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أسلوب القسم في الحديث النبوي الشريف دراسة
نحوية تطبيقية في أحاديث الموطأ
د .عائشة األمين محمد عمر سليمان  -كلية التربية "أبو عيسى" -جامعة الزاوية
أ .أسماء األمين محمد عمر سليمان  -كلية اآلداب  -جامعة الزاوية

المقدمة:
الحمد هلل والصالة والسالم على آلة وصحبه ومن وااله.

أما بعد

فأسلوب القسم في اللغة العربية طريق من طرق توكيد الكالم ،وإبراز معانيه ،ومقاصده على النحو
الذي يريده المتكلم ،إذ يؤتى به لدفع إنكار المنكرين ،أو إزالة شك المشككين ،والقسم من المؤكدات
المشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقويه ،وبما أن القسم أحد أساليب التوكيد فقد استعملها الرسول
_صلى هللا عليه وسلم _ في كثير من أحاديثه ،وكان أحيانا يكرر اليمين الواحد.

()1

وقد ورد في السنة النبوية كثير من ألفاظ القسم ،وهي تمثل قمة البالغة العربية في توظيف األسلوب
للمعنى المراد من السياق.
أسباب اختيار الموضوع:

 _1رغبتي في الوقوف عند بعض التراكيب اللغوية الفصيحة في أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم.
_2دراسة أسلوب القسم في الحديث النبوي الشريف ،والبحث في بالغته ودقته.
أهمية الدراسة:

-1تتجه هذه الدراسة المبسطة إلى تناول التراكيب اللغوية ألسلوب القسم ،وما يحتويه من صيغ في
الحديث الشريف.

 _2معرفة خصائص كل صيغة من صيغ القسم ،وما ط أر عليها من تغيير.
 _3تسعى هذه الدراسة إلى المقارنة بين صيغ القسم في لغة الحديث الشريف ،وما وثقه النحاة في
مصنفاتهم إبراز داللة كل منهم.

أهداف الدراسة :تكمن أهداف الدراسة فيما يلي :دراسة الصيغ التركيبية ألسلوب القسم ،إضافة إلى

دراسة الداللة التي تعطيها كل صيغة من صيغ القسم في األحاديث الواردة في الموطأ.
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منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج االستقرائي الوصفي التحليلي الذي يقوم بتجميع جوانب الظاهرة،

ودراستها ،وتحليلها نحويا ودالليا.
مادة الدراسة:

تتمثل مادة الدراسة في األحاديث النبوية الواردة في الموطأ لإلمام مالك ،وقد يكون بينها بعضا من

أقوال الصحابة رضوان هللا عليهم.
تمهيد:

التعريف بالموطأ:

الموطأ واحد من الكتب الجليلة التي تشمل جملة من األحاديث النبوية ،واآلثار الموقوفة من آثار

الصحابة ،والتابعين ،وفيه جملة من اجتهادات اإلمام مالك وفتاويه ،ألفه اإلمام مالك ،ومكث أربعين
سنة يق أر الموطأ فيزيد فيه أو ينقص ويهذب ،ولذلك سمي بالموطأ؛ ألن مؤلفه وطأه للناس أي :هذبه
ومهده لهم.
سبب تأليفه:

كان ذلك بطلب من أبي جعفر المنصور من اإلمام مالك( :يا مالك اصنع للناس كتابا أحملهم عليه،

فما أحد اليوم أعلم منك) فكان له ذلك ،وألف اإلمام مالك الموطأ.

()2

وكان يسلك منهج التحري ،والتوخي ،وانتقاء األحاديث الصحيحة حتى أن الشافعي _رحمه هللا تعالى
_ قال" :ما في األرض بعد كتاب هللا أكثر صوابا من موطأ مالك بن أنس.

()3

وقد مزج اإلمام مالك في كتابه أحاديث الرسول _صلى هللا عليه وسلم _بأقوال الصحابة والتابعين-
رضى هللا عنهم-وبعض اآلراء الفقهية.

وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة في القسم باهلل _تعالى _ بألفاظ مختلفة ،مثل وهللا ،والذي نفسي بيده،

وتاهلل ،ورب الكعبة ،ومقلب القلوب.

()4

مفهوم القسم:

أوال _ القسم لغةً:

القسم هو القطع ،ومنه قسمت الشيء وقسمته ،والقطع يستعمل لنفي الريب والشبهة ،والقسم هو شدة
الفصل بالقول.

()5

والقسم هو اليمين ( ،)6وأهو مصدر غير جار على أقسم ،إذ قياسه :أقسام ،)7( :وأصل القسم من
القسامة ،وهي األيمان "

()8
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ويرادفه من األلفاظ الحلف واليمين ،والقسم فيه معنى القوة .جاء في (لسان العرب)" :واليمين :القوة
والقدرة ،ومنه قوله تعالى{ :ألخذنا منه باليمين}

()9

وسبب تسمية القسم باليمين كما يقول الجوهري :سمي بذلك ألنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ

منهم يمينه على يمين صاحبه "( ،)10ونلحظ من ذلك معنى القوة؛ ألن يمين اإلنسان أقوى من شماله.

والمعنى اآلخر للقسم وهو الحلف ،وهو ال يخلو من القوة ،فهذه المادة اللغوية (الحلف) بالكسر وهو "

العهد يكون بين القوم ،وقد حالفه أي :عاهده وتحالفوا أي :تعاهدوا".

()11

وهذا يؤكد أن القسم طريق

من طرق توكيد الكالم ،وإبراز معانيه ،ومقاصده على النحو الذي يريده المتكلم ،يؤتى به لدفع إنكار
المنكرين ،أو إزالة شك الشاكين.
ثانيا _ تعريف القسم اصطالحا:

هو ربط النفس باالمتناع عن شيء أو اإلقدام عليه بمعنى معظم عند الحالف ،حقيقة أو اعتقادا (.)12
ويأتي القسم على هيئة جملة خبرية في األغلب كوسيلة من وسائل توكيد الخبر ()13؛ ألن الغرض من

القسم هو توكيد الكالم وتقويته ،والقسم هو " جملة ملفوظة ڴ (أقسمت باهلل) أو مقدرة ڴ (باهلل) إنشائية
 ،...أو خبرية ڴ (أشهد لعمرو خارج) ،و(علمت لبكر داخل) اسمية ڴ (أنا حالف باهلل) ،أو فعلية

كما ذكر جيء بها لتوكيد جملة خبرية أخرى تالية "(.)14
القسم في الحديث النبوي الشريف:

الحديث النبوي الشريف هو قول الرسول _صلى هللا عليه وسلم _ وهو يمثل فصاحة اللسان العربي،

وقوة أساليبه الخطابية ،فجاء أسلوبه متنوعا ،وكان القسم واحدا منها ،لما يحمله من معاني التأكيد

واإلقناع ليقنع السامع ،ويقيم عليه الحجة ،وهذا من أجل تعليم الصحابة وتصحيح عقيدتهم ،وجاء هذا
ضمن أساليب قوية ورصينة.
وقد ورد القسم في الحديث الشريف بدعوة الناس إلى ترك القسم الذي ال يتفق مع روح اإلسالم،
ومبادئه ،مثل :القسم بالالت والعزى ،وباآلباء ،والوصول إلى هدف واحد هو تطهير المسلم من تقاليد
الجاهلية ،ومعبوداتها ،وإثبات التوحيد والتسليم واإلذعان هلل تعالى.

صيغ القسم:

الصيغة األصلية للقسم " أن يؤتى بالفعل (أقسم) ،أو (أحلف) متعديا بالباء إلى المقسم به ثم يأتي

المقسم عليه ،وهو جواب القسم.
أركان جملة القسم:

-1حرف القسم-2 .المقسم به- 3 .المقسم عليه"

()15

.
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أوال _ حرف القسم:
حروف القسم هي :الواو ،والباء ،والتاء ،والالم .قال سيبويه " :وللقسم ،والمقسم به أدوات في حروف

الجر ،وأكثرها الواو ثم الباء يدخالن على كل محلوف به ثم التاء ،وال تدخل إال في واحد ،وذلك قولك:
(وهللا ألقعلن) ،و (باهلل ألقعلن) ،و" تاهلل ألكيدن أصنامهم "

()16

 ...وبعض العرب يقول في هذا

المعنى :هلل فيجيء بالميم ،وال تجيء إال أن يكون فيها معنى التعجب" .

()17

وحرف الباء هو أصل

حروف القسم ،والواو بدل منها )18( .إال أن الواو أكثر استعماال من الباء؛ ألنها لإللصاق ،فهي تلصق
فعل القسم بالمقسم به ،ومن ثم أي :من هنا ،وهو كون الباء لألصل (اختص بها الطلب ،واالستعطاف،

فال يقسم فيهما بغيرهما ،نحو :باهلل أخبرني ،وباهلل هل قام زيد؟ أي :أسألك باهلل مستحلفا.)19( ".
عمل أحرف القسم:

تعمل أحرف القسم في المقسم به ،وهي صالت لفعل مقدر( ،)20والتقدير :أقسم باهلل ،فالفعل مقدر وإن
لم ينطق به ،وقد حذف فعل القسم لكثرة االستعمال.
أوال الباء :تمتاز الباء عن الواو والتاء بما يلي:

_1ال يجب حذف الفعل ،بل يجوز إثبات فعل القسم ،وفاعله معها ،كقوله تعالى " :وأقسموا باهلل جهد
أيمانهم "

()21

أو حذفها كما في قوله تعالى{ :قال فبما أغويتني ألقعدن لهم صراطك المستقيم} (.)22

 _ 2تدخل الباء على الظاهر والمضمر ،ومن دخولها على الظاهر قوله تعالى " :قالوا تقاسموا باهلل
لنبيتنه وأهله " ( ،)23ونحو (أقسم باهلل) ،أما دخولها على المضمر نحو( :بك ألقعلن).

_ 3اختصاصها بالجواب الطلبي ،نحو( :باهلل هل قام زيد؟) أي أسألك باهلل مستحلفا.
 _ 4الباء تجر في القسم وفي غير القسم ،أما الواو والتاء فال تجران إال في القسم(.)24
وهذه أمثلة من الموطأ على ذلك:

_ 1عن ابن عمر أن رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم _أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب،
وهو يحلف بأبيه فقال رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم _ " :إن هللا ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ،من كان
حالفا فليحلف باهلل ،أو ليصمت "

()25

ورد في هذا الحديث حرف القسم (الباء) ،وقد دخل على لفظ

الجاللة (هللا) فعمل فيه الجرو وهو هنا اسم ظاهر؛ ألن من خصائص الباء دخولها على االسم

الظاهر ،والمضمر.

" _ 2عن عراك عن مالك وسليمان بن يسار ،أن رجال من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على
إصبع رجل من جهينة فننزى فيها ،فمات ،فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم :أتحلفون باهلل

خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا ،فقال لآلخرين أتحلفون أنتم؟ فأبوا فقضى عمر بشطر
الدية على السعديين ،قال مالك :وليس العمل على هذا )26(".ونالحظ هنا أيضا قول سيدنا عمر بن
10
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الخطاب رضي هللا عنه( :أتحلفون باهلل) أن حرف القسم (الباء) دخل على االسم الظاهر (هللا) وعمل
فيه الجر ،ونالحظ أنه عبر عن القسم باليمين في قوله (يمينا) للداللة على القوة في القول ،والتأكيد
على الصدق.
ثانيا _ الواو:

وهي أكثر الحروف استعماال في القسم ،ولكن بشروط:

 _ 1يحذف معها فعل القسم ،فال يجوز أن نقول( :أقسم وهللا) بل( :وهللا).

 _ 2ال تستعمل في قسم السؤال فال يجوز  (:وهللا أخبرني) ،بل( :باهلل أخبرني).
 _ 3ال تدخل على الضمير ،فال يقال( :وك) ،ولكن يقال( :بك) (.)27
وهذه بعض األحاديث من الموطأ التي ورد فيها حرف القسم (الواو) وهي كثيرة منها:
" _ 1عن أبي يونس عن عائشة أن رجال قال لرسول هللا _صلى هللا عليه وسلم _وهو واقف على
الباب وأنا اسمع :يراسل هللا ،إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام ،فقال صلى هللا عليه وسلم :وأنا أصبح

جنبا وأنا أريد الصيام فاغتسل وأصوم ،فقال له الرجل :يا رسول هللا ،إنك لست مثلنا ،قد غفر هللا لك

ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقال :وهللا إني ألرجو أن أكون
أخشا كم بما أتقي "

()28

ورد القسم في هذا الحديث في قول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :وهللا) فهو

هنا يتكون من حرف الجر (الواو) دخلت على المقسم به ،وهو لفظ الجاللة (هللا) ،أما فعل القسم فهو

محذوف؛ ألنه ال يأتي مع واو القسم ،بل دخلت الواو على االسم الظاهر مباشرة ،فالرسول _صلى هللا
عليه وسلم _هنا يقسم للرجل باهلل أنه هو أخشاهم وأتقاهم هلل سبحانه وتعالى.

 " _2عن يحيى بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرق ناقة لرجل من مزينة
فانتحوها ،فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ،فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ،ثم قال
لعمر :أراك تجيعهم ،ثم قال عمر :وهللا ألغرمنك غرما يشق عليك ،ثم قال للمزني :كم ثمن ناقتك؟

فقال المزني :كنت وهللا أمنعها من أربعمائة درهم ،فقال عمر :أعطه ثمانمائة درهم )29( ".في هذا
الحديث فقد جاء قول المزني في هذا الحديث( :وهللا أمنعها من أربعمائة درهم) مدعما بالقسم الذي
يستخدم فيه حرف القسم ( الواو ) ،والمقسم به لفظ الجاللة(هللا ) ،وذلك ليؤكد أن ناقته تساوي ذلك
الثمن ،أما سيدنا عمر -رضي هللا عنه  -فقد استخدم أسلوب قسم تام األركان وهو قوله( :وهللا

ألغرمنك ) ،فهو أسلوب قسم يحتوي على حرف القسم (الواو) ،والمقسم به وهو اسم ظاهر لفظ
الجاللة (هللا ) ،والمقسم عليه أو جواب القسم (ألغرمنك) ،والالم واقع في جواب القسم ،وهذا األسلوب
التام للقسم إنما أراد به عمر أن يعاقب السارق أشد العقاب حتى يكون عبرة لغيره و ليعلمهم حرمة

السرقة في اإلسالم.
2020
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وهكذا رأينا أن (الواو) ،لم تدخل إال على االسم ،فال يذكر معها الفعل ،ولم تدخل على الضمير أبدا.
ونجد حرف القسم (الواو) ال يختص بالدخول على لفظ الجاللة فقط ،وإنما يدخل على غيره من األسماء
الظاهرة مثل لفظ (رب) ،وقد ورد هذا في بعض من أحاديث الموطأ منها:
 " – 3عن ربيعة عن عبد هللا بن الهدير أنه رأى رجال متجردا بالعراق ،فسأل الناس عنه ،فقالوا :أمر
بهديه أن يقلد ،فلذلك تجرد ،قال ربيعة :فلقيت عبد هللا بن الزبير ،فذكرت ذلك له ،فقال :بدعة ورب
الكعبة "

()30

ورد القسم من الصحابي (بدعه ورب الكعبة) يرد به على الرجل الذي سأل عن الرجل

الذي تجرد بالعراق ،فأجابه بأنه بدعة ،وأراد تأكيد كالمه ،فأقسم بإدخال حرف القسم (الواو) على لفظ
(رب) وهو مجرور ومضاف والكعبة مضاف إليه مجرور .إذا فحرف القسم (الواو) يدخل على أي
(ر ّب).
اسم ظاهر يكون للقسم ،مثل لفظ الجاللة (هللا) ولفظ َ

ثالثا -التاء:

تختص (التاء) بالدخول على لفظ الجاللة فقط؛ " ألنها لما كانت فرعا للواو التي هي فرع (الباء)

و(الواو) تدخل على المظهر دون المضمر؛ ألنها فرع انحطت عن درجه الواو؛ ألنها فرع الفروع،
فاختصت باسم واحد وهو اسم هللا تعالى".

()31

وتفيد التاء معنى التعجب والتهديد ،فمن التعجب قوله تعالى " :تاهلل لقد علمتم ما جئنا لنفسد في

األرض " ( ،)32ومن التهديد قوله تعالى :تاهلل لتسألن عما كنتم تفترون " (.)33

أما دخولها على لفظ (رب) ،ولفظ (الرحمن) فشاذ ،قالوا( :تربي) و(الرحمن) ،و(ترب الكعبة) (.)34

ولم أجد في أحاديث الموطأ أسلوب قسم ورد فيه حرف التاء مع لفظ الجاللة (تاهلل).
رابعا – الالم:

الالم تختص بلفظ (هللا) تعالى وال تكون للقسم إال إذا أريد بها معنى التعجب .ولم ترد في أحاديث

الموطأ أسلوب قسم يمثلها.
خامسا -من:

حرف جر يختص بالدخول على لفظ (رب) عندما يراد به القسم ،وال تدخل على غيره ،نقول( :من
ربي ألقعلن ذلك) ( ،)35وترد (من) مضمومة الميم ،وذلك ليدل على تغير معناها وخروجها من بابها،

وقد أوضح سيبويه ذلك فقال " :واعلم أن من العرب من يقول :من ربي ال فعلن ذلك ،ومن ربي إنك
ألَ َشر ،يجعلها في هذا الموضع بمنزلة (الواو) و (الباء) في قوله( :وهللا ال فعلن) ،وال يدخلونها في
غير (ربي) ،كما ال يدخلون (التاء) في غير هللا ،ولكن الواو الزمة لكل اسم يقسم به و(الباء) " (،)36
ولم يرد في الموطأ مثل هذا النوع من القسم.
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ثالثا المقسم به:

يكون القسم بكل شيء عظيم في نظر المقسم ،مثل (هللا ،رب الكعبة) ،ويكون من الخالق ،أو من
المخلوق ،فإن كان من الخالق فيكون قسمه على ثالثة أوجه:

 -1بذاته :كقوله تعالى" :فوربك لنحشرنهم والشياطين "

()37

 -2أو بمفعوله :كقوله تعالى" :والنجم إذا هوى "

()38

 -3أو بفعله :كقوله تعالى" :والسماء وما بناها "

()39

أو أن كان من المخلوق فال يجوز له أن يحلف إال باهلل سبحانه.
الم ْق ِس ُم:
ثالثا ُ -
وهو إما الخالق ،وإما المخلوق ،فالقسم ضرب من البيان عند العرب ليوثقوا به ما يقولون ،وهو أحيانا
لالستشهاد ،فلذلك يكون القسم بدليل واقعي محسوس ،فيكون القسم من هللا تعالى من باب االستشهاد

واالستدالل؛ ألنه إن كان ألجل المؤمن ،فالمؤمن مصدق بمجرد اإلخبار ،أي :من غير قسم ،أما إن
كان ألجل الكافر فال يفيده.

()40

إذا فالقسم الوارد من الخالق سبحانه هو من باب االستدالل باألمور

الواقعية المحسوسة ،ألنها أقرب إلى المعنى.

صيغ المقسم به في الحديث النبوي:

كان الرسول قدوة للصحابة ،والمسلمين في العمل ،والخلق ،والدين ،وكان ينهى الصحابة -رضوان هللا

عليهم -عن الحلف بغير هللا ،وكان هو أولهم ،فكان صلى هللا عليه وسلم ال يحلف بغير هللا ،أو بصفة
من صفاته.

وقد جاء القسم النبوي بصّيغه متعددة ،ولكنها كلها ال تخرج عن الحلف باهلل ،أو بصفة من صفاته،
ولكل صيغه قوة في المعنى تختلف عن قوتها في صيغة أخرى ،وهذا ناتج عن الدوافع واألسباب التي
أدت إلى القسم فصيغة القسم ،أو أسلوب القسم األصلي هو أن يأتي فعل القسم متعديا بالباء إلى

المقسم به ،ثم يأتي المقسم عليه ،وهو جواب القسم ،ولكن بسبب كثرة الحلف عند العرب صار يحذف
منه فعل القسم ،ويكتفي بالباء ،ثم عوض عن الباء بالواو في األسماء الظاهرة ،أو التاء ،ومن صيغ
القسم التي وردت في أحاديث الموطأ ما يلي:

 -1وهللا:

هذه الصيغة وردت بكثرة في الموطأ سواء في أحاديث من أقوال الرسول صلى هللا عليه وسلم أومن
أقوال الصحابة رضي هللا عنهم.

2020
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ومن ذلك:
أ ... ”-رجعت امرأته إلى أم سلمة ،فوجدت عندها رسول هللا ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

ما لهذه المرأة؟ ،فأخبرته أم سلمة ،فقال :أال أخبرتها أني أفعل ذلك؟ ،فقالت :قد أخبرتها ،فذهبت إلى
زوجها ،فأخبرته ،فزاده ذلك شرا ،وقال لسنا مثل رسول هللا ،يحل هللا لرسوله ما شاء ،فغضب رسول
هللا ،وقال :وهللا ،إني ألتقاكم هلل ،وأعلمكم بحدوده".

()41

إذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا الرسول -صلى هللا عليه وسلم-استخدم صيغة القسم (وهللا)؛ وذلك

ألن الرجل لم يصدق زوجته ،وازداد ش ار مما أثار غضب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وهذا ما
اضطره إلى استخدام القسم والتأكيد على أنه صلى هللا عليه وسلم ،أتقى البشر كافة ،فأراد بهذا القسم
أن يزيل ما في نفس ذلك الرجل من التردد في تصديق زوجته.
ب( -عن عائشة زوج النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-أنها قالت :خسفت الشمس في عهد -النبي
صلى هللا عليه وسلم -فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالناس ،فقام ،فأطال القيام ،ثم ركع،

فأطال الركوع ،ثم قاما فأطال القيام ،وهو دون القيام األول ،ثم ركع فأطال الركوع ،وهو دون الركوع
األول ،ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة األخيرة مثل ذلك ،ثم انصرف ،وقد تجلت الشمس ،فخطب
الناس ،فحمد هللا ،وأثنى عليه ،ثم قال :إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا ال يخسفان لموت أحد
،وال لحياته ،فإذا رأيتم ذلك فادعوا هللا وكبروا ،وتصدقوا ،ثم قال  :يا أمة محمد ،وهللا ما من أحد أغير

من هللا أن يزني عبده  ،أو تزني أمته ،يا أمة محمد وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم
كثيرا.)42( ".
وقد استخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صيغة القسم (وهللا) في هذا الحديث في موضعين :األول:
حين قال( :وهللا ما من أحد أغير من هللا أن يزني عبده ،أو تزني أمته) ،وقوله( :وهللا لو تعلمون ما
أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا) .وهذا يؤكد على أنه ال يوجد أحد أمنع من الفواحش من هللا منه

صلى هللا عليه وسلم؛ لهذا استخدم صيغة القسم ،وأقسم أيضا على أننا نحن البشر ال نعلم ما يعلمه
هو -صلى هللا عليه وسلم –وإال لكلنا ضحكنا قليال ،ولبكينا كثيرا.
( -2والذي نفسي بيده):

هذه الصيغة تتكون من واو القسم ،والمقسم به ،وهو االسم الموصول بجملة اسمية بعده ،وبعدها يكون

جواب القسم ،والمقسم عليه ،وقد وردت هذه الصيغة في أحاديث متعددة في الموطأ منها.
أ " -عن أبي هريرة أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال  :والذي نفسي بيده  ،لقد هممت أن

آمر بحطب فيحطب  ،ثم آمر بالصالة فيؤذن لها  ،ثم آمر رجال فيؤم بالناس  ،ثم أخالف إلى رجال،
فأحرق عليهم بيوتهم  ،والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا  ،أو مرماتين حسنتين
14
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لشهد العشاء "

()43

 ،في هذا الحديث نجد الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يستخدم صيغة القسم

(والذي نفسي بيده) ،فهو يقسم من شده وأهمية األمر؛ ألنه يتحدث عن الرجال الذين يتخلفون عن
صاله الجماعة ،وهو قسم من النبي -صلى هللا عليه وسلم -فيجوز الحلف على األمور المهمة من
غير استحالف من غير طلب لليمين ،إذا كان األمر مهما يحتاج إلى يمين وتأكيد.

وقوله( :والذي نفسي بيده) أي :روحي بيده ،وجواب القسم أو المقسم عليه ،وقوله( :لقد هممت)،

فالالم واقعة في جواب القسم ،وهو يقصد أنهم متخلفون عن صالة الجماعة ،فذكر أنهم يحرق عليهم
بيوتهم ،ثم يأتي قسم آخر ،وهو قوله( :والذي نفسي بيده) ،وجوابه( :لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما
سمينا) ،والرسول هنا يشدد على صالة الجماعة ،وأهميتها للمسلمين.

ب –عن أبي سعيد الخضري ،أنه سمع رجال يق أر " قل هو هللا أحد " ،يرددها فلما أصبح غدا إلى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فذكر ذلك له ،وكأن الرجل يتقالها ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن "

()44

.

هذا الحديث جاء ت فيه صيغة القسم (والذي نفسي بيده) متكونة من واو القسم والمقسم به (الذي
نفسي بيده) ،أي :روحي بيده ،والمقسم عليه أو جواب القسم ،وهو (إنها لتعدل ثلث القران) ،والرسول
هنا لجأ إلى القسم من أجل التأكيد على أن هذه السورة التي يرددها الرجل -وهي سوره اإلخالص -

تعادل ثلث القرآن الكريم ،وهذا يدل على أهمية سورة اإلخالص ومكانتها العظيمة
( -3وايم هللا):

ومن صيغ القسم الواردة في أحاديث الموطأ (وايم هللا) ،وهذا القسم كقولنا (:تاهلل) ،أو (أحلف باهلل)،

وهذا األخير هو ما رجحه الغزالي ،وهناك من سوي بينه وبين (لعمر هللا) ،وهناك من فرق بينهما ،كما
ذكر الماوري ،فهو يرى أن (َل َع ْمر هللا) شاع في استعمالهم عرفا بخالف (ايم هللا) ،أما النووي ،فقد
جزم أن قول( :وايم هللا) كقول( :وحق هللا) ( ،)45أما الحافظ اليوسفي فذكر أن (ايم هللا) من ألفاظ
القسم ،كقولك :لعمر هللا ،وعهد هللا) ( ،)46ومما ورد في الموطأ:
أ – " عن زيد بن أسلم ،عن أبيه ،أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له ،يدعي هنيا على الحمى،
فقال :يا هني اضمم جناحك عن الناس ،واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة ،وأدخل رب
الصريمة ،والغنيمة ،وإياك ونعم ابن عفان ،وابن عوف ،فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى المدينة

إلى زرع ونخل ،وإن رب الصريمة ،والغنيمة ،إن تهلك ماشيته يأتيني ببنيه فيقول :يا أمير المؤمنين،

يا أمير المؤمنين أتاركهم أنا؟ ال أبا لك ،فالماء والكأل أيسر على من الذهب والورق ،وايم هللا إنهم
ليرون أن قد ظلمتهم ،إنها لبالدهم ،ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية ،وأسلموا عليها في اإلسالم،

والذي نفسي بيده ،لوال المال الذي أحمل عليه في سبيل هللا ما حميت عليهم من بالدهم شبرا" .
2020
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ورد ت صيغة (وايم هللا) ،وهي صغيره قصيرة ،وموجزة ،إذا قيست بصيغ القسم األخرى التي استعملها
النبي صلى هللا عليه وسلم ،ولعل الموقف الذي دعاه إلى القسم بحيث ال مجال فيه لإلطالة والتريث،
فهو هنا يحث على عدم الظلم ،وقد وردت هذه الصيغة في هذا الموضع فقط في الموطأ.
( – 4ورب الكعبة):

وهذه صيغة قسم أخرى وردت في الموطأ ،وقد جاءت في هذا الحديث:

-

" عن ربيعة بن عبد هللا بن الهدير ،أنه رأى رجال متجردا بالعراق ،فسأل الناس عنه ،فقالوا :أمر
بهديه أن يقلد ،فلذلك تجرد ،قال ربيعة :فلقيت عبد هللا بن الزبير ،فذكرت ذلك له ،فقال :بدعة ورب
الكعبة"

-

(.)48

نجد أن الصحابي عبد هللا بن الزبير أقسم ما على ما فعله الرجل بأنه بدعة مستخدما صيغة القسم
(رب الكعبة) ،والقسم بالكعبة المشرفة كان معروفا عند العرب ،وهذا ما نراه واضحا في قول الفراهيد:

" والقسم باألنصاب قليل ،فجل أقسامهم المؤكد ة بالكعبة ،ومشاعر الحج ،فإن العرب مع اختالف
دياناتهم في الجاهلية لم يختلفوا في تعظيم هذا البيت العتيق ،وعلموا أنه أول بيت وضع للناس ،حتى

إنك ترى النصارى منهم كانوا يقسمون به" .

()49

والرسول -صلى هللا عليه وسلم-أراد أن تكون الطاعة هلل وحده ،وقد جعل للكعبة مكانتها بأن أصبحت
قبلة للمسلمين ،ومن هنا جعل النبي -صلى هللا عليه وسلم –الحلف برب الكعبة ،وليس بالكعبة تحقيقا
لمبدأ التوحيد ،ورفضا للنهج الجاهلي المرتبط باألصنام ،واألوثان ،فأنكر عليهم قسمهم بالكعبة ،وأمرهم

بأن يقسموا برب الكعبة.
وإذا رجعنا إلى قسم الصحابي عبد هللا بن الزبير (بدعة ورب الكعبة) فإننا نجده تطبيقا واضحا للتوحيد
اإللهي ،والتوجيه النبوي.
( – 5ال ومقلب القلوب):

مقلب القلوب هو هللا -سبحانه وتعالى -يقلبها كيف يشاء ،فيجعل المؤمن مؤمنا ،والكافر كافرا ،ومقلب
القلوب تعني :أن هللا يقلب قلب عبده من الكفر إلى اإليمان ،والعكس ،وصيغة (ال ومقلب القلوب)،

حذف منها الفعل ،وتقديره( :ال افعل ومقلب القلوب) ،فهو سبحانه من يقلب إرادة القلوب ،وأحوالها،
وليس حقيقتها ،وهذه الصيغة كان يستعملها الرسول صلى هللا عليه وسلم

()50

لما كان يراه من تحول

قلوب من يكنون العداوة للمسلمين بين ليلة ،وضحاها إلى دعاة إلى اإلسالم ،ومجاهدين لنصرة هذا

الدين.
-

وهذا الحديث التالي من أحاديث الموطأ وردت فيه هذه الصيغة من القسم:

-

"عن مالك ،أنه بلغه أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان يقول :ال ومقلب القلوب" .
16
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أفعال القسم:

-

 -1الفعل (حلف):

للقسم أفعال وردت في أحاديث الموطأ ،هي أقسم ،وحلف ،و آلى.

ورد الفعل (حلف) في كثير من األحاديث الشريفة التي وردت في (الموطأ) ،وقد استعمل الرسول -
صلى هللا عليه وسلم -هذا الفعل وما في معنى اليمين ومن ذلك قوله:

أ  ”-عن جابر بن عبد هللا األنصاري أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال من حلف على منبري
آثما تبوأ مقعده من النار" .

()52

في هذا الحديث ورد الفعل (حلف) بصيغة الماضي المبني للمعلوم؛ ألن كالمه موجه للمسلمين.
ب – “سمعت مالكا يقول :األمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول
الراهن :أرهنتك بعشرة دنانير ،ويقول المرتهن :ارتهنت منك بعشرين دينارا ،والرهن ظاهر بيد المرتهن،

قال :يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن ،فإن كان ذلك الزيادة فيه وال نقصان عما حلف أن له
فيه ،أخذ المرتهن بحقه ،وكان أولى بالتبدئة باليمين؛ لقبضه الرهن وحيازته إياه إال أن يشاء رب الرهن
أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ،ويأخذ رهنه " (.)53
نجد في هذا الحديث أن الفعل (حلف) ورد صيغتين األولى للمضارع (يحلف) المبني للمعلوم ،والثانية
الماضي المبني للمعلوم (حلف) ،وذلك ألن المقام يستدعي ذلك.

ج

 ”-قال مالك :ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطى ،فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه

أعطاه ذلك عرضا ،أو ذهبا ،أو ورقا ،أو حيوانا ،أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده ،فإن أبى الذي
ف أيضا أدى إلى المعطي ما ادعى عليه ،إذا كان له
ف المعطي وإن أبى أن َي ْحل َ
ف َحَل َ
أعطي أنَ ي ْحل َ
()54
شاهد واحد ،فإن لم يكن له شاهد فال شيء عليه" .
وهنا ورد الفعل (حلف) بصيغ مختلفة :صيغة الماضي المبني للمجهول المتعدي بالهمزة (أحلف)،

وصيغة المضارع المبني للمعلوم (يحلف) ،وصيغه الماضي المبني للمجهول (حلف).

د  ”-قال مالك :فإن حلف المدعون استحقوا َد َم صاحبهم ،وقتلوا من حلفوا عليه "
وفي هذا الحديث ورد الفعل (حلف) بصيغة الماضي المسند إلى الفاعل اسم ظاهر ،وهو (المدعون)،
()55

وورد مره أخرى مسندا إلى فاعل ضمير متصل هو واو الجماعة (حلفوا).

وهكذا فإن الفعل (حلف) وردت في أحاديث الموطأ في مواضع متعددة ،وبصيغ وأزمنة مختلفة للفعل.

- 2الفعل (أقسم):

جاء الفعل (أقسم) في هذا الحديث الشريف:

2020
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-

"ذكر أن أبا هريرة يقول :من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم ،فقال مروان :أقسمت عليك يا عبد الرحمن،
لتذهبن إلى أمي المؤمنين :عائشة ،وأم سلمة ،فلتسألنهما عن ذلك" .

()56

ورد الفعل (أقسم) هنا بصيغة الماضي المسند إلى (تاء الفاعل) ،وهنا استخدم القائل الفعل (أقسم)؛
وذلك ألهمية الموضوع الذي يسأل عنه.
- 3الفعل (آلى):

الفعل (آلى) ورد في أحاديث الموطأ بمعنى (أقسم ،وحلف) ،وقد ورد في بعض األحاديث منها:
أ – "عن علي بن أبي طالب ،أنه كان يقول :إذا آلي الرجل من امرأته لم يقع عليه طالق إن مضت
األربعة أشهر حتى يوقف ،فإما أن يطلق إما أن يفيء ،قال مالك :وذلك األمر عندنا" .

()57

نجد في الحديث الفعل (آلى) بمعنى :حلف ،أي :حلف على زوجته.
ثالثا – جملة جواب القسم ،أو المقسم عليه:

وهذا الركن الثالث من أركان أسلوب القسم ،وفي القسم يحتاج الى جواب ،يقول الفارسي عن جمله

القسم " :إال أنها ال تستقل بأنفسها ،حتى تتبع بما يقسم عليه ،ونظيرها من الجمل الشرط في المجازاة
في أنها وإن كانت جملة فقد خرجت عن أحكام الجمل من جهة أنها ال تفيد حتى ينضم إليها الجزاء
“(.)58
وجملة جواب القسم نوعان :إما جملة اسمية ،أو جملة فعلية ،فإن كانت اسمية أجيب القسم في اإلثبات

بالالم المفتوحة ،أو (إن) والالم ،أو (إن) وحدها مشددة ،أ ومخففة (.)59
 -1جمله جواب القسم جملة اسمية:

أ -إن كانت اسمية مثبتة ،فاألغلب اقترانها ب (إن) ،و(الالم) ،أو أحدهما ،ومنه هذا الحديث:

-

" عن ابن شهاب ،أن عمر بن الخطاب -رضي هللا عنه –لما قدم إلى الشام أهديت له سلة خبيص،
قال :إن هذا طعام ما أعرفه ،فما هو؟ قالوا :يا أمير المؤمنين ،الخبيص ،فقال :وما الخبيص؟ قالوا:
طعام يصنع من العسل ،ونقي الدقيق ،فقال :وهللا إن هذا طعام ال آكله أبدا حتى ألقى هللا عز وجل،
إال أن يكون طعام المسلمين كلهم مثله ،قالوا :يا أمير المؤمنين ،ما هو بطعام المسلمين كلهم ،قال:

ال حاجة لنا فيه"(.)60

فأسلوب القسم الذي ورد في الحديث الشريف هو (وهللا إن هذا طعام ال آكله) وهو متكون من حرف
القسم الواو ،والمقسم به (هللا) ،وجواب القسم (إن هذا طعام) ،وهي جملة اسمية مثبتة مكونة من مبتدأ
(هذا) ،وخبر (طعام) ،ومقترنة ب (إن) ،فأصبح المبتدأ (هذا) اسم (إن) في محل نصب ،والخبر

(طعام) خبر (إن) مرفوع ،وهنا جواب القسم جملة اسمية مقترنة ب (إن).

18

2020

-

"عن عبد الرحمن بن عبد القاري ،أنه قال :خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد،

فإذا الناس أوزاغ متفرقون ،يصلي الرجل لنفسه ،ويصلي الرجل ويصلي بصالته الرهط ،فقال عمر:

وهللا إني ألراني لو جمعت هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل ،فجمعهم على أبن أبي بن كعب " (.)61

القسم الوارد في الحديث هو قول سيدنا عمر-رضي هللا عنه – (وهللا إني ألراني) وهو مكون من

حرف القسم (الواو) ،والمقسم به (هللا) ،وجملة جواب القسم ،وهي جملة اسمية مثبتة (إني ألراني)،
مقترنة ب (إن) و(الالم).

ب -إذا كانت اسمية منفية لم تقترن بشيء إال حرف النفي.
ومن هذا النوع ورد الحديث التالي:
-

"  ....ثم قال :يا أمة محمد ،وهللا ما من أحد أَ ْغَير من هللا أن يزني عبده ،أو تزني أمته ،يا أمة
()62
محمد ،وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ،ولبكيتم كثي ار "

جاءت جملة القسم في قوله( :وهللا ما من أحد أغير) ،وجواب القسم هو (ما من أحد أغير) ،وهو جملة
اسمية لم تقترن بشيء إال حرف النفي (ما).

-2جملة جواب قسم فعلية:

أ -إذا كانت فعلية مثبتة فعلها ماض ،فاألغلب اقترانها ب (الالم) ،و(قد).
ومنه هذا الحديث:
-

" ....وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ،ولبكيتم كثي ار "(.)63

جواب القسم هنا (لضحكتم) ،وهو جملة فعلية فعلها ماض (ضحك) ،واقترن بالالم وهي جملة مثبتة،
أي :لم تسبق بنفي.
ومنه هذا الحديث أيضا:
-

" عن سعيد بن المسيب ،أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ،ويهودي ،فرأى عمران الحق
لليهودي ،فقضى له ،فقال اليهودي :وهللا لقد قضيت بالحق “(.)64

والقسم الوارد هنا (وهللا لقد قضيت بالحق) وجملة جواب القسم فيه (لقد قضيت) ،وهو جملة فعلية

مثبتة فعلها ماض ،واقترن ب (الالم) و (قد).

ب -إذا كانت جملة فعلية مثبتة فعلها مضارع فاألغلب اقترانها ب (الالم) ،و(نون التوكيد) معا .وهذا

نموذج من الموطأ:
-

“عن أبي هريرة أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال :ال يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في
جداره ،ثم يقول أبو هريرة :مالي أراكم عنها معرضين؟ وهللا ألرمين بها بين أكتافكم "

2020
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قوله( :وهللا ألرمين) ،الواو حرف القسم( ،وهللا) المقسم به ،و (ألرمين) جملة جواب القسم ،وهي
جملة فعلية مثبتة فعلها مضارع ،وهو مقترن بالالم ،ونون التوكيد معا.

ج -وإذا كانت فعلية منفية لم تقترن بشيء إال حرف النفي (.)66
ومنه هذه النماذج:
-

" ....وعمر بن الخطاب يسمع ،فقال عمر :وهللا ال تفارقه حتى تأخذ منه ،ثم قال :قال رسول هللا

بالورق ربا .)67("...
صلى هللا عليه وسلم :الذهب َ
جملة جواب القسم هنا هي (ال تفارقه) ،وهي جملة فعلية منفية لم يقترن بها شيء إال أداة النفي (ال).

" قال مالك :فإن حلف رجل فقال  :وهللا ال آكل هذا الطعام ،وال ألبس هذا الثوب ،وال أدخل هذا
البيت فكان في يمين واحدة ،فإنما عليه كفارة واحدة .)68( "...

وهنا جاء جواب القسم (ال آكل ،ال ألبس ،ال أدخل) كلها جمل فعلية منفية أفعالها مضارعة ،فلم تقترن

بشيء إال حرف النفي (ال).

وهكذا فإن أسلوب القسم ورد في أحاديث الموطأ بكل صيغه ،وبكل أنواعه ،وكل صيغة استعملت في
مكانها المناسب ،والدقيق فأحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وأقوال الصحابة أيضا تمثل قمة
البالغة ،والفصاحة العربية.
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الخاتمة:
وبعد هذه الدراسة الموجزة في القسم وصيغه في الحديث الشريف ،وجدنا أن هذا األسلوب هو أسلوب

خطابي استعمله النبي -صلى هللا عليه وسلم -حتى يبين أهمية الشيء الذي يقسم عليه ،ويجب على
المسلمين اتباعه ،والقيام به ،أو االبتعاد عنه ،وهذا في كل األمور سواء كانت دينية أو دنيوية ،ونجد
الرسول -صلى هللا عليه وسلم -استعمل كثي ار من صيغ القسم ،وخصوصا القسم باهلل ،أو بصفه من
صفاته ،مثل :الذي نفسي بيده ،ال ومقلب القلوب ،ولكل صيغة منها معنى تؤديه داخل السياق اللغوي
الذي وردت فيه.

وقد توصلت إلى بعض النتائج في هذا البحث منها:

 -1ظهور بعض ألفاظ القسم في الحديث النبوي الشريف لم تكن موجودة مثل :والذي نفسي بيده ،وايم
هللا ،ورب الكعبة ،وال ومقلب القلوب.

 -2اختفاء بعض ألفاظ القسم في الحديث النبوي ،وقد كانت متداولة عند العرب قبل ظهور اإلسالم مثل:
الالت والعزى ،والكعبة.
 -3استعمل الرسول -صلى هللا عليه وسلم -األفعال :أقسم ،وحلف ،وآلى في يمينه.
 -4أكثر أساليب القسم انتشا ار في أحاديث الموطأ هي القسم بلفظ الجاللة (هللا) ،وهذا القسم موجود منذ
عصر ما قبل اإلسالم ،إال أنه بعد ظهور اإلسالم زاد استعماله ،وكثر؛ وذلك بسبب تحريم الحلف

بغير هللا.

هوامش البحث:
 -1انظر :صالح أبو الحاج ،البيان في فقه األيمان والنذور ،ص32 :
 -2انظر :للقرطبي (ت463 :ه) ،االستذكار ،تحقيق :سالم محمد عطا ،ومحمد غلي معوض ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1421 ،1ه  2000-م 1/ 68
 -3انظر :المصدر السابق1 / 168 ،
 -4انظر :أبي عبد هللا محمد بن أبي طالب بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ،التبيان في أقسام القرآن،

تحقيق :عبد هللا بن سالم البطاط ،إشراف :بكر بن عبد هللا أبو زيد ،تمويل مؤسسة سليمان بن عبد
العزيز الراجحي الخيرية ،مكة المكرمة ،دار عالم الفوائد ،ط1429- 1ه ص9 :

 -5انظر :ابن منظور (ت771ه) ،لسان العرب ،بيروت1956 ،م ،مادة (قسم) 103/12
 -6انظر :المصدر السابق481/12 ،
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 -7أبو حيان األندلسي ،ارتشاف الضرب من لسان العرب ،تحقيق :د رجب عثمان محمد ،راجعه :أ د
رمضان عبد التواب ،مكتبة الخارجي بالقاهرة ،ط 1998 ،1م1763/4 ،
 -8شرح المفصل للزمخشري ،أبو البقاء موفق الدين بن يعيش ،قدم له ،ووضع هوامشه ،وفهارسه:
د إميل بديع يعقوب ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط1422 ،1ه 2001-م

 -9سورة الحاقة ،اآلية ()45

244 /5

 -10الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية( ،ت393ه) تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم
للماليين ،بيروت ،ط1407-4ه – 1987م 1346/4
 -11لسان العرب 53/ 9

 -12انظر :من بالغة القرآن د محمد خضر حسين ،ص45 :
 -13انظر :التبيان في أقسام القرآن ،ص5 :

 -14عبد هللا بن أحمد الفكاهي النحوي المكي( ،ت972ه) ،شرح كتاب الحدود في النحو ،تحقيق :د
المتولي رمضان أحمد التدميري ،ط 1408- 1ه – 1988م ص297 :
 -15انظر :شرح المفصل .247-248/5
 -16سورة النبأ ،من اآلية ()57

 -17سيبويه ،الكتاب ،تحقيق :محمد عبد السالم هارون ،ط1408-3ه1988-م

496/3

 -18انظر :ابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األعاجيب ،تحقيق :مازن المبارك ،محمد علي حمد هللا،
دار الفكر ،ط1985-6م 115/1

 -19جالل الدين السيوطي ،همع الهوام ،شرح جمع الجوامع في علم العربية ،دار المعرفة ،بيروت،
391/2

 -20انظر :الزجاجي ،السالمات( ،ت 337ه) ،تحقيق :مازن المبارك ،دار الفكر _ دمشق ،ط-2
1405ه1985-م ص.83 :

 -21سورة النحل ،من اآلية (.)38
 -22سورة األعراف ،اآلية (.)15
 -23سورة النمل ،من اآلية (.)49

 -24عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد هللا بن أبي سعيد األنباري ،أس ارر العربية ،تحقيق :فخر
الدين صالح قدارة ،دار الجيل ،بيروت ،ط1995 – 1م ص.247 :
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 -25اإلمام مالك بن أنس ،الموطأ ،تحقيق :محمد مصطفى األعظمي ،الناشر :مؤسسة زايد بن سلطان
آل نهيان لألعمال الخيرية ،واإلنسانية ،أبو ظبي ،اإلمارات ،ط1425 – 1ه –  2004م،684/3 ،
رقم الحديث ()467
 -26المصدر السابق ،1246 /5 ،رقم الحديث ()3150

 -27انظر :فاضل صالح السامرائي ،معاني النحو ،بيروت ،لبنان ،دار إحياء التراث ،ط1428-1ه-
2007م138/4 ،
 -28الموطأ ،412 / 3 ،رقم الحديث ()302
 -29المصدر السابق ،1083 / 4 ،رقم الحديث ()2767
 -30المصدر نفسه ،494/ 3 ،رقم الحديث ()1231
 -31أسرار العربية277 / 1 ،
 -32سورة يوسف ،من اآلية ()73
 -33سورة النخل ،من اآلية ()56
 -34انظر :المالكي ،الجنى الداني في حروف المعاني( ،ت 749ه) ،تحقيق د فخر الدين قبوة ،محمد
نديم فاضل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1413- 1ه 1992-م ص57 :

 -35انظر :الكتاب499 / 3 ،
 -36انظر :المصدر السابق499 / 3 ،
 -37سورة مريم ،من اآلية ()68
 -38سورة النجم ،اآلية ()1

 -39سورة الشمس ،اآلية ()5
 -40انظر :الزركشي( ،ت ،)794البرهان في علوم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط- 1
1376ه1957-م ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي الحلبي وشركاؤه 41 /3

 -41الموطأ 415 /3 ،رقم الحديث ()198

 -42المصدر السابق ،259/ 2 ،رقم الحديث ()198
 -43المصدر نفسه 177 /2 ،رقم الحديث ()131
 -44المصدر السابق ،290 / 2 ،رقم الحديث ()227
 -45انظر :االبن حجر العسقالني الشافعي ،فتح الباري ،شرح صحيح البخاري ،دار المعرفة ،بيروت،

 1379م رقم كتبه ،وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،صححه ،وأشرف على طبعه :محيي الدين
الخطيب369- 368/ 13 ،
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 -46انظر :محمد حبيب هللا الشنقيطي ،زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ،دار الفكر107 /1 ،
 -47الموطأ ،1459 / 5 ،رقم الحديث ()843
 -48المصدر السابق ،494 / 3 ،رقم الحديث ()1231
 -49عبد الحميد الفراهيد ،إمعان في أقسام القرآن ،دار القلم ،دمشق ،ط1415 – 1ه – 1994م ص:
65

 -50انظر :بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد ،عمدة القارئ ،شرح صحيح البخاري( ،ت 855ه)،
دار الفكر161/ 23 ،
 -51الموطأ ،685/ 3 ،رقم الحديث ()468

 -52المصدر السابق ،1052/ 4 ،رقم الحديث ()590
 -53المصدر نفسه ،1058/ 4 ،رقم الحديث ()2711
 -54المصدر السابق ،1090 / 4 ،رقم الحديث ()2787
 -55المصدر السابق ،1294 /5 ،رقم الحديث ()3278
 -56المصدر السابق ،413 / 3 ،رقم الحديث ()304

 -57المصدر السابق ،798/ 4 ،رقم الحديث ()2045

 -58كتاب اإليضاح ،ألبي علي بن أحمد بن عبد الغفار النحوي ،تحقيق ودراسة :د كاظم بحر المرجان،
عالم الكتب ،بيروت ،لبنان ،ط1416 – 2ه – 1996م ،ص 208:
 -59انظر :شرح الرضي على الكافية ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر ،منشورات جامعة قاريونس،
بنغازي ،ط1996 – 2م308 / 4 ،

 -60الموطأ ،174 / 1 ،رقم الحديث ()825
 -61المصدر السابق ،158 / 2 ،رقم الحديث ()378
 -62المصدر نفسه ،259/ 2 ،رقم الحديث ()198

 -63المصدر السابق ،259 / 2 ،رقم الحديث ()198
 -64المصدر السابق ،1041 / 4 ،رقم الحديث ()2663
 -65المصدر السابق ،1078 / 4 ،رقم الحديث ()2759
 -66انظر :عبده الراجحي ،التطبيق النحوي ،مكتبة المعارف للنشر ،والتوزيع ،ط1420 – 1ه 1999م،
327- 326/ 1

 -67الموطأ ،920 / 4 ،رقم الحديث ()2345
 -68المصدر السابق ،682 / 3 ،رقم الحديث ()1741
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المصادر:
القرآن الكريم ،برواية قالون عن نافع
 – 1ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان األندلسي ،تحقيق :د رجب عثمان محمد ،راجعه:
أد رمضان عبد التواب ،مكتبة الخارجي بالقاهرة ط1998- 1م
 – 2االستذكار ،القرطبي ،تحقيق :سالم محمد عطا ،محمد علي معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت

ط1421- 1ه – 2000م.

