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الناشر
مركز حبوث شرطة الشارقة
يعد مركز حبوث شرطة الشارقة أحد مراكز البحوث األمنية اليت أن شئت يف دو لة اا مارا العرب ية احد حد
بوصفه مركزاً يهدم بإعداد البحوث والدراسا العلميــة حـــول قضايا ال شـرطة واأل مو والعدا لـة اجلنائ ية
وباعد بارم مسس ة علم ية حبد ية واد وطمو حة عد مد يف لى يض أ دا ها ع ل أ ض األ سالي وأ حدث
اامكانيا .
و شم جماال عم مر كز حبوث ال شرطة الدرا سا والب حوث األمن ية وال شرطية واحو ضوعا احر ب طة
بالعدالة اجلنائية حيث يهدم احركز جبمع احعلوما والبيانا وإعداد الدرا سا ااح صائية ودرا سة الى ضايا
والدطورا ال ياسية واالودماعية واألمنية واجلنائية عل خمدلف الصعد احملل ية وااقليم ية والدول ية ا ليت
نعكس عل الوضع األمين يف دولة اا مارا العرب ية احد حد ك ما يول احر كز ا دما ماً ًا صاً بالدرا سا
االسدشرا ية اليت عدمد عل اال ط ع ع ل ال داريس ودرا سة معط يا الوا قع مو أ و ر سم ال يناريو ا
اح دىبلية و بين مبادرا متكننا مو اسددمار الفرص ومواوهة الدحديا اح دىبلية.
ويهدم احركز ا دماماً ًاصاً بإعداد الدراسا الدشغيلية اليت دعم مدخذي الىرار ع ل م دود اادار العل يا
كما يىوم احركز بإوراء الدرا سا والب حوث واح و احيدان ية ك ما ي هدم بإ عداد ال كوادر البحد ية و ن يم
مسمترا وندوا وبرامج دريبية و دىيفية و نويرية كما أنه يعكف عل زياد الوع األ مين دا ً جمد مع
اامارا وإثراء احكدبة األمنية مو ً ل نشر وإصدار احسلفا العلمية ويهدم بعم الب حوث والدرا سا
مسس ا

اجملدمع احدن .

املراسـالت:

دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مركز بحوث شرطة الشارقة ،ص.ب 29 .الشارقة
هاتف  ،+971 6 5945130فاكس +971 6 5382013
E-mail: alfikr.alshurti@shjpolice.gov.ae www.shjpolice.gov.ae

www.facebook.com/Alfikralshurti - http://twitter.com/#!/Alfikralshurti

مجيع حقوق الطبع والنشر الورقية واإللكرتونية حمفوظة لدورية الفكر الشرطي

مع

دورية الفكر الشرطي
دورية الفكر الشرط

دورية ربع سنوية علمية حمكمة ومفهرسة ع ن بالعلوم ال شرطية

و صدر عو مر كز حبوث ال شرطة بالى ياد العا مة ل شرطة ال شارقة بوزار الداًل ية بدو لة
اامارا العربية احدحد  .و ىب الدورية البحوث للنشر باللغدني العربية وااجنليزية و عدمد
مبدأ الوصول احلر للمعلوما ( )CC By – NC- ND 3.0ح يث ك كو طبا عة أو لم ي
احملدود مو موقع اجمللة االكرتون ل سدخدام الشخص العلم اخلاص ىط وغري الدجاري
شريطة عدم اح اس جبميع حىوق النشر أو إشعارا احلكية الفكرية وال جيوز عدي أو ن شر
أو إعاد إنداج أو نى أو رمجة أو إنشاء أعمال مشدىة مو أًرد أو بيع أو جوري أو رًي
ك أو أي وزء مو احملدويا اليت يدم احلصول عليها إلكرتونياً بجي وسيلة كانت باسددناء ما
و م مو به صراحة ضد قواعد الوصول احلر للبيانا  .و

جملة دول ية هدإ إت ج صي

و طوير العلوم الشرطية ب هدإ م اعد ن ام العدا لة اجلنائ ية ع ل لى يض أ مو اجملد مع
و س مة أ رادم و ن شر الدور ية اح ا ما األ صلية يف العد يد مو الدخص صا العلم ية يف
جماال العلوم الشرطية أو العلوم احدصلة بها.

اسرتاتيجية دورية الفكر الشرطي
2021-2017

الرؤية:

أن كون دورية الفكر الشرط مو أ ض الدوريا العربية العلمية احملكمة واحفهرسة اليت عن بالبحوث

األمنية.

الرسالة:

أن نعم بكفاء و اعلية لدعزيز وود البحوث العلمية الشرطية احنشور يف الدورية مو ً ل ىديم البحوث

العلمية احملكمة الشرطية بشك دوري ربع سنوي يف دورية مفهرسة حملياً ودولياً.

القيم:
•

العم برو الفريض.

•

احليادية واألمانة العلمية.

•

اح سولية اجملدمعية للمجدمع العلم .

•

الدميز واالبدكار.

األهداف االسرتاتيجية:
•

ليط الضوء بشك علم عل الىضايا األمنية اليت هم اجملد مع مما ي عزز الد ىة حد خذ ال ىرار

األمين.
•

ااسهام ودياً يف إثراء البحث العلم يف جماال العلوم الشرطية مو ً ل نشر البحوث األمنية.

•

إط ق طاقا اابداع والدنا س العلم و دح اجملال أمام الرتق األكادك .

•

دعم احكانة العلمية واألكادكية لـ "مركز حبوث شرطة الشارقة".

•

عزيز رضا احدعاملني باخلدما احىدمة.

اجلمهور املستهدف:
•

مند بو قو الشرطة واألمو مو الضباط وصف الضباط واأل راد واحدنيني وطلبة األكادك ية والكل يا

واحعا د األمنية والشرطية واخلرباء والباحدني يف اجملال األمين.
•

مدخذو الىرار األمين ومراكز دعم اختاذ الىرار.

•

اجلامعا ومراكز البحث العلم واهليئا واحن ما ااقليمية والدولية ووسائ ااع م وا خلرباء
واحدخصصون يف جماال ا دمام الفكر الشرط .

سياسة جودة دورية الفكر الشرطي
2021-2017

تسعى وحدة الفكر الشرطي بإدارة مركز حبوث الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة للعمل
بفعالية يف إصدار دورية علمية ربع سنوية حمكمة ومفهرسة تعنى بالعلوم الشرطية والعلوم األخرى
ذات الصلة بها ،من خالل آلية معتمدة الستالم البحوث وتصنيفها وحتكيمها وطباعتها وإخراجها
وتسليمها للمطبعة بعد التدقيق اللغوي واإلخراج العلمي والفين وبعد ذلك نشرها وتوزيعها حملياً
ودولياً ،مبا يتوافق مع متطلبات املواصفة الدولية  ،ISO 9001:2015كما تهدف دورية
الفكر الشرطي إىل:
•

إثراء الفكر الشرطي األمين من خالل التنمية املستدمية للمعارف ذات الصلة بالعمل
الشرطي.

•

نشر الدراسات والبحوث الشرطية واألمنية واإلدارية والقانونية وأية دراسات أو حبوث
معرفية أخرى ذات الصلة باجملال الشرطي واألمين.

•

نشر الدراسات والبحوث الشرطية واألمنية والقانونية املرتمجة أو املعدة باللغة اإلجنليزية.

•

نشر تقارير املؤمترات والندوات ومراجعات الكتب ذات العالقة.

كما تلتزم وحدة دورية الفكر الشرطي بالقيام بعمل املراجعات الداخلية بصفة دورية مع اختاذ
اإلجراءات التصحيحية والوقائية املناسبة بهدف استمرارية التطوير والتحسني.
وحترص دورية الفكر الشرطي على أن تكون مرجعاً علمياً موثقاً يتسم باحلداثة واألصالة
واالعتمادية واالستجابة وأن تكون متاحة للباحثني واملهتمني والعاملني يف املؤسسات األمنية على
املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.

اللواء
سيف حممد الزري الشامسي
قائـــد عـــام شرطــة الشارقـــة

قواعد النشر يف دورية الفكر الشرطي
تنشر البحوث بالدورية على مسؤولية أصحابها
وهي تعرب عن آرائهم وال تعرب بأي حال عن رأي دورية الفكر الشرطي

أوالً  -شروط النشر:

 -1تق بللل الدور يللة ن شللر الب حللوث العلم يللة امليدان يللة األمربيق يللة أو الب حللوث النوع يللة
التحليلية يف جمال العلوم الشرطية أو العلوم ذات الصلة باألمن مبفهومه الشامل.
 -2يراعى يف البحث قواعد وأصول البحث العلمي ملن ح يلث األ سللو واالستق صلاء
واملنهج .وأن يكون البحث جادًا وأصي ًال وموضوعياً ومل يسبق نشره.
 -3يف البحوث األمربيقية امليدانية جيب أن يشتمل البحث على مقد ملة يو ضلع ب هلا
اإل طللار الن يللري والدرا سللات ال سللابقة وم شللكلة الدرا سللة وأ هللدافها وأ سل لتها أو
فرضيتها وأهمية الدراسة وحمددات الدراسة والتعر يل وامل صلطلحات وإ جلراءات
الدراسة اليت تتضمن جمتمع الدراسة والعينة وأداة الدراسة و صلد وث بلات األداة
وجماالت الدراسة ومنهج الدراسة ثم عرض النتائج واالستنتاجات والتوصيات.
 -4تدرج يف مجيع األحباث اهلوامش يف آخر الصفحة واملراجع يف نهاية الدراسة.
 -5جيب أن يكون البحث مطبوعاً بإحدى الل غلتني العرب يلة أو اإلجنليز يلة ع للى أال
يزيد حجم البحث على  30صفحة من القطع العادي .A4
 -6ختضع البحوث والدراسات للتحكيم وفقاً لل ضلواب العلم يلة املت علارف علي هلا ،وي قلوم
الباحث بإجراء تعديالت احملكمني ع للى حب ثله و فلق الت قلارير املر سللة إل يله وموا فلاة
الدورية بنسخة معدلة.
 -7تعطى األولوية يف النشر للبحوث ح سلب األ سلبقية الزمن يلة ل للورود إىل الدور يلة،
وذلك بعد إجازتها حتكيمياً ووفقاً لالعتبارات العلمية والفن يلة ا لليت ترا هلا هي لة
التحرير.
 -8تنقل احلقو املتعلقة باألعمال املنشورة إىل الدورية على أن مينح الباحث ن سلخة
واحدة من العدد املنشور فيه حبثه مع مخس عشرة مستلة منه.
 -9ال تعاد أصول املواد العلمية إىل أصحابها سواء نشرت أم مل تنشر.
 -10للدورية احلق يف نشر أو عدم نشر ويف احلذف أو اإلضافة على املادة املن شلورة إذا
كانت تتعارض مع السياسة العامة للنشر.

ثانياً  -احراس
-1

:

يرسل الباحث نسختني من البحث الذي يرغب يف ن شلره ملع ن سلخة إلكرتون يلة
على أن يتضمن البحث مستخلصاً باللغتني العربية واإلجنليزية يف صفحة وا حلدة

-2

ويتكون من  250كل ملة ،ومو ضلحاً بله الكل ملات الدا للة ع للى التخ صلي ا للدقيق
للبحث وبواقع  5مفردات.
ترسل البحوث على عنوان الدورية املدون بها مرفقاً بها ملخ صلاً لل سلةة الذات يلة
للباحث يف  5أسطر مع السةة الذاتية الكاملة مع صورة شخصية للباحث.

ثالداً  -طريىة الدوثيض:
-1

-2

-3

-4

جيب أن يشة الباحث إىل ما يقتبسه من اآلخرين سواء أ كلان ذ للك ع للى شلكل
نصوص منقولة حرفياً أم أفكاراً ل بلاحثني آ خلرين ولكن هلا م صلوغة بل غلة الكا تلب
نفسه.
يدرج أي مرجع يشار إليه يف منت البحث يف نفس الصفحة على أن تصن كا فلة
املراجع يف قائمة واحدة يف نها يلة الب حلث ع للى أن تو ضلع املرا جلع العرب يلة أو ًال
وتليها املراجع باللغة األجنبية.
يف املراجع اإللكرتونية يراعى أن يتم توثيق املرجع طبقاً لطريقة التوث يلق املعت ملدة
" APAالنسخة اخلامسة" ويراعى أن يشار إىل ا سلم وع نلوان املو قلع اإللكرتو نلي
وتاريخ حتميل املادة العلمية واسم املؤل املالك حلقو النشر اإللكرتوني.
يراعى الرتتيب األجبدي عند كتابة املرا جلع يف ال صلفحة ع للى أن يك تلب اال سلم
األول للمؤل إذا كلان املر جلع عرب يلاً أو ح سلب ل قلب العائ للة إذا كلان املر جلع
أجنبياً.

رابعاً  -الدحكيم:

ختضع البحوث للتحكيم من قبل حمكمني معتمدين لدى الدورية وتشمل عنا صلر
التحكيم ما يلي:
 -2اجلدة واألصالة.
 -1القيمة العلمية للبحث.
 -4مناسبة منهج البحث.
 -3مناسبة اإلطار النيري.
 -6دقة عرض النتائج وتفسةها.
 -5مناسبة األدوات املستخدمة.
 -8أصالة املصادر والربامج وتنوعها.
 -7األمانة العلمية ودقة التوثيق.
 -9جودة األسلو وسالمة اللغة
 -10توصيات الب حلث و ملدى أهميت هلا
عملياً.

ًام اً  -احكا آ احالية:

ت صللرف الدور يللة مكا فللية مال يللة للب حللوث املن شللورة ب هللا وأل غللراض إ متللام إ جللراءات
التحويالت البنكية يرسل الباحث سةة ذاتية خمتصرة موضح ًا بها امسه كلامالً ك ملا
هو مدون يف بطاقة إثبات الشخصية أو اهلوية أو جلواز ال سلفر وو سلائل االت صلال بله
وعنوانه بالتفصيل واسم البنك وعنوانه بالتفصيل ورقم احلسا البن كلي و كلود الب نلك
املصريف.

هيئة التحرير
▪ احشــــرإ العــــــام:
▪ رئيـــس الدحـــــرير:

اللــــــواء سيــف حممـد الـزري الشام
قائـــد عـــام شـــرطة الشارقــــة

العميد الدكدــور ًالـــد محـد احلمادي
مدير مركز حبوث شرطة الشارقة

▪ ااشـــراإ الدنفيــذي:

العىيــد علـــــ سيــــــــف الذباحــــــ

▪ مديـــــر الدحريــــــر:

احىـدم الدكدور سيفان عل ًليفة بو سيفان

نائ مدير مركز حبوث شرطة الشارقة

نائ مدير إدار طوير الكفاءا
بجكادكية العلوم الشرطية بالشارقة

▪ ااشـــراإ العلـــــم :

احىدم عبداللــــه حممــــد احليـــــــــح

▪ ااصــدارا والنشـــر:

اح اعد أول /واســــم سليــــمان ــــــ ل

رئيس ق م البحث العلم
مبركز حبوث شرطة الشارقة

اح ـــاعد /أمحــــد أميـــــــو الزرعــون
الرقي أول /منـــ حممــــد الـمـــزروع
ااداري /سوريــــش بدمـــــــنا مهيــــــو
▪ الرتمجـــــــــــــــة:

الرقي أول /الطيـــ مبــــارك أمحــــــد

▪ الددقيــــض اللغــــوي:

الدكدور ــــدد عبداحلميـــد أوغيـــدن

أعضاء اهليئة العلمية
لدورية الفكر الشرطي
 -1العميد الدكدورً .الد محد احلمادي

 -2احىـدم الدكدور .سيفان عل بو سيفان

 -3احىدم الدكدور  .رقيــة واسم احازم
 -4احىدم الدكدور .أمحــد عادل احعمري

 -5احىدم الدكدور .محدان راشد الطنيج

 -6احىدم الدكدور .عبداهلل سيف الذباح

دكدورام يف إدار الشـرطة والعدالـة اجلنائية
مديـــر مركـــز حبــــوث شــرطة الشارقـة
رئيــس لريـــر دوريـــة الفكـــر الشـرط
مديـــر لريــــر دوريــــة الفكــر الشرط
نائـــ مديــــر إدار طويــــر الكفــــاءا
بجكادكيــة العلــــوم الشرطيـــة بالشارقــــة
دكدــــــــورام يف الىانــــــون اجلنــــــائ
مديــــر مركــــــز الدعــــــم االودـــماع
دكدـــورام يف الفل ــــفة والىانـــون العـــــام
ودكدـــــــــــــــورام باادار العامــــــــــــة
إدار شـــــــرطة احنا ـــــــــذ واحطـــــارا
(الدفديــــــش األمنــــــ )K9
دكدـــورام يف إدار األزمــــا والكــــــوارث
رئيــس ق ـــم األزمـــــــا والكــــــــوارث
باادار العامــــــــة للعمليـــــا احركــــزية
دكدــــــــورام ـــ الىانـــــــون العـــــــــام
مديــــــر ــــــــرع اخلدمــــا اح انــــــد
مبركــــز شرطـــــة ًـــور كــــان الشامــــ

كلمة العدد
مساهمة البحث العلمي يف التصدي واملواجهة
DOI: 10.12816/0058885

تحمل الأجهزة الشرطية على عاتقها تعزيز الأمن والأمان في المجتمع
وهي بذلك تسعى دائم ًا إلى رفع قدرتها على مواجهة الجريمة والمجرم
ولا شك أن البحث العلمي هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق ذلك،
وباعتبار أن الجريمة تتطور بتطور المجتمع لذا وجب على الأجهزة
الأمنية أن تقف على جاهز يتها لمواكبة هذا التطور من الجريمة
والمجرم.
لذا يقع على عاتقنا كمركز للبحوث والدراسات أن نساهم في تحقيق
تلك الجاهزية للأجهزة الأمنية من خلال مجموعة من الدراسات الشرطية
والتي اختتمت بتوصيات لدعم متخذ القرار الأمني للوصول إلى
الجاهزية والاستباقية في التصدي والمواجهة لكل ما من شأنه الإخلال
بالأمن والأمان.
لذا لن يتوقف البحث العلمي رغم كل التحديات ،ونأمل أن تشكل هذه
المواضيع والدراسات العلمية التي تقدمها هذه الدورية زاد ًا فكريا
ومعرفي ًا يعود بالنفع على الجميع ونتعهد دائم ًا بالاستمرار لتقديم
المزيد.
هذا وهللا ولي التوفيق،،،

العميـد الدكتور خالـــد محــد احلمادي
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التحديات األمنية املعاصرة للهجمات السيربانية
الدكتور .عمار ياسر زهري البابلي

()1

دكتور أمن المعلومات وتأمين األنظمة الذكية – مصر
DOI: 10.12816/0058887

مستخلـص
تعترب البنية التحتية اإللكرتونية من أهم األهداف االسرتاتيجية أليّ دولة ،و اليت جيب محايتها وتأمينها من كافة أشكال
التهديد ،سواء كان ذلك التهديد من خالل الطرق التقليدية مثل االستهداف املادي والعسكري هلا ،أم الطرق غري
التقليدية مثل االخرتاقات اإللكرتونية ،واهلجوم السيرباني هو حماولة ضارة ومتعمدة من جانب فرد أو مؤسسة ما الخرتاق
نظام املعلومات ،ويوجد  4.57مليار مستخدم يف كافة أرجاء العامل ،وهو ما يؤسس فضاءً مفتوحًا ميكن التحرك فيه
بكل سهولة ،ودون ترك أثر واضح ،مثلما حيدث يف العامل املادي ،ملهامجة املنشآت احليوية لدولة ما ،واستهداف أنظمتها
والتأثري يف ساستها بتكلفة أقل ونتيجة أعلى وأدق من اهلجمات بسالح تقليدي أو نووي.
جيمع الباحث بني املنهج اال ستتقراىى والو فتفى :الذي ي ستعى ىل ا ستقراء مو ضتوعات أمن املعلومات اإللكرتونية وتطورها ىل األمن
ال ستتيرباني و فتتو وت شتتخيص ملختلو جوانب األمن اإللكرتوني وأبعاده ،بهدف التو فتّل ىل نظرة وا ضتتحة ايليات احلديثة لتأمني ومحاية
نظم املعلومات من خالل اسرتاجتيات الدفاع السيرباني وأنظمة كشو التهديدات اإللكرتونية ومحاية البنية التحتية اإللكرتونية.
وتوفّلت الدراسة ىل نتاىج كان أبرزها أن احلرب السيربانية "حرب املعلومات" هي عمليات يف الفضاء اإللكرتوني تستخدم
وساىل وأساليب قتال ترقى ىل مستوى النزاع املسلح بسبب ضعو الشبكات اإللكرتونية والتكلفة اإلنسانية احملتملة من جراء
اهلجمات السيربانية ،وتزداد التهديدات الناجتة من الفضاء اإللكرتوني ،وتستمر ظهور التحديات يف ظل التغيريات اجلذرية
اليت طرأت على حياتنا ،والتحوّل ىل العمل من املنازل بسبب جاىحة كورونا.
وخلصت الدراسة ىل عدة توفيات ،أهمّها اختاذ كافة اإلجراءات التأمينية لالستباقية السيربانية حلماية وتأمني البنية التحتية
اإللكرتونية احلرجة والتنبؤ باجلراىم واهلجمات السيربانية.

مفردات البحث:

الفضاء السيرباني  -األمن السيرباني  -البنية التحتية اإللكرتونية احلرجة  -التحول الرقمي  -الذكاء االفطناعي  -الشبكات
العصبية  -مفهوم اخلوارزمية  - Algorithmsالدفاع السيرباني -النظام الذكي  -مفهوم ضمان املعلومات  -االخرتاق
اإللكرتوني  -الذكاء االفطناعي

 -1الدكتور عمار ياسر البابلي ،حصل على درجة الدكتوراه يف علوم الشرطة (2018م) من كلية الدراسات العليا،
بأكادميية الشرطة املصرية بتقدير جيد جدًّا مع مرتبة الشرف يف جمال تأمني املعلومات ،وحماضر يف جمال
التدريس بـ(أمن املعلومات -محاية االخرتاق اإللكرتوني  -الذكاء االصطناعي والتنبؤ باجلرائم  -خماطر صفحات
ومواقع التواصل اإلجتماعي) ،لديه العديد من املؤلفات واألحباث العلمية املُحكمة على املستوى احمللي
والدولي.
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Doctoral Degree in Information Security and Smart Systems Security – Egypt
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Abstract
Cyber infrastructure is a key strategic objective of any country. Accordingly, such
infrastructure should be protected and secured from all threats be them physical military
ones or hacking. Cyberattack is a harmful attempt carried out by an individual or an
institution with the intention of hacking information system. With 4.57 users
worldwide, the space has become open to operate with no trace left unlike in physical
world. This makes it easier to launch an accurate attack on critical infrastructure of any
country, and to target systems and policies at a lesser cost compared with traditional or
nuclear attacks. Inductive and descriptive methods were both used with a view to
studying cyber information – related topics and their evolvement to cyber security, and
for describing various aspects of cyber security. The aim is to identify modern
mechanisms of information system protection by means of cyber defense strategies;
cyberattack detection systems and through cyber infrastructure protection. The key
findings of this study is that cyber warfare (information warfare) involve operations
launched via cyber space using combat techniques just as those employed in armed
conflicts owing to the vulnerability of electronic networks and the likely associated
human loss. The drastic changes in our life, including remote working due to COVID19 outbreak, will give rise to more cyberattacks. Study summed up with a number of
recommendations, chief among them is the need to take all proactive security measures
for the protection of cyber infrastructure, and to forecast cyberattacks and crimes.

Keywords:
Cyber Space – Cyber Security – Critical Cyber Infrastructure – Digital
Transformation – Artificial Intelligence – Neural Networks – Algorithms – Cyber
Defense – Smart System – Information Assurance System –
Hacking
1-Biography: Dr. Ammar earned his doctoral degree in Police Science with distinction
in 2018 from College of Graduate Studies – Egypt’s Police Academy, in Information
Security field.
He is a lecturer of many courses, including Information Security, AI, Crime
Prediction and Social Media Risks. He published a host of refereed research papers
both locally and internationally.
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مقدمة:

تعتبر البنية التحتية اإللكترونية من أهم األهداف االستراتيجية ألي دولة ،والتي يجب

حمايتها وتأمينها من كافة أشكال التهديد ،سواء كان ذلك التهديد من خالل الطرق التقليدية مثل

االستهداف المادي والعسكري لها ،أم الطرق غير التقليدية مثل االختراقات اإللكترونية ،وذلك
ار
لضخامة الخسائر التي يمكن أن تنجم عن اإلضرار بهذه البنى التحتية ،سواء كانت أضر ا

مادية أم بشرية ،ويمكن للمؤسسات والشركات تعزيز قدرتها في مجال األمن السيبراني على

مواجهة هذه المخاطر ،من خالل االستثمار في ثالثة عناصر أساسية ،هي :األفراد واإلجراءات

والمنتجات ،وتعد توعية الموظفين وتعريفهم بالتهديدات المحتملة وطرق حماية أنفسهم

ونظر ألن الهجمات اإللكترونية تتغير بسرعة،
ا
والمؤسسات التي يعملون فيها أولوية قصوى،

يتوجب على الحكومات تحديد إجراءات األمن الالزمة وتدعيمها بسياسات وخطط فاعلة ومحدثة،
مع االلتزام بأعلى معايير الحماية والحرص على مراقبة تطبيقها وتحديثها باستمرار ،خاصة في
ظل تزايد أعداد مستخدمي اإلنترنت حول العالم " 4.6مليار مستخدم" طبقا إلحصائيات في

فبراير 2021م( ،)1لذا يلزم االهتمام باألمن السيبراني والحفاظ على سرية المعلومات باعتبارها

قضية أمن قومي ،ووصل حجم اإلنفاق على أمن المعلومات "األمن السيبراني إلى  180مليار

دوالر سنويا ،طبقا لتقرير إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي التابع لألمم المتحدة في ديسمبر
2020م( ،)2وتستغل الجماعات اإلرهابية ثغرات الفضاء اإللكتروني في صناعة اإلرهاب ونشر

المحتوى اإلرهابي عبر شبكات التواصل االجتماعي ،ففي الشهور األخيرة واجهت شركات فيس

بوك وتويتر وجوجل ضغوطا متزايدة من جانب الحكومات لمنع استخدام المتطرفين لمنصاتهم
االجتماعية ،األمر الذي دعا الدول والشركات المختصة بالتكنولوجيا بتطوير أداوات سياسات

مكافحة المحتوى اإلرهابي المدرجة بشبكات التواصل االجتماعي المختلفة(.)3

1- DIGITAL 2021: GLOBAL OVERVIEW REPORT ON: https://datareportal.com/
2-https://www.un.org/development/desa/ar/news/financing/gisd-alliancelaunches.html.
3- Mike McConnell. (June, 2018). Cyber Insecurities: The 21st Century Threatscape.
In Kristin M. Lord & Travis Sharp (eds.)،America’s Cyber Future Security and
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مشكلة الدراسة:

بينما يزداد ترابط العالم رقميا ،يصبح األمن السيبراني مهمة أكثر صعوبة ،في مواجهة موجات

ال تنتهي من الهجمات اإللكترونية التي تستهدف األجهزة الذكية المتصلة باإلنترنت وفي مقدمتها
أجهزة وشبكات الحاسبات وما تحتويه من برمجيات وبيانات وما تقدمه من خدمات ،باإلضافة إلى
حرب المعلومات بين الدول التي تستخدم الفضاء اإللكتروني كساتر لها ،ومع التوسع في استخدام

شبكة اإلنترنت وما يتعرض له المستخدمون أثناء جائحة فيروس كورونا ،كما تخطت الهجمات
اإللكتروينة خسائرها ( )1تريليون دوالر في عام 2020م ،األمر الذي يدفع كثير من المؤسسات

الحكومية واالقتصادية إلى وضع آليات لدعم قضايا األمن السيراني وتأمين أنظمة المعلومات(،)1
طبقا لشركة كاسبرسكي في ديسمبر 2020م ،أن الدول العربية من أكبر األهداف للهجمات
اإللكترونية في أنظمة التحكم الصناعي ألسباب كثيرة ،منها ضعف حماية البنية التحتية في بعض

الدول ،ومنها -أيضا أنه يوجد بها عدد كبير من مستخدمي أنظمة التحكم الصناعي على مستوى
العالم مثل شركات البترول والغاز ،على سبيل المثال ال الحصر شركة آرامكو للبترول.

أهمية الدراسة:

ترجع األهمية األمنية لهذة الدراسة من الناحية االستراتيجية واألبعاد القومية لحماية أصول

البنية التحتية المعلوماتية من المخاطر السيبرانية ،حيث يلزم اتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية
المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني ،إذ إن األمن السيبراني هو سالح
استراتيجي بيد الحكومات واألفراد ال سيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزءا ال يتج أز من التكتيكات

الحديثة للحروب والهجمات بين الدول ،مع اإلشارة إلى تطوير المكافحة اآللية حظر المحتوى اإلرهابي
على مواقع التواصل االجتماعي على اإلنترنت.

أهداف الدراسة:

 -التعرف على أهم خصائص الفضاء اإللكتروني ،واألهمية االستراتيجية لحماية

Prosperity in the Information Age، Volume II (pp: 25-40). Centre for A new
American Security. pp:32-33.
1- DIGITAL 2021: GLOBAL OVERVIEW REPORT ON: https://datareportal.com/
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الفضاء اإللكتروني ،والتعرف على أصول البنية التحتية الحرجة ،مع أهمية المحافظة
عليها من المخاطر المحيطة ،مع التعرف على أنماط الصراع في عصر المعلومات.
 -إن أحد أهم أهداف الحماية األمنية للمعلومات هو ضمان استم اررية توافرها للمستفيدين

من جانب ،والتأكيد على أن هذه المعلومات لم تصل إال للمستفيد المصرح له فقط
من جانب  -كما تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى رصد وتحليل كافة الوسائل
واألساليب الحديثة فى مجال األمن السيبراني ،وآليات الدفاع اإللكتروني والحماية من
الهجمات السيرانية خاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء االصطناعي بهذا الشأن.

 الوقوف على أحدث تقنيات الذكاء االصطناعي بشأن تطوير آليات اكتشاف الهجماتاإللكترونية.
 وضع آليات لحماية الفضاء السيبراني ،تطبيق آليات األمن المعلوماتي بمختلفمستوياته ،مع تطبيق األدوات االحت ارزية لتحقيق الردع السيبراني داخل البنية التحتية
الحرجة التي تختص بالمعلومات.

منهج الدراسة:
 -1استعان الباحث باملنهج االستقرائي والوصفي:

الذي يسععى إلى اسعقراء موضعوعات أمن المعلومات اإللكترونية وتطورها إلى األمن السعيبراني،

وصع ع ع ععف وتشع ع ع ععخيص لمختلف جوانب األمن اإللكتروني وأبعاده ،بهدف التوصع ع ع ععل إلى نظ ةر واضع ع ع ععحة
اآلليات الحديثة لتأمين وحماية نظم المعلومات من خالل اس ععتراتجيات الدفاع الس ععيبراني وأنظمة كش ععف
التهععديععدات اإللكترونيععة وحمععايععة البنيععة التحتيععة اإللكترونيععة للععدول ،ألنهععا تعتبر بمثععابععة جزء مهم داخععل

منظومة األمن القومي للدول.

 -2منهج دراسة احلالة :Case Study

بد ارس ع ع ععة أبرز الهجمات الس ع ع ععيبرانية التي هددت األمن القومي للدول ،وكذا الوقوف على

أحدث عناصع ع ع ع ع ععر تأمين األنظمة المعلوماتية والذكية ،وكذا التعرف على أحدث وسع ع ع ع ع ععائل تأمين
الهجمات ،وبخاصة داخل شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي المتعددة.
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أهم الدراسات السابقة:

 -1دراسةةةة :أةةةةلم لمةةةةل المملسمةةةةات ل ةةةة :ميسةةةةر ()1م تناولع ععت هع ععذه الد ارسع ععة لمحع ععة
ع ع ع ععن ش ع ع ععبكة اإلنترن ع ع ععت ،وأن ع ع عواع الج ع ع عرائم المتعلق ع ع ععة بالمعلوم ع ع ععات وأن ع ع عواع الهمات ع ع ععا

اإللكترونيع ع ععة ،ومصع ع ععادر اإلخع ع ععالل بع ع ععأمن المعلومع ع ععات وأفضع ع ععل الطع ع ععرق للحمايع ع ععة

وأنع ع عواع التشع ع ععفير المختلفع ع ععة ،مع ع ععع شع ع ععرح مفصع ع ععل لجميع ع ععع أن ع ع عواع الب ع ع عرام الخبيثع ع ععة

وط ع ع ععرق الوقاي ع ع ععة منه ع ع ععا ،كم ع ع ععا توص ع ع ععلت الد ارس ع ع ععة لمفه ع ع ععوم الهندس ع ع ععة االجتماعي ع ع ععة
وعالقته بأمن المعلومات والخصوصية وقواعد الخدمة.
 -2لمل نظم المملسمات والرقاب( :التحكم)()2م تناولت الد ارسععة شععرحا مفص عال لمعالجة

الجوانعب المتصع ع ع ع ع ع علعة بمنظومعة أمن المعلومعات األمنيعة ،والتي من ضع ع ع ع ع ع ععمنهعا أمن
المعلومعات الجنعائيعة واألهعداف األس ع ع ع ع ع ع ععاسع ع ع ع ع ع عيعة للحمعايعة القعانونيعة بنظم المعلومعات

الجنائية ،وتحديد مدى سع ع ع ع عرية المعلومة وتحديد المس ع ع ع ععتويات األمنية القائمة داخل
العم ععل بمنظوم ععة األمن الجن ععائي ،وتح ععدي ععد الجوان ععب الم ععادي ععة وغير الم ععادي ععة ألمن

المعلومات بص ععفة عامة وطرق الحماية كأمن األفراد ،المباني ،المنشع ع ت ،األجهزة

والبرام ... ،إلخ

 -3دراسةةةة :ألم مكافح :الجرائم المملسما ي :م تناولت الد ارسع ع ععة إلقاء الضع ع ععوء على
()3

الجرائم المعلوماتية ،للتعرف على مفهومها وسع ع ع ع ععمات مرتكبيها وصع ع ع ع ععورها ،وآليات

مواجهتهعا التشع ع ع ع ع ع عريعيعة واألمنيعة على الصع ع ع ع ع ع عععيعدين العدولي والوطني ،وكعذا الجهود
الدولية والوطنية والتش ع ع ع عريعية (الموضع ع ع ععوعية واإلجرائية) في مواجهة هذه الظاهرة،
وتناولت إصدار تشريع وطني لمكافحة هذه الجرائم في نظامها القانوني كما فعلت

بعض البلععدان العربيععة ،مع التععأكيععد على أهميععة التعععاون الععدولي بين كععافععة البلععدان
العربية.

 -1خالد سليمان الغثبر ،محمد عبد هللا الق حطاني ،أمن المعلومات بلغة ميسرة ،مركز التميز ألمن المعلومات،
الرياض ،الطبعة األولى2010 ،م.
 -2خالد ياسين الشيخ ،أمن نظم المعلومات والرقابة (التحكم) ،المعهد العالي للتنمية اإلدارية ،جامعة دمشق،
2014م.
 -3رامي متولي القاضي ،مكافحة الجرائم المعلوماتية ،القاهرة ،دار النهضة العربية2020 ،م.
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سسف تناول الدراس :في هذا البحث ألى النحس اآل يم

تتكون الدراسة من مبحثين ،المبحث األول :البيئة السيبرانية وأبعادها في ظل تطور

االختراق اإللكتروني ،جاء المطلب األول بدراسة :أط ععر الفضاء اإللكتروني والحرب اإللكترونية،
أم ا المطلب الثاني :يختص باألم ع ع ععن العسيبراني وتأمين البنية التحتية اإللكترونية ،وجاء المطلب
الثالث :الحروب السيبرانية وتحديات األمن العالمي في ظل جائحة كورونا ،أما المطلب الرابع

التهديدات األمنية واإلرهاب في الفضاء اإللكتروني ثم جاء المبحث الثاني بالردع السيبراني في
ظل تطور البيئة المعلوماتية ،جاء المطلب األول بالذكعاء االصطناععي واألمعن السيب ارنعي،
المطلب الثاني التجارب الدولية في تدابير األمن اإللكتروني ومكافحة اإلرهاب ،والمطلب الثالث
آليات الدفاع اإللكتروني للتهديدات السيبرانية .ثم الخاتمة :وقد انتهى الباحث من دراسته العلمية
ببعض ما انتهى إليه من نتائ وتوصيات في إطار موضوع الدراسة وأهدافها.

املبحث األول
البيئة السيربانية وأبعادها يف ظل تطور االخرتاق اإللكرتوني
متهيد وتقسيم:
نظر
شعهد الفضعاء السعيبراني السعنوات األخيرة تزايد عدد الهجمات السعيبرانية بشعكل حاد ،ا

لتعدد التهديدات السععيبرانية لتشععمل :الحروب واإلرهاب والتجسععس الرقمي ،وغيرها .ولذا يصعععب
تحععديععد الحجم الح يقي لتلععك الهجمععات ،وبخععاص ع ع ع ع ع ع ععة أن عععديععدا منهععا ال يتم التبليع عنععه ،ورغم
اختالف غرض وهدف كل منها إال أن القاسع ع ع ع ع ععم المشع ع ع ع ع ععترك بينها هو اسع ع ع ع ع ععتغالل ثغرات ونقاط
الضعععف في المجال السععيبراني ،بهدف اختراق أجهزة الكمبيوتر وشععبكات الحاسععوب حتى تعالت
دعوات تطويع الردع كي يتالءم وذلك المجال(.)1

والتَّ ُّ
قادر على إصابة ُّ
حكم في معلومات مسارات َّ
الدول الكبرى
الدولة الحديثة ،أصبح ا

َّ
َّ
"وتتعدد أغراض القرصنة اإللكترونية،
بالشلل والهزيمة من دون أن تطلق عليها رصاصة واحدة،
 -1رغدة البهي ،الردع السيبراني :المفهوم واإلشكاليات والمتطلبات ،المركز الديمقراطي العربي ،العدد األول لسنة
“2017م” من مجلة العلوم السياسية والقانون ،القاهرة ،ص.3
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وهناك هجمات تستهدف تدمير اقتصاد ٍ
دولة ما ،أو سرقة البنوك والحسابات المصرفية ،األمر

الذي حث العديد من دول العالم على مواكبة التَّطورات العالمية في المجال ،استعدادا لمواجهة
هذة الهجمات الخطيرة( ،)1ويمكن إيجاز أنواع الفاعلين للهجمات السيبرانية من خالل (الدول –

الفواعل غير الدوالتية – الشركات المتعددة الجنسيات – المنظمات اإلجرامية – الجماعات

اإلرهابية – األفراد)( ،)2ونتناول البيئة السيبرانية وأبعادها في ظل تطور االختراق اإللكترونية
على النحو اآلتي:

املطلب األول -أطـر الفضاء اإللكرتوني واحلرب اإللكرتونية:

الفض ع ع ع ع ععاء اإللكتروني عبارة عن مجال طبيعي ومادي ،ويعمل تحت ظروف مادية غير

تقليعديعة حيعث يكون الفضع ع ع ع ع ع ععاء اإللكتروني وسع ع ع ع ع ع ععيطعا عبر العمعل من خالل أجهزة الحعاسع ع ع ع ع ع عبعات

والمعلومات التي بداخلها واألنظمة والبرام والشبكات بأنواعها المختلفة ،حيث يختلف عن الجو
أو الفض ع ع ععاء الخارجي في أن الفض ع ع ععاء اإللكتروني يعمل وفق قوانين فيزيائية ُمختلفة عن قوانين
الفضاء الخارجي( ،)3ونتناول أط ععر الفضاء اإللكتروني والحرب اإللكترونية على النحو اآلتي:
أوالً -ماهية الفضاء اإللكرتوني ):(Cyber Space
شهدت ساحة الحرب في "المجال االفتراضي " "Cyber Spaceخالل السنوات األخيرة
مؤخر من هجمات
ا
العديد من التطورات والتجاذبات الميدانية والنظرية ،كان أبرزها ما دار
ار مادية ومعنوية ،وتقف عمليات
إلكترونية أسهمت فيها دول ومنظمات وأفراد ،وألحقت أضر ا
القرصنة اإللكترونية على رأس تلك الهجمات التي بدأت تثير قلق الدول والحكومات ،بل حتى
األفراد؛ بسبب صعوبة تتبع مصادرها أو تحديد مكان انطالقها ،وكلفة تداعياتها ،كما قامت
 -1عمار ياسر زهير البابلي ،اآلليات الحديثة لحماية وتأمين نظم المعلومات وآثارها على المنظومة األمنية ،رسالة
دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة2018 ،م ،ص .44
( -2تاريخ الزيارة 2020-9-15م)https://thenextweb.com/contributors/2019/01/30/digital -
trends-2019-every-single-stat-you-need-to-know-about-the-internet/.
 -3عادل عبد الصادق ،تداعيات اإلرهاب اإللكتروني على الصراع واألمن الدوليين ،القاهرة ،مركز الدراسات
السياسية واالستراتيجية باألهرام2012 ،م ،ص.4-2
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معظم الحكومات بوضع هذا المجال في أوائل أهدافها وأولوياتها االستخبارية ،وكيفية الوقاية
منها ،ومن الممكن ِّ
"السايبر" أو ما يطلق عليه أيضا "الحيز أو
ماديا تحديد ما ُيعرف بفضاء َّ
الفضاء االفتراضي ،بأنه المجال الرقمي اإللكتروني  Digital Mediumالممتد عبر مختلف
خطوط االتصاالت المعدنية و َّ
الضوئية والهوائية وقنواتها في شبكة الشبكات "اإلنترنت" ،وهو بهذا
السرعة بتعبيره ِّ
التكنولوجي.
المعنى ،طريق المعلومات الفائق ُّ

ثانيًا -الفضاء اإللكرتوني والتسارع احملموم بني الدول:
ُّ
يعد مفهوم الهجوم اإللكتروني (الحرب االفتراضية أو اإللكترونية ،أو حرب اإلنترنت
الساحات الرقمية ،أو الحرب السيبرانية ِّ )Cyber Warfare
بحد ذاته "مفهوما جديدا على
و َّ

صعيد النزاعات َّ
الدولية" ،وهي تشير إلى "أساليب للحرب تعتمد على تكنولوجيا المعلومات
وتستهدف الحاسبات والمواقع اإللكترونية ،وتشمل عمليات ُّ
تسل ٍل إلى أنظمة الحاسب اآللي،
ٍ
ٍ
برمجيات
بيانات أو تصديرها أو إتالفها أو تغييرها أو تشفيرها ،كما تشمل عمليات زرع
وجمع
السيبرانية أو اإللكترونية ،أو ما يطلق عليه عمليات
جسس ،وغير ذلك من العمليَّات َّ
ضارة للتَّ ُّ
ٍ
قرصنة إلكترونية".
اختراق أو

ثالثًا -مضمون احلرب اإللكرتونية و تطوّر مفهوم السيربانية:
يتعلق مضمون الحرب اإللكترونية بالتطبيقات العسكرية للفضاء السيبراني ،حيث تعني -في أحد
تعريفاتها -قيام دولة أو أشخاص /مجموعات من غير الدول بشن هجوم إلكتروني في إطار
مقتصر في الماضي على رصد حاالت
ا
متبادل ،أو من قبل طرف واحد ،وكان هذا التعريف

التشويش على أنظمة االتصال ،والرادار ،وأجهزة اإلنذار ،بينما يكشف الواقع الراهن في الفضاء

اإللكتروني عن دخول شبكات االتصال والمعلومات إلى بنية ومجال االستخدامات العسكرية
واألمنية ،ومع تمدد األعمال العدائية اإللكترونية إلى البنية التحتية المعلوماتية للدول لتحقيق
أغراض متداخلة (سياسية ،واقتصادية ،وإجرامية ،وغيرها( ،وهناك مسميات عديدة تطلق على
تلك األنشط :المدائي :اإللكتروني :للحروب السيبراني ،:منها ،مثال :الهجمات اإللكترونية،
واإلرهاب اإللكتروني ،وغيرها ،ويتوقف استخدام مصطلحات ،كع " الحرب" أو" اإلرهاب" ،لوصف
األعمال العدائية اإللكترونية على طبيعة االستخدام السياسي ،ومدى توظيفها دعائيا بين الدول،
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فعلى سبيل المثال ،وصفت إيران هجوم فيروس" ستاكسنت" ،الذي تعرض له أجهزة تخصيب

اليورانيوم بالمفاعل النووي اإليراني في عام 2010م ،بأنه عمل إرهابي ،فيما عدت الواليات

المتحدة الهجوم اإللكتروني على شركة "سوني بيكتشرز" في عام 2014م إرهابا إلكترونيا تمارسه

كوريا الشمالية(.)1

رابعًا -الفضاء اإللكرتوني واحلرب اإللكرتونية:
ُيعد الفضاء اإللكتروني مجموعة من شبكات الحاسبات في العالم وكل ما ترتبط به
وتتحكم فيه هذه الشبكات ،وتستطيع أي شبكة الوصول على اإلنترنت ،يشمل مجموعة من
العناصر ،هي :أجهزة الحاسبات ،أنظمة الشبكات والبرمجيات ،حوسبة المعلومات ،نقل البيانات

وتخزينها ،ومستخدمي كل هذه العناصر.

ويشير مصطلح "حرب الفضاء اإللكتروني" ،إلى اإلجراءات التي تتخذها أي دولة الختراق

شبكة دولة أخرى اختراقا غير مصرح به ،أو أي نشاط آخر يؤثر على نظام معلوماتي؛ بغرض
إضافة أو تغيير أو تزييف البيانات ،أو التسبب في تعطيل جهاز حاسب أو إتالفه ،أو تعطيل
أو إتالف جهاز متصل بشبكة ،وحرب الفضاء اإللكتروني تحدث بسرعة الضوء ،فمندما تدفق

فس سنات الحزم المهاجم :أبر كا ل األ لياف الضسئي :فإن السقت المست رق يل شل الهجم:
و أثيرها يكاد يتمذر قياسه ،مما يخلق المخاطر لمام صناع القرار في لثناء األزمات(.)2
خامسًا -أهمية األمن السيرباني يف ظل التحول الرقمي:
ُيعرف التحول الرقمي بأنه عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج
عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات ،وتوفير قنوات جديدة من
العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها ،وهو عملية انتقال تستخدم فيها التقنيات الرقمية في بناء
 -1روبرت كنيك ،حوكمة اإلنترنت في عصر انعدام األمن اإللكتروني ،ترجمة مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،أبوظبي2012 ،م ،ص ص .27-23
 -2وليد غسان ،دور الحرب اإللكترونية في الصراع العربي اإلسرائيلي ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية،
فلسطين2017 ،م ،ص .80-77
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العمليات التجارية الجديدة( ،)1لتبسيط اإلجراءات وتوفير سهولة الوصول تلبية للمتطلبات المتغيرة
وتماشيا مع التكنولوجيا الحديثة والعالم الرقمي ،بدءا من الحضور على مواقع التواصل االجتماعي
واستخدام تطبيقات الهاتف الذكي والحوسبة السحابية ،وصوال إلى أمن المعلومات وتحليل البيانات

والخوارزميات المتقدمة والواقع المعزز والذكاء الصناعي والطباعة الثالثية األبعاد ومنصات

إنترنت األشياء وغيرها( ،)2وأدى التطور السريع وازدياد حجم المعلومات إلى تعقيد عملية التحكم
واإلفادة من التطبيقات التي انتشرت في شتى مجاالت ،وبالتزامن مع االنتشار الواسع للتقنية
مفاهيم مجمعة مثل الحوكمة التقنية وحوكمة التحول الرقمي ،وبرزت هذه المصطلحات بصورة

مهمة وحيوية مترافقة مع استراتيجيات المؤسسات للتطوير ،والحد من المخاطر والتالعب.

و نبثق لهمي :التحسل الرقمي اليسم مل است ار يجيات التمامل مع لزم :فيروس كسرونا

نفسها ،إذ إن طرح است ار يجي :التباأد االجتماأي والممل مل المنزل واالنمزال أل طريق

استخدام لماكل سكننا كمالجئ مؤقت ،:جميمها فرضت حلسل التحسل إلى المالم الرقمي وخدما ه

اإللكتروني.)3(:

يعد التحول الرقمي ،وهو استثمار في الفكر وتغير في السلوك ألحداث تحول جذري في

طريقة العمل األمني من خالل االستفادة من التطور التقني واالبتكار عبر تحقيق التغير في
الخدمات األمنية المقدمة للمواطنين ،وخاصة اإلدارات التي لها تماس مع المواطنين كإدارة
السير ،الترخيص ،الدوريات الخارجية ،السياحة ،البيئة ،اإلنقاذ ،اإلسعاف ،اإلطفاء ،إضافة إلى

 -1انظر تقرير بعنوان :ماذا تعرف عن الثورة الصناعية الرابعة؟ المنشور بتاريخ 2018/7/1م ،على موقع العربية،
نقال عن جريدة القافلة السعودية ،على الرابط اإللكتروني:
( / https://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2018/07/01تاريخ الزيارة 2020-1-1م).
 -2عمار ياسر زهير البابلي ،اآلليات الحديثة لحماية وتأمين نظم المعلومات وآثارها على المنظومة األمنية ،مرجع
سابق ،ص .115
 -3فتحي شمس الدين ،الدولة الذكية ومستقبل شبكات التواصل االجتماعي ،عالم التكنولوجيا ،العدد ( ،)5مركز
المعلومات ودعم واتخاذ القرار  -مجلس الوزراء ،القاهرة ،يناير 2020م ،ص.39
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مركز ال يادة والسيطرة في الشرطة ،ونتناول ل رز مميزات التحسل الرقمي في األجهز األمني)1(:م

▪ إعادة تغير الطريقة التي يعمل ويفكر ويتفاعل بها رجل األمن من خالل استغالل
التقنيات المتاحة عن طريق التخطيط المستمر وصياغة الخبرات العملية والتراكمية لدى
رجال األمن العام.
▪ تحسين الكفاءة وتقليل اإلنفاق وتطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة يشعر بها
المواطنون.

▪ تحقيق تغير جذري في الخدمات المقدمة للمواطنين في مجاالت األمن العام والصحة
والسالمة العامة من إطفاء وإنقاذ وإسعاف.

▪ االستفادة من التقنية الحديثة لتكون أكثر مرونة في العمل األمني والخدمة المقدمة
للمواطنين ،إضافة إلى القدرة على التنبوء والتخطيط للمستقبل.

واألمل السيبراني أمر حتمي لتحقيق رحلة تحول رقمي آمنة في الدول على الرغم من

التحديات التي فرضها وباء فيروس كورونا إال أنها في الوقت نفسه أظهرت حقائق عديدة،
وكشفت عن فرص جديدة غيرت من مجريات حياتنا اليوميةُ ،يعد أمن الفضاء السيبراني الركيزة
األساسية ألي تحول رقمي ،حيث تستند إليه المصداقية الرقمية للشركات والمؤسسات(.)2
وإن التحسل الرقمي في ظل الجيل الخامس مل اال صاالت الالسلكي:

)(3

و طسره يلزم

إأداد است ار يجي :لألمل السيبراني ومماملته كمسأل :مستمر  ،ودأمه لدى إدار الت يير

ومساءم :لولسيات األمل القسمي ،نشرت شبكة التواصل العالمية “إنترنيشنز” تقري ار “الحياة الرقمية
 -1جمال محمد غيطاس ،إدارة اإلنترنت والتحول الرقمي ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،180القاهرة ،إبريل
2017م ،ص.132
 -2كالوس شواب ،الثورة الصناعية الرابعة ،ملخصات لكتب عالمية ،تصدر عن مؤسسة محمد بن زايد للمعرفة،
دبي ،اإلمارات2020 ،م ،ص.2
 -3الجيل الخامس من االتصاالت الالسلكية يسمح بالتغطية بعيدة المدى واالتصاالت المستقرة ،وكذلك التحميل
والتنزيل فائق السرعة للبيانات .ونتيجة للتقنية الالسلكية المعتمدة على هذا الجيل ،يساعد تكامل البيانات على
وصول السرعات إلى  20جيجابايت في الثانية.
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في الخارج” ،صنفت فيه الدول األفضل بحسب سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية،
أحلت إستسنيا في المر ب :األولى من حيث حرية تصفح اإلنترنت ،والخدمات الحكومية عبر
اإلنترنت ويتيح برنام “إستونيا الرقمية” ،الذي تدعمه الحكومة ،التصويت الرقمي والخدمات
الصحية الرقمية والخدمات المصرفية الرقمية ،وحتى اإلقامة الرقمية ،التي توفر لألجانب مزايا
عديدة ،مثل الحصول على بطاقة هوية ،وتنفيذ المعامالت المصرفية والدفع وتأسيس الشركات،
وحققت فنلندا مراكز متقدمة في أربع فئات في مؤشر الحياة الرقمية.

املـطلب الثاني -األمن الـسيرباني وتأمني البنية التحتية اإللكرتونية:

إن األمن السيبراني أو أمن تكنولوجيا المعلومات هو حماية أنظمة وشبكات الحاسب

اآللي من سرقة أو تلف األجهزة أو البرام أو البيانات اإللكترونية ،وكذلك من انقطاع أو سوء
توجيه الخدمات التي تقدمها ..وأيضا يمكن القول إن الهجوم السيبراني هو محاولة خبيثة،
ومتعمدة من ِّقَبل فرد أو منظمة الختراق نظام المعلومات لفرد أو منظمة أخرى ،وفي الغالب
يجني المهاجم نوعا من الفائدة من تعطيل شبكة الضحية؛ أي :أن األمن السيبراني ُيعنى بالحماية
والهجوم بالهجوم( ،)1ومن شأن خدمات األمن السيبراني كفالة تحقيق والحفاظ على الخواص
األمنية للمنظمات وأصول المعلومات والبيانات ،وكذا المستخدمين إزاء المخاطر األمنية ذات
الصلة في البيئة السيبرانية.
ونسضح المالق :يل األمل السيبراني ،وحماي :البني :التحتي :الحيسي :للمملسمات ،حيث

إن البنية التحتية الحيوية ، (CI) Critical Infrastructureينظر إليها عموما باعتبارها األنظمة

والخدمات والوظائف الرئيسية التي يؤدي تعطيلها أو تدميرها إلى آثار موهنة على الصحة العامة
والسالمة أو التجارة أو األمن القومي أو على أي مجموعة من هذه األمور في آن واحد ،ويتألف
األمن السيبراني من عناصر مادية – تقنية – وتأمين مراكز المعلومات واألزمات (مثل المرافق
والمباني وغرف البيانات) وعناصر افتراضية ذكية( ،مثل األنظمة والبيانات).
 -1حسن مظفر الرزو ،الفضاء المعلوماتي ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية2015 ،م ،ص ص -213
.315
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أوالً -القطاعات احليوية املستهدفة ومكوناتها احلرجة Critical Information
:Infrastructure

تعد البنية التحتية الحيوية مسألة حاسمة في وظائف الدول األساسية ،وستؤثر التلفيات
خطير على األمن القومي للدول ،وعلى تقديم الخدمات األساسية في المجتمعات
ا
تأثير
ا
الناتجة
التي تخدمها تلك البنية التحتية ،ونتناول أهمها على النحو اآلتي:
▪ قطاع اال صاالت و كنسلسجيا المملسمات :يضم البنية التحتية المعلوماتية للدولة من
شبكات االتصاالت المتعددة ،والكوابل البحرية واألرضية ،وأبراج االتصاالت ،واألقمار

الصناعية ،ومراكز التحكم في االتصاالت ،وشركات تقديم خدمات االتصاالت
واإلنترنت ،والخدمات الحكومية اإللكترونية للدولة( ،)1ومواقع الجهات والمؤسسات
الحكومية ،وقواعد البيانات الحكومية المتعددة.

▪ تستهدف التهديدات اإللكترونية ( )Cyber thratsمهاجمة واعتراض البنية التحتية
المعلوماتية الحرجة ،والتي تشكل صلب االقتصاد الرقمي ،والتي تشمل (أجهزة
الحاسبات واألنظمة الذكية المستحدثة /قواعد البيانات ونظم المعلومات /البرمجيات

والتطبيقات /البيانات والمعلومات /أنظمة االتصاالت والشبكات المتعددة /النظم الخبيرة
ونظم دعم الق اررات).
▪ تستهدف التهديدات اإللكترونية مهاجمة ومقاطعة البنية التحتية المعلوماتية لقطاع
المياه ،والتي تشمل (االتصاالت والشبكات لنظم توزيع المياه water distribution
 /systemsنظم الرقابة والتحكم في المياه  /water control systemsنظم التنبؤ

باألمطار المعتمدة على الويب /نظم تن ية وتحلية المياه /أنظمة شبكات الصرف
الصحي).

▪ تعتمد كثير من هذه البنية التحتية على برام الحاسبات التي تُستخدم في تشغيلها،
مثل نظام سكادا  SCADAالمستخدم في محطات الطاقة والكهرباء والسدود المائية
وغيرها ،وهو نظام للمراقبة والتحكم وجمع البيانات ،وبالتالي إذا نجح قراصن:

 -1إيهاب خليفة  ،تنامي التهديدات السيبرانية للمؤسسات العسكرية ،المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة ،مجلة
اتجاهات األحداث ،العدد  ،22أبوظبي ،اإلمارات ،2017 ،ص.4
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المملسمات في اختراق مثل هذه البرامج ،فإنه تر ب ألى ذلك كسارث بشري :قد ال

يمكل حملها ،ولضرار لحق بالدول :ربما ال ستطيع بمض الحكسمات مساجهتها ،لذا

لصبح هديد البني :التحي :الحرج :لمرا غاي :في الخطسر  ،ألنه لصبح متملقا بحيا

األفراد( ،)1وآخرهم في  9فبراير  ،2021تسميم المياه عبر هجمة سيبرانية في فلوريدا
حيث استطاع قراصنة استهدفوا أحد منش ت معالجة المياه في والية فلوريدا األمريكية

من اختراق نظام التحكم في إدارة المنشأة ،واستطاعوا تغيير المستويات الكيميائية

إلمدادات المياه ،وزيادة كمية هيدروكسيد الصوديوم ،قبل أن يتمكن المشرف من

اكتشاف الفعل في الوقت المناسب وإرجاع التغييرات لمستواها الطبيعي ،وعادة ُيستخدم
هيدروكسيد الصوديوم في الماء لتنظيم مستويات الحموضة ،لكن الكميات الزائدة منه

يمكن أن تكون سامة(.)2

▪ قطةاع الطةاقة:م يضع ع ع ع ع ع ععم نظم وشع ع ع ع ع ع ععبكعات ومحطعات التحكم في إنتعاج وتوزيع الكهربعاء

(المس ع ع ع ععؤولة عن حركة المواص ع ع ع ععالت والقطارات /المطارات /المؤس ع ع ع عس ع ع ع ععات /المنازل/
المسععتشععفيات /وأنظمة الرقابة والتحكم في المرور /خدمات اإلنقاذ والطوارئ والخدمات
الص ع ع ع ع ع ععحية /نظم الدفاع والجيش والحماية المدنية /المؤس ع ع ع ع ع عس ع ع ع ع ع ععات البحثية التعليمية/

اإلعالم /المرافق المتعددة) والبترول والغاز ،ومحطات السع ععد العالي ،ومحطات الطاقة
النووية ،وغيرها.

▪ قطاع الصح ::يضم شبكات اإلغاثة واإلسعاف ،وبنوك الدم ،ونظم وشبكات
المستشفيات ،وشبكات ومواقع تقديم الرعاية الصحية.

▪ قطاع الخدمات المالي ::يضم شبكات ومواقع البنوك ،وشبكات ومواقع تقديم المعامالت

المالية ،وشبكات الدفع اإللكتروني ،وشبكات ومواقع البورصة ،وشركات تداول األوراق
المالية ،وشبكات الخدمات المالية البريدية ،وكل ما يشمل التنمية االقتصادية.

– 1 -Habes B. Godwin III (et al.) (eds.)، Critical Terminology Foundations 2: Russia
US Bilateral on Cybersecurity، East-West Institute، Policy Report no. ،2 ،2014
accessible at: https://dl.dropboxusercontent.com/u/164629289/terminology2.pdf
 -2قرصان إ لكتروني يحاول تسميم إمدادات المياه في مدينة بوالية فلوريدا األمريكية ،موقع الع  BBCبالعربية9 ،
فبراير 2021م متاح على:
( 55984425https://www.bbc.com/arabic/world-تاريخ الزيارة 2021-2-9م).
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كل هذه القطاعات الحيوية في اقتصاد دولة ما تعتمد كل االعتماد على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،وعلى نحو شامل ،فإن هذه القطاعات وأصولها المادية تعتمد اليوم
على األداء الموثوق به لهذه البنية التحتية الحيوية للمعلومات لتقديم خدماتها وتصريف شؤون

أعمالها ،وعليه ،فإن حدوث أي عطل كبير في البنية التحتية الحيوية للمعلومات من شأنه أن
أثر جسيما يتجاوز مداه قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ويؤثر في
يحدث على الفور ا
قدرة الدولة على أداء مهامه األساسية في قطاعات متعددة ،ومن شأن برنام حماية البنية

التحتية الحيوية للمعلومات أن يوفر الحماية للمكون االفتراضي للبنية التحتية الحيوية

للمعلومات(.)1

ثانيًا -اهلدف من األمن السيرباني:
ضمعان توافر استم اررية عمل نظم المعلومات والبيانات واألنظمة الذكية ،مع تعزيز حماية
وسرية وخصوصية البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية ،مع اتخاذ جميعع التدابيعر الالزمة
لحمايعة المواطنيعن والمستهلكين على ٍ
حد سواء من المخاطر المحتملة في مجاالت استخدام
اإلنترنت المختلفة وكذا االنترنت العميق " ،"Deep Webوتعزيعز حمايعة أنظمة تقنية المعلومات
والذكاء االصطناعي وحماية مصالح الدولة الحيوية وأمنها الوطني ،والبنية التحتية الحساسة
فيها ،مع تعزيعز حمايعة أنظمعة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيعات ،وما تقدمعه
من خدمات ،وما تحويه من بيانات ،حمايععة األنظمعة التشعغيلية من أي محاوالت للولوج بشكل
غير مسموح به ألهداف غير سليمة.

ثالثًا -أهم التحديات واألخطار السيربانية:
 اختراق و خريب البني :التحتي :لال صاالت و كنسلسجيا المملسمات( :)2تستهدف -1حمدون إ .تورية وفريق الرصد الدائم ألمن المعلومات ،البحث عن السالم السيبراني ،االتحععاد الدولععي لالتصععاالت
جنيفا ،سويسرا2018 ،م ،ص  .54متاح على:
( www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/impact.html.تاريخ الزيارة 2019-6-31م).
 -2االست ارتيجية الوطنية لألمن السيبراني (2021-2017م) ،المجلس األعلى لألمن السيبراني ،رئاسة مجلس الوزراء ،جمهورية
مصر العربية:
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الهجمات السيبرانية إعاقة الخدمات الحيوية ،وكذلك نشر برمجيات خبيثة وفيروسات
لتخريب أو تعطيل البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ونظم التحكم
الصناعية الحيوية ،وخاصة في المرافق المهمة وقواعد البيانات والمعلومات القومية

والخدمات الحكومية والرعاية الصحية واإلسعاف العاجل وغيرها) ،وذلك عبر عدة

قنوات تشمل الشبكات الالسلكية والذاكرة النقالة ،باإلضافة إلى القنوات األخرى
الشائعة (البريد اإللكتروني ومواقع اإلنترنت والشبكات االجتماعية وشبكات
تأثير ملموسا على البنية التحتية لتلك المنش ت
ا
االتصاالت السلكية) ،مما يؤثر
والمرافق وعلى الخدمات واألعمال المرتبطة بها.

 -اإلرهاب والحرب السيبراني ::تعتمد الهجمات والجرائم السيبرانية على تقنيات متقدمة

(كالحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء) ،وأجهزة تنصت على

الشبكات ،وبرمجيات لفك شفرة والختراق أنظمة الحاسبات وبرمجيات خبيثة الختراق
أنظمة أمن الشبكات( ،)1حيث يمكن أن تضم شبكة واحدة مئات اآلالف أو ماليين
من الحاسبات المتصلة باإلنترنت (إنترنت األشياء) التي يمكن استخدامها لشن
هجمات متنوعة ،مثل الهجمات الموزعة إلعاقة الخدمات على شبكات ومواقع

مستهدفة ألغراض إجرامية كالتخريب واإلرهاب والتهديد ،وذلك ألغراض الحروب
السيبرانية ،و ستخدم التنظيمات اإلرها ي :الهجمات في الممليات اإلرها ي :و مطيل
البنى :التحتي :لال صاالت والمملسمات.

 -سرق :الهسي :الرقمي :والبيانات الخاص:م تعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد

مستخدمي شبكة اإلنترنت والخدمات اإللكترونية ،حيث قد تتعرض البيانات للسرقة
بهدف انتحال شخصيته واالستيالء على ممتلكاته وبخاصة على مواقع شبكات

كبير على مصالح
خطر ا
ا
التواصل االجتماعي ،ومواقع التجارة اإللكترونية ،مما يشكل
__ar_AR_Natio12122018000http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publication s
_(.pdf 2021_2017nal_Cybersecurity_Strategyتاريخ الزيارة 2020-10-1م).
 -1أحمد عبد هللا طارش ،رؤية استراتيجية لتحقيق األمن المعلوماتي في المملكة العربية السعودية ،كلية العلوم
االستراتيجية ،قسم الدراسات االستراتيجية ،الرياض2015 ،م ،ص .39
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المستخدمين والخدمات اإللكترونية والمؤسسات والحكومات.
 الحرمان مل الخدم :Denial of Service (DoS) :يهدف إلى إيقاف قدرة الهدف علىتقديم الخدمات المعتادة ،وذلك عن طريق إغراق جهاز الحاسب اآللي المقدم

للخدمة serverبكم كبير من األوامر تؤدي إلى توقفه عن العمل وتقديم الخدمة
لمستخدميها ،وقد ينت عن هذه الهجمات أيضا إيقاف االتصال ما بين جهازين

وكثير ما
ا
إلكترونيين أو منع شخص معين أو نظام معين من الوصول إلى الخدمة.
تستخدم هجمات الحرمان من الخدمة كجزء من هجمات إلكترونية أكبر وأكثر

تعقيدا( ، )1فالهدف الرئيسي من هجمات الحرمان من الخدمة هو إجبار النظام
اإللكتروني المستهدف على االستجابة لعدد كبير من الطلبات واألوامر الخدمية بشكل

يفوق قدرته ،مما يعوقه عن تقديم الخدمات.
 -ونتناول ل رزها ألى النحس اآل يم

()2

▪ وفي إ ريل 2001م ،توترت العالقات األمريكية الصينية نتيجة إرسال الواليات المتحدة
ٍ
تجسس على الساحل الجنوبي للصين ،وهو ما ردت عليه الصين بإرسال طائرة
طائرَة
حربية اصطدمت مع الطائرة األمريكية مما أدى إلى هبوط الطاقم األمريكي اضط ارريا

على األراضي الصينية واحتجاز الصين له ،وهنا ،تعرضت المواقع اإللكترونية الخاصة
بالجيش األمريكي لهجمات الحرمان من الخدمة من قبل عدة جماعات صينية كان من
بينها جماعة أطلق عليها  ،Honker Unionوكذلك في أام 2007م ،تعرضت

إستونيا لعدد كبير من هجمات الحرمان من الخدمة ،والتي استهدفت البنية التحتية

والمواقع اإللكترونية الخاصة برئيس الوزراء والبرلمان وعدد من الو ازرات والبنوك ،ولقد
جاء ذلك في ظل االضطرابات التي شهدتها إستونيا في تلك الفترة من الروس
الموجودين في إستونيا وتوجيه الحكومة الروسية النتقادات شديدة للحكومة اإلستونية،

وفي ديسمبر 2015م ،وقع هجوم على (هيئة اإلذاعة البريطانية ،)BBCخالل ليلة
1 -Thomas Rid & Peter McBurney. (March، 2012). Cyber-weapons. Rusi Journal،
Vol. 157 No. 1، pp. 6–13. pp:6،7
 -2نوران شفيق ،أشكال التهديدات اإللكترونية ومصادرها ،مرجع سابق ،ص.6
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رأس السنة ،أعلنت مجموعة تسمى  The New World Hackersمسؤولية تنفيذ
هجوم  DDoSعلى موقع  ،BBCكان الهجوم بسعة  600جيجابت في الثانية ،كان

هذا أكبر هجوم تم تسجيله (إذا وصل بالفعل إلى هذا النطاق) استغرق حوالي أسبوعين

للتعافي تماما من الحادث ،تم إزالة نطاق  BBCبالكامل ،بما في ذلك مشغل التلفاز
والراديو عند الطلب لمدة إجمالية تصل إلى ثالث ساعات من الهجوم ،وفي
فبراير2019م ،تعرضت  ،GitHubوهي عبارة عن منصة مطورة شهيرة للبرمجيات

حول العالم لهجوم مفاجئ من حركة المرور التي سجلت ،والذي تعرض لهجوم DDoS

حيث تم توجيه  500مليون حزمة في الثانية ( )PPSإلى شبكتهم أو موقعهم على

الويب ،وفي يناير 2019م ،تكرر الهجمات بقدر  1.35تيرابايت في الثانية ()Tbps
على الموقع.

املطلب الثالث -احلروب السيربانية وحتديات األمن العاملي يف ظل جائحة كورونا:

منذ انتشار جائحة كورونا ،تم مالحظة أن مجرمي اإلنترنت (الهاكرز) يحاولون االستفادة

من المخاوف العالمية حول فيروس  ،19COVID-وقد الحظ المحللون عبر مختلف مواقع

المعلومات أن مجرمي اإلنترنت يستغلون تفشي المرض ،كما أن العديد من األفراد الذين يبحثون

عن أحدث المعلومات على اإلنترنت حول  ،19COVIDتم تميكنهم من الحصول عليها،
ومعظمها في شكل صيد سريع لهذه المعلومات وغيرها من الهجمات الهندسية االجتماعية ،كما

بير في خدمات
الحظ محللون في شركة  Bluelivالمختصة في أمن المعلومات ،ارتفاعا ك ا

اإلنترنت المتعلقة بفيروس كورونا عن طريق تتبع عناوين اإلنترنت  URLالخاصة بهذه الخدمات
منذ بداية تفشي الفيروس ،من تلك الخدمات اإللكترونية ،أكثر من  ٪80منها معرضة للصيد
االحتيالي(.)1
ونقلت صحيفة  The Guardianعلى موقعها في  19أبريل 2020م على أن شركة
 -1واقع األمن السيبيراني في أوروبا ،أمن إلكتروني ،تقارير ،دراسات ،فيروس كورونا  ،19COVID-قضايا إرهاب،
مكافحة اإلرهاب ،المركز األوروبي لدراسات مكافحع ع ع ع ع ع عة اإلرهاب واالستخبارات-ألمانيا وه ع ع ع ع عولندا2020 ،م،
ص .14
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األمن السيبراني  Mimecastحددت حوالي  700موقع احتيال مشبوه ينتحل خدمة Netflix
التي تعتبر المنصة األكثر شعبية في العالم باإلضافة إلى  ،Disneyالتي بدأ إطالقها الدولي
بشكل جدي في األسواق الرئيسية في أوروبا الغربية بما في ذلك المملكة المتحدة ،لكن تم
محاكاتها من قبل أربعة مواقع جديدة في نفس فترة األسبوع الواحد .وتبين أن بعض المواقع
المزيفة يمكن أن تبدو مقنعة للغاية ،تقوم ببيع االشتراكات أو الحسابات المجانية بهدف حصاد
البيانات الشخصية وبيانات بطاقات االئتمان ،على الرغم من أن معظم هذه المواقع المزيفة كان
مصمم بشكل سيء ولديهم أخطاء لغوية تميزها بأنها مشبوهة.
كما خطت الهجمات اإللكتروين :خسائرها ( )1ريليسن دوالر في أام 2020م ،ومل المتسقع لن صل

إلى ( )6ريليسن دوالر في 2021م ،ومل المتسقع لن يتكبد المالم خسائر قدر بحسالي  10.5ريليسن دوالر

بحلسل 2025م ،وبسبب جائح :كسرونا جاءت بمض غحصائيات الجريم :اإللكتروني :لمام 2020م ألى
النحس اآل ي()1م
%28

من الهجمات على البيانات تضمن استخدام الفيروسات

%34

من اختراقات البيانات بسبب العنصر البشري بالشركات

%52

من الهجمات اإللكتروينة تضمنت تقنيات االختراق

%33

من الهجمات استخدمت تقنيات اصطياد البيانات

%92

من الفيروسات التي تم است بالها من خالل البريد اإللكتروني وخاصة أجهزة
األندرويد وحاسبات الشركات غير المؤمنة بشكل كافي

ونتناول ل رز اختراقات األمل السيبراني لمام 2020م ألى النحس اآل ي:
-1تسريب بيانات عمالء شركة ميكروسوفت:
مع بداية عام 2020م ،ظهرت تقارير تعلن عن تسريب بيانات أكثر من  250مليون
عميل من عمالء شركة ميكروسوفت وتخص هذه البيانات عمالء لدى الشركة منذ  14عاما،
 -1اختراقات األمن السيبراني ،تقرير مركز المعلومات واتخاذ القرار ،مجلس الوزراء المصري ،القاهرة ،ديسمبر
2020م ،ص  13متاح على:
(االطالع بتاريخ 2021-1-20م) https://idsc.gov.eg/IDSC/VideoLibrary/List.aspx
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في هذه الفترة كانت ميكروسوفت تتصدر عناوين األخبار بسبب مشكالت أمنية في متصفح
اإلنترنت  Internet Explorerوالذي يضم العديد من الثغرات األمنية إضافة إلى نشر الواليات

المتحدة تحذيرات أمنية تتعلق بنظام ويندوز  ،10وجاءت جميع هذه األخبار متزامنة مع تسريب

بيانات العمالء على اإلنترنت ،والتي لم تتضمن بيانات العمالء فقط ،ولكنها تضمنت االتصاالت
والمعلومات بين خدمة العمالء وبين الشركة لمدة  14عاما متتالية؛ حيث وجدت هذه البيانات

دون حماية أو تشفير.

-2اخرتاق شركة تويرت:
شهد عام 2020م اختراقا استهدف شركة  Twitterوالذي أسفر عن اختراق حسابات

لمشاهير ،حيث قام المخترقون باستخدام الحسابات؛ لجمع تبرعات عن طريق عملة Bitcoin
استهدف االختراق حوالي  130حسابا لمشاهير مثل Bill Gates – Obama – Elon

 Muskوغيرهم ،على الرغم من أن االختراق لم يدم سوى فترة قصيرة حتى قامت الشركة باستعادة

الحسابات ،فإن المخترقين استطاعوا جمع أكثر من  100000دوالر عن طريق هذه التبرعات

الوهمية التي تم نشرها عبر حسابات المشاهير ،واستطاع المخترقون الدخول لحساب أحد
الموظفين في الشركة ،والذي لديه دخول مباشر لحساب التحكم في الدعم الفني للحسابات بشكل
مباشر ،والذى يمتلك صالحيات على النظام العام(.)1
-3اخرتاق شركة :ZOOM
نتشار واسعا لتطبيق شرطة :ZOOM
شهد العام 2020م وبسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ا ا

بغرض التواصل والعمل والتعليم من بعد ،والذي جعل من هذه الشركة هدفا مهما لعمليات االختراق ،استهدف
المخترقون خوادم الشركة وقاموا بتسريب معلومات أكثر من  500000مستخدم على موقع االختراقات وعلى
اإلنترنت المظلم ،في تلك الفت ةر لم تكن الشركة مهتمة بشكل كبير بتأمين المستخدمين أو بتأمين غرف
االجتماعات واألكواد الخاصة بها؛ مما سهل مهمة المخترقين ،لكن بعد هذا االختراق اهتمت الشركة بسياسات
 -1اختراقات بهجمات منسقة وتسريبات وأخطاء برمجية ،األمن السيبراني 2020م ،جريدة الشرق األوسط ،لندن،
رقم العدد [ ،]15043بتاريخ  4ديسمبر2020 ،م ،ص.12
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أمن المعلومات ،وفعلت أيضا التشفير على الخدمات المجانية المقدمة للمستخدمين(.)1
-4سرقة  3ماليني يورو بسبب تبديل شرائح املوبايل :SIM Swapping
استطاعت مجموعة من الهاكرز في أوروبا استخدام تقنية لالختراق "استبدال شرائح
الموبايل" لسرقة حسابات بنكية ،من المعلوم أن الهاتف المحمول وخصوصا رقم الهاتف أصبح

مركز العمليات المهمة خصوصا البنكية منها ،لهذا يعتبر رقم الهاتف من المعلومات التي يسعى
الهاكرز إلى الوصول إليها؛ الستخدامها في النقاط  PIN Codeأو رموز الدخول بخطوتين
 2FAالتي يتم إرسالها من البنوك إلى رقم الهاتف عبر خدمات  ،SMSتمكنت الشرطة األوروبية
من ال بض على العصابة التى تتكون من  12فردا استطاعوا خداع شركات الهاتف المحمول

الستبدال شرائح محمول خاصة بشخصيات عامة لديها حسابات بنكية ،إضافة إلى تحميل
المحافظ اإللكترونية على الهاتف المحمول بالرقم الذي تم الحصول على بياناته على SIM

 Cardآخر وسحب األموال من ماكينة الصراف اآللي دون الحاجة إلى بطاقة ائتمانية عن
طريق  PIN CODEورقم الهاتف والمحفظة اإللكترونية ،استطاعت العصابة سرقة ما يقرب

من  3ماليين يورو في هذه العملية(.)2
 -5اخرتاق شركة :Solar Winds

فى بداية العام استطاع مجموعة من الهاكرز من روسيا زرع برنام خبيث في نظام تابع
للشركة يسمى  Orionاألمريكية ،وهذا البرنام يستخدم من قبل أكثر من  300000عميل

حول العالم ،ومن الطبيعي أن تقوم شركة  Solar Windsبعمل تحديث للبرنام ،Updates

ولكن في هذه الحالة فقد قامت الشركة بإرسال الع  Updateللعمالء محمال بالكود الخبيث الذي

زرعه الهاكرز داخل النظام ،في هذه الحالة ،وقد فتح الكود الخبيث بابا خلفيا في أنظمة الجهات
التي استقبلت التحديث  Updateمن شركة  Solar Windsوتحديدا برنام  Orionواستغل
الهاكرز هذه الثغرة لتركيب برمجيات إضافية على األجهزة واألنظمة التي أصيبت بالكود الخبيث

 -1عمار ياسر البابلي ،أمن الفضاء اإللكتروني ،معهد الدراسات العربية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة2020 ،م،
ص ص .57-56
 -2اختراقات األمن السيبراني ،مركز المعلومات واتخاذ القرار ،مرجع سابق ،ص.12
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الذي تم تحميله مع التحديث ،والذي مكن الهاكرز من التجسس على أنظمة الجهات التي قامت
باست بال الع  ،)1(Updatesأعلنت شركة  Solar Windsأن هناك أكثر من  18000عميل

قاموا بتحميل التحديث على أنظمتهم ،وهم اآلن عرضة لالختراق من قبل الهاكرز ،وبما أن

الشركة لديها عمالء في أكثر دول العالم من الشركات والجهات العالمية والحكومية ،فهم عرضة
لالختراق أو تم اختراقهم بالفعل .ففي الواليات المتحدة استهدفت إدارات تابعة لو ازرة الدفاع واألمن
القومي وإدارة األسلحة والنووية والخزانة وغيرها ،وعلى صعيد الجهات الخاصة ،تضمنت القائمة

ميكروسوفت وسيسكو وإنتل  Delotteوقائمة من الجامعات والمستشفيات(.)2
ومن المتوقع أن تظل الهجمات السيب ارنية إحدى التهديدات الرئيسية التي تواجه العالم؛
وأظهرت إحدى دراسات المؤشر العالمي لحماية البيانات 2020م ،أن المؤسسات في منطقة
أوروبا والشرق األوسط وشمال أفري يا باتت تدير بيانات أكثر بنحو  %73مقارنة بما كانت تقوم

به عام 2019م ،ويقترن هذا االرتفاع الكبير في حجم البيانات بتحديات أساسية لمعظم دول
العالم؛ ويصنف تقرير المخاطر العالمية عام 2020م الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي،
الهجمات اإللكترونية كثاني أكبر المخاطر العالمية التي تهدد االقتصاد الدولي في العقد المقبل،

وبخاصة أن االقتصاد العالمي يتكبد خسائر تصل إلى  2.9مليون دوالر كل دقيقة بسبب الجرائم
اإللكترونية ،وفقا إلحدى التقارير المتخصصة ،وأنه مع تطور أدوات اإلنترنت المظلم وسهولة
الوصول إليها ،أصبحت الهجمات السيبرانية عابرة للحدود بشكل متزايد ،ما يؤكد أن مستقبل
مجتمعاتنا يحدده قدرتنا على مسايرة التطور الرقمي ،وعزيمتنا على خلق بيئة تعم فيها الثقة،
بدءا بإنترنت األشياء ووصوال إلى الحوسبة السحابية(.)3

1- SolarWinds: Hacked firm issues urgent security fix on
(تاريخ الزيارة 2021-2-1م)https://www.bbc.com/news/technology-55442732. .

 -2اختراقات األمن السيبراني ،مركز المعلومات واتخاذ القرار ،مرجع سابق ،ص .13

 -3تقرير المخاطر العالمية عام 2020م الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي ،الصادرة عن منظمة الفاو لألمم
المتحدة ،ص12
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.PDF
(تاريخ الزيارة )2020-11-12
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املطلب الرابع -التهديدات األمنية واإلرهاب يف الفضاء اإللكرتوني:
تزداد التهديدات الناتجة من الفضاء اإللكتروني ،كلما كان هناك مجال بين الشبكات
سواء (العسكرية /األمنية /الحكومية) والشبكة المفتوحة بفضل التطورات التكنولوجية ،حيث أصبح
الحصول على معلومات أمنية من شبكة اإلنترنت المفتوحة ،ويمكن توضيح ذلك على النحو

اآلتي(:)1

أوالً :التهديدات األمنية النابعة من الفضاء اإللكرتوني:
 -1استخدام بمض خدمات اإلنترنت المدني :في األغراض المسكري ::حيث قامت
بعض الدول كالواليات المتحدة األمريكية وغيرها ،باالعتماد على التقنيات الحديثة

"الحوسبة السحابية" ( ،)Cloud Computingخدمات الجوجل ( Google
 )Driveلتسهيل عملية إدارة األفراد وقواعدها العسكرية في المناطق المختلفة ،وذلك

بالتعاون مع شركة " آي بى إم " ( )IBMشركة أمازون ،وتقدم هذه التقنيات مميزات

فائقة في تقديم الخدمات والمعلومات التي تتطلبها إدارة العمليات العسكرية حول
العالم ،مع االحتفاظ بدرجة عالية من تأمين البيانات ،حيث يتم جمع المعلومات
المحيطة بمكان المعركة وظروفها وتحليل المعلومات العمالقة ( )Big Dataبصورة

تساعد في تقديم أفضل سيناريو للمعركة إلى المقاتلين في الوقت الح يقي(.)2
 -2الحصسل ألى مملسمات لمني :مل خدمات اإلنترنت :تستغل بعض األفراد
والمؤسسات اإلرهابية برام وتطبيقات تقنية حديثة من خالل "خرائط جوجل" و

"خدمات جول إيرث" ( ،)Google Earthللحصول على صور لمساقع لمني:

والتي تتيح لألفراد الحصول على تحديد مواقع فورية للمناطق الحساسة بكل سهولة،
كما يقوم بعض العسكريين بوضع بياناتهم الشخصية على صفحات اإلنترنت ومواقع

 -1جون إس .ديفيس الثاني ،بنجامين بودرو ،وآخرون ،تهديدات مجهولة المصدر ،نحو مسألة دولية في الفضاء
اإللكتروني ،تقرير مؤسسة  RANDالعالمية ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية2018 ،م ،ص .33-23
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR20 00/RR2081/
 RAND_RR2081z1.arabic.pdfتم االطالع في  13فبراير 2021م.
 -2إيهاب خليفة  ،تنامي التهديدات السيبرانية للمؤسسات العسكرية ،مرجع سابق ،ص.9
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التواصل االجتماعي ،وهي التي من خالل تحليلها يمكن الوصول إلى معلومات
أمنية مهمة عن العسكريين وأمور متعلقة بالعمل وأماكن اإلقامة والتحركات وأدق
األسرار الخاصة بهم.
ثانيًا -مدلول االستخبارات السيربانية:
تُعد االستخبارات السيبرانية إحدى اآلليات التي يتمكن بها مختلف الفاعلين من حماية
أنفسهم من الجرائم والتهديدات السيبرانية؛ فمن الممكن تتبع األدوات والسجالت الرقمية التي
يستخدمها مرتكبو تلك الجرائم من قبل شركات األمن السيبراني ،التي تقوم بدورها بجمع تلك
المعلومات للمؤسسات وبيعها(.)1
ومن هنا يمكن تعريف “الميليشيات السيبراني ”:بأنها “مجموع ٌة من المتطوعين
ٍ
أهداف سياسية لتحقيق
المستعدين والقادرين على استخدام الهجمات السيبرانية ،من أجل تحقيق

مكاسب خاصة ،ومن ثم ،تعتمد “الميليشيات السيبرانية” على تجنيد وجاهزية المدنيين ذوي المهارة
والخبرة في تقنيات المعلومات لحماية الدولة من الهجمات السيبرانية.
ثالثًا -اإلرهـاب والتطرف يف الفضاء الرقمي:

تعتمد التنظيمات اإلرهابية على وسائل التواصل االجتماعي في التجنيد وفي التواصل

بين قيادات هذه التنظيمات ،وبينها وبين عناصرها ،بنسبة ربما تفوق  %90من وسائل التواصل
المستخدمة ،ال سيما في ظل االنتشار الجغرافي الواسع لهذه التنظيمات ،وتوزع األفراد المستهدفين
بالتجنيد عبر أنحاء العالم ،وتستخدم التنظيمات اإلرهابية أيضا وسائل التواصل االجتماعي كقناة

لتبادل الخطط والمعلومات حول تصنيع القنابل والمتفجرات ومهاجمة المواقع المستهدفة ،وباتت
المراحل األولية للتجنيد تتم من خالل “التغريدات” و”البوستات” ليتبين لها األشخاص األكثر

 -1رغدة البيهي ،التقرير االستراتيجي " تهديدات متزايدة وكيف يتم توظيف االستخبارات السيبرانية ألغراض الدفاع

السيبراني" ،وحدة األمن السيبراني ،المركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية ،القاهرة ،أغسطس 2019م،
ومتاح على:
https://www.ecsstudies.com/security-and-defense-issues/cyber(تاريخ الزيارة 2020-8-19م)%E2%80%8B%E2%80%8Bsecurity-unit/6706/ .
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ميال للمشاركة في “الجهاد” أو االندفاع في مشاريعها حتى النهاية ،وتعمل هذه التنظيمات إلى
استخدام مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة لجمع التبرعات والتحويل بين الحسابات من خالل
نشر أرقام حسابات التبرع على هذه المواقع ،وهو ما تصعب مالحقته ،كما يقوم بعض عناصر

هذه الجماعات بتتبع حسابات الشخصيات المستهدفة واختراقها وسرقة األموال منها.
 -1كةةةةتيكةةةات اإلرهةةةةةةةةاب أبر اإلنترنت المميةةةةةق ()Deep Webم

تطورت عمليات التنظيم فيما يخص التمويل وتبادل األموال وجمع التبرعات ،ولم يعد

في حاجة لتلقي التمويالت من داعميه عبر حسابات بنكية في بنوك تخضع للرقابة والمساءلة،
قادر على جمع ماليين
فاإلنترنت أصبح بديال مهما وكافيا وخطيرا ،وأصبح تنظيم «داعش» ا
الدوالرات ومضاعفتها وإنفاقها عن طريق الشبكة العنكبوتية ،بواسطة عملة «البيتكسيل» ،كما

تمكن القائمون على التنظيمات اإلرهابية من التواصل بسرية تامة وجمع التبرعات ،وذلك عن
طريق اإلنترنت المظلم أو ما يسمى“ ” Deep webوهي شبكة ال تعتمد على المتصفحات

العادية التي تعرض من محتوى اإلنترنت "القشرة الخارجية" فقط ،بل تسخر أنظمة معقدة يصعب
االستخبارت الدولية تعقبها ،ويستغل داعش هذا النظام لشراء السلع الممنوع تداولها
ا
على أنظمة
بين األفراد كاألسلحة والمعدات العسكرية وجوازات السفر المزيفة باستخدام عملة “البيتكوين”،
كتير مل لجهز األمل في دول المالم ،إلى ا تكار منصات ولدوات ذكاء
ا
األمر الذي دأا

اصطناأي ،لمراقب :المحتسيات الممنسع داولها مل خالل سريب محتسيات إلى مساقع لقل

شهر ولحيانا غير ممروف ،:ال ملك مسارد كافي :خصصها للرقاب.»:
 -2أمل :البتكةةسيلم

من بين العمالت اإللكترونية المفضلة لدى التنظيمات اإلرهابية واإلجرامية عملة

البيتكوين ،وهي عبارة عن عملة افتراضية «وهمية» مشفرة تأسست عام 2009م ،وصممها
شخص مجهول الهوية يعرف باسم «ساتوشي ناكاموتو» ،وال وجود فيزيائي لها ويتم تداولها عبر
اإلنترنت فقط ،ولصبحت اآلن  49,965.70دوالر لمريكي في فبراير 2021م العملة األغلى

في العالم(.)1

 -1األسواق المالية العالمية ،سعر عملة البتكوين ،االطالع بتاريخ 2021/2/22م ،متاح على:
https://www.forextime.com/login
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▪ وأمل :البيتكسيل لها خمس سمات تجعلها العملة المفضلة لدى التنظيمات اإلرهابية

أو اإلجرامية على حد سواء ،فهي عملة مجهولة المصدر ،متاحة للشراء بسهولة كعملة افتراضية،

يمكن نقلها بسهولة في أي مكان في جميع أنحاء العالم دون التعرض لناقلها أو محاسبته ،ويمكن

تحويلها لمبالع كبيرة دون إشراف من البنوك األرضية ودون أن يخضع صاحبها للوائح الدولية
لمكافحة غسل األموال ،باإلضافة إلى أن قيمتها تتضاعف من حين آلخر ،يتمكن اإلرهابيون

من خالل ( )Deep Webمن الحصول على مختلف أنواع األسلحة وشراء المواد الضرورية
للتغذية والمحروقات وتعبئة الهواتف النقالة وحجز تذاكر النقل الجوي والبحري بعيدا عن رقابة

الحكومات.

ويمكن أن نعتبر اإلنترنت مقسما لطبقات :الطبقة السطحية هي التي نتعامل معها يوميا،

وتشكل فقط مساحة  ٪4من المحتوى الح يقي لإلنترنت ،وبعدها تأتي طبقات عميقة ال يمكن

العثور عليها بسهولة ،وآخر هذه الطبقات نجد اإلنترنت المظلم أو ما يسميه المختصون "الديب

ويب" ،وداخل اإلنترنت المظلم توجد شبكة مخفية من المواقع والمنتديات والمنصات تنتشر

داخلها كل أنواع العمليات الممنوعة ،ويست ل داأش اإلنترنت المظلم لشراء السلع الممنسع
داولها يل األفراد كاألسلح :والممدات المسكري :وجسازات السفر المزيف :باستخدام أمل:

البيتكسيل.

 -3خدم :محةةةةرك ( )Torواإلنترنت المميةةةةةقم

▪ شبكة اإلنترنت تنقسم إلى طبقات عدة من حيث إمكانية الوصول إليها ،تعتبر الطبقة
األولى بمثابة السطح ،وتستطيع محركات البحث التقليدية الوصول إليها ،والطبقة الثانية

أمور مريبة ،لكنها تستخدم الع “عنوان” ، IPمن دون تحديد نطاق له ،ما
ا
ال تضم
يصعب الوصول إليها ،أما الطبقة الثالثة فهي األكثر عمقا ،وتعرف بأسماء عدة بينها
 Deep Webالشبكة العميقة Hidden Internet ،اإلنترنت المخفي ،و Dark
 Webاإلنترنت المظلم.

▪ يشبه المختصون “اإلنترنت المظلم” بالغابة ،إذ يمكن إخفاء األفعال والهويات فيه ،لذا
ُيستغل هذا الجزء من اإلنترنت عادة في األعمال غير القانونية "غير الشرعي ،":مثل
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بيع المخدرات وتجارة األطفال واألعضاء البشرية وتجارة الدعارة ،شراء العقاقير غير
المشروعة والسلع المَقلدة وبطاقات االئتمان المسروقة والبيانات المخترقة ،أو العمالت
الرقمية ،أو البرامجيات الضارة وبطاقات الهوية الوطنية أو جوازات السفر ،بما فيها
دعارة األطفال( ،)1وفي أام 2019مُ ،رصد  3مالييل و 900للف رقم لبطاق:
مصرفي :مسروق :في «اإلنترنت المميق» ،ينما جرى سريب  4مليارات حساب

تضمل يانات  1.2مليار مستخدم في أام 2020م النتحال القراصن :شخصي:

مستخدمي اإلنترنت عبر «فيس بوك» و«لينكد إن» والبريد اإللكتروني وأرقام هواتف

جوالة ،ويقدم موقع « »DoxBinالقدرة على تبادل المعلومات الحساسة جدا لمستخدمي
اإلنترنت التي تشمل عناوين السكن وأرقام الهواتف ومعلومات بطاقات االئتمان،
وغيرها ،وإذا أراد المستخدم معرفة معلومات تتعلق بأي شخص ،فيكفي أن يراسل
الموقع ويحدد معهم الثمن ليحصل على ما يريد .وجرى إغالق الموقع في عام

2014م(.)2

▪ وكان نات عمليات غسيل األموال عن الشبكة المظلمة  4تريليون دوالر ،وتمثل %5
من النات العالمي ،و( )1مليار دوالر حجم التعامالت بعملة البتكوين على الشبكة
المظلمة في نهاية 2019م ،لتضم  400ألف موقع للشبكة المظلمة ،و 900مليار
دوالر حصيلة العمليات غير الشرعية سنويا(.)3

▪ أشار موقع “العربية نت” فى  12ديسمبر 2018م إلى أن تنظيم داعش أفتى بجواز
التعامل بالعمالت الرقمية ،وأبرزها “البتكوين” لتسيير عملياته اإلرهابية ،وأصدر تنظيم
داعش وثيقة إلكترونية باللغة اإلنجليزية حملت عنوان “البيتكوين وصدقات الجهاد ،حدد
Annegret Bendiek and Tobias Metzger, Deterrence theory in the cyber-century -1
(Berlin, German Institute for International and Security Affairs, jan 2021

 -2خلدون غسان سعيد ،أعماق «اإلنترنت المظلم» ،استئجار قتلة وخدمات غير سوية لقاء عمالت رقمية مشفرة،
جريدة الشرق األوسط ،جريدة العرب الدولية ،رقم العدد [ ،]15351لندن ،ديسمبر 2020م ،ص .15
 -3وائل اللبياديلي ،تزايد نمو األنشطة غير القانونية عبر الشبكة المظلمة ،بسبب كورونا ،تقرير صندوق النقد
الدولي2020 ،م ،متاح على: https://www.imf.org/en/Home Global Financial Stability :
 (2020Report, Octoberتاريخ الزيارة 2020-10-19م.
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فيها األحكام الشرعية الستعمال البيتكوين ،مشددا على ضرورة استعمالها لتمويل
األنشطة ”الجهادية“ للتغلب على األنظمة المالية العالمية ،حيث يواجه المتبرع

المتعاطف مع التنظيم صعوبات في التحويل لشخص قد يكون موضوعا على الئحة

اإلرهابيين والمطلوبين.

▪ تضمنت مواقع داعش فى “الويب ويب” إعالنات للتبرع لعمليات “جهادية” ،فيظهر
على الصفحة الرئيسية لموقع أخبار المسلمين التابع لتنظيم “داعش” إعالن بعنوان
“تمويل المعركة اإلسالمية من هنا” بالعربية واإلنجليزية معا .وبالضغط على اإلعالن

نتحول لصفحة اسمها “صندوق الكفاح اإلسالمي” للتبرع للعمليات” الجهادية” بعمالت
إلكترونية من خالل عنوان إلكتروني خاص بالمعامالت المالية(.)1

▪ منصات الدارك ويب :في أغسطس 2019م وقعت في مدينة تكساس عملية إطالق
نار في متجر” وول مارت” وراح ضحيتها  20شخصا ،وقبل  60دقيقة من وقوع
الحادث كان منفذ الهجوم اإلرهابي قد كتب بيانا قام بنشره عبر منصة  Chan-وهي
إحدى منصات الدارك ويب ،واحتوى البيان على عنصرية ومعاداة للمهاجرين .وهو

الموقع نفسه الذي شهد على حادثة الهجوم على مسجدين في نيوزلندا حيث قام منفذ
الهجوم باستخدام المنصة ونشر بيان” االستبدال العظيم” الذي ينضح بالكراهية قبل
الحادث الذي وقع في مارس من العام الماضي.
 -1يذكر أن وكالة الشرطة األوروبية “يوروبول” ،حذرت وفقا لموقع “سكاي نيوز” في  21يونيه 2018م من أن
خطر شن تنظيم داعش هجمات في أوروبا “ال يزال مرتفعا للغاية” ،موضحا أن هجمات المتشددين ضد أهداف
أوروبية زادت بأكثر من الضعف خالل العام الماضي .وقال رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب في”يوروبول”
“مانيول نفاريت”“ :مع تراجع قوة داعش ،أصبح يحث أعضاءه على شن هجمات منفردة في بلدانهم بدال من
توجيههم للسفر وااللتحاق بما يسمى الخالفة” ،محذرة من أن “تهديد الهجمات اإلرهابية في أوروبا ال يزال
مرتفعا جدا ،ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير بعنوان “محاربة آلة الدعاية لداعش ،والغارات وحرب
الخنادق عبر اإلنترنت” فى  19أغسطس 2018م أن منظمتي  Moonshot CVEو Gen Next
 Foundationقامتا بتحديد أكثر من ( ) 35،000عملية بحث على اإلنترنت ذات صلة باإلسالميين على
مدى ثالثة أشهر من العام الماضي ،مع وجود غالبية من االستفسارات التي تبحث عن معلومات حول االنضمام
إلى تنظيم الدولة اإلسالمية .خالل الفترة نفسها.
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▪ أعلنت النيابة العامة في كوبلنز ب رب للمانيا الثالثاء ( 12يناير 2021م) تفكيك

"أكبر" موقع إلكتروني في العالم لبيع المخدرات واألوراق والعملة المزورة على "اإلنترنت

المظلم" أو الشبكة المظلمة (دارك نت) ،وأنه تم إلقاء ال بض على مشغل الموقع الذي

ُعرف عنه المحققون بأنه "أوسع" موقع للبيع في العالم ،وهو أسترالي عمره  34عاما،
على الحدود األلمانية الدنماركية ،وتم ضبط "أكثر من عشرين خادما في مولدافيا

وأوكرانيا ،وكان أكبر سوق في العالم على دارك ويب مع حوالي  500ألف مستخدم
وأكثر من  2400بائع" حسب بيان النيابة العامة ،وأن " 320ألف صفقة تمت فيه
على األقل" عبر العمالت الرقمية بتكوين ومونيرو ب يمة إجمالية يمكن أن تصل إلى

 140مليون يورو ،وكانت هذه المنصة "تستخدم بشكل خاص لبيع المخدرات و"عمالت

مزورة وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة أو مزورة وبطاقات هواتف نقالة ال تعرف عن
المستخدم" أو حتى فيروسات معلوماتية(.)1

رابعًا -الشائعات اإللكرتونية يف الفضاء السيرباني:
في أكثر من لقاء وخطاب حذر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر

العربية" من خطورة الشائعات وتأثيرها على األمن القومي المصري والعربي ،حيث تؤثر تقنيات

المعلومات في صناعة تلك الشائعات عن طريق التجسس والحصول على المعلومات من خالل
الهواتف الذكية ،باستخدام حاسبات ذكية عمالقة وبرام لتحليل المعلومات ،حيث تُقسم
المجتمعات إلى شرائح مختلفة في التفكير والرأي والميول ،لها خصائص مختلفة من حيث (كبار

السن /الرجال /النساء /الشباب /األطفال) الستهداف الفئات بإشعال الشائعات واألخبار

الكاذبة(.)2

 -1ألمانيا ..تفكيك أكبر موقع لتجارة الممنوعات على "الشبكة المظلمة" ،تقرير وكالة رويترز لألخبار العالمية،
متاح على ،/https://www.reutersagency.com/ar :بتاريخ 2021/2/13م.
 -2نص كلمة ،فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس جمهورية مصر العربية ،فاعليات الندوة التث يفية للقوات
المسحلة،

رقم

،31

القاهرة،

13

أكتوبر

2019م،

 https://www.youtube.com/watch?v=tzEBNvf2BqAتم اإلطالع بتاريخ .2019/10/14
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وهناك العديد من الحسابات المسروقة تصل لمئات اآلالف يتم استخدامها للتروي
للشائعات ،وباستخدام الرموز واألشكال التعبيرية يمكن للبرام تحليل الحالة النفسية والسلوكية
للمستخدم عن طريق تتبع المستخدمين ،لتلك البرام  ،كما أن األجهزة المحمولة الذكية تتبع

تحركات المستخدم بالرغم من غلق خدمات تحديد المواقع ( ،)locationإذ إن كل الهواتف الذكية

تحتوي على ملفات مختفية تسجل جميع االتصاالت والربط الالسكلي بالشبكات المتصلة
بالهاتف ،ومن خالل أبراج الشبكات يمكن تحديد مكان المستخدم ،دون تحديد وتشغييل خدمة

تحديد الموقع ،وأن كل هذه المعلومات مفتوحة المصدر على شبكة اإلنترنت وتستخدم من قبل
شركات تحليل المعلومات واالستخبارات( ،)1ونستمرض بمض نماذج كيفي :نشر الشائمات

الم لسط ،:أبر الفضاء السيبراني مل خالل مساقع وبرامج التساصل المجتممي ألى النحس

اآل ي()2م

 هناك من يبدى إعجابه باألخبار المنشورة على السوشيال ميديا أو البوستات أو يقومبإعادة نشرها بسبب احتوائها على عناوين رنانة ،رغم أنها غير صحيحة بل كاذبة،
لتروي األكاذيب والشائعات.
 شراء صفحات عبر مواقع التواصل االجتماعى ،ومعظمها صفحات تتعلق بالطبخوالرياضة وصفحات دينية ،وتم تغيير نشاط هذه الصفحات إلى التروي ألكاذيب

اإلخوان اإلرهابية ،ونشر الصور والفيديوهات المفبركة عن التظاهرات ،والغريب أن
هناك عددا كبي ار انتشر من الصفحات التي تنشر هذه األكاذيب المتعلقة باإلخوان
اإلرهابية.
 -1محمد الجندي ،لقاء تلفزيوني "مواقع التواصل االجتماعي وتضليل الرأي العام" ،فاعليات الندوة التث يفة للقوات
المسحلة ،رقم  ،31القاهرة 13 ،أكتوبر  ،2019تم االطالع بتاريخ 2020/12/28م.

https://www.youtube.com/watch?v=bZs4ecVCd3w&feature=share&fbclid=IwAR1JTEIZPY
jbojCHNsp11FUuV33oGhsKUyexZbAUWIHpVbZBwgvIMbY9U&app=desktop.

 -2أحمد بهاء ،تقرير ،تقرير مواقع التواصل االجتماعي بيئة خصبة لنشر األكاذيب ،جريدة الوطن 16 ،سبتمبر
2019م.
https://www.elwatannews.com/news/details/4339770
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 عمليات الشراء منتشرة بشكل كبير عبر السوشيال ميديا ،وهي نظام تجارة ،وهناكصفحات يتم شراؤها بع  2000دوالر ،وكتائب اإلخوان اإلرهابية تقوم بهذه األمور،
من أجل تروي أكبر قدر من األكاذيب والوقائع المزيفة عبر هذه الصفحات ،وهناك
برام كثيرة موجودة عبر اإلنترنت ،ومنها المجاني ،ومنها المدفوع وتساعد على
انتشار التريندات المزيفة عبر تويتر ،من خالل الحسابات المزيفة ،وهو ما يوضح
للمواطنين أن هناك انتشا ار بشكل كبير للتريند ،الفتا أنه ال بد الحذر من هذه الالعيب
التي يستخدمها اإلخوان اإلرهابية وكتائبهم اإللكترونية من وقت آلخر.

املبحث الثاني
الردع السيرباني يف ظل تطور البيئة املعلوماتية
متهيد وتقسيم:
يعرف الردع السيبراني على أنه “منع األعمال الضارة ضد األصول الوطنية في الفضاء
واألصول التي تدعم العمليات الفضائية“ويرتكز الردع السيبراني على ثالثة ركائز هي عماد
استراتيجية الدفاع السيبراني ،تتمثل في :مصداقية الدفاع  ،Credible Defenseوالقدرة على
االنتقام ،An Ability to Retaliateوالرغبة في االنتقام ،)1( A Will to Retaliate.أن تحقيق

األمن السيبراني هو أولوية قصوى ال يمكن تجاهلها أو التقليل من آثارها وتداعياتها ،سواء كانت
اقتصادية أو سياسية أو عسكرية ،ومع أخذ االحتياطات الطبية لتوفير بيئة صحية تحافظ على
صحة البشر من فيروس كورونا ،يجب االهتمام بتوفير بيئة سيبرانية آمنة تحافظ على المؤسسات
والشركات والحكومات من أضرار الفيروسات باإلضافة لبرام الذكاء االصطناعي التنبؤية،

القادرة على التنبؤ بالهجمات السيبرانية والقدرة على تحليلها ،ووضع سيناريوهات الردع والمواجهة.
ونتناول الردع السيبراني في ظل طسر البيئ :المملسما ي :مل خالل ثالث :مطالبم

األول الذكةاء االصطناأةي واألمةل السيبرانةي ،والثاني التجارب الدولي :في دا ير األمل
اإللكتروني ومكافح :اإلرهاب ،والثالث آليات الدفاع اإللكتروني للتهديدات السيبراني.:
 -1رغدة البهي ،الردع السيبراني :المفهوم واإلشكاليات والمتطلبات ،مرجع سابق ،ص.9
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املطلب األول -الذكـاء االصطناعـي واألمـن السيربانـي:
يمكن استخدام الذكاء االصطناأي للكشف أل التهديدات وغيرها من األنشطة الضارة

المحتملة ،ال يمكن لألنظمة التقليدية مواكبة العدد الهائل من البرام الضارة التي يتم إنشاؤها،
يقوم الذكاء االصطناعي بالتدخل ومعالجة هذه المشكلة ،وتقوم شركات األمن السيبراني بتعليم
أنظمة الذكاء االصطناعي للكشف عن الفيروسات والبرام الضارة باستخدام خوارزميات معقدة
حتى يتمكن الذكاء االصطناعي من تشغيل التعرف على األنماط في البرام  ،يتم تدريب أنظمة

الذ كاء االصطناعي على تحديد حتى أصغر سلوكيات هجمات الفدية والبرمجيات الخبيثة قبل

أن تدخل النظام ثم تعزلهم عن هذا النظام ،يمكنها أيضا استخدام الوظائف التنبؤية التي تتجاوز
سرعة األساليب التقليدية ،ونتناول الذكةاء االصطناأةي واألمةل السيبرانةي ألى النحس اآل يم
أوالً -ماهية الذكاء االصطناعي ومكوناته (:)AL( - )Artificial Intelligence
هو سلوك وخصائص معينة تتسم بها برام الحاسبات اآللية التي تجعلها تحاكي القدرات
الذهنية البشرية وأنماط عملها ،ومن أهم تلك الخواص ،القدرة على التعلم واالستنتاج ورد الفعل

اإليجابي السريع .والذكاء االصطناعي هو قدرة اآللة على محاكاة العقل البشري وطريقة عمله،
واالكتشاف واالستفادة من التجارب السابقة ،باإلضافه لقدرته من سرعة في المعالجة وسعة

تخزينية عالية ،ويتكسن مفهسم الذكاء االصطناأي مل:

 -1يمتبر التمةلم اآللي ( )Machine learningيضع العديد من االحتماالت للتعامل
مع األوامر ،بتزويد اآلالت بالقدرة على التعلم ،ويتحقق ذلك باستخدام الخوارزميات

التي تكتشف أنماطا من البيانات والمعطيات التي تتعرض لها اآللة ،لتطبيقها في
المستقبل واتخاذ الق اررات والتنبؤات ،وتقوم باستقبعال بي ٍ
عانات معدخلة للنظام واالتجاه
إلى استخدام التحليل اإلحصائي ( (Statistical Analysisلتنبؤ المخرجات التي
تعد ضمن نطاق مقبول من العمليات ،التي تتشابه مع عمليات التنقيب في البيانات
( (Data Miningوالنمذجة التنبؤية ( ،)1((Predictive Modelingحيث قسم
األنظم :التي ممل ألى الذكاء االصطناأي بفتح إمكاني :ممالج :الل  :الطبيعي:

 -1عمرو جمال البحيري ،أثر تطبيقات الذكاء االصطناعى على رفع كفاءة األداء األمني بالتطبيق على تأمين
الطرق ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة2019 ،م ،ص.73
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التي جمع المملسمات لقائيا أل طريق التمشيط مل خالل المقاالت واألخبار
والدراسات حسل التهديدات السيبراني .:هذه المملسمات يمكل لن مطي نظر ثاقب:
في الحاالت الشاذ  ،والهجمات اإللكتروني ،:واست ار يجيات السقاي .:يسمح ذلك

لشركات األمل السيبراني بالبقاء ألى اطالع دائم ألى لحدث المخاطر واألطر

الزمني :وبناء است ار يجيات سريم :االستجاب :للحفاظ ألى حماي :المؤسسات.

إن األمن السيبراني يضطلع بدور جوهري في مسألة تعلم اآللة وقدرات الذكاء

االصطناعي ،وهي قدرات متضمنة في أدوات ومنصات العصر الحديث ،ويمكن أن
تساعد أساليب تعلم اآللة في تنظيم وتحليل المقادير الهائلة من البيانات التي يتم
جمعها لتفعيل عملية اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي.
 -2التملم المميق ) (learning Deepيقوم بإعداد الحواسيب لل يام بمهام بشكل طبيعي
مع البشر ،على سبيل المثال ،وهو تقنية رئيسية وراء السيارات بدون سائق ،مما

يمكنها من التعرف على عالمة التوقف
أو تمييز أحد المشاة من عمود إنارة،
ويتعلم نموذج الحاسب أداء مهام
التصنيف مباشرة من الصور أو النص أو
الصوت ،وتحقق دقة متطورة تتجاوز في

بعض األحيان األداء على المستوى
البشري.

 -3الشبكات المصبيArtificial Neural ( :
شكل ( )1توضيحية ملكوانت الذكاء
اختصار ،ANN
ا
 )Networkيرمز لها
االصطناعي
ٍ
مجموعة من الخوارزميات يتم من خاللها محاكاة
وتتكون الشبكات العصبية االصطناعية من
الدماغ البشري المتطور ،و صنيع لدم  :إلكتروني :قادر ألى التملم والتطسر كما الدماغ البشري،
ٍ
ٍ
عديدة تعمل على ما يسمى التعلم
طبقات
المميز في الشبكات العصبية االصطناعية هو وجود

العميق ،كل ٍ
طبقة مختصة ٍ
بعمل ٍ
معين ،حيث تتعرَّف على صو ٍةر ما ،تقوم طبق ٌة بتمييز السطوع
ٍ
معلومات أدق مثل مالحظة وجود
وطبق ٌة بتمييز الشكل والقوام ،وهكذا تدقق للطبقات التي تتناول
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زوٍج من العيون واآلذان ،يستفيد العلماء من هذا التعلم وتقوم اآللة الحقا بمقاربة المعلومات

البصرية وتمييز األخطاء.

ثانيًا -دور الذكاء االصطناعي يف األمن السيرباني:
يسعى الذكاء االصطناعي بزيادة القدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات ،إلى تعزيز

ويحدث ثورة
القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير ،بل قد يتفوق مستقبال على الذكاء البشري ُ

كبيرة في تعزيز قوة األمن السيبراني ،ومع تزايد الهجمات الهائلة على المعلومات التي يصعب

على فرق األمن السيبراني مالحقتها بالدقة المتناهية المطلوبة؛ كان من الضروري استخدام
الذكاء االصطناعي وتطويعه في التصدي لتلك التهديدات لما يتميز به الذكاء االصطناعي من
سرعة هائلة وقدرة فائقة على مراقبة البيانات ،والكشف عن ال يم المتطرفة التي تشير إلى احتمال

وجود اختراقات معلوماتية ،مما جعل الذكاء االصطناعي حليفا لبرام األمن السيبراني(.)1
ثالثًا -مفهوم اخلوارزمية  Algorithmsودورها يف األمن اإللكرتوني:

الخوارزمية عبارة عن مصطلح يتم استخدامه في علم الرياضيات والحاسوب ،لوصف

طريقة حل مشكلة معينة بلغة ميسرة ،إلخراج استنتاج لحلول مشاكل معينة ،وتطبيق المحتوى

على الخوارزميات يتم من خالل العمل على ابتكار تطبيقات أمنية يتم استخدامها بواسطة
الحاسوب ،كاكتشاف الهجمات السيبراني ،:و سفر قدرات ممالج :البيانات لدى الذكاء

االصطناأي لكبر قيم :فملي :للمناطق التالي :مل الدفاع السيبراني ،حيث تتسم اللوغاريتمات

باستخدامات كثيرة في الحياة اليومية ،وال غنى ألحد يستخدم اإلنترنت أو الحاسب اآللي عنها،
وبصورة عامة يمكن تحديد وظائف اللوغاريتم في أربع وظائف رئيسية هي :تحديد األولويات

( )Prioritizationوجذب االنتباه إلى أشياء محددة ،والتصنيف ( )Classificationمن خالل
وضع المتغيرات في فئات محددة والتجميع ( )associationوإيجاد العالقات بين المتغيرات،
والفلترة ( )Filteringمن خالل استخراج المعلومات المطلوبة.
 -1هولين جاو ،الذكاء االصطناعي من أجل الصالح العام ،االتحاد الدولي لالتصاالت ،جنيف ،سويسرا2020 ،م،
ص. 4
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/ 2018/01-2018/2018_ITUNews01-ar.pdf
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ويمكل سضيح ذلك مل خالل األمثل :المملي :اآل ي:م

()1

 -سقع الخطر :يمكن للذكاء االصطناعي معالجة أكثر من  100تيرابايت من بيانات

التهديد العالمي يوميا بدءا من المئات من استخبارات التهديد ،لتحديد التهديدات الناشئة
التي من المرجح أن تهاجم شركتك ،مما يسمح لك بمواءمة دفاعاتك ضدهم بشكل

استباقي قبل أن يهاجموا.
 التهديد بالصيدم يمكن للذكاء االصطناعي مراقبة جميع بيانات شركتك ورصدهاباستمرار  -وليس فقط أمن البيانات  -للكشف عن األنماط واألشكال وال يم المتطرفة
التي تشير إلى وجود حوادث محتملة (حتى لو لم تتوافق هذه الحلول مع أنماط الهجوم
المعروفة).
 نبيه التمقبم يمﮐن للذكاء االصطناعي أن ينشر أساليب التعلم اآللي  -مثل النماذجالتاريخية والتجميع وقواعد التنظيم وتصور البيانات  -لتصفية التنبيهات اإليجابية

الخاطئة بسرعة ،وت ليل العبء علﯽ فريق األمن الخاص بك.

 حليل الحسادث والتحقيق فيهام يمكن للذكاء االصطناعي تقديم إجابات تستند إلىالبيانات حول التهديدات ،من أجل تحديد هوية المهاجم بسرعة وتحديد خريطة سلسلة

الهجوم ،وتحديد مدى انتشار الهجوم وتأثيره.
 االستجاب :للحسادثم يمكن للذكاء االصطناعي أن يتمركز وينسق بسرعة استجابةشاملة تعمل على تشغيل قوائم التشغيل تلقائيا ،وتتضمن االحتواء واالسترداد والتخفيف
والتحسينات الدفاعية ،وذلك بهدف إعادته إلى العمل في أسرع وقت ممكن.
و تمدد منصات الذكاء االصطناأي لألمل السيبراني ألى النحس اآل يم

()2

 -1إيهاب خليفة ،تشكل اللوغاريتمات أولويات األفراد ووعي اآلالت ،مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة ،أبوظبي ،يونيو 2015م،
ص.2
 -2باسم راشد ،التنبؤ بالهجمات ،فرص ومخاطر استخدامات الذكاء االصطناعي في مكافحة اإلرهاب ،تقرير
مكافحة اإلرهاب ،مركز المستقبل للدراسات والدراسات المتقدمة ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 09 ،أكتوبر،
2019م ،تم االطالع بتاريخ 2021/1/13م.
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5022.
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 -في حال :منصEndpoint Protection :م تعمل اإلمكانات المتقدمة لتعلم اآللة والذكاء

االصطناعي ،جنبا إلى جنب مع شبكة جمع المعلومات العالمية ( ،)GINوهي شبكة لبيانات
التهديدات من “سيمانتك” تقوم بجمع بيانات عن ُبعد من ماليين وحدات استشعار الهجمات،
الكتشاف التهديدات المحتملة قبل وقوعها ،وكذلك تحديد الملفات ومواقع الويب حتى تتمكن

مؤسسات أمن المعلومات من اتخاذ إجراء قبل أن تتمكن من إلحاق الضرر.
 -طسرت شرك :سبيكترامي منصة برمجية للتنبؤ باألمن السيبراني ""CON3CYRم

وهي قائمة على الذكاء االصطناعي لتقديم تحليالت متقدمة لنقاط الضعف للشركات

في المنطقة .تستخدم الشركة الذكاء االصطناعي جنبا إلى جنب مع البيانات

المستخرجة من مجتمعات القراصنة للتنبؤ بنقاط الضعف التي يمكن استغاللها ،مما
يسمح للشركات بإدارة أعباء األمن السيبراني بشكل فعال.
 األمل الممرفي باستخدام Watson:تعمل الحوسبة المعرفية ،على االستفادة مناألشكال المتنوعة من الذكاء االصطناعي ،بما في ذلك طرق التعلم اآللي وشبكات

التعلم العميق ،والتي تصبح أقوى وأذكى بمرور الوقت .يقوم Watson™ for
 ،Cyber Securityوهو الذكاء االصطناعي المعرفي لشركة  ،IBMبالتعلم من كل
من التفاعالت من أجل ربط النقاط بين التهديدات وتقديم رؤى قابلة للتطبيق .النتيجة:
يمكنك االستجابة للتهديدات بقدر أكبر من الثقة والسرعة.
رابعًا -الدفاع السيرباني يف عصر الذكاء االصطناعي واجملتمعات الذكية:
يمتمد األسلسب الدفاأي في األمل السيبراني ألى التمرف ألى لهم لساليب الهجمات

وتحديد توقع واضح لها ،فقد تتعرض الشركات لفايروس خبيث يتسبب في مسح جميع ملفاتها

المهمة أو فيروس من نوع "طروادة" يدخل بشكل ودي للنظام من خالل ملف أو صورة بعد أن
يكسب ثقة الضحية (بالضبط كما حصل في قصة حصان طروادة الخشبي الشهيرة) أو من
خالل فيروس فدية يشفر جميع ملفات الضحية ،ويطلب مقابال ماليا لفك هذا التشفير أو هجمة
ممنهجة تشل حركة خوادم الشركة ،لكن من أخطر الهجمات اإللكترونية في األمن السيبراني

والتي تكون نسبة نجاحها عالية في أغلب األحيان هي هجمات الة Zero Day:وهي الهجمات
الجديدة التي لم يتم تعريفها بالنظام من قبل ،ولم يتم تحديد أساليب وطرق التصدي لها ،وإنما
[]55

التحديات األمنية املعاصرة للهجمات السيربانية  .................................................الدكتور عمار ياسر البابلي

هي ثغرة في نظام أو أسلوب هجمة مستحدثة بالكامل( ،)1و مكل كنسلسجيات الذكاء االصطناأي
مثلها ،مثلم التملم اآللي وممالج :الل  :الطبيعي :المحلليل مل االستجاب :للتهديدات بقدر لكبر
مل الثق :والسرأ :مل خالل اآل ي ()2م

 -التملمم يتدرب الذكاء االصطناعي من خالل استهالك باليين من عناصر البيانات

من مصادر محددة الهيكل وغير محددة الهيكل ،مثل :المدونات واألخبار ،من خالل
التعلم اآللي وتقنيات التعلم العميق ،يقوم الذكاء االصطناعي بتحسين المعرفة لديه

"لفهم" تهديدات األمن اإللكتروني والمخاطر اإللكترونية.
 -السببم يقسم الذكاء االصطناعي بجمع اآلراء واستخدام التفكير المنطقي لتحديد

العالقات بين التهديدات ،مثل الملفات الخبيثة أو عناوين  IPالمشبوهة أو المطلعين

على المعلومات .يستغرق هذا التحليل ثوان أو دقائق ،مما يسمح للمحللين األمنيين
باالستجابة للتهديدات بسرعة أكبر  60مرة.

 اإلضاف ::يقدم تحليالت منظمة للمخاطر ،مما يقلل من الوقت الذي يستغرقه المحللوناألمنيون التخاذ الق اررات الحاسمة ،وإطالق استجابة منسقة لمعالجة التهديد.

ومما سبق قسم لنظم :الذكاء االصطناأي بالتمرف والتنبؤ بالهجمات و مريفها و حديد

لها بشكل واضح ،ويمكل استخدام التملم اآللي في المساأد ألى ل مت :أمليات كشف
التهديدات واالستجاب :السريم :لها ،مما يزيد مل فمالي :كشف التهديدات بالمقارن :مع األساليب

البرمجي :األخرى.

خامسًا -تطبيقـات الذكاء االصطناعي يف صد عمليات االحتيال ومكافحة اجلــرميـة:
 يرصد الذكاء االصطناعي أنماط السلوكيات التي يتعذر على البشر مالحظتها ،كمايمكنه التدخل إليقاف النشاط المثير للريبة قبل أن يخرج عن السيطرة ،حيث ُيستخدم

 -1موضي الجامع ،خبيرة في مجال األمن السيبراني ،تقرير المجموعة السعودية ألمن المعلومات ،الرياض،
السعودية2019 ،م ،ص.22
http://hemayagroup.org/home/wp-ontent/uploads/11/2019 -2019-5-29 .pdf

 -2فتحي شمس الدين ،الدولة الذكية ومستقبل شبكات التواصل االجتماعي ،مرجع سابق ،ص.39
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التملم اآللي في البحث عن بيانات المحفظة للعثور على األنماط ،مما يساعد على
تحديد التطبيقات الجيدة والسيئة بدقة أعلى ،والذكاء االصطناعي مبرم على نسخة

مطورة من الخوارزميات تعمل على أساس التعلم العميق ،الذي يعتمد بدوره على

هندسة الميزات التلقائية ،التي تُ ِّ
حول البيانات األساسية إلى مميزات الخوارزميات
التلقائية القادرة على التعرف على نبرة الصوت ،أو بصمة العين ،أو بصمة األصبع،
أو النصوص المكتوبة ،وبلغة البرمجة تعني أنها قادرة على التعرف على الميزات

التلقائية(.)1
 يستطيع النظام الذكي داخل البنوك والشركات العمالقة التجارية أن يميز الشخصالذي يستخدم بيانات مصرفية مسروقة للدخول إلى الحساب ،فإن وجد أن الطريقة

التي يستخدم الشخص بها الموقع ال تتفق مع األنماط ذات الصلة بمالك المعلومات
المسروقةُ ،يرسل رسالة تحذيرية على الفور ،وبالمثل ،إذا كان المستخدم مترددا على
غير عادته عند استخدام الموقع ،فقد يدل ذلك على أنه ُيدخل بياناته المصرفية تحت

ضغط ما أو نوع من أنواع اإلكراه ،وفي هذه الحالةُ ،يرسل النظام إشارة تحذيرية إلى
المصرف ،الذي يجري بدوره تح يقا في األمر(.)2
 كشفت شركة  Visaالعالمية ،النقاب عن نتائ تحليالت تُظهر بأن تقنية "فيزا"للمصادقة المتقدمة التي تسخر إمكانات الذكاء االصطناعي في تجنب عمليات
احتيال تقدر بنحو  25مليار دوالر سنويا ،وقد تعاملت  Visaفي 2020م ،مع أكثر

من  127مليار عملية مدفوعات بين التجار والمؤسسات المالية عبر شبكتها العالمية
 ،VisaNetوسخرت إمكانات الذكاء االصطناعي لتحليل جميع العمليات بنسبة

 %100بسرعة فائقة ،إذ لم يتجاوز الوقت الذي استغرقه تحليل كل عملية جزء من
األلف من الثانية ،األمر الذي مكن المؤسسات المالية من الموافقة على المشتريات

 -1جمال سند السويدي ،التغيير واألمن ..تعدد مصادر الخطر وآليات المواجهة الجديدة ،آفاق المستقبل العدد ،33
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة2019 ،م ،ص .9
 -2خالد أبو بكر ،تطبيقات الذكاء االصطناعي في خدمة المصارف العربية ،مجلة الدراسات المالية والمصرية،
المجلد  ،25العدد  ،02األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرية ،القاهرة2020 ،م ،ص ص.60-57 :
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المشروعة ،ورصد عمليات المدفوعات المشبوهة بكفاءة وسرعة وإيقافها(.)1
 -بدء التشغيل دا افيزور تقدم شبكة االستخبارات العالمية لمنع هذه التهديدات

السيبرانية ،وتجمع المنصة حجما هائال من البيانات بما في ذلك عناوين  IPوالمواقع
الجغرافية ونطاقات البريد اإللكتروني وأنواع األجهزة المحمولة وأنظمة التشغيل ووكالء

المتصفح والبادئات الهاتفية من قاعدة بيانات تضم أكثر من أربع مليارات مستخدم،
يتم حليل قاأد البيانات للمساأد في الكشف أل النشاط المشبسه ،ومنع الحسادث
والمساأد في ممالج :أمليات االستحساذ ألى الحساب.

 كشفت ال يادة العامة لشرطة دبي بواسطة محرك الذكاء االصطناعي لمكافحةاالحتيال "سيف"  SAFEعن تفاصيل عملية «صيد الثعالب  »2التي أسقطت فيها

الملقب بع«وود
الملقب بع«هاشبوبي» ،وأوالليكان جاكوب بونلي ُ
ريمون الرونوا عباس ُ
بيري» و 10أفراد من عصابة أفري ية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة،
واحتيال إلكتروني ،واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية ،وانتحال لصفة الغير بغرض
االحتيال اإللكتروني على الناس ،واالستيالء على أموالهم ،إلى جانب االحتيال
المصرفي ،وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في جرائم االحتيال اإللكتروني(.)2

املطلب الثاني -التجارب الدولية يف تدابري األمن اإللكرتوني ومكافحة اإلرهاب:

يتم تحديد البلدان التي تمتلك تدابير جيدة ضد الهجمات السيبرانية من خالل مؤشر األمن

السيبراني العالمي ( )GCIالذي وضعه االتحاد الدولي لالتصاالت ( ،)ITUويتم تقييم مستوى
أمان كل بلد استنادا على خمس ركائز هي :اإلجراءات القانونية ،التدابير التقنية واإلجرائية،
التدابير التنظيمية ،بناء القدرات  ،Capacity Buildingوالتعاون الدولي International

 ،Cooperationونتناول التجارب الدولية في تدابير األمن اإللكتروني ومكافحة اإلرهاب على
النحو اآلتي:

 -1خالد أبو بكر ،تطبيقات الذكاء االصطناعي في خدمة المصارف العربية ،مرجع سابق ،ص.11
 -2الصفحة الرسمية لشرطة دبي ،من خالل موقع الفيس بوك ،متاح على:

=( 3028570637227264https://www.facebook.com/watch/?vتاريخ الزيارة 2020/6/18م).
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أوالً -تدابري األمن اإللكرتوني:
 -1دول اال حاد األوروبي()1م

 أنشأ االتحاد األوروبي مركز ) (EU INTCENلالستخبارات وفقا لع” روسيا اليوم”RTفي  24سبتمبر 2018م ،و أبرز مهامه تزويد األجهزة األمنية والشرطية بالمعلومات،

وكذلك خدمة نظام اإلنذار المبكر بالتهديدات العسكرية واإلرهابية ،حيث اتفقت معظم

دول االتحاد األوروبي وفقا لع” يورونيوز” في  23نوفمبر 2018م على إنشاء مدرسة
استخبارات مشتركة ،كجزء من تحالف عسكري( ،)2في مجال األمن السيبراني وحماية
الفضاء اإللكتروني.

 -تتولى إستونيا مهمة إنشاء نظام أرضي غير بشري للحماية اإللكترونية ،وتقود للمانيا

مشروع إنشاء جيل جديد من الطائرات بدون طيار “درونز” ،ومن المتوقع أن يتم

ذلك بحلول عام 2025م ،وسيتم تصميم الطائرات األوروبية بدون طيار ،المعروفة
باسم األنظمة الجوية الموجهة عن بعد ،إلجراء عمليات مراقبة برية وبحرية ،وستتولى

إيطاليا مسؤولية تطوير نظام للتصدي لخطر الطائرات بدون طيار.

 وبالتعاون مع شركات اإلنترنت لمواجهة فيروس كورونا :قام فيس سك بالتصدي للتضليلاإلعالمي ،فعند البحث عن “فيروس كورونا” ،ستجد أن النتائ الرئيسية هي معلومات موثوقة

من مواقع مثل منظمة الصحة العالمية ،ويمنع “فيس بوك” اإلعالنات التي بإمكانها أن تضلل
األفراد أو التي تزعم أن هناك نقصا في منت ما في السوق ،ويظهر يوتيوب إعالنات من
منظمة الصحة العالمية على أي فيديو عن الفيروس ،وتلتزم اليوتيوب بتقديم “أخبار مفيدة”

وبتقليل انتشار األخبار المضللة ،ويمنع يوتيوب من التروي لطرق غير مثبتة طبيا للوقاية

من الفيروس ،واتبع تويتر خطى فيس بوك في منع المستخدمين من نشر معلومات مضللة

عن فيروس كورونا بما في ذلك نفي إرشادات الخبراء والتشجيع على عالجات زائفة حسب
 -1الوحدات الرقمية في أجهزة االستخبارات ،تقارير ،دراسات ،مكافحة اإلرهاب ،المركز األوروبي لدراسات مكافحة
اإلرهاب واالستخبارات ،ألمانيا وهولندا ،يونيو 2019 ،19مhttps://www.europarabct.com..
2-https://arabic.euronews.com/23/11/2018/eu-to-launch-joint-spy-school-17(تاريخ الزيارة 2020/12/1م)joint-defense-projects.
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ما نشره موقع “مونت كارلو” في  18مارس
-

()1
2020م .

ونتناول ل رز است ار جيات دول اال حاد األوروبي الفاأل :لألمل اإللكترونيم

▪ إستسنيام تعرضت لهجوم سيبراني قوي خالل عام 2007م أدى إلى توقف حوالي
 58موقع إلكتروني عن العمل في الوقت نفسه ،بما في ذلك مواقع الحكومة

ومعظم الصحف والبنوك ،ومنذ ذلك الوقت تحولت إستونيا إلى ثقل عالمي في

مجال األمن اإللكتروني ،ووقعت إستونيا اتفاقيات لتطوير التدريب والتعاون في
مجال األمن السيبراني مع النمسا ولوكسمبورج وكوريا الجنوبية وحلف شمال
األطلسي ،وخالل عام 2008م تم تأسيس منظمة ) (CCD COEكمركز

إلكتروني معتمد من ذوي الخبرة في ذلك مجال الدفاع اإللكتروني( ،)2التابعة

لحلف الناتو ويقع مقرها بمدينة تالين بإستونيا وهي منظمة عسكرية دولية مستقلة

عمليا ،وتم تمويلها من قبل الدول المشاركة لتركز على البحث والتطوير والتدريب
والتعليم في كل من الجوانب التقنية وغير التقنية للدفاع السيبراني.
▪ فرنسا :تعمل فرنسا على بناء استراتيجيات فعالة لألمن السيبراني من خالل
صناعة استراتيجيات الدفاع السيبراني

()3

“STRATÉGIQUE DE

” CYBERDÉFENSEحتى تتضمن العديد من اإلجراءات لحماية أمنها
اإللكتروني ،كما أقامت شراكات مع المملكة المتحدة والصين وروسيا والواليات

المتحدة األمريكية للتعاون على المستويات المدنية والعسكرية والمحلية والخارجية

وطورت الحكومة الفرنسية تطبيق تراسل فوري مشف ار خاصا بها،
والدوليةَّ ،
الستخدامه من قبل الموظفين الحكوميين بدال من واتساب ،وتليغرام ،وتطبيقات

التراسل الفورية األخرى ،وتتعلق فكرة هذا التطبيق في الحفاظ على تدفق
االتصاالت الحكومية عبر خوادمها الداخلية ،بعيدا عن خدمات الجهات

 -1إيهاب خليفة ،تقرير استراتيجي "دالالت أول هجوم إسرائيلي على الفلسطينيين لذريعة سيبرانية" ،مركز المستقبل
لألبحاث والدراسات المتقدمة ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 07 ،مايو2019 ،م.

2 -https://ccdcoe.org/

3-http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2018/02/20180206-np-revue-cyber-publicv3.3-publication.pdf
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الخارجية ،مثل تيليغرام ،أو  ،Signalأو واتساب وتهدف الحكومة الفرنسية من
خالل تطوير هذا التطبيق المسمى “ ،”Tchapإلى حماية المحادثات من
المتسللين ،والشركات الخاصة ،والكيانات األجنبية وفقا لع”العربية نت” في 19

أبريل 2019م.

▪ سسيسرام اأتزمت الحكسم :السسيسري :االستمرار في التجارب المتعلقة باستخدام أنظمة
ُم َحسنة للتصويت اإللكتروني .وأيََّدت فيه الكانتونات إدخال ممارسة التصويت اإللكتروني

“فالتر تورنهير” إن سلسلة التجارب
في القانون السويسري .وأكد ُمستشار الكنفدرالية َ
المحدودة للتصويت اإللكتروني التي ُتجرى منذ عام 2004م سوف تستمر “ما َلم ُيقرر
است ِّ
خدَم التصويت اإللكتروني
المواطنون أو السياسيون خالف ذلك” .وفقا لع تورنهير ،فقد ُ
بنجاح في أكثر من ( )300تجربة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية وفقال

” ”SWIفي  2يوليو 2019م(.)1
 -2روسيام

▪ تعد روسيا من الدول التي تجعل التجسس اإللكتروني وهجمات اختراق خصومهم
السياسيين أهم أولوياتها ،ومن الدول القادرة على حماية بنيتها التحتية ضد التهديدات
اإللكترونية ،وحماية جيدة ضد الهجمات السيبرانية المختلفة( ،)2وقامت روسيا بهجوم

سيبراني ضد إستونيا عام 2007م ،بسبب محاوالت الحكومة اإلستونية التخلي عن
إرثها السوفيتي ب يامها بنقل نصب تذكاري من الحرب السوفيتية من وسط العاصمة

(تالين) ،األمر الذي أثار غضب روسيا ،فقامت روسيا بتدمير البنية التحية
المعلوماتية في إستونيا ،حيث قامت روسيا بإرسال كميات كبيرة من المعلومات إلى
المواقع اإللكترونية المستهدفة في وقت واحد،Denial-of-Service Attack ،
 -1أمل عبد هللا الهدابي ،الهجمات السيبرانية والحد من الخطر اإليراني ،صحيفة البيان اإلماراتية 26 ،يونيو
2019م
https://www.albayan.ae/opinions/articles/ 1.3591610-26-06-2019
 -2هاشم الفخرانى" ،جوجل" :إسرائيل تحتل المرتبة الثانية عالميا فى مجال تكنولوجيا المعلومات ،تقارير استراتيجية،
جريدة اليوم السابع المصرية ،القاهرة 09 ،يونيو 2015م تم االطالع بتاريخ 2020/9/19م.
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األمر الذي أدى إلى توقف كافة أجهزة وقطاعات الدولة لمدة ثالثة أسابيع متتالية.
▪ التالعب في االنتخابات الرئاسية األمريكية (2016م) ،قامت روسيا بتسريب وثائق
مهمة وحساسة من اللجنة الوطنية الديمقراطية األمريكية ،ومن "جون بوديستا" مدير

حملة "كلينتون" قد سربت إلى وسائل اإلعالم قبل االنتخابات ما سبب حرجا لحملة

"كلينتون" ،وخاصة على موقع (ويكليكس) ،كما استخدمت حسابات روسية شبه معلنة
على مواقع التواصل االجتماعي وخاصة (الفيس بوك) عن طريق هاشتاغات )(/#
وجمل مثيرة مؤيدة لترامب ،األمر الذي ساعد على إحداث حالة من التأييد لترامب

والتشكيك في الحكومة األميركية.
 -3مصر و دا ير لألمل اإللكترونيم

 تشع ع ع ععهد مصع ع ع ععر حراكا قويا في مجال أمن المعلومات والشع ع ع ععبكات ،الذي تجسع ع ع ععد فيانضمام مصر لالتفاقية العربية لمكافحة جرائم اإلنترنت واإلرهاب اإللكتروني وإنشاء
المجلس األعلى لألمن الس ععيبراني ،للحد من آثار اخت ارق أمن المعلومات على األمن

القومي للدول إلى تأمين ميكنة الخدمات اإللكترونية ،وإنشعاء مركز سةيرت المصةري،

حيث يقدم المركز منذ عام 2012م الدعم لمختلف الجهات عبر قطاعات تكنولوجيا
المعلومات واالتصع ععاالت ،والخدمات المصع ععرفية والحكومية من أجل مسع ععاعدتهم على

مواجهة تهديدات األمن الس ع ع ع ععيبراني ،وتتمحور مهمة المركز المص ع ع ع ععري لالس ع ع ع ععتجابة
لطوارئ اإلنترنت والحاسععب حول توفير نظام لإلنذار المبكر ضععد البرمجيات الخبيثة

والهجمعات اإللكترونيعة التي تنتشع ع ع ع ع ع ععر بنطعاق واسع ع ع ع ع ع ععع ضع ع ع ع ع ع ععد البنيعة التحتيعة الحيويعة
للمعلومعات حيعث جةاءت المةاد ( )31مل دسةةةةةةةةةتسر  2014لتؤكةد ألى لن "لمل
الفضةةةةاء المملسما ى جزء لسةةةةاسةةةي مل منظسم :االقتصةةةةاد واألمل القسمي ،و لتزم
الدول :با خاذ التدا ير الالزم :للحفاظ أليه ألى النحس الذي ينظمه القانسن"(.)1

 -4اإلمارات المربي :المتحد و دا ير لألمل اإللكتروني:

 -تعمل االس ع ععتراتيجية الوطنية لألمن الس ع ععيبراني على تعزيز المنظومة المتكاملة لألمن

 -1عمار ياسر البابلي ،أمن الفضاء اإللكتروني ،مرجع سابق ،ص.82

[]62

الفكر الشرطي  -اجمللد رقم ( - )30العدد رقم ( )118يوليو 2021م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الس ععيبراني من خالل تنفيذ  60مبادرة ض ععمن خمس ععة محاور ،يتم تنفيذها خالل ثالثة
أعوام ،ويتم تقييم نتعائجهعا وتطويرهعا وفقعا لمتغيرات األمن السع ع ع ع ع ع ععيبراني ععالميعا ،تهعدف
إلى خلق بيئعة سع ع ع ع ع ع ععيبرانيعة آمنعة وصع ع ع ع ع ع ععلبعة تس ع ع ع ع ع ع ععاععد على تمكين األفراد من تحقيق

طموحاتهم ،وتمكن الش ع ع ع ع ع ععركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة ،تم إطالق
النس ع ع ع ع ععخة المحدثة من االس ع ع ع ع ععتراتيجية في عام 2019م من قبل الهيئة العامة لتنظيم
قطاع االتصاالت ،وهي الجهة المعنية في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
والمس ع ععؤولة عن التحول اإللكتروني والذكي في الدولة .تهدف االس ع ععتراتيجية إلى دعم
مع ععايير األمن اإللكتروني ب ععال ععدول ععة عبر آلي ععات ومح ععاور مختلف ععة مع تحفيز إيج ععاد

شع ع ع ع ع ع ععركعات محليعة نعاشع ع ع ع ع ع عئعة في القطعاع ،وتطوير بيئعة األمن السع ع ع ع ع ع ععيبراني .تم تطوير
عدر من
االس ع ع ععتراتيجية الوطنية لألمن الس ع ع ععيبراني بناء على تحليل أكثر من  50مص ع ع ع ا
المؤش ع ع ع ع ع عرات والمنش ع ع ع ع ع ععورات العالمية ،والعمل مع فريق من الخبراء العالميين ،وإجراء
مقارنة معيارية مع  10دول رائدة في مجال أنظمة األمن السيبراني.

 تحقق االس ع ععتراتيجية االس ع ععتفادة من س ع ععوق األمن الس ع ععيبراني في الدولة ،والذي تص ع ععلقيمته إلى  8.1مليار درهم ،كذلك المشع ععاركة بفعالية في سع ععوق األمن السع ععيبراني في

منطقة الشع ع ع ع ععرق األوسع ع ع ع ععط وشع ع ع ع ععمال أفري يا ،وتطوير قدرات أكثر من  40,000من
المتخصع ع عص ع ععين في األمن الس ع ععيبراني ،وتش ع ععجيع المهنيين والطلبة على االنخراط في
المج ععال ،بن ععاء الق ععدرات ،وتطوير منظوم ععة متك ععامل ععة في مج ععال الت ععدري ععب في األمن

السيبراني.

 وقد جاء المشرع اإلماراتي في عام 2006م بإصدار القانون رقم ( )2لسنة 2006م,في شع ع ع ع ععأن مكافحة الجرائم اإللكترونية ،ثم قام بتعديل هذا القانون وإصع ع ع ع ععدار القانون

( )12لس ع ع ع ع ععنة  2012وس ع ع ع ع ععمي بالقانون االتحادي ،ثم جاء بقانون اتحادي رقم «»2
لسع ععنة  2018باسع ععتبدال نصع ععوص مواد من المرسع ععوم بقانون اتحادي رقم « »5لسع ععنة

2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
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ثانيