق دخل جيد وٓنسٌن اتوضاع اٞنعيشية لألسرة،٣نا  د ي ؾ أثراً سي اً يف نفسية ا  البحث عب  صادر أخرل 
 اتبناء اٞنصىصبٌن.
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على أ٨نية اٞنستصل ات تصادي لألسرة يف رعاية وتنمية اٞنصىصب حيث أنا تصفر  صادر  ( Lewisويؤكد )لصيو      
تمت  ّنستصل دخل  عتدؿ تصفر للمصىصبٌن فرلًا للتميز واٞنصىبة أك ر كافية وعديدة أ اـ اٞنصىصبٌن ويقصؿ أف اتسر الحا ت

ويرل ١نمد عبدالعزيز الطالب يف دراستو اٞنصسص ة بػػ البي ة  (ٖٛ)لرّنا  ب األسر الحا يكصف  ستصل دخلهم أ ل  ب اٞنعتدؿ
ات الد٬نغرافية أف أسر اٞنصىصبٌن يتمتعصف اتسرية الداعمة لنمص اٞنصىبة كما يدركها التال ي  اٞنصىصبٌن وعال تها ببعض اٞنتغًن 

، و٣نا سبق يتبٌن لنا (ٜٖ)ّنستصل دخل ا تصادي  رتف  وأنو كلما أرتف  اٞنستصل ات تصادي لألسرة ٓنسنل البي ة النفسية
اللو أف اٞنستصل ات تصادي لو دور  هم يف رعاية وتنمية اٞنصىصبٌن فاألسرة الحا ٟنا  ردود ا تصادي جيد تستطي   ب خ

إشباع حاجاهتم وتعزيز اٞنصىبة واتبتكار وخلق دافعيو التعلم   ب خالؿ اٜنصافز اٞنادية  الحا تؤدي تصفًن احتياجات اٞنصىصبٌن
بشكل أكرب وتعزز  ب السلصؾ اإل٩ناو، أ ا اتسرة الحا يكصف دخلها أ ل  ب اٞنتصس  ولرّنا  د ت نستطي  اف تصفر كل 

ؤثر ذلك على اٞنصىصبٌن     الحظة أنو ى ه ليسل  اعدة ثابتة فمب خالؿ اٞنقابلة الحا أجراىا اتحتياجات وبالتايل  د ي
 الباح اف    بعض أسر التال ي  اتيح أف ىناؾ أسر ليو لديها دخل ثابل وأف  عدؿ الدخل اتسري أ ل  ب اٞنتصس . 

 من جية البحث:  )المبحث الراصع(
جراءات الحا  اـ هبا الباح اف  ب حيث ٓنديد ٠نتم  البحث، اختيار العينة، ويتيمب ى ا الفصل ات إجرارات البحث:

٬ن ل ٠نتم   مجتمع البحث :ً : أةالتصنيف األداة، فيال عب اختيار الصسائل اتحصائية اٞنناسبة وعلى النحص اتيت: 
 اسرة. ٛ٘ والبالغ عددىم ٜٕٔٓ/  ٕٛٔٓالبحث أسر طالب وطالبات  درسة اٞنصىصبٌن للعاـ الدراسي 

تكصنل عينة البحث  ب ٠نمصعة  ب أسر طالب وطالبات اٞنصىصبٌن التابعٌن ٞندرسة اٞنصىصبٌن   عينة البحث :ً : ثانيا
  ( أسرة، وبالطريقة العشصائية البسيطة.ٖٕبصا   )

لممل لغرض ٓنقيق أىداؼ البحث،  أأ ةصف االداة :تيمنل أداة البحث الفقرات اتتية : أداة البحثً : ثالثا
( فقرة  تيمنة  تغًنات عب اٞنستصل التعليمي واٞنستصل ات تصادي واٞنستصل اتجتماعي ٖٕاستبانة  تكصنة  ب )

 واتستقرار اتسري ودور٨نا يف رعاية وتنمية اٞنصىصب.   
 صدَ االداة : –ب 
جتماع العاـ يف كلية األداب ( فقرة على ٠نمصعة  ب اٝنرباء اوكمٌن يف  سمي علم اتٖٕعرضل األداة البالغة )    

( خرباء للتمكد  ب ٘و سم العلـص ال بصية والنفسية يف كلية ال بية للعلـص اتنسانية َنا عة اٞنصلل والبالغ عددىم )
% فمك ر ٓٛلالحية الفقرات، وبعد اتطالع على أراء و الحظات اٝنرباء  بلل ٗني  الفقرات ألنا حصلل على نسبة 

 لتعديالت على بعض الفقرات الحا أٗن  عليها اٝنرباء.   إجراء بعض ا
 نتائج الدراسة الميدانية

يتيمب ى ا اٞنبحث عرض النتائ  و نا شتها وفقا ألىداؼ واس لة البحث  ب خالؿ استمارة  اتستبانة، و ب مث      
 تفسًن تلك النتائ .   
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ية الصحيحة،اتسلصب الد٬نقراطي القائم على اتخ  : ىل أف اتباع أساليب التنش ة اتسر ةيتلما اللؤال االةل -ٔ
 والعطاء، واتح اـ اٞنتبادؿ، بعيدا عب التسل  لو أثر كبًن يف تنمية اٞنصىبة لدل التلمي ؟

 ( ٔجدوؿ ر م )        
 أتباع أساليب التنشئة االسرية ال حيحة

 % اجملمصع % ًاحيانا % ت % نعم األجابات
 %ٓٓٔ ٖٕ %6ٜٓ ٕ  ػػػػػػػ 6ٜٔ%ٓ ٕٔ 
 %ٓٓٔ ٖٕ %6ٜٓ ٕ  ػػػػػػػػػ %6ٜٔٓ ٕٔ اجملمصع

يؤكدوف أنم  ٖٕ%  ب ٠نمصع أسر ٠نتم  البحث  اؿٜٔأسرة  صللية وبنسبة  ٕٔ( أف ٔيتيح  ب اٛندوؿ ر م )     
ٞنتبادؿ، وتنمية ٬نارسصف اتساليب اتسرية السصية والصحيحة كاتسلصب الد٬نقراطي القائم على األخ  والعطاء، واتح اـ ا

اللغة، وتشبي  اتعتماد على النفو، وتنمية التعبًنات اتبداعية، وبعيدا عب التسل  والتشدد والقسصة والنهي والزجر 
والت ب ب يف اٞنعا لة، كاف لو أثر كبًن يف نفسية التلمي  اٞنصىصب، كما أف الص ل ال ي يقييو الصالداف  عو أكرب، ٣نا 

و،كما وأف احتكاؾ اٞنصىصبٌن بالصالديب وتفاعلهم الدائم  عهم يتم  ب خالؿ تشبيعهم على يساىم يف إظهار  صىبت
اتستقاللية ولعب الدور القيادي يف األسرة  ن  الصغر، كما أف اتسر ت ينتقصصف  ب شمف  صىبتو أو يسي صف استغالٟنا 

وال ي ين  ا  التعرؼ على دور اتسرة وا٨ناٟنا، بل العكو  ب ذلك، وىنا ٓنقق اٟندؼ اتوؿ  ب أىداؼ البحث 
اٞنصللية يف رعاية وتنمية اٞنصىصب، وبالتايل فاف ى ه النتيبة اتفقل    دراسة حليمة لطرش واٞنصسص ة بػػػ أثر البي ية وال بية 

بنسبة فكاف عددىم أسرتٌن فق  و ً  البي ة على اٞنصىبة والطفل اٞنصىصب، أ ا فيما ٫ن  اتسر الحا أجابل ب أحيانا
ٓ6ٜ. 

 يف تنمية ورعاية اٞنصىبة؟ً : ىل أف ال اب  واتستقرار اتسري يعد  هما اللؤال الثاني
 ( ٕجدوؿ ر م ) 

 يف تنمية ورعاية اٞنصىبةًىل أف ال اب  واتستقرار اتسري يعد  هما 
 % اجملمصع % ًاحيانا % ت % نعم اإلجابات

 %ٓٓٔ ٖٕ %6ٖٔٓ ٖ ػػػػػػػ ػػػػػػ 6ٛٚ%ٓ ٕٓ 

 %ٓٓٔ ٖٕ %6ٖٔٓ ٖ ػػػػػػػ ػػػػػػ %6ٛٚٓ ٕٓ اجملمصع

اسرة  ب ٠نتم  البحث  ٖٕ%  ب ٠نمصع ٚٛأسرة  صللية وبنسبة  ٕٓ( أف ٕتبٌن لدل الباح اف  ب جدوؿ ر م )      
جتماعيًا خالة واً أجابصا بػػ نعم بمف اتستقرار وال اب  اتسري لو دور وأثر كبًن يف تنمية ورعاية التلمي  اٞنصىصب نفسيا

بٌن الزوجٌن الّ يب ٪نملصف لفة التصافق، إذ أف اٞنناخ السائد  ب العصا ل األساسية، وبالغة األثر يف تشبي  األطفاؿ على 
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تنمية  دراهتم اإلبداعية، فاٞنناخ العاطفي اٞنالئم يف األسرة ال ي يسصده اٜنب واتح اـ اٞنتبادؿ وال قة بالنفو والتماسك 
بصؿ واٜنرية، وٓنقيق رغبات أبنائهم اٞنصىصبٌن، وإعطائهم الفرلة لكي يشعروا بال قة يف أنفسهم ويف والدؼء والق

شخصياهتم،    ١ناولة فهم اٞنتطلبات السيكصلصجية وإتاحة بيل أفيل ٟنم بٌن افراد اتسرة وخالتو األب واألـ  وبعيداً   
والزعل ٩نعل  نها أسرة  ستقرة نفسيًا و  ابطة    بعيها  كل البعد عب اٞنشكالت الحا تعكر لفصهتا كالطالؽ واٜنقد

ارتباطًا اجتماعيًا  صياً، كما ويروف أف تربية الطفل اٞنصىصب ليو باأل ر السهل بل يعد  ٓنديًا لألسرة، فالدور ال ي ٬نكب 
فسيًّا يشعر  ب خالٟنا باأل اف أف تؤدِّيو ىص الصعي بالطبيعة اٝنالة للمصىصب  ب حيث تصفًن بي ة   ًنة ثقافيًّا،   نة ن

والراحة النفسية، كما ويؤكدوف على أف تصفًن اٛنص واٞنناخ األسري اٟنادئ ال ي يتفهم خصائصهم، والعمل على إشباع 
اٜناجات النفسية ٟنم، وتقدير أفكار اٞنصىصب اإلبداعية، وتشبيعهم على ٣نارستها ودعم ثقتهم بمنفسهم، وتنمية 

اإل٤ناز،كل ى ا ٩نعل  ب اتسرة   ابطة و ستقرة وبالتايل تصفر ٟنم أسرة ىادئة و ستقرة اجتماعياً إحساسهم بالكفاءة و 
وىنا ٓنقق اٟندؼ ال ا  ألحد اٞنتغًنات وال ي ين  على أف ىل لالستقرار وال اب  اتسري  دور يف تنمية ورعاية اٞنصىبة 

 عند التلمي .
 ي وال قايف يعد عا الً  هماً يف تنمية اٞنصىبة : ىل أف اٞنستصل التعليماللؤال الثالث 

 ( ٖجدوؿ ر م ) 
 ىل أف اٞنستصل التعليمي وال قايف يعد عا ال  هما يف تنمية اٞنصىبة

 % اجملمصع % ًاحيانا % ت % نعم األجابات
 ٔٗ ٓ6ٕٙ% ٔ ٓ6ٗ% ٛ ٓ6ٖٗ% ٕٖ ٔٓٓ% 

 %ٓٓٔ ٖٕ %6ٖٗٓ ٛ %6ٗٓ ٔ %6ٕٙٓ ٗٔ اجملمصع

أسرة  ب عينة البحث يروف  ٖٕ%  ب ٠نمصع 6ٕٙٓأسرة  صللية وبنسبة  ٗٔأف ً ( أتيح جليا ٖ ب جدوؿ ر م ) 
بمف اٞنستصل التعليمي وال قايف لألبصيب يؤثر بصصرة إ٩نابية على تنمية اٞنصىبة لدل الطفل وىنا ٓنقق اٟندؼ ال الث ألحد 

ل قايف يعُد عا اًل  همًا يف تنمية اٞنصىبة؟ ؛ إذ أف اٞنغًنات وال ي ين  على السؤاؿ اتيت ىل أف اٞنستصل التعليمي وا
األبصيب اٞنتعلَمٌن الل يب يتمتعاف ّنراكز  هنية يكصناف أ در على تصفًن البي ة اٞنيسرة لتنمية اٞنصىبة وتشبيعهم على القراءة 

و تابعة علمية  ستمرة وى ه والتعلم    تصفًن  كتبة داخل اٞننزؿ ٓنتصل على  ؤلفات علمية وأدبية وانسانية واجتماعية، 
، ٕٛٔٓالنتيبة تتفق    دراسة  راد بص  نقار و ١نمد خرخصفشي واٞنصسص ة بػػػػ اٞنناخ األسري وعال تو بالتفصؽ الدراسي 

يروف أف تربية اٞنصىبة تصجد حا لدل األسر الحا ليو لألبصيب ً %وال يب أجابص بػػػ احيانا6ٖٗٓوبنسبة  ٛبينما اتسر اؿ  
إذا تصفر فيها الدعم اٞنعنصي وِنالة إذا الكاِؼ ألبنائها، وشعرت بالتقدير للعلم والعمل، ً تعليمي عاٍؿ، خصصلا  ستصل

وإذا وجد شخ  واحد على األ ل راشد يف البيل يصفر التشبي  والتصجيو للطفل اٞنصىصب؛ كما أف األطفاؿ ال يب 
الت واأللعاب والرحالت، والتصالل اللفظي    األبصيب(، وإف كانل يعيشصف يف بي ة أسرية ثرية ثقافيًّا )تصفر الكتب واجمل
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إ كانياهتا اٞنادية  تصاضعة كانصا أ يل إ  أ تالؾ القدرة على حل اٞنشكالت واٞنهارات العقلية العالية، وأك ر  درة على 
 مصف إ  بي ة فقًنة ثقافيًّا.اإلفادة  ب اٝنربات واإل كانيات التعليمية اٛنيدة يف اٞندرسة  ب األطفاؿ ال يب ينت

 : ىل أف أرتفاع اٞنستصل ات تصادي لألسرة يعُد عا الً  هماً يف تنمية اٞنصىبة؟ اللؤال الراصع 
 ( ٗجدةل رقص ) 

 ىل أف أرتفاع اٞنستصل ات تصادي لالسرة يعد عا ال  هما يف تنمية اٞنصىبة
 % اجملمصع % ًاحيانا % ت % نعم األجابات
 ٛ ٖ٘% ٛ ٖ٘% ٚ ٖٓ% ٕٖ ٔٓٓ% 

 %ٓٓٔ ٖٕ %ٖٓ ٚ %ٖ٘ ٛ %ٖ٘ ٛ اجملمصع

( يتيح لدل الباح اف أف ىنالك اختالؼ يف وجهات النظر لدل فراد عينة البحث حصؿ ٗ ب جدوؿ ر م )      
% يروف أف اٞنستصل  ٖ٘أسر  ب عينة البحث وبنسبة  ٛاٞنستصل ات تصادي لالسرة ودوره يف تنمية اٞنصىبة إذ أف 

صادي يلعب دورا بالغ أأل٨نية يف تنمية اٞنصىبة لدل اتبناء اٞنصىصبٌن نظرا ٞنا ي تب عليو  ب  دل تصفًن اتسرة ات ت
ألحتياجاهتم  ب اٞنصادر واتدوات تست ارة تفكًن اتبناء كالكتب واجملالت واتدوات واتجهزة العلمية كالصسائل 

اتخرل  ٛدي ة، وأف ٟن ه الصسائل دور يف تنمية اٞنصىبة، بينما كاف لالسر اؿ التكنصلصجيا اٜندي ة، والتقنيات ال بصية اٜن
كانل ٟنم وجهة نظر ٢نتلفة عب ً % وال يب أجابص بػػ أحيانآٖوبنسية  ٚ%  وال يب أجابص بػػ ت  واتسر اؿ ٖ٘وبنسبة

ة فك ًن  ب اٞنتميزيب واٞنتفص ٌن نظرائهم، إذ يروف أف اٞنستصل ات تصادي ليو ىص العا ل األساسي يف تنمية اٞنصىب
واٞنصىصبٌن نشموا وترعرعصا يف بي ات اجتماعية  ستصل دخلها ات تصادي أ ل  ب اٞنتصس  وت تستطي  أف تصفر كل 

 اتحتياجات للمصىصب.
 اللؤال الخامس : ىل أن االسرة ةالموىوب يقومون صقرارة القرآن ال ريص ةاالستماع لو؟ 

 ( ٘جدةل رقص )   
 ؤاؿ اٝنا و : ىل أف اتسرة واٞنصىصب يقص صف بقراءة القراف الكر  واتستماع لوالس

 % اجملمصع % ًاحيانا % ت % نعم األجابات
 %ٓٓٔ ٖٕ 6ٔٚٓ ٗ ػػػػػػػ ػػػػػػػ 6ٖٛ%ٓ ٜٔ 

 %ٓٓٔ ٖٕ 6ٔٚٓ ٗ ػػػػػػػ ػػػػػػػ %6ٖٛٓ ٜٔ اجملمصع

 ف الكر  أثر كبًن يف تنمية رعاية اٞنصىصب  ب خالؿ اتستماع لو ( يتيح للباح اف بمف للقر  ٘ ب جدوؿ ر م )        
و راءتو، ىنا ٓنقق احدل اىداؼ  تغًنات البحث، فمب خالؿ السؤاؿ اعاله وال ي ين   يمصنو ىل أف اتسرة 

البحث  أسرة  ب عينة ٖٕأسرة  صللية  ب ٠نمصع  ٜٔواٞنصىصب يقص صف بقراءة القر ف الكر  واتستماع لو؟ تبٌن أف 
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% يقصلصف أف للقر ف الكر  لو دور كبًن يف تنمية اٞنصىصب إذ يروف أف  راءة وحفد القر ف الكر  والتمعب يف 6ٖٛٓوبنسبة 
سحر بيانو وبالغة ألفاظو واتستماع لو  ب أىم األساليب لتعليم أسو اللغة السليمة وتصسي  اٞندارؾ اٞنعرفية لدل 

درهتم على استيعاب اٞنعا  واأللفاظ،، كما ويؤكدوف على  سملة  همة جداً وىي أف على اٞنصىصبٌن ت بل حا اتسرة، و 
اتسرة اف تقـص بتصفًن  صاحف لغًنة ٢نتلفة يف غرفة اٞنصىصب وتعصيده على اتستماع للقر ف يف البيل والسيارة ألف 

إ٩نابية على تطصير  ستصيات التفكًن، فيائل  راءة وحفد القر ف على عقصٟنم ت تعُد وت ٓنصى، فهي تنعكو بصصرة 
وتصسي   دارؾ اإلبداع، ويعمل على تقصية اللغة عندىم لتعكو تفكًنه ّننتهى الد ة والقصة طيلة حياتو، وتشكيل اٝنياؿ 

 يم إنسانية،   اإلبداعي ال ي يستنبطو اٞنصىصب  ب  ص  القر ف الكر  وأخ  العرب  ب أخبار األولٌن والحا ٓنتصي على
ال ية، ودينية يف تعا الت البشر    البشر و   اٝنالق، وى ا بدوره يؤثر بشكل إ٩ناو على الطفل اٞنصىصب، ويساعده وأخ

 على تقبل اتختالؼ ال ي يشعر بو، كما يعزز تكيفو اتجتماعي. 
 النتائج ةالتوصيات ةالمقترحات:: ) المبحث الخامس(

 ا:أةالً : توصل البحث الى عدد ما النتائج أىم 
إف اتباع أساليب الرعاية السليمة والصحيحة داخل اتسرة    اٞنصىصب لو تمثًن ا٩ناو كبًن على تنمية اٞنصىبة لدل  .ٔ

 اٞنصىصب.
 ٖٕ ب ٠نمصع  ٕٓتصلل البحث ا  أف اتستقرار وال اب  اتسري لو الدور األكرب يف تنمية اٞنصىبة، إذ أف  .ٕ

يروف بمف اتستقرار وال اب  اتسري واٛنص اٟنادئ لو دور وأثر كبًن يف %  ب ٠نتم  البحث ٚٛأسرة  صللية وبنسبة 
 خالة بٌن الزوجٌن ال يب ٪نملصف لفة التصافق اتجتماعي.ً واجتماعياً تنمية ورعاية التلمي  اٞنصىصب نفسيا

نمية كما تصلل البحث ا  اختالؼ يف وجهات النظر عب دور اٞنستصل التعليمي واٞنستصل ات تصادي يف ت .ٖ
اٞنصىبة، فنصف اعياء عينة البحث يروف أف ٟن يب العا لٌن دور كبًن يف تنمية اٞنصىبة، بينما النصف اآلخر كاف ٟنم 

 رأل  غاير بمف اٞنستصل التعليمي وات تصادي ليو ىص العا ل األساسي يف تنمية اٞنصىبة.
 ٜٔبًن و ؤثر يف تنمية اٞنصىبة اذ تبٌن أف و ب النتائ  اٞنهمة الحا تصلل ٟنا البحث بمف للقر ف الكر  دور ك .ٗ

% يقصلصف إف للقر ف الكر  لو دور كبًن يف تنمية 6ٖٛٓأسرة  ب عينة البحث وبنسبة  ٖٕأسرة  صللية  ب ٠نمصع 
اٞنصىصب وأف  راءتو وحفظو والتمعب يف سحر بيانو وبالغة ألفاظو واتستماع لو  ب أىم اتساليب لتعليم أسو اللغة 

 وتصسي  اٞندارؾ اٞنعرفية لدل اٞنصىصبٌن ت بل حا اتسرة.السليمة 
 التوصيات ً: ثانيا

. إعطاء فرلة  ب اتىتماـ والتقدير للطفل اٞنصىصب عب طريق  راعاة احتياجاتو وعدـ اتتكاؿ على اٞندرسة فق  يف ٔ
 األبصيب. تنمية  صىبتو، ألف الطفل ٬نيي  د ا أك ر عند ا يال ي التشبي  اتسري والقبصؿ  ب
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. ٔنفيف اٞننافسة والصراع بٌن الطفل اٞنصىصب وبٌن أشقائو العاديٌن و ٩نب على األبصيب ْننب الرسائل اٞنزدوجة أو ٕ
 اإلفصاح العايل عب اإلبداع والحا تسبب  شكالت لألبناء.

والنظم لألسرة وترسيخ  . الطفل اٞنصىصب شمنو شمف إخصتو العاديٌن ٪نتاج إ  ال بية السليمة فيبب إيياح القصاعدٖ
 القيم األخال ية   ل ال قة بالنفو واأل انة واح اـ اآلخريب.

.إف الطفل اٞنصىصب يكصف أك ر و تو    أسرتو ل ا تبد أف يرل  ب األبصيب السعادة والتفاىم واأل اف    تقبلو وإشعاره ٗ
 باٜنناف والعطف.

 ثالثاً : المقترحات
 عنصي ٟن ه الف ة  ب  بل اٛنهات الرٚنية اٞنسؤولة كصزارة ال بية وفروعها.ضرورة تقد  الدعم اٞنادي واٞن .ٔ
 اٜناجو ا  فتح  دارس تعىن باٞنصىبٌن يف ٗني  ١نافظات العراؽ. .ٕ
 التمكيد على دور اتنشطة الرياضية والفنية داخل اٞندرسة ٞنا ٟنا ا٨نية كبًنة يف تنمية اٞنصىبة لدل الطالب. .ٖ

 الم ادر
 ر  القراف الك -ٔ
 .ٕ٘ٓٓ،ٔاٜنسب، احساف ١نمد، علم اجتماع العائلة، دار وائل للنشر والتصزي ، عماف، اتردف، ط  – ٕ
الزعيب أ٘ند ١نمد ، ال بية اٝنالة للمصىصبٌن واٞنعص ٌن وسبل رعايتهم وإرشادىم، دار الفكر للنشر والتصزي ، د شق،  -ٖ

ٕٖٓٓ. 
ماف شل ،العال ة بٌن السمات القيادية وفقا ٞنقياس رينزويل واٞنشكالت، الفرح يعقصب فريد، السراج عبداوسب سل - ٗ

 اتنفعالية والصحية لدل الطلبة اٞنصىصبٌن  ب الصف التاس ، ٠نلة ُنصث ال بية النصعية، جا عة اٞننصصرة،العدد ال ا  عشر.
 .ٕٛ، عدد ٙٔ، ٠نلد الر٪نا ، سليماف،أثر ٧ن  التنش ة اتسرية يف الشعصر بات ب، ٠نلة دراسات -٘

 ،  دور األسرة يف تنمية اٞنصىبة لدل الطفل.http://ksatalent.orgالشبكة العنكبصتية  -ٙ
 .ٖٕٓٓالصديقي، سلصل ع ماف، اتسرة والسكاف  ب اٞننظصر اتجتماعي والديين، اٞنكتب اٛنا عي اٜنديث، -ٚ  
ة الطفل اٞنصىصب،٠نلة ُنصث ال بية التصعية، جا عة أـ العبديل، ٚنًنة أ٘ند،  ستصل وعى اتسرة ودورىا يف رعاي -ٛ

 .ٕٓٔٓ، ٛٔالقرل، اٞنملكة العربية السعصدية، العدد 
بب ٪نٍن فرح، بب لاٌف ىداية، وا   التكفل باٞنصىصبٌن ذوي لعصبات التعلم، ٠نلة جيل للعلـص اتنسانية  - -ٜ

 .ٛٔ-ٚٔواتجتماعية، العدد 
، ٖٕال بية البي ة على اٞنصىبة والطفل اٞنصىصب ، ٠نلة شبكة العلـص النفسية العربية، العدد حليمة لطرش، أثر البي ة و  -ٓٔ

 .ٜٕٓٓاٛنزائر، 
 .ٜٜٜٔ، دار اٞنعارؼ، القاىرة، ٔٔراجح أ٘ند، ألصؿ علم النفو ،ط -ٔٔ
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، ٔكر العرو، القاىرة،طزكريا الشربيين، يسرية لادؽ، أطفاؿ عند القمة، اٞنصىبة والتفصؽ العقلي واتبداع، دار الف -ٕٔ
ٕٕٓٓ. 

 .ٜٗٛٔزىراف، حا د عبدالسالـ، علم النفو اتجتماعي،القاىرة، عامل الكتب،  -ٖٔ
 .ٜٜٜٔأساليب تربية الطفل بٌن النظرية والتطبيق،.  ركز اتسكندرية للكتاب، اتسكندرية، ¸سهًن كا ل أ٘ند  -ٗٔ
 .ٕ٘ٓٓا على اٞنراىق، رسالة  اجستًن غًن  نشصرة، اٛنزائر، شر ي رحيمة، أساليب التنش ة اتسرية وأنعكاساهت -٘ٔ
شيماء ا٘ند ١نمد الديدا ص ، اٞنساندة اتجتماعية وعال تها باٞنصىبة اتبتكارية للمراىقٌن، رسالة  اجستًن غًن  -ٙٔ

 .ٜٕٓٓ نشصرة، كلية ال بية،  صر، الز ازيق، 
 .ٜٜٛٔتماعي، جدة، دار الشروؽ، عبداٜنميد اٟنامشي، اٞنرشد يف علم النفو اتج -ٚٔ
عبدالبا ي عبيالت، دور اتسرة اٛنزائرية يف رعاية اتبناء اٞنصىصبٌن )اٞنتفص ٌن ٧نصذجا (، اٛنزائر، أطروحة دكتصراه غًن  -ٛٔ

 .ٕٚٔٓ نشصرة، 
عامل الكتب، عبداٞنطلب أ ٌن القريطي، اٞنصىصبٌن واٞنتفص ٌن، خصائصهم وأكتشافهم ورعايتهم، الطبعة اتو  ل -ٜٔ

 .ٕٗٔٓالقاىرة، 
 .ٕ٘ٓٓ،ٔعبدال زاىي الرشداف، ال بية والتنش ة اتجتماعية،دار وائل للنشر، عماف، اتردف، ط -ٕٓ
 .ٕٕٓٓعادؿ عبدال ١نمد، سيكصلصجية اٞنصىبة، القاىرة، دار الرشاد،  -ٕٔ
اكتشافهم تربيتهم، القاىرة،  كتبة زىراء عبدالر٘نب سيد سليماف، أ٘ند لفاء غازي، اٞنتفص صف عقليا، خصائهم،  -ٕٕ

 الشروؽ.
فاروؽ ١نمد العاديل، التنشي ة اتسرية واتجتماعية للطفل القطري، ٠نلة حصلية كلية اتنسانيات،  طر، جا عة  طر،  -ٖٕ

 .ٜٗٛٔ،ٚالعدد 
 .ٜٜٚٔبالبحريب فاطمة اٛناسم،  صائم السمات للطلبة اٞنتفص ٌن واٞنصىصبٌن، ٠نلة اٞنعلص ات ال بصية  -ٕٗ
ػ، اجمللة اتردنية للدراسات اتسال ية، جا عة اؿ ًلعلي عبٌن، رعاية اٞنصىصبٌن يف السنة النبصية ػ أبب عباس ٧نصذجا -ٕ٘

 .ٕٚٓٓ، ٗ، عدد، ٗبيل، اتردف، ٠نلد 
العلـص اتجتماعية،   راد بص  نقار، ١نمد خرخصفشي واٞنصسص ة بػػػػ اٞنناخ األسري وعال تو بالتفصؽ الدراسي ، ٠نلة -ٕٙ

 .ٕٛٔٓ، ٖاٞنركز الد٬نقراطي العرو،اٞنانيا، برلٌن، العدد 
 .ٜٜ٘ٔ، جدة، ١ٔنمد شحات، وأخروف، ألصؿ ال بية اتسال ية، ط  -ٕٚ
١نمد عبد العزيز الطالب، البي ة اتسرية الداعمة لنمص اٞنصىبة كما يدركها التال ي  اٞنصىصبٌن وعال تها ببعض  -ٕٛ

، العدد  اٞنتغًنات  .ٕٕٔٓ، ٘الد٬نغرافية،اجمللة العربية لتطصير التفصؽ، السصداف، اٝنرطـص
١نمد ١نمصد الدو ي وكصثر اٚناعيل الربي ، تنمية اٞنصىصبٌن  ب  نظصر القراف والسنة النبصية، ٠نلة دراسات علـص  -ٜٕ

 ..ٕٙٔٓ، ٖ،  لحق ٖٗالشريعة والقانصف، ٠نلد 
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 .ٕٔٔٓ، ٘ٔلعرا ية :  درسة اٞنصىصبٌن، ٠نلة دراسات تربصية، العدد ولاؿ ١نمد جابر، التبربة ا -ٖٓ
ٖٔ-  Talcott parsons,social structure,personality, the free press,condn, 

2nd,ede,1965.. 
ٖٕ- winner،e(1996)cifted children cambride، usa، basic books harper. 

ٖٖ- https://www.ar.scribd.comالعنكبصتية. . الشبكة 
 ال وامش:

 .ٜٙٔ-ٜ٘ٔ، ص ٕٔٔٓ. ٘ٔد. ولاؿ ١نمد جابر، التبربة العرا ية :  درسة اٞنصىصبٌن، ٠نلة دراسات تربصية،بغداد، العدد  (ٔ)
، ص ٕٚٓٓليلى بنل سعد بب سعيد الصاعدي،التفصؽ واٞنصىبة واإلبداع وأناذ القرار، دار اٜنا د للنشر والتصزي ، اتردف،  (ٕ)

ٔٔ٘. 
، ص ٖٕٓٓوالتصزي ، د شق،  الزعيب، ال بية اٝنالة للمصىصبٌن واٞنعص ٌن وسبل رعايتهم وإرشادىم، دار الفكر للنشر أ٘ند ١نمد (ٖ)

ٖ٘. 
عبدالبا ي عبيالت، دور اتسرة اٛنزائرية يف رعاية اتبناء اٞنصىصبٌن )اٞنتفص ٌن ٧نصذجا (، اٛنزائر، أطروحة دكنصراه غًن  نشصرة،  (ٗ)

 .ٛٔٔ، ص ٕٚٔٓ
،ص  ٕٗٔٓ، القاىرة، ٔلعامل الكتب،ط ٔأ ٌن القريطي، اٞنصىصبٌن واٞنتفص ٌن، خصائصهم واكتشافهم ورعايتهم، ط عبداٞنطلب (٘)

٘ٔ – ٘٘. 
 .ٕ٘-ٔ٘أ٘ند ١نمد الزعيب، ال بية اٝنالة للمصىصبٌن واٞنعص ٌن وسبل رعايتهم وإرشادىم،  صدر سابق  (ٙ)
(ٚ) www.djazairess.com 
 .ٕ٘لمصىصبٌن واٞنعص ٌن وسبل رعايتهم وإرشادىم،  صدرسابق  أ٘ند ١نمد الزعيب، ال بية اٝنالة ل (ٛ)
 ٕٓأساليب الكشف عب  اٞنصىصبٌن واٞنتفص ٌن ورعايتهم،  صدر سابق، ص  :عبد الر٘نب فتحي جرواف (ٜ)
سليماف،عبدالر٘نب سيد، أ٘ند لفاء غازي، اٞنتفص صف عقليا، خصائهم، اكتشافهم تربيتهم، القاىرة،  كتبة زىراء الشروؽ، ص  (ٓٔ)

 .ٜٕٓٓ،السنة ٗٔ
(11) winner،e(1996)cifted children cambride، usa، basic books harper.p.p.3-12.  

 .ٖ٘، ص ٜٜٚٔفاطمة اٛناسم،  صائم السمات للطلبة اٞنتفص ٌن واٞنصىصبٌن، ٠نلة اٞنعلص ات ال بصية بالبحريب  (ٕٔ)
لم، ٠نلة جيل للعلـص اتنسانية واتجتماعية، العدد بب ٪نٍن فرح، بب لاٌف ىداية، وا   التكفل باٞنصىصبٌن ذوي لعصبات التع (ٖٔ)

 .ٖٕٛ، ص ٕٚٔٓ، ٛٔ-ٚٔ
 .ٕٗٗ، ص ٜٜٜٔ، دار اٞنعارؼ، القاىرة، ٔٔراجح أ٘ند، ألصؿ علم النفو ،ط (ٗٔ)
الفرح يعقصب فريد، السراج عبداوسب سلماف شل ،العال ة بٌن السمات القيادية وفقا ٞنقياس رينزويل واٞنشكالت، اتنفعالية  (٘ٔ)

 ية لدل الطلبة اٞنصىصبٌن  ب الصف التاس ، ٠نلة ُنصث ال بية النصعية، جا عة اٞننصصرة،  صر، العدد ال ا  عشر،والصح
 .ٜٙٔص

(16) Talcott parsons,social structure,personality,2nd,ede the free press,condn,1965,p16. 
 .ٖٕٗ، ص ٜٗٛٔتب، زىراف، حا د عبدالسالـ، علم النفو اتجتماعي،القاىرة، عامل الك (ٚٔ)
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 .ٕٕٗ، صٜٜ٘ٔ، جدة، ١ٔنمد شحات، وأخروف، ألصؿ ال بية اتسال ية، ط  (ٛٔ)
 .ٜٕٛ، ص ٕٛ، عدد ٙٔالر٪نا ، سليماف،أثر ٧ن  التنش ة اتسرية يف الشعصر بات ب، ٠نلة دراسات،اٛنزائر، ٠نلد  (ٜٔ)
 .ٜ،ص ٕ٘ٓٓتًن غًن  نشصرة، اٛنزائر، شر ي رحيمة، أساليب التنش ة اتسرية وانعكاساهتا على اٞنراىق، رسالة  اجس (ٕٓ)
 .ٓ٘ٔ، ص ٖٕٓٓالصديقي،سلصل ع ماف،اتسرة والسكاف  ب اٞننظصر اتجتماعي والديين، اٞنكتب اٛنا عي اٜنديث، (ٕٔ)
١نمد ١نمصد الدو ي وكصثر اٚناعيل الربي ، تنمية اٞنصىصبٌن  ب  نظصر القراف والسنة النبصية، ٠نلة دراسات علـص الشريعة  (ٕٕ)

 ٕٔٔٔ - ٕٕٓٔص  ٕٙٔٓ، ٖ،  لحق ٖٗالسعصدية، ٠نلد والقانصف،
لعلي عبٌن، رعاية اٞنصىصبٌن يف السنة النبصية ػ أبب عباس ٧نصذجاً، اجمللة اتردنية للدراسات اتسال ية، جا عة اؿ بيل، اتردف،  (ٖٕ)

 .٘ٚٔ – ٚ٘ٔ، ص ٕٚٓٓ، ٗ، عدد، ٠ٗنلد 
ٞنصىبة كما يدركها التال ي  اٞنصىصبٌن وعال تها ببعض اٞنتغًنات ١نمد عبد العزيز الطالب، البي ة اتسرية الداعمة لنمص ا (ٕٗ)

، العدد   .ٕٛ، ص ٕٕٔٓ، ٘الد٬نغرافية،اجمللة العربية لتطصير التفصؽ، السصداف، اٝنرطـص
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 ملخص البحث
حد الظصاىر السائدة يف اجملتم  اٞنصللي وأثر ى ه الظاىرة على التسرب تناوؿ البحث ظاىرة عمالة األطفاؿ كم 

الدراسي. وتناوؿ البحث دراسة األسباب والعصا ل الحا تكمب وراء عمل األطفاؿ سصاءًا كانل أسباب ا تصادية أـ 
أجل تصفًن احتياجاهتا اجتماعية أـ ثقافية تلك العصا ل الحا دفعل األسرة اٞنصللية إ  زج األطفاؿ يف سصؽ العمل  ب 

اليرورية ٣نا ينعكو سلبًا على اٞنستصل الدراسي والتعليمي لألطفاؿ، و د يؤدي إ  الغياب عب اٞندرسة أو ترؾ  قاعد 
الدراسة إ  األبد. جاءت دراستنا لتسل  اليصء على السلبيات الحا تنت  عب عمالة األطفاؿ و نها التسرب الدراسي 

صللي وتسيما بعد األحداث الحا  رت هبا  دينة اٞنصلل  ب سيطرة داع  إ  عمليات التحرير لألطفاؿ يف اجملتم  اٞن
و ا نت  عنو  ب تدىصر اٜنالة ات تصادية يف اجملتم  اٞنصللي ٣نا دف  الك ًن  ب األسر إ  زج أبنائهم بسصؽ العمل بدتً 

  ب وضعهم على  قاعد الدراسة.
Abstract 
 The research dealt with the phenomenon of child labor as one of the 
prevailing phenomenon in Mosul society and its effect on school dropout. 
The study examined the causes and factors that underlie child labor, whether 
economic social or cultural. 
 At the academic and educational level of children, it may lead to 
absence from school or leaving school forever. Our study sheds light on the 
negatives that result from child labor, including the dropout of children in 
Mosul community, especially after the events in the city of Mosul from the 
control of ISIS to liberation operations and the resulting deterioration of the 
economic situation im Mosul community, which led many families to 
involve their children in the labor market instead of putting them on school. 

 المقدمة
فصلة  ب أىم اٞنراحل العمرية الحا تتحدد خالٟنا أغلب  عامل شخصية اإلنساف، وتتصضح فيها تعد  رحلة الط 

بصاكًن أ٧ناط سلصكو واىتما اتو وتمسيسًا على ذلك، فمف اضطرابات  راحل الطفصلة ويتبعها  رحلة الصبا وْنارهبا وطبيعة 
صؾ الفرد، وترسم يف غالب األحياف  سارات حياتو. عال ات الفرد    ١نيطو يف تلك اٞنرحلة ت ؾ  ثارًا وبصمات يف سل

و ب اٞنصضصعات اٞنهمة اٞنرتبطة بالطفصلة ووا عها، ىي عمالة األطفاؿ. اكتسبل ظاىرة عمالة األطفاؿ اىتما اً  تزايداً يف 
 ا يشصب ى ه العديد  ب بلداف العامل ابتداًء  ب ٖنانينيات القرف العشريب وكاف ذلك لتسلي  اليصء على حقصؽ الطفل و 
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اٜنقصؽ  ب انتهاكات خطًنة هتدد كياف اجملتمعات. ولقد جاء اىتماـ اجملتم  الدويل هب ه اٞنشكلة نتيبة تعتبارات عديدة 
أ٨نها اإلنسا  ال ي يكمب يف ٘ناية الطفل واوافظة على لحة وسال ة ٧نصه وإبعاده عب جص العمل اٞنهين و٢ناطره يف 

جة إ  الرعاية والتعليم والتصجيو وتصفًن الفرص اٞنناسبة لو ليتاب  دراستو وتعليمو بالشكل ال ي ف ة يكصف فيها الطفل ُنا
ييمب لو حصصلو على فرص اٜنياة اٜنقيقية يف اٞنستقبل. وتعد  شكلة عمالة األطفاؿ واحدة  ب أىم الظصاىر 

 ي بصصرة عا ة واجملتم  اٞنصللي بصصرة خالة، نظرًا ٞنا اتجتماعية السلبية الحا نراىا تتزايد يص ًا بعد يـص يف اجملتم  العرا
عاناه اجملتم  العرا ي  ب ويالت اٜنروب واتز ات واوب خالؿ العقصد اٞننصر ة. ل لك جاءت ى ه الدراسة لتسلي  

: اٛنانب اليصء على ظاىرة عمالة األطفاؿ يف اجملتم  اٞنصللي وأثرىا على التسرب الدراسي. واشتمل البحث على جانبٌن
النظري، واٛنانب اٞنيدا . وضم اٛنانب النظري  شكلة البحث وأ٨نيتو وأىم اٞنفاىيم اٝنالة بالبحث فياًل عب األسباب 
الحا تكمب وراء عمالة األطفاؿ، كما تطرؽ البحث إ  اآلثار الناٗنة عب ظاىرة عمالة األطفاؿ و نها التسرب الدراسي. 

نهبية البحث ونصع عينة البحث، إضافة إ  األدوات اٞنستخد ة يف ٗن  اٞنعلص ات. كما أ ا اٛنانب اٞنيدا  فقد ضم  
 احتصل على عرض وٓنليل نتائ  الدراسة اٞنيدانية ووض  ٠نمصعة  ب التصليات حصؿ الظاىرة  صضصع الدراسة.

 )الجانب النظري للبحث(: الف ل اغةل
 المبحث اغةل: اإلطار ال ام لمش لة البحث

 البحث:مش لة  .1
تعد عمالة األطفاؿ  ب اٞنصضصعات اٞنهمة الحا أخ ت حيزاً كبًنًا يف الدراسات السسيصلصجية ويعصد ذلك ٞنا ٓنتصيو       

ى ه الظاىرة  ب انعكاسات خطًنة على األفراد بصصرة خالة وعلى اجملتم  بصصرة عا ة. وتتبسد ى ه اٞنخاطر على 
فية وتربصية وتنمصية نراىا على شكل ظصاىر اجتماعية ك ًنة وأحد ى ه الظصاىر شكل انعكاسات اجتماعية وا تصادية وثقا

ىي  شكلة التسرب الدراسي لألطفاؿ تسيما أف ى ه الف ة  ب اجملتم  تزالل يف  رحلة الدراسة. و ب اٞنفروض أف 
 تكصف على  قاعد الدراسة بدتً  ب العمل يف الشصارع واواؿ التبارية.

تم  اٞنصللي اآلف يشهد تفا مًا كبًنًا لظاىرة عمالة األطفاؿ وذلك نتيبة ٞنا شهدتو  دينة اٞنصلل  ب إف اجمل       
احتالؿ داع  مث حروب التحرير و ا ٕنخض عب ذلك  ب هتدـ البيصت وبقاء الك ًن  ب األسر بدوف  مول وفقداف بعض 

وظهصر عصائل  شردة بدوف  عيل وبدوف  مول، وخسارة بيصهتم األسر ٞنعيليها، وظهصر اتعداد اٟنائلة  ب األرا ل واأليتاـ، 
و٣نتلكاهتم و صدر رز هم أو تعرض اٞنعيل للعصؽ أو اٞنصت. كل  ا سبق أدل إ  إجبار الك ًن  ب العصائل إ  دف  أبنائهم 

د اٞنعيشة وإعالة األسرة. األطفاؿ أو الصبية إ  العمل يف الشصارع أو األسصاؽ التبارية أو اٞنهب كافة  ب أجل تصفًن  صار 
و٣نا تشك فيو أف  ب الصعصبة على الطفل أف يصفق بٌن عملو ودراستو، ل لك ٤ند أف أغلب األطفاؿ العا لٌن ييطروف 

 إ  ترؾ  قاعد الدراسة  ب أجل تفرغهم للعمل ات تصادي.
 



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىاالندانوظىمجلظىدوروظىرلموظىمحكمظى،ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلوم

ISSN. 1815-8854ى

  0202 ذباط(ى،ى45مجلظىدراداتىموصلوظى،ىالطددى)
(74) 

 أىمية البحث: .0
ية ىا ة وىي األطفاؿ ال يب ٬ن لصف  شاري   ستقبلية لبناء تكمب أ٨نية البحث التطبيقية يف تناوؿ وا   حياة ف ة عمر       

وتطصير اجملتم ، كما أف أزدياد ظاىرة تسرب األطفاؿ  ب اٞنقاعد الدراسية نتيبة اْناىهم للعمل وعدـ وضعهم على 
أف الطريق الصحيح يف الدراسة والعلم، سصؼ يؤدي إ  نشصء جيل غًن  تعلم  عرض ٝنطر ات٥نراؼ واليياع، ذلك 

عمل األطفاؿ يف الشصارع واألسصاؽ سصؼ يعرضهم لال٥نراؼ واٛننصح و٩نعلهم لقمة سائغة بيد اٛنر٬نة، وى ا بدوره 
ينعكو على أ ب وسال ة اجملتم . أ ا األ٨نية النظرية للبحث فتتم ل يف تنمية وإثراء اٞنعرفة العلمية فهص يعد إضافة علمية 

 جملتم  العرا ي وأثر ذلك يف التسرب الدراسي.يف ٠ناؿ دراسة وا   عمل األطفاؿ يف ا
 أىداف البحث: .3

 تتبسد اىداؼ البحث يف  ا يميت:
 التعرؼ على األسباب والعصا ل الكا نة وراء تفا م ظاىرة عمالة األطفاؿ. .أ
  عرفة  دل تمثًن عمل األطفاؿ يف ازدياد ظاىرة تسرب األطفاؿ  ب اٞندارس. .ب
لحد  ب ظاىرة عمل األطفاؿ  ب جهة، وتسرهبم الدراسي يف اجملتم  اٞنصللي وض  ٠نمصعة  ب اٜنلصؿ واٞنعاٛنات ل .ت

  ب جهة ثانية.
 المفاىيص ةالم طلحات ال لمية: .5

 (Workأةال: ال مل )
العمل لغة: جاء يف ٢نتار الصحاح يف بياف  فهـص العمل أف عمل ّنعىن )استعمل أي طلب إليو العمل، والعمل اٞنهنة     

 (.ٔ، صٜٜٜٔ)الصحاح،  والفعل(
ويعرؼ السيد بدوي العمل بمنو ٠نمصعة  ب أوجو النشاط الحا ٬نارسها اإلنساف يف تعا لو    الطبيعة، يستخدـ يف ذلك 
 صاه العقلية والعيلية، ويؤثر ى ا النشاط بدوره على حياة اإلنساف ويطصرىا. ويركز التعريف على عملية التفاعل بٌن 

 (.ٜٕٛ، صٖٜٛٔة أخرل. وىص تفاعل ضروري يف اجملتم  )البدوي، اإلنساف  ب جهة، والطبيعة  ب جه
 Childثانياً: الطفل 

يعرؼ الطفل وفقًا للمادة األو   ب  شروع اتفا ية األ م اٞنتحدة على أنو: ىص كل إنساف مل يتباوز ال ا نة عشرة      
  امل يبلغ سب الرشد  بل ذلك ّنصجب القانصف اٞننطبق عليو.

طفصلة فتعرؼ على أنا  رحلة ت يتحمل فيها اإلنساف  سؤوليات اٜنياة  عتمداً على الصالديب وذوي القر  يف وأ ا ال      
إشباع حاجاتو وٕنتد  ب اٞنيالد وحا ناية العقد ال ا   ب العمل، وىي اٞنرحلة األو  لتكصيب و٧نص الشخصية وىي  رحلة 

 (.ٖ، صٕٕٔٓعريفات وخصائ ، اليب  والسيطرة والتصجيو )اٜنميد، الطفصلة ت
 ( سنة.ٗٔ( سنصات إ  )٘وتعريفنا اتجرائي للطفل ىي تلك الف ة العمرية الحا تنحصر بٌن )
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 Children's Workingثال اً: عمالة األطفاؿ 
تعرؼ عمالة األطفاؿ: أنا ذلك العمل ال ي يي  أعباء ثقيلة على الطفل، وال ي يهدد سال تو ولحتو ورفاىيتو، 

لعمل ال ي يستفيد  ب ضعف الطفل وعدـ  درتو على الدفاع عب حقص و، العمل ال ي يستغل األطفاؿ  ىص ا
كعمالة رخيصة بديلة عب عمل الكبار، وال ي يعيق تعليم الطفل وتدريبو ويغًن حياتو و ستقبلو )الطفصلة تعريفات 

 (.ٖ، صٕٙٔٓوخصائ ،  ص   ويكيبيديا، 
( سنة يف أي شكل ٘ٔ-٘ركة الفعالة  ب جانب أي طفل ي اوح عمره  ا بٌن )وتعرؼ عمالة األطفاؿ: أنا اٞنشا

 ب األشكاؿ ات تصادية بصرؼ النظر عب نصع العمل ولاحبو وطبيعتو بغية اٜنصصؿ على أجر )عبد السادة، 
 (.ٕٔ، صٕٗٓٓ

 التعريف اإلجرائي لعمالة األطفاؿ:
ى  كاسب ا تصادية دوف  راعاة السب القانصنية للعمل ىي ظاىرة زّج األطفاؿ يف سصؽ العمل  ب أجل اٜنصصؿ عل

 سنة( ويف الص ل ال ي ٩نب أف يكصف فيو الطفل على  قاعد الدراسة. ٘ٔ)
 رابعاً: التسرب الدراسي: 

ىص انقطاع الطلبة عب اٜنيصر إ  اٞندرسة بصفة دائمة بعد أف يتم اتلتحاؽ هبا وىص هب ا اٞنعىن ٫نتلف عب 
ف عب  فهـص )التغيب( إذ أف التغيب ىص عدـ  صاللة الطالب على اٜنيصر أي التغيب لف ة اتلتحاؽ، كما ٫نتل

 (.٘ٔ، صٕٗٓٓ ب الز ب )عبد السادة، 
وتعريفنا اتجرائي للتسرب الدراسي: ىص اتنقطاع عب  صاللة الدراسة والتعليم سصاء بعد انتهاء  رحلة تعليمية  عينة 

 ية بسبب اْناه الطالب ٥نص العمل.أو يف اي  رحلة  ب اٞنراحل الدراس
     المبحث الثاني: أسباب عمالة اغطفال

إف ظاىرة عمالة األطفاؿ ظاىرة اجتماعية ت ٬نكب ارجاعها إ  عا ل واحد. بل تعزل ج ورىا إ  ٗنلة  ب العصا ل       
اتجتماعية وات تصادية وال قافية   تباينة و٢نتلفة، بعيها يتعلق ب ات الطفل وفرديتو، وبعيها اآلخر يتعلق بالظروؼ

 اويطة بالطفل. و٬نكب تصنيف اتسباب والدواف  اتساسية لعمالة األطفاؿ يف سب  بكرة وحسب أ٨نيتها إ   ا يلي:
 أةاًل: أسباب اقت ادية

ألسرة يعد الفقر  ب أىم األسباب الحا تدف  األسر ذات الدخل اٞنتد  إ  تشغيل أطفاٟنم لرف   ستصل دخل ا 
 (.ٛٔ، صٜٜٛٔ ب أجل اٜنصصؿ على اٜناجات األساسية لألسرة )نبيل، 

كما أف ىناؾ أسباب ا تصادية تدف  ارباب العمل إ  تشغيل األطفاؿ لتد  اجرة الطفل واستغاللو بالتشغيل ٞندة طصيلة، 
، ٕٔٓٓة اتنتاج )دبدوب، وألنو ٩ند يف الطفل الفطرة السليمة الحا تدفعو إ  العمل باخالص، ٣نا يؤدي إ  ك ر 

 (.ٙٙٔص
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وتعد البطالة  ب أىم العصا ل الحا تدف  إ  عمالة األطفاؿ، فبطالة رب األسرة وعدـ  درتو على اشباع اٜناجات       
األساسية واليرورية ألسرتو وِنالة إذا كانل ف ة البطالة طصيلة، ٣نا يدف  األطفاؿ إ  ترؾ الدراسة وات٦نراط بسصؽ 

 (.ٜٖ، صٜٜٚٔ ب اجل اشباع اٜناجات األساسية لألسرة )اٜنسيين، العمل 
فياًل عب أف  صاللة التعليم يف اٞندارس واٛنا عات، يتطلب اتنفاؽ على اتبناء  ب  بل العائلة ٣نا ي قل كاىل       

إضافة يف الدخل تتم ل يف  العائلة، يف حٌن أف دفعهم للعمل  بكرًا ٫نفف على العائلة  ب عبم النفقات اٞنالية و٪نقق ٟنا
 (.ٛٔ، صٜٚٛٔاتجصر الحا ٪نصل عليها اتبناء لقاء أعماٟنم اٟنا شية )حيا، 

 ثانياً: أسباب اجتماعية:
تنطصي األسباب اتجتماعية لعمالة األطفاؿ على ٠نمصعة  ب األسباب الكا نة وراء ى ه الظاىرة وأحد ى ه      

ث يلعب التفكك األسري دوراً  هماً يف دف  األطفاؿ إ  العمل. و ب أسباب األسباب وأ٨نها ىص التفكك األسري، حي
التفكك األسري الطالؽ أو اتنفصاؿ واتف اؽ، أو ٔنلي أحد الصالديب عب دور٨نا ْناه األسرة، أو إد اف رب األسرة على 

بب، ُنيث ت تتمكب العائلة  اٞنخدرات واٞنسكرات، وفقداف أحد الصالديب أو كليهما بسبب اٞنصت أو اٟنبر أو الس
كمؤسسة اجتماعية  ب رعاية ابنائها وتصفًن اٞنتطلبات األساسية ٟنم، وألعدادىم للحياة وٓنصينهم  ب اٞنخاطر اٝنارجية 
فييطر الطفل للعمل نتيبة ٞنا تعانيو األسرة  ب تلك اٞنشكالت، ولغرض إعانة نفسو  ادياً و قاو ة اتحتياجات اٜنياتية 

 (.ٜٔ، صٜٚٛٔو )حسٌن، لو وألسرت
و ب العصا ل اتجتماعية الحا تدف  الطفل إ  العمل ىص عا ل اواكاة وتقليد اتلد اء وات راف، فالطفل يف ى ه       

اٞنرحلة العمرية يتمثر بسلصؾ وتصرفات اآلخريب وتسيما الد اء اللعب ورفقاء اٛنًنة واجملتم  اولي وغًنىم  ب ال يب تركصا 
ة واْنهصا إ  العمل ال ي ٪نقق ٟنم الربح اٞنادي فيما ٪نصل عليو الطفل  ب اجر وك لك ٩ند الطفل نفسو حراً يف الدراس

تصرفاتو وتعا التو    اآلخريب، فردود الفعل عنده تكصف الشعصر باتستقالؿ الشخصي اٞنبكر، وىص  ا يدعص لديقو أو 
 (.ٙ، صٜٜٚٔللعمل )اٜنافد،   رينو إ  تقليده، في ؾ ىص اآلخر اٞندرسة ويتبو

ويعد تشبي  األىل للعمل اٞنبكر أحد أىم األسباب لعمالة األطفاؿ فهناؾ الك ًن  ب العصائل الحا تشب  أبنائها       
على العمل اٞنبكر  عتقديب ب لك أف العمل ييمب ألبنائهم أفيل ٣نا ٪نقق ٟنم التعليم. وتنتشر ى ه اٞنعتقدات يف 

واٞنناطق الزراعية، وأف ذلك يعصد إ  ٗنلة أسباب  نها اٜناجة اٞنادية وا٦نفاض اٞنستصل ال قايف للعائلة اتحياء الفقًنة 
والرغبة يف اٜنصصؿ على اٞناؿ بمية وسيلة كانل حا لص أدل ذلك إ  حر اف الطفل  ب التعليم، بل أف بعض العائالت 

يف البيل وْننبًا للمشاكل الحا ي ًنونا )أبص اٝنًن، العصرة، تدف  أبنائها الصغار إ  سصؽ العمل ٔنلصًا  ب وجصدىم 
 (.ٕٔ، صٜٜٔٔ
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 ثالثاً: أسباب ترصوية:
وىناؾ عصا ل تتعلق بالعملية ال بصية  نها ضعف ٓنصيل الطالب الدراسي أو عدـ رغبتو يف الدراسة، أو العنف 

لدراسية، األ ر ال ي يدف  بعض الطلبة إ  النفصر  ب ال ي ٬نارسو بعض اٞنعلمٌن على طلبة اٞندارس، أو لعصبة اٞنناى  ا
(. و٣نا تشك فيو أف ك ًنًا  ب اٞندارس يبلغ اتزدحاـ فيها حدًا ت ٕٕ، صٜٜ٘ٔاٞندرسة والتصجو إ  العمل ) صباح، 

ك ًناً  ب اٞندرسٌن يعصد  عو يف  قدور اٞندرس أف يصيل التلمي  اىتما اً خالاً وأف ينتبو ٞنشاكلو ويعينو على حلها، كما أف  
مل ٪نصلصا على التدريب خالة يف تناوؿ اٞنشكالت الصجدانية وال بصية للتال ي ، يف حٌن تستغرؽ  سائل التدريو كل 
اىتما هم دوف أف يتفهمصا اٜناجات اتساسية للتال ي ، فالطفل يصل إ  اٞندرسة وىص ١نمل بشحنات انفعالية خالة 

مل ٩ند الطالب اتيدي الصاعية  ب اٞندرسٌن واتخصائيٌن اتجتماعيٌن القادريب على تفهم  تعص و يف  سًنه الدراسي فاذا
ى ه اتنفعاتت ٣نا يؤدي إ  لعصبة تكيفو    اٛنص اٞندرسي، ففي ك ًن  ب اٞندارس ليو ىناؾ دور لألخصائي 

شكالت التال ي  وت ٪ناوؿ ٔنطي ى ه اتجتماعي وحا إذا كاف لو دور فمف دوره يكصف ىا شياً فال يستطي  أف يتفهم  
، ٜٚٛٔاٞنشكالت، كل ى ه الظروؼ واٞنالبسات تؤدي إ  ترؾ التال ي  اٞندرسة وات٦نراط بالعمل يف سب  بكرة )حيا، 

 (.ٜٔص
 راص اً: أسباب سياسية:

يث يزداد    اندتع اٜنروب تتياعف  عاناة اٛنمي ، إت أف حصة الطفصلة  ب اٞنمساة تصل إ  حد  د ر، ح 
التحاؽ األطفاؿ بسصؽ العمل. و   زيادة هتبًن األسر اٞنفككة يفقد اآلباء اعماٟنم و صادر دخلهم، فييطر بعض 
األطفاؿ للعمل لتم ٌن بعض حاجيات األسرة األساسية ويصضح التاريخ أنو خالؿ اٜنرب العاٞنية ال انية ازدادت نسبة 

بشكل غًن  انص  يف  عا ل و صان  داخل الصتيات اٞنتحدة )أسباب عمالة  األطفاؿ ال يب تركصا اٞندارس  ب أجل العمل
 (.ٖ، صٜٕٔٓاألطفاؿ، 

ول لك ٬نكب القصؿ أف عمالة األطفاؿ يف العراؽ جاءت نتيبة الفصضى الحا شهدىا اجملتم  العرا ي  ن  بداية 
اٞنستمرة واٜنصار ات تصادي و ا تالىا  ب  القرف اٜنادي والعشريب نتيبة األز ات اٞنتالحقة الحا  ر هبا بسبب اٜنروب

( وتسببل ى ه األز ات اٞنتالحقة باختالؿ اٞنؤسسات اتجتماعية ٖٕٓٓتعرض العراؽ إ  اتحتالؿ األ ريكي يف عاـ )
 وضيق فرص العمل وتدىصر أوضاع األسرة ّنا فيها اٞنرأة والطفل، وافسح اجملاؿ واسعًا تنتشار الف ات اٞنهمشة  ب أفراد
اجملتم  العرا ي   ل العاطلٌن. ويف ضصء ى ه األز ات شكلل عمالة األطفاؿ كمحد اإلفرازات الحا نتبل عنها 

 (.ٜٕ-ٕٛ، صٕٚٓٓ) صطفى، 
كما ٕن لل انعكاسات ى ه اٜنروب واألز ات يف تراج  اٞنستصل الدراسي والرسصب أو ترؾ بعض الطلبة 

عالة أسرىم يف ظل غياب الرعاية اتجتماعية لألطفاؿ  ب  بل اٜنكص ة للدراسة واتلتحاؽ بسصؽ العمل يف سب  بكرة إل
 (.ٓٛ، صٕٛٔٓ)الفالحي، 
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وبالتايل ٬نكب القصؿ إف عمالة الصبية يف اجملتم  اٞنصللي تشكل ظاىرة افرزهتا الظروؼ الحا  رت هبا اٞنصلل  ب 
م داع  اإلرىاو و ا نت  عنها  ب ( إ  عمليات التحرير واٜنرب الحا حدثل ضد تنظيٕٗٔٓاحتالؿ داع  سنة )

 صجات نزوح وتشرد العصائل فكاف األطفاؿ ضحايا ى ه الظروؼ ٣نا اضطر بعض األسر إ  إجبار أوتدىم على العمل 
 اٞنبكر.

 المبحث الثالث: )أثر عمل اغطفال على التلرب الدراسي(
درسة، حيث تتفق  عظم الدراسات اٞنتعلقة ىنالك عال ة  صية بٌن ظاىرة عمالة األطفاؿ وظاىرة التسرب  ب اٞن 

بعمالة األطفاؿ على أف أعدادًا كبًنة  ب األطفاؿ ينخرطصف بسصؽ العمل نتيبة لتسرهبم  ب اٞندارس بسب  بكرة، كما 
أرج  الك ًن ظاىرة التسرب الدراسي إ  عصا ل عديدة كاف أ٨نها عمالة األطفاؿ يف سب  بكرة تشبي  األسرة على 

(.    العلم أف ٖ٘ٔ، صٕٔٔٓو خروف،  -راسة ورغبتها يف  ساعدتو ٟنا يف اٜنياة العملية )عبد اٜنليم صاجهة الد
التعليم ٠نا  يف العراؽ إت أف بعض  ظاىر اٝنلل والفساد ْنعلو  كلفًا لألسر الفقًنة ٣نا ٩نعلها  يطرة إلنفاؽ جزء  ب 

ب القرطاسية و ستلز ات الدراسة الحا يتحتم على الطالب دخلها على الدروس اٝنصصلية إ  جانب احتياجات الطفل  
تصفًنىا. ل لك تيطر األسرة الفقًنة إ  إجراء نصع  ب اٞنصازنة  ا بٌن  دخصتهتا وأوجو انفا ها إلشباع حاجاهتا، وتعتمد 

التعليم سلبيًا  لخصًا عبارة  إ  اٞنفاضلة  ا بٌن أ٨نية الدخل اآلنية وبٌن أ٨نية التعليم اٞنستقبلية وحٌن يكصف اتْناه ٥نص
)اٞندرسة ت تنف ( أو حٌن يكصف التعليم  كلفاً  ادياً، فمف األسرة تفيل أف ٕنن  أطفاٟنا عب اٞنصاظبة على الدراسة أو ٓنصؿ 

 (.ٕ٘ٔ-ٕٗٔ، صٕٔٔٓدوف التحا هم بالتعليم ألالً )٘نزة، 
قيقة  ؤداىا وجصد للة  باشرة بٌن عمالة وتشًن البيانات والدراسات الحا تناولل التسرب الدراسي إ  ح 

األطفاؿ و شكالت التعليم حيث اثبتل الدراسات أف الغالبية العظمى ٣نب مل يستصعبهم التعليم ىم  ب أسر  تدنية 
ا تصاديًا ل لك كاف اٞنلبم الصحيد ٟنؤتء األطفاؿ ىص ات٦نراط يف حقل العمل  ن   رحلة عمرية  بكرة ت يسمح هبا 

و د أثرت اتز ة ات تصادية يف الدوؿ العربية الحا تعا   ب ا٦نفاض الدخل على  درة رب األسرة الفقًنة على  القانصف،
تعليم أبنائو إذ أدل ارتفاع تكلفة اٞنعيشة وا٦نفاض األجصر إ  ضعف  درة رب األسرة على تدبًن احتياجاهتا اليرورية 

(. وذلك  ب خالؿ إخراج ٖ٘، صٕٙٓٓالتيحية بو )عبد الكايف،  وكاف أحد ى ه اتحتياجات ىص التعليم والحا ٕنل
األبناء  ب اٞندرسة وإٜنا هم بسصؽ العمل  بل أف يتمصا السابعة عشر  ب عمرىم، ويف دراسة عب عمالة األطفاؿ يف 

هصا إ  % تركصا  قاعد الدراسة وتصجٓٗ%  ب األطفاؿ العا لٌن  ستمريب على الدراسة إ  جانب ٓٙفلسطٌن تبٌن أف 
%  ب أناء اٞنرحلة اتبتدائية 6ٕٚالعمل، أ ا فيما يتعلق باٞنستصل الدراسي لألطفاؿ العا لٌن مل يتمكب  ا نسبتو 

(. واعلنل  نظمة العمل الدولية أف حبم عمالة األطفاؿ يف  صر يبلغ ٥نص  ا ٖ٘، صٕٕٓٓ)الشا ي، أبص عطية، 
وأف عدد ساعات العمل الحا يقييها ىؤتء األطفاؿ تتعدل أك ر % ٕٙ(  ليصف طفل بنسبة تصل إ  6ٕٕيقارب  ب )

 (.ٙ، صٕٗٔٓ( ساعات يص ياً وأك ر  ب ستة أياـ يف األسبصع )عمالة األطفاؿ وأثرىا على الطفل، ٜ ب )
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(  ليصف ونصف اٞنليصف أي  ا ٚويف العراؽ أفادت احصائيات  نظمة الطفصلة العاٞنية )اليصنسيف( أف  رابة الػ ) 
دؿ ثلث األطفاؿ يف العراؽ ىم ُناجة إ  اٞنساعدة بيمنهم أطفاؿ تركصا  قاعد الدراسة وٛنموا إ  العمل يف  هب يعا

شا ة و اسية، وتؤكد تقارير  فصضية حقصؽ اإلنساف يف العراؽ أف عمالة األطفاؿ بدأت باتزدياد بشكل كبًن    حلصؿ 
 الثة  اليٌن ونصف و د تياعفل    بدء  عارؾ القصات إذ كانل العائالت النازحة ُندود ال ٕٗٔٓليف عاـ 

العسكرية ضد تنظيم )داع ( اإلرىاو. وكانل  عظم تلك العصائل النازحة تصاجو  شاكل تم ٌن  ستلز ات العي   ا 
 (.ٔ، صٕٛٔٓأجربىم على دف  أبنائهم للعمل و صاجهة  تطلبات اٜنياة القاسية )٠نلو النصاب العرا ي، 

( للبهاز اٞنركزي لاحصاء التاب  لصزارة التخطي  افادت احصائيات أف  دارس NRTشره  ص   )ويف تقرير ن 
كاف أك ر  ب   ٕٗٔٓالعراؽ تشهد تسربًا ٗناعيًا لتال ي  يف اٞنرحلة اتبتدائية، واشارت إ  أف عدد اٞنتسربٌن يف العاـ 

. وبلغل أعداد ٕٛٔٓوتلمي ة يف ناية عاـ ( تلمي  ٜٗٙ( الفًا و )ٖٔٔ( ألف تلمي  وتلمي ة وتقفز إ  )ٓٓٔ)
( طالب وطالبة )وزارة التخطي ، ٖٜٙٗٗٔللمرحلتٌن اتبتدائية وال انصية ) ٕٚٔٓو  ٕٙٔٓاٞنتسربٌن للعاـ الدراسي 

(. ٣نا سبق يتبٌن لنا أف القطاع ال بصي يف العراؽ يصاجو جرس ان ار حصؿ أعداد التسرب الدراسي والحا ت ًن ٔ، صٜٕٔٓ
 ق إزاء ى ه الظاىرة.القل

% 6ٚٙ( طفل يعملصف يف الشصارع اظهرت النتائ  أف ٖٓٓويف دراسة استطالعية يف  دينة بغداد لعينة  ب )
% أكملصا اتبتدائية وتركصا الدراسة. ويف دراسة اجريل ٖٖ% أ يصف و 6ٖٖٗ نهم فق  سبق أف التحقصا بالتعليم  قابل 
غداد واٞن ىن ولالح الديب وكربالء وواس  تبٌن أف  ب األسباب الرئيسة لعدـ على بعض ١نافظات العراؽ  نها بابل وب

% واعمارىم تق  بٌن 6ٖٗوبنسبة  ٖٖٛ٘طفل  ب ألل  ٙٔٔاتلتحاؽ باٞندرسة ىص العمل لصاٌف العائلة وكاف اجملمصع 
 (.ٕٖٔ-ٖٓٔ، صٕٔٔٓ( سنصات )٘نزة، ٜ-ٙ)

اؿ ىص حر انم  ب التحصيل الدراسي أو ٓنمل العبء ٣نا سبق تبٌن لنا أف أحد أخطر نتائ  عمالة األطف
اٞنزدوج اٞنتم ل بالتحصيل الدراسي والعمل. أو تركهم النهائي ٞنقاعد الدراسة وى ا بدوره يؤدي إ   ياعفة األ ية ونق  

صية لدل التمىيل إضافة إ  عدـ  درتو على التعاي  واتنسباـ    با ي أفراد اجملتم  كما يؤدي إ  ضعف ٧نص الشخ
الطفل، وحر انو  ب حق التعليم وحقو يف اٜنياة، فياًل عب ضياع الطا ات البشرية واٞنادية للمبتم  واٞنتم لة باألطفاؿ 

 ال يب بعدىم طا ات بشرية  همة يف اٞنستقبل لتحقيق التنمية اتجتماعية.
 )الجانب الميداني للبحث( الف ل الثاني

 للبحث المبحث اغةل: االجرارات المن جية
 نوع البحث ةمن جيتو: .1

يعد ى ا البحث  ب الدراسات الصلفية التحليلية وى ه الدراسات تستلـز تقرير خصائ  الظاىرة وٓنديد  نهبية        
وأدوات و٠ناتت البحث وت تقف عند ٗن  البيانات واٜنقائق عب الظاىرة فحسب، بل تتبو إ  تصنيف البيانات 
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ائ  الحا نصل  ب خالٟنا إ  إلدار تعليمات بشمف اٞنص ف أو الظاىرة الحا يقـص الباحث وٓنليلها مث استخالص النت
بدراستها. واٞننه  ىص الطريقة الحا يتبعها الباحث لدراسة اٞنشكلة  صضصع البحث. ويعد   نه  اٞنسح اتجتماعي أحد 

 نو عب طريق استعماؿ استمارات  ناى  البحث ال ي يستخدـ للحصصؿ على اٞنعلص ات  ب ٗنهصر  عٌن أو عينة 
 البحث أو اٞنقابالت وىص ت يكتفي فق  بالتفسًن.

واعتمدت الباح ة على  نه  اٞنسح اتجتماعي بطريقة العينة جملتم  البحث ال ي عب طريقو عرضل وحصرت ٗني  
 اٜنقائق اٞنتعلقة بعمالة األطفاؿ  ستخد ًة استمارة اتستبياف أداة لو.

 فرضيات البحث: .0
الفرضية ىي افكار  بدئية تدرس العال ة بٌن الظصاىر الحا ىي  يد الدراسة والبحث والعصا ل اٞنصضصعية الحا تؤثر فيو.      

 وتتيمب دراستنا اٜنالية على فرضية رئيسية وىي:
 )أف العمل اٞنبكر لألطفاؿ يؤدي إ  تسرهبم الدراسي(.

 عينة البحث: .3
 ب اجملتم  ال ي ٩نري اختياره وفق  صاعد وطرائق علمية ُنيث ٕن ل اجملتم  ٕن يالً تعرؼ العينة )بمنا ذلك اٛنزء      

لحيحاً(، وٞنا كاف  ب الصعب أف نقـص بدراسة شا لة ٛنمي  أفراد اجملتم  ال يب يدخلصف ضمب  صضصع الدراسة وذلك 
اسلصب العينة حيث ا اختيار ٞنا يتطلب أسلصب اٜنصر الشا ل  ب و ل وجهد وا كانيات ضخمة. ٛنمت الباح ة إ  

عدد  ب اٞنفردات يف حدود الص ل وات كانيات اٞنتاحة والحا يعتقد بمنا ٣ن لة للمبتم . و ا ل الباح ة باختيار عينة 
 ( طفالً  ب األطفاؿ العا لٌن يف األنشطة واٞنهب اٞنختلفة يف  دينة اٞنصلل.ٓ٘عرضية تملفل  ب )

 مجاالت الدراسة: .5
 اجملاتت اآلتية: تيمنل الدراسة

( ٓ٘اجملاؿ البشري: أ٥نصر اجملاؿ البشري للبحث باألطفاؿ العا لٌن يف الشصارع واألسصاؽ التبارية والبالغ عددىم ) .أ
 طفالً.

اجملاؿ اٞنكا : ويقصد بو اٞنكاف أو اٞننطقة اٛنغرافية الحا ْنري فيو الدراسة، وتيّم اجملاؿ اٞنكا  للدراسة  ركز  دينة  .ب
 انبيها األ٬نب واأليسر.اٞنصلل َن

ولغاية  ٜٕٔٓ/ٗ/ٓٔاجملاؿ الز ا : أ تد اجملاؿ الز ا  إل٤ناز البحث َنانبيو النظري واٞنيدا   ب تاريخ  .ت
ٔٓ/ٚ/ٕٜٓٔ . 

 أدةات البحث: .4
اة ٛنم  يشًن  فهـص األداة إ  الصسيلة الحا ٩نم  هبا الباحث البيانات الحا تلز و، و د استلـز ُن نا استخداـ أك ر  ب أد

 البيانات لتمكيد لحة النتائ  ود تها و نها:
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استمارة اتستبياف: ٠نمصعة  ب األس لة ليغل للحصصؿ على إجابات  عينة ٓنقق أىدافًا حددىا الباحث  سبقاً  .أ
وىي ت ٓنتاج إ  عدد كبًن  ب اٞنبحصثٌن اٞنساعديب لتنفي ىا، كما أنا تصفر للمبحصثٌن حرية اإلجابة )اٜنافد، 

 (.ٚٙ، صٜٔٛٔ
و د استخد ل الباح ة أداة اتستبياف لغرض اٜنصصؿ على إجابات د يقة  ب اٞنبحصثٌن. وا لياغة استمارة اتستبياف 
على شكل ٠نمصعة  ب األس لة بشكل  بس   ب أجل أف تصازي فهم األطفاؿ و ستصل إدراكهم، وتصضيح األس لة 

 لألطفاؿ  ب  بل الباح ة.
فظي يتم عب طريق  ص ف  صاجهة ٪ناوؿ فيو الشخ  القائم باٞنقابلة أف يست ًن  علص ات اٞنقابلة: وىي تفاعل ل .ب

و راء و عتقدات شخ   خر أو ٠نمصعة أشخاص فياًل عب حصصلو على عدد  ب البيانات األخرل )غريب، 
 (.ٜٕٛ، صٖٜٛٔ

لشصارع واألسصاؽ واٞنهب ات تصادية و ا ل الباح ة باستخداـ اٞنقابلة    عدد  ب اٞنبحصثٌن  ب األطفاؿ العا لٌن يف ا
وأخ  اٞنعلص ات  نهم وتصضيح بعض األس لة يف اتستمارة األستبيانية إضافة إ  تفهم وضعهم اتجتماعي 

 وات تصادي و عاناهتم يف األسرة والعمل.
 الوسائل االح ائية: .6

 ا اتستعانة باألساليب اتحصائية اآلتية:

 ٓٓٔ النسبة اٞن صية =  .أ

 اٜنساو = َس=  الصس  .ب

 (.ٚٛٔ، ٕٜٛٔ)اٜنسب، زيين،       ات٥نراؼ اٞنعياري  ع =  .ت
 

 المبحث الثاني: عرض ةتحليل جداةل البحث
نستعرض يف ى ا الفصل اٛنداوؿ اٝنالة بالبحث وٓنليلها ٓنلياًل اجتماعيًا  ب أجل التصلل إ  نتائ  ى ه  

 الدراسة وكما يلي:
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 أةاًل: البيانات اغةلية
 ل مر:ا .1

 ( يصضح أعمار اٞنبحصثٌن:ٔجدوؿ ر م )
 % ؾ ف ات العمر

٘-ٚ ٔ٘ ٖٓ% 
ٛ-ٔٓ ٕٓ ٗٓ% 
ٔٔ-ٖٔ ٔ٘ ٖٓ% 

 %ٓٓٔ ٓ٘ اجملمصع
%  نهم تق  اعمارىم بٌن ٓٗ( سنصات وأف ٚ-٘%  ب اٞنبحصثٌن اعمارىم تق  بٌن )ٖٓيصضح اٛندوؿ إف       

سنة. وتبٌن أف الصس  اٜنساو ألعمار اٞنبحصثٌن ىص ( ٖٔ-ٔٔ%  نهم اعمارىم تق  بٌن )ٖٓ( سنصات و ٓٔ-ٛ)
 (.6ٖٕٕ( وبا٥نراؼ  عياري  دره )ٜ)

 الحالة االجتماعية للوالديا: .0
 ( يبٌن اٜنالة اتجتماعية لصالدي الطفل:ٕجدوؿ ر م )

 % ؾ اٜنالة اتجتماعية
 %ٛٔ ٜ الصالداف على  يد اٜنياة

 %ٕٖ ٙٔ األب  تصيف
 %ٙٔ ٛ اتـ  تصفية

 %ٗ ٕ داف  تصفيافالصال
 %ٖٓ ٘ٔ الصالداف  طلقاف

 %ٓٓٔ ٓ٘ اجملمصع
%  نهم  د فقدوا  بائهم وأف ٕٖ%  ب اٞنبحصثٌن والديهم على  يد اٜنياة و ٛٔتبٌن  ب اٛندوؿ أف نسبة        

فاؿ %  ب األطٖٓ%  ب األطفاؿ عينة البحث  د فقدوا األـ واألب، بينما نسبة ٗ%  نهم  د فقدوا أ هاهتم و ٙٔ
والداىم  طلقاف. وى ه النتائ  تعطينا دلياًل واضحًا على أف غالبية عصائل األطفاؿ عينة البحث تعا   ب التفكك 
األسري نتيبة لصفاة أحد الصالديب أو كال٨نا أو حدوث حاتت طالؽ وانفصاؿ بٌن األبصيب. وى ا انعكو سلبًا على 

ؿ بسبب غياب اٞنتابعة وعدـ تلبية حاجاهتم األساسية ٣نا اضطر ىؤتء التنش ة اتجتماعية واٜنالة ات تصادية لألطفا
 األطفاؿ إ  العمل اٞنبكر يف الشصارع واألسصاؽ.
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 الل ا: .3
 ( يبٌن نصع السكب ألسر اٞنبحصثٌن:ٖجدوؿ ر م )

 % ؾ نصع السكب
 %ٖٙ ٛٔ  لك
 %ٓٗ ٕٓ ا٩نار

 %ٕٗ ٕٔ بيصت  تباوزة
 %ٓٓٔ ٓ٘ اجملمصع

%  ب عينة البحث ٓٗ%  ب اٞنبحصثٌن يسكنصف بيل  لك لعصائلهم ونسبة ٖٙاٛندوؿ اعاله أف اتيح  ب        
%  ب اٞنبحصثٌن يسكنصف بيصت  تباوزة على أراضي الدولة ألنم ت ٬نلكصف بيصتاً ٕٗيسكنصف بيصت ا٩نار، بينما 

نائها الصغار إ  العمل  ب أجل وليو لديهم ا كانية لدف  ات٩نار. ٣نا سبق نرل أف بعض األسر تيطر إ  دف  أب
 تغطية سعر ات٩نار وِنالة    ارتفاع اسعار ات٩نارات و لة دخل األسرة.

 الوضع الت ليمي: .5
 ( يبٌن الصض  التعليمي لألطفاؿ عينة البحث:ٗجدوؿ ر م )

 % ؾ الصض  التعليمي
 %ٕٗ ٕٔ مل يدخل اٞندرسة

 %ٖٙ ٛٔ  ستمر على الدراسة
 %ٓٗ ٕٓ ترؾ اٞندرسة
 %ٓٓٔ ٓ٘ اجملمصع

%  ب األطفاؿ عينة البحث مل يدخلصا اٞندرسة ومل يتم تسبيلهم يف اٞندارس  ب  بل ذويهم ٕٗيبٌن اٛندوؿ أف        
والسبب يعصد إ  جهل األسرة بم٨نية التعليم للطفل وبدتً  ب ارساٟنم إ  اٞندارس يتم إرساٟنم إ  العمل  ب أجل إعالة 

 ب األسر ينظروف إ  تعليم الطفل على أنو شيء غًن ضروري وأنو ٠نرد  صاريف ونفقات ت داعي األسرة، فه ا النصع 
ٟنا تستنزؼ دخل األسرة وبدًت  ب ذلك ٩نب إرساؿ األطفاؿ إ  سصؽ العمل  ب أجل تغطية  صاريف األسرة. وتبٌن 

 الدراسة والعمل يف  ف واحد، وتبٌن أف %  ب عينة البحث ت زالصا  ستمريب على الدراسة فقد ٗنعصا بٌنٖٙأػب نسبة 
 %  ب األطفاؿ  د تركصا اٞندرسة. ٓٗنسبة 

 
 
 



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىاالندانوظىمجلظىدوروظىرلموظىمحكمظى،ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلوم

ISSN. 1815-8854ى

  0202 ذباط(ى،ى45مجلظىدراداتىموصلوظى،ىالطددى)
(84) 

 ثانيًا: البيانات االخت اصية
 أسباب دخول سَو ال مل أٔ

 ( يبٌن أسباب دخصؿ األطفاؿ لسصؽ العمل:٘جدوؿ ر م )
 اٞنرتبة % ؾ األسباب

 ٔ %ٓٚ ٖ٘ اٜناجة اٞنادية .ٔ
 ٕ %ٓٗ ٕٓ الفشل الدراسي .ٕ
 ٖ %ٕٓ ٓٔ العائليةاٞنشاكل  .ٖ
 ٗ %ٙٔ ٛ تقليد األلد اء .ٗ

%  ب األطفاؿ اٞنبحصثٌن  د دخلصا سصؽ العمل بسبب الفقر واٜناجة اٞنادية حيث أف ٓٚتبٌن  ب اٛندوؿ أف        
ضعف اٜنالة اٞنادية تؤدي بالعائلة إ  دف  أبنائهم إ  سصؽ العمل لتغطية حاجات األسرة اتساسية. أ ا السبب ال ي 

% فعند ا يفشل الطالب بدراستو يدف  األىل إ  ارساؿ ٓٗء باٞنرتبة ال انية بعد الفقر فهص الفشل الدراسي وبنسبة جا
%  ٕٓالطفل لسصؽ العمل ونالحد أف الفشل الدراسي  د يكصف سبباً. ويميت باٞنرتبة ال ال ة اٞنشاكل العائلية وبنسبة 

العمل، فاٟنروب  ب اٞنشاكل العائلية يدف  الطفل إ  البحث عب كمحد األسباب الحا تؤدي إ  دخصؿ الطفل لسصؽ 
شيء ٬نأل بو الفراغ العاطفي لو و٪نقق لو اٟنروب واتبتعاد عب جص اٞننزؿ اٞنشحصف باٞنشاكل األسرية. وكاف عا ل تقليد 

 % فق  كمحد األسباب الحا أدت إ  دخصؿ الطفل لسصؽ العمل.ٙٔاأللد اء بنسبة 
لأللد اء األثر الكبًن يف حياة الطفل، فغالبًا  ا ٪ناوؿ الطفل تقليد و١ناكاة األلد اء وعند ا يالحد  وتشك أف      

 أف لديقو يعمل و٩نين دخاًل خالاً بو و٪نقق  كسباً  ادياً يغنيو عب غًنه، يصبح للطفل فيصؿ أف يكصف   ل  رينو.
 نوع ال مل: أ٘

 األطفاؿ عينة البحث:( يبٌن نصع اتعماؿ الحا ٬نارسها ٙجدوؿ ر م )
 % ؾ نصع العمل

 %ٗٔ ٚ تنظيف سيارات
 %ٕٓ ٓٔ بائ  سكائر  تبصؿ

 %ٖٓ ٘ٔ بائ  حلصيات  تبصؿ
 %ٕٓ ٓٔ بائ  كلينكو  تبصؿ
 %ٛ ٗ بائ   شتقات نفطية

 %ٛ ٗ عا ل يف أسصاؽ
 %ٓٓٔ ٓ٘ اجملمصع
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%  نهم يعملصف  ٕٓيارات و %  ب األطفاؿ عينة البحث يعملصف يف تنظيف السٗٔاتيح  ب اٛندوؿ أف 
% يقص صف ببي  ٕٓ%  ب العينة يعملصف ببي  اٜنلصيات  تبصلٌن أيياً، و ٖٓكبائ  سكائر  تبصؿ و 

% أيياً يعملصف ٛ%  ب عينة البحث يعملصف ّنباؿ بي  اٞنشتقات النفطية ويقابلها ٛالكلينكو، وأتيح أف 
األطفاؿ ىي أعماؿ بسيطة تتناسب    القدرة العقلية يف أسصاؽ. ونالحد أف أغلب اتعماؿ الحا يقص صف هبا 

والعيلية لألطفاؿ، كما أف أغلب ى ه األعماؿ تكصف  غلفة بنصع  ب الطلب )الكدية(  ب الناس وإثارة 
 الشفقة.

 أسباب التلرب ما المدرسة: أٙ
 ( يبٌن أسباب ترؾ اٞندرسة:ٚجدوؿ ر م )

 اٞنرتبة % ؾ األسباب
 ٔ %ٙ٘ ٕٛ اتنشغاؿ بالعمل

 ٕ %ٕٗ ٕٔ ك رة نفقات الدراسة
 ٖ %ٕٛ ٗٔ لعصبة اٞنناى 

 ٗ %ٕٗ ٕٔ اٞنعا لة السي ة  ب اٞنعلم
% ٙ٘يصضح اٛندوؿ أعاله األسباب الحا تؤدي إ  تسرب األطفاؿ عب اٞندرسة، وتبٌن أف أعلى نسبة كانل 

وذلك يؤثر سلباً على تفرغ  والسبب كاف اتنشغاؿ بالعمل، ذلك أف انشغاؿ الطفل بالعمل يتطلب و تاً وجهداً 
 التلمي  للدراسة.

 واألطفاؿ غالباً ىم  ب يتحملصف نتيبة الصض  ات تصادي السيء ويدفعهم إ  العمل وترؾ الدراسة.
% وتشك أف الدراسة ٓنتاج إ  ك ًن  ب النفقات لتغطيتها ٕٗوجاء باٞنرتبة ال انية ك رة نفقات الدراسة وبنسبة 

ل الفقًنة أف الدراسة عبم ثقياًل على األسرة ول ا تقـص ى ه العصائل بدف  األطفاؿ إ  ل لك ْند بعض العصائ
العمل وجلب  ردود  ايل للعائلة بدًت  ب اتنفاؽ على التعليم. وجاء باٞنرتبة ال ال ة لعصبة اٞنناى  التعليمية 

عا لة السي ة للتال ي   ب  بل % حيث عزل األطفاؿ تركهم للدراسة إ  لعصبة اٞنناى  وتالىا اٞنٕٛوبنسبة 
%، ذلك أف الطرؽ ال بصية يف اٞندارس ت زالل تتب  أسلصب التعنيف يف التعا ل    الطالب ٕٗاٞنعلم وبنسبة 

 وى ا يؤدي إ  نفصر الطلبة  ب اٞندرسة يف ظل العصا ل اٞن كصرة  نفاً.
 ت ارض ال مل مع الدراسة أٚ

 وساعات الدراسة:( يبٌن تعارض ساعات العمل ٛجدوؿ ر م )
 % ؾ تعارض العمل والدراسة

 %ٓٚ ٖ٘ نعم
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 %ٖٓ ٘ٔ ت
 %ٓٓٔ ٓ٘ اجملمصع

%  ب األطفاؿ عينة البحث أف ساعات ٓٚيبٌن اٛندوؿ اعاله تعارض ساعات العمل    الدراسة وأجاب 
نشغاؿ العمل تتعارض    ساعات الدراسة. ذلك أف الدراسة ٓنتاج إ  و ل وجهد وتفرغ كا ل للدراسة وا

الطفل بالعمل ٪نتاج إ  و ل وجهد أييًا وغالبًا تكصف الدراسة اثناء النهار ويكصف العمل أييًا أثناء النهار 
ل لك تتعارض ساعات العمل    ساعات الدراسة وبالتايل ييطر الطفل إ  تفييل العمل يف ظل اٜناجة 

العينة بمف ساعات العمل ت تتعارض     % فق   ب أفرادٖٓاٞنادية ولتغطية نفقات أسرتو. يف حٌن أجاب 
 ساعات الدراسة.

 تأثير ال مل على التلرب المدرسي أٛ
 ( يبٌن نصع تمثًن العمل على دراسة الطفل:ٜجدوؿ ر م )

 % ؾ نصع التمثًن
 %ٕٓ ٓٔ مل يؤثر

 %ٕٗ ٕٔ تد  اٞنستصل الدراسي
 %ٕٙ ٖٔ الغياب اٞنتقط 

 %ٖٓ ٘ٔ ترؾ الدراسة
 %ٓٓٔ ٓ٘ اجملمصع

%  ب األطفاؿ عينة البحث على أف العمل مل يؤثر ٕٓيصضح اٛندوؿ اعاله نصع تمثًن العمل على دراسة الطفل وأجاب 
 %  نهم على أف العمل أدل إ  تد  اٞنستصل الدراسي لديهم.ٕٗعلى دراستهم، يف حٌن أجاب 

وال ي يؤدي بالتايل إ  عدـ وجصد وى ا يعصد إ  انشغاؿ الطفل بالعمل  عظم ساعات يص و  ب أجل إعالة األسرة 
%  ب األطفاؿ ٕٗالص ل الكايف للدراسة وأداء الصاجبات اٞندرسية ٣نا يؤدي إ  تد  اٞنستصل الدراسي للطفل. وأكد 

على أف العمل أدل إ  الغياب اٞنتقط  عب اٞندرسة ذلك أف تعارض ساعات الدراسة    ساعات العمل يؤدي إ  غياب 
%  ب األطفاؿ عينة البحث بمف انشغاٟنم بالعمل أدل إ  ترؾ الدراسة، ذلك ٖٓسة. يف حٌن أجاب الطالب عب اٞندر 

أف الطفل يؤثر العمل على الدراسة وذلك ألف العمل يعصد باٞنردود اٞنايل للطفل وأسرتو. يف حٌن أف الدراسة ت تعصد 
لطفل العمل وترؾ اٞندرسة. وى ا ي بل فرضية ُن نا باٞنردود اٞنايل فحسب، بل ٓنتاج إ  نفقات و صاريف، ل لك يفيل ا

 الحا تقصؿ "أف العمل اٞنبكر لألطفاؿ يؤدي إ  تسرهبم الدراسي".
 
 



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىاالندانوظىمجلظىدوروظىرلموظىمحكمظى،ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلوم

ISSN. 1815-8854ى

  0202 ذباط(ى،ى45مجلظىدراداتىموصلوظى،ىالطددى)
(87) 

 نتائج البحث
% بينما كانل نسبة اٞنبحصثٌن يف الف ة ٓٗ( سنصات بنسبة ٓٔ-ٛتبٌن أف أغلب اٞنبحصثٌن يف الف ة العمرية ) .1

 % أيياً.ٖٓ( وىي ٖٔ-ٔٔا نسبة اٞنبحصثٌن يف الف ة العمرية )% تقابلهٖٓ( سنصات بنسبة ٚ-٘العمرية )
%  نهم أجابصا بمف األب  تصيف، وتليها نسبة ٕٖفيما ٫ن  اٜنالة اتجتماعية لصالّدي األطفاؿ تبٌن أف نسبة  .2

%  ب ٛٔ%، يف حٌن أجاب ٙٔ%، أ ا نسبة األطفاؿ ال يب أجابصا أف األـ  تصفية ٖٓالصالداف  طلقاف وكانل 
 % أف الصالديب  تصفياف.ٗبحصثٌن أف الصالديب على  يد اٜنياة وأجاب اٞن

%  ب األطفاؿ تركصا اٞندرسة، و ٓٗ ب خالؿ استعراض الصض  التعليمي لألطفاؿ عينة البحث تبٌن أف نسبة  .3
. %  ب عينة البحث أنم مل يدخلصا اٞندرسة أساساَ ٕٗ%  نهم تزالصا  ستمريب على الدراسة، يف حٌن أجاب ٖٙ

 وى ا يعصد إ  انشغاؿ األطفاؿ بالعمل على حساب الدراسة.
%، يليها ٓٚاتيح أف أك ر األسباب الحا كانل وراء دخصؿ األطفاؿ سصؽ العمل ىي اٜناجة اٞنادية والعصز وبنسبة  .4

% يليها عا ل ٕٓ% يف حٌن كانل اٞنشاكل العائلية سبب  خر لعمل الطفل وبنسبة ٓٗالفشل الدراسي بنسبة 
 %.ٙٔد األلد اء وبنسبة تقلي

% يليها عا ل  ٙ٘احتل ىا ل اتنشغاؿ بالعمل اٞنرتبة األو   ب بٌن األسباب الحا دعل إ  ترؾ اٞندرسة وبنسبة  .5
 %.ٕٗ% يليها اٞنعا لة السي ة للمعلم وبنسبة ٕٛ% أ ا لعصبة اٞنناى  بنسبة ٕٗك رة نفقات الدراسة وبنسبة 

% يف حٌن كانل نسبة ٓٚرض بٌن ساعات العمل وساعات الدراسة وبنسبة تبٌن  ب نتائ  البحث أف ىناؾ تعا .6
 % فق .ٖٓاألطفاؿ ال يب مل ٩ندوا تعارض بٌن ساعات العمل والدراسة 

 التوصيات ةالمقترحات
تق  على عاتق الدولة واجملتم   سؤولية ٘ناية ورعاية األسرة ضد اتخطار ات تصادية و نها الفقر والعصز  ب خالؿ  .1

العمل لكي تستطي  كل أسرة إشباع حاجاهتا اٞنادية وتصفًن  ستصل  عاشي جيد حا ت يلبم أبناء األسر  ب  تصفًن
 األطفاؿ إ  العمل اٞنبكر وِنالة بعد  ا تعرضل لو  دينة اٞنصلل  ب د ار.

لتحرير وِنالة أف ٩نب تطبيق  انصف التعليم اتلزا ي يف اٞندارس وإعادة تمىيل اٞندارس الحا د رت خالؿ عمليات ا .2
ى ه اٞندارس تق  يف اٞنناطق الفقًنة ل ا ت ٩ندوف األطفاؿ  درسة  ريبة يف اٜني ويلباملف إ  ترؾ الدراسة واتْناه 

 إ  العمل.
على ادارات اٞندارس دعم الفقراء واوتاجٌن  ب األطفاؿ  اديًا و عنصيًا وإعطائهم  ساعدات عينية و الية وتصفًن  .3

 دراسية  ب كتب ودفاتر و رطاسية ٠ناناً  ب أجل ٓنفيزىم على الدراسة و نعهم  ب ترؾ اٞندرسة.اٞنستلز ات ال
اٞنتابعة اٛندية ٜناتت الغياب والرسصب  ب  بل إدارات اٞندارس وذلك باتتصاؿ اٞنباشر بمسرة التلمي  للتعرؼ على  .4

  شكالتو والعمل على حلها.
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   الصزارات اٞنختصة )كصزارة العمل والشؤوف اتجتماعية وآناد نقابات  ياـ وسائل اإلعالـ اٞنختلفة بالتنسيق  .5
العماؿ واٞندارس( بتصعية األىايل وتعريفهم بم٨نية التعليم وفائدتو واآلثار السلبية اٞن تبة على إ٨ناؿ التعليم والتسرب 

 الدراسي.
 قائمة الم ادر

 أةاَل: الم ادر ال رصية
 (، ا٥نراؼ اتحداث، اتسكندرية،  طبعة اٞنعارؼ.ٜٔٙٔ)أبص اٝنًن، طو، العصرة،  نًن  .1
 (، علم اتجتماع ات تصادي، اتسكندرية، دار اٞنعرفة اٛنا عية.ٖٜٛٔبدوي، السيد ١نمد ) .2
 ٕ(، تسرب التال ي  يف اٞنرحلة اتبتدائية اٞنخاطر والعالج، جريدة اٛنمهصرية، ٜٚٛٔاٜنافد، ناىدة عبد الكر  ) .3

(ٗٗٛ ،)ٙ. 
 (،  قد ة يف تصميم البحصث اتجتماعية، بغداد،  طبعة اٞنعارؼ.ٜٔٛٔناىدة عبد الكر  ) اٜنافد، .4
 ، بغداد، دار الطليعة للطباعة والنشر.ٕ(، األسو العلمية ٞنناى  البحث، طٜٜٛٔاٜنسب، إحساف ١نمد ) .5
 (، اإلحصاء اتجتماعي، اٞنصلل، دار الكتب.ٜٔٛٔاٜنسب، إحساف ١نمد/ زيين، عبد اٜنسٌن ) .6
(، ظاىرة الصبية والعمل اٞنبكر  ثارىا وسبل  عاٛنتها، أعماؿ الندوة العلمية األو  ٜٚٛٔحسٌن، لادؽ علي ) .7

 لرعاية اتحداث، بغداد،  ركز البحصث والدراسات يف  ديرية الشرطة.
 رشاد.(، اتحداث اٛنا٥نصف يف عامل الفقو والقياء، بغداد،  طبعة اتٜٜٚٔاٜنسيين، عباس/ اٛناسم، ١نمصد ) .8
 (،  شكلة الفقر وانعكاساهتا اتجتماعية يف العراؽ، بغداد، بيل اٜنكمة.ٕٔٔٓ٘نزة، كر  ١نمد ) .9

(، ور ة عمل بشمف تشغيل اتحداث، أعماؿ الندوة العلمية األو  لرعاية اتحداث، ٜٚٛٔحيا، حبيب إيليا ) .11
 بغداد.

بي ة خالية  ب العنف ألطفاؿ العرب، عماف، وزارة (، عمالة األطفاؿ يف األردف،  ؤٕنر ٥نص ٕٔٓٓدبدوب، ناية ) .11
 العمل األردنية.

 ، بًنوت،  كتبة العصرية.٘(، ٢نتار الصحاح، طٜٜٜٔالرازي، ١نمد أبص بكر ) .12
مجلة جام ة النجاح لألصحاث )ال لوم (، عمالة األطفاؿ يف فلسطٌن، ٕٕٓٓالشا ي،  فيد/ أبص عطية، ختاـ ) .13

 .ٖ٘(، ٔ) ٙٔ، اإلنلانية(
(، ٕٜٔٔٓنليم، أ٘ند/ عبد العزيز، أ٘ند/ الرفاعي، ١نمد خليل/ يصسف، ١نمد أ٘ند/ سامل، نادية حسب )عبد ا .14

 ، بًنوت،  ركز دراسات الصحدة العربية.ٔالطفل يف الصطب العرو وا   واحتياجات، ط
اآلداب،  سم  (، العمالة اٞنبكرة يف العراؽ، رسالة  اجستًن غًن  نشصرة، كليةٕٗٓٓعبد السادة، نصار نزار ) .15

 علم اتجتماع، جا عة القادسية، العراؽ.
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 ، القاىرة،  كتبة ات٤نلص اٞنصرية.ٗ(، ألصؿ البحث اتجتماعي، طٜ٘ٚٔعبد الصمد، عبد الباس  ) .16
 (، تصميم وتنفي  البحث اتجتماعي، اتسكندرية، دار اٞنعرفة اٛنا عية.ٖٜٛٔغريب، سيد أ٘ند ) .17
 لم اتجتماع، اتسكندرية، دار اٞنعرفة اٛنا عية.(،  ا صس عٜٜٛٔغيث، ١نمد عاطف ) .18
، بغداد، ٔدراسة اجتماعية ٓنليلية، ط -(، اآلثار اتجتماعية للحرب على اجملتم ٕٛٔٓالفالحي، ٘نيد كردي ) .19

 دار الكتب والصثائق.
يرية ال بية (، دراسة لتقصي األسباب الدافعة إ  تسرب الطلبة  ب اٞنرحلة اإللزا ية يف  دٜٜ٘ٔ صباح، سصسب ) .21

 والتعليم ليصاحي عماف، رسالة  اجستًن غًن  نشصرة، كلية ال بية اٛنا عة األردنية، األردف.
 .ٜٕ-ٕٛ(، ٗٗ(، األ ب اإلنسا  على  ف ؽ طرؽ، ٠نلة بيل اٜنكمة، )ٕٚٓٓ صطفى، عدناف ياسٌن ) .21
نشصرة، كلية اآلداب، جا عة (، عمل األطفاؿ يف اجملتم  اٞند ، رسالة  اجستًن غًن  ٜٜٛٔنبيل، سصسب ) .22

  ؤتة، األردف.
 ثانيَا: المواقع اإلل ترةنية

(، فريق حلصىا،  تصفر على اٞنص   اتلك و  ٜٕٔٓ/ٗ/ٗٔأسباب عمالة األطفاؿ و ثارىا على الطفل واجملتم  ) .1
http://www.hellooha.com. 

( ٕٛٔٓ/ٕ/ٓٔللبهاز اٞنركزي لاحصاء التاب  لصزارة التخطي  )( NRTتقرير نشره  ص   ) .2
http://www.sotaliraq.com. 

تعريفات وخصائ ، ٠نلة اتلصكة اإللك ونية -(، الطفصلةٕٕٔٓ/٘/ٔاٜنميد، سعد بب عبد ال ) .3
http://www.aluka.net. 

 .http://www.ar.wikipedia.orgيكيبيديا اٞنصسصعة اٜنرة ( و ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٕٔعمالة األطفاؿ ) .4
(، جريدة الشمصس،  تصفر على اٞنص   اإللك و  ٕٗٔٓ/ٔ/ٕٓعمالة األطفاؿ وأثرىا على الطفل ) .5

http://www.shomos.com.  
(،  راءة  صجزة يف ظاىرة التسرب  ب اٞندارس،  تصفر على اٞنص   اإللك و  ٕٛٔٓ/ٔ/٘ٔاب العرا ي )٠نلو النص  .6

http://parliament.iq. 
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