 – 3أسرار العربية ،عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد هللا بن أبي سعيد االنباري ،تحقيق:
فخر الدين صالح قدارة ،دار الجيل ،بيروت ط 1995- 1م.
 – 4إمعان في أقسام القرآن ،عبد الحميد الفراهيد ،دار القلم ،دمشق ،ط 1415- 1ه1994-م

 – 5البرهان في علوم القرآن ،الزر كشي( ،ت794ه) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط- 1
1376ه – 1957م ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه
 6البيان في فقه األيمان والنذور ،صالح أبو الحاج ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.
 –7التبيان في أقسام القرآن ،عبد هللا محمد بن أبي طالب بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ،تحقيق :عبد
هللا بن سالم البطاط ،إشراف :بكر بن عبد هللا أبو زيد ،تمويل :مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي

الخيرية ،مكة المكرمة ،دار عالم الفوائد ،ط1429 – 1ه
-8التطبيق النحوي ،عبده الراجحي ،ط 1420 – 1ه 1999-م
 – 9الجنى الداني في حروف المعاني ،المالكي (ت749ه) ،تحقيق فخر الدين قبوة ،محمد نديم
فاضل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1413- 1ه 1992م

 – 10زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ،محمد حبيب هللا الشنقيطي ،دار الفكر
 – 11شرح الرضي على الكافية ،االستبدادي ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر ،منشورات جامعة
قاريونس بنغازي ،ط1996 – 2م

 – 12شرح كتاب الحدود في النحو ،عبد هللا بن أحمد الفاكهي النحوي المكي( ،ت 972ه) ،تحقيق:
د المتولي رمضان أحمد التدميري ،ط1408 – 1ه – 1988م

 – 13شرح المفصل أبو البقاء موفق الدين بن يعيش ،للزمخشري ،قدم له ،ووضع هوامشه وفهارسه،
د إميل بديع يعقوب ،بيروت ،لبنان دار الكتب العلمية ،ط1422- 1ه – 2001ه

 14الصحاح ،الجوهري( ،ت393ه) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار للماليين ،بيروت ،ط4
 1407-ه –  1987م
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 –15عمدة القارئ ،شرح صحيح البخاري ،بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد( ،ت 855ه) ،دار
الفكر

 – 16فتح البارئ ،شرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالني الشافعي ،دار المعرفة بيروت،1379 ،

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،صححه :محيي الدين الخطيب.

 – 17كتاب اإليضاح ،أبي علي بن أحمد بن عبد الغفار النحوي ،تحقيق ودراسة :د كاظم بحر
المرجان ،عالم الكتب ،بيروت ،لبنان ،ط1416- 2ه 1996-م

 –18الكتاب سيبويه ،تحقيق :محمد عبد السالم هارون ،ط1408 – 3ه – 1988م
 – 19لسان العرب ،ابن منظور (ت711ه) دار صادر ،بيروت ،ط414 – 3ه.
 – 20الالمات ،الزجاجي( ،ت337ه) ،تحقيق :مازن المبارك ،دار الفكر ،دمشق ط1405 – 2ه
– 1985م

 –21معاني النحو ،فاضل السامرائي ،بيروت ،لبنان ،دار إحياء التراث ،ط1428 ،1ه – 2007م.

 – 22مغني اللبيب عن كتب األعاجيب ،ابن هشام ،تحقيق :مازن المبارك ،محمد علي حمد هللا ،دار
الفكر ،ط1985 – 6م.

 – 23من بالغة القرآن ،محمد خضر حسين ،تحقيق:على الرضا ،دار النوادر التونسية ،1432ه.
 –24همع الهوام ،شرح جمع الجوامع في علم العربية ،السيوطي ،دار المعرفة ،بيروت.
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دور اإلعــــــالم في االنتخابات
د .مصباح سليمان جابر – كلية اآلداب – جامعة بني وليد
المقدمة

دور حيويب ب ببا ومهم ب ببا ف ب ببي تش ب ببكيل اتجاهب ب ببات الب ب برأي الع ب ببام ونمب ب ببط
تلع ب ببب وس ب ببائل اإلع ب ببالم ا

تفكي ب ببرهم اتج ب بباه العدي ب ببد م ب ببن القض ب ببايا المختلف ب ببة وخاص ب ببة السياس ب ببية منه ب ببا ،وتس ب ببهل تمري ب ببر األفك ب ببار
الجدي ب ببدة ب ب ببين أفب ب براد المجتم ب ببع ،وعل ب ببى ه ب ببذا النح ب ببو فإنه ب ببا له ب ببا دو ار قيادي ب ببا ف ب ببي العملي ب ببة السياس ب ببية

وتكب ب ببوين الثقافب ب ببة التب ب ببي تسب ب ببود بب ب ببين أف ب ب براد المجتمب ب ببع ،وإذا كب ب ببان ذلب ب ببك الب ب ببدور معقب ب ببودا لإلعب ب ببالم -
ومس ببلما ب ببه -فبببي الظ ببروف العادي ببة ،فإن ببه يص بببح أكثبببر أهمي ببة وجوهري ببة فب ببي الفتب برات االس ببتثنائية،
ومن أهم تلك الفترات فترة االنتخابات.

حي ب ب ببث تمثب ب ب ببل االنتخابب ب ب ببات تحب ب ب ببديا لوسب ب ب ببائل اإلعب ب ب ببالم ،ويكب ب ب ببون حيب ب ب بباد وسب ب ب ببائل اإلعب ب ب ببالم

وموضب ب ببوعيتها علب ب ببى المحب ب ببك فب ب ببي كب ب ببل مناسب ب بببة انتخابيب ب ببة ،ففت ب ب برة االنتخابب ب ببات تصب ب ببلح ألن تكب ب ببون

معمب ب ببال يحتب ب ببوي كب ب ببل العناصب ب ببر ،ويزخب ب ببر بالمعلومب ب ببات والقصب ب ببص واآلراء ،وتتعب ب ببدد فيب ب ببه مصب ب ببادر
المعلومب ببات ،ويب ببزداد فيب ببه الطلب ببب مب ببن قبب ببل الجمب بباهير علب ببى المعلومب ببات دون أن تتب ببوفر لهب ببم القب ببدرة

الكافي ببة لتقي ببيم م ببا تنقل ببه لهبببم وس ببائل اإلع ببالم ،وم ببن هن ببا ت ببأتي أهمي ببة االنتخاب ببات كمختببببر لمهنيب ببة
اإلعالمي ب ب ب ببين والتب ب ب ب بزامهم األخالق ب ب ب ببي إزاء مختل ب ب ب ببف فئبب ب ب ببات المجتم ب ب ب ببع ،وأهمي ب ب ب ببة عمليبب ب ب ببات التقي ب ب ب ببيم

ألدائهم.

1

و بنب ب بباء علب ب ببى هب ب ببذا تتضب ب بباعف أهميب ب ببة وسب ب ببائل اإلعب ب ببالم ،حيب ب ببث تمسب ب ببي الوجهب ب ببة األكثب ب ببر
تفض ببيال مب ببن طب ببرف كب ببل م ببن الجمهب ببور بب ببدافع مراقبب ببة البيئب ببة والمس بباعدة علب ببى اتخب بباذ الق ب برار ،ومب ببن
ط ب ببرف النخب ب ببة السياس ب ببية الت ب ببي ترم ب ببي إل ب ببى الت ب ببأثير ف ب ببي قب ب برار المب ب بواطن م ب ببن خ ب ببالل اللج ب ببوء إل ب ببى

توظيب ببف ورقب ببة االتصب ببال الجمب بباهيري ،وهب ببو الوضب ببع الب ببذي يب ببدفع إلب ببى االعتقب بباد بأهميب ببة مب ببا تبثب ببه أو
تنشب ب بره ه ب ببذه الوس ب ببائل م ب ببن مض ب ببامين خ ب ببالل الحم ب ببالت االنتخابي ب ببة ونقص ب ببد ب ب ببذلك المض ب ببامين الت ب ببي
تجسد معالجة أحداث أي حملة أثناء سريانها من طرف وسائل االتصال الجماهيري.

2

 -1مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،اإلعالم واالنتخابات البرلمانية في مصر (تقييم أداء وسائل اإلعالم خالل
.
االنتخابات البرلمانية) 15 ،يناير  12 -2012أكتوبر 2011م. www.cihrs.org ،سلسلة قضايا حركية (،)28ص9
 -2لحسن رزاق،الحملة االنتخابية لرئسيات الجزائر 2009من خالل الصحافة الجزائرية الخاصة ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،الجزائر- 2000،
2010م ،ص2
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ويحب ب ب ببدد ن ازه ب ب ب ببة ه ب ب ب ببذا ال ب ب ب ببدور مس ب ب ب ببتوى تنب ب ب ببوع وتب ب ب ب بوازن التغطي ب ب ب ببة اإلعالمي ب ب ب ببة لألطب ب ب ب براف

المتنافس ب ببة ف ب ببي االنتخاب ب ببات ،وح ب ببق الن ب بباخبين ف ب ببي اإللم ب ببام بأفك ب ببار وبب ب برامج المرش ب ببحين دون ت ب ببدخل
أو احتكار يفسد تنوع وتعددية الرسالة اإلعالمية.

1

وتقب ببوم أيضب ببا محب ببددات دور اإلعب ببالم فب ببي االنتخابب ببات علب ببى احت ب برام مبب ببدأ تكب ببافؤ الفب ببرص

ب ب ببين جميب ب ببع المرشب ب ببحين ،والتب ب بزام وسب ب ببائل اإلعب ب ببالم ،بتثقيب ب ببف وتوعي ب ببة النب ب بباخبين بمختلب ب ببف م ارحب ب ببل،
وإج ب ب ب براءات العمليب ب ب ببة االنتخابيب ب ب ببة ،وأن يشب ب ب ببكل اإلعب ب ب ببالم فرصب ب ب ببة للح ب ب ب بوار العب ب ب ببام الب ب ب ببديمقراطي فب ب ب ببي
المجتم ب ببع ،وت ب ب بوافر آلي ب ببات مسب ب ببتقلة لمراقب ب ببة ومتابعب ب ببة األداء اإلعالم ب ببي أثنب ب بباء تغطي ب ببة االنتخابب ب ببات،

يكب ب ببون لب ب ببديها صب ب ببالحية تلقب ب ببي الشب ب ببكاوي مب ب ببن المرشب ب ببحين ،وتصب ب ببحيح أي خلب ب ببل ،أو انح ارفب ب ببات قب ب ببد
تنشب ب ب ببأ فب ب ب ببي مب ب ب ببدة الحمب ب ب ببالت االنتخابيب ب ب ببة ،وتتب ب ب ببوزع المسب ب ب ببئولية فب ب ب ببي هب ب ب ببذا اإلطب ب ب ببار علب ب ب ببى اللجب ب ب ببان
االنتخابي ب ببة ،واألجهب ب بزة المشب ب برفة عل ب ببى اإلع ب ببالم ،والقض ب بباء ،والنقاببب ببات م ب ببن خبب ببالل تط ب ببوير العم ب ببل
بمواثي ب ب ببق الش ب ب ببرف الص ب ب ببحفي ،إن افتق ب ب بباد ه ب ب ببذه المح ب ب ببددات ي ب ب ببؤثر ب ب ب ببالطبع عل ب ب ببى فعالي ب ب ببة التغطي ب ب ببة
اإلعالميب ببة لالنتخابب ببات ،وينب ببتقص مب ببن دورهب ببا فب ببي تنب ببوير ،وتوعيب ببة النب بباخبين بالعمليب ببة االنتخابيب ببة،
والمرشحين.

2

ونتيجب ب ببة لحداثب ب ببة التجربب ب ببة الديمقراطيب ب ببة فب ب ببي الكثي ب ب بر مب ب ببن الب ب ببدول وخاصب ب ببة العربيب ب ببة ،فب ب ببإن

السب ب بباحة السياسب ب ببية بشب ب ببكل ع ب ب ببام تفتقب ب ببر إلب ب ببى الخببب ب برة والمه ب ب ببارة واالحترافيب ب ببة التب ب ببي يتطلبهب ب ببا تنفي ب ب ببذ
حمب ب ب بالت إعالمي ب ب ببة انتخابي ب ب ببة ناجح ب ب ببة وم ب ب ببؤثرة ويمك ب ب ببن االعتم ب ب بباد عليه ب ب ببا لتش ب ب ببكيل ثقاف ب ب ببة انتخابي ب ب ببة
شاملة ،سواء على صعيد المرشحين أو الناخبين أو العاملين في الحمالت االنتخابية.

3

ومب ب ببن هب ب ببذا المنطلب ب ببق فب ب ببان هب ب ببذه الد ارسب ب ببة تسب ب ببعى إلب ب ببى الكشب ب ببف عب ب ببن دور اإلعب ب ببالم فب ب ببي

االنتخابات وأهميته في تعزيز مبادئ الديمقراطية والمشاركة السياسية .

 -1تأمر عبد الوهاب وآخرون  ،حرية اإلعالم ونزاهة االنتخابات  ،مجموعة وثائق حول المعايير الدولية واإلقليمية  ،مركز
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،سلسلة قضايا حركية (،)23ص .7.
 -2تأمر عبد الوهاب وآخرون  ،حرية اإلعالم ونزاهة االنتخابات  ،مجموعة وثائق حول المعايير الدولية واإلقليمية ،مرجع
سابق ،ص 9
 -3موسى يوسف محمد عسّاف ،إدارة الحمالت االنتخابية الناجحة ،منشورات معهد البحرين للتنمية السياسيّة ،البحرين ،
ط2018 ،1م،ص.15
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المبحث األول  /مدخل لموضوع الدراسة:
أوالً  /مشكلة الدراسة :
ش ب ببكلت تجرب ب ببة العملي ب ببة االنتخابي ب ببة ف ب ببي ليبي ب ببا فرص ب ببة فري ب ببدة للمب ب بواطن ليم ب ببارس دوره ال ب ببوطني،

انتخاب ب ببا وترش ب ببيحا ،وأن يك ب ببون مش ب بباركا حقيقيب ب با ف ب ببي عملي ب ببة ص ب ببنع القب ب برار ،ض ب ببمن ميث ب بباق العم ب ببل
االنتخ ب ببابي وف ب ببي إط ب ببار م ب ببن الش ب ببفافية والوض ب ببوح والحري ب ببة ،وبتف ب بباوت واض ب ببح ف ب ببي تطبي ب ببق القواع ب ببد
العلمي ب ببة إلدارة الحمب ب بالت االنتخابي ب ببة الناجح ب ببة ،نتيج ب ببة حداث ب ببة التجرب ب ببة الديمقراطي ب ببة ف ب ببي ليبي ب ببا ،إال
أن ب ببه كب ب ببان واضب ب ببحا مب ب ببدى التطب ب ببور فب ب ببي أداء بعب ب ببض الحم ب ب بالت بسب ب بببب ت ب ب براكم الخب ب ب برات واالعتمب ب بباد
علب ببى قواعب ببد عمليب ببة ،وصب ببوال إلب ببى االحترافيب ببة الكاملب ببة فب ببي أدائهب ببا ،مب ببع تركيب ببز االسب ببتعانة بوسب ببائل

اإلعالم ،كجزء رئيس في الدعاية االنتخابية.

فب ببي ضب ببوء مب ببا تقب ببدم يمكب ببن حصب ببر مشب ببكلة الد ارسب ببة بب ببالقول انب ببه  (:بب ببات مب ببن الصب ببعب بب ببل متعب ببذ ار
فب ب ببي العصب ب ببر الحب ب ببديث ممارسب ب ببة أي نشب ب بباط إعالمب ب ببي نب ب بباجح وخاصب ب ببة أثنب ب بباء المواقب ب ببف االسب ب ببتثنائية

كاالنتخابب ب ببات البرلمانيب ب ببة والبلديب ب ببة أو الرئاسب ب ببية ،بب ب ببدون الوقب ب ببوف علب ب ببى أرضب ب ببية قويب ب ببة مب ب ببن الفهب ب ببم

العلمب ب ب ببي السب ب ب ببليم لقواعب ب ب ببد العمليب ب ب ببة اإلعالميب ب ب ببة ونظرياتهب ب ب ببا وقوانينهب ب ب ببا ،وبب ب ب ببدون المعرفب ب ب ببة العميقب ب ب ببة
لخصب ببائص اإلعب ببالم ووظائفب ببه أثنب بباء االنتخابب ببات .كب ببل ذلب ببك جعب ببل إدارة العمليب ببة االنتخابيب ببة مسب ببألة

ف ب ب ببي غاي ب ب ببة األهمي ب ب ببة ،وتتطل ب ب ببب جه ب ب ببودا كبيب ب ب برة لتحقي ب ب ببق ه ب ب ببدف المرش ب ب ببح النه ب ب ببائي م ب ب ببن الحمل ب ب ببة
االنتخابية ،وهو الفوز في االنتخابات).
وم ب ببن هن ب ببا ازداد إحس ب بباس الباح ب ببث بوج ب ببود مش ب ببكلة تس ب ببترعي االهتم ب ببام والد ارس ب ببة ،خاص ب ببة بع ب ببد أن

أضب ببح أهميب ببة ودور وسب ببائل اإلعب ببالم كإحب ببدى المكونب ببات األساسب ببية فب ببي العمليب ببة االنتخابيب ببة ،وعليب ببه
قام الباحث بدراسة هذا الجانب من خالل التركيز على( :دور اإلعالم في االنتخابات).
ثانياً  :أهميـة الدارسـة:

تب ب ببأتي أهميب ب ببة الد ارسب ب ببة بأنب ب ببه تشب ب ببكل إسب ب ببهامه معرفيب ب ببة نسب ب ببعى عب ب ببن طريقهب ب ببا إلب ب ببى دعب ب ببم المعرفب ب ببة
اإلعالمي ب ب ببة وإثرائه ب ب ببا أثن ب ب بباء العملي ب ب ببة االنتخابي ب ب ببة وإمكاني ب ب ببة االس ب ب ببتفادة منه ب ب ببا ف ب ب ببي إع ب ب ببداد حم ب ب ببالت
إعالمي ب ببة انتخابي ب ببة ناجح ب ببة ،وإدارته ب ببا بأس ب ببلوب علم ب ببي س ب ببليم م ب ببن خ ب ببالل تزوي ب ببدهم باألسب ب بس النظري ب ببة

دور مهم ببا فب ببي المجتم ببع الحب ببديث كوسب ببيلة لنشبببر
الص ببحيحة ،حي ببث يلعب ببب اإلع ببالم ا

المعلومب ببات،

ويكتسب ببب هب ببذا الب ببدور أهميب ببة خاص ب بة وقب ببت االنتخابب ببات ،عبب ببر أداء أنشب ببطتها بطريقب ببة نزيهب ببة ،تسب ببهم
في إنجاز انتخابات حرة ،وديمقراطية.
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ثالثاً  :أهداف الدراسة :

ج ب بباءت ه ب ببذه الد ارس ب ببة به ب ببدف التع ب ببرف عل ب ببى  ( :دور اإلع ب ببالم أثن ب بباء العملي ب ببة االنتخابيبب ببة وطبب ببرق
إدارتهب ببا وف ب ببق األس ب ببس والقواع ب ببد العلمي ب ببة الس ب ببليمة ،بوص ب ببفها دلي ب ببا علمي ب ببا وتطبيقيب ب با ليك ب ببون مسب ب باعدا

حقيقيب ب ببا لتقب ب ببديم يب ب ببد العب ب ببون للمترشب ب ببحين ومب ب ببديري الحم ب ب بالت االنتخابيب ب ببة والمهتمب ب ببين ،وصب ب ببوال إلب ب ببى
تنفيب ببذ حملب ببة انتخابي ب ببة ناجحب ببة ضب ببمن أس ب ببس وقواع ب ببد علميب ببة للعملي ب ببة االنتخابيب ببة ،وكب ببدليل تطبيق ب ببي
للخط ب ب بوات واإلج ب ب براءات فب ب ببي كب ب ببل م ارحب ب ببل الحملب ب ببة االنتخابيب ب ببة ،ابتب ب ببداء مب ب ببن اتخب ب بباذ ق ب ب برار الترشب ب ببح

وصب ب بوال إل ب ببى ي ب ببوم االنتخ ب بباب وإعب ب بالن النت ب ببائج ،وعلي ب ببة يمك ب ببن تحدي ب ببد أه ب ببداف الد ارس ب ببة ف ب ببي النق ب بباط
التالية :


التعرف على أهمية اإلعبالم إثناء العملية االنتخابات .



التعرف على أسس وقواعد إدارة الحمالت االنتخابية إعبالميا .



التعرف على مفهوم االنتخابات واهم األسس التي تقوم عليها العملية االنتخابية.

رابعاً  :تساؤالت الدراسة

انطالق ببا م ببن طبيع ببة ه ببذه الد ارس ببة واأله ببداف الت ببي تص بببو إل ببى تحقيقه ببا ،ف ببإن ه ببذه الد ارسب بة تس ببعى

إل ب ببى اإلجاب ب ببة ع ب ببن مجموع ب ببة م ب ببن التس ب بباؤالت الت ب ببي تش ب ببتمل عل ب ببى كاف ب ببة جوان ب ببب المش ب ببكلة البحثي ب ببة
وأبعادها وهي كالتالي:


ما دور وأهمية اإلعبالم إثناء العملية االنتخابات ؟



ماهي أسس وقواعد إدارة الحمالت االنتخابية إعبالميا ؟



ماهو مفهوم االنتخابات واهم األسس التي تقوم عليها العملية االنتخابية؟

تع ببد ه ببذه الد ارس ببة م ببن الد ارس ببات الوص ببفية الت ببي

ترتك ببز عل ببى تص ببوير وتحلي ببل خص ببائص ظ بباهرة

معينب ببة يغلب ببب عليهب ببا صب ببفة التحديب ببد ،ولتحقيب ببق أهب ببداف وتسب بباؤالت الد ارسب ببة ،قب ببام الباحب ببث باسب ببتخدام
المب ببنهج الوصب ببفي ،الب ببذي يقب ببوم علب ببى ( وصب ببف الظب بباهرة والتعب ببرف علب ببى عناصب ببرها ومكوناتهب ببا عب ببن

طريب ب ب ببق جمب ب ب ببع المعلومب ب ب ببات والبيانب ب ب ببات وتحليلهب ب ب ببا وتفسب ب ب ببيرها للوصب ب ب ببول إلب ب ب ببى اسب ب ب ببتنتاجات دقيقب ب ب ببة
وموضوعية عن الظاهرة قيد الدراسة).

()1

( -)1السيد أحمد مصطفى عمر ،البحث اإلعالمي إجراءاته ومناهجه ،منشورات جامعة قريونس  ،بنغازي  ،ليبيا ، 1994 ،
ص..211
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خامساً :المفاهيم الواردة في الدراسة :
.1

االنتخابب ب ببات :كمب ب ببا يعرفهب ب ببا جب ب ببورج فيب ب ببدل بأنهب ب ببا ( :اإلج ب ب براءات الضب ب ببرورية التب ب ببي تمهب ب ببد

لعملي ب ب ببة االنتخ ب ب بباب أو المش ب ب بباركة عل ب ب ببى نح ب ب ببو ال يقب ب ب ببل التجزئ ب ب ببة أو االنقس ب ب ببام ،بمعن ب ب ببى أن هن ب ب بباك
عالق ب ببة ت ب ببالزم م ب ببا ب ب ببين ه ب ببذه اإلجب ب براءات وتل ب ببك العملي ب ببة الت ب ببي بموجبه ب ببا تتوق ب ببف ص ب ببحة أو بط ب ببالن

االنتخب بباب علب ببى صب ببحة أو بطب ببالن ذات اإلج ب براءات المهمب ببة)  .ومب ببن ثب ببم فب ببإن أي تنظب ببيم دسب ببتوري
وقب ببانوني لالنتخابب ببات حتب ببى تتحقب ببق لهب ببا الن ازهب ببة والشب ببفافية يقتضب ببي أن يتميب ببز بالوضب ببوح والص ب برامة

بما يمنع أي مساس بحرية المشاركة السياسية في التمثيل العملية االنتخابية.
.2

اإلع ب ببالم االنتخ ب ببابي ه ب ببو ( :نش ب ببر المب ب بواد اإلعالمي ب ببة م ب ببن أخب ب ببار وتصب ب بريحات ومق ب ببابالت

ومنب ب بباظرات وح ب ب بوارات و م ب ب بؤتمرات صب ب ببحفية ،تنشب ب ببر دون مقابب ب ببل خدمب ب ببة لتوعيب ب ببة الجمهب ب ببور نحب ب ببو
المشاركة االنتخابية). 1.

.3

الديمقرطي ب ببة ( :تعتب ب ببر المش ب بباركة السياس ب ببية ج ب ببزء أس ب بباس وإح ب ببدى
ا
المش ب بباركة السياس ب ببية و

الديمقرطيب ببة إذ ال يمكب ببن تصب ببور وجب ببو د نظب ببام سياسب ببي بب ببدون مشب بباركة سياسب ببية ،وذل ب ببك
ا
برت
مؤشب ب ا
باإلض ب ب ب ببافة إل ب ب ب ببى عناص ب ب ب ببر الحري ب ب ب ببة والمس ب ب ب بباواة والفص ب ب ب ببل ب ب ب ب ببين السب ب ب ب بلطات .وتعتب ب ب ب ببر المش ب ب ب بباركة
الجماهيري ب ببة ف ب ببي الت ب ببأثير علب ب بى القب ب ب ار ارت السياسب ب ببية الهام ب ببة ه ب ب بي الس ب ببمة األساس ب ببية للديمقراطي ب ب بة ،
بديمقرطي ه ب بو الب ببذي تب ببتم في ب به مشب بباركة الم ب بواطنين بشب ببكل واسب ببع مب ببن أجب ببل
ا
وبالتب ببالي ف ب بان النظب ببام الب ب
رسم السياسة العامة للدولة والقدرة عمى اختيار قادة الدولة).

2

سادساً  :الدراسات السابقة:

الد ارسب ب ب ببة األولب ب ب ببى  ( :دور وسب ب ب ببائل اإلعب ب ب ببالم ف ب ب ب بي تشب ب ب ببكيل الب ب ب ببوعي االجتمب ب ب بباعي لب ب ب ببدى الشب ب ب ببباب

الفلسطيني).

3

ته ب ببدف ه ب ببذه الد ارس ب ببة للتع ب ببرف عل ب ببى دور وس ب ببائل اإلع ب ببالم ف ب ببي تش ب ببكيل ال ب ببوعي االجتم ب بباعي ل ب ببدى
الش ب ببباب الفلس ب ببطيني .وتنبب ب ببع أهمي ب ببة الد ارسب ب ببة ف ب ببي أنهب ب ببا قبب ببد تسب ب ببهم ف ب ببي فهب ب ببم طبيع ب ببة دور وسب ب ببائل

اإلعب ب ببالم علب ب ببى الب ب ببوعي االجتمب ب بباعي لب ب ببدي طلبب ب ببة الجامعب ب ببات .واسب ب ببتخدم الباحب ب ببث مب ب ببنهج "المسب ب ببح
االجتمبباعي" باعتببباره أنسببب المنبباهج البحثيببة لمثببل هببذه الد ارسببات .وتوصببلت الد ارسببة لنتببائج
أهمها:
 -1موقع مهارات على شبكة المعلومات الدولية /http://maharatfoundation.org
 -2خالد شعبان ،تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الحياة السياسية الفلسطينية ،بحث منشور على شبكة المعلومات
الدولية (االنترنت) ،دراسة مقدمة إلى مؤتمر الشباب والتنمية في فلسطين _ الجامعة اإلسالمية _ غزة2021 ،م.ص .10
 -3موسى عبدالرحيم حلس ،ناصر علي مهدي ،دور وسائل اإلعالم فى تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني،
(دراسة ميدانية على عينه من طالب كلية اآلداب جامعة األزهر)  ،بحث منشور ،مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلسلة العلوم
اإلنسانية  ، 2010المجلد  ، 12العددد  ،2فلسطين2010 ،م.
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بالنسب بببة للتسب بباؤل حب ببول دور وسب ببائل اإلعب ببالم فب ببي التب ببأثير علب ببى الب ببوعي االجتمب بباعي أكب ببد

المبح ب ببوثين عل ب ببى أهميتهب ب ببا وبش ب ببكل متوسب ب ببط وكبي ب ببر حيب ب ببث بلغ ب ببت النسب ب بببة  ،% 87.2م ب ببن خب ب ببالل
متابع ب ب ببة األح ب ب ببداث المحل ب ب ببي ة ،وج ب ب بباء ذل ب ب ببك انعكاس ب ب ببا لخصوص ب ب ببية المجتم ب ب ببع الفلس ب ب ببطيني بأبع ب ب بباده
المختلفة وخاصة السياسية منها.


تعتب ب ببر مش ب بباكل الش ب ببباب والمب ب براهقين م ب ببن أه ب ببم القض ب ببايا الت ب ببي تج ب ببذب انتب ب بباه الش ب ببباب ف ب ببي

وسائل اإلعالم.

متوسط .


تس ب بباهم وس ب ببائل اإلع ب ببالم ف ب ببي نق ب ببل التب ب براث والثقاف ب ببة ولك ب ببن لب ب بيس بش ب ببكل جي ب ببد ب ب ببل بح ب ببد
أبب ب ببرزت الد ارسب ب ببة و عيب ب ببا لب ب ببدى الشب ب ببباب بمختلب ب ببف أن ب ب بواع الب ب ببوعي س ب ب بواء علب ب ببى المسب ب ببتوى

االجتم ب بباعي ،والسياس ب ببي ،واالقتص ب ببادي ،ويتب ب ببين لن ب ببا م ب ببن خ ب ببالل المح ب ببور الخ ب بباص ب ب ببالبرامج الت ب ببي
يقب ب ب ببل عل ب ب ببى مش ب ب بباهدتها الش ب ب ببباب ،ج ب ب بباءت انعكاس ب ب ببا لخصوص ب ب ببية وتم ب ب ببايز المجتم ب ب ببع الفلس ب ب ببطيني
بأبعاده المختلفة
كمب ببا خرجب ببت بتوصب ببيات مب ببن أهمهب ببا وضب ببع آليب ببات ،واسب ببتراتيجيات عمليب ببة لمواجهب ببة طوفب ببان المب ببادة
اإلعالمي ب ببة ،والغي ب ببر هادف ب ببة ،والت ب ببي تس ب ببتهدف ق ب ببيم ومفبب بباهيم المجتم ب ببع الفلس ب ببطيني ،والعم ب ببل عل ب ببى

تحقيق اإلشباع السياسي ،والثقافي ،واالجتماعي ،والتربوي.

الدراسة الثانية ( :المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في المجتمع المحلي مدينة وهران).

1

ه ب ببدفت ه ب ببذه الد ارس ب ببة الميداني ب ببة لمعرف ب ببة واق ب ببع المش ب بباركة السياس ب ببية للمب ب برأة الجزائري ب ببة ف ب ببي المجتم ب ببع
المحلب ببي ،وطبقب ببت هب ببذه الد ارسب ببة علب ببى عينب ببة مب ببن النسب بباء الفب بباعالت فب ببي الحقب ببل السياسب ببي بمدينب ببة

وهب ب بران .وجب ب بباءت إش ب ببكالية هب ب ببذه الد ارس ب ببة كالتب ب ببالي ( :مبب ببا هب ب ببي العوام ب ببل التب ب ببي تحبب ببد مب ب ببن التمثيب ب ببل
الواسع والفاعل للمرأة الجزائرية في السياسة الوطنية وفي ق ارراتها).
وق ب ببد اسب ب ببتخدم فب ب ببي ه ب ببذه الد ارسب ب ببة مب ب ببنهج التحقيق ب ببات ،وأداة جمب ب ببع البيانب ب ببات المتمثل ب ببة فب ب ببي المقابلب ب ببة
واعتمب ببدت علب ببى العينب ببة غيب ببر االحتماليب ببة القصب ببدية .وقب ببد توصب ببلت هب ببذه الد ارسب ببة إلب ببى مجموعب ببة مب ببن
النتائج المتمثلة فيما يلي:


فسب ب ببح المج ب ب ببال أم ب ب ببام المب ب ب برأة داخ ب ب ببل مواق ب ب ببع الق ب ب برار ب ب ب ببدأ م ب ب ببن الحكوم ب ب ببة والبرلم ب ب ببان إل ب ب ببى

المجالس المنتخبة واألحزاب وعدم الحد من فاعليتها.

 -1حمدان صبيحة ،المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في المجتمع المحلي مدينة وهران نموذجا ،أطروحة لنيل شهادة
الدكتوراه في العلوم ،تخصص علم االجتماع السياسي ،جامعة وهران ،كلية العلوم االجتماعية ،قسم علم االجتماع ،للسنة
الجامعية 2016-2015م.
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تص ب ببحيح التميي ب ببز ض ب ببد المب ب برأة ف ب ببي الفض ب بباء السياس ب ببي ع ب ببن طري ب ببق دع ب ببم ترش ب ببيح النس ب بباء

في االنتخابات التشريعية والبرلمانية.
سب بباعدت الد ارسب ببات الس ب ببابقة الباحب ببث علب ببى بل ب ببورة فك ب برة الد ارسب ببة وص ب ببياغة مشب ببكلتها ،باإلضب ببافة إل ب ببى
تقسب ببيم موضب ببوعات الد ارسب ببة ،وذلب ببك لكونهب ببا تهب ببدف جميعهب ببا ومب ببن بينهب ببا د ارسب ببة الباحب ببث إلب ببى تحديب ببد
األسس العلمية لتفعيل دور الوسائل اإلعالمية في االنتخابات والمشاركة السياسية.



االطـار النظـري للدراسة :

تعب ببد حري ب ببة اإلعب ب بالم واس ب ببتقالل مؤسسب بباته حج ب ببر الزاوي ب ببة فب ببي أي تح ب ببول صب ببوب الديمقراطي ب ببة ،ب ب ببل
يمكب ببن القب ببول أن حريب ببة اإلعب ب بالم تب ببأتي فب ببي مقدمب ببة أولويب ببات اإلصب ببالح السياسب ببي ،فاإلعب ب بالم الحب ببر
يشب ببكل ضب ببمان لحضب ببور مختلب ببف التيب ببارات السياسب ببية فب ببي المجتمب ببع ،وخلب ببق منب ببا صب ببحي للتنب ببافس
السياس ب ب ببي .وف ب ب ببي ه ب ب ببذا اإلط ب ب ببار تعتب ب ب ببر مراقب ب ب ببة التغطي ب ب ببة اإلع ب ب ب بالمية لالنتخاب ب ب ببات ض ب ب ببمان م ب ب ببن

ض ب ببمانات االنتخابب ب ببات الديمقراطيب ب ببة النزيهب ب ببة ،فبب ببال يمكب ب ببن ألي نظب ب ببام ديمق ارطب ب ببي أن يزدهب ب ببر إال إذا

ملب ببك المواطنب ببون المعلومب ببات الكافيب ببة ليختب بباروا بم ب بزيج مب ببن الحريب ببة والب ببوعي ،ومب ببن ثب ببم تب ببأتي أهميب ببة
وسب ببائل اإلعب ببالم فب ببي تب ببوفير المعلومب ببات الدقيقب ببة والمناسب بببة للشب ببعب كب ببي يتخب ببذ خيا ارتب ببه االنتخابيب ببة.

كمب ببا تضب ببمن المراقبب ببة تمتب ببع المتنافسب ببون للمنصب ببب السياسب ببي بفب ببرص عادلب ببة ليقب ببدموا رسب ببائلهم إلب ببى
الشعب عبر وسائل اإلعبالم المختلفة.

1

تضب ببطلع وسب ببائل اإلعب ب بالم بب ببدور هب ببام خب ببالل فت ب برة االنتخابب ببات ،فباإلضب ببافة إلب ببى إعب ببداد تقب ببارير عب ببن
أداء المسب ب ببؤولين ،وتب ب ببوفير منصب ب ببة للمنب ب بباظرات بب ب ببين المرشب ب ببحين والسب ب ببماح لهب ب ببم بإيصب ب ببال رسب ب ببائلهم
إل ببى القاع ببدة االنتخابي ببة ،وتغطي ببة

تط ببورات الحمل ببة االنتخابي ببة ،يتع ببين عل ببى وس ببائل اإلع ببالم أن

تعلب ببم النب بباخبين بكيفيب ببة ممارسب ببة حقب ببوقهم ورصب ببد

العمليب ببة االنتخابيب ببة بمب ببا فيهب ببا إج ب براءات اليب ببوم

م ببن المه ببم النظ ببر ف ببي درج ببة االس ببتقاللية أي حري ببة

الوس ببائل م ببن أي ت ببدخالت سياس ببية أو غيره ببا

االنتخب ببابي ونق ب بل النتب ببائج إلب ببى الجمهب ببور ،وعن ب ببد مراقبب ببة عمب ببل وس ب ببائل اإلعب ببالم خب ببالل االنتخاب ب ببات

فضال عن درجة تنوع اإلعالم .

2

ومب ب ب ببن ه ب ب ببذا المنطل ب ب ببق س ب ب ببوف ي ب ب ببدرس الباحب ب ببث دور و واجب ب ب ببات وس ب ب ببائل اإلعب ب ب ب بب ب ببالم ف ب ب ببي العملي ب ب ببة
االنتخابية وعلى النحو التالي:

 -1مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،اإلعالم واالنتخابات البرلمانية في مصر (تقييم أداء وسائل اإلعالم خالل
.
االنتخابات البرلمانية) ،مرجع سابق ،ص9
 -2دليل رصد اإلعالم لبعثات مراقبة االنتخابات ،منشورات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان لمنظمة األمن
والتعاون في أوروبا ،www.osce.org/odihr،ص.13
2020
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المبحث األول  /اإلعــــــالم واالنتخابات:
أص ب بببحت وسب ب ببائل اإلعب ب ب بالم مب ب ببن ب ب ببين أهب ب ببم الوسب ب ببائط التب ب ببي تت ب ببدفق مب ب ببن خاللهب ب ببا المعلومب ب ببات بب ب ببين

الح ب بباكم والمحك ب ببوم نظب ب ب ار لق ب ببدرتها المتميب ب بزة عل ب ببى ص ب ببنع الت ب ببأثير ،إذ تعم ب ببل عل ب ببى تجمي ب ببع مختل ب ببف
المطال ب ب ببب والمواق ب ب ببف واآلراء المتداول ب ب ببة ف ب ب ببي أوس ب ب بباط الب ب ب برأي الع ب ب ببام الت ب ب ببي تعتب ب ب ببر بمثاب ب ب ببة رس ب ب ببائل

ص ب بباعدة إل ب ببى ص ب ببناع القب ب برار ،ال ب ببذين يس ب ببتخدمون ب ب ببدورهم وس ب ببائل اإلع ب ب بالم لتمري ب ببر رس ب ببائلهم إل ب ببى
الرأي العام.

لقب ببد أكب ببدت الد ارسب ببات أن هنب بباك عالقب ببة جب ببد وثيقب ببة بب ببين التعب ببرض لوسب ببائل اإلعب ببالم وبب ببين السب ببلوك
السياسب ب ببي ،وممب ب ببا يالحب ب ببظ أثنب ب بباء األحب ب ببداث السياسب ب ببية الهامب ب ببة أو االنتخابب ب ببات أن الجمهب ب ببور يتجب ب ببه
إلب ببى وسب ببائل اإلعب ببالم كمصب ببدر مب ببن مصب ببادر الحصب ببول علب ببى المعلومب ببة عب ببن الحب ببدث ،وعلب ببى هب ببذا
األس ب بباس ح ب ببدد بع ب ببض الب ب بباحثين ع ب ببدة وظ ب ببائف لوس ب ببائل اإلع ب ببالم م ب ببن أج ب ببل إيج ب بباد مب ب بواطن عل ب ببى
درج ببة جي ببدة م ببن المش بباركة السياس ببية ،نب ببذكر منه ببا

 :تس ببهيل عملي ببة ص ببنع القب برار وخاص ببة فبببي

مواس ب ببم االنتخاب ب ببات م ب ببن خ ب ببالل توض ب ببيح القض ب ببايا وتسبب ببليط األضب ب بواء عل ب ببى الشخص ب ببيات الم ب ببؤثرة
فب ببي العمليب ببة السياسب ببية ،ومنهب ببا أيضب ببا تعزيب ببز ال ب بوالء لنظب ببام أو اتجب بباه سياسب ببي معب ببين ،ولب ببذلك نب ببرى
لج ب ببوء النخب ب ببة السياس ب ببية إل ب ببى التعام ب ببل المكث ب ببف م ب ببع وس ب ببائل اإلع ب ببالم خ ب ببالل المواس ب ببم االنتخابي ب ببة
على غرار باقي األحداث الهامة والمصيرية.

وانطالقب ب با م ب ببن ه ب ببذا ال ب ببدور تتأك ب ببد أهمي ب ببة المض ب ببامين اإلعالمي ب ببة الت ب ببي تتص ب ببدى لمعالج ب ببة وتغطي ب ببة

أحب ب ب ببداث كبب ب ب ببرى فب ب ب ببي المجتمعب ب ب ببات الديمقراطيب ب ب ببة كاالنتخابب ب ب ببات والحمب ب ب ببالت االنتخابيب ب ب ببة ،فانحيب ب ب بباز
وس ب ببائل اإلع ب ببالم اتج ب بباه ح ب ببزب مع ب ببين أو مرش ب ببح بعين ب ببه يعن ب ببي دفع ب ببه وبق ب ببوة إل ب ببى الواجه ب ببة بحي ب ببث

تكون فرصته للفوز باالنتخابات اكبر من غيره .

1

إن ب ببه لم ب ببن الب ب ببديهي أن تلع ب ببب وس ب ببائل اإلع ب ببالم دو ار كبيب ب ب ار ف ب ببي حس ب ببن س ب ببير العم ب ببل البب ببديمقراطي،

وع ب ببادة م ب ببا ينظ ب ببر إل ب ببى دوره ب ببا كم ارق ب ببب ع ب ببن طري ب ببق إتاح ب ببة النقبب ببد وتس ب ببليط الض ب ببوء عل ب ببى كام ب ببل
دور
العمليب ببة الديمقراطيب ببة .فوسب ببائل اإلعب ببالم يمكنه ب ببا إعب ببالم الناخب ببب بكب ببل التفاصب ببيل ،وهب ببي تلعب ببب ا
مهما في عملية المشاركة واالقتراع من خالل:


2

تثقيف الناخب حول طريقة ممارسته حقوقه الديمقراطية.

 -1لحسن رزاق،الحملة االنتخابية لرئسيات الجزائر 2009من خالل الصحافة الجزائرية الخاصة ،مرحع سابق  ،ص.6
 -2علي الرمال وآخرون ،دراسة التغطية اإلعالمية لالنتخابات البلدية 2016م في لبنان ،مؤسسة مهارات ،برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي لدعم السالم في لبنان  ،بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية (االنترنت)
2021،www.lb.undp.orgم ،ص6-5
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تغطي ب ب ب ببة الحم ب ب ب ببالت االنتخابي ب ب ب ببة وإعط ب ب ب بباء األحب ب ب ب بزاب والق ب ب ب ببوى المتنافس ب ب ب ببة ح ب ب ب ببق إيص ب ب ب ببال

رسائلها إلى الناخب.

النتائج.


إعطب ب ب بباء حب ب ب ببق التنب ب ب بباظر للمتنافسب ب ب ببين فيمب ب ب ببا بيب ب ب ببنهم .ومراقبب ب ب ببة عمليب ب ب ببات الفب ب ب ببرز وإعب ب ب ببالن
المتابعب ببة عب ببن قب ببرب للمسب ببار االنتخب ببابي بحب ببد ذاتب ببه وذلب ببك مب ببن أجب ببل التأكب ببد مب ببن فعاليتب ببه

وعدالته وسالمته.
إض ب ببافة إل ب ببى ذل ب ببك ف ب ببان مراقب ب ببة االنتخاب ب ببات أص ب بببحت تعتم ب ببد عل ب ببى التغطي ب ببة اإلعالمي ب ببة كمعي ب ببار

أساس ب ب ببي ف ب ب ببي تقي ب ب ببيم ش ب ب ببرعية ه ب ب ببذه االنتخاب ب ب ببات ،وبش ب ب ببكل مب ب ب بواز تج ب ب ببري التحل ب ب ببيالت اإلحص ب ب ببائية

وتحليل مضمون الرسائل اإلعالمية لقياس التوازن واإلنصاف في التغطية اإلعالمية.

أوالً  /مقومات العمل اإلعــــالمي في النظام الديمقراطي انتخابياً:
يجب ب ب ببب أن يطلب ب ب ببع المواطنب ب ب ببون علب ب ب ببى مب ب ب ببا يجب ب ب ببري فب ب ب ببي البلب ب ب ببد ،ليتس ب ب ب بنى لهب ب ب ببم مسب ب ب بباءلة الحكومب ب ب ببة
ومحاس ب بببتها ،ضب ب ببمن مب ب ببا يعب ب ببرف بمفه ب ببوم شب ب ببفافية الحكب ب ببم ،مب ب ببن هنبب ببا يكمب ب ببن دور وسب ب ببائل اإلعب ب ب بالم
الهب ببام فب ببي تزويب ببد الم ب بواطنين بمعلومب ببات عب ببن أداء الحكومب ببة ،والق ب ب اررات المتخب ببذة التب ببي مب ببن شب ببأنها
أن ت ب ب ببؤثر عل ب ب ببى حي ب ب بباتهم ،وكي ب ب ببف اتخب ب ب ببذت ،وم ب ب ببن اتخ ب ب ببذها ،وألي س ب ب بببب ،حي ب ب ببث ال تزدهب ب ب ببر أي
ديمقراطيب ببة مب ببا لب ببم يحصب ببل مواطنوهب ببا علب ببى المعلوم ب بات الالزمب ببة للقيب ببام بخيب ببارات ح ب برة وواعيب ببة ،ال

ب ب ببل غالب ب ببا م ب ببا يعتب ب ببر اإلع ب ببالم بمثاب ب ببة الس ب ببلطة الرابع ب ببة حينم ب ببا يم ب ببأل ه ب ببذا ال ب ببدور ،وعلي ب ببة س ب ببوف
نوضح مقومات العمل اإلعالمي في النظام الديمقراطي انتخابيا على النحو التالي .
.1

الحياديب ب ب ببة والت ب ب ب بوازن نحب ب ب ببو العمليب ب ب ببة االنتخابيب ب ب ببة:

1

مب ب ب ببن المقومب ب ب ببات األساسب ب ب ببية للنظب ب ب ببام

الب ببديمقراطي قب ببوة وحياديب ببة وسب ببائل اإلعب ببالم ،وهب ببذه ت ب برتبط إلب ببى حب ببد كبيب ببر باالسب ببتقاللية التامب ببة فب ببي
إدارة وصيانته وحمايته أسس ذلك النظام ،وتقوم وفق األسس اآلتية:



2

اس ب ب ببتقالل التموي ب ب ببل أو العم ب ب ببل عل ب ب ببى رف ب ب ببد المؤسس ب ب ببة اإلعالمي ب ب ببة بالتموي ب ب ببل ع ب ب ببن طري ب ب ببق

اإلعالن والهبات والمساعدات المشروعة والمعلنة.


وض ب ببوح سياس ب ببة المؤسس ب ببة اإلعالمي ب ببة بالش ب ببكل ال ب ببذي ال يتع ب ببارض م ب ببع الحري ب ببات العام ب ببة

والدستور وحقوق اإلنسان.

 -1شانون أوكونيل واخرون ،الكتيب التدريبي لمهارات تنظيم الحمالت ،المدار اإلقليمية لتنظيم المهارات  ،شبكة المعلومات
الدولية 2021م ص .12
 -2كامل حسون القيم ،عادل خليل مهدي ،دور اإلعالم في تشكيل رأي عام ايجابي نحو المشاركة االنتخابية في العراق،
بحث منشور ،مجلة الباحث اإلعالمي ،العدد ،10-9حزيران – ايلول2010،م ،العراق ،ص 19
2020
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أن ت ب ببدافع وس ب ببائل اإلع ب ب بالم ع ب ببن نفسب ب ببها م ب ببن االنغمبب بباس الحزب ب ببي أو الطبب ببائفي ،وتكب ب ببرس

عملها بما ال يتنافى مع رغبات المجتمع األساسية وحاجاته.

من قبل



أن تكون الحارس األمين للمجتمع كرقيب على الحكومة ،وان ترصد انتهاكات الديمقراطية
السياسيين والمسئولين ،وتفضح كل حاالت الفساد المؤكدة بالقانون.
أن تعمب ب ببل علب ب ببى حماي ب ب ببة ومشب ب بباركة المجتمب ب ببع أنش ب ب ببطته الديمقراطيب ب ببة ،كب ب بباحترام الدس ب ب ببتور

وتطبيقب ب ب ببه واالنتخابب ب ب ببات النيابيب ب ب ببة والمحليب ب ب ببة ،ومكافحب ب ب ببة المشب ب ب ببكالت التنمويب ب ب ببة ،وحقب ب ب ببوق األقليب ب ب ببات
والمرأة والطفل ...الخ .


أن تعمل وتراقب مراقبة عادلة وموضوعية مبصرة الحكومة والمجتمع على اآلفات

والمشكالت غير المنظورة واختراقات المسئولين في الجوانب المذكورة .


أن تعم ب ب ببل بأس ب ب ببلوب اإلع ب ب ببالم (االستقص ب ب ببائي) التحقيق ب ب ببي فض ب ب ببال ع ب ب ببن إجب ب ب براء األبح ب ب بباث

واالسب ببتطالعات والمسب ببوح االجتماعيب ببة ،فاألخبب ببار مب ببا ع ب ببادت الب ببركن األهب ببم فب ببي ظب ببل تربب ببع عب ببر
الفضائيات.


أن تعمب ب ب ب ببل علب ب ب ب ببى تك ب ب ب ب بريس ثقافب ب ب ب ببة المشب ب ب ب بباركة الديمقراطيب ب ب ب ببة وتنشب ب ب ب ببيط دور مؤسسب ب ب ب ببات

المجتمع المدني في التنوير الديمقراطي ،بأساليب علمية احترافية.
.2

آليات الحث اإلع ب ب ب بالمي على المشاركة االنتخابية:

أ  -وق ب ب ببائع ومس ب ب ببلمات م ب ب ببن الظ ب ب ببرف االنتخ ب ب ببابي الس ب ب ببائد :وه ب ب ببذه مرتبط ب ب ببة بش ب ب ببكل حتم ب ب ببي ب ب ب ببأي

خطب بباب تفب بباعلي لتشب ببكيل رأي عب ببام فاعب ببل ونشب ببط انتخابيب ببا س ب بواء كب ببان ذلب ببك مب ببن جهب ببة إعالميب ببة أم
منظمب ب ببات أم حكوم ب ب ببة ،ذل ب ب ببك أن كب ب ببل مؤش ب ب ببر يس ب ب ببتلزم نوع ب ب ببا مب ب ببن المعالج ب ب ببة والتعام ب ب ببل الم ب ب ببدروس
لتص ب ببحيحه أو لتعميق ب ببه ف ب ببال يج ب ببوز أن نعم ب ببل م ب ببن فب ب براغ وك ب ببأن االنتخاب ب ببات الس ب ببابقة أو المتغيب ب برات
والظ ب بواهر التب ببي عصب ببفت وتعصب ببف بالبلب ببد ال تحمب ببل أبعب ببادا كانب ببت مب ببن مسب ببببات التصب ببور السب ببلبي

نح ب ب ببو المش ب ب بباركة ،وه ب ب ببذه يمك ب ب ببن ص ب ب ببياغتها ب ب ب ببأختزال عل ب ب ببى ش ب ب ببكل مس ب ب ببلمات أو حق ب ب ببائق نتلمس ب ب ببها
شخصيا وعلميا بشكل يومي في ثنايا المجتمع والتي تتلخص باالتي:

1



فقدان الثقة بجدوى االنتخابات نتيجة المحاصصة السياسية والحزبية .



تب ببردي الوض ب ببع الخ ب ببدمي يب ببؤدي إل ب ببى عن ب بباد الم ب بواطن ف ب ببي الس ب ببير مب ببع رغب ب ببات الحكوم ب ببة،

وقب ب ببد يتصب ب ببور الكثيب ب ببرون أن االنتخابب ب ببات إرادة حكوميب ب ببة وليسب ب ببت مجتمعيب ب ببة ديمقراطيب ب ببة  (.تتطلب ب ببب
 -1كامل حسون القيم ،عادل خليل مهدي ،دور اإلعالم في تشكيل رأي عام ايجابي نحو المشاركة االنتخابية في العراق،
مرجع سابق ،ص.20-19
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صب ببناعة رسب ببالة إعالميب ببة تبحب ببث فب ببي عمليب ببة االنتخابب ببات ،وتصب ببدر رسب ببائل قب ببد تكب ببون متنب ببافرة مب ببع
عمب ببل الحكومب ببة وتتكب ببئ علب ببى أن المشب بباركة هب ببي وسب ببيلة إنقب بباذ اجتمب بباعي للوضب ببع ال ب براهن ،ووسب ببيلة
إنسانية لتصحيح األخطاء).


سب ب ببوء اإلدارة والنتب ب ببائج السب ب ببلبية التب ب ببي كشب ب ببفت عنهب ب ببا المجب ب ببالس البلديب ب ببة أدى إلب ب ببى فقب ب ببدان

الثقب ب ببة مب ب ببن الجب ب ببدوى فب ب ببي اإلصب ب ببالح ،فالفسب ب بباد السياسب ب ببي ،والمب ب ببالي واإلداري ،يحب ب ببيط بأغلب ب ببب تلب ب ببك
المجب ببالس ،ممب ببا ابعب ببد روح التفاعب ببل وال ب بوالء لهب ببا  ( .يتطلب ببب مب ببن وسب ببائل اإلعب ببالم نقب ببد موضب ببوعي
وحقيقب ب ببي بوضب ب ببع ومخرجب ب ببات لمجب ب ببالس البلب ب ببديات واإلق ب ب برار بفشب ب ببلها فب ب ببي تحقيب ب ببق مب ب ببا كب ب ببان النب ب بباس

يصب ب بببون إليب ب ببه ،وان بمشب ب بباركة الم ب ب بواطن يمكب ب ببن أن يغيب ب ببر مسب ب ببارات كثي ب ب برة منهب ب ببا مب ب ببا يتمنب ب ببى مب ب ببن
شخصيات).



عب ب ب ببدم وجب ب ب ببود م اركب ب ب ببز إدارة األزمب ب ب ببات يمكب ب ب ببن أن يعب ب ب ببول عليهب ب ب ببا فب ب ب ببي حب ب ب ببل اإلشب ب ب بباعات

والتصب ببورات التب ببي رافق ب ببت العمليب ببة االنتخابي ب ببة ومجب ببالس البلديب ببة الس ب ببابقة ،مب ببن ت ب ببم تسب ببوية األم ب ببور
بشب ب ببكل ت ب ب بوافقي باإلشب ب ب براك مب ب ببع المفوضب ب ببية العلي ب ب ببا  ( .اإلش ب ب ببارة إلب ب ببى أخط ب ب بباء العمليب ب ببة االنتخابي ب ب ببة
الس ببابقة والتط ببرق إلبببى عيوبه ببا ومزالقه ببا ،تعط ببي للمتلقب ببي الثق ببة بمص ببداقية الرس ببالة ،وم ببن ث ببم الثق ببة

في شجاعة ومسؤولية وسائل اإلعالم).


أخط ب ب بباء بع ب ب ببض وس ب ب ببائل اإلع ب ب ببالم ف ب ب ببي إش ب ب بباعة إع ب ب ببالن ض ب ب ببعف المش ب ب بباركة فك ب ب ببان م ب ب ببن

المفترض ب ب ببان ال ي ب ب ببتم اإلع ب ب ببالن ع ب ب ببن الع ب ب ببدد الض ب ب ببعيف م ب ب ببن ال ب ب ببذين راجعب ب ب بوا أو س ب ب ببجلوا ف ب ب ببي تل ب ب ببك
الم ارك ببز ،الن ذل ببك ق ببد ي ببؤثر س ببلبا عل ببى دافعي ببة مش بباركة اآلخب برين ،عل ببى ال ببرغم م ببن خط ببأ المب بزاعم
التب ببي تفتب ببرض علب ببى انب ببه مقيب بباس أو مؤشب ببر حقيقي ب بي ،ففب ببي منظب ببور العلب ببم أن األسب بببوعين األخ ب بريين

همب ب ببا المعت ب ب ببرك الحقيق ب ب ببي لتفاع ب ب ببل الن ب ب بباس وتك ب ب ببوين رأي عب ب ببام حقيق ب ب ببي ونه ب ب ببائي ل ب ب ببيس فق ب ب ببط نح ب ب ببو
المشاركة بل ونحو األشخاص المرغوبين وغير المرغوبين .


غي ب بباب المالحظ ب ببة العلميب ب ببة  :يتطل ب ببب م ب ببن وسب ب ببائل اإلع ب ببالم عم ب ببال جبب ب ببا ار وهبب ببائال أبب ب ببان

االنتخاب ببات ،س ب بواء أكانب ببت االنتخابب ببات فب ببي دولب ببة عظمب ببى أم دولب ببة ناميب ببة ،ذلب ببك كونب ببه مصب ببنعا لمب ببد
المجتمب ب ببع بجرعب ب ببات محف ب ب بزة للمشب ب بباركة والفب ب ببرز والتعب ب ببرف علب ب ببى مهب ب ببارات النب ب بباخبين ،ف ب ب بدون إيجب ب بباد

آليب ببات تب ببأثير جديب ببدة ت ب بربط الناخب ببب بالمرشب ببح ال تقب ببوى أواصب ببر العالقب ببة ،وسب ببيغدو اإلعب ببالم يطبب ببل
خارج الصف.
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ب  :مقترحات وتوصيات تشكيل الرأي العام للمشاركة :وعلى ذلك نرى أن اآللية المناسبة لبلورة خطاب
إعبالمي حقيقي فاعل يرتفع بدافعية المشاركة ويجعل ذلك من قبيل االنتماء الوطني والديني والحضاري

نرى االقتراحات آالتية :


1

أن ترك ب ببز الص ب ببحف المق ب ببروءة ف ب ببي المحافظ ب ب بات والبلبب ببديات عل ب ببى التج ب ببارب الدولي ب ببة فب ب ببي

المش ب بباركات االنتخابي ب ببة ،وبي ب ببان االرتب ب بباط ب ب ببين نج ب بباح تل ب ببك الش ب ببعوب والتجرب ب ببة الديمقراطي ب ببة ومنهب ب با
االنتخابات.


إشب بباعة األمب ببل باالنتخابب ببات المقبلب ببة (علب ببى إنهب ببا تغييب ببر تنمب ببوي حقيقب ببي) ولب ببيس مب ببن بب بباب

البنود السياسية أو اإلرادة الدولية ،من خالل المقاالت ،والمقابالت الصحفية ،والكاريكاتير.


إج ب ب ب براء المقب ب ب ببابالت الصب ب ب ببحفية واإلذاعيب ب ب ببة والتلفازيب ب ب ببة مب ب ب ببع النب ب ب بباس اإليجب ب ب ببابيين انتخابيب ب ب ببا

وإعطائهم فرصة الظهور وإبداء الرأي.


نشب ب ببر الرسب ب ببائل اإلعالميب ب ببة التب ب ببي تتنب ب بباول تقصب ب ببي ار أو مأخب ب ببذا علب ب ببى عمليب ب ببات التحضب ب ببير

االنتخابي.


إعطب ب بباء فب ب ببرص متسب ب بباوية ومكثفب ب ببة لقب ب ببادة ال ب ب برأي والفكب ب ببر ،فب ب ببي وصب ب ببف العمليب ب ببة وجب ب ببدواها



العمب ببل علب ببى إنتب بباج األفب ببالم الوثائقيب ببة والمسب ببرحيات والب ب برامج التب ببي تخب ببدم فب ببي مضب ببمونها

على مستقبل البالد ،مع االلتزام بالحيادية التامة إزاء المرشحين.

التفاعب ب ب ببل االنتخب ب ب ببابي مب ب ب ببن خب ب ب ببالل عب ب ب ببرض الب ب ب ب برامج واألفب ب ب ببالم الوثائقيب ب ب ببة مب ب ب ببن تجب ب ب ببارب شب ب ب ببعوب
ال ب ببديمقراطيات المتقدم ب ببة ف ب ببي المج ب ببال االنتخ ب ببابي و ص ب ببناعة خط ب بباب اس ب ببتمالة ( بالعاطف ب ببة والعق ب ببل)

يثي ببر التحفيب ببز علب ببى تغييب ببر الواق ببع ولب ببيس جب ببزء منب ببه ،والب ببدعوة إلب ببى المسب بباهمة والح ب براك فب ببي إظهب ببار
من تتمناه أن يبني البالد.


صب ب ببناعة مضب ب ببمون إعالمب ب ببي ي ب ب بربط مسب ب ببتقبل المدينب ب ببة وتاريخهب ب ببا بب ب ببالمغيرين الجب ب ببدد ،وان

األخطاء التي حصلت بكل أشكالها ال مكان لها من االنتخابات.


تأكي ب ببد عل ب ببى ن ازه ب ببة االنتخاب ب ببات بش ب ببرح وتوص ب ببيف آلي ب ببة الرقاب ب ببة والف ب ببرز واالش ب ببتراك ،ب ب ببل

والرقابة حتى على حيادية وسائل اإلعالم المستقلة.


تخصب ب ب ببيص كب ب ب ببادر إعالمب ب ب ببي مب ب ب ببزود بالمعلومب ب ب ببات وقاعب ب ب ببدة البيانب ب ب ببات بكب ب ب ببل مب ب ب ببا يتعلب ب ب ببق

باالنتخابب ببات المحليب ببة والدوليب ببة ،وتدريبب ببه بفنب ببون التحريب ببر اإلعالمب ببي ،وكيفيب ببة التعامب ببل مب ببع أقطب بباب

 -1كامل حسون القيم ،عادل خليل مهدي ،دور اإلعالم في تشكيل رأي عام ايجابي نحو المشاركة االنتخابية في العراق،
مرجع سابق  ،ص.25-23
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العملي ب ب ببة التحري ب ب ببر _ الحب ب ب بوار _ التحلي ب ب ببل _ اس ب ب ببتخدام اإلع ب ب ببالن االنتخ ب ب ببابي ،م ب ب ببن خ ب ب ببالل إجب ب ب براء
الدورات الميدانية والنظرية.


إصب ب ب ببدار نش ب ب ب برة نصب ب ب ببف شب ب ب ببهرية  -لحب ب ب ببين االنتهب ب ب بباء مب ب ب ببن االنتخابب ب ب ببات  -تبحب ب ب ببث كب ب ب ببل

المتعلقب ب ببات القانونيب ب ببة والتاريخيب ب ببة واالجتماعيب ب ببة ذات الصب ب ببلة باالنتخابب ب ببات مب ب ببن لجنب ب ببة مب ب ببن جميب ب ببع

المحافظات والبلديات المشاركة وتوزع في أنحائها .

ثانياً  /معايير وسائل اإلعــــــالم أثناء االنتخابات:
بغ ب ب ببض النظ ب ب ببر ع ب ب ببن المحت ب ب ببوى أو الس ب ب ببياق هن ب ب بباك مع ب ب ببايير أساس ب ب ببية للن ازه ب ب ببة اإلعب ب ب ببالمية أثن ب ب بباء
االنتخابات وتشمل هذه المعايير ما يلي:


1

الب ب ببدق ب ب ب ب بة :ويتطل ب ب ببب ذل ب ب ببك ص ب ب ببحافة ص ب ب ببارمة وبارعب ب ب بة ف ب ب ببي البح ب ب ببث مدعوم ب ب ببة ب ب ب ببتفحص

الحقيق ب ببة والتب ب بوازن والمب ب بواد جيب ب بدة المص ب ببدر ،ومجموعب ب ببة مناس ب بببة م ب ببن السبب ببجالت لبب ببدعم الموضب ب ببوع

ال ب ببذي تتناول ب ببه ،ويج ب ببب أن تتمي ب ببز التق ب ببارير الدقيق ب ب بة بوض ب ببوح ب ب ببين الحقيق ب ببة والب ب برأي وي ب ببتم إنتاجه ب ب با
وفقب ببا لمب ب ببادئ الن ازهب ببة المناس ب بببة ،ويشب ببار فيه ب ببا بوضب ببوح إل ب ببى االدعب بباءات غيب ب بر المثبتب ببة عل ب ببى أنه ب ببا
كذلك.
بيع بأمان ب ب بة وصب ب ببفاء وبطريقب ب ببة شب ب ببفافة،

الع ب ب ب ب ب بدل :تعامب ب ببل الصب ب ببحافة المشب ب ب َ
باركين والمواضب ب ب َ
وه ب ببي ال ته ب ببدف إل ب ببى تض ب ببليل هب ب بؤالء ال ب ببذين يش ب بباركون ف ب ببي برامجه ب ببا أو أولئ ب ببك ال ب ببذين يش ب بباهدونها،

ويعامب ببل المسب بباهمون فب ببي التقريب ببر بإنصب بباف ،وفب ببي حالب ببة عب ببدم وجب ببود مصب ببلحة عامب ببة عليب ببا ،يب ببتم

اطالعه ب ببم ،بش ب ببكل ت ب ببام ،عل ب ببى طبيع ب ببة البرن ب ببامج أو التحقي ب ببق الص ب ببحفي وس ب ببياق دوره ب ببم ف ب ببي تل ب ببك
الصحفية.
القصة
ّ



التب ب ب ب ب بوازن والحيب ب بباد الواجب ب ببب :يقب ب ببدم التقريب ب ببر اإلخبب ب بباري المت ب ب بوازن اإلخبب ب ببار بشب ب ببكل واضب ب ببح

ومحايب ب ببد ،ليب ب ببتمكن الجمهب ب ببور نفسب ب ببه مب ب ببن اسب ب ببتخالص النتب ب ببائج ،ويتعلب ب ببق الحيب ب بباد الواجب ب ببب بمعالجب ب ببة
الموضب ب ب ببوع ،حيب ب ب ببث ال يب ب ب ببتم التعامب ب ب ببل معب ب ب ببه بطريقب ب ب ببة منحب ب ب ببازة ،ويسب ب ب ببمح للمشب ب ب بباهدين والمسب ب ب ببتمعين
بالوص ب ببول إل ب ببى مجموع ب ببة متوازن ب ببة م ب ببن اآلراء ووجه ب ببات النظ ب ببر ،وكقاع ب ببدة عامب ب بة ،يمك ب ببن تحقيب ب بق
الت ب بوازن عبب ببر سلسب ببلة مب ببن الب ب برامج ولب ببيس تقري ب ب ار ص ب بحفيا منفب ببردا .وينبغب ببي تحقيب ببق المبب ببدأ فب ببي كب ببل

قن بباة عل ببى ح ببدة ،ول ببيس عبب برَ ع ببدد م ببن القنب بوات ف ببي حال ببة ام ببتالك هيئ ببة الب ببث ألكث ببر م ببن محط ببة
إذاع ببة وقنب بباة تلفزيب ببون ،يقتصب ببر مب ببدأ الحيب بباد الواجب ببب علب ببى هيئ ببات البب ببث وال يتعل ب بق مباش ب برة بأقسب ببام

 -1دليل عملي لممارسي تنظيم االنتخابات ،وسائل اإلعالم واالنتخابات ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،دراسة منشورة
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أخ ب ببرى م ب ببن ص ب ببناعة اإلع ب ببالم ،عل ب ببى ال ب ببرغم م ب ببن أن قض ب ببايا مث ب ببل الدق ب ببة والن ازه ب ببة تح ب ببوي عناص ب ببر
هذا المبدأ.

اح ب ب ب ب ب ببترام حق ب ب ب ببوق الخصوص ب ب ب ب ّبية :يح ب ب ب ببرص ذل ب ب ب ببك عل ب ب ب ببى التأكي ب ب ب ببد م ب ب ب ببن أن إي انته ب ب ب بباك

لخصوصب ببية الفب ببرد يسب ببتند إلب ببى المصب ببلحة العامب ببة العليب ببا ،يجب ببب أن يتوق ب بع جميب ببع اإلف ب براد ،بغب ببض
النظب ببر عب ببن هب ببويتهم ،حمايب ببة أكث ب بر لخصوصب ب ّبياتهم فب ببي منب ببازلهم مب ببن تلب ببك التب ببي تتب ببوفر لهب ببم غالب ب با
في األماكن العامة والتي يتم االستناد فيها إلى معايير مختلفة بشأن الخصوصية.



ح ب ب ب ب بق الب ببرد والتصب ببحيح :يسب ببمح هب ببذا المبب ببدأ لألشب ببخاص المتض ب بررين بب ببالرد علب ببى قصب ببة

صب ب ببحفية نش ب ب برت ،وبتصب ب ببحيح األخطب ب بباء ،ويعتب ب ب بر حب ب ببق التصب ب ببحيح األقب ب ببل تب ب ببدخل مب ب ببن الخيب ب ببارين،

وه ببو م ببرض عمومب با فبببي تص ببحيح أي معلوم ببات غيب بر دقيقب بة أو أخط بباء فب ببي الحق ببائق ،وفبببي مث ببل
ملزم ب ببة بنش ب ب بر األخطب ب بباء وكتاب ب ببة التص ب ببحيحات ،يتضب ب ببمن
ه ب ببذه الظ ب ببروف ،تك ب ببون الجه ب ب بة الناشب ب برة َ
حب ببق الب ببرد منب ب ب ار إعالمب ببا يقب ببوم بنش ب بر أو ب ب بث الب ببرد الب ببذي يكتبب ببه الطب ببرف المتضب ببرر لتوضب ببيح وقب ببائع
القصب ببة التب ببي ت ب بم نش ب برها أو تصب ببحيح األخطب بباء فب ببي سب ببرد تلب ببك الوقب ببائع ،ويجب ببب أن يب ببتم إيب ببالء هب ببذه

التص ب ببحيحات عمومب ب با االهتم ب ببام ال ب ببالزم م ب ببن حي ب ببث موقعه ب ببا ف ب ببي النشب ب برة ،وذل ب ببك لتك ب ببون فعال ب ببة ف ب ببي

تسب ب ببليط الضب ب ببوء علب ب ببى األخطب ب بباء ،أو أن يب ب ببتم نش ب ب برها فب ب ببي موقب ب ببع مماثب ب ببل لموقعهب ب ببا فب ب ببي القصب ب ببة
الصحفية األصلية أو التقرير اإلخباري األصلي.



ح ب ب ب ب بماية المص ب ب ب ببادر الص ب ب ب ببحفية :يس ب ب ب ببمح ه ب ب ب ببذا المب ب ب ب ببدأ للص ب ب ب ببحفيين بحماي ب ب ب ببة مصبب ب ب ببادر

معلومب بباتهم ،وهب ببو مب ببا يعتب ب بر جب ببزءا مهم ب با مب ببن ح ب بق التمب بباس المعلومب ببات ،وبب ببرغم أن مب ببن األفضب ببل
دائمب ب ب ببا ذكب ب ب ب َبر المصب ب ب ببادر الصب ب ب ببحفية ،إال أن الصب ب ب ببحفّيين  -أيضب ب ب ببا  -الحب ب ب ببق فب ب ب ببي حمايب ب ب ببة هويب ب ب ببة
مص ب ببادر معلوم ب بباتهم .ويتعب ب بين تحدي ب ببد القي ب ببود عل ب ببى ه ب ببذا الح ب ببق بدق ب ببة وأن يس ب ببمح بالتقيي ب ببد فق ب ببط إذا

كانت هناك مصلحة عامة عليا في كشف المصادر.
هنب ب بباك معب ب ببايير تختلب ب ببف بب ب ببين هيئب ب ببات البب ب ببث ووسب ب ببائل اإلعب ب ببالم المطبوعب ب ببة ،وبشب ب ببكل عب ب ببام تتطلب ب ببب
التش ب ب بريعات أن تحت ب ب برم هيئب ب ببات البب ب ببث مبب ب ببدأ الحيب ب بباد الواجب ب ببب فب ب ببي الب ب ب برامج وأن تعكب ب ببس وجهب ب ببات
النظب ب ببر واآلراء المختلفب ب ببة فب ب ببي المجتمب ب ببع ،وأن تمتنب ب ببع عب ب ببن اتخب ب بباذ موقب ب ببف مب ب ببن القضب ب ببايا ،ويشب ب ببمل
ذلب ببك تقب ببديم وجهب ببات النظب ببر المتعارضب ببة خب ببالل ب ب برامجهم لضب ببمان حصب ببول الجمهب ببور علب ببى صب ببورة
متوازنب ب ببة للحب ب ببدث ،بينمب ب ببا يطلب ب ببب ،مب ب ببن وسب ب ببائل اإلعب ب ببالم المطبوعب ب ببة ،مثب ب ببل الصب ب ببحف والمجب ب ببالت،
الفص ب ببل الواض ب ببح ب ب ببين الحقيق ب ببة والب ب برأي ف ب ببي تقاريره ب ببا وقصص ب ببها اإلخباري ب ببة ،ويب ب برتبط ه ب ببذا المب ب ببدأ
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ارتباط ب ب ببا وثيق ب ب ببا بمعامل ب ب ببة المترش ب ب ببحين واألحب ب ب بزاب خ ب ب ببالل ه ب ب ببذه الفتب ب ب برات ،باإلض ب ب ببافة إل ب ب ببى تغطي ب ب ببة
العملية االنتخابية نفسها.

1

تش ب ببير الفقب ب برة رق ب ببم (  ) 8.7م ب ببن وثيق ب ببة كوبنه ب بباجن إل ب ببى أهمي ب ببة الوص ب ببول إل ب ببى وس ب ببائل اإلعبب ببالم،
وتب ببنص علب ببى ضب ببرورة عب ببدم إعاقب ببة الوصب ببول إلب ببى وسب ببائل اإلعب ببالم

علب ببى أسب بباس غيب ببر تمييب ببزي

لكافب ب ببة المجموعب ب ببات السياسب ب ببية واألف ب ب براد ال ب ب براغبين فب ب ببي المشب ب بباركة فب ب ببي العمليب ب ببة االنتخابيب ب ببة ،وفب ب ببي

ض ببوء هب ببذا المبب ببدأ ،وعلب ببى أس بباس الخب ب برة فبببي مجب ببال مراقب ببة االنتخابب ببات ،تتطل ببب المعب ببايير الدوليب ببة
ت ب ببوفير ف ب ببرص متس ب بباوية لكاف ب ببة المرش ب ببحين واألحب ب بزاب السياس ب ببية م ب ببن أج ب ببل الوص ب ببول إل ب ببى وس ب ببائل
اإلعب ببالم

حتب ببى يعلب ببم جمهب ببور النب بباخبين بصب ببورة الئقب ببة بوجهب ببات نظب ببرهم وب ب برامجهم وآرائهب ببم فب ببي

المتنافس ب ببين ف ب ببي العملي ب ببة االنتخابي ب ببة ،ويمك ب ببن التنب ب ببؤ ب ب ببأن ه ب ببذه المس ب ببألة

س ب ببوف ت ب ببدخل إل ب ببى

المنتب ب ببديات القضب ب ببائية مب ب ببع تحب ب ببول تكنولوجيب ب ببا االتصب ب بباالت ووسب ب ببائل اإلع ب ب ببالم أكثب ب ببر إقناعنب ب ببا ف ب ب ببي
الحم ب ب ببالت االنتخابي ب ب ببة ،وي ب ب ببرد وص ب ب ببف بع ب ب ببض المع ب ب ببايير وأفض ب ب ببل الممارس ب ب ببات الناش ب ب ببئة ف ب ب ببي ه ب ب ببذا
المجال في القسمين الفرعيين التاليين:
.1

2

المسب ب ب بباواة فب ب ب ببي المعاملب ب ب ببة وإمكانيب ب ب ببة الوصب ب ب ببول:

يتعب ب ب ببين أن تتمتب ب ب ببع كافب ب ب ببة األح ب ب ب بزاب

السياس ب ببية والمرش ب ببحون بإمكاني ب ببة الوص ب ببول إلب ب بى كاف ب ببة وس ب ببائل اإلع ب ببالم غي ب ببر قائم ب ببة عل ب ببى التميي ب ببز

وك ببذلك ال ت ببتم إعاقته ببا ،إض ببافة

إل ببى المس بباواة ف ببي المعامل ببة م ببن قب ببل وس ببائل اإلع ببالم المملوك ببة

للدول ببة أو التبببي تب ببتحكم فيه ببا الدول ببة ،ويشب ببمل ه ببذا ك ببل أشب ببكال وس ببائل اإلع ببالم ،بمب ببا فيه ببا اإلذاعب ببة

والتليفزي ب ب ب ببون والص ب ب ب ببحب والمج ب ب ب ببالت واألش ب ب ب ببكال الناشب ب ب ب ببئة المتط ب ب ب ببورة والمس ب ب ب ببتحدثة م ب ب ب ببن أشب ب ب ب ببكال
التواصل ،مثل شبكة اإلنترنت.

.2

حمايب ب ببة الحريب ب ببة فب ب ببي الحب ب ببديث والتعبيب ب ببر :ال تكب ب ببون االنتخابب ب ببات الديمقراطيب ب ببة ممكنب ب ببة فب ب ببي

ظب ببل قيب ببام الحكومب ببات بمنب ببع الحب ببديث والتعبيب ببر فب ببي الحمب ببالت أو حظرهب ببا أو بخب ببالف ذلب ببك كبحهب ببا،
فف ببرض القيب ببود علب ببى حري ببة التعبيب ببر يخب ببالف القبببانون الب ببدولي لحقب ببوق اإلنس ببان ،وعب ببالوة علب ببى ذلب ببك،
عب ب ببادة مب ب ببا تخب ب ببالف هب ب ببذه األحكب ب ببام ضب ب ببمانات حريب ب ببة الحب ب ببديث المنصب ب ببوص عليهب ب ببا فب ب ببي الدسب ب بباتير
الوطني.
وتج ب ببدر اإلش ب ببارة إل ب ببى أن الوص ب ببول إل ب ببى وس ب ببائل اإلع ب ببالم وحماي ب ببة حري ب ببة الحبب ببديث والتعبي ب ببر فب ب ببي
الحم ب ببالت االنتخابي ب ببة أمب ب بران عل ب ببى ص ب ببلة وثيق ب ببة ببعض ب ببهما ال ب بببعض ،كم ب ببا تظه ب ببر تق ب ببارير مراقب ب ببة
 المرجع السابق  ،ص.13 -2االلتزامات الحالية لالنتخابات الديمقراطية للدول المشاركة في منظمة األمن والتعاون في أوروبا ،تم النشر من قبل
مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا  ،وارسو  ،أكتوبر 2003م،
ص.65-63
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االنتخاب ب ببات الت ب ببي جمعته ب ببا المنظم ب ببات الدولي ب ببة العامل ب ببة ف ب ببي المج ب ببال ،يتع ب ببين ام ب ببتالك المرش ب ببحين
واألحب ب بزاب السياس ب ببية للح ب ببد األدن ب ببى م ب ببن إمكاني ب ببة الوص ب ببول المتك ب ببافئ إل ب ببى وس ب ببائل اإلع ب ببالم ،عل ب ببى
أس ب بباس العدال ب ببة والمس ب بباواة ،وذل ب ببك إلع ب ببالم جمه ب ببور الن ب بباخبين بترش ب ببيحهم وبب ب برامجهم إذا ك ب ببان م ب ببن
المفترض اعتبار اإلرادة الصريحة لجمهور الناخبين صادقة وحقيقية.

1

ثالثاً  /أنواع وسائل اإلعالم وتغطية االنتخابات:

يمكب ببن تصب ببنيف وسب ببائل اإلعب ببالم وفب ببق مجموعب ببة متنوعب ببة مب ببن المع ب ببايير ،ويمكب ببن توضب ببيحها علب ببى
النحو التالي:

.1

2

اإلع ب ب ب ب بالم اإللكتروني:

تخضب ب ببع عب ب ببادة وسب ب ببائل اإلعب ب ببالم اإللكترونب ب ببي لدرجب ب ببة أعلب ب ببى مب ب ببن الرقابب ب ببة التنظيميب ب ببة مب ب ببن جانب ب ببب
السب ببلطات العامب ببة مقارنب ببة مب ببع وسب ببائل اإلعب ببالم المكتب ببوب .وتتب ببوفر عب ببادة ذريعتب ببان رئيسب ببيتان لتبري ب بر
ذلك:



الحاج ب ب ببة إل ب ب ببى ض ب ب ببمان التوزي ب ب ببع العب ب ب ببادل للمب ب ب بوارد العام ب ب ببة المح ب ب ببدودة ( موج ب ب ببات البب ب ب ببث

والترددات).


الحاج ب ب ببة إل ب ب ببى ف ب ب ببرض مس ب ب ببتوى معب ب ب بين م ب ب ببن االلتب ب ب بزام العب ب ب بام عل ب ب ببى أص ب ب ببحاب محط ب ب ببات

البح ب ببث .وتعتب ب ببر محط ب ببات الب ب ببث ( خاص ب ببة التلفزي ب ببون) ش ب ببيئا أكث ب ببر م ب ببن وس ب ببائل تواص ب ببل بس ب ببيطة،

حي ب ببث تش ب ببكل عناص ب ببر أساس ب ببية للت ب ببرويج لأله ب ببداف االجتماعي ب ببة والثقافي ب ببة والسياس ب ببية .ل ب ببذلك ،م ب ببن
المه ب ببم أن يض ب ببمن أي إط ب ببار تنظيم ب ببي لإلع ب ببالم  -سب ب بواء ك ب ببان تنظيم ب ببا قانوني ب ببا أو ذاتي ب ببا  -تحقي ب ببق
هذا الهدف.
.2

محطات البث العامة – ( الحكومية ):

الفك ب ب برة الرئيسب ب ببية لمحطب ب ببات البب ب ببث العامب ب ببة هب ب ببي أن القطب ب بباع الخب ب بباص وحب ب ببده عب ب بباجز عب ب ببن ضب ب ببمان
التعددي ب ببة ف ب ببي مج ب ببال الب ب ببث ،وتمي ب ببل ع ب ببادة محطبب ببات الب ب ببث العام ب ببة إل ب ببى االلتب ب بزام بمعبب ببايير أعل ب ببى
للمسب ب ببؤولية مب ب ببن حيب ب ببث احت ب ب برام مبب ب ببادئ الشب ب ببمولية والتنب ب ببوع واالسب ب ببتقاللية والمحاسب ب بببة والتمب ب ببايز عب ب ببن
المحطب ب ببات النظي ب ب برة .ويبب ب ببرر التنظب ب ببيم الصب ب ببارم المفب ب ببروض علب ب ببى هب ب ببذه المحطب ب ببات بالحاجب ب ببة إلب ب ببى

حمايته ب ببا م ب ببن ت ب ببدخل الحكوم ب ببة أو رقابته ب ببا غي ب ببر المتناس ب بببين وبالت ب ببالي الس ب ببماح للص ب ببحفيين بالعم ب ببل

بحرية وفق التزامهم أمام الجمهور.

 -1نفس المرجع ،ص.65-63
 -2دليل رصد اإلعالم لبعثات مراقبة االنتخابات ،منشورات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان لمنظمة األمن
والتعاون في أوروبا مرجع سابق ،ص.17-14
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بالتب ب ببالي ،فب ب ببإن اسب ب ببتخدام وسب ب ببائل اإلعب ب ببالم العامب ب ببة الحكوميب ب ببة للتب ب ببرويج لحب ب ببزب سياسب ب ببي أو مرش ب ب بح
مع ب ببين تالع ب ببب غي ب ببر مش ب ببروع ب ب ببالرأي الع ب ببام واس ب ببتغالل للمب ب بوارد العام ب ببة ،وتعتب ب ببر وس ب ببائل اإلع ب ببالم
المملوكب ببة مب ببن الدولب ببة أكثب ببر عرضب ببة لهب ببذه الضب ببغوط مب ببن السب ببلطات ال سب ببيما فب ببي الب ببدول حيب ببث لب ببم
تتحب ببول بعب ببد بشب ببكل فعلب ببي إلب ببى محطب ببات بب ببث عامب ببة مسب ببتقلة ،وفب ببي تغطيتهب ببا لالنتخابب ببات ،يتعب ببين
عل ب ببى المحط ب ببات الممول ب ببة م ب ببن القط ب بباع الع ب ببام أن ت ب ببوفر ص ب ببورة كامل ب ببة ومتوازن ب ببة وعاجل ب ببة ودقيق ب ببة

برمت ب ب ببه ،ب ب ب ببالنظر إل ب ب ببى أنه ب ب ببا مفوض ب ب ببة خدم ب ب ببة الجمه ب ب ببور وتق ب ب ببديم
وموض ب ب ببوعية للطي ب ب ببف السياس ب ب ببي ّ
مجموعة واسعة متنوعة وتعددية من اآلراء.
.3

وسائل اإلعب ب ب بالم الخاصة:

علب ببى الب ببرغم مب ببن أن وسب ببائل اإلعب ببالم الخاصب ببة هب ببي شب ببركات تجاريب ببة ،إال انب ببه يطلب ببب منهب ببا غالبب ببا

تلبيب ب ب ببة بعب ب ب ببض االلت ازمب ب ب ببات ( خاصب ب ب ببة خب ب ب ببالل الحمب ب ب ببالت االنتخابيب ب ب ببة) .وقب ب ب ببد يتضب ب ب ببمن التب ب ب ببرخيص
الممنب ب ببوح لهب ب ببا والب ب ببذي تعطيب ب ببه السب ب ببلطة العامب ب ببة علب ب ببى قاعب ب ببدة دوريب ب ببة بعب ب ببض المتطلبب ب ببات المتعّلقب ب ببة

باألخبار والمعلومات وبرامج أخبار الساعة والشؤون الراهنة فضال عن تثقيف الناخبين.

ويعتمب ب ببد اعتبب ب ببار وسب ب ببائل اإلعب ب ببالم الخاصب ب ببة مصب ب ببادر معلومب ب ببات فب ب ببي الحملب ب ببة االنتخابيب ب ببة بشب ب ببكل
جزئ ب ببي م ب ببن حي ب ببث االختب ب براق والتغطي ب ببة والجمه ب ببور عل ب ببى أهمي ب ببة وسبب ببائل اإلع ب ببالم العام ب ببة ،فعلب ب ببى

س ب ب بببيل المث ب ب ببال ،ح ب ب ببين تغطب ب ب بي وس ب ب ببائل اإلع ب ب ببالم الحكومي ب ب ببة (العام ب ب ببة) وح ب ب ببدها كام ب ب ببل األ ارض ب ب ببي
الوطنيب ب بة ،فيم ب ببا تغط ب ببي وس ب ببائل اإلع ب ببالم الخاص ب ببة من ب بباطق جغرافي ب ببة مح ب ببدودة فق ب ببط ،تعتب ب ببر أهمي ب ببة
األخي ب برة أقب ببل شب ببأنا .وفب ببي المقابب ببل فب ببي الب ببدول التب ببي تعتبب ببر تجربتهب ببا متواضب ببعة فب ببي مجب ببال اإلعب ببالم
العب ب ببام ،يحتمب ب ببل أن تش ب ب ب ّكل وسب ب ببائل اإلعب ب ببالم الخاصب ب ببة المصب ب ببدر الرئيسب ب ببي للمعلومب ب ببات االنتخابيب ب ببة
للن ب بباخبين ،وتكم ب ببل ع ب ببادة وس ب ببائل اإلع ب ببالم الخاص ب ببة المحطبب ببات اإلعالمي ب ببة العام ب ببة ( الحكومي ب ببة )
خاص ب ببة تل ب ببك الخاض ب ببعة لرقاب ب ببة ش ب ببديدة ( م ب ببن خ ب ببالل ت ب ببوفير مروح ب ببة بديل ب ببة أو أكث ب ببر تنوع ب ببا م ب ببن
اآلراء ،ويتع ب بين علب ببى وسب ببائل اإلعب ببالم الخاصب ببة االلت ب بزام بب ببأعلى المعب ببايير الصب ببحفية المهنيب ببة .كمب ببا

يتوّقع منها أيضا أن تحترم مبدأ الحياد في برامجها اإلخبارية والخاصة بالشؤون الراهنة.
.4

اإلعب ب بالم المكتوب:

عن ب ب ببدما تك ب ب ببون وس ب ب ببائل اإلع ب ب ببالم المكت ب ب ببوب مملوك ب ب ببة م ب ب ببن الس ب ب ببلطات العام ب ب ببة ،يج ب ب ببب أن تخض ب ب ببع
لاللت ازمب ببات نفسب ببها التب ببي ترعب ببى الوسب ببائل العامب ببة مب ببن حيب ببث العدالب ببة والت ب بوازن والحيب بباد ،ويجب ببب أن

تتالفب ببى أي نب ببوع مب ببن التمييب ببز أو االنحيب بباز السياسب ببي لصب ببالح أو ضب ببد مرشب ببحين معنب ببين أو أح ب بزاب
سياسة محددة.
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الممولب ببة
وتحظبببى ع ببادة لوس ببائل اإلع ببالم الخاص ببة بدرج ببة أعلب ببى م ببن التأييب ببد مقارن ببة م ببع الصبببحافة
ّ
أو محطب ببات البب ببث .لب ببذلك فإن ب به مب ببن المقبب ببول أن تعبب ببر الصب ببحافة بص ب براحة عب ببن رأيهب ببا السياسب ببي.

فضب ببال عب ببن ذلب ببك ،تظهب ببر الممارسب ببة العامب ببة للتنظب ببيم الب ببذاتي المعتمب ببد مب ببن جانب ببب وسب ببائل اإلعب ببالم
بدونات الس ب ببلوك الداخليب ببة ومجب ببالس الص ب ببحافة ( أن الصب ببحافة ال تحت ب بباج
المكتب ببوب ) مب ببن خ ب ببالل مب ب ّ
إلب ببى االلت ب بزام بقواعب ببد تضب ببعها أجه ب بزة خارجيب ببة وأن وسب ببائل اإلعب ببالم يمكب ببن أن تكب ببون مسب ببؤولة عب ببن

خياراته ب ببا التحريري ب ببة ،بالت ب ببالي ،حت ب ببى خ ب ببالل الفتب ب برة االنتخابيب ب بة ،يك ب ببون لوس ب ببائل اإلع ب ببالم المكت ب ببوب
الت ازمب ب ببات أقب ب ببل مب ب ببن حيب ب ببث المرشب ب ببحين واألح ب ب بزاب السياسب ب ببية ،وهب ب ببي أقب ب ببل عرضب ب ببة مب ب ببن اإلعب ب ببالم
اإللكتروني لألنظمة الصارمة ،إن وجدت.

والذريعب ببة المسب ببتعملة لتبريب ببر هب ببذا الموقب ببف هب ببو أن وسب ببائل اإلعب ببالم المكتب ببوب ال تسب ببتفيد مب ببن سب ببلعة
عامب ببة ومحب ببدودة شب ببأن موجب ببات البب ببث ،ويكب ببون نتيجب ببة لب ببذلك الت ب بزامهم العب ببام بالحيب بباد والت ب بوازن أقب ببل

بكثير من التزام اإلعالم المكتوب.
.5

اإلنترنت ووسائل اإلعب ب بالم الجديدة األخرى :رؤية عامة:

سب بباهم اإلنترنب ببت مب ببن دون شب ببك فب ببي زيب ببادة إمكانيب ببة تب ببوفير معلوم ب ببات لش ب بريحة أكبب ببر مب ببن السب ببكان

م ب ببن خ ب ببالل اس ب ببتحداث مزي ب ببد م ب ببن الف ب ببرص للن ب بباخبين الع ب بباديين لجم ب ببع أخب ب ببار وآراء سياس ب ببية ،عل ب ببى
المسب ب ببتوى الفنب ب ببي ،بب ب ببدأت السب ب ببلطات االنتخابيب ب ببة باسب ب ببتخدام اإلنترنب ب ببت لنشب ب ببر المعلومب ب ببات الخاصب ب ببة

بالعمليب ب ببة االنتخابيب ب ببة بمب ب ببا فيهب ب ببا ق ب ب بوائم النب ب بباخبين والشب ب ببكاوى ال ب ب بواردة واإلحصب ب بباء العب ب ببام لألص ب ب بوات
واإلعالن عن النتائج.

إال أنهب ببا ال ت ب بزال غيب ببر منظمب ببة علب ببى نطب بباق واسب ببع ويشب ببير كثيب ببرون إلب ببى أن تنظيمهب ببا غيب ببر ممكب ببن

ويالح ب ببظ الت ب ببأثير المحتم ب ببل لإلنترن ب ببت ف ب ببي المح ب بباوالت المتك ب ببررة ل ب بببعض ال ب ببدول
أو غي ب ببر مرغ ب ببوب،
َ
والحكوم ب ببات لل ب ببتحكم بالنف ب بباذ إل ب ببى الش ب بببكة العنكبوتي ب ببة م ب ببن خ ب ببالل مجموع ب ببة متنوع ب ببة م ب ببن اآللي ب ببات
الت ب ببي تتض ب ببمن ملكي ب ببة الدول ب ببة المباشب ب برة لمق ب ب ّبدمي خدم ب ببة اإلنترن ب ببت ومراقب ب ببة أرش ب ببيف الم ب ببزودين أو
عبب ببر الجهب ببود الراميب ببة إلب ببى إعاقب ببة النفب بباذ إلب ببى المواقب ببع اإللكترونيب ببة (المخربب ببة سياسب ببيا ) ،كمب ببا يمكب ببن

أن يخض ب ب ببع مق ب ب ببدمو المحت ب ب ببوى للض ب ب ببغوط نفس ب ب ببها الت ب ب ببي يتع ب ب ببرض له ب ب ببا الص ب ب ببحفيون ف ب ب ببي وس ب ب ببائل
اإلعالم التقليدية.
رابعاً  /التغطية التليفزيونية لالنتخابات:

تعب ببد التغطي ب بة التليفزيونيب ببة لالنتخابب ببات هب ببي العمليب ببة التب ببي يحصب ببل منهب ببا الجمهب ببور علب ببى معلومب ببات
وتفاصب ب ببيل وتطب ب ببورات الجوانب ب ببب المختلفب ب ببة لالنتخابب ب ببات البرلمانيب ب ببة ،أو بمعنب ب ببى آخب ب ببر ،يجيب ب ببب علب ب ببى
ك ب ببل األس ب ببئلة الت ب ببي ق ب ببد تتب ب ببادر إل ب ببى ذه ب ببن الجمه ب ببور ،ف ب ببي ش ب ببأن ه ب ببذه األح ب ببداث ،ث ب ببم تقي ب ببيم ه ب ببذه
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المعلوم ب ببات ،ث ب ببم يس ب ببتخلص منهب ب ببا النت ب ببائج ،ك ب ببل ذلب ب ببك ف ب ببي ش ب ببكل قالب ب ببب تق ب ببديم تليفزي ب ببوني معلب ب ببوم
أبع ب بباده للجمه ب ببور وللق ب ببائم باالتص ب ببال .وهن ب بباك ع ب ببدة أنب ب بواع للتغطي ب ببة التليفزيوني ب ببة م ب ببن حي ب ببث اتج ب بباه

المضمون هي:
.1

1

التغطيببة المحايببدةreporting

News

وفيهببا يقببدم اإلعالمببي الحقببائق

Objective

فقب ب ببط ،أي قصصب ب ببا إخباريب ب ببة موضب ب ببوعية خاليب ب ببة مب ب ببن العنصب ب ببر الب ب ببذاتي الشخصب ب ببي ،والتحيب ب ببز ،أي

يع ب ببرض الحق ب ببائق األساس ب ببية ،والمعلوم ب ببات المتعلق ب ببة بالموض ب ببوع ،م ب ببن دون تعمي ب ببق أبعبب بباد جدي ب ببدة،
أو تقديم خلفيات ،أو تدخل بالرأي ،أو مزج الوقائع ،بوجهات النظر.
.2

News

التغطي ب ب ببة التفس ب ب ببيرية reporting

 :Interpretativeوفيه ب ب ببا يجم ب ب ببع

اإلعالمب ب ب ببي المعلومب ب ب ببات المس ب ب ب باعدة ،أو التفسب ب ب ببيرية ،إلب ب ب ببى جانب ب ب ببب الحقب ب ب ببائق األساسب ب ب ببية للقصب ب ب ببص
اإلخباريب ب ببة بهب ب ببدف تفسب ب ببير الخبب ب ببر ،أو شب ب ببرحه ،وخدمب ب ببة المتلقب ب ببي ،الب ب ببذي لب ب ببيس لديب ب ببه وقب ب ببت كب ب بباف
للبحب ب ببث بنفسب ب ببه ،بشب ب ببرط أن تكب ب ببون هب ب ببذه التغطيب ب ببة منصب ب ببفة تقب ب ببدم كب ب ببل التفاصب ب ببيل ،وتتضب ب ببمن هب ب ببذه
التغطيب ب ببة وصب ب ببف الجب ب ببو العب ب ببام ،المحب ب ببيط بالحب ب ببدث ،أو وصب ب ببف المكب ب ببان ،أو وصب ب ببف األشب ب ببخاص،
وذكب ب ببر بعب ب ببض المعلومب ب ببات الجغرافيب ب ببة ،أو التاريخيب ب ببة ،أو االقتصب ب ببادية ،أو السياسب ب ببية ،عب ب ببن البلب ب ببد،
وتحلي ب ببل األس ب ببباب ،وال ب ببدوافع والنت ب ببائج ،واآلث ب ببار المتوقع ب ببة ،المبني ب ببة عل ب ببى الجه ب ببد والد ارس ب ببة والب ب بربط

بين الواقع واألحداث المشابهة ،وعقد المقارنات.
.3

التغطي ببة المتحيب بزة أو الملون ببة

reporting

News

 : Advocacyه ببذه التغطي ببة

يرك ب ببز اإلعالم ب ببي عل ب ببى جان ب ببب مع ب ببين ،م ب ببن الخب ب ببر ،وق ب ببد يح ب ببذف بع ب ببض الوق ب ببائع ،أو يب ب ببالغ ف ب ببي

بعضب ب ببها ،أو يشب ب ببوه بعب ب ببض الوقب ب ببائع ،وقب ب ببد يخلب ب ببط وقب ب ببائع الخبب ب ببر ب أريب ب ببه الشخصب ب ببي ،وهب ب ببدف هب ب ببذه
التغطية هو تلوين ،أو تشويه الخبر.
المبحث الثاني  /العملية االنتخابية :

تعتب ب ب ببر االنتخاب ب ب ببات بكاف ب ب ببة أش ب ب ببكالها واح ب ب ببدة م ب ب ببن أه ب ب ببم صبب ب ببور المشبب ب بباركة السياس ب ب ببية والتح ب ب ب بوالت
الديمقراطيب ب ببة التب ب ببي يشب ب ببهدها العب ب ببالم ،وخصوصب ب ببا فب ب ببي المنطقب ب ببة العربيب ب ببة ،والتب ب ببي تعب ب ببد فب ب ببي أغلب ب ببب
بر إلب ببى اتسب بباع مسب بباحة الحريب ببات السياسب ببية
بلب ببدانها حديثب ببة العهب ببد بهب ببذا النب ببوع مب ببن المشب بباركة ،ونظب ب ا
والعامب ببة فب ببي العديب ببد مب ببن الب ببدول ،ومب ببا شب ببهدته المنطقب ببة مب ببن تغي ب ب ارت نتيجب ببة للعديب ببد مب ببن الظب ببروف،

ومب ب ببا ارفب ب ببق ذل ب ب ببك مب ب ببن تطب ب ببور كبيب ب ب بر فب ب ببي األدوات المعرفيب ب ببة ،وخصوصب ب ب با فب ب ببي مجب ب ببال التواص ب ب ببل
 -1شريف بدران ،حسن عبد األمير جاسم ،اتجاهات النخبة اإلعالمية نحو التغطية التليفزيونية لالنتخابات البرلمانية 2018
في مملكة البحرين ،مجلة علمية محكمة تصدرها كلية اإلعالم بجامعة األزهر ،القاهرة ،العدد الرابع والخمسون  -الجزء
الخامس -ذو القعدة  1441ه  -يوليو  ، 2020ص .3052-3051
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واإلعب ب ببالم ،ك ب ببل ذل ب ببك أدى إل ب ببى زي ب ببادة االهتم ب ببام بالمش ب بباركة السياس ب ببية ،والت ب ببي ي ب ببأتي عل ب ببى أرس ب ببها
المشاركة في االنتخابات ،بوصفها أحد أهم أدوات الديمقراطية الحديثة.

1

تتك ب ببون العملي ب ببة االنتخابي ب ببة م ب ببن مجموع ب ببة م ب ببن الم ارح ب ببل المتع ب ببددة بعض ب ببها س ب ببابق لعملي ب ببة االقتب ب براع
وال ب بببعض اآلخ ب ببر معاص ب ببر لهب ب ببا وال ب بببعض الح ب ببق عليه ب ببا ،إذ تبب ب ببدأ بمرس ب ببوم دع ب ببوة الهيئ ب ببة الناخبب ب ببة
وتنته ب ب ببي ب ب ب ببإعالن النت ب ب ببائج ،حي ب ب ببث تتوق ب ب ببف ص ب ب ببحة وبط ب ب ببالن ه ب ب ببذه األخيب ب ب برة عل ب ب ببى م ب ب ببدى س ب ب ببالمة
اإلجراءات الممهدة لها.
وفب ببي مجب ببال االنتخابب ببات يعرفهب ببا جب ببورج فيب ببدل بأنهب ببا ( :اإلج ب براءات الضب ببرورية التب ببي تمهب ببد لعمليب ببة
االنتخب بباب أو المشب بباركة علب ببى نحب ببو ال يقبب ببل التجزئب ببة أو االنقسب ببام ،بمعنب ببى أن هنب بباك عالقب ببة تب ببالزم

مب ببا بب ببين هب ببذه اإلج ب براءات وتلب ببك العمليب ببة التب ببي بموجبهب ببا تتوقب ببف صب ببحة أو بطب ببالن االنتخب بباب علب ببى
ص ب ب ببحة أو بط ب ب ببالن ذات اإلج ب ب ب براءات المهم ب ب ببة)  .ومب ب ب ببن ث ب ب ببم ف ب ب ببإن أي تنظب ب ب ببيم دسبب ب ببتوري وقب ب ب ببانوني

لالنتخابب ب ببات حتب ب ببى تتحقب ب ببق لهب ب ببا الن ازهب ب ببة والشب ب ببفافية يقتضب ب ببي أن يتميب ب ببز بالوضب ب ببوح والص ب ب برامة بمب ب ببا
يمنع أي مساس بحرية المشاركة السياسية في التمثيل العملية االنتخابية.

2

ومب ببن هنب ببا يمكب ببن القب ببول أن االنتخابب ببات معناه ب ببا االختيب ببار واالنتقب بباء ،أم ب با قانوني ب با فاالنتخب بباب هب ببو:

( إج ب ب براء قب ب ببانوني يح ب ب بدد نظامب ب ببه ووقتب ب ببه ومكانب ب ببه فب ب ببي دسب ب ببتور أو الئحب ب ببة ليختب ب ببار علب ب ببى مقتضب ب بباه
لعضويتها أو ما شابه ذلك).
شخص أو أكثر لرئاسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو
ّ
إذا فاالنتخابب ببات هب ببي الوسب ببيلة اّلتب ببي بموجبهب ببا يختب ببار المواطنب ببون األشب ببخاص الب ببذين يسب ببندون إلب ببيهم

مهب ببام ممارسب ببة السب ببيادة أو الحكب ببم نيابب ببة ع ب ببنهم س ب بواء ك ب ببان ذل ب ببك سياسب ببيا ( االنتخابب ببات التأسيس ب ببية
البلدي ب ب ببة )....أو فب ب ببي مختل ب ب ببف المجب ب بباالت (اجتماعيب ب ب با – ثقافيبب ب با – اقتص ب ب بباديا.)....
لمانيب ب ببة – ّ
– البر ّ
وال تعب ببد االنتخابب ببات مؤسسب ببة قانونيب ببة حديثب ببة حي ب بث أنهب ببا وجب ببدت فب ببي العصب ببور القديمب ببة واعتمب ببدتها
عدة أمم مثل الرومان.

3

ويع ب ب ببرف االنتخ ب ب بباب م ب ب ببن الناحي ب ب ببة االص ب ب ببطالحية بأن ب ب ببه  ( :قي ب ب ببام المب ب ب بواطنين الم ب ب ببؤهلين باختي ب ب ببار
الب بببعض مب ببنهم ،ش ب بريطة أن يكون ب بوا ذوي كفب بباءة كافيب ببة لتسب ببيير أجه ب بزة سياسب ببية أو إداريب ببة محضب ببة،

وذلك من خالل القيام بعملية التصويت).
 -1موسى يوسف محمد عسّاف ،إدارة الحمالت االنتخابية الناجحة ،مرجع سابق ،ص15
 -2داودي عبد المالك ،حدود السلطة التنفيذية في العملية االنتخابية المحلية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،تخصص إدارة
الجماعات المحلية ،قسم الحقوق  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،جامعة الدكتور الطاهر موالي -سعيدة  ،الجزائر-2015،
2016م ،ص.4
 -3دراوي عمر ،عيساوي بوجمعة ،محددات السلوك االنتخابي ،للمجتمعات المحلية ( ،دراسة ميدانية لسكان بلدية تامست)،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أحمد دراية أدرار  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،الجزائر،
2019-2018م ،ص.13
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وف ب ببي تعري ب ببف آخ ب ببر نج ب ببد أن االنتخ ب بباب ه ب ببو  ( :اختي ب ببار ش ب ببخص أو أكث ب ببر م ب ببن ب ب ببين المرش ب ببحين
لتمث ب ببيلهم ف ب ببي حك ب ببم ال ب بببالد كم ب ببا ذه ب ببب الفق ب ببه الفرنس ب ببي إل ب ببى االنتخ ب بباب عل ب ببى نح ب ببو تتس ب ببابق في ب ببه
اإلرادات المؤهلب ببة لتلب ببك الممارسب ببة ،كمب ببا يضب ببيف الفقب ببه الدسب ببتوري إلب ببى االنتخب بباب وصب ببف سياسب ببي

فيكب ببون بب ببذلك االنتخب بباب السياسب ببي هب ببو اإلطب ببار الب ببذي يعبب ببر فيب ببه النب بباخبون عب ببن السب ببيادة الوطنيب ببة،
ويشمل انتخاب رئيس الدولة ،واالنتخابات التشريعية واالستفتاء).

1

ويعرفب ب ببه ( دفيب ب ببد اسب ب ببتون) االنتخابب ب ببات بأنهب ب ببا  ( :تعبيب ب ببر يقدمب ب ببه المواطنب ب ببون عمب ب ببا ينتظرونب ب ببه مب ب ببن
النظب ببام السياسب ببي ،ويقب ببوم هب ببذا األخيب ببر بب ببالتعبير عب ببن تلب ببك األمب بباني فب ببي شب ببغل ق ب ب اررات تطبقب ببه مثي ب ب ار

ردود أفعال تتجسد هي األخرى في شكل أماني جديدة ).

2

هن ب بباك تعريف ب ببات متع ب ببددة للعملي ب ببة االنتخابي ب ببة ن ب ببذكر منه ب ببا م ب ببا ذه ب ببب إلي ب ببه األس ب ببتاذ عم ب ببار عواب ب ببدي

مب ب ب ببن أنهب ب ب ببا  ( :مجموعب ب ب ببة مب ب ب ببن اإلج ب ب ب براءات واألعمب ب ب ببال التب ب ب ببي فرضب ب ب ببها المشب ب ب ببرع خب ب ب ببالل قب ب ب ببانون
االنتخابب ببات ابتب ببداء بإعب ببداد الق ب بوائم االنتخابيب ببة ومراجعته ب ببا إلب ببى غايب ببة الفب ببرز وإعب ببالن النتب ببائج ،ومب ببا
تثيره هذه العملية من منازعات).

3

وبب ب ببالتمعن فب ب ببي التعريفب ب ببات يتضب ب ببح :صب ب ببعوبة الحصب ب ببول علب ب ببى تعريب ب ببف جب ب ببامع لالنتخابب ب ببات كب ب ببون
تم بباس وتب برابط م ببع العدي ببد م ببع جوان ببب الحي بباة ف ببي المجتم ببع حي ببث رك ببز

العملي ببة االنتخابي ببة عل ببى

بع ب ببض الفقه ب بباء عل ب ببى  :جان ب ببب االختي ب ببار ف ب ببي العملي ب ببة االنتخابي ب ببة ب ب ببالقول  ( :إن االنتخاب ب ببات ه ب ببو
اختي ببار النب بباخبين لشب ببخص أو أكثب ببر مب ببن عب ببدد المرش ببحين لتمثب ببيلهم فب ببي حكب ببم الب بببالد) ،أمب ببا آخب ببرون
فينظب ب ب ببرون إلب ب ب ببى االنتخابب ب ب ببات علب ب ب ببى أنهب ب ب ببا  ( :الوسب ب ب ببيلة الوحيب ب ب ببدة إلسب ب ب ببناد السب ب ب ببلطة فب ب ب ببي الب ب ب ببنظم
الديمقراطي ب ببة المعاصب ب برة م ب ببن ناحي ب ببة ولتحقي ب ببق حب ب ببق المش ب بباركة ف ب ببي الحي ب بباة السياس ب ببية م ب ببن جانب ب ببب

الشعب من ناحية أخرى).

4

أوالً  /مفهوم النظام االنتخابي:
يعب ببرف النظب ببام االنتخب ببابي بأنب ببه  ( :الطريقب ببة التب ببي يب ببتم بمقتضب بباها احتسب بباب األص ب بوات المب ببدلى بب ببه
م ب ببن أج ب ببل تبي ب ببان المرش ب ببحين الف ب ببائزين بالمقاع ب ببد المتن ب ببافس عليه ب ببا ،فسب ب بواء ك ب ببان النظ ب ببام أكثري ب ببا أو
نس ب بببيا ،فإن ب ببه يه ب ببدف لوض ب ببع الص ب ببيغة الرياض ب ببية المس ب ببتعملة لحس ب بباب تخص ب ببيص المقع ب ببد ،ويت ب ببأثر
ه ب ببذا النظ ب ببام بش ب ببكل كبي ب ببر بالعوام ب ببل اإلداري ب ببة المرفق ب ببة للعملي ب ببة االنتخابي ب ببة ،مث ب ببل توزي ب ببع الن ب بباخبين،
آليب ببة تسب ببجيلهم علب ببى ل ب بوائح القيب ببد ،أو وضب ببع قيب ببود علب ببى المرشب ببحين أو تقسب ببيم الب ببدوائر االنتخابيب ببة،

 -1داودي عبد المالك ،حدود السلطة التنفيذية في العملية االنتخابية المحلية ،مرجع سابق ،ص.8
 -2دراوي عمر ،عيساوي بوجمعة ،محددات السلوك االنتخابي ،للمجتمعات المحلية،المرجع السابق ،ص.14
 -3داودي عبد المالك ،حدود السلطة التنفيذية في العملية االنتخابية المحلية ،المرجع السابق ،ص.11
 -4دراوي عمر ،عيساوي بوجمعة ،محددات السلوك االنتخابي ،للمجتمعات المحلية ،مرجع سابق ،ص.15
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إدارة العمليب ب ببة االنتخابيب ب ببة ،وآليب ب ببات الفب ب ببرز واحتسب ب بباب األص ب ب بوات  .....هب ب ببذه األمب ب ببور ذات األهميب ب ببة
الخاصببة قببد تببؤدي إلببى تفببويض النظببام االنتخببابي إذا لببم تكببن متوافقببة فيمببا بينهببا ومتالئمببة مببع
الوضع االجتماعي والسياسي القائم.
وبب ب ببالنظر إلب ب ببى انعكاسب ب ببات النظب ب ببام السياسب ب ببي علب ب ببى النظب ب ببام االنتخب ب ببابي ،وبسب ب بببب تعب ب ببدد األنظمب ب ببة
السياسب ببية واخب ببتالف نوايب ببا وتطلعب ببات أهب ببل السب ببلطة ،كب ببان مب ببن الصب ببعب توحيب ببد القواعب ببد االنتخابيب ببة

عل ب ببى المس ب ببتوى ال ب ببدولي وعل ب ببى مس ب ببتوى الدول ب ببة الواح ب ببدة ،حي ب ببث يالح ب ببظ تغي ب ببر ه ب ببذه القواع ب ببد ف ب ببي
الزمب ببان والمكب ببان ،األمب ببر الب ببذي يب ببؤدي إلب ببى اسب ببتحالة القب ببول بب ببأن القواعب ببد االنتخابيب ببة ستوصب ببلنا إلب ببى
االختي ببار األمثب ببل لممثلب ببي الشب ببعب ،فغالبب ببا مب ببا تببببدو العمليب ببة االنتخابيب ببة بسلسب ببة مب ببن التسب ببويات بب ببين

الق ب ب ببوى السياس ب ب ببية اإلي ب ب ببديولوجيات المتعارض ب ب ببة ،له ب ب ببذا ج ب ب ببرى تعري ب ب ببف النظ ب ب ببام االنتخابي ب ب ببة بأنه ب ب ببا:
(األلي ب ببة الت ب ببي تس ب ببتخدم لترجم ب ببة األصب ب بوات الم ب ببدلى بواس ب ببطته تحدي ب ببد نت ب ببائج انتخاب ب ببات معين ب ببة وه ب ببو

يرتكب ببز علب ببى الصب ببيغة االنتخابيب ببة وطريقب ببة االقت ب براع وحجب ببم الب ببدائرة ولكب ببي يكب ببون النظب ببام االنتخب ببابي
ح ب ب ب ب ار وعب ب ب ببادال وضب ب ب ببع مشب ب ب ببروع األمب ب ب ببم المتحب ب ب ببدة اإلنمب ب ب ببائي ،المتعلب ب ب ببق بمشب ب ب ببروع إدارة االنتخابب ب ب ببات
وكلفتها ،مجموعة من الشروط نوجزها فيما يلي :


1

أن تجب ب ببرى االنتخابب ب ببات بصب ب ببورة دوريب ب ببة لضب ب ببمان احت ب ب برام الحقب ب ببوق األساسب ب ببية للم ب ب بواطنين

وضمان التداول على السلطة .


أن يضمن إجراءات االقتراع حرية االختيار وسرية التصويت وصحة الفرز .



أن يراقب العملية االنتخابية هيئة مستقلة عن بقية سلطات الدولة.

ثانياً  /وظائف االنتخابات:

علب ب ببى اخب ب ببتالف أوجب ب ببه الممارسب ب ببة الديمقراطيب ب ببة وألياتهب ب ببا اإلجرائي ب ب بة العمليب ب ببة االنتخابيب ب ببة والتب ب ببي تعب ب ببد

ه ببدفا ف ببي ح ببد ذات وإنم ببا ه ببي آلي ببة له ببا مقاص ببد تص بببو إل ببى بلوغه ببا م ببن خ ببالل ه ببذه اآللي ببة والت ببي
تمك ب ببن م ب ببن المش ب بباركة الفعلي ب ببة والمباشب ب برة ف ب ببي اتخ ب بباذ القب ب برار ،ويمك ب ببن تحدي ب ببد وظ ب ببائف االنتخاب ب ببات
في النقاط التالية :


2

التعبي ب ببر ع ب ببن مب ب ببدأ الش ب ببعب مص ب ببدر الس ب ببلطة :تق ب ببوم االنتخاببب ببات بوظيف ب ببة التعبي ب ببر ع ب ببن

مبب ببدأ الشب ببعب هب ببو مصب ببدر السب ببلطات وذلب ببك بإتاحب ببة الفرصب ببة أمب ببام النب بباخبين لممارسب ببة ابب ببرز صب ببور
الممارسب ببة السياسب ببية و فب ببي عمليب ببة صب ببنع الق ب ب اررات م ب ببن خ ب ببالل آليب ببة التمثيب ببل النيب ببابي وهب ببذا يعن ب ببي

أن الحكومب ب ببة تسب ب ببتند فب ب ببي مظب ب بباهر السب ب ببلطة إلب ب ببى عنصب ب ببر التفب ب ببويض الشب ب ببعبي ال ب ب بربط بب ب ببين مبب ب ببدأ
 داودي عبد المالك ،حدود السلطة التنفيذية في العملية االنتخابية المحلية ،مرجع ستبق ،ص101 -2دراوي عمر ،عيساوي بوجمعة ،محددات السلوك االنتخابي ،للمجتمعات المحلية ،مرجع سابق ،ص.17-15
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الش ب ببعب ه ب ببو مص ب ببدر الس ب ببلطة واالنتخاب ب ببات يح ب ببدد  :الطريق ب ببة الت ب ببي يس ب ببتمد م ب ببن خاللهبب ببا الحك ب ببام
الس ب ببلطة م ب ببن الجم ب بباهير وك ب ببذا الطريق ب ببة الت ب ببي يمك ب ببن للجم ب بباهير م ب ببن خالله ب ببا ممارس ب ببة حقه ب ببا ف ب ببي
مقاومة وتغيير من ال يعبر عن آمالها ومطالبها.


اختيب ببار الحكب ببام :تب ببوفر االنتخابب ببات احب ببد اآلليب ببات التب ببي يب ببتم مب ببن خاللهب ببا اختيب ببار الحكب ببام

بتف ب ببويض ش ب ببعبي وذل ب ببك بانتق ب ببال الس ب ببلطة إل ب ببى المرش ب ببحين الف ب ببائزين ف ب ببي االنتخاب ب ببات .وذل ب ببك فيم ب ببا
يتص ب ببل برئاس ب ببة الس ب ببلطة التنفيذي ب ببة أو أعض ب بباء المجب ب بالس التشب ب بريعية النيابي ب ببة أو االثن ب ببين مع ب ببا وفق ب ببا
للقواعب ب ب ببد ذات الصب ب ب ببلة فب ب ب ببي النظب ب ب ببامين السياسب ب ب ببي واالنتخب ب ب ببابي وفب ب ب ببي الب ب ب ببديمقراطيات المعاص ب ب ب برة ال
يفت ب ب ببرض بالض ب ب ببرورة أن يق ب ب ببوم نب ب ب بواب المج ب ب ببالس النيابي ب ب ببة بالعم ب ب ببل وف ب ب ببق لرغب ب ب ببات الن ب ب بباخبين إذ أن

جب ببوهر عملب ببة االنتخب بباب هب ببو مب ببا يسب ببمى نظريب ببة التفب ببويض العب ببام أي التفب ببويض ه ب بؤالء الن ب بواب قب ببد ار

ارت وذلب ببك تبعب ببا لألوضب بباع التب ببي يوجهونهب ببا أثنب بباء
كافيب ببا مب ببن السب ببلطة القت ب براح سياسب ببات واتخب بباذ ق ب بر ا
فتب ب ببرت عملهب ب ببم كن ب ب بواب للشب ب ببعب ،أو بغب ب ببرض تحقيب ب ببق مب ب ببا يرونب ب ببه متوافقب ب ببا مب ب ببع المصب ب ببالح العامب ب ببة
للناخبين.


تس ب ب ببوية الصب ب ب براعات السياس ب ب ببية بط ب ب ببرق س ب ب ببلمية  :تع ب ب ببد االنتخاب ب ب ببات آلي ب ب ببة الت ب ب ببداول عل ب ب ببى

السب ببلطة مب ببن قبب ببل الالعبب ببين السياسب ببيين المتنافسب ببين مب ببن خ ب ببالل احتكب ببام أط ب براف اللعبب ببة السياس ب ببية
الحكوم ب ببة والمعارضب ب ببة إل ب ببى نتب ب ببائج االنتخاب ب ببات للتسب ب ببليم بش ب ببرعية الفب ب ببائزين بالخص ب ببوص مب ب ببن قبب ب ببل
الخاسرين منهم وهو ما يؤدي إلى انتقال سلمي للسلطة.


ت ب ب ببوفير الش ب ب ببرعية السياس ب ب ببية أو تجدي ب ب ببدها  :فاالنتخاب ب ب ببات تق ب ب ببوم بوظيف ب ب ببة ش ب ب ببرعية ش ب ب ببعبية

للحكومب ب ببة المنتحبب ب ببة أو تجديب ب ببد ش ب ب ببرعية الحكومب ب ببة القائمب ب ببة فع ب ب ببن طري ب ب ببق االنتخابب ب ببات الديمقراطي ب ب ببة

يص ب ببل إل ب ببى مواق ب ببع ص ب ببنع القب ب برار أولئ ب ببك ال ب ببذين يحظ ب ببون بقب ب ببول الن ب بباخبين فالش ب ببرعية تس ب ببتمد ف ب ببي
الب ب ببنظم الديمقراطيب ب ببة إلب ب ببى أن الحكومب ب ببة المنتخبب ب ببة تعمب ب ببل فب ب ببي إطب ب ببار المبب ب ببادئ الديمقراطيب ب ببة وباليب ب ببة

االنتخابب ببات التنافسب ببية والدوريب ببة ضب ببمن مب ببا يتضب ببمنه اإلطب ببار الدسب ببتوري للدولب ببة يخضب ببع لب ببه جميب ببع
المتنافس ب ب ببين السياس ب ب ببيين  .وباعتبب ب ب بار االنتخاب ب ب ببات آليب ب ب ببة لمس ب ب بباءلة المسبب ب ببؤولين ومحاس ب ب بببتهم وأليب ب ب ببة

للمشاركة السياسية للقيام بمهمة المسائلة والمحاسب.


التجني ب ب ببد السياس ب ب ببي والتثقي ب ب ببف السياس ب ب ببي  :م ب ب ببن أه ب ب ببم المه ب ب ببام الت ب ب ببي تؤديه ب ب ببا االنتخاب ب ب ببات

الديمقراطيب ببة هب ببو الب ببدور التعبب ببوي العب ببام فهب ببي مصب ببدر مب ببن مصب ببادر التجنيب ببد السياسب ببي فمب ببن خاللهب ببا

تق ب ببوم االنتخاب ب ببات باختي ب ببار مرش ب ببحين يتول ب ببون مه ب ببام إع ب ببداد البب ب برامج السياس ب ببية لمواجه ب ببة المش ب ببكالت
والتحب ب ب ببديات العامب ب ب ببة التب ب ب ببي تواجههب ب ب ببا مجتمعب ب ب بباتهم والب ب ب ببذين يتولب ب ب ببون تنفيب ب ب ببذها بعب ب ب ببد نجب ب ب بباحهم فب ب ب ببي
االنتخابب ببات ،ممب ببا يجعلهب ببا معب ب ب ار فب ببي إعب ببداد القب ببادة وتب ببأهيلهم لتب ببولي المناصب ببب العليب ببا والب ببذي بب ببدوره
2020
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ي ب ببؤدي إل ب ببى تجدي ب ببد حيوي ب ببة المجتم ب ببع ،إذن فاالنتخاب ب ببات تت ب ببولى عب ب ببر األحب ب بزاب المتنافس ب ببة عملي ب ببة
إع ب ببالم المب ب بواطنين ب ب ببالبرامج االنتخابي ب ببة مم ب ببا ي ب ببؤدي إل ب ببى تثقي ب ببف المب ب بواطنين بقض ب ببايا الش ب ببأن الع ب ببام
عبر إذاعة مختلف البرامج الدعائية خالل الحملة االنتخابية.
ثالثاً  /الحمالت االنتخابية:

يعب ببد التحضب ببر المسب بببق والفعب ببال للخطب ببة االنتخابيب ببة ،أحب ببد أهب ببم العناصب ببر األساسب ببية التب ببي يمكب ببن أن
تحب ببدد نجب بباح أو فشب ببل المرشب ببح فب ببي الحصب ببول علب ببى األص ب بوات ،وبالتب ببالي الفب ببوز بالمقعب ببد الب ببذي يب ببتم
التنب ببافس عليب ببه ،إذ يمكب ببن أن تت ب بوافر فب ببي المرشب ببح العديب ببد مب ببن الممي ب بزات والصب ببفات عب ببن س ب بواه مب ببن

المتنافس ب ببين ،م ب ببن ناحي ب ببة الرؤي ب ببة الواض ب ببحة والق ب ببدرة عل ب ببى استشب ب براف المس ب ببتقبل والعناي ب ببة بالقض ب ببايا
والمشب ببكالت العامب ببة والخاصب ببة بالب ببدائرة االنتخابيب ببة ،إال أنب ببه ق ب ببد يفشب ببل نتيجب ببة عب ببدم الب ببتفهم الكامب ببل
لعقلي ببة الجمه ببور المس ببتهدف م ببن الرسب ببالة االنتخابي ببة ،إل ببى جان ببب ع ببدم الق ببدرة عل ببى تحوي ببل أفكببباره

إلى رسالة واضحة ،أو بسبب عدم وجود استراتيجية فعالة وإعداد كاف.

1

يمكب ببن الحب ببديث عب ببن الحم ب بالت االنتخابي ب ببة مب ببن حيب ببث المفهب ببوم عل ب ببى أنه ب ببا  ( :شب ببكل مب ببن أش ب ببكال
المرش ب ببحين واألحب ب بزاب السياس ب ببية للوص ب ببول إل ب ببى الناخ ب ببب
الحمب ب بالت اإلعالمي ب ببة السياس ب ببية ووس ب ببيلة
ّ
لع ب ببرض األفك ب ببار والبب ب برامج االنتخابي ب ببة وترتي ب ببب األولوي ب ببات لل ب ببدائرة االنتخابي ب ببة ،وذل ب ببك ف ب ببي مس ب ببعى
م ب ببنهم لكس ب ببب التأيي ب ببد والحص ب ببول عل ب ببى أعل ب ببى األصب ب بوات ب ب ببين المنافس ب ببين وفق ب ببا للنظ ب ببام االنتخ ب ببابي
ف ببي الدول ببة).

وف ببي تعري ببف آخ ببر اعتب ببرت الحمب بالت االنتخابي ببة أنه ببا  ( :ك ببل الجه ببود والمس بباعي

الت ب ببي يق ب ببوم به ب ببا المرش ب ببحون للت ب ببرويج بب ب برامجهم السياس ب ببية به ب ببدف ترس ب ببيخ الثق ب ببة العام ب ببة واس ب ببتقطاب

أكبر دعم من الناخبين خال الفترة الزمنية المحددة للدعاية االنتخابية).

2

تعريب ببف الحملب ببة االنتخابيب ببة كب ببذلك بأنهب ببا ( :محاولب ببة التب ببأثير فب ببي الجمب بباهير عب ببن طريب ببق ع ب بواطفهم
ومشب بباعرهم والسب ببيطرة علب ببى سب ببلوكهم لتحقيب ببق أهب ببداف معينب ببة قب ببد تكب ببون سب ببليمة أو غيب ببر سب ببليمة أو
ذات قيم مشكوك فيها ،مع التضحية بكل شيء في سبيل تحقيقها).
الحملب ب ببة االنتخابيب ب ببة هب ب ببي العمليب ب ببة الدعائيب ب ببة المنظمب ب ببة والمسب ب ببتمرة والمخططب ب ببة بعنايب ب ببة فائقب ب ببة مب ب ببن
المرش ب ب ببح نفس ب ب ببه ،أو الح ب ب ببزب أو الكي ب ب ببان السياس ب ب ببي الس ب ب ببتخدام كاف ب ب ببة إمكان ب ب ببات وس ب ب ببائل اإلعبب ب ببالم
المتاح ب ببة واألس ب بباليب االجتماعي ب ببة المختلف ب ببة إليص ب ببال رس ب ببالة معين ب ببة (البي ب ببان ،البرن ب ببامج االنتخ ب ببابي)

 -1موسى يوسف محمد عسّاف ،إدارة الحمالت االنتخابية الناجحة ،مرجع سابق،ص.15
 -2تمارا خزوز واخزون ،دليل إعداد الحمالت االنتخابية ،بحث منشور على الشبكة الدولية للمعلومات (االنترنت) ،
بدعم من االتحاد االروبي للمؤسسات الديمقراطية األردنية والتنمية ،وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،عمان،األردن،
د ت ،ص.13
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إل ب ب ببى الجمه ب ب ببور المس ب ب ببتهدف (الن ب ب بباخبين) والت ب ب ببأثير عل ب ب ببى عملي ب ب ببة التص ب ب ببويت لص ب ب ببالح المرش ب ب ببح أو
الالئحة االنتخابية التي تمثلها.

1

تعب ببرف كب ببذلك الحمب ببالت االنتخابيب ببة بأنهب ببا ( :الفت ب برة التب ببي تسب بببق موعب ببد االنتخابب ببات المحب ببدد رسب ببميا

و قانوني ب ب ببا ( أي بموج ب ب ببب ق ب ب ببانون االنتخاب ب ب ببات) ،و الت ب ب ببي يتقب ب ب بدم خالله ب ب ببا المرش ب ب ببحون لالنتخاب ب ب ببات

بعب ب ببرض ب ب ب برامجهم علب ب ببى النب ب بباخبين ،و قب ب ببد لجب ب ببأ المشب ب ببرع و معب ب ببه السب ب ببلطات التنظيميب ب ببة ،التنفيذيب ب ببة
والقضب ببائية ،بهب ببدف تب ببأمين مبب ببدأ المسب بباواة بب ببين الم ب بواطنين و ضب بببط وسب ببائل الدعايب ببة ،إلب ببى حصب ببر
المعركب ببة االنتخابيب ببة فب ببي شب بببكة ضب ببيقة مب ببن القواعب ببد القانونيب ببة  ،و يفب ببرض مبب ببدأ المسب بباواة أن تب ببؤمن

الدول ب ب ببة لجمي ب ب ببع المرش ب ب ببحين التس ب ب ببهيالت ذاته ب ب ببا م ب ب ببن أج ب ب ببل حمالته ب ب ببم االنتخابي ب ب ببة وأن تح ب ب ببول دون

تج ب ب بباوز أح ب ب ببد األطب ب ب براف اس ب ب ببتعمال امتيا ازت ب ب ببه ( الم ب ب ببال ،وس ب ب ببائل اإلع ب ب ببالم العام ب ب ببة) للت ب ب ببأثير غي ب ب ببر
المش ب ببروع و غيب ب ببر المتكب ب ببافئ عل ب ببى النب ب بباخبين ،ومبب ب ببدأ المسب ب بباواة ه ب ببذا تضب ب ببمنه السب ب ببلطات العامب ب ببة و
لج ب ب ب ببان المراقب ب ب ب ببة واإلشب ب ب ب براف ف ب ب ب ببي ح ب ب ب ببال اس ب ب ب ببتعمال المرش ب ب ب ببحين للوس ب ب ب ببائل اإلعالمي ب ب ب ببة الس ب ب ب ببمعية
البصرية.

2

رابعاً  /هيكل إدارة الحملة واختصاصاته:

يب ب ب ببالغ المعني ب ب ببين بتخط ب ب ببيط وإدارة الحم ب ب ببالت اإلعالمي ب ب ببة كثيب ب ب ب ار عن ب ب ببدما يتبب ب ببرك له ب ب ببم أمبب ب ببر تحدي ب ب ببد
المواص ببفات الخاص ببة بك ببل ف ببرد م ببن أفب براد اإلدارة والكف بباءة الت ببي يتمت ببع به ببا ،وم ببن ث ببم ت ببؤول مس ببألة

اختيب ببار عناصب ببر إدارة الحملب ببة إلب ببى مشب ببكلة ،وكب ببذلك النت ب ببائج المترتبب ببة علب ببى اختيب ببارهم ،أي مسب ببألة
نج بباح أو

فش ببل

الحمل ببة

مق ببدما ،وم ببن هن ببا يمك ببن تحدي ببد س ببمات وخص ببائص الهيكب بل اإلداري

المقت ب ببرح لحمل ب ببة إعالمي ب ببة م ب ببن قب ب ببل اح ب ببد المواق ب ببع المعني ب ببة ب ب ببالحمالت اإلعالمي ب ببة عل ب ببى األنترن ب ببت
والمعب ب ب ب ب ببروف ببوابب ب ب ب ب ببة الم ب ب ب ب ب برأة www.Womengetewayويضب ب ب ب ب ببم المقتب ب ب ب ب ببرح المب ب ب ب ب ببذكور سب ب ب ب ب ببمات

وخصائص عشرة مراتب إدارية على النحو التالي:
.1



3

السمات الخاصة بمستشار الحملة اإلعالمية:

أن أن تكون لديه معرفة أولية بمهارات التخطيط االستراتيجي.

يشترط أن يكون من أبناء الدائرة أو الدوائر القريبة.

 -1برحيحي امال ،الرقابة على العملية االنتخابية المحلية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة محمد خيضر  ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،قسم الحقوق ،الجزائر ،2015-2014 ،ص.32
 -2الزاوي محمد الطيب ،قندوز عبد القادر ،تنظيم الحمالت االنتخابية من خالل قانون االنتخابات الجزائري ،دفاتر السياسة
والقانون،عدد خاص أفريل2011،م ،جامعة ورقلة ،الجزائر،ص.246
 -3حميد جاعد محسن ،إدارة الحمالت اإلعالمية ،بحث منشور ،مجلة الباحث اإلعالمي ،التعدد  ،4بغداد ،العراق2008 ،م،
ص.94
2020
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أن تكب ب ب ببون لديب ب ب ببه معب ب ب ببارف ومعلومب ب ب ببات عامب ب ب ببة عب ب ب ببن األوضب ب ب بباع السياسب ب ب ببية واالقتصب ب ب ببادية

واالجتماعية والثقافية بالدولة.


أن يكون ملما بمشكالت الدولة وتأثير هذه المشكالت داخليا على المواطنين وعلى عالقة

الدولة بدول العالم الخارجي.


أن تكون لدية خلفية قانونية عن عمل البرلمان وكذلك القواعد القانونية التي تنظم

االنتخابات.

العالقات.


أن تكون لدية خلفية سياسية عن العالقة بين سلطات الدولة وموقع البرلمان من هذه
ان يكون مهتما بقراءة الصحف اليومية واألسبوعية ،وتحليل المشكالت التي تتناولها هذه

الصحف وتأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
.2

اختصاصات مستشار الحملة:



وضع الخطة العامة إلدارة الحملة ،واإلشراف على تنفيذ الخطة العامة إلدارة الحملة.

1



وضع التصورات الالزمة شهريا لتغير بعض بنود الخطة بناء على تصورات أرض الواقع.



إعداد رؤية المرشح االقتصادية واالجتماعية والسياسية.



إعداد الكلمات والخطب التي يلقيها المرشح في المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية.



توجيه المرشح في أفعاله وأقواله أثناء لقاءاته الجماهيرية أو في المؤتمرات واإلشراف العام



اللقاء مع بعض القيادات المؤثرة إذا رغب المرشح في ذلك.



متابعة تنفيذ الخطة من خالل رئاسته الجتماع هيئة أو المكتب الذى يضم المدير العام

على تطبيق الخطة اإلعالمية.

للحملة ،ورؤساء القطاعات ،والمسئولين اإلداريين والمالية ،واألمنية ،واإلعالمية.


تلقى أي شكاوى من المرشح حول إدارة الحملة االنتخابية وإزالة أسباب هذه الشكاوى



القيام بالزيارات المفاجئة للمقار االنتخابية ،والقطاعات لتتأكد من حسن سير العمل.

بالتعاون مع مدير عام الحملة ،ورؤساء القطاعات.


التعاون مع المرشح في تغير تصورات الحملة إذا كان لدى المرشح معلومات موثقة أو

مؤكدة من جهات ،ال تستطيع إدارة الحملة الوصول إليها.

 -1حميد جاعد محسن ،إدارة الحمالت اإلعالمية ،بحث منشور ،مرجع سابق ،ص.95
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إعب ببداد تقريب ببر شب ببهري للمرشب ببح عب ببن حج ب ببم اإلنجب ببازات والتطب ببورات فب ببي الحملب ببة وتحرك ب ببات

المنافس(الخصم).
.3

خصائص الحملة االنتخابية:

للحملب ببة االنتخابيب ببة مجموعب ببة مب ببن الخصب ببائص تميزهب ببا عب ببن غيرهب ببا مب ببن وسب ببائل التب ببرويج السياسب ببي

وأهم خصائصها :

1



بم ببا أن الحمل ببة ته ببدف إلب ببى إقن بباع أكببببر عب ببدد م ببن الن بباس فب ببي أقصب ببر وق ببت فهبببي تعتمب ببد



تعتمب ب ب ببد علب ب ب ببى التحليب ب ب ببل الب ب ب ببدقيق للظب ب ب ببروف المحيطب ب ب ببة بب ب ب بباألفراد .تعبب ب ب ببر عب ب ب ببن التيب ب ب ببارات



ذات أهب ب ببداف سياسب ب ببية يعنب ب ببي أنهب ب ببا ذات نشب ب بباط سياسب ب ببي هب ب ببدفها الحصب ب ببول علب ب ببى أكبب ب ببر

إلى حد كبير من مخاطبة العاطفة دون إهمال الجانب العقلي.
األساسية في المجتمع.

نسبة من األصوات والتأثير في نفوس الجماهير.


تسب ببتخدم كافب ببة وسب ببائل االتصب ببال بمعنب ببى أنهب ببا تعتمب ببد علب ببى وسب ببائل االتصب ببال الجمب بباهيري

والشخصي معا.


ذات إدارة منظمب ب ببة بمعنب ب ببى أنهب ب ببا ترسب ب ببم الطب ب ببرق المؤديب ب ببة إلب ب ببى الهب ب ببدف الم ب ب براد الوصب ب ببول

إليه وذلك عن طريق التخطيط.
رابعا  /أنواع الحمالت االنتخابية:
وتقسم إلى ثالثة أقسام:


2

حمب ب ب ببالت االتصب ب ب ببال المباشب ب ب ببر :تتواصب ب ب ببل هب ب ب ببذه الحمب ب ب ببالت مب ب ب ببع النب ب ب بباخبين فب ب ب ببي الب ب ب ببدائرة

االنتخابي ب ببة م ب ببن خ ب ببالل بب ب برامج االتص ب ببال المباش ب ببر الت ب ببي تعم ب ببل عل ب ببى خل ب ببق عالقبب ببات ودي ب ببة ب ب ببين
المرشب ببح والنب بباخبين وبنب بباء أواصب ببر الثقب ببة والعالقب ببات المتمي ب بزة بب ببين المرشب ببح والم ب بواطنين فب ببي دائرتب ببه
االنتخابية.


الحمب ببالت اإلعالميب ببة :تحقب ببق هب ببذه الحمب ببالت أهب ببداف المرشب ببح مب ببن خب ببالل التركيب ببز علب ببى

اس ب ببتخدام الوسب ب بائل االتص ب ببالية العام ب ببة للوص ب ببول إل ب ببى الن ب بباخبين وتتض ب ببمن إع ب ببداد وتص ب ببميم وتنفي ب ببذ
المطبوع ب ب ببات اإلعالمي ب ب ببة كالنشب ب ب برات والملص ب ب ببقات والكتيب ب ب ببات ،وإع ب ب ببداد وتنفي ب ب ببذ األخب ب ب ببار والبيان ب ب ببات

والتصب ب ب بريحات الص ب ب ببحفية وبب ب ب برامج اس ب ب ببتخدام وس ب ب ببائل االتص ب ب ببال الجم ب ب بباهيري والص ب ب ببحافة واإلذاع ب ب ببة

والتلفزيون.

 برحيحي امال ،الرقابة على العملية االنتخابية المحلية ،مرجع سابق  ،ص1.332
 نفس المرجع السابق  ،ص .342020
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الحمب ب ببالت اإللكترونيب ب ببة :ويب ب ببتم فيهب ب ببا توظيب ب ببف تقنيب ب ببة المعلومب ب ببات واالتصب ب بباالت فب ب ببي دعب ب ببم

العمليب ببة االنتخابيب ببة للمرش ب ببح مب ببن خب ببالل إنش ب بباء مواقب ببع الكترونيب ببة للدعاي ب ببة االنتخابيب ببة ومب ببن خ ب ببالل
قوائم البريد االلكترونية التي تلعب دو ار كبي ار في إيصال رسالة المرشح للناخبين.
خامسا  /تدابير لحماية اإلعالم أثناء االنتخابات:

1



عببدم تببدخل الس ببلطات العامببة

ف ب ببي عم ب ببل الص ب ببحفيين،

:

ينبغ ببي عل ببى الس ببلطات العامببة أن تن ببأى عببن الت ببدخل

وغي ب ببرهم م ب ببن الع ب بباملين ف ب ببي وس ب ببائل اإلع ب ببالم به ب ببدف الت ب ببأثير عل ب ببى

االنتخابات.


حمايب ب ب ببة وسب ب ب ببائل اإلعب ب ب ببالم مب ب ب ببن الهج ب ب ب ببوم عليهب ب ب ببا ،أو تهديب ب ب ببدها ،أو أي ضب ب ب ببغوط غي ب ب ب ببر

مشببروعة أخ ببرى،

يجببب عل ببى الس ببلطات العامببة أن تتخ ببذ الت ببدابير الواجبببة للحماي ببة الفعال ببة

للصب ببحفيين ولغيب ببرهم مب ببن العب بباملين فب ببي وسب ببائل اإلعب ببالم ولمق ب برات عملهب ببم،
الحماي ب ببة خ ب ببالل االنتخاب ب ببات .وف ب ببي الوق ب ببت نفس ب ببه ،ال ينبغ ب ببي

وتب ببزداد أهميب ببة هب ببذه

له ب ببذه الحماي ب ببة أن تعي ب ببق قي ب ببامهم

بعملهم.
سادساً  /ضوابط الحمالت االنتخابية:

الحمل ب ب ببة االنتخابي ب ب ببة قائم ب ب ببة عل ب ب ببى فكب ب ب برة تراكمي ب ب ببة العناص ب ب ببر والمكون ب ب ببات فك ب ب ببل عنص ب ب ببر ومكبب ب ببون

ض ب ببروري لنج ب بباح المكون ب ببات األخ ب ببرى ،وعلي ب ببه كلم ب ببا تكامل ب ببت واتح ب ببدت ه ب ببذه العناص ب ببر والمكون ب ببات

كلمب ب ببا أدت إلب ب ببى تحقيب ب ببق الغايب ب ببة والهب ب ببدف مب ب ببن الحملب ب ببة االنتخابيب ب ببة ،وعليب ب ببه فب ب ببإن المحتب ب ببوى القب ب ببوي

والمب ببؤثر لمضب ببمون نشب بباطات الحملب ببة االنتخابيب ببة مب ببع نشب ببطات مدروسب ببة علميب ببا بشب ببكل جيب ببد يب ببؤدي
إلب ببى حملب ببة انتخابيب ببة نموذجيب ببة ،ويمكب ببن الحب ببديث عب ببن بعب ببض السب ببمات والخصب ببائص العامب ببة التب ببي

يجب ب ببب أن يمتب ب بباز بهب ب ببا المحتب ب ببوى والمضب ب ببمون للحملب ب ببة االنتخابيب ب ببة ،حيب ب ببث نصب ب ببت المب ب ببادة  22مب ب ببن
قب ببانون االنتخب بباب رقب ببم  16لعب ببام  2016علب ببى مجموعب ببة مب ببن األدبي ب ببات التب ببي يجب ببب أن تتسب ببم بهب ببا
الحملة االنتخابية وهي على النحو التالي:


2

احتب ب ب برام حريب ب ب ببة الب ب ب برأي والفكب ب ب ببر لب ب ب ببدى اآلخب ب ب برين :وهب ب ب ببذا يش ب ب ببمل المرشب ب ب ببحين والم ب ب ب بواطنين

والكافب ببة فب بباحترام حريب ببة ال ب برأي تعتبب ببر ركي ب بزة أساسب ببية مب ببن ركب ببائز العمليب ببة الديمقراطيب ببة والتب ببي تعتبب ببر
االنتخابب ببات أداتهب ببا الرئيسب ببية فبب ببدون احت ب برام حريب ببة ال ب برأي والفكب ببر لب ببدى اآلخ ب برين ال يمكب ببن وصب ببف

أي عملية بالديمقراطية.

 - 1تأمر عبد الوهاب وآخرون ،حرية اإلعالم ونزاهة االنتخابات ،مرجع سابق،ص .29
 -2تمارا خزوز واخزون ،دليل إعداد الحمالت االنتخابية ،مرجع سابق ،ص.27-26
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المحافظ ب ببة عل ب ببى أم ب ببن ال ب ببوطن واس ب ببتق ارره :فب ب بال يج ب ببوز أن ت ب ببتم ال ب ببدعوة إل ب ببى الفوض ب ببى أو

العبب ببث بعناصب ببر األمب ببن واالسب ببتقرار والسب ببلم فب ببي المجتمب ببع واالمتنب بباع عب ببن كب ببل فعب ببل أو سب ببلوك مب ببن
شب ببأنه يب ببؤثر علب ببى اسب ببتقرار عناصب ببر النظب ببام العب ببام فب ببي المجتمب ببع م ب بن األمب ببن العب ببام والسب ببامة العامب ببة
والسكينة العامة والصحة العامة واآلداب العامة.


عب ب ب ببدم التمييب ب ب ببز بب ب ب ببين الم ب ب ب بواطنين :يجب ب ب ببب أن تتسب ب ب ببم الدعايب ب ب ببة االنتخابيب ب ب ببة بالب ب ب ببدعوة إلب ب ب ببى

المبب ب ببادئ والقب ب ببيم وتحسب ب ببين وتطب ب ببوير شب ب ببؤون المجتمب ب ببع والدولب ب ببة ككب ب ببل وال تتضب ب ببمن إي عبب ب ببارات او
أفعب ب ببال تب ب ببدعو إلب ب ببى التمييب ب ببز والتفرقب ب ببة أو اإلقصب ب بباء او تفضب ب ببيل فئب ب ببة علب ب ببى أخب ب ببرى أو إي سب ب ببلوك

تميي ب ببزي ق ب ببائم عل ب ببى الع ب ببرق أو الل ب ببون أو المعتقبب ببد البب ببديني أو الوض ب ببع االقتصبب ببادي أو االجتمب ب بباعي
أو التمييب ببز بب ببين الب ببذكر واألنثب ببى أو إي شب ببكل مب ببن إشب ببكال التمييب ببز .يجب ببب أن ال يتضب ببمن محتب ببوى

ومضب ب ب ببمون الدعايب ب ب ببة االنتخابيب ب ب ببة إي دعب ب ب ببوة للتمييب ب ب ببز أو أثب ب ب ببارة النع ب ب ب برات الدينيب ب ب ببة أو الطائفيب ب ب ببة أو
القبلية أو األقاليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.


ع ب ببدم التع ب ببرض ألي دعاي ب ببة انتخابي ب ببة لغيب ب بره م ب ببن المرش ب ببحين سب ب بواء بص ب ببورة شخص ب ببية أو



عب ب ببدم اإلسب ب بباءة ألي مرشب ب ببح أو ألي شب ب ببخص آخب ب ببر بصب ب ببورة مباش ب ب برة أو غيب ب ببر مباش ب ب برة أو

بوساطة أعوانه ومؤيديه في حملته االنتخابية.

إثب ب ب ببارة النع ب ب ب برات الدينيب ب ب ببة أو الطائفيب ب ب ببة أو القبليب ب ب ببة أو اإلقليميب ب ب ببة أو الجهويب ب ب ببة أو العنص ب ب ب برية ببب ب ب بين
المواطنين.

انطالق ببا م ببن هب ببذه المف بباهيم يمكب ببن اعتب ببار االنتخب بباب واج ببب وحب ببق فهبببو يع ب بد واج ببب مب ببن جه ببة أن ب به

منبع ببث م ببن التب بزام المب بواطن بتس ببيير ش ببؤون ال بببالد التب ببي ينتم ببي إليه ببا وتفتض ببيه ضبببرورة المس بباهمة
فب ببي تطويرهب ببا كمب ببا يعب ببد أيضب ببا حق ب با يمنحب ببه القب ببانون للم ب بواطن يمكنب ببه مب ببن حريب ببة اختيب ببار مب ببن ينوبب ببه
ألنه يتعذر عليه أن يباشر تلك المهام.
في تسيير الشؤون ّ

1

 -1دراوي عمر ،عيساوي بوجمعة ،محددات السلوك االنتخابي ،للمجتمعات المحلية ،مرجع سابق.13 ،
2020

55

الخاتمة:
سبباهم التطببور التكنولببوجي الكبيببر الببذي شببهده العببالم خببال السببنوات الماضببية ،فببي إحببداث نقلببة

كبي برة وهام بة ف ببي عببالم التواص ببل ،حيببث ظهببرت

العدي ببد م ببن المنببابر اإلعالمي ببة الحديثببة ،وال ش ببك

أن العمب ب ببل السياسب ب ببي قب ب ببد اسب ب ببتفاد بشب ب ببكل واضب ب ببح مب ب ببن ت ب ب بوافر اإلع ب ب ببالم الحب ب ببديث ،لمب ب ببا يب ب ببوفره مب ب ببن
إمكانيب ببات وانتشب ببار أوسب ببع ،إلب ببى جانب ببب انخفب بباض التكلفب ببة إلب ببى حب ببد كبب ببر ،مقارنب ببة بوسب ببائل اإلعب ببدام

األخ ب ببرى .وق ب ببد تم ب ببت االس ب ببتفادة مب ب بن ه ب ببذه الوس ب ببائل ف ب ببي العدي ب ببد م ب ببن الحمب ب بالت االنتخابي ب ببة ح ب ببول
العب ببالم ،حيب ببث مثلب ببت الحملب ببة االنتخابيب ببة لل ب برئيس األمريكب ببي األسب بببق بب بباراك أوبامب ببا ،نموذجب ببا عمليب ببا

ف ببي اس ببتخدام ه ببذا الن ببوع م ببن اإلع ببالم ،ال ببذي أثب ببت فعاليت ببه ،م ببع اإلش ببارة إل ببى ض ببرورة ع ببدم إهم ببال
وسائل اإلع ب ببالم التقليدية.

1

األم ببر ال ببذي يتطل ببب م ببن وس ببائل اإلع ببالم بوص ببفها س ببلطة وم ببؤث ار أساس ببيا وفوري ببا عل ببى تش ببكيل

وص ب ببناعة الب ب برأي الع ب ببام نح ب ببو العدي ب ببد م ب ببن القض ب ببايا الت ب ببي م ب ببن الممك ب ببن أن تق ب ببود الب ب برأي الع ب ببام إل ب ببى
رفض أو تغيير الصور النمطية السائدة عن عدم الثقة أو الكسل السياسي .

2

تشب ببكل وسب ببائل اإلعب ببالم فب ببي الب ببديمقراطيات الحديثب ببة الوسب ببيلة الحيويب ببة لب ببيس فقب ببط إلعب ببالم النب بباخبين
عب ب ببن المشب ب بباريع والمرشب ب ببحين ،بب ب ببل تتعب ب ببداها إلب ب ببى إعطب ب بباء معلومب ب ببات أساسب ب ببية عب ب ببن آليب ب ببات االقت ب ب براع
والهب ببدف مب ببن هب ببذا االقت ب براع وحب ببث النب بباخبين علب ببى القيب ببام بب ببدورهم المب ببدني ،هب ببذا الموضب ببوع م ب برتبط

بمسب ب ب ببؤوليات اإلدارة االنتخابيب ب ب ببة واإلطب ب ب ببار التش ب ب ب بريعي الب ب ب ببذي يرعب ب ب ببى األنشب ب ب ببطة اإلعالميب ب ب ببة أثنب ب ب بباء
العملية االنتخابية..

3

إن الوص ب ببول إل ب ببى وس ب ببائل اإلع ب ببالم ف ب ببي المجتم ب ببع الحبب ببديث يع ب ببد أمب ب ب ار حاس ب ببما ب ب ببال من ب ببازع لنش ب ببر
المن ب ببابر والبب ب برامج الحزبي ب ببة ،ف ب ببإن ل ب ببم تك ب ببن مث ب ببل ه ب ببذه التس ب ببهيالت متاح ب ببة فل ب ببن يتمت ب ببع المرش ب ببحون

تمتعب ب ببا فعليب ب ببا بحب ب ببق التعبيب ب ببر عب ب ببن أنفسب ب ببهم بحريب ب ببة ،ولوس ب ب بائل اإلعب ب ببالم دور فعب ب ببال فب ب ببي الحمب ب ببالت
االنتخابيب ببة لمب ببا لب ببه مب ببن تب ببأثير علب ببى ب ب برامج المرشب ببحين ونب ببرى بب ببأن الراديب ببو لب ببه مكانب ببة بب ببين أجه ب بزة

اإلعب ب بالم علب ببى أسب بباس أنب ببه يخاطب ببب العقب ببول عبب ببر أم ب بواج األثيب ببر بواسب ببطة الكلمب ببة والتلفزيب ببون يجمب ببع
بين الكلمة والصورة ويجذب إليه اهتمام المشاهدين.

ويتطلب ب ببب خب ب ببوض الحملب ب ببة االنتخابيب ب ببة مب ب ببن خب ب ببالل الراديب ب ببو والتلفزيب ب ببون قب ب ببدرات ومهب ب ببارات خاصب ب ببة

متعلقب ب ببة بفب ب ببن مخاطبب ب ببة الجمهب ب ببور عبب ب ببر الكب ب ببامي ار .ويكب ب ببون لكب ب ببل مرشب ب ببح قصب ب ببد تقب ب ببديم برنامجب ب ببه
 -1موسى يوسف محمد عسّاف ،إدارة الحمالت االنتخابية الناجحة ،مرجع سابق ،ص .132
 -2كامل حسون القيم ،عادل خليل مهدي ،دور اإلعالم في تشكيل رأي عام ايجابي نحو المشاركة االنتخابية في العراق،
مرجع سابق ،ص.12
 -3علي الرمال وآخرون ،دراسة التغطية اإلعالمية لالنتخابات البلدية 2016م في لبنان ،مرجع سابق،ص.7
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للن ب بباخبين مج ب ببال ع ب ببادل ف ب ببي وس ب ببائل اإلع ب ببالم التلفازي ب ببة واإلذاعي ب ببة الوطني ب ببة والمحلي ب ببة وتك ب ببون م ب ببدة
الحص ب ببص الممنوح ب ببة متس ب بباوية ب ب ببين المرش ب ببحين بالنس ب بببة لالنتخاب ب ببات الرئاس ب ببية وتختل ب ببف بالنس ب بببة
لالنتخاب ب ببات التشب ب بريعية والمحلي ب ببة ،تبع ب ببا ألهمي ب ببة ع ب ببدد المرش ب ببحين ال ب ببذين يرش ب ببحهم ح ب ببزب سياس ب ببي
ذو مجموعة أحزاب سياسية.


1

الت بوصيات:

إسب ببتادا علب ببى الم ارجب ببع والد ارسب ببات العلميب ببة والمعلومب ببات والبيانب ببات ال ب بواردة فب ببي هب ببذه الورقب ببة البحثيب ببة
والتب ببي تناولب ببت اإلعب ببالم االنتخب ببابي ودوره فب ببي نجب بباح العمليب ببة االنتخابيب ببة ،ومب ببن أجب ببل إضب ببفاء علب ببى
العمليب ببة االنتخابيب ببة اإلعالميب ببة قب ببد ار كبي ب ب ار مب ببن المصب ببداقية نقتب ببرح مجموعب ببة مب ببن التوصب ببيات الت ب ببي
م ب ببن ش ب ببانها أن تس ب بباهم ول ب ببو بج ب ببزء بس ب ببيط ف ب ببي تفعي ب ببل اإلع ب ببالم الليب ب ببي أثن ب بباء االنتخاب ب ببات والت ب ببي

نجملها في المحاور التالية:
المحور األول  /اإلعب ببالم االنتخابي:


التركيب ببز علب ببى نشب ببر الرسب ببائل اإلعالميب ببة التب ببي تتنب بباول تقصب ببي ار أو مأخب ببذا علب ببى عمليب ببات

التحض ب ببير االنتخ ب ببابي ،وإجب ب براء المق ب ببابالت الص ب ببحفية واإلذاعي ب ببة والتلفازي ب ببة م ب ببع الن ب بباس االيج ب ببابيين

انتخابيا وإعطائهم فرصة الظهور وإبداء الرأي.


علب ب ببى اإلعالميب ب ببين امب ب ببتالك المهب ب ببارات والقب ب ببدرة علب ب ببى تحليب ب ببل االسب ب ببتراتيجيات اإلعالميب ب ببة

للقب ببوى المتنافسب ببة لكب ببي يسب ببتطيعوا التعامب ببل مب ببع رسب ببائلهم اإلعالميب ببة ،وكب ببي ال يقع ب بوا فب ببي فب ببخ خدمب ببة
الحملب ب ب ببة االنتخابيب ب ب ببة لقب ب ب ببوى دون أخب ب ب ببرى ،وهنب ب ب ببا يجب ب ب ببب تعمب ب ب ببيم فك ب ب ب برة التب ب ب ببدرب علب ب ب ببى التغطيب ب ب ببات

االنتخابية.


العمب ب ببل علب ب ببى إنت ب ب باج األفب ب ببالم الوثائقيب ب ببة والب ب ب برامج التب ب ببي تخب ب ببدم فب ب ببي مضب ب ببمونها التفاعب ب ببل

االنتخ ب ببابي ،وص ب ببناعة خط ب بباب اس ب ببتمالة ( بالعاطف ب ببة والعق ب ببل ) يثي ب ببر التحفي ب ببز عل ب ببى تغيي ب ببر الواق ب ببع
وليس جزء منه ،والدعوة إلى المساهمة والحراك في إظهار من تتمناه أن يبني البالد.


لت ب ب ببأمين الش ب ب ببفافية ف ب ب ببي االنتخاب ب ب ببات ،هن ب ب بباك ض ب ب ببرورة القب ب ب برار حص ب ب ببانة قانوني ب ب ببة خاص ب ب ببة

لإلعالمي ب ب ببين أثن ب ب بباء قي ب ب ببامهم بتغطي ب ب ببة االنتخاب ب ب ببات والعم ب ب ببل عل ب ب ببى تس ب ب ببهيل تواج ب ب ببدهم ف ب ب ببي م ارك ب ب ببز
االقتب ب براع والف ب ببرز لمن ب ببع المخالف ب ببات عل ب ببى قاع ب ببدة حري ب ببة التعبي ب ببر مقاب ب ببل حري ب ببة المؤسس ب ببة اإلعالمي ب ببة

من دون انحياز.


تخصب ب ب ببيص كب ب ب ببادر إعالمب ب ب ببي مب ب ب ببزود بالمعلومب ب ب ببات وقاعب ب ب ببدة البيانب ب ب ببات بك ب ب ب بل مب ب ب ببا يتعلب ب ب ببق

باالنتخابب ببات المحليب ببة والدوليب ببة ،وتدريبب ببه بفنب ببون التحريب ببر اإلعالمب ببي ،وكيفيب ببة التعامب ببل مب ببع أقطب بباب
 برحيحي أمال ،الرقابة على العملية االنتخابية المحلية ،مرجع سابق  ،ص 40.391-2020
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العملي ب ب ببة التحري ب ب ببر _ الحب ب ب بوار _ التحلي ب ب ببل _ اس ب ب ببتخدام اإلع ب ب ببالن االنتخ ب ب ببابي ،م ب ب ببن خ ب ب ببالل إجب ب ب براء
الدورات الميدانية والنظرية.


دعوة الصحف المستقلة إلى اعتماد الحيادية واالستقاللية في عملية نشر األخبار  ،حيث

يؤدي ذلك إلى تعزيز العالقة بين المواطن وهذه الصحف باعتبارها صحف تنقل األخبار بشفافية
كبيرة .


إصب ببدار نش ب برة نصب ببف شب ببهرية لحب ببين االنتهب بباء مب ببن االنتخاب ب ببات تبحب ببث كب ببل المتعلقب ببات

القانونيب ب ببة والتاريخيب ب ببة واالجتماعيب ب ببة ذات الصب ب ببلة باالنتخابب ب ببات مب ب ببن لجنب ب ببة مب ب ببن جميب ب ببع المحافظب ب ببات
والبلديات المشاركة وتوزع في أنحائها.


االهتمام بتطوير الكوادر القائمة على التغطية االنتخابية من كافة الجوانب( :إخراج-إعداد

تقديم) ،كونهم بحاجة إلى االطالع على تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال ،والقنوات الفضائيةالمتخصصة بهذا الشأن.
المحور الثاني  /العملية االنتخابية :


ض ب ب ببرورة تس ب ب ببهيل مهم ب ب ببة المجتم ب ب ببع الم ب ب ببدني م ب ب ببن جمعي ب ب ببات ونقاب ب ب ببات وأحب ب ب بزاب سياس ب ب ببية

للقي ب ببام بب ب ببدورها بالتنش ب ببئة السياسب ب ببية ألفب ب براد الشب ب ببعب بمب ب ببا يس ب بباهم فب ب ببي إنجبب بباح المسب ب ببار الب ب ببديمقراطي
والمشاركة السياسية والحد من التزوير.


أن ترك ب ببز الص ب ببحف المق ب ببروءة ف ب ببي المحافظ ب ب بات والبلبب ببديات عل ب ببى التج ب ببارب الدولي ب ببة فب ب ببي

المش ب بباركات االنتخابي ب ببة ،وبي ب ببان االرتب ب بباط ب ب ببين نج ب بباح تل ب ببك الش ب ببعوب والتجرب ب ببة الديمقراطي ب ببة ومنه ب ببا

االنتخابات.


تأكي ب ببد عل ب ببى ن ازه ب ببة االنتخاب ب ببات بش ب ببرح وتوص ب ببيف آلي ب ببة الرقاب ب ببة والف ب ببرز واالش ب ببتراك ،ب ب ببل

والرقابة حتى على حيادية وسائل اإلعالم المستقلة.


نقت ب ببرح ال ب ببنص عل ب ببى ح ب ببق الطع ب ببن ف ب ببي نت ب ببائج االنتخاب ب ببات للن ب بباخبين مم ب ببا يعط ب ببي ط ب ببابع



إشب بباعة األمب ببل باالنتخابب ببات المقبلب ببة (علب ببى إنهب ببا تغييب ببر تنمب ببوي حقيقب ببي) ولب ببيس مب ببن بب بباب

الرقابة الشعبية للعملية االنتخابية المحلية .

البنود السياسية أو اإلرادة الدولية ،من خالل المقاالت ،والمقابالت الصحفية ،والكاريكاتير.


أبب ب براز وتفعي ب ببل دور مؤسس ب ببات التنش ب ببئة السياس ب ببية واالجتماعي ب ببة عل ب ببى ح ب ببد السب ب بواء ،وهن ب ببا

ي ب ببأتي دور األعي ب ببان وعق ب ببالء ف ب ببي تغيي ب ببر الس ب ببلوك االنتخ ب ببابي المحل ب ببي وف ب ببق منط ب ببق ح ب ببديث غي ب ببر
ذاك القديم.
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ض ب ب ب ببرورة ال ب ب ب ببنص عل ب ب ب ببى ش ب ب ب ببرط حس ب ب ب ببن الس ب ب ب ببمعة والس ب ب ب ببلوك ف ب ب ب ببي المترش ب ب ب ببح لمختل ب ب ب ببف

االنتخابب ب ببات ،ذلب ب ببك أن اشب ب ببتراطه بالنسب ب بببة للوظب ب ببائف اإلداريب ب ببة ،يسب ب ببتدعي بالضب ب ببرورة اشب ب ببتراطه فب ب ببي
ممثلي الشعب ( المنتخبين ) .



توفير برامج توعوية مشتركة ومحددة بالناخب والمترشح.

إعطب ب بباء فب ب ببرص متسب ب بباوية ومكثفب ب ببة لقب ب ببادة ال ب ب برأي والفكب ب ببر ،فب ب ببي وصب ب ببف العمليب ب ببة وجب ب ببدواها

على مستقبل البالد ،مع االلتزام بالحيادية التامة إزاء المرشحين.


تحويب ب ب ببل االنتخابب ب ب ببات مب ب ب ببن مسب ب ب ببحتها السياسب ب ب ببية _ السب ب ب ببائدة _ إلب ب ب ببى مكسب ب ب ببب اجتمب ب ب بباعي

مناطقي وطني.


م ارع ب ب بباة خصوص ب ب ببية المجتمع ب ب ببات المحلي ب ب ببة عن ب ب ببد إجب ب ب براء العملي ب ب ببة االنتخابي ب ب ببة به ب ب ببا ،الن

المع ب ببايير ق ب ببد تختل ب ببف م ب ببن مجتم ب ببع إل ب ببى أخ ب ببر ،فالمعلوم ب ببة الص ب ببادرة م ب ببن الس ب ببلطة تختل ب ببف وتتغي ب ببر
عند بعد المسافة عن مقر السلطة.

2020

59



المـــــــــراجع:

أوالً  /الكــــتب:
ت ب ببأمر عب ب ببد الوه ب بباب وآخ ب ببرون  ،حريب ب ببة اإلع ب ببالم ون ازه ب ببة االنتخاببب ببات  ،مجموع ب ببة وثب ب ببائق
.1

حب ب ببول المعب ب ببايير الدوليب ب ببة واإلقليميب ب ببة  ،مركب ب ببز القب ب بباهرة لد ارسب ب ببات حقب ب ببوق اإلنسب ب ببان ،سلسب ب ببلة قضب ب ببايا
حركية (.)23
.2

السب ب ب ببيد أحمب ب ب ببد مصب ب ب ببطفى عمب ب ب ببر ،البحب ب ب ببث اإلعالمب ب ب ببي إجراءاتب ب ب ببه ومناهجب ب ب ببه ،منشب ب ب ببورات

.3

شب ب ب ببانون أوكونيب ب ب ببل واخب ب ب ببرون ،الكتيب ب ب ببب التب ب ب ببدريبي لمهب ب ب ببارات تنظب ب ب ببيم الحمب ب ب ببالت ،المب ب ب ببدار

.4

مرك ب ببز الق ب بباهرة لد ارس ب ببات حق ب ببوق اإلنس ب ببان ،اإلع ب ببالم واالنتخاب ب ببات البرلمانيب ب بة ف ب ببي مص ب ببر

جامعة قريونس  ،بنغازي  ،ليبيا 1994 ،م.

اإلقليمية لتنظيم المهارات  ،شبكة المعلومات الدولية 2021م .

(تقي ب ب ببيم أداء وس ب ب ببائل اإلع ب ب ببالم خ ب ب ببالل االنتخاب ب ب ببات البرلماني ب ب ببة) 15 ،ين ب ب بباير  12 -2012أكت ب ب ببوبر
2011م. www.cihrs.org ،سلسلة قضايا حركية (.)28
عسبباف ،إدارة الحمببالت االنتخابيببة الناجحببة ،منشببورات معهببد
موسببى يوسببف محمببد
.5
ّ
السياسية ،البحرين  ،ط2018 ،1م
البحرين للتنمية
ّ

ثانياً  /الـدراسات العلمية:
.1

برحيح ب ب ببي أم ب ب ببال ،الرقاب ب ب ببة عل ب ب ببى العملي ب ب ببة االنتخابي ب ب ببة المحلي ب ب ببة ،رس ب ب ببالة ماجس ب ب ببتير غي ب ب ببر

منش ب ببورة  ،جامع ب ببة محم ب ببد خيض ب ببر  ،كلي ب ببة الحق ب ببوق والعل ب ببوم السياس ب ببية ،قس ب ببم الحق ب ببوق ،الج ازئ ب ببر،

2015-2014م.
.2

حمب ببدان

صب بببيحة ،المشب بباركة السياسب ببية للم ب برأة الجزائريب ببة فب ببي المجتمب ببع المحلب ببي مدينب ببة

وه ب بران نموذجب ببا ،أطروحب ببة لنيب ببل شب ببهادة الب ببدكتوراه فب ببي العلب ببوم ،تخصب ببص علب ببم االجتمب بباع السياسب ببي،
جامع ب ب ببة وهب ب ب بران ،كلي ب ب ببة العل ب ب ببوم االجتماعي ب ب ببة ،قس ب ب ببم عل ب ب ببم االجتم ب ب بباع ،للس ب ب ببنة الجامعي ب ب ببة -2015
2016م.
.3

داودي عبببد المالببك ،حببدود السببلطة التنفيذيببة فببي العمليببة االنتخابيببة المحليببة ،رسببالة

ماجسب ب ببتير غيب ب ببر منشب ب ببورة  ،تخصب ب ببص إدارة الجماعب ب ببات المحليب ب ببة ،قسب ب ببم الحقب ب ببوق  ،كلي ب ب بة الحقب ب ببوق
والعلوم السياسية  ،جامعة الدكتور الطاهر موالي -سعيدة  ،الجزائر2016-2015،م.
.4

دراوي عمب ب ببر ،عيسب ب بباوي بوجمعب ب ببة ،محب ب ببددات السب ب ببلوك االنتخب ب ببابي ،للمجتمعب ب ببات المحليب ب ببة،

( د ارسب ببة ميدانيب ببة لسب ببكان بلديب ببة تامسب ببت) ،رسب ببالة ماجسب ببتير غيب ببر منشب ببورة ،جامعب ببة أحمب ببد د اريب ببة
أدرار  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،الجزائر2019-2018 ،م..
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.5

رزاق،الحملب ب ببة االنتخابيب ب ببة لرئسب ب ببيات الج ازئب ب ببر 2009مب ب ببن خب ب ببالل الصب ب ببحافة

لحسب ب ببن

الجزائري ب ببة الخاص ب ببة ،رس ب ببالة ماجس ب ببتير غي ب ببر منش ب ببورة ،جامع ب ببة منت ب ببوري ،قس ب ببنطينة ،كلي ب ببة العل ب ببوم

اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،الجزائر2010- 2000،م.
ثالثاً  /البـحـوث والمجـــــالت:

.1

االلت ازمببات الحاليببة لالنتخابببات الديمقراطيببة للببدول المشبباركة فببي منظمببة األمببن

والتعباون فبي أوروببا ،تبم النشبر مبن قببل مكتبب المؤسسبات الديمقراطيبة وحقبوق اإلنسبان التبابع
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا  ،وارسو  ،أكتوبر 2003م.

.2

تم ب ب ببا ار خ ب ب ببزوز واخ ب ب ببزون ،دلي ب ب ببل إع ب ب ببداد الحم ب ب ببالت االنتخابي ب ب ببة ،بح ب ب ببث منش ب ب ببور عل ب ب ببى

الش ب بببكة الدولي ب ببة للمعلوم ب ببات (االنترن ب ببت)  ،ب ب ببدعم م ب ببن االتحبب بباد االروب ب ببي للمؤسسبب ببات الديمقراطي ب ببة

األردنية والتنمية ،و ازرة الشؤون السياسية والبرلمانية ،عمان،األردن ،د ت.

.3
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بعض المشاكل التي تحد من دافعية طالب جامعة
بني وليد نحو التعلم من وجهة نظرهم
((دراسة ميدانية مطبقة على عينة من كلية اآلداب))
د .طارق أحمد معمر – كلية اآلداب – جامعة بني وليد
المقدمة
تعتبر مرحلة الشباب من أهم المراحل الحاسمة في حياة كل شاب ،وهى مرحلة بداية النضج

والتفتح والرغبة في تحقيق الذات عن طريق التحمس لألفكار التي يؤمن بها الشباب وهنا تبدو أهمية
المرحلة وخطورتها في آن معا ،ويكن القول أن شباب هذه المرحلة هم بحاجة إلى الكثير من االهتمام

على كافة المستويات ،فهم مستقبل الوطن وصناع التغيير وهم المستقبل ،فبعد سنوات قليلة سيكون
هذا الشاب مسئوال عن مكان هام في الحياة العملية واالجتماعية والسياسية( .العرجان.2008 ،ص)44
ونتيجة لذلك حظية مرحلة الشباب بصورة عامة ومرحلة الدراسة الجامعية التي يمرون بها بصورة

خاصة ،باهتمام كبير من المجتمع ،وذلك االهتمام لم يأتي من فراغ ،حيث ينطلق من مبدأ استراتيجي
وهو أن زيادة االهتمام بالشباب خاصة طالب الجامعات سيكون له نتائج إجابيه كبيرة ستنعكس

بالضرورة على تقدم ورقي المجتمع بشكل عام ،فمن المعروف أن الطلبة سوف يظهر منهم قادة
المجتمع والذين سوف يحملونهم بناءه وتطوره وقيادته ،وهم من يجابهون التحديات التي تواجه مجتمعهم
عن طريق تسلحهم بالعلم والمعرفة ،حيث يجب على التعليم العالي أن ال يقتصر برامجه ونشاطاته
على التحصيل العلمي فقط ،بل يجب أن يمتد ذلك االهتمام إلى نمو جميع جوانب شخصية الطالب
الجامعي لتشمل الجوانب االنفعالية واالجتماعية و الصحية والبدنية واألخالقية  ،بما يخلق جيال متعلما
مثقفا قاد ار على النهوض بمجتمعه وتطويره وتنميته .

حيث أكد الكثير من الباحثين من بينهم (زعتر.2000،ص )33إلى أن حاجات الشباب الجامعي

تزداد خاصة عند بداية التحاقهم بالجامعة وباألخص حاجتهم إلى التوجيه واإلرشاد نتيجة لمرورهم
بخبرات جديدة تتعلق بحاجاتهم إلى االستقالل وتحمل المسؤولية ،كما تزداد حاجاتهم إلى اإلرشاد
النفسي والتربوي أثناء الدراسة ،إضافة إلى حاجاتهم لشغل أوقات الفراغ بما ينمي طاقاتهم وصقل

شخصياتهم  ،حيث أن الفلسفة التي يجب أن تنطلق منها الجامعات في العصر الحالي عدم اقتصار
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برامجها على الناحية التدريسية واألكاديمية فقط  ،وإنما يجب أن تدخل ضمن برامجها برامج وخطط
تهدف إلى تنمية شخصية الشباب من كافة النواحي وخلق الفرص الكافية لتحقيق ذلك

ويرى كسكير ( )1977أن طالب الجامعات لهم خصائص مميزة ،ويواجهون مواقف ضاغطة ،ويعانون
من مواقف وأزمات عديدة ،تتمثل في مواجهة االمتحانات ،والعالقات مع الزمالء ،واألساتذة ،والمنافسة

من أجل النجاح ،والمشكالت العاطفية  ،والتعامل مع مقتضيات البيئة الجامعية وأنظمتها وقوانينها
وما تفرضه من قيود على حركاتهم وحرياتهم  ،ومن عوامل الضغط التي يتعرض لها الطلبة ،الصراع
مع اآلباء  ،والصراع القيمي  ،والتخطيط للمستقبل  ،ومحاولة تخطيط الذات ( .أبو العالء ،مسعد،
 2012ص ) 112

وفي الظروف الراهنة التي تمر بها بالدنا من عدم استقرار سياسي واقتصادي وما تشهده من حروب

وانفالت امني وما يواجه الفرد من تأثيرات في شتى أنواع الحياة فالطالب الجامعي ليس بمعزل عن
هده التأثيرات فالجامعات الليبية عامة وكليات بني وليد خاصة تمر بهذه المشاكل والتي سوف يذكرها
الباحث في هذه الدراسة ،حيث يتضمن المبحث األول مشكلة الدراسة  ،وأهداف الدراسة وأهميتها

والتعريف بالمصطلحات العلمية للدراسة  .وبعد ذلك اإلطار النظري والدراسات السابقة والذي حاول

الباحث فيه تسليط الضوء على المشكالت التي يعاني منها الطالب ،ثم يعرض الباحث اإلجراءات

المنهجية التي اتبعها في هذه الدراسة من العينة ،إلى طريقة بناء االستبيان إلى التطبيق إلى الوصول
إلى الوسائل اإلحصائية والوصول إلى النتائج .
المبحث األول  :مشكلة الدراسة وأساسياتها

أوالً  :مشكلة الدراسة
تحتل مؤسسات التعليم العالي أهمية بالغة في النظام التعليمي ،وتكمن أهميتها في أنها تسهم في تطوير

األفراد والقوى البشرية ،وتعمل على إعداد األفراد وتشكليهم معرفيا وتقنيا ،للقيام بالوظائف المختلفة
التي يتطلبها المجتمع ،وبالتالي تعد أداة للنهوض باألفراد والجماعات ،وأساسا في حفظ كيان األمة،

وبنائها الحضاري .ولذا أصبح التعليم العالي ميدان الستثمار الطاقات البشرية ،وإعدادها ،لما تقتضيه
الحاجة ل لنهوض البنائي والعمراني للمجتمعات والدول ،حيث إن ثروات األمم تقدر بما يتوافر لها من

طاقات ،وقوى بشرية مؤهلة ،ومدربة على العمل واإلنتاج( .العازمي.2013 ،ص)9

وقد قام الباحث بمتابعة مسيرة الطالب التعليمية في جامعة بنى وليد وهي جامعة ناشئة ،وبالتحديد
في كلية اآلداب حيث أن هناك العديد من الطالب تركوا مقاعد الدراسة للعديد من المشاكل التي مروا

بها ،من بينها المشاكل األكاديمية.
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ونظ ار ألهمية الموضوع فقد تناوله العديد من الباحثين للتعرف على تلك المشكالت ورفعها إلى

الجهات المختصة إلجاد الحلول لها ،ولم تقتصر على دولة دون أخرى ،بل شملت جميع الدول .حيث
أكدت مجموعة من الدراسات التي أجريت في العديد من الدول العربية على وجود مشكالت في التعليم
الجامعي ومن تلك الدارسات:

دراسة " صبري  " 1986و " الكاظمي  " 1994التي تناولت المشكالت التي يوجهها الطالب والطلبات
في الجامعات ومجاالتها .

بينما تناولت دراسة " العراقي  " 1984رضا الطالب عن التعليم الجامعي وطرق التدريس بالكليات
وتوفر الكتاب الجامعي .

أما دراسة الناجم (  ) 2002التي هدفت إلى التعرف على المشكالت التي يواجهها طالب وطالبات
كلية التربية بجامعة الملك فيصل وفقا للجنس والتخصص والمستوى الدراسي األول والثاني والثالث

والرابع ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي و االستبانة كأداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر

المشكالت حدة هي :عدم أخذ الشكاوي بجدية من المسئولين ،وعدم مراعاة ظروفهم في وضع جدول
االختبارات ،وزيادة األعداد في الشعبة الواحدة ،وعدم توفر المنا الديمقراطي ،وعدم موضوعية نتائج

االختبارات.

وتناولت دراسة " أبوزيد  " 1990حيث يذكر أن األحداث والتغييرات التي تنعكس على الجامعات تثير
كثي ار من التساؤالت لدى بعض القطاعات ،حول األهداف الحقيقية التي يجب أن تسعى الجامعات
إلى تحقيقها  ،وعن نوع التعليم الجامعي الذي يمكن أن يساعد على تحقيق تلك األهداف  .إذ أن
هناك مشكالت ترتبط ببرامج اإلعداد  ،وطرقه  ،وأساليبه في ضوء األدوار التي يقوم بها المعلم  ،كما
أن هناك مشكالت تتعلق بالجانب األكاديمي كافتقار القاعات الدراسية المجهزة بالوسائل التعليمية
الحديثة  ،وافتقار المناهج الدراسية التي تنمي التفكير والمهارة  ،وعدم توفر المصادر والمراجع في
المكتبات الجامعية  ،وعدم وجود برامج تنمي هوايات الطالب وعدم االهتمام باألنشطة الرياضية
والفكرية  ،كما أن هناك مشكالت تتعلق بالجانب النفسي واالقتصادي واالجتماعي واألمني التي أدت
عنه أشياء كثيرة منها التحر اللفظي والعنف داخل الحرم الجامعي .
وبناء على ما سبق تتحدد مشكلة البحث في األسئلة التالية:
* ما أبرز المشكالت التي يعاني منها طالب جامعة بني وليد؟
* ما مستوى المشكالت في الجامعة التي تتعلق بالطالب مباشر؟
2020

65

ثانياً  :أهمية الدراسة

تهدف الدراسة الكشف عن المشكالت األكاديمية التي تواجه الطالب داخل الجامعة والتي يعد

مطلبا أساسيا للعديد من الدراسات والندوات والمؤتمرات ،حيث أن تحديد هذه المشكالت سوف ينعكس
إيجابيا على اتجاهات الطالب نحو الدراسة وينمي إحساسهم بدور الجامعة األمر الذي يعزز من
دافعيتهم للتعلم والوصول به إلى النمو الشامل المتكامل.
ثالثاً :أهداف الدراسة

يسعى الباحث إلى تحقيق األهداف التالية :
 -1التعرف على مشكالت الطالب الجامعي والمشكالت المحيطة بالجانب األكاديمي.
 -2التعرف على درجة معاناة الطالب الجامعي من المشكالت التي تم ذكرها سابقا.
 -3المساهمة العلمية في معالجة المشكالت التي تواجه الطالب الجامعي.
رابعاً :مصطلحات الدراسة

 المشكلة  :هي صعوبة أو غموض أو انحراف عن الموقف الطبيعي ،يحتاج إلى تفسير  ،وإجادالحلول المناسبة للتخفيف عن حدتها أوحلها  (.التل و آخرون ) 51 ، 2006 :

 التعريف اإلجرائي للمشكلة  :هي حالة من عدم الرضا أو التوتر تنشأ عن إدراك وجود عوائقتعترض الوصول إلى الهدف أو يمكن اعتبارها نتيجة غير مرضية أو غير مرغوب فيها تنشأ من

وجود سبب أو عدة أسباب معروفة أو غير معروفة .

 المشاكل الدراسية  :هي كل الصعوبات المتعلقة بالجانب األكاديمي للطالب  ،وتؤثر على تحصيلهالدراسي ،ومسيرته األكاديمية .
 التعريف اإلجرائي للمشاكل الدراسية :بأنها عبارة عن مجموعة من الدرجات التي يحصل عليهاالطالب بعد إجابتهم على االستبيان المستخدم في الدراسة الحالية.

 الجامعة  :هي المؤسسات األكاديمية التي تقدم التعليم بأرقى و أعلى مستوياته  ،وهي توفر دراسةالمستوى الثالث و الرابع كاستكمال الدراسة االبتدائية والثانوية  ،وتمتلك ضمن أقسامها كليات متعددة،

مثل  :اآلداب – الهندسة – الطب – االقتصاد – الفنون – التربية – وغيرها من الكليات األخرى ،

وتتمتع الجامعة بصفة رسمية تمكنها من منح الطلبة شهادات البكالوريوس  -و اللسانس لخرجيها ،

أو الدكتوراه والماجستير من التخصصات الدراسات العليا .
التعريف اإلجرائي :جامعة بني وليد مؤسسة تتبع و ازرة التعليم العالي وتضم مجموعة من الكليات من
بينها كلية اآلداب والتي تأسست عام  1992تحت مسمى كلية التربية ،وتضم مجموعة من األقسام
العلمية.
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 -الطالب الجامعي :هو الفرد الذي أنها تعليمة المتوسط وتم قبوله في الكليات الجامعية حسب تحصيله

العلمي ويكون ملتزما بحضور المحاضرات ويمنح له صفة نظامي أو منتسب ورقم قيد يترتب عليه

مجموعة من الواجبات والحقوق حسب قوانين الجامعة والذي طبقت عليه أداة الدراسة الحالية.

التعريف اإلجرائي للطالب :هو الطالب النظامي والمنتسب الذي يدرس في كلية اآلداب ببني وليد وفي

أحد أقسامها المعتمدة للعام الجامعي .2021-2020

المبحث الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوالً :اإلطار النظري
تهتم الدراسة الحالية بالمشكالت األكاديمية التعليمية التي يواجهها الطالب في الجامعات ،والتي
يتطلب تحديدها من وجهة نظر الطالب وتوجيه نظر الجامعة وإدارتها إليها ،على أساس أن حل هذه
المشكالت من ضمن مسؤوليات الجامعة التي ال يمكن غض النظر عنها  ،بل تفرض على الجامعة
تقديم المشورة والتوجيه إلى الطالب  ،بهدف التوصل إلى أفضل السبل للتغلب عليها  ،وإجاد الحلول
المناسبة لها .
والمشكلة هي كل ما يتعرض له الفرد من صعوبات تواجه بشكل دائم أو مؤقت ،ويولد لديه الشعور
بعدم الرضا واالطمئنان.

وفي المجال األكاديمي هي صعوبات تواجه الطالب في حياته داخل الجامعة وخارجها ،وتسبب له
ضيقا يؤثر على درجة تكيفه مع البيئة المحيطة ،لدرجة يشعر معها بالحاجة إلى لمساعدة.

وأيضا تكون بمثابة مجموعة من المعوقات أو الصعبات التي يدركها الطالب ،والتي تمنعهم من تقدمهم
الدراسي وتلقيهم للعلم والمعرفة بأسلوب متطور ،كما تمنعهم من تحقيق األهداف التي يسعوا إليها
وتؤثر على درجاتهم وتكيفهم األكاديمي و االجتماعي والنفسي في البيئة الجامعية وخارجها ،كما
تنعكس في عدم قدرة الفرد على التفاعل مع المواقف األكاديمية؛ نتيجة لتفاعل عدة عوامل :كالقدرة
العقلية والقدرة التحصيلية والميول التربوية واالتجاهات نحو النظام التعليمي والحالة النفسية للفرد

(الخريشا .) 2009 ،

و أساليب التدريس – والتقويم ،ونظام االمتحانات وعملية الحذف واإلضافة ،وكثرة المقررات الدراسية،
وما يرتبط بها من تكليفات و أبحاث وتقارير يطلب من الطلبة القيام بها  .مما يجعلهم غير قادرين
على إصدار االستجابات المناسبة لهذه المواقف  ،مما يسبب لهم الضيق وعدم االرتياح والشعور بعدم
الرضا( .العمايرة .2008 ،ص .)42
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وترجع بعض هذه المشاكل و المعوقات إلى عوامل ذاتية للطالب نفسة  ،تتمثل في  :غموض

الرؤية والهدف الذي التحق به الطالب للكلية من أجله  ،ودراسته في التخصص بدون رغبته  ،والقصور
لدى الطالب في كيفية إدارة الوقت  ،وضعف المهارات الدراسية  ،والصعوبات والمشاكل النفسية :

كالقلق ،واإلحباط  ،والفقدان  ،والتوتر  ،وعوامل مرتبطة بالمؤسسة التعليمية  ،وتتمثل في  :البيئة
التربوية والتنظيمية التي يتلقى فيها الطالب تعليمة  ،وذلك من حيث زيادة أعداد الطلبة والتزاحم في

القاعات  ،وزيادة الضغط النفسي  ،وإهمال عملية التوجيه واإلرشاد  ،وضعف اإلمكانيات بصفه عامة.
كل ذلك يتسبب في كثير من المشكالت التي تواجه الطلبة؛ كالتسرب والهدر في التعليم ،وضعف
اإلنتاجية العلمية وضعف التحصيل ،والتخلف الدراسي وظواهر تربوية أخرى( .صقر.2003 ،ص

.)97

المشكالت األكاديمية لطالب الجامعة:

أحدثت التغيرات التي ظهرت في القرن الواحد والعشرين هزات عنيفة في منظومة التربية ،وفي

فلسفتها ومؤسساتها وأدوارها وبالتالي في منهجها وأساليبها (علي  ،)385-381 ،1990 ،لذلك فإن
تجديد التربية وتحديد سماتها ومقوماتها في عصر متغير دوما ،يظل مطلب متجدد يحتل مركز الصدارة
في البلدان المتقدمة نفسها ،الذين أعلنوا أن التربية من أجل القرن الحادي والعشرين ،ينبغي أن تكون

تربية للجميع ،وأن تكون متعددة األشكال ،مرضية للتنوع الثقافي ،ومحققة لجميع رغبات الفئات
االجتماعية والمهنية وكذا متطلبات الفرد الروحية في جميع المجتمعات المتقدمة منها والنامية.

ومما ال شك فيه أن هذه التغيرات قد أثرت بشكل كبير على بنية المجتمع :االجتماعية ،والثقافية،
واالقتصادية ،وغيرها ،وانعكس تأثير تلك التغيرات على المنظومة التعليمية والقيمية للمجتمع .ففي
الوقت الذي أستطاع فيه ا لعالم المتقدم أن يطور من نظمه التعليمية وتطبيقاته العلمية بسرعة كبيرة
وأن يتمثل مجموعة من القيم التي تعتبر ركائز لهذا التطور -مثل :إتقان العمل ،وتقدير التعليم،
وضمان حق االختالف ،والتسامح ،واحترام الرأي اآلخر ،وتعظيم أدوار المؤسسات التعليمية ،فإن
الدراسات السابقة تشير إلى التعليم الجامعي الليبي يعانى من بعض المشكالت التي يواجها الطالب
والطالبات سواء فيها األكاديمية أو الشخصية أو النفسية أو االجتماعية ،وتلخص الدراسات السابقة
بعض المشاكل التي يعاني منها الطالب من وجهة نظرهم إلى :
 .1مباني جامعية مهيبة الظاهر محبطة الباطن.
 .2مكتبات جامعية قليلة اإلمكانيات.
 .3برامج تعليم وتدريب مغرقة في بعدها التاريخي.
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 .4تسلط اإلدارة الجامعية القاهرة ألماني الشباب.
 .5قصور المعامل واألجهزة والمراجع العلمية.

 .6تخريج أعداد في تخصصات سوق العمل ال يحتاج إليها .

كل هذه األسباب أدت إلى انخفاض ملحوظ في المستوى العلمي للطالب ،وظهور البطالة ،وقبول
الخريجين لبعض الوظائف التي تختلف عن الوظائف التي أهلتهم لها الجامعات ،وقبول أجور أقل من

األجور التي توقعوا الحصول عليها بعد تخرجهم ،وذلك بسبب عدم انسجام سياسات القبول بالجامعات
مع احتياجات خطط التنمية االجتماعية االقتصادية.
كما أن من بين العوامل التي تحد من قدرة الجامعة في المجتمعات النامية على القيام بدورها بفاعلية

نوعية التربية التي تقدمها لطلبتها؛ فهي تربية ال تؤدي إلى تغيير مواقف الطالب السلبية من الجامعة،
وال إلى تغيير اتجاهاتهم السلبية  ،وال تنمية قدراتهم على مواجهة مشكالتهم  ،ويرجع السبب في ذلك
أن الوطن العربي قد حدثت فيه تطورات كثيرة لم تستطع الجامعات العربية مالحقتها بأسلوب متطور
يناسبها ،ومن ثم ظلت كما هي بأسلوب الدراسة القديم فيها ،ونظم امتحانات العتيقة التي تتبعها،
ونقص الموارد الم ادية والبشرية التي تعاني منها ومن منطلق أهمية الجامعة في مسايرة التغيير،
والحفاظ على القيم المجتمعية األصيلة ،وطرح الحلول والبدائل لمشكالت المجتمع ،وقضاياه المصيرية،

يصبح على الجامعات مسئولية إعادة النظر في فلسفتها ،وبرامجها ،وتنظيماتها الحالية ،لتحقيق
ال مطالب التي تمليها التنمية في ثوبها المجتمعي الجديد ،الذي يستهدف توفير كوادر فنية مؤهلة لفهم
هذه التحوالت الخطيرة في بنية المجتمع وقطاعاته ،الذي سيوكل إليه مهمة تحقيق االعتماد على

الذات ،وتنمية تكنولوجيا مناسبة ،وتهيئة الفرص للمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المتصلة بتطوير

حياة اإلنسان والمجتمع ككل(.زاهر( ،)207 ،1987 ،حسانين.)101 ،1993 ،
و لتحقيق ما سبق فإن األمر يتطلب إكساب الشباب الجامعي معرفة أساسية في مهارات معينة وعلوم
معينة ،واالختبار الحقيقي هو في قدرة الشباب على مواجهة المشكالت التي كان قد أعد لمواجهتها،
لذلك فإن وظيفة الجامعة لم تعد فقط تعليم وتعلم الشاب كيف يعيش ،إنه يستطيع أن يعيش بدونها،

إن وظيفة الجامعة تزويد الشاب برؤية نافذة وبصيرة واضحة في طبيعة األفكار والتيارات والقيم التي
تعصف من حوله ،وقدرته على التعايش مع نفسه وواقعه ومشكالته بصورة صحيحة (رضا.1994 ،
ص.)18
وذلك يرتبط بأن تحاول الجامعة التغلب على المشكالت التي يواجهها الشباب بصفة عامة واألكاديمية

بصفة خاصة .ربما إن المشكالت األكاديمية من أهم العقبات التي تواجه الطلبة في التعليم العالي
والجامعي حيث ال يقتصر تأثيرها على الطالب بل يمتد إلى مستوى إنتاجية المؤسسة التي ينتمي إليها،
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فقد تطرقت العديد من األدبيات المتعلقة بالمشكالت األكاديمية إلى عدد من العوامل التي لها تأثير
مباشر وغير مباشر على حدة هذه المشكالت.
وقد أرجعت الدراسات هذه العوامل إلى عاملين رئيسين:
• عوامل ذاتية للطالب نفسه

• عوامل تنظيمية تعود للمؤسسة التعليمية.
_ وتتمثل العوامل المرتبطة بالطالب في :

• غموض الرؤية والهدف لدى الطالب اللتحاقه بالكلية ،واختياره التخصص الذي قد يكون بسبب
إرضاء الوالدين أو الزمالء
• القصور لدى الطالب في كيفية إدارة الوقت واستخدامه األمثل.
• ضعف المهارات الدراسية لدى الطلبة.

• الصعوبات والمشاكل النفسية التي تواجه الطلبة كالقلق ،واإلحباط ،والفقدان ،والتوتر......الخ.
• شعور الطالب بعدم التوافق النفسي واالجتماعي مع الجامعة.
• توفر الجو األسري المالئم للدراسة والتحصيل.

• محدودية دخل األسرة وانخفاض المستوى المعيشي لها.
• معاناة الطالب من صعوبة توفير وسائل النقل لحضور المحاضرات .بسبب نقص البنزين وغالء
أسعار النقل الجامعي.

• التركيز على الطالب وتمكينه في جانب مهارات التعليم األساسية مثل  :مهارات القراءة والكتابة.
• إهمال الطالب لالستعداد والتحظير لحضور المحاضرات.
_ وتتمثل العوامل المرتبطة بالمؤسسة التعليمية في:

البيئة التربوية والتنظيمية التي يتلقى فيها الطالب تعليمه ،فلها تأثير كبير على إنتاجيته .وذلك من

حيث زيادة أعداد الطلبة ،وتزاحم في القاعات الدراسية  ،وزيادة الضغط النفسي  ،والميل إلى التنافس
العام  ،مع اإلعالء من شأن الطلبة المتفوقين دراسيا  ،وإهمال عملية التوجيه واإلرشاد .

وضعف اإلمكانات بصفة عامة ،كل ذلك يتسبب في وجود كثير من المشكالت التي تواجه الطلبة
كالتسرب و الهدر في التعليم  ،وضعف اإلنتاجية العلمية وضعف التحصيل ،والتخلف الدراسي وظواهر

تربوية أخرى (أحمد 1991.ص. )37

وإضافة إلى ذلك نجد أن عدم فهم الطالب للنظام الدراسي األكاديمي واإلجراءات اإلدارية المستخدمة،
وضعف نظام اإلرشاد األكاديمي  ،وتركيز اإلدارة على التدريس وإهمالها األنشطة االجتماعية والثقافية
والرياضية الالزمة لتجديد نشاط الطلبة  ،وإجراءات العقاب والثواب المتبعة  ،لها تأثير على ظهور
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المشكالت األكاديمية وبالتالي على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة  ،كما تؤكد نتائج الدراسات
السابقة .
ويضيف البعض أن مشكالت الطالب الجامعي في بعض الجامعات الليبية ،يمكن حصرها في :القبول
والتسجيل ،وضعف كفاءة بعض أعضاء هيئة التدريس ،وتدنى اهتمام بعض الطالب ،المنهج والمواد
المقررة ،نظام الدراسة واالمتحانات ،الخدمات الصحية ،خدمات النقل ،اإلسكان ،الترفيه والنشاط.
كما أن هناك مشكالت تتعلق بقلة األمن مما يؤدي إلى التحر داخل الحرم الجامعي ،الذي يولد منه
قلة الدافعية للدراسة.
و باستقراء ما سبق من تلخيص ألهم المشكالت التي تواجه طالب الجامعة كما وردت في األدبيات
التربوية يتضح أن أهم المشكالت األكاديمية التي تواجه طالب وطالبات الجامعة في المجتمع الليبي
و العربي يمكن تلخيصها في المحاور التالية (األستاذ الجامعي ،القاعات الدراسية والمعامل ،المقرر
الدراسي ،والمكتبة الجامعية ،و الجدول الدراسي ،واالختبارات واإلرشاد األكاديمي) وفيما يلي عرض
لكل محور من هذه المحاور المختلفة:
 1األستاذ الجامعي.

ويتضمن مشكالت تتعلق بإدارة المحاضرة وأخرى تتعلق بالمقررات وطرق التدريس .حيث توصلت
الدراسات السابقة إلى أهم المشكالت الفرعية المتعلقة بعضو هيئة التدريس هي:

أ .مشكالت تتعلق بإدارة المحاضرة والساعات المكتبية  :وتمثلت في تبديل مواعيد المحاضرات ،وعدم
والحزم مع الطلبة والطالبات  ،وعدم العدالة في كثير من األحيان  ،وعدم التزام البعض بمواعيد بداية
ونهاية المحاضرات ،والتغيب في كثير من أحيان بدون ظروف قاهرة ،وعدم تزويد الطالب بدرجاتهم
في الواجبات واالختبارات  ،وعدم مراعاة الفروق الفردية بين الطالب ،ومعاقبة الطالب من أول تقصير

يرتكبه الطالب  ،وتكليف الطالب بكثير من الواجبات والتكليفات األسبوعية  ،ضعف اهتمام األستاذة
بالمشكالت الدراسية التي يواجها للطالب  ،وعدم حرص أستاذ المقرر على فهم الطالب لموضوعات
المحاضرة وعدم استجابة كثير من األساتذة ألسئلة الطالب أثناء المحاضرة  ،وعدم التزام بعض
األساتذة بالتواجد في الساعات المكتبية.
ب .مشكالت تتعلق بالتعامل مع المقررات الدراسية واالختبارات :وتمثلت في عدم تزويد الطالب
بخطط دراسية واضحة للمقرر في بداية الفصل الدراسي  ،استخدام طرق تدريس تقليدية  ،وضعف
األساتذة من حيث تأهيله التربوي وكفأته العلمية في التخصص  ،وعدم تنفيذ أعضاء هيئة التدريس
للخطة الدراسية  ،وعدم استخدام أساتذة المقرر طرق وأساليب حديثة في تدريس المواد النظرية ،وعدم
وضع أسئلة االختبارات بطريقة واضحة وشاملة للمنهج.
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 2القاعات الدراسية والمعامل .
يمكن تلخيص أهم مشكالت القاعات الدراسية والمعامل فيما يلي:
أ .عدم توافر الوسائل اإليضاحية واألجهزة المعينة على التدريس.

ب .عدم توافر المعامل والمختبرات المجهزة بالجامعة.
ج .تشتت القاعات الدراسية بين عدة مباني متباعدة.
 3المقرر الدراسي .

وتلخصت أهم المشكالت الفرعية للمقرر الدراسي فيما يلي:
أ .عدم توافر المراجع المرتبطة بالمقررات الدراسية.

ب .وجود حشو بالمقررات الدراسية ال فائدة منه في الحياة.
ج .تكرار الموضوعات بين المقررات الدراسية المختلفة.
د .تدريس المقررات العملية بأسلوب نظري.
ه ب زيادة المقررات العامة عن مقررات التخصص.
و .اعتماد المقررات الدراسية على الحفظ واالستظهار.
 4المكتبة الجامعية .

وتلخصت أهم المشكالت الفرعية للمكتبة الجامعية فيما يلي:

أ .عدم احتواء المكتبة الجامعية على مراجع حديثة في مجال التخصص.

ب .عدم تعاون الموظفات مع الطالبات في المكتبة الجامعية.
ج .عدم مناسبة أوقات العمل في المكتبة الجامعية للطالب.
د .عدم وجود خدمة الكرتونية للمراجع.

ه ب .عدم وجود طرق استعارة منتظمة ودقيقة بالمكتبة الجامعية.
و .عدم توافر المقاعد المناسبة داخل المكتبة.
ز .عدم توافر خدمات النسخ والتصوير داخل المكتبة.
 5الجدول الدراسي .
وتتلخص أهم المشكالت الفرعية للجداول الدراسية فيما يلي:
أ .المحاضرات متتالية بدون استراحة.
ب .وجود تعارضات في مواعيد المواد بالجداول الدراسية.
ج .وجود محاضرات بعد اليوم التدريبي.
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 6االختبارات .
وتتلخص أهم المشكالت الفرعية لالختبارات فيما يلي :
أ .كثرة االختبارات في الفصل الدراسي الواحد.

ب .تقيس االختبارات الحفظ واالستظهار .

ج .يشمل جدول االختبارات النهائية أكثر من مقرر في اليوم الواحد.
د .استخدام االختبارات كمعيار وحيد في تقويم الطالبة.
هب .عدم تنوع أسئلة االختبارات.

 7اإلرشاد األكاديمي .

وتتلخص أهم المشكالت الفرعية لإلرشاد األكاديمي فيما يلي:

أ .عدم قيام المرشد األكاديمي بتوجيه الطالب لتسجيل المقررات حسب الخطة الدراسية.

ب .عدم مواظبة المرشد األكاديمي على الحضور بانتظام خالل فترة الحذف واإلضافة في اإلرشاد
األكاديمي.
ج .عدم حرص المرشد األكاديمي على شرح جوانب الغموض فيما يتعلق باللوائح الدراسية للطالب .
ثانيا  :الدراسات السابقة

تناول الباحث فيما يلي عرضا لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة سواء بطريقة

مباشرة أو غير مباشرة مرتبة ترتيبا تاريخيا من األقدم إلى األحدث ،بدء بالدراسات العربية يليها
الدراسات األجنبية ،ثم التعقيب على هذه الدراسات وبيان مدى االستفادة منها ومدى االختالف بينها
وبين الدراسة الحالية ،وذلك على النحو التالي:
 1الدراسات العربية:

 -1دراسة إحسان األغا  ،وصالح الدين أبو ناهية (  ، ) 1989في فلسطين بعنوان "بناء قائمة

المشكالت الدراسية لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة"  ،هدفت إلى التعرف على المشكالت الدراسية
لطلبة الجامعة اإلسالمية ،ولقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي حيث تكونت عينة الدراسة

من (  ) 657طالبا وطالبة  ،من كليات اآلداب والتجارة والعلوم والتربية ،وباستخدام قائمة المشكالت
الدراسية من إعداد الباحثان  ،وأظهرت نتائج الدراسة أن الطالب يعانون من معظم مشكالت القائمة،

وكان ترتيب هذه المشكالت حسب أهميتها وتكرارها على النحو التالي:

االمتحانات والتقويم  ،النظام االكاديمي  ،عملية التعليم الجامعي  ،المستقبل التعليمي والمهني ،

محتوى المقررات الدراسية  ،العالقات التفاعلية  ،المشكالت الشخصية المرتبطة  ،بالدراسة ( ،األغا،
إحسان ،أبو ناهية ،صالح)252- 177 ، 1989 :
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 -2دراسة الناجم ( ، )2002وهي بعنوان ( المشكالت التي يواجهها طالب وطالبات كلية التربية
بجامعة الملك فيصل في مدينة السعودية وفقا للجنس والتخصص والمستوى الدراسي األول والثاني

والثالث والرابع) ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي و االستبانة كأداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى
أن أكثر المشكالت حدة هي :عدم أخذ الشكاوي بجدية من المسئولين ،وعدم مراعاة ظروفهم في وضع

جدول االختبارات ،وزيادة األعداد في الشعبة الواحدة ،وعدم توفر المنا الديمقراطي ،وعدم موضوعية
نتائج االختبارات  ،ولم توجد فروق بين الجنسين فيما يتعلق بمراعاة ظروف الطالب والطلبات لظروفهم
في وضع الجدول الدراسي وعدم أخد شكاوي الطالب والطالبات  ،وسوء وضع أسئلة االختبارات ،

وافتقار المناهج الدراسية التي تنمي التفكير والمهارة.

 -3ودراسة حمادة والصاوي ( ، )2004وهي بعنوان( تحديد أهم العوامل الكامنة وراء تعثر الطالب
المنذرين بجامعة الكويت) حيث قسمت الدراسة العوامل المسببة لتدني التحصيل الدراسي للطلبة
المنذرين وضعف معدلهم التراكمي إلى ثالث مجموعات وهي :العوامل الشخصية ،والعوامل التعليمية،
والعوامل اجتماعية .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة أن العوامل
التعليمية أكثر تأثير على تدنى التحصيل الدراسي للطلبة المنذرين وضعف معدلهم التراكمي ،فقد

جاءت في الترتيب األول ،وتتمثل هذه العوامل في :طرق التدريس وعضو هيئة التدريس والمناهج
واالمتحانات .أما العوامل الشخصية والمتعلقة بالطالب ومدى اهتمامه بالتعليم ،فتأتي في الترتيب
الثاني.
 -4دراسة القطب ومعوض ( )2007والمعنونة ( مشكالت طالب جامعة طيبة في السعودية وأثرها
على تحصيلهم العلمي) واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة للدراسة .وقد
توصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من المشكالت الشخصية والمشكالت األكاديمية ،ومشكالت

الخدمات والمرافق الجامعية ،والمشكالت األسرية ،تواجه طالب الجامعة وتؤثر على مستوى تحصيلهم

ال علمي ومستواهم الدراسي ،واتجاهاتهم نحو البيئة الجامعية ،بدرجة مرتفعة ،كما توصلت الدراسة إلى

أن مشكالت الخدمات والمرافق الجامعية تؤثر بدرجة متوسطة على تحصيل الطالب العلمي ،كما أنها

تؤثر بدرجة كبيرة على اتجاههم نحو البيئة الجامعية .وقد كشفت الدراسة أيضا عن وجود فروق جوهرية

دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات لصالح الطالب حول تأثير مشكالت الخدمات والمرافق الجامعية
على اتجاهاتهم نحو البيئة الجامعية.

 -5وأجرى العقيلي وأبو هاشم ( )2009والمعنونة ( المشكالت األكاديمية التي يواجها طالب الكليات
اإلنسانية بجامعة الملك سعود في السعودية وعالقتها ببعض المتغيرات) استخدمت الدراسة المنهج
الوصفي المسحي ،واألسلوب المقارن ،واستبيان المشكالت األكاديمية كأداة للدراسة .ومن أهم النتائج
74

2020

التي توصلت إليها الدراسة أن أكثر المشكالت تأثيرا ،كانت تلك المشكالت المرتبطة بالمقررات الدراسية
والتي تتمثل في زيادة كمية الموضوعات المقررة ،وصعوبة فهم مواضيع بعض المقررات ،وعدم ارتباط
المواضيع بالواقع ،بينما أقلها شيوعا هو عدم كفاية الوقت المخصص للدراسة.
 -6ودراسة العازمي ( )2013وهي بعنوان (المشكالت األكاديمية التي يواجها طلبة كلية التربية
األساسية بدولة الكويت ) واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كاداه للدراسة ،وقد

أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية أن المشكالت التي تتعلق بأساليب التدريس ،وبمصادر المعلومات
والتكنولوجيا ،وبالمقررات الدراسية ،وبنظم االمتحانات ،كانت بدرجة مرتفعة ،بينما المشكالت التي
تتعلق بنظام اإلرشاد األكاديمي ،وبأساليب تعامل أعضاء هيئة التدريس ،وبتنظيم المحاضرات ،كانت

بدرجة متوسطة.

 -7أما دراسة معشي ( )2013والمعنونة ( المشكالت األكاديمية والنفسية واالجتماعية الشائعة التي
تواجه الطالب الجامعي بجامعة جازان في السعودية ) وهدفها التعرف على العالقة بين هذه المشكالت
والمعدل التراكمي لدى أقراد العينة  .وقد قام الباحث بإعداد مقياس للمشاكل طبقه على ( )366طالبه

وطالبه .وتم التوصل إلى وجود مستوى عال من المشكالت األكاديمية والنفسية واالجتماعية لدى
طالب وطالبات الجامعة ،وأيضا وجود عالقة ارتباطية عكسية بين المشكالت األكاديمية والنفسية

واالجتماعية والمعدل التراكمي.
 -8ودراسة درويش ،ولحريبي ( ، )2013التي هدفت إلى التعرف على المشكالت األكاديمية لدى
طالبات جامعة األمير سلمان في السعودية  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،واالستبيان

كأداة للدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر المشكالت هي المشكالت المتعلقة بالقاعات والمعامل
والوسائل التعليمية ،بينما جاء محور المقررات والجداول الدراسية كأقل المشكالت .وقد أظهرت نتائج

الدراسة أن هناك فروقا تعزى لمتغير الكلية ،بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى
لدراسي باستثناء محور الشبكة التلفزيونية.
 -9ودراسة مير از ( )2015وهي ( المشكالت التي تواجه الطالب المستجدين في فرع الجامعة العربية
بالسعودية في المجال األكاديمي ،واإلداري  .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،واالستبيان كأداة
للدراسة .ومن أبرز النتائج :عدم تمكن الطالب من مهارات اللغة اإلنجليزية ،وعدم وجود مراقبة ألداء
الطالب المستجد ،وصعوبة فهم الطالب المستجد من بعض أعضاء هيئة التدريس الناطقين باللغة
اإلنجليزية ،وخوف الطالب من صعوبة أسئلة االختبارات ،وتسجيل الطالب اسم المقرر دون معرفة
اسم أستاذ المقرر.
2020

75

 2الدراسات األجنبية:
 -1دراسة(  ، )Jaggia and Kelly (1999هدفة الدراسة إلى تحديد مجموعة العوامل التي تؤثر
على مستوى األداء األكاديمي لعينة من الطالب الجامعيين باستخدام المعدل التراكمي كمقياس لمستوى
األداء األكاديمي للطالب .وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من العوامل المتعلقة بالمناهج

الدراسية وطريقة التدريس ،وعضو هيئة التدريس ،وخصائص الطالب ،وخصائص أسرة الطالب

والمستوى التعليمي بها ،واستقرار المجتمع األسري الذي يعيش فيه الطالب يمثل أهم العوامل التي تؤثر
على أداء الطالب األكاديمي .كما توصلت الدراسة إلى أن الفترة التي يقضيها الطالب في الجامعة

يوميا ،ومستوى دخله ليس لها عالقة بمستواه األكاديمي.

 -2ودراسة )  ،) Digresia 2002هدفت الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة على األداء األكاديمي
لطالب الجامعات األرجنتينية ،وذلك بالتطبيق على عينة من الجامعات الحكومية .وأهم ما توصلت
إليه الدراسة أن النظام الداخلي للجامعات ،بما فيها من مقررات تدريس ،ومناهج تعليمية ،ونظم

امتحانات وغيرها من العوامل الداخلية للجامعات ،تعد من العوامل التي تؤثر على مستوى األداء
األكاديمي للطالب.

كما أوضحت الدراسة أن الخصائص التي يتمتع بها الطالب وعضو هيئة التدريس ،من حيث مدى
اهتمام كل منهم بالعملية التعليمية ،واستثمار الوقت وتنظيمه ،تعد أيضا من العوامل التي تؤثر على

األداء األكاديمي للطالب.

 -3وهدفت دراسة ()  ) Doygun & Gulec 2012إلى التحقق من المشاكل التي تواجه طالب
الجامعات ،وكذلك إلى تحديد وجهات نظر الطالب حول المشكالت التي تواجههم .وكان من أهم
النتائج بجامعة أولو داغ في تركيا أن الغالبية العظمى من الطالب يفضلون اإلقامة مع أسرهم ،وهناك

نسبة كبيرة من الطالب ال يعلمون شيئا عن األشخاص الذين يمكن أن يساعدوهم في مشاكلهم ،وأنهم

بصورة عامة يواجهون صعاب .وأشارت النتائج إلى أن الطالبات أكثر معاناة من القلق حول المستقبل
والبطالة.

التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل العرض السابق للدراسات السابقة يتضح :
 -1أن الدراسات اختلفت من حيث الدول التي أجريت بها مثل  ،فلسطين  ،الكويت ،المملكة العربية
السعودية و األرجنتين وأمريكا  ،تركيا.
 -2معظم الدراسات أجمعت على أن الطالب بالجامعات يعانون من مشكالت متعددة تتمثل في
مشكالت تعليمية ونفسية واجتماعية ،ولكن بدرجات متفاوتة.
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 -3معظم هذه الدارسات قامت بتصميم وتطبيق االستبانة .
 -4معظم الدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي.
 -5واتضح أيضا أن هناك عديد من الدراسات التي تناولت مستوى األداء األكاديمي أو التحصيل
الدراسي للطالب في مؤسسات التعليم العالي ،والتي تتأثر بالمشكالت التي يواجهها الطالب
بالجامعات.
 -7تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مكان وزمان تطبيقها وعدد أفراد مجتمع الدراسة
وعينتها  ،وأداة الدراسة.
المبحث الثالث  :منهج الدراسة وإجراءاتها
يتضمن هذا المبحث عرضا إلجراءات الدراسة التي اعتمدتها الباحث للتحقق من أهداف الدراسة
التي تدرس بعض المشكالت التي يواجهها طالب جامعة بني وليد والتي تحد من التعلم ويتضمن
منهج الدراسة ،تحديد مجتمع الدراسة ،واختيار عينة الدراسة ،وتحديد أداة الدراسة ،وفما يأتي عرض
تفصيلي لتلك اإلجراءات:
أوال  :منهج الدراسة :
استخدم الباحث األسلوب الوصفي التحليلي الذي يعد من أنسب المناهج لهذه الدراسة ،نظ ار لما يوفره
من إمكانية التوصل إلى الحقائق الدقيقة ،والظروف القائمة المتعلقة بموضوع الدراسة .
ثانيا  :مجتمع الدراسة :
يشمل مجتمع الدراسة الحالية من طالب كلية اآلداب بجامعة بني وليد للعام الدراسي ( 2020ب
2021م).
ثالثا  :عينة الدراسة :
تم اختيار العينة بالطريقة المقصودة ونظ ار للظروف العامة و لصعوبة التنقل بين كليات جامعة بني
وليد و باعتبار الباحث عضو هيئة تدريس بكلية اآلداب تم اختيار عينة الدراسة من طالب كلية
اآلداب بجامعة بني وليد وقد بلغ عدد طالب هذه العينة ( )76إذ تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،و
قد تم توزيع االستبانة عليهم .جدول رقم ( )1يبين ذلك.
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الجدول رقم ()1
األقسام العلمية في كلية اآلداب بني وليد وعدد طالبها
الذكور

اإلناث

المجموع

القسم
علم النفس

9

42

51

علم االجتماع

1

21

22

فلسفة

4

22

26

التاريخ

9

8

17

الجغرافيا

7

4

11

األثار

7

1

8

اإلعالم

29

27

56

مكتبات ومعلومات

4

22

26

اللغة العربية

1

4

5

اللغة اإلنجليزية

16

70

86

اللغة الفرنسية

5

8

13

92

229

321

المجموع
رابعا :حدود الدراسة

-1حدود الدراسة:

أ-الحدود البشرية :تم إجراء الدراسة الحالية على عينة من طالب وطالبات كلية اآلداب بجامعة بني
وليد في جميع التخصصات.

ب ب الحدود الزمانية :تم إجراء هذه الدراسة في الفترة ما بين (..)2021 _ 2020
ج ب الحدود المكانية :تم إجراء هذه الدراسة داخل كلية اآلداب في مدينة بني وليد.
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خامساً  :أداة الدراسة

من أجل تحقيق أهداف الدراسة لمعرفة أهم المشكالت التي يواجهها طالب جامعة بني وليد قامت

الباحث بإعداد استبانة مفتوحة من خالل إجراء دراسة استطالعية تم تطبيقها على عينة عددها
) (150من طالب وطالبات كلية اآلداب الموافق يوم (السبت بتاريخ 2021/5/29م)  ،وتضمنت
السؤال التالي :
 باعتبارك طالبا في جامعة بني وليد  ،ما المشكالت التي تواجهها داخل كليتك ؟وبعد تجميع االستبانة المفتوحة والتي كان عددها ) (150من طالب وطالبات كلية اآلداب بجامعة
بني وليد  ،تم تفريغ االستجابات وتنظيمها واستبعاد التشابه والتكرار وعدم وضوح بعض المشكالت أو
عدم عالقتها بالوسط الجامعي بشكل دقيق.
وعلى ضوء ما سبق قامت الباحث بتصميم االستبانة المغلقة والتي سوف يقيس بها المشكالت التي
تواجه الطالب بالجامعة وبلغ عددها ) (73فقرة .
سادساً  :صدق االستبانة
يعد الصدق من الشروط األساسية الواجب توفرها في االختبارات والمقاييس النفسية ،وهو قدرة االختبار
أو المقياس على قياس الشيء الذي وضع من أجل قياسه (زكريا محمد الطاهر وآخرون ()45:1999
و للتأكد من صدق االستبانة لقياس المشكالت قامت الباحث بعرضها على مجموعة من المحكمين
المتخصصين لبيان سالمة الفقرات من حيث صياغتها اللغوية وشموليتها لقياس المشكالت وحذف أو
إضافة أو تعديل للفقرات لتناسب تحقيق أهداف البحث ،وقد بلغ عدد فقرات االستبانة بصيغتها النهائية
( )50فقرة في أربع أبعاد.
حيث تم استبعاد ( )23فقرة منها ما هو مكرر ومنها ما هو ال يندرج تحت المشكالت وهي
،71،70،69،68،67،66،65،64،63،62،61،60،59،55،54،35،33،30،26،19،18
.73،72
وعلى ضوء ما سبق تم اعتماد استبانة الدراسة التي تقيس" المشكالت التي يواجهها الطالب " الذي
كان الهدف منها التعرف على أهم هذه المشكالت .وقد تم تقسيمها إلى أربعة أبعاد على النحو التالي:
البعد األول  /مشكالت تتعلق بالطالب  ،وتمثلها العبارات ( 1 – 5 – 6 – 9 – 13 – 17 – 14
)18 – 28 – 29 – 39 – 44 – 45 – 48 – 50
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البعد الثاني  /مشكالت تتعلق باألستاذ الجامعي  ،وتمثلها العبارات ( 2 – 4 – 7 – 21 – 22
)23 – 31 – 42

البعد الثالث  /مشكالت تتعلق بالمنهج وطرق التدريس والوسائل التعليمية  ،وتمثلها العبارات 15
) )3-15-8– 19 – 26 – 27 – 30 – 33 – 34 – 36 – 37 – 41 – 49
البعد الرابع  /مشكالت تتعلق بالمبنى الدراسي وتمثلها العبارات ( 10 – 11 – 12 – 16 – 20
)– 24 – 25 – 32 – 35 – 38 – 40 – 43 – 46 – 47
و تم توزيع وتطبيق االستبانة على أفراد من العينة البالغ عددهم ) (76طالب وطالبة في كلية اآلداب
بجامعة بني وليد  ،الموافق يوم (األربعاء بتاريخ 2021/6/16م) .الملحق رقم ( )4يوضح ذلك

وقد اعتمدت الباحث طريقة االتصال المباشر  ،حيث أشرف على عملية التطبيق  ،وقامت الباحث

بتوضيح أهداف االستبانة وطريقة اإلجابة عليها  ،وطلب من أفراد العينة اإلجابة بكل صدق
وموضوعية.
سابعاً  :الوسائل اإلحصائية المستخدمة
استخدم الباحث الوسائل اآلتية :
 1الوسط الفرضي المرجح.
 2االختبار التائي لعينتين مستقلتين.
المبحث الرابع :عرض النتائج وتفسيرها
يتضمن هذا المبحث عرضا للنتائج التي توصل إليها الباحث وفق البينات التي تحصلت عليها من
خالل استجابات أفراد عينة الدراسة ،إذ قامت بتحليلها ومعالجتها إحصائيا ومناقشتها وفق أسئلة
الدراسة ،ومن أجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من أهدافها قامت الباحث باآلتي:
_ اإلجابة عن التساؤل األول من تساؤالت الدراسة والذي ينص على:
ما أبرز المشكالت التي يعاني منها طالب جامعة بني وليد؟
رصدت الدرجات التي تحصل عليها أفراد العينة على استبانة المشكالت ثم حللت البيانات إحصائيا
باستخدام البرنامج اإلحصائي ) (SPSSتم حللت باستخدام الوسط المرجح  .والجدول رقم ()2
يوضح ذلك.
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الجدول رقم ()2
يوضح الوسط الفرضي المرجح والترتيب للمشكالت
المشكالت

ت

الوسط
الفرضي

الترتيب

1

االنفالت األمني

3.13

14

2

عدم مراعاة األستاذ للظروف الصعبة األمنية و االقتصادية

1.98

37

3

عدم توفر وسائل اإليضاح الكافية للمواد الدراسية داخل القاعات الدراسية

3.96

9

4

تكليف بعض األساتذة للطلبة بالواجبات التي يصعب القيام بها

2.22

29

5

انقطاع التيار الكهربائي باستمرار في الكلية والبيت

3.44

10

6

انعدام التفاعل بين الطلبة في الكليات المناظرة

3

16

7

عدم التخصص لبعض األساتذة في بعض المواد العلمية

3.25

12

8

قلة المصادر والمراجع العلمية في الكلية والجامعة

3.28

11

9

عدم وجود النشاطات الترفيهية في الكلية

2.99

17

 10عدم توفر القاعات الدراسية الكافية للطلبة

2.87

19

 11عدم االهتمام بالمرافق الصحية بالكلية والجامعة

2.28

28

 12عدم توفر الماء البارد والصالح للشرب في الكلية بشكل مجاني

2.11

33

 13قلة الوقت المخصص الستراحة الطالب بين المحاضرات

4.01

7

 14سوء معاملة بعض أفراد األمن الجامعي للطلبة

4.04

6

 15عدم تخصيص شبكة اإلنترنت للطلبة أو الجامعة

2.06

34

 16عدم االهتمام بنظافة بعض القاعات الدراسية في الكلية من قبل اإلدارة

3.11

15

 17ارتفاع أجور النقل المؤدية إلى الكلية أو الجامعة

2.15

31

 18صعوبة الوصول إلى الكليات بسبب عدم توفر وقود في المدينة

3.17

13

 19تكرار توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا

1.19

47

 20عدم توفر معدات الوقاية لجائحة كورونا في الكليات

1.89

39

 21كثرة غياب أعضاء هيئة التدريس

 22عدم االهتمام بالفروق الفردية بين الطالب

2.89

18

1.63

41

 23عدم التزام أعضاء هيئة التدريس بمشاريع التخرج

2.77

21

 24عدم وجود دورات مياه صالحة لالستعمال في الكليات

4.08

4
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 25عدم تخصيص أماكن خاصة لالستراحة للبنات

3.89

9

 26عدم توفر اإلمكانيات الالزمة في المعامل

1.11

49

 27احتواء المناهج على مقررات دراسية تقليدية

2.13

32

 28عدم االهتمام بالنظافة العامة داخل الكافتيريا

2.33

27

 29افتقار الجامعة لبعض التخصصات الجامعية
 30وجود تكرار بين مضمون عدد من المقررات

2.43

26

4.06

5

 31خروج بعض األساتذة عن موضوع المحاضرة

4.12

3

 32تهوية القاعات غير جيدة

1.27

46

 33كثرة المحاضرات في اليوم الواحد

2.61

23

 34صعوبة أسئلة االمتحان

2.71

22

 35إضاءة القاعات غير مناسبة

1.61

42

 36تعارض مواعيد محاضرات المقررات النظرية والعملية

1.53

43

 37كثافة المادة العلمية التي تقدم في المحاضرة الواحدة

4.33

1

 38بعد المسافة بين مدخل الجامعة والقاعات الدراسية

2.50

24

 39ارتفاع أسعار الكتاب الجامعي

2.17

30

 40ازدحام قاعات التدريس بالطالب

1.66

40

 41صعوبة المقررات الدراسية المقررة

3.99

8

 42عدم اهتمام األستاذ بفهم الطالب للمحاضرة

4.14

2

 43عدم االهتمام بنظافة وتنسيق ساحة الكلية

1.99

36

 44توقف الدراسة بسبب عدم توفر األمن في بعض الكليات

1.51

44

 45عدم احترام الطالب للحرم الجامعي

1.04

50

46

عدم وجود تبريد داخل القاعات مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة
وتشتت االنتباه داخل المحاضرة

2.82

20

 47قلة االهتمام بتنظيف الوسائل التعليمية

1.45

45

 48أدرس في تخصص لم أكن أرغب فيه

1.12

48

 49أعاني من وجود أكثر من امتحان في اليوم الواحد

1.92

38

 50أعاني من ضعف الدافعية للدراسة

2.01

35
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جدول رقم ()3
يوضح الترتيب التنازلي للمشكالت
ت

الوسط الفرضي

المشكالت

1

كثافة المادة العلمية التي تقدم في المحاضرة الواحدة

4.33

2

عدم اهتمام األستاذة بفهم الطالب للمحاضرة

4.14

3

خروج بعض األساتذة عن موضوع المحاضرة

4.12

4

عدم وجود دورات مياه صالحة لالستعمال في الكليات

4.08

5

سوء معاملة بعض أفراد األمن الجامعي للطلبة

4.04

6

قلة الوقت المخصص لالستراحة الطالب بين المحاضرات

4.01

7

صعوبة المقررات الدراسية المقررة

3.99

 بالرجوع الى الجدول رقم ( )4والى الفقرة األولى التي تحصلت على المرتبة األولى ونصت على(كثافة المادة العلمية التي تقدم في المحاضرة الواحدة) بوسط فرضي ) (4.33يمكن أن يرجع السبب
في ذلك أن بعض المقررات الدراسية يشمل على وحدات طويلة مما يجعل الطالب غير قادر على

مراجعته خالل الفصل الدراسي أو السنة الدراسية  ،حيث يقوم أعضاء هيئة التدريس بإعطاء الطالب
الكثير من الكتب والمقررات التي ال يستطيع الطالب استيعابها لتداخلها وكثرتها.

 أما بخصوص الفقرة التي تحصلت على الترتيب الثاني التي نصت على (عدم اهتمام األساتذة بفهمالطالب للمحاضرة) بوسط فرضي ) (4.14ويمكن أن يرجع السبب إلى أن الكثير من أعضاء هيئة
التدريس يفتقرون إلى طرق التدريس والوسائل التعليمية التربوية الحديثة بحيث يركزون على مستوى

الحفظ والتذكر من العمليات العقلية فقط خالل أداء المحاضرات أو عملية التقويم  ،وقد تطرقت الباحث

فيما يتعلق بطرق التدريس والمناهج الدراسية والوسائل التعليمية وأثرها على الطالب في خالل اإلطار

النظري للدراسة.

 أما بخصوص الفقرة التي تحصلت على الترتيب الثالث التي نصت على (خروج بعض األساتذةعن موضوع المحاضرة) بوسط فرضي ) (4.12ويمكن أن يرجع السبب إلى انه بعض أعضاء هيئة
التدريس ال يقمون بتحضير المحاضرات بشكل مما يجعلهم غير قادرين على توصيل المعلومة بشكل

جيد فيلجؤون أحيانا للخروج عن سياق المحاضرة األمر الذي يؤدي إلى تشتت الطالب  ،وهذا يرجع
إلى عدم إلمام أعضاء هيئة التدريس بالوسائل التربوية الحديثة  ،ومنهم من هو غير مؤهل تربويا.
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 أما بخصوص الفقرة التي تحصلت على الترتيب الرابع التي نصت على (عدم وجود دو ارت مياهصالحة لالستعمال في الكليات) بوسط فرضي ) (4.08فيمكن أن يرجع أن السبب إلى عدم اهتمام

إدارة الجامعة بشكل خاص وإدارة الكلية بدراسة القصور في المرافق الصحية الالزمة لتحسين ظروف
الدراسة بالكليات بما يوفر أجواء مناسبة للدراسة .
 -أما بخصوص الفقرة التي تحصلت على الترتيب الخامس و التي نصت على (سوء معاملة األمن

الجامعي للطلبة) بوسط فرضي ) (4.04فيمكن إن يرجع السبب إلى أن بعض طالب الجامعة

يستفزون األمن الجامعي مما يؤدي إلى انفعال أفراد األمن  ،وكذلك كثرة دخول أفراد غير مسجلين
في الكلية مما يسبب اضطراب األمن داخل الكليات والعديد من المشاكل األخرى مثل مضايقة الطالبات

والشجار بين الطالب.

 -ولإلجابة عن التساؤل الثاني من تساؤالت الدراسة والذي ينص على :

ما مستوى المشكالت في الجامعة التي تتعلق بالطالب مباشرة؟

رصدت الدرجات التي تحصل عليها أفراد العينة على استبانة المشكالت ثم حللت باستخدام البرنامج
اإلحصائي) (SPSSتم حللت البيانات باستخدام الوسط الفرضي المرجح والجدول رقم ( )4يوضح
ذلك.

جدول رقم ()4

يوضح الترتيب التنازلي للمشكالت التي تتعلق بالطالب مباشر
المشكالت

الوسط الفرضي

ت
1

انقطاع التيار الكهربائي في الكلية والبيت

3.44

2

صعوبة الوصول للكليات بسبب عدم توفر وقود في المدينة

3.17

3

ارتفاع أجور النقل المؤدية للكلية أو الجامعة

2.15

4

االنفالت األمني

3.13

5

عدم وجود النشطات الترفيهية في الكلية

2.99

6

افتقار الجامعة لبعض التخصصات الجامعية

2.43

7

عدم االهتمام بالنظافة العامة داخل الكافيتريا

2.33

بالرجوع إلى الجدول رقم ( )4و إلى الفقرة األولى التي تحصلت على المرتبة األولى و التي نصت
على (انقطاع التيار الكهربائي في الكلية والبيت) بوسط فرضي ) (3.44فيمكن أن يرجع السبب على
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إن انقطاع الكهرباء في المنزل والكليات فالقاعات المظلمة قد تشتت قدرة الطالب على التركيز واالنتباه
بشكل جيد كما يؤثر سلبا الصوت والدخان والرائحة الناتجة عن المولدات الكهربائية في الكليات
والمنازل  ،وباإلضافة إلى ذلك فإن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن األكشاك المستخدمة في
تصوير المناهج يؤذي إلى عدم األمام الطالب للمنهج بشكل سريع وكل هذا يؤدي إلى تدني

المستوى التحصيلي للطالب ،وخاصة أن الكهرباء اصبح شيء ضروري .

-أما بخصوص الفقرتين التي تحصلتا على الترتيب الثاني والثالث والتي نصت على (صعوبة

الوصول للكليات بسبب عدم توفر وقود في المدينة) و (ارتفاع أجور النقل المؤدية للكلية أو الجامعة)

وتحصلتا على وسط فرضي ) (2.15)،(3.17فيمكن أن يرجع سبب ذلك أن مع الظروف الراهنة
التي تمر به بالدنا من عدم استقرار امني و نقص للسيولة و مشتقات الوقود مثل البنزين والديزل
أصبحت وسائل النقل منعدمة تقريبا مع ارتفاع أجورها مما يدفع الطالب لتغيب عن الجامعة
والمحاضرات الجامعية.
 وبخصوص الفقرة التي تحصلت على الترتيب الرابع و التي تنص على (االنفالت األمني) وتحصلتعلى وسط فرضي ) (3.13فيمكن أن يرجع السبب إلى أن وجود أفراد ليس من طالب الكليات

سبب من أسباب المشاكل داخل الجامعة مما يؤدي ذلك في إغالقها وعدم االستمرار في التحصيل
الدراسي كما يؤدي ذلك إلى انتقال بعض الطالب لكليات ال يرغبون بها.

أما بخصوص الفقرة التي تحصلت على الترتيب الخامس والتي تنص على (عدم وجود النشطات
الترفيهية في الكلية) والتي تحصلت على وسط فرضي ) (2.99فيمكن أن يرجع السبب على أن

الطالب يشعر بالملل خالل فترة الدراسة نتيجة الروتين اليومي وال يمكن كسر الروتين إال عن طريق
األنشطة الترفيهية أو غيرها  ،باإلضافة إلى ذلك يزيد من إقبال الطالب على الدراسة ويشجعه على
مواصلة المذاكرة  ،كما يحتاج طالب الجامعات إلى العديد من المهارات حتى يتمكنوا من الحصول
على وظيفة متميزة بعد التخرج فسوق العمل ال يحتاج لشهادات تخرج فقط  ،بل يتطلب الكثير من

المهارات الشخصية وبالنظر إلى المرحلة العمرية لطالب الجامعة والتي تتميز بالنشاط والحيوية والرغبة

في تحقيق الذات وتأكيدها في الوسط الجامعي والمجتمعي مع ارتفاع مستوى الطموح ،ومن هذه
األنشطة ممارسة الرياضة ،وبعض األنشطة األخرى .
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التوصيات والمقترحات
أوالا  :التوصيات .
يوصي الباحث بالتالي :
 - 1االهتمام بنتائج البحث الحالي من قبل المسؤولين في التعليم العالي من اجل السعي والبحث بعد
رصد هذه المشكالت لمحاولة إيجاد سبل لمعالجتها.

 -2إعداد برامج إرشاديه معتمدة تنمي قدرة الطالب على مواجهة المشكالت التي تعترضهم إثناء

دراستهم.

 –3إلزام أعضاء هيئة التدريس بحضور دورات تأهيل تربوي لمواكبة طرق التدريس الحديثة.

 -4استخدام طرق التدريس والوسائل التعليمية داخل الكليات وتحسينها بحيث تتصف بالتنوع والشمول
والتكامل مما يضيف أجواء تشجيعية للطالب ويرفع من دافعيتهم وانسجامهم داخل الوسط الجامعي.

 -5االهتمام بالجانب األمني داخل الكليات وذلك بتوفير الكوادر األمنية المتخصصة والتي تساهم

في توفير األجواء المريحة للطالب أثناء دراستهم.

 -6الحرص على توفير المساحات الخضراء داخل الكليات والحرص على توفير األنشطة للطالب
لتعزيز على الدافعية للدراسة.
ثانياً :المقترحات.

تقترح الباحث التالي:

 -1إجراء دراسة مماثلة على المرحلة الثانوية والمشاكل التي يمر بها الطالب.
 -2دراسة مشكالت الطالب في الجامعات الخاصة ومقارنتها بالعام.
 -3دراسة العالقة بين مشكالت الطالب والمعاملة الوالدية.

 -4دراسة المشكالت النفسية واالجتماعية وعالقتها بالتحصيل للطالب.
 -5دراسة مقارنة بين مشاكل الطالب الذكور ومشاكل اإلناث في التعليم العالي.

86

2020

قائمة المراجع
أوالً المراجع العربية
1ب البناء  ،أنور محمود والربيعي  ،عائد عبد اللطيف ( :)2006مشكالت طلبة جامعة األقصى بغزة
من وجهة نظر الطلبة  ،مجلة الجامعة اإلسالمية الدراسات اإلنسانية.537-505،)2(،)14( ،

2ب التل  ،سعيد  ،وآخرون( :)2006مناهج البحث العلمي جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،
عمان ،األردن.
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(Citrullus lanatus L.)
–

(Citrullus lanatus L.) دراسة عن تسميد البطيخ
تحت ظروف تربة طميية رملية
بمنطقة بنى وليد – ليبيا
 جامعة بني وليد- كلية الزراعة-  مصطفى المهدي مفتاح.د
Abstract
Study on Fertilizing Watermelon (Citrullus lanatus L.) under Sandy
Loam Soil Conditions in Bani Waleed Area – Libya, This experiment was
conducted in private farm in Bani Waleed valley during spring season of 2017
to study the effect of nitrogen fertilization application on watermelon variety
Dutch Dasco planted in sandy loam soil. Seed rate was 1200 g/ha. One ton of
chicken manure/ha was added and four treatments of nitrogen were used A
(246), B (315), C (384) and D (430) kg N/ha, treatment A used as control and
treatment D represents the amount of nitrogen applied by the owner of private
farm for watermelon.
The results of this experiment showed in treatment A wish was
recommended by the Agriculture Research Center (ARC), gave low
vegetation growth. Results showed that as nitrogen level increased the
vegetative growth increased, and rind thickness and moisture content
increased as well but sugar content was decreased. Treatment B gave good
vegetative and more fruits than other treatments compared with control A.
Treatment C showed increase in vegetative growth higher than other
treatments and comes second in fruit production. Results showed that
treatment C gave good results of characters studied (vegetative, fruit
production and fruit quality) other than the three treatments.
Key words: Watermelon, Citrullus lanatus L., Nitrogen fertilizer, Fruits,
Vegetative growth, Quality.
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المستخلص
أجريت هذه التجربة بأحد المزارع الخاصة بني وليد أثناء الربيع  2017وذلك لمعرفة كمية النيتروجين
المناسبة للبطيخ ( )watermelonعند زراعته في التربة الطميية الرملية في موقع المزرعة .ثم زراعة
البطيخ صنف (داسكو) الهولندي حيث كان وزن البذور  1200جم /هكتار .ثم خلط التربة بطن من
سماد الدجاج للهكتار .استعملت اربع معامالت من النيترجين ، )384(C، )315(B، )246(A:
 )430(Dكجم نيتروجين /هكتار (سماد اليوريا ( )N%46و سماد فوسفات أالمونيوم
(.))N %18 + P2O5%46
تمثل المعاملة  Aالشاهد والمعاملة  Dتمثل كمية السماد المستعمل من مالك المزرعة عند زراعته
للبطيخ .أوضحت النتائج في هذه التجربة أن معاملة الشاهد  Aوالموصي بها من مركز البحوث
الزراعية قد نتج عنها معدل نمو خضري منخفض .كما تبين من النتائج أنه كلما زاد معدل النيتروجين
المضاف زاد النمو الخضري وسمك قشرة الثمار ونسبة الرطوبة بها بينما قلت نسبة السكريات .توضح
النتائج أن المعاملة  Bنتج عنها نمو خضري وثمري من باقي المعامالت يرجح هذا التفوق نتيجة
التوازن الجيد بين العناصر الغذائية الصالحة للنبات ،كانت الزيادة في المحصول وصلت الى
 %22.30مقارنة بالشاهد .المعاملة ( )Cنتج عنها زيادة في النمو الخضري عن باقي المعامالت
وتاتي في المرتبة الثانية من حيث الثمري .المعاملة ( )Bتفوقت على جمع المعامالت في جميع
الصفات التي تم دراستها من عدد الثمار وجودتها.

الكلمات المفتاحية :البطيخ ،السماد النيتروجيني ،النمو الخضري ،الثمار ،الجودةCitrullus L.،
lanatus,
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المقدمة:

–

ينتمي البطيخ ( )Cucumis melon Lللعائلة القرعية  Cucurbitaceaeويعد من الخضروات
الصيفية الرئيسية التي تستهلك ثماره بصورة طازجة وتحتوي على نسبة عالية من السكريات .يزرع
البطيخ في جميع المناطق الليبية ولم يعثر على البطيخ ناميا بصورة برية لكن يعتقد بان موطن النبات
األصلي هو العالم القديم واصله الهند (مطلوب وآخرون.)1989 ،
يزرع البطيخ في مزارع كثيرة بمنطقة بنى وليد ،ولقد أعتاد المزارعون إضافة كميات كبيرة من األسمدة
الكيماوية ،ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على نوعية الثمار الناتجة نظ ار الن بعض مزارعينا مازالوا
يعتمدون على الطرق ا لتقليدية في زراعة وخدمة هذا المحصول ،على الرغم من وجود تقنيات زراعية
حديثة يستطيع من خاللها المزارع زيادة إنتاجية هذا المحصول ،والحصول على عائد اقتصادي جيد
وذو نوعية جيدة .ويعتبر البطيخ من محاصيل الخضر التي تستجيب للتسميد المالئم و خاصة
التسميد العضوي و يفيد تحليل التربة في وضع برنامج تسميد متوازن .فالنيتروجين ضروري لتغذية
محاصيل الخضر من خالل تعزيز نمو األوراق ،ويساعد أيضا على تراكم السكر في الثمار ،والفوسفور
مطلوب بشكل أساسي من األزهار وحتى التعبئة النهائية للمحصول لضمان ثمار جيده ونمو الثمار.
وهناك حاجة إلى البوتاسيوم بكميات أكبر من النيتروجين .فالبوتاسيوم مهم بشكل خاص لجودة الثمار،
وزيادة محتوى سكر البطيخ وتقليل مخاطر التكسير (حسن.) 2016 ،
لمعرفة مدى تأثير ذلك على كمية محصول البطيخ ونوعيته .وحيث أنه ليس هناك تجارب أجريت عن
تسميد البطيخ بمنطقة الدراسة فقد استرشدنا بمعدالت التسميد المذكورة في المراجع العلمية وبمعدالت
التسميد المستعملة من قبل المزارعين المحليين .وتوضح المراجع أن تسميد القرعيات يكون كما يلى
 60-50م 3سماد عضوي  /هكتار ،ويفضل إضافتها أثناء إعداد التربة للزراعة .وتضاف األسمدة
الكيماوية على ثالث دفعات بالشكل التالي 700 :كجم سلفات االمونيوم ( 500 + )N %20كجم
سوبر فوسفات الكالسيوم ( 240 + )P2O5 %15.5كجم سلفات البوتاسيوم ( )K2O %48للهكتار
الواحد .وهذه األسمدة تضاف على ثالث دفعات :الدفعة األولى بعد خف النباتات( 3/1كمية االزوت+
 2/1كمية البوتاسيوم +كل كمية الفوسفور) ،والدفعة الثانية عند اإلزهار( 3/1كمية االزوت2/1 +
كمية البوتاسيوم) ،الدفعة الثالثة عند العقد ( 3/1كمية االزوت) ،وهذه المعدالت السابقة هي المستخدمة
في تسميد البطيخ في مصر (حسن .)1992 ،ويوصى مركز البحوث الزراعية بليبيا بإضافة 300
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كجم/هكتار من سماد اليوريا تضاف على دفعات ابتداء من األسبوع الثالث بعد الزراعة (مركز البحوث
الزراعية .)1991،وتشير معظم الدراسات ان التوصيات السمادية تتراوح مابين 120-80كجم /هكتار
من النيتروجين .ولقد نشرت (و ازرة الزراعة واالستصالح الزراعي )1975 ،أن التوصية السمادية لنبات
البطيخ في ليبيا من سماد النيتروجين هي  60كجم /هكتار ،في حين وجد (حسن )1984 ،أن كمية
السماد النيتروجيني الالزم لمحصول البطيخ في مصر  153كجم/هكتار .وإفادة (أمانة االستصالح
الزراعي وتعمير األراضي )2003 ،ان التوصية السمادية لنبات البطيخ  600كجم من السماد المركب
.12-24-12
والمعدالت السمادية الموصي بها والمنشورة عن النيتروجين لتسميد البطيخ تتغير بشكل كبير .فقد
أوصى) 130-80 (Trani et al., 1997كجم نيتروجين/هكتار ،و ()Filgueira et al., 1999
120كجم/هكتار ،وذكر) (Andrade Júnior et al., 2006أن  114.6كجم من سماد
النيتروجين/هكتار انتج كحد اقصى  60.17طن/هكتار من البطيخ  ،ووجد Morais et al.,
) )2008ان المعدل األمثل من النيتروجين كان  267كجم/هكتار انتج  68.59طن /هكتار من
البطيخ .في حين وجد ) (Nowaki et al., 2017أن إضافة  187كجم نيتروجين/هكتار لنبات
البطيخ أنتجت  44.8طن/هكتار ،في حين زيادة معدل التسميد النيتروجيني إلى  250كجم/هكتار
خفضت اإلنتاج إلى  35.0طن /هكتار.
ويهدف هذا البحث لدراسة معدالت التسميد المناسبة التي يجب أضافتها تحت ظروف التربة ذات
القوام الطميى الرملي حديثة التكوين .حيث تم استعمال معدل السماد الموصي به من المراجع العلمية
ونشرات محطات البحوث الزراعية بليبيا ،وكذلك معاملة تمثل ظروف الزراعة المستعملة في المزارع
( 700كجم/هكتار من سماد اليوريا 600 ،كجم/هكتار من فوسفات االمونيوم الثنائية) ،ومعدالت
متدرجة بين المعدل الموصى به والمعدل المستعمل من السماد تحت ظروف المزرعة بمنطقة الدراسة.
المواد وطرق البحث:
أجريت هذه التجربة بأحد المزارع الخاصة في منطقة بنى وليد بهدف التعرف على معدل
التسميد المناسب لمحصول البطيخ في التربة الطميية الرملية في منطقة بنى وليد .تم أخذ عينات تربة
قبل الزراعة من ثالث قطاعات ممثلة من أربع طبقات هي80-60 ،60-40 ،40-20 ،20-0 :سم
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وذلك لدراسة خواص– تربة المزرعة طبقا" لب (يحيى وسليمان ،)1984 ،و (فوث وجاكوبس،)1998 ،
تم اجراء التحليل الميكانيكي طبقا لطريقة التوزيع الحجمي لحبيبات التربة بواسطة الهيدروميتر وقياس
 pHالتربة في مستخلص التربة ) (1:1بواسطة جهاز) ،)Model-8015 VWR Scientificوقياس
) (E.Cبواسطة جهاز التوصيل الكهربائي ) (CD 611 EC PINفي مستخلص التربة ) .(1:1تم
زراعة البطيخ صنف داسكو الهولندى بمعدل بذور يعادل  1200جم/هكتار يوم  2017/3/13على
مصاطب عرضها  6متر ،وطولها  14متر  ،وتمت الزراعة على جانبي القناة التي تفصل المصاطب
على مسافة  50سم بين النباتات ،بعد  35يوم تم خف النباتات بحيث تم ترك نباتين في كل جورة.
تم إجراء عملية الرى كما هو متبع فى المزرعة حيث يتم الري كل  10-7أيام في فترات النمو األولى
(أي لمدة  45يوم من الزراعة)  ،ثم الري كل  4-3أيام حسب حالة التربة والظروف الجوية حتى
الحصاد .وقد تم أضافة السماد العضوي بمعدل  1طن سماد دجاج/هكتار وذلك مع إضافة الدفعة
األولى من السماد الكيماوي يوم  ،2017/4/25وذلك بتوزيع السماد العضوي في القنوات بين
المصاطب .حيث كانت معامالت التسميد الكيماوي أربع معامالت هي كما يلى-:
المعاملة 300 :Aكجم يوريا (/)N%46هكتار 600 +كجم/هكتار من سب ب ب ب ب ب ببماد فوسب ب ب ب ب ب ببفات أمونيوم
( ،)N %18 + P2O5%46وهو المعدل الموصى به  )246( Aكجم نيتروجين/هكتار كشاهد.
المعاملة  450 : Bكجم يوريا (/)N%46هكتار 600 +كجم/هكتار من سب ب ب ب ب ببماد فوسب ب ب ب ب ببفات أمونيوم
( ،)N %18 + P2O5%46حيث تحتوي المعاملة  )315( Bكجم نيتروجين/هكتار.
المعاملة  600 : Cكجم يوريا (/)N%46هكتار 600 +كجم/هكتار من سب ب ب ب ب ببماد فوسب ب ب ب ب ببفات أمونيوم
( ،)N %18 + P2O5%46تحتوي المعاملة  )384( Cكجم نيتروجين/هكتار.
المعاملة  700 :Dكجم يوريا (/)N%46هكتار 600 +كجم/هكتار من سب ب ب ب ب ب ببماد فوسب ب ب ب ب ب ببفات أمونيوم
( ،)N %18 + P2O5%46وهو معدل التس ببميد المطبق فى المزرعة وتحتوي المعاملة ( )430كجم
نيتروجين/هكتار ،وقد تم إضافة كمية السماد على ثالث دفعات كما يلى:
 -1الدفعة األولى بعد خف النباتات (بعد  6أسب ب ب ب ببابيع من الزراعة) وذلك يوم  2017/4/25حيث تم
إضببافة السببماد بالس برسبببة على جانبى النبات وأضببيفت  3/2كمية سببماد اليوريا ،و  3/2كمية سببماد
فوسفات األمونيوم الثنائية ثم الري مباشرة.
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 -2الدفعة الثانية عند األزهار وذلك يوم  2017 /5/10حيث أض ب ب ب ب ببيفت  3/1كمية س ب ب ب ب ببماد اليوريا
المتبقية.
 -3الدفعة الثالثة عند العقد وذلك يوم  2017/5/24حيث أضب ب ب ب ب بيفت  3/1كمية س ب ب ب ب ببماد فوس ب ب ب ب ببفات
األمونيوم الثنائية المتبقية.
أخذت قياسب ب ب ب ببات المجموع الخضب ب ب ب ببري ثالث مرات األولى بعد  80يوما من الزراعة والثانية
والثالثة بعد  90و 100يوم من الزراعة وشببملت عدد الفروع وقطر الفرع األصببلي وكذلك طول الورقة
الثالثة كما تم حسب ب بباب عدد الثمار التي وصب ب ببلت إلى النضب ب ببج ووزنها .كما تم وزن النباتات في نهاية
الموسم ،باالضافة الى تقدير نسبة الرطوبة وتركيز النيترات ونسبة ونوع السكر ()A.O.A.C.,1990
تحت المعامالت األربعة ،تم إجراء تحليل ثمار البطيخ في مختبرات مركز بحوث التقنيات الحيوية.
جدول ( :)1الخواص الطبيعية للتربة
التوزيع الحجمى للحبيبات ()%
العمق

الكثافة
الظاهرية

EC

رمل

رمل
طين

(جم/سم)3

dS/m

pH

(سم)

القوام

خشن

ناعم

سلت

1.517

0.49

7.80

20-0

طميي رملى

0.20

60.90

23.10

15.80

0.37

7.91

40-20

طميي رملى

0.20

61.40

23.00

15.40

1.585

7.90

60-40

طميي رملى

0.20

62.50

22.70

14.60

1.654

0.25

8.04

80-60

طميي رملى

0.40

60.60

24.80

14.20

1.484

0.20
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النتائج

والمناقشة– :

توضح النتائج المدونة فى جدول ( )1بعص الخواص الطبيعية المقدرة لتربة التجربة .حيث نالحظ من
النتائج أن التربة ذات قوام طميي رملى مع سيادة الرمل الناعم .والتربة ذات  pHأعلى من -7.8( 7
 ،)8.04والتوصيل الكهربى لمستخلص التربة ( )ECأقل من  0.50ديسمنز/سم مما يعنى أن التربة
غير ملحية ،وتتراوح قيمة الكثافة الظاهرية للتربة بين  1.654-1.484جم/سم.3
وتوضح النتائج المدونة فى جدول ( )2بعض مقاييس النمو الخضرى للنباتات لمعامالت
التسميد النيتروجيني المختلفة بعد  100 ، 90 ، 80يوم من الزراعة.
جدول ( :)2تأثير معدالت التسميد على مقاييس النمو الخضرى لنباتات البطيخ.
المعاملة

متوسط
عدد
التفرعات
في النبات

متوسط
طول
الفرع
(سم)

قطر الفرع
الرئيسي
(سم)

متوسط
قطر األفرع
(سم)

متوسط
طول
الورقة
(سم)

متوسط عدد
الثمار في
الفرع

بعد  80يوم من الزراعة
A

5.5

160

1.06

0.50

11.6

-

B

5.6

228.3

1.30

0.55

12.0

-

C

5.6

171.7

1.32

0.45

11.9

-

D

5.5

173.3

1.28

0.43

11.7

-

بعد  90يوم من الزراعة
A

5.7

235

1.17

0.60

12.8

-

B

6.5

310

1.41

0.65

13.4

-

C

6.0

272

1.43

0.57

12.6

-

D

5.6

228

1.37

0.52

12.5

-

بعد  100يوم من الزراعة
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A

6.0

310

1.33

0.62

13.7

1.33

B

7.0

314

1.58

0.71

13.8

1.67

C
D

7.0
6.0

347
252

1.45
1.44

0.58
0.63

13.7
12.8

1.50
1.43

2020

وهذه النتائج المدونة فى جدول ( )3توضح أن معدل التسميد الموصى به من مركز البحوث الزراعية
في ليبيا (المعاملة  )Aيعطى معدل منخفض للنمو الخضرى  ،وأنه بزيادة كمية التسميد النيتروجينى
يتحسن النمو الخضرى .وبالمقارنة بين مقاييس النمو الخضرى لمعامالت التسميد المستعملة نجد أن
المعاملة  )315(Bكجم نيتروجين /هكتار تعطى نمو خضرى أفضل ربما بسبب التوازن الجيد بين
العناصر الغذائية الصالحة للنبات.
جدول ( :)3تأثير معدالت التسميد على الوزن الخضرى للعروش ومحصول البطيخ
الوزن الرطب

نسبة

طن/هكتار

%

طن/هكتار

A

6.898

81.18

1.298

21.776

C
D

8.488
7.898

82.80
83.50

1.460
1.303

25.980
24.765

المعاملة

B

للعرو

7.695

الرطوبة

82.30

الوزن الجاف

محصول
طن/هكتار

-

19.30
13.72

للعرو

1.362

 %للزيادة في

البطيخ

26.633

المحصول

22.30

تشير النتائج بالجدول رقم ( )2ان الزيادة في طول وعدد وقطر المتفرعات كانت نتيجة لزيادة التسميد
النيتروجيني والذي يتوافق مع ما تحصل عليه ) (Audi et al., 2013الذي وجد ان استجابة المجموع
الخضري لنبات البطيخ كانت نتيجة لزيادة معدل التسميد النيتروجيني .وأشار ( Staub et al.,
 )2004أن أفضل معيار انتخاب الناتج هو عدد األفرع الرئيسية وهذا مؤشر على أن زيادة الناتج
خاصة اذا ما كانت صفات النمو األخرى جيدة .ويشير الجدول
رقم ( )2الى تأثير المعامالت على صفات النمو الخضري ومنها عدد االفرع ويظهر التفوق الواضح
لنباتات المعاملة ( )Bعلى بقية المعامالت وأعطت  7فروع  /نبات بعد  100يوم وكان متوسط قطر
الفرع  158سم ومتوسط طول الورقة 13.8سم و متوسط عدد الثمار  1.67في حين كان متوسط
عدد التفرعات في نباتات المعاملة ( 6( )Aافرع) ومتوسطات طول الفرع وقطر الفرع الرئيسي و قطر
االفرع و طول الورقة و عدد الثمار في الفرع (310سم 1.33،سم 0.62 ،سم 13.7 ،سم1.33 ،

2020

97

)(Citrullus lanatus L.

ثمرة) على التوالي –وتوضح النتائج فى جدول ( )3الوزن الخضرى للنباتات فى نهاية موسم النمو،
وأيضا محصول البطيخ لمعامالت التسميد المستعملة.
ومن النتائج المدونة فى جدول ( )3توضح زيادة معدل التسميد النيتروجينى أدى الى زيادة وزن العرو
(الجزء الخضرى من النبات) وأعلى معاملة فى الوزن الخضرى هى المعاملة  )384( Cكجم
نيتروجين/هكتار .والوزن الخضرى يأخذ الترتيب التالى ، C > D > B > A :بينما المعاملة B
أعطت أفضل محصول كماهو في الجدول رقم (. )3
ومن خالل الجدول رقم ( )3والذي يشير الى ان الكميبات المبضافة الزائدة من األسمدة اآلزوتية
(للمعاملة  (Dوالتي تقترب من ضعف التوصبية البسمادية لمحبصول البطيخ والتي اظهرت انخفاض
في انتاج محصول البطيخ ،تتفق هذه النتائج مع ماذكره (2017; Andrade Júnior et al., 2009
 )Nowaki et al.,بان زيادة كمية السماد النيتروجيني المضاف تتسبب في انخفاض انتاج البطيخ.
ويعتبر النيتروجين عنصر غذائي أساسي لنباتات البطيخ ،ولكن توفره بكميات كبيرة  ،اليستوعبها
النبات،

ويمتص

فقط

الكمية

الضرورية

،

و

يوجهها

إلى

مجموعه

الخضري

).(Ehsanipour et al., 2012
وحسب الجدول المشار اليه فان انتاج البطيخ لكل المعامالت منخفض مقارنة بكمية سماد النيتروجين
المضاف .ولقد لوحظ في العمل الحالي أن اثار التسميد التتفق مع تلك التي تم الحصول عليها من
قبل مؤلفين أخرين ( (Andrade Júnior et al., 2006والذي تحصل على اقصى انتاج من البطيخ
قدره  66.1طن/هكتار باضافة 114.6كجم/هكتار من النيتروجين والذي تحقق مع زيادة جرعة
النيتروجين .ووجد ) )Morais et al., 2008أن المعدل األمثل من النيتروجين  267كجم /هكتار
قد أنتج  68.59طن/هكتار من البطيخ .لذا ومن خالل معدالت السماد النيتروجيني العالية والسماد
الفوسفوري المضاف ربما كان انتاج البطيخ المنخفض ناتج عن عدم االتزان السمادي للعناصر الكبرى
حيث لم يتم اضافة سماد البوتاسيوم .وبشكل عام ،النيتروجين ( )Nوالفوسفور ( )Pو البوتاسيوم ()K
من العناصر الغذائية األساسية إلنتاج القرعيات تحت الظروف الحقلية ( .)Nerson، 2008وقد
الحظ ) (Barros et al., 2012أن فائض النيتروجين في النبات يؤدي إلى اختالل في التوازن
الغذائي وبالتالي يؤثر سلبا على عدد الثمار لكل هكتار.
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ولد ارسب ب ببة تأثير معدالت التسب ب ببميد على نوعية ثمار البطيخ ،تم أخذ ثالثة ثمار من كل معاملة لتقدير
نسب ب بببة السب ب ببكر  ،ونسب ب بببة الرطوبة فى الثمار  ،وكذلك سب ب ببمك القش ب ب برة  ،وتركيز النيترات .وهذه النتائج
موض ببحة فى جدول ( .)4ومن النتائج المدونة فى جدول ( )4نجد أن نس بببة الس ببكر تقل بزيادة معدل
التسببميد النيتروجينى المضبباف  ،ويزداد سببمك القش برة ،ونسبببة الرطوبة فى الثمار .وهذا دليل على أن
زيادة كمية النيتروجين المضافة لها تأثير سلبى على نوعية ثمار البطيخ.
جدول ( :)4تأثير معدالت التسميد على جودة محصول البطيخ.
المعاملة

نسبة
الرطوبة

سمك
القشرة

()%

(سم)

سكر

سكر

سكر السكروز

الفركتوز

الجلوكوز

ppm

ppm

ppm

النترات
ppm

A

90.5

1.0

31551

13424

43549

Nil

B

92.6

1.2

29734

12737

40778

Nil

C

92.7

1.2

24358

9838

40146

Nil

D

93.0

1.3

23684

10538

39197

Nil

لقد ذكر ) (Hawkesford et al., 2012أن اقل من  %50من النيتروجين المضاف يمتص بواسطة
النبات والباقي يفقد بواسطة الغسيل .وعدم وجود تأثير لبلنيتروجين على محتوى الثمار من المواد
الصلبة ،قد يكون بسبب زيادة العدد الكلي لثمار البطيخ  ،الن زيادة كمية النيتروجين تعزز النمو
الخضري على حساب االزهار واالثمار كما في جدول رقم ( )4وبالتالي تقليل نسبة السكر
).(Mousinho et al., 2003
كذلك بينت النتائج أن بزيادة معدل التسميد النيتروجيني تتناقص نسبة السكر في ثمار البطيخ وهذا
يتوافق مع ) .(Andrade Júnior et al., 2009, Audi et al., 2013وقد أشار (Mainga
) et al., 2018بان اضافة  50و100كجم من النيتروجين/هكتار ليس له تاثير على مجموع المواد
الصلبة الذائبة (السكر) في ثمار البطيخ .وقد ذكر ( (Monteiro Neto et al., 2016ان النيتروجين
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الزائد يؤثر على –
االثمار ويمكن أن يجعل لب الثمار كثير العصير ،وبالتالي يمكننا أن نشير أن أقل

تركيز للسكر ربما يأتي من تراكم الماء المفرط في ثمارالبطيخ .و كما نالحظ في جدول ( )4أن زيادة
نسبة الرطوبة في ثمار البطيخ تكون زيادة طردية بزياد كمية التسميد النيتروجيني.
وبصفة عامة فربما يعزى ذلك الى عدم االتزان السمادي ،فالمتطلبات الغذائية للبطيخ هي نسبة ( N:
 )P2O5: K2Oوهي  3.28: 1: 4.33على التوالي لكامل فترة اإلنتاج (Zhejiang Agricultural
) University, 1985وهذه النسبة التتوافق مع نسبة االسمدة المضافة نتيجة عدم اضافة البوتاسيوم
والذي له تأثيرات مهمة على تكوين ونقل الكربوهيدرات وتحول األحماض األمينية إلى بروتينات ونمو
الجذور والنضج وبعض معايير الجودة كالسكر .وعندما تكون كمية البوتاسيوم المتوفرة كافية في
التربة ،يزداد المحصول والجودة .وللبوتاسيوم أيضا دور في تحفيز وانتقال المواد الناتجة من عملية
التمثيل الكربوني وانتقالها الى الثمار فضال عن دوره في العمليات الفسيولوجية في النبات مثبل تكبوين
البروتينببات والكلوروفيببل وتمثيببل الكربوهيدرات (ابو ضاحي واليونس .(1988 ،وأشار (حسن،
 )Lester & Jifon, 2007 ; 2016الى دور واهمية البوتاسيوم في جودة وزيادة محتوى S.S.T
والسكر في ثمار البطيخ .و من المسلم به اآلن أنه ال يمكن لألسمدة الكيماوية وحدها أن تزيد من
إنتاجية المحاصيل على النحو األمثل.
ويبين الجدول ( )4عدم وجود نيترات متراكمة في ثمار البطيخ في جميع المعامالت رغم كميات
التسميد النيتروجيني العالية والتي تصل الى  430كجم من النيتروجين/هكتار للمعاملة ( .)Dفمحتوى
النباتات من النيترات يتاثر بعدة عوامل منها محتوى التربة من النيتروجين وكمية وصورة السماد
النيتروجيني المضاف وكذلك نوع النبات وصنفه والظروف البيئية وموسم النمو ووجود الضوء
).(Rokhaya et al .; 2016
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االستنتاجات:
 -1بينت الدراسة أنالتوصية السمادية الموصي بها من قبل مركز البحوث الزراعية أعطت معدل نمو
خضري وثمري منخفض (المعامله  )Aوكانت أعلى معاملة في النمو الخضري (المعاملة  .)Cوتاخذ
الترتيب التالى . C > D > B > A:
 -2تحقق تحسن في النمو الخضري والثمري بزيادة اضافة السماد النيتروجيني (المعاملة  )Bوهي
أعلى انتاجية ربما بسبب التوازن الجيد بين العناصر الغذائية المتيسرة ،حيث تاخذ االنتاجية الترتيب
التاليD > A :

>  .B > Cوبالتالى فإننا يمكن أن نوصى باستعمال ( )315كجم من

النيتروجين/هكتار (المعاملة .)B
 -3زيادة المحصول ياخذ معدل متناقص بزيادة كمية التسميد النيتروجيني وربما نتيجة عدم اتزان
العناصر الكبرى ) )NPKلعدم اضافة البوتاسيوم.
 -4زيادة التسميد النيتروجيني له تاثير سلبي على جودة ثمار البطيخ نتيجة زيادة سمك القشرة ونسبة
الرطوبة في الثمار والتناقص في محتوى الثمار من السكر.
 -5زيادة التسميد النيتروجيني أكثر من القدر الذي يحقق حالة األتزان بين العناصر الكبرى ))NPK
يؤدي الى نقص االنتاج.
التوصيات:
 -1العمل على استخدام التوصية السمادية لعنصر النيتروجين الموصي بها في هذا النوع من التربة
لضمان جودة المنتج حتى يكون له مردود اقتصادي مالئم للمزارعين.
 -2هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم توصيات معدالت التسميد للبطيخ للعناصر الكبرى )،)NPK
تفي بحاجة نبات البطيخ وتحافظ على خصوبة التربة وتحد من االستنزاف السريع لبعض العناصر
السمادية المخزونة وتحافظ على البيئة وتحقق حالة االتزان بين العناصر الكبرى للحصول على
المحصول االمثل كميا ونوعيا .
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المراجع:

–

 -1ابو ضاحي ،يوسف محمد ومؤيد احمد اليونس ) .(1988دليل تغذية النبات .و ازرة التعليم العالي
والبحث العلمي ،جامعة بغداد .مديرية دار الكتب للطباعة والنشر.
 -2امانة االستصالح الزراعي وتعمير االراضي ( .)2003التسميد نشرة رقم (  )27الكانون.
طرابلس -ليبيا.
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زراعة شجرة المورينجا و تأثير مستخلص أوراقها على
نمو الفطريات الممرضة ألشجار الزيتون
Phialophora spp, Fusarium solani & Fusarium oxysporum

أ  .منيرة بشير صالح –كلية العلوم –جامعة بني وليد
الخالصـــــــــة

تحتوي شجرة المورينجا  Moringa oleifera Lam.على كثير من العناصر الغذائية التي ال

غنى لجسم اإلنسان عنها كالمعادن والفيتامينات واألحماض األمينية ومضادات األكسدة وغيرها،
وبالرغم من فوائدها المذهلة فهي مجهولة وغير مزروعة في ليبيا بأعداد وافرة.

تعتبر شجرة المورينجا واحدة من أكثر النباتات فائدة في العالم وتتميز بأنها دائمة الخضرة وسريعة
النمو حيث تعتبر من أسرع األشجار نموا في العالم إذ يصل ارتفاعها أكثر من مترين خالل شهرين

من زراعتها فقط .
تم عمل مقارنة بين زراعة هذه الشجرة في فصل الشتاء والصيف فكان معدل النمو مختلف حيث

أنه كانت الزراعة الشتوية نموها بطيء وكانت نسبة النمو عند تركيز الملح في ماء الري  %1هي
2سم و عند تركيز الملح  %2كانت 31سم .بينما في الماء العذب كانت النسبة  31سم إلى 55
سم ونسبة النمو في الماء المقطر  2سم إلى  3سم (خالل شهر).
أما الزراعة الصيفية فكان معدل النمو سريع حيث وصل إلى  30سم خالل شهر في حالة زراعة

الغصن أو الشتلة أما في حالة زراعة البذور 15سم فيكون ميعاد زراعتها عندما تصبح هذه البدور

ناضجة في أي وقت من السنة  .تم دراسة تأثير المستخلص المائي لمسحوق أوراق شجرة المورينجا
على نمو الفطريات المسببة لمرض الذبول في أشجار الزيتون حيث أجريت دراسات مختبرية لتقدير
التضاد بعد استخالص المحلول المائي على نمو الفطريات الثالث المذكورة حيث أخذ هذا المستخلص
النباتي وعمل له ثالث تراكيز :

( )%30 ، %20، %10وكان أفض ب ب ببل تثبيط لفطر  F. oxysporumعند تركيز  %30وكان أقل
تثبيط بين الفطريببات الثالث عنببد تركيز  %30هو فطر  F. solaniالببذي اسب ب ب ب ب ب ببتمر في النمو ولم
يالحظ عليه أي تثبيط أو تراجع ملحوظ في النمو .
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تعتبر المورينجا من األش ب ببجار المعمرة دائمة الخضب ب برة ،إذ تحتوي عائلتها على  13نوع من

أشب ب ب ب ب ب ببهرها المورينجا أوليفي ار  ، Moringa oleifera Lamالتي تتميز بمقاومتها للجفاف واألمراض
وتفضب ب ببيلها التربة المتعادلة أو الحمضب ب ببية قليال ( )ph 7-6.5ودرجة الح اررة المطلوبة لنموها سب ب ببنويا

( 35 -25م )0وتتحمل درجات الح اررة العالية حتى  48م ،0وتتحمل أيضببا الصببقيع الخفيف ،وتنمو
في أنواع الترب الطينية المختلفة ( .شادية أحمد )2014

يعد الموطن األصلي لشجرة المورينجا شمال الهند على سفوح جبال الهماليا ولكنها معروفة

في شبببه الجزيرة العربية ووسببط أفريقيا وخاصببة أثيوبيا وكينيا والسببودان كما أنها تنتشببر طبيعيا وتزرع
في مناطق أمريكا والمكسيك وتتواجد اليوم في جميع أنحاء العالم لما لها من فوائد واستعماالت عديدة

ويرجع ذلك لما تحتويه أجزائها من مواد كيميائية ،إذ أن أوراقها تحتوي على الفالفونيدات باإلضب ب ب ب ببافة
إلى ذلك هي غنية بمجموعة المركبات الجليكوس ب ببيدات ،الجالكوس ب ببينوالت ،وإيزوثيوس ب ببيانيتس ( .علي

غامدي ) 2013

كمببا تحتوي شب ب ب ب ب ب ببجرة المورينجببا على كميببات عبباليببة من البروتين وجميع األحمبباض األمنيببة

األسب ب ب ب ب ب بباسب ب ب ب ب ب ببية ومجموعة كاملة من الفيتامينات والمعادن وكمية كبيرة من المغذيات النباتية والمواد

المضادة لألكسدة واألخرى لمحاربة لألمراض (جابر القحطاني ) 2016

وتعتبر شب ببجرة المورينجا س ب بريعة النمو حتى في موسب ببم الجفاف إذ أنها ال تتأثر بالطقس في

المواس ب ببم والفص ب ببول وهي نبات محب للش ب ببمس والح اررة وتنمو في األ ارض ب ببي القاحلة والحارة ونص ب ببف
الجافة والجافة وفي المناطق المعتدلة والدافئة وال تحتاج للمياه وتكتفي بمياه األمطار .
وتمتاز شب ب ب ب ببجرة المورينجا بقوتها وسب ب ب ب ببرعة نموها الملفتة للنظر وبقدرتها على تحمل الجفاف

حيث أنها ال تحتاج إلى الري فهي تتكيف وتكتفي بما تحصب ب ب ب ب ببل عليه من مياه األمطار الذي يجعلها
قادرة على العيش والبقاء في جميع البيئات والظروف المناخية ومما يشب ب ب ب ببجع ويدعو إلى االهتمام بها

بشب ب ببكل جاد ال سب ب ببيما في العالم العربي حيث يمكن زراعتها في كافة أقطار الوطن العربي ( .الزروق
أحمد الدنقلي )2011

في اآلونة األخيرة بدأ هناك اهتمام متزايد في اس ب ب ببتغالل األنش ب ب ببطة البيولوجية لهذا النوع من

النباتات  ،حيث تم اس بتخدامها كمسببتخلصببات طبيعية للقضبباء على الفطريات والبكتيريا التي تصببيب
اإلنس ببان والمحاص ببيل الزراعية مما يؤدي إلى رفع معدالت التنمية ،ولكنه لوحظ في الس ببنوات الس ببابقة

تراجع معدالت إنتاجية الزيتون وتفاقم ظاهرة تدهور وموت المجموع الخض ب ب ب ب ببري لهذه األش ب ب ب ب ببجار مما

يهدد اإلنتاج الزراعي ويكاد يقض ب ببي على الجهود التي تبذل في مجال التوس ب ببع في زراعته ،يعزي هذا
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التدهور إلى أنواع الفطريات القاطنة في التربة ،التي تهاجم هذه المحاصببيل وتسبببب لها مرض الذبول

الوعائي والمتسببببة عن فطرين  Fusarium Saloniو  Fusarium oxysporumإذ أنها تسبباهم

في حدوث انخفاض كبير في إنتاجية المحاصب ب ب ب ب ب ببيل في كثير من دول العالم ،وينتج عنها اصب ب ب ب ب ب ببفرار
لألوراق وتقرح قواعد الس ب ببوق وتعفن الجذور ،ويعقب ذلك ذبول سب ب بريع مما يؤدي إلى موت الش ب ببتالت

واألشجار المصابة ،وتتميز هذه الفطريات بتحملها للظروف البيئية القاسية ،إضافة إلى النمو السريع

وإنتاج أعداد كبيرة من األبواغ الفعالة في حدوث اإلصب ب ب ب ببابة ،أيضب ب ب ب ببا هناك فطر Phialophora sp

الذي يعمل على إحداث تقرحات على سببيقان هذه األش ببجار مما اضببطر المزارع إلى اسببتعمال المزيد

من المبيببدات الكيميببائيببة للحببد من خطورتهببا مببا أدى إلى ظهور سب ب ب ب ب ب ببالالت فطريببة جببديببدة ال تتببأثر

بالمبيدات الكيميائية على الرغم من اسب ب ب ببتخدامها بتركيز مرتفع ،فضب ب ب ببال عن كونها تسب ب ب بباهم في تلوث
البيئة وتؤثر على صب ب ب ببحة اإلنسب ب ب ببان ونظ ار للمخاطر المترتبة عن اسب ب ب ببتخدام المبيدات الكيميائية اتجه

االهتمام العالمي للبحث عن طرق للمكافحة اآلمنة التي تعمل على تقليل التلوث وتس ب ب ب ب ب بباهم في زيادة

إنتاجية المحاصيل ) Singh ,S .K.2013(.
أنواع أشجار المورينجا
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أهميـــة البحــــث

تعد زراعة أشببجار الزيتون من المحاصببيل المهمة اقتصبباديا في ليبيا وبني وليد خاصببة ،لكنها تصبباب

بأحد أهم األمراض الفطرية وهي مرض الذبول الوعائي ومرض تقرح أشب ب ببجار الزيتون المسب ب ببؤولة عن
الخس ب ب ب ب بائر الكبيرة في كمية المحصب ب ب ب ببول الزراعي ونوعيته وللحد من اإلفراط في اسب ب ب ب ببتخدام المبيدات
الكيميائية ثم اسب ب ببتخدام المسب ب ببتخلص المائي لمسب ب ببحوق أوراق نبات المورينجا أوليفي ار كعامل للمكافحة

الحيوية.
أهداف البحث

 -1توعية المجتمع لإلكثار من زراعة شجرة المورينجا لما لها من فوائد طبية وبيئية عظيمة

- 2تقييم تأثير المستخلص المائي ألوراق شجرة المورينجا على تثبيط نمو بعض الفطريات الممرضة

ألشجار الزيتون Phialophora spp, Fusarium solani & Fusarium oxysporum

 -3دراسة القدرة التثبيطية للمستخلص على الفطريات المذكورة في الفقرة  2ومقارنتها بالشاهد
)(Control
المواد وطرائق العمل

الجزء العملى

MATERIALS AND METHODS

األدوات المستخدمة-:

كؤوس مختلفة االحجام  ،سب ببيقان زجاجية  ،دوارق مخروطية  ،اقماع  ،أوراق ترشب ببيح كبيرة الحجم ،

دوارق قياسية سعتها  25مل و 51مل  ،،هاون للسحق  ،مخبار مدرج .أصيصات
المواد المستخدمة-:

ماء مقطر ،مسحوق اوراق شجرة المورينجا أوليفي اروبدور للزراعة.
االجهزة المستخدمة -:

الميزان الحسبباس  :تم اسببتخدام الميزان الحسبباس لوزن العينة ونوعه  Sartoriusبمعامل قسببم االنبات
 /كلية العلوم

الفرن الكهربائي  :تم استخدام الفرن الكهربائي والذى نوعه  Memmertلتجفيف العينة بمعامل.

جهاز الرجاج
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خطوات العمل-:
زراعة شجرة المورينجا
تم أخذ عدد  12بذرة ووضببعها في الماء لمدة  24سبباعة في مكان مظلم بعيدا عن أشببعة الشببمس
المباشب ب ب ب برة وبعدها وض ب ب ب ببعت في أطباق بتري وفي كل طبق  4بذور بتاريخ  2020/11/16حيث تم
انبات عدد  9بذور منها بتاريخ  2020/11/20وبتاريخ  2020/11/21تم انبات بذرة واحدة.
الطريقة األولى  :الزراعة بالبذور في األرض مباشرة
 يتم اختيار البذور البنية الفاتحة اللون . تنقع البذور في الماء لمدة  24ساعة بحيث تمتص كمية الماء الالزمة لإلنبات . يتم غس ببل البذور من بعد نقعها والتأكد من جفافها بحيث تمنع تعفن الجذور للحص ببول على أعلىنسبة إنبات للبذور .
توضب ب ب ب ب ب ببع البذور في أكياس سب ب ب ب ب ب ببوداء وفي مكان مظلم وجاف لمدة تتراوح من  7-3أيام مع تفقدها
باسب ببتمرار ،وبعد اليوم الرابع عندما تشب ببق الجذور غالف البذرة ويبلغ طول البرعم النامي 3سب ببم يمكن
البدء في زراعة البذور مباش ب برة في الحقل .تزرع البذور النامية تحت مسب ببتوى سب ببطح التربة بحوالي 2
س ب ب ببم على أن يكون البرعم النامي معرض للش ب ب ببمس توض ب ب ببع بذرتين أو ثالثة بذور في كل حفرة وبعد

مرور حوالي أسبوعين يظهر البرعم األولى الوقت المناسب للزراعة في الحقل يبدأ من شهر سبتمبر
وال يتأخر عن نهاية أكتوبر.
لتوضيح طريقة زرعة المورينجا في فصل الشتاء-:
لتر وامأل  ٪85منه بالتربة و ٪10بالرمل و ٪5سببماد .وأصببيصببا
أحضبر أصببيصببا سببعته حوالي  40ا
اخر وامأل  ٪85منه بالتربة و ٪10بالرمل  .ويجب زراعة المورينجا في خليط تربة جيد الص ب ب ب ب ب ببرف
وإال أص بببحت البذور مش بببعة بالماء ،لذا فإن خلط التربة بالرمل والس ببماد س ببيجعل الخليط مغذيا وجيد
التص ب ب بريف بالنسب ب بببة لبذور المورينجا .وضب ب ببع السب ب ببماد بالكمية التي تراها مناسب ب بببة حسب ب ببب نوع التربة
المستخدمة.
وبما أن ال تعيش المورينجا في فص ب ببل الش ب ببتاء إن قلت الح اررة عن ص ب ببفر درجة مئوية ،لذا حرص ب ببنا
على زراعتها في األصب ب ب ب ببص لسب ب ب ب ببهولة نقلها بين الداخل والخارج .بإمكانك زراعة المورينجا في التربة
الخارجية مباش ب برة إن كنت تعيش في منطقة ال تقل فيها الح اررة عن صب ببفر درجة مئوية .أزلنا القش ب برة
الخارجية للبذور قبل زراعتها ثم ضب ب ب ب ب ب ببعها على عمق  2.5سب ب ب ب ب ب ببم في التربة مع المباعدة بين البذور
بمسافات بينية  5سم .احفر ثقوبا في خليط التربة بأصابعك.
تزرع فرعا من فروع المورينجا فاحرص على كش ب ب ب ببف العقد ثم غرس ثلث الفرع تقريبا في التربة داخل
لتر .تأكد من تجميع التربة بيديك حول قاعدة الفرع كي يتمكن من الوقوف
أصيص سعته حوالي  57ا
بذاته ولتض ب ببمن تدعيمه بواس ب ببطة خليط التربة من حوله .س ب ببق التربة إلى أن تص ب بببح رطبة .يجب أن
تتشبع التربة بالماء ولكن دون إفراط في السقاية ،وإن الحظت تجمع الماء أعلى التربة فهذا يعني أنك
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أض ب ببفت ماء زائدا وأن التربة ض ب ببعيفة التصب ب بريف .افحص رطوبة التربة بغرس إص ب بببعك داخلها حتى
نهاية العقلة األولى .اسب ببق المورينجا مرة أسب بببوعيا أو أكثر على حسب ببب المنا الذي تقطن فيه بحيث
تضمن ترطيب التربة دائما.
عد زراعة المورينجا التي نمت بذورها عندما يصل طولها بين  15إلى  20سم .تحتاج المورينجا إلى
تربة مسببتقلة عندما تصببل الشببتالت لهذا الطول ،لذا عليك إعادة زراعتها في أصببص مختلفة .اسببتخدم
المس ب ببطرة أو ّأية أداة مناس ب بببة لتفكيك التربة حول الش ب ببتالت وارفع الجذور بحذر ،ثم انقل الش ب ببتلة إلى
أصيص مستقل.
تحتاج المورينجا لحوالي  6سبباعات يوميا من التعرض لضببوء الشببمس المباش برة لتنمو بشببكل صببحي،
نظر لكونها نباتات اس ب ب ب ب ببتوائية مما يجعلها في حاجة ألكبر قدر من ض ب ب ب ب ببوء الش ب ب ب ب ببمس .احتفظ
وذلك ا
بنباتاتك في مكان تحصل فيه على كفايتها من الشمس على مدار اليوم.
اس ب ب ب ببق المورينجا مرة أس ب ب ب بببوعيا .على الرغم من أن المورينجا مقاومة للجفاف إال أنه من الض ب ب ب ببروري
سب ب ب ب ببقايتها مرة أسب ب ب ب بببوعيا خالل مراحل النمو األولية .قس ترطيب التربة بغرس إصب ب ب ب بببعك حتى العقلة
األولى ،واسق النبات إن شعرت بجفاف التربة .احرص على عدم اإلفراط في السقاية وإال تسببت في
التشبع الزائد للجذور وتعفنها.
إن تعرضت المورينجا لماء األمطار فهذا يعني حصولها على كفايتها من الماء لهذا األسبوع.
استخدم المقص لتقليم أشجار المورينجا .تنمو المورينجا سريعا خالل عام ،وبالتالي يجب تقليمها فور

وص ب ب ب ببول األش ب ب ب ببجار لطول  2.5إلى  3أمتار .بإمكانك اس ب ب ب ببتخدام الفروع المقطوعة لزراعة أش ب ب ب ببجار
المورينجا زرع فروع المورينجا بدال من البذور إن توفرت لديك شببجرة ناضببجة .يمكن زراعة المورينجا
من فرع ص ب ببحي مقطوع من ش ب ببجرة ناض ب ببجة .كل ما عليك فعله هو قطع فرع بطول  90س ب ببم وقطره

حوالي  2.5سم مع الحرص على اختيار فرع صحي .استخدم مقص تقليم النباتات لقطع الفرع بشكل
قطري عند كلتا نهايتيه مع الحرص على أال يقل طوله عن  90سم.

جمع العينة
 مكان وتاريخ الجمعتمت عملية جمع العينة النباتية (األوراق) من أشب ب ب ب ب ب ببجار المورينجا الموجودة في مجمع الصب ب ب ب ب ب ببناعات
الصوفية بني وليد الموافق 2020/04/03:م.
 اختيار األوراقتم اختيار األوراق ألنها المكان الرئيس ب ب ببي لتخليق المواد العضبب ب ببوية ،فعلى ذلك تعد المكان الحس ب ب بباس
وتؤخذ األوراق السليمة الستخالص المادة الفعالة منها.
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 -وقت أخذ العينة

جمعت األوراق بصفة عامة في فترة من بدء تفتح األزهار على النبات وحتى بداية اكتمالها ففي أثناء
هذه الفترة من النمو توجد المادة الفعالة في أعلى معدل لها من مراحل النمو المختلفة.
 -تحضير العينة

تم تنظيف األوراق بغسلها عدة مرات بالماء المقطر والمعقم للتخلص من الشوائب واألتربة العالقة بها
وبعد تنظيفها جيدا نشبرت على قطعة من القما

نظيف في مكان مظلل جيد التهوية مع التقليب

المسب ب ب ببتمر لألوراق بين فترة وأخرى حتى ال تتعفن وبعد تجفيفها جيدا طحنت بالمطحنة الكهربائية

ومن تم حفظ المسحوق حتى تمت عملية االستخالص.

-عملية الحفظ

وض ببع المس ببحوق (األوراق) في أكياس بالس ببتيكية ،ثم وض ببع في الثالجة عند درجة الح اررة ( 5م– 0
 10م)0حتى وقت االستخالص .

 -األنواع الفطرية التي تم عزلها

اسب ب ب ب ب ببتعمل في هذه الد ارسب ب ب ب ب ببة  3أنواع من الفطريات الممرضب ب ب ب ب ببة للنبات وهي Fusarium saloni
Phialophora spp, Fusarium oxysporum
 -عزل وتشخيص الفطر الممرض

تم عزل ثالث أنواع من الفطري ببات الممرضب ب ب ب ب ب ب ببة من أش ب ب ب ب ب ب بج ببار الزيتون ( Olea

 )europaea.Lالتي ظهرت عليها أعراض الذبول وموت جزئي أوكلي للش ب ببجرة ،حيث أزيلت األتربة
العالقة بها ،ثم تم تعريضها لعملية تعقيم السطح الثالثي المتعاقب بهدف القضاء على الكائنات الحية

التي تعيش على الس ب ب ببطح ،حيث غمرت تس ب ب ببلس ب ب ببليا في اإليثانول  %96لمدة دقيقة واحدة %2 ،من
هيبوكلوريت الصب ب ب ب ببوديوم لمدة  3دقائق ثم في إيثانول  %96لمدة  30ثانية  ،أخي ار غسب ب ب ب ببلت بالماء

المقطر المعقم مرتين وبعد هذه المرحلة قطعت الجذور بأداة حادة ومعقمة إلى قطع ص ب ب ب ب ببغيرة بطول

 1-0.5سببم وتركت لتجف بين ورقتين ترشببيح معقمتين وزرعت بواقع أربعة قطع وبأربعة مك اررات

على أطباق بتري  9سب ب ببم الحاوية وسب ب ببط الغذائي  )CDA( Czapek Dox Agarمعقمة بجهاز
 Autoclaveثم حضب ب ب ب ب ببنت جميع األطباق في درجة ح اررة 28م 0لمدة  5أيام ثم نقيت مسب ب ب ب ب ببتعمرات
الفطريات لغرض التشب ب ب ببخيص وذلك بأخذ جزء صب ب ب ببغير من طرف النمو الفطري بواسب ب ب ببطة إبرة العزل

 needleمعقمة وأعيد زرعها على أطباق جديدة من الوسب ب ب ب ب ب ببط الغذائي من أجل تنقيتها وحضب ب ب ب ب ب ببنت
األطباق على درجة ح اررة 28م 0لمدة  8أيام ));Zin et al ,2007 Larran et al , 2007
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مخطط رقم ( )1يوضح تعقيم السطح ،عزل وتنقية الفطريات والبكتيريا حسب
Larran et al,2007, Zin et al .2007
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 تشخيص الفطريات المعزولةتم التعرف على األجناس الفطرية المعزولة باالعتماد على الخصببائص المورفولوجية والميكروسببكوبية

باسببتعمال المجهر الضببوئي ،إذ تم االسببتعانة في تحديد األجناس الفطرية بمفاتيح التشببخيص لكل من
( )Botton et al , 1990وذلك من خالل تجديد الصفات التالية -:
 -معدل النمو  :سريع ،بطيء ،أو معتدل .

 لون المسبب ب ب ب ب ببتعمرات والتغيرات الحاص ب ب ب ب ب ببلة في اللون  :توزيع منتظم للون أو متذبذب – لون خلفيةالمستعمرة .

 إفراز األصباغ الملونة للوسط الزراعي . بيئة سطح المستعمرة  :قطيفية أو حبيبية أو ملساء ،مسطحة أو مرتفعة على سطح الوسط . -وجود قطرات مائية على سطح الميسيليوم .

 خصائص الهيفات  :اللون ،مقسمة أو غير مقسمة. -إنتاج أجسام ثمرية .

 لون وحجم وشكل األجسام الثمرية . -تحضير المستخلص النباتي

اتبعت طريقة ( )Heruadez , M ; Lopez , 1994في تحضببير المسببتخلصببات المائية حضببر

مستخلص مسحوق أوراق المورينجا وليفي ار الجافة بإضافة  200غم من مسحوق أوراق المورينجا في
 500مل من الماء المقطر وخلط ثم وض ب ببع المخلوط في دوارق زجاجية وتركت لمدة نص ب ببف س ب بباعة

بجهاز الهزاز األفقي ( )Horizontal shakerوعلى سب ب ب ببرعة متوسب ب ب ببطة تركت العينة لتسب ب ب ببتقر لمدة
ساعة ثم رشحت بثالث طبقات من الشا

الطبي لفصل العوالق الصلبة ،رشح المستخلص بواسطة

أوراق الترشب ب ببيح من نوع  Milipour filter papor0.22nmلغرض تعقيم المسب ب ببتخلص  ،ثم وضب ب ببع
المسب ب ب ب ب ب ببتخلص في أوعية زجاجية معتمة ومحكمة الغلق وحفظت في الثالجة بدرجة ح اررة 4م 0لحين

االستخدام .

 -اختبار تأثير المستخلص النباتي في تثبيط نمو الفطريات الممرضة

حضببر الوسببط الزراعي  )CDA( Czapek Dox Agarوذلك بأخذ  45.4gمن الوسببط الزراعي مع
لتر ماء مقطر حس ببب توص ببيات الش ببركة المنتجة ثم يعقم الوسبببط بجهاز التعقيم  Autoclaveبدرجة
ح اررة  121م 0لمدة  15دقيقة .
حضبرت التراكيز ( )0%,10%,20%,30%المطلوبة بإضبافة المسبتخلصبات النباتية للوسبط الزرعي
وكما يلي :
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 20 -1مل مستخلص  180 +مل وسط زراعي . CDA
 40 -2مل مستخلص  160 +مل وسط زراعي . CDA
 60 -3مل مستخلص  140 +مل وسط زراعي . CDA
 200 -4مل وسط زراعي  CDAبدون مستخلص .

ص ب بببت األوس ب بباط في أطباق بتري وبعد التص ب ببلب لقح مركز كل طبق بقرص قطر  0.5ملم أخذ من

حافة مسببتعمرة الفطريات  Fusarium saloni, Fusarium oxysporumو Phialophora

بعمر  7أيام حضنت األطباق في الحاضنة على درجة ح اررة  28م 0لمدة  7أيام لحين وصول نمو
الفطر في المقارنة مع الشب ب بباهد ) (Controlإلى حافة الطبق وحسب ب بببت النسب ب بببة المئوية للتثبيط على

وفق المعادلة :

Inhibition = (R1 –R2) / R1x100
 R1أقصى نمو شعاعي لمستعمرة الفطر الممرض فقط (. )Control
 R2أقصى نمو شعاعي لمستعمرة الفطر الممرض في األطباق المعاملة .

الشكل رقم ()1

صورة توضح تأثير المستخلص المائي لمسحوق أوراق المورينجا لنمو فطر F.oxysporum
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الشكل( )2

توضح تأثير المستخلص المائي لمسحوق أو ارق المورينجا لنمو فطر Phialophora spp

الشكل (  ) 3توضح تأثير المستخلص المائي لمسحوق أوراق المورينجا بنمو فطر F.saloni
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جدول رقم ( )1يوضح تأثير المستخلص المائي لمسحوق أوراق المورينجا أوليفي ار في معدل النمو
ونسبة تثبيط الفطريات  F . saloni phialophora، F.oxysporumعلى الوسط الزرعي
()CDA

التركيز

فطر  F.oxysporumفطر Phialophora
معدل النمو ال بت بث بب بيببط معدل النمو
(سم)

فطر F . saloni

للتثبيط %

%

معدل للتثبيط %
النمو

%10

1.60

%60

3

%25

4

%0

%20

1.38

%65.5

1.3

%67

3.5

%12.5

%30

1.02

%74.5

1.12

%72

3

%25

)Control(0

4

0.0

4

0.0

4

0.0

الشكل (  ) 4بدور شجرة المورينجا

الشكل (  ) 6قرون شجرة المورينجا

ا

الشكل ( )5شجرة المورينجا

الشكل ( )7أزهار شجرة المورينجا
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الشكل ( ) 8جدور شجرة المورينجا
النتائج والمناقشة
Results and Discussion
أوض ببحت النتائج في الجدول ( )1إن مس ببتخلص مس ببحوق أوراق المورينجا أوليفي ار قد حقق انخفاض ببا
معنويا في معدل النمو ونسبببة التثبيط للفطر الممرض  F.oxysporimولكافة التراكيز المسببتخدمة
 %30،%20،%10وكببان أكثرهببا فبباعليببة مع معبباملببة التركيز  %30والتي بلغ معببدل النمو القطري
لها  1.02سب ب ب ببم ونسب ب ب بببة التثبيط  %74.5واختلفت معنويا عن معامالتها مع التراكيز األخرى وكانت
هذه النتائج إيجابية قياسب ب ب ب ب ب ببا مع معاملة المقارنة للفطر الممرض لوحده والتي كان معدل النمو لها 4
سب ببم ،في حين كان أقل هذه التراكيز فاعلية هو التركيز  %10والذي بلغ معدل النمو لها  1.60سب ببم
ونسب ب ب ب ب بببة التثبيط  ، %60كما وجد أن نسب ب ب ب ب بببة التثبيط للفطر الممرض  phialophoraلكافة التراكيز
 %30 ،%20 ،%10كان أكثرها  %30والتي بلغ معدل النمو الفطري لها  1.12سم ونسبة التثبيط
 ،%72واختلفت معنويا عن معامالتها مع التراكيز األخرى .
وكانت هذه النتائج إيجابية قياسا مع معاملة المقارنة للفطر لوحده والتي كان معدل النمو فيها  4سم،
في حين كان أقل هذه التراكيز فاعلية هو التركيز  %10والذي بلغ معدل النمو الفطري له  3سب ب ب ب ب ب ببم
ونسبة التثبيط %25
حصل فطر  F.saloniعلى أقل نسبة التثبيط لكافة التراكيز ،حيث كانت فاعليته ضعيفة مع معاملة
التركيز  %30والتي بلغ معدل النمو الفطري لها  3سببم ونسبببة التثبيط  ،%25وكانت النتائج سببالبة
قياسببيا مع معاملة المقارنة للفطر لوحده والتي كان معدل النمو  4سببم ،في حين ال يوجد تثبيط نهائيا
في معاملة التركيز  %10والتي بلغ معدل النمو فيها  4سم ونسبة التثبيط %0
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التوصيات

 -1اسبب ب ب ببتعمال مس ب ب ب ببتخلص أوراق نبات المورينجا على فطريات أخرى ومعرفة مدى التأثير الس ب ب ب ببلبي

واإليجابي عليها

 -2إدخال مستخلص أوراق نبات المورينجا في نظام المكافحة الزراعية للتقليل من الثلوت .
 -3عمل ملتقيات وندوات للتعريف بنبات المورينجا وأهميته في تحسين االقتصاد الزراعي .
 -4التعريف بمدى خطورة الفطريات على إنتاج وجودة المحاصيل الزراعية في منطقة بني وليد .
المراجع
أوالً المراجع العربية :
 -1العربي ،خديجة فرج ،نورية على العامري ،والزروق الدنقلي .)2009(.حصب ب ببر األمراض المعدية
على أشجار الزيتون بالمناطق الغربية من ليبيا ،مجلة جامعة ناصر األممية ،ليبيا.

 -2جابر القحطاني  .2017.فوائد المورينجا العامة عشبة المورينجا .مجلة رياض.
 -3جابر القحطاني  .2016.شجرة البان أزهارها وثمارها غذاء ودواء جريدة الرياض.
 -4جنيز ومالوئاف  .2014.استعماالت شجرة المورينجا ،مجلة روفان جروب.

 -5خالد الغناي  2012مقالة عن العودة للفرعوني  ،مجلة األهرام  ،جامعة جلون العدد .
 -6طلب شادية أحمد .2014 .زراعة شجرة المورينجا  ،إصدار اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي .

 -7عمر عمران ،علي أبوالقاس ب ب ببم العاقل ،والزروق أحمد الدنقلي (. )2011مرض الذبول بص ب ب ببوبات
إكثار الزيتون  ) L( Olea europaeaبالعقل المجذرة في شب ب ب ب ب ب ببمال غرب ليبيا .مجلة كلية التربية،
جامعة الفاتح ،ليبيا.

 -8علي غامدي  . 2013.نبات المورينجا شب ببجرة المورينجا معجزات وفوائد ال تحصب ببي .مجلة رؤي

.

 -9فاتح زيدان ،محمد نافع وإس ببماعيل الفار .)2013( .أول تس ببجيل لمرض الذيول الفيوزارمي على
أشجار الزيتون بمنطقة بني وليد – ليبيا ،المجلة الليبية لوقاية النبات (العدد والصفحات)

 -10محمد حمودة  . 2012.ما هي فوائد المورينجا وهل لها أضرار ،موقع إسالم ويب العدد ..

2020

119

ثانياً المراجع االجنبية

1- A balaka ,M.E. ,Daniyanl ,S.Y., Oyeleke ,S.B.and Adeyemo , S .O.2012

.The Anttibacterial Evaluation of Moringa oleifera Leaf Extract on Selected
Bacterial Pathogens.Journal of Microbiology Research .
-2 - Answer F, Bhanger MI.2003 .Analytical characterization of Moringa
oleifera seed oil grown in temperate regions of Pakistan.JAgric Food Chem.
3

-Abalaka,M,E.S.Y.Daniyanl,S.B.Oyeleke

and

Adeyemo

2012

.Theantibacterial evaluation of Moringa oleifera leaf extracts on selected
bacterialpathogens.Journal of Microbiology Research.
4 - Answer .

Ashraf and A.HS . Latif , M .Ashraf and A.H.Gilan, F,

2007 .Moringa oleifera : A Food plant with Multiple Medicianl uses,
phytotherapy Research

5- Anwar , F and U.Rashid , 2007 . physico- chemical characteristics of
Moringa

Oleifera seeds and seed oil from a Wild provenance of

Pakistan .

6 - Answer F.Ashraf M.Bhanger MI.2005. Interprovenance Vari – ation
in the composition of Moringa Oleifera Oilseeds from Pakistan .
7

-Bharali R, Tabassum J,Azad MRH .2003 Chemomoulatory effect of

Moringa Oleifera Lam, on hepatic carcinogen metabolizing enzymes.antiLam,on hepatic carcinogen metabolizing enzymes,anti oxidant parameters
and skin papillomagenesis in mice.Asia pacific .
8

Bukar ,A .Uba and Oyeyi I.2010 .Antimicrobial profile of Moringa

oleifera Lam .Extracts against some food –borne microorganisms ,Bayero
Journal of Pure Applied Sciences.
9

Campden, Chorleywood. 1998.Moringa Oleifera nutritional value of

leaves and pods. Report on analysis of leaf powder for nutritional
composition, University of Leicester and Church.

2020

120

10

Coppin ,J.P.;Xu ,Y Chen,H. .M.H.;Ho,C Juliani, R.,SimonE. 1899.

Determination of flavonoids by LC/MS and anti-inflammatory activity in
Moringa oleifera. J.Funct Foods.
11

Forster

,N.;Ulrichs

,C.;

Schreiner

,M.,Muller

,C.T.;Mewis.2015.Development of a reliable extraction and quantification
method for glucosinolates in Moringa oleifera. Food Chem.
12

-Gilani Ap ,Vargas C,Sakurai H et .1999. An antitumor promoter

from

Moringa oleifera Lam Mutat Res .

13

Haman . essai d’ 2010.incorporation de la farine de feuilles de

Moringa Oleifera dans I’ alimentation chez les poulets indigenes du senegal
effets sur les performances de crissance, les caracteristiques de la carcasse
et resultat economique.these Doctorat unversite cheickh anta diop de Dakar
14
15

Renitta .R.E.J. Anitha and Napolean,P.2009.Isolation, analysis.

.identification of photochemical of antimicrobial activity of Moringan

oleifera lam.
16

Singh ,S .K.2013.Antibacteialactivity of different extract of Moring

oleifera leaf against some pathogenic bacteria. Journal of Pharmaceutical
and Scientific Innovation.
17

Rai,M.L,2000, The Moringa Tree purification and activity assay of the

coagulant protein from Moringa oleifera seed .
18

T.Radovich Farm and Forestry .2009.Production and marketing

profile for Moringa (Moringa oleifera) .publisher: permanent agriculture
resources (PAR), Specialty Crops for Pacific Island Agroforestry.

19 - Makkar ,H.P.S.& K.Becker .1997. .Nutrient and quality factors in
different morphological parts of Moringa oleifera tree .The Journal of
Agricultural Science .

20 - Muyibi SA 1994. The potential of Zogale (Moringa oleifera) seeds as
a water
121

treatment chemical . Niger Soc Engineers.
2020

21- Jahn SAA. 1988. Using Moringa oleifera seeds as congulant in
deveioping countries .J Am Water works Assoc .
22- Muyibi SA,Evison M. 1995. a.Moringa Oleifera seeds for softening
hard water .

23 - Leon ,S.cantave .2015. Moringa export market potential for smallhoder
farmers in haiti .

2020

122

A QUARTERLY SCIENTIFIC REFEREED JOURNAL
ISSUED BY BANI WALEED UNIVERSITY

BANI WALEED – LIBYA

Fifth Year – Eighteenth Issue – December 2020

BANI WALEED UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES

Contents

Title
Characterisation of Fluorine doped tin
oxide for photovoltaic application
Designing a wastewater treatment plant
for Bani Waleed city using anaerobic
reactors (UASB)
Isothermal crystallization of the system
Se85 Te15-x Sx

Author

Page
Number

Khadija Ali Mohamed Ali

3

Salem Shouran

18

Amer Gheit

Ibrahim A. Saleh

Fifth Year – Eighteenth Issue – December 2020

27

Khadija Ali Mohamed Ali

Characterisation of Fluorine doped tin oxide for
photovoltaic application
Khadija Ali Mohamed Ali - Faculty of Science - Bani Waleed University
1. Abstract
The aim of this work is to characterize front contact of solar cell device
FTO. Thin film solar cells require a transparent conducting layer to make a
make a front contact to the solar cell device. X-ray diffraction, optical
absorption and scanning electron microscopy were used to investigate the
bulk structure, the band gap energy and the surface morphology of the
materials respectively. It was found that hasa bandgap with 3.5 eV, n-type
semiconductor, high transparency and high electrical conduction, other
advantages of FTO are high chemical stability even high temperature and
they also serve as an anti-reflective coating.
2. Introduction
Fluorine doped Tin Oxide supported by glass (glass/FTO) is widely used
as a front contact in PV device fabrication due to several advantages: (i) a
high optical transmission with a wide band gap energy of 3.5 eV, (ii) a low
sheet resistance, as this contributes to the series resistance of the device, and
(iii) stability at high annealing temperatures of up to ~450°C. All FTO
coated glass substrates were supplied by Pilkington Group Ltd. The
thickness and sheet resistance were quoted at 518 nm and 7 Ω/□,
respectively. In this paper, x-ray diffraction, optical absorption and SEM
were used to study the structure, optical properties and morphology of the
substrate.
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3. Theory:
3.1.

X-ray diffraction (XRD)

XRD is one of the most important techniques used to characterise the
structure of materials and to help identifying the phases of the
semiconductor material. X-ray photons are a form of electromagnetic
radiation, they are produced by the ejection of an inner orbital electron and
the subsequent transition of atomic orbital electrons from states of high to
low energy.
Diffraction is a phenomenon, caused by certain phase relations between two
or more waves of light and is the apparent bending of light (x-ray) waves
around obstacles in its way, which introduces path differences. This leads to
differences in phase which produce a change in amplitude.
Atoms in a crystal lattice cause x-ray scattering, and under certain
conditions a large number of scattered rays either reinforce with each other
(constructive interference) or cancel each other as shown in figure 1,
resulting in a diffraction pattern. The scattered rays would have random
phase relationships and constructive interference would not occur if the
scattering atoms were not arranged in a regular periodic manner.
Bragg's law is the fundamental law of x-ray crystallography [1]. It states that
the path difference between the incident rays is equal to multiples of
wavelengths for constructive interference, this is given by
2d.sinθ = nλ

(Bragg Equation)

(1)

where: n is an integer, λ is the wavelength of x-rays incident on a crystal, d
is the distance between lattice planes, θ is the angle between the incident ray
and the scattering planes.

4
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Figure 1: Schematic diagram to show the principle of x-ray diffraction
by a crystal lattice.
Using Bragg’s law, x-ray diffraction techniques have been developed to
examine the crystal structure of thin film solar cells. As shown
schematically in figure 2, x-rays pass through a slit system and are made to
fall on the semiconductor film at low glancing angle, the XRD pattern is
scanned by the rotating detector about vertical axis. Due to the small
incident angle, x-rays do not penetrate deeply into the sample. Diffraction
occurs when Bragg's law is satisfied (λ = 2d.sinθ), therefore this can be
achieved by continuously varying λ or θ. During x-ray diffraction
measurements, it is θ that changes, to satisfy the condition.
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Figure 2: Configuration of glancing angle diffractmeter.
The output is a plot of a series of peaks, with the number of x-ray counts as
a function of the diffraction angle 2θ. These peaks and their intensities are
characteristics of the unit cells present in the crystalline solid. Analysis of
the full width at half maximum (FWHM) of the individual x-ray peaks can
also yield information on the grain size (D) using the Scherrer equation (2).
Analyses of the peak positions and intensities provide data on the films
preferred orientation, unit cell distances and the atomic arrangement within
the crystalline lattice [1].

D

6

0.89
b cos

(2)
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where D is grain size (nm), λ is wavelength of incident radiation (Å), b is
FWHM of the diffracted lines (radians) and θ is angle of diffraction (º).
The lattice parameters can be calculated from the equations below [1].
For cubic structure:

a=b =c, α=β=γ=90°

1
h2  k 2  l 2

d2
a2

For tetragonal structure:

(3)

a=b≠c, α=β=γ=90°

1
h2  k 2 l 2

 2
d2
a2
c

For hexagonal structure:
1
4  h 2  k 2  hk  l 2

  2

d 2 3 
a2
 c

(4)

a=b≠c, α=β=90° γ =120°

(5)

where d is the lattice spacing (nm), (hkl) are Miller Indices and a, b and c
are lattice parameters (nm).
All x-ray diffraction measurements performed in this project were carried
out using a Philips X-Pert Pro-diffractmeter. The instrument is fully
computer controlled. A Cu target with a tungsten filament was used to emit
characteristic Kα photons with a wavelength of λ=1.5418 Å.
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3.2.

Optical absorption

Optical absorption spectroscopy is a useful technique to determine the
semiconductor band gap energy [2], using equation 6. The absorption of the
samples was measured using a UNICAM UV/Visible Spectrometer, which
gives a graph/data of absorbance against wavelength.



n
C
h  E g 2
h

(6)

where α is absorption coefficient, C is a constant depending on the refractive
index of the sample, h is Planck's constant, E g is the band gap energy and 
is the frequency of light used [3].
For a direct band gap energy semiconductor, n=1. Assuming CuInTe2 and
CdTe films are direct band gap energy and single phase materials, the
equation can be re-arranged to;

h 2

 C h  E g 

By plotting  2 vs h or

(7)

h 2 vs h , E g can

be determined from the

intercept on h  axis.
The transmission spectra can also be obtained using the same instrument as
used for optical absorption. Using transmission data, the band gap energy
may also be estimated by plotting the transmitted radiation as a function of
wavelength. The percentage transmission is dependent on the band gap
energy of the semiconductor; a larger proportion of photons have energy
8
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greater than the band gap (UV and visible) and are therefore absorbed [4 ],
and a smaller proportion of photons (IV) less than the band gap transmit
through the material.
Optical transmission and absorbance are closely related.
Sample

I0

I
α

Detector

x
x

Figure 3: Schematic diagram of the experimental set-up of absorption
measurement.

I  I 0 exp( x)
(Transmission)  

(8)

I
I0

(9)

where I is transmitted light intensity, x is sample thickness, I0 is intensity of
the incident radiation and α is absorption coefficient (cm-1).
Optical absorbance has a relationship with transmission which is given by
equation 10.
Abs  log10

I0
  log10 T
I

(10)

In equation 37, α is the absorption coefficient, but since Abs is a function of
α it can be substituted by the relationship given by equation 11.



2.203Abs
x

(11)

where Abs is absorbance of radiation in the sample.
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3.3.

Scanning electron microscopy

SEM is a non-destructive technique capable of producing high-resolution
images and was used to study the surface of the samples.
Electrons are generated from an electron gun which is a cathode, these are
then accelerated and directed towards an anode. The electrons are focused
by one or two magnetic condenser lenses into a beam with a very small spot.
The electron beam passes through pairs of scanning coils which deflects
them horizontally and vertically before hitting the object as shown in figure
4. To avoid interactions between the electron beam and atoms in the air, the
process is carried out under vacuum conditions.

Electron gun

Anode

Magnetic Lens

Monitor
viewer

Scanning coils
Backscattered
electron detector
Specimen

Secondary electron
detector

Stage

Figure 4: Schematic diagram of key components of SEM.
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When an electron beam hits the sample, a large number of electrons are
generated. There are two types of electrons used to produce an image in a
SEM, secondary electrons with low energy, and backscattered electrons
with high energy. The secondary electrons are generated by incident beam
and electrons present in the sample. These slow electrons are collected with
a suitable detector and are used to obtain information about the topography
of the sample. The backscattered electrons come from the interaction
between the nuclei of atoms and the incident electrons. These fast electrons
are detected by a suitable detector and can be used to obtain information on
the mean atomic number of the part of the sample from which they
originate. Both kinds of electrons are converted to signals that can be
viewed on a screen producing an image. An energy dispersive x-ray (EDX)
spectrometer is also mounted within the equipment. When an electron hits
an atom in the sample with sufficient energy, x-rays might be generated,
some of these x-rays leaving the sample are detected by the spectrometer.
From the x-rays, the atomic composition of the sample can be obtained [5].

The equipment used for analytical scanning electron microscopy was a
Phillips XL40 series ASEM.
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4. Characterisation of FTO substrates
4.1. X-ray diffraction
Glass/FTO substrates were characterised by x-ray diffraction to
determine the structural properties and grain size. Figure 1 shows a typical
x-ray diffraction pattern obtained from a glass/FTO substrate. Using the
standard data files supplied by the online Daresbury Chemical Database
Service [6], all peaks were indentified, and belong to polycrystalline
tetragonal SnO2. The amorphous hump is related to the background of glass.
It is noticeable that there is no preferential reflection related to fluorine
which indicates very low doping concentration of fluorine.
Table 1 presents all the peaks obtained for glass/FTO substrates. Using
equations in section 3-1, respective positions, FWHM, associated atomic
planes, d-spacing and grain size were analysis. The peaks at 33.88°, 37.96°
and 51.76° were used to estimate the grain size, utilizing the Scherrer
equation. It can be seen from the Table that the FTO substrate has a high
degree of crystallinity.
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Figure 1: X-ray diffraction spectra of FTO surface, all peaks arising from SnO2.
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Table 1: Summary of XRD data observed for glass/FTO substrate
related to the tetragonal structure of SnO2.
2θ

FWHM

(h k l)

26.56

……

(110)

3.34

…...

33.88

0.39

(101)

2.65

21.0

37.96

0.39

(200)

2.37

21.1

51.76

0.39

(211)

1.77

22.0

54.91

…...

(220)

1.68

…...

61.90

…...

(310)

1.50

…...

64.84

…...

(112)

1.44

…...

66.01

…...

(301)

1.41

…...

4.2.

d-spacing (Å)

Grain Size(nm)

Optical properties

Optical absorption of the substrates was used to determine the band gap
energy of FTO. Figure 2 shows the absorption curve for FTO. The equation
in section 3-2 were employed in order to defined band gap energy. The band
gap energy of 3.97 eV was determined by extrapolating the absorption edge
with a straight line. Several different authors report different band gap
energy, ranging from 3.78 - 4.30 eV [7, 8, 9]. This band gap energy is wide
enough for the substrate to admit photons with energy less than 3.8 eV to be
collected by the device. The sheet resistance was low, about 7 Ω/□as
mentioned in the introduction. It is important to use a low sheet resistance,
as it contributes to the series resistance of the solar cell.
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Figure 2: Optical absorption spectra of FTO giving a band gap energy of 3.97 eV.

The transmission spectrum of the FTO was measured over a wavelength
range of 290 to 890 nm as presented in figure 3. This shows the
transmission of 81% at a wavelength of 890 nm which then gradually
decreases from ~555 nm until there is a sharp decrease in the transmission at
~350 nm.
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Figure 3: Transmission spectra of FTO presenting absorption edge at ~300 nm.
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4.3.

Scanning electron microscopy

In order to study the surface morphology of the FTO, SEM images were
obtained. The image in figure 4 shows a homogeneous surface with the
grain sizes of 100 to ~500 nm. These values are much larger, when
compared to those values estimated using Scherer equation (~21 nm). This
was due to the agglomeration of small crystallites, which can not be
resolved by SEM.

500 nm

Figure4: SEM morphology of FTO giving a grain size of 100 to ~500
nm.
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5. Conclusions
The experimental results described in this paper lead to draw the
following conclusions. The study of XRD and optical properties of FTO
revealed that the layers have a polycrystalline tetragonal structure with a
band gap energy of 3.79 eV. The layers have high electrical conductivity
with a low sheet resistance equal to 7 Ω/□. The SEM studies indicate the
formation of large grains of 100 to 500 nm.
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Designing a wastewater treatment plant for
Bani Waleed city using anaerobic reactors
(UASB)
Salem Shouran - Faculty of Science - Bani Waleed University
Amer Gheit - Faculty of Science - Bani Waleed University

ملخص عربي
مدينة بني وليد هي إحدى المدن الليبية التي تفتقر إلى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي البلدية ويتم
تصريف مياه الصرف الصحي المنزلية تقريبًا بشكل عشوائي دون معالجة بطرحها في األماكن المكشوف
 مما يتسبب في تلوث التربة وتلوث المياه السطحية والجوفية ويؤدي في النهاية إلى خطر على،خارج المدينة
 يتخلص السكان من مياه الصرف الصحي بإحدى الطرق البدائية وهي.اإلنسان من خالل السلسلة الغذائية
 الهدف من هذه الورقة هو تصميم محطة معالجة بنظام المفاعالت الالهوائية لمعالجة مياه.اآلبار السوداء
الصرف الصحي وإنتاج غاز الميثان وهذه الطريقة من احدث الطرق التي تستخدم لمعالجة مياه الصرف
 اقترحنا تصميم خمس محطات، وبسبب التضاريس الجبلية الصعبة للمنطقة والكثافة السكانية،الصحي
. كل محطة تخدم أحد التجمعات السكانية في المدينة،صغيرة منفصلة

Abstract
The city of Bani Waleed is one of the Libyan cities that lacks municipal
wastewater treatment facilities and almost total domestic wastewater is
indiscriminately discharged untreated in open damping, which can cause
soil contamination, surface and groundwater contamination and ultimately
risk to human being through the food chain. Residents dispose of sewage
using one of the primitive methods of black wells. The goal of this paper is
to design a treatment plant with anaerobic reactors system for treating
wastewater, and due to the difficult topography of the area and the
population density, we proposed designing five separate plants, each station
serving one of the city’s population agglomerations.
Keywords: Wastewater treatment; Reactor; sewage drainage; black wells;
UASB.
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1. Introduction
Libya, like many other developing countries, lacks municipal wastewater
treatment facilities and almost total domestic wastewater is indiscriminately
discharged untreated in the sea or open damping, which can cause soil
contamination, surface and groundwater contamination and ultimately risk
to human being through the food chain. This situation demands to reclaim
nutrient rich municipal wastewater by using simple efficient and cost
effective sewage treatment techniques compatible with local conditions.
Bani Waleed is a Libyan city with a population of 82,385 and an area of
19,710 km2, located at latitude 31, 20' north and longitude 14, 35' east
respectively. Bani Waleed is located in Northwest Libya in the Misurata
District and has borders with Tarhuna and Msalata municipalities in North,
Misratah in Northeast, Surt in the East, Mizdah in West and Gharyan in
Northwest respectively (Abdelnaser et al, 2011).The city of Bani Waleed
lacks a sewage system, and the method used is the black wells, which is a
hole in the ground surrounded by four walls of concrete bricks and a roof of
concrete After a number of years, it is suctioned out by special cars and
transported outside the city and disposed of in open places, thus being a
source of soil pollution, surface and ground water, in addition to unpleasant
odors and the spread of insects.
Municipal wastewaters consist of a mixture of domestic sewage from
households and a proportion of industrial and commercial effluents (Pescod
1992). The wastewater itself normally consists of ~99% water; and is
usually further characterised with respect to its rate of flow or volume,
chemical constituents, physical condition and in some cases microbiological
quality (Metcalf & Eddy. 2003, Pescod 1992).
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Contaminants are removed from wastewater through the process known as
sewage treatment, which may involve a combination of biological, chemical
and physical processes designed to remove biological, chemical and
physical contaminants. All these processes are directed towards the
production of an environmentally safe effluent (Gonçalves, Charlier et al.
1994). The principal objective of wastewater treatment is generally to allow
human and industrial effluents to be disposed of without peril to human
health or unacceptable damage to the natural environment.
There has been a surge in interest in anaerobic wastewater treatment in
recent years. Anaerobic fermentation produces considerably less biomass
from the same quantity of COD elimination than aerobic growth
(Tchobanoglous, et al., 1991).
Anaerobic biological treatment is an alternative approach that offers several
advantages: in addition to removing the energy-intensive requirement for
the supply of oxygen, anaerobic systems usually have low sludge yields and
produce methane that can be captured for use as a renewable energy source.
Anaerobic systems are already in widespread use in the water and
wastewater industry for treatment of primary, secondary and co-settled
sludge (municipal wastewater biosolids) and other high-strength effluents
(Chernicharo 2007).
The upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor is now a common
type of high-rate reactor for treatment of industrial and domestic
wastewaters. It has a simple design, can be easily built and maintained, is
relatively low cost, and can cope with a range of pH, temperature, and
influent substrate concentrations (Lettinga and Pol 1991, Cronin and Lo
1998, Alvarez, Ruiz et al. 2006, Tiwari, Guha et al. 2006).
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The aim of this paper is to design a wastewater treatment plant based on
anaerobic treatment using UASB reactors for the city of Bani Waleed figure
1.

Figure 1 THE TREATMENT PLANT TO BE DESIGN FOR BANI WALEED CITY

2. DESIGN OF AN UASB REACTOR [MANOHAR 1999]
Due to the nature and difficulty of the mountainous terrain in the city of Bani
Waleed, we will design five separate stations, each station serving one of the
population agglomerations in the city.
Generally, there are many methods for designing UASB reactors, and we will base
our design on the method described in the reference (Metcalf & Eddy, fourth
edition). The characteristics of the wastewater entering the reactor are given in
Table 1(Ali, 2020), and we will design the reactor according to those values.
Summary of tentative guidelines for the design of the gas-solids-separator device.
(Adapted from Lettinga and Hulshoff Pol, 1991):
 The slope of the settler bottom (i.e. the inclined wall of the gas collector) should
be between 45-60°.
 The surface area of the apertures between the gas collectors should be 15-20% of
the reactor surface area.
 The height of the gas collector should be between 1.5-2 m at reactor heights of 57 m.
 To facilitate the release and collection of gas bubbles and to combat scum layer
formation, a liquid-gas interface should be maintained in the gas collector.
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 To avoid up-flowing gas bubbles to enter the settler compartment, the overlap of
the baffles installed beneath the apertures should be 10-20 cm.
 Generally, scum layer baffles should be installed in front of the effluent weirs.
 The diameter of the gas exhaust pipes should be sufficient to guarantee the easy
removal of the biogas from the gas collection cap, particularly in case of foaming.
 In the upper part of the gas cap, anti-foam spray nozzles should be installed in the
case the treatment of the waste water is accompanied with heavy foaming.
Table 1: Some design criteria of UASB reactors treating sewage
Min. average HRT

4 hrs

height

4-5 m

Feed inlet points

1 inlet per 1 to 4 m2

Feed distribution

Each inlet pipe from a separate
compartment

Static pressure in feed inlet box

Up to 50 cm

Upflow velocity in aperture

Average daily 4 m/hr
During 2-4 hrs 8 m/hr

Upflow velocity

0.5 m/hr

Table 2 various test values of Bani Waleed city wastewater (Ali, 2020)
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Parameter

Average

STD

pH

7.1

± 0.16

BOD

300

± 20

COD

629

± 36

TSS

527

± 32

Alkalinity

76

± 11

NH4+-N

31

±3

Sulphate (SO4-)

18

±4

VSS, mg/L

280

± 10
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Total population in Bani Waleed city =100,000
We will assume that the average water consumption is 150 liters per day.
Average flow rate of wastewater=15000 m3/day
Let BOD removal efficiency (η) =80%
New volatile suspended solids (NVSS) produced in BOD removal=Yield
coefficient x BOD x η
=0.1 x 300 x 0.8 =24 mg/L
Non degradable residue=VSS (1 – 0.4)
(The non-degradable residue of the VSS coming in the inflow assuming 40% of the
VSS are degraded and residue is 60%) =280 (1 - 0.4) =168 mg/L
Ash received in inflow= (TSS - VSS) mg/L= 527 - 280 = 247 mg/L
Sludge produced=24 + 168 + 247 = 439 mg/L
=0.44 kg/m3/day
Total sludge produced=15000 x 0.44 = 6600 kg/m3/day
Reactor dimension= (Total flow, m3 per day) / (upflow velocity, m per day) =
(15000 m3 per day) / (0.5 m/h) =1250 m2
We will divide the wastewater flow into five reactors
= 1250/5= 250 m2
(Upflow velocity was calculated using the values of solid retention time (SRT) and
Hydraulic retention time (HRT) used elsewhere [Manohar 1999].
Then, Reactor diameter=250/ (3.14*r2)

r2 = 250/3.14=79.6 m

Radius= 8.9 m
Full depth of reactor for treating low BOD municipal sewage = 4.5 to 5 m (say,
4.8m) Depth=4.8 m
Check for organic loading
Volumetric organic loading=COD load /volume of reactor=0.629 kg/m3 x 15000
m3 per day / 2996 m3
=3.149 kg COD/ m3 day
Acceptable Limit=1 - 3 kg COD / m3 day
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ASSUMPTIONS
Solid retention time (SRT) at given temperature = 30 days Hydraulic retention time
(HRT) =8 – 10 hrs an average flow Average concentration of sludge in the blanket
=60 kg/m3
COD Removal and Methane gas production
Total COD removed=80% of incoming load =0.80 (0.629 x 15000) =7548 kg per
day
Sulphate removal=0.80 (0.018 x15000) kg per day=216 kg per day
COD available for Methane production= 7548 - 216 = 7332 kg per day
Theoretically, Methane produced at 25OC = 300 L/kg COD removed Therefore,
total Methane produced/ day= 0.300 m3/ per kg x 7332 kg per day= 2199.6 m3/ day
Practically observed Methane leaving as dissolved in effluent = 0.028 m3 per m3
effluent volume per day Therefore, Methane gas leaving= 0.028 x 15000 = 420
m3/day Hence, usable Methane
= (2199.6 - 420) = 1779.6 m3/ day= 1779.6/ 7548 m3/ kg COD = 0.236 m3/ kg
COD
Theoretically, it is known that 1 m3 biogas with 75% Methane content produce
1.4kWh electricity.
Thus, 1779.6 m3 biogas per day=1.4 x 1779.6 kWh electricity=2491.44 kWh
electricity
Table 3 Design results of UASB Digester based on Bani Waleed city Wastewater
(Ali, 2020)
No.

Particular

1

Total sludge produced, kg/day

2

Reactors dimension, m

4

Radius m

5

Depth of Reactor, m

Value
660

2

1250
14
4.8
3

6

Volume Organic Loading, kg COD/ m day

3.149

7

Total COD removed, kg/day

7548

8

COD available for Methane production, kg/day

7332

3

9

Useable Methane, m / kg COD

0.236

10

Electricity production, kWh

249

24
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3. DISCUSSION AND CONCLUSION
Table 2 shows the various test values of Bani Waleed wastewater, required for the
design of UASB digester. The temperature ranges of more than 20ºC and sufficient
flow fluctuation are the other characteristics available for such design. It has been
found that with a population of about 100,000, average flow rate of wastewater
production is 15000 m3/day. As shown earlier with the consideration of 80%
efficiency of BOD and COD removal, the total sludge produced is 6600 kg/day,
sufficient for further performance of UASB digester. The reactor/ digester area
with these values comes as 250 m2. The other dimensions like Radius and depth are
well within the operatable limits if the length of such reactor is considered as 8.9 m
and 4.8 m respectively. If 80% efficiency of COD removal is considered, the
available COD for Methane production after sulphate removal comes as 7332
kg/day. This can produce 2199.6 m3 of Methane per day. Finally, considering the
losses etc. In the process, the usable Methane per day is 1779.6 m3, which in turn is
sufficient to produce 249.144 kWh of electricity. It is worth to mention that only a
part of the biogas formed in the UASB is presently available for energy purpose,
the rest stays as dissolved in the wastewater and pass out with the effluent. More
efforts are required for further improvement of Methane recovery and hence more
energy production. BOD removal of 75-85% makes the UASB a good and
economical form of intermediate treatment, such as that required prior to land
irrigation in Bani Waleed. Its low operating power cost makes it worthwhile to
consider. If a power failure occurs, the process does not suffer, as it is already
anaerobic in nature. Provision of captive power supply for only initial pumping of
raw sewage can keep the whole plant operational at all time. This is a great
advantage in many parts of Libya, where regular power cuts occur. Moreover, with
minimal equipment, their repair and maintenance is also simplified. The other
major advantage of UASB is its low land requirement. Thus, it can be concluded
that UASB is feasible in Bani Waleed city, in terms of saving land, avoiding the
foul smell and producing energy.
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Isothermal crystallization of the system
Se85 Te15-x Sx
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Abstract:
The phase transformation of the system Se85 Te15-x Sx (where x=4 &6) was
studied in the temperature range 20 to 350oC. The system Se85 Te15-x Sx
(where x=4 &6 ) were prepared using by mixing the required properties
99.99% pure Se, Te and S in silica ampoules.
The transition points from phase to phase, were determined and
recorded during hooting and cooling runs the temperature internal of
crystallization were determined and through which the crystallization paces
was followed different isotherms.
The melting point (Tm) and solidification temperature (Ts) are recorded in
the report, the rate of crystallization determined and the activation energy
crystallization was calculated.
On the other hand it was found that the activation energy of crystallization
deduced

from

the annealing time dependence of

the electrical

conductivity using Avrami's equation is compositional dependent. The
results revealed that the activation energy of crystallization increases with
rising the In content.
The electrical conductivity of the two samples was measured as a
function of temperature and annealing time. It was found the electrical
conductivity decreasing with increasing the In content. The activation
energy of crystallization ( Ec ) was 22.9 KJ/mol for the sample Se85Te11S4
and 28.8 K / mol for Se85Te9S4.
Keywords: System, temperature , crystallization , amorphous, electrical
conductivity, Avrami's equation .
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I. Introduction
The amorphous - crystalline phase transformation of many semiconductors
has been investigated

using

physical

properties

such as

electrical

conductivity, and thermal conductivity and density [1-8].
The improvement of devices based on materials in different high technology
fields of science. Nowadays, commercial devices require the development
of tailored materials.
approaches

to evaluate

the physical

properties

of

their structures

produces an inevitable industrial delay in the devices improvement.
Moreover, with the trend to continuous curing of

the components do, it

becomes necessary to deal with the spatial resolution problem.
For the advance in such applications, the locally investigation of

the

change in the electrical conductivity with temperature in new materials is
therefore a key issue.
Materials are commonly affected by a large concentration of point defects,
hence the heat treatment are very important.

This amorphous

state is

thermodynamically unstable and crystallizes at elevated temperatures. The
transition of amorphous state into crystalline state proceeds by nucleation
and growth reactions, a systematic study on the kinetics

of the crystal

phase remains one of the most interesting aspects of physics
properties [7].
A strict control on the ratio of materials and location is necessary, but
also because their behavior in the material structure is still rather unclear.
Electrical conductivity may also be used to determined the glass transition
temperature as well as the melting point temperatures and crystallization [9].
The aim of this work is to study the physical properties of the given system
and using the results to investigate the phase transformation process of
this system from amorphous phase to crystalline phase.
28
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II. Experimental
The samples of the system Se85 Te15-x Sx were prepared by mixing the
required properties 99.99% pure Se, Te and S in silica ampoules, sealed
under presser of 10-4 Pa.

The mixture was maintained at 750 oC for 7

hours and the molten alloys were quenched in ice –water. The glassy ingot
was placed in a silicate glass tube provided with two tungsten electrodes,
and sealed under pressure of 10-4 Pa.
*physics department, faculty of science, Menoufia University, Egypt.
II.I Electrical measurements
These measurements were carried out in specially designed oven,its
temperature raised with constant rate ( 2deg./min.), united the desired
temperature was attained.
The temperature was controlled thermostatically and recorded with accuracy
±0.2deg.
using thermocouple.
The electrical conductivity was

calculated

by measuring the electric

resistance using vibratory read electrometer ( error 2%).
To study the crystallization process at a particular temperature the tube
containing sample was placed in a pre- heated oven , to the required
temperature.
The resistance

of

the given sample

was recorded continuously as a

function of time until the process was completed.
III. Results and discussion
The change

in

the electrical

conductivity

with

temperature

was

recorded in the
temperature range 20 - 320 oC for the samples of the system Se85 Te15-x
Sx where
X=4 &6 at %.The heating and cooling runs of the two samples are shown in
figure(1) and in figure(2) respectively. The transition from amorphous to
Bani Waleed University Journal of Sciences & Humanities – Eighteenth Issue – December 2020

29

Isothermal crystallization of the system Se85 Te15-x Sx

crystalline state Tca is at point ( a ) , the temperature of maximum
nucleation rate Tcc is at point ( c ), the melting point Tm laying between the
points ( d ) and ( e ).
The transition temperature from liquid to crystalline state Tcl, is at the point
( f ) the solidification temperature Ts , is at the point ( g ) and the
temperature intervals of crystallization on heating and cooling runs are
given in table (1).
f
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Figure(1):change in the Log(σ) with temperature of Se85 Te11S4.
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Figure(2):change in the Log(σ) with temperature of Se85 Te9S6.
Table (1): The transition temperature and the temperature intervals of
crystallization for the two samples.
The

Transition temperature ( Temperature intervals

samples

o

Se85 Te11 S4

( oC )

C)

Tca

Tcc

Tm

Ts

71

156

192-

187 71-156

211-187

144 60-162

182-144

Heating

Cooling

268
Se85 Te9 S6

60

162

227285
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The temperature intervals of crystallization are the results of overlapping
of both the effect of heating and crystal growth on logσ. In the
temperature range ( ac ) the change in logσ with time was followed
continuously during the isotherms 100,130,135 oC for the samples of the
system Se85 Te15-x Sx . The change in logσ with annealing time, at 135 oC
due to phase transformation are illustrated in figure(3). The obtained curves
show that, the crystallization process of the amorphous phase
has two steps character, followed by saturation.

-5.1
c

b

-1

Log ( ) (  cm )

-5.5

Se85 Te11S4

-1

-5.9
-6.3

c

b

-6.7
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-7.1
a

-7.5

0

20

40

60

Time ( min )
Figure (3): Electrical conductivity of the system Se85 Te15-x Sx with
annealing time at 135 oC.
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The heterogeneous

nucleation

was

formed

and

growing up

crystallizes were contributing the fast change of the electrical conductivity
during the region (ab). As these small crystallites grow and come to
contact with each other the conductivity of the two phases will be
determined by the conductivity of the well conductive phase

phase, but

will be reduced due to the reduction of the total volume by the presence of
the poorly conducting amorphous phase. It was found that the thermal
stability is profoundly affected by annealing since the glass transition as
well as crystallization temperatures are strongly influenced by annealing the
samples.
The phase transformation study reveals that the thermal stability of the
samples increases with the increase in lead content in the samples[4,7].This
leads to the steady change of the electrical conductivity during the range
(ac).
The analysis of the crystallization process was carried out using the
equation which
consider the nucleation and crystal growth. The transformed fraction at
time (t) was
calculated using excel equation:
αt=(Vt-V∞)/ (V∞-V0)

(1)

Where Vt represent logσ at any time (t) and V0 together with V∞ are those
for initial
Glasses

and final crystalline states, respectively[8]. The obtained

segmental shape of αt versus t with annealing time at 135 oC illustrated in
figure(4).
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Figure(4):The shape of αt versus t with annealing time at 135 oC.

The electrical conductivity of the system Se85 Te15-x Sx as a function of
annealing times were recorded at different temperatures for one results
obtained for the two samples as shown in figure (3) was illustrate that the
electrical conductivity

increases with increasing the annealing time at

constant annealing temperature ( at 135 oC ) and partially to crystallization
effects depending on the annealing.
It is known that the electrical conductivity of the ordered system is higher
than that of amorphous one and the ordered systems exhibit lower
activation energy

than

the amorphous one [10]. Thus the electrical

conductivity measurements as a function of annealing time at constant
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temperature are used to study the thermal crystallization kinetics using
Johnson-Mehl-Avermi`s (JMA) equation [11,12,13,14] in the form:
χ = 1- exp[-(kt)n]

(2)

where χ is the volume fraction of the crystalline phases transformed
from the amorphous state at time t [9], n refers to the order of reaction
and k is the effective overall reaction rate, which actually reflects the rate
of crystallization[15,16] and is given by:
k = ko exp [-Ec/RT]

(3)

Here ko indicates the number of attempts to over come the energy barrier.
From the results of the conductivity as a function of annealing time the
volume fraction χ is calculated from the relation:
χ = (σt- σo)/(σ – σo)

(4)

where σo is the electrical conductivity at zero time, σt the electrical
conductivity at any time t and σ is the electrical conductivity at the end
of saturation ( full crystallization). According to JMA equation the value of
n can be obtained from the slopes of the plots of Ln[-ln(1- χ)] vs. Lnt [2],
are given in table (2) for the studied of the system Se85 Te15-xSx.Since the
volume fraction of the crystallized phases is assumed to depend on the
conductivity of the material at any annealing time we found that the
value of n does not depend on the composition and the annealing time as
seen in table(2). The values of k according to JMAequation were obtained
from the slopes of the plots of -ln(1- χ) vs. (tn) and are given in
table(2) for all films [10,11,12]. According to equation (4) the values of
the activation energies Ec of crystallization deduced from the slopes of the
plots of ln k versus 105/T[1,5], for the of the system Se85Te15-x Sx was
illustrated figure (5), are also given in table (2).The results revealed that
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the activation

energy of crystallization increases with rising

the In

content.

0
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Se85Te11S4
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-4
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Figure (5): Plots of ln k Vs.105/T for the of the system Se85 Te15-x Sx .
Table (2): Values of n, k and Ec for the two samples of the system Se85
Te15-x Sx.
The samples

Se85 Te11 S4

Se85 Te9 S6

36

Temperature ( oC )

n

k

100

1.18 1.1189

130

0.95 1.2466

140

0.8

100

1.74 1.0885

140

0.92 1.1840

150

0.82 1.2541

1.3739

Ec KJ/mole

22.9

28.8
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IV. Conclusions
It is clear that the change of the electrical conductivity with annealing time
at different isotherms is one of the sensitive physical properties to reflect
the change and growth of the phase transformation process of any material.
Also the increase of the crystallization rate ( k ) and the decrease of the time
exponent ( n ), which means that the crystallization process go fast
during short time as the crystallization temperature increases.
Finally the activation energy of the crystallization process ( Ec) is a
function of both material composition

and temperature. The results

revealed that ( Ec) increases with rising the In content.
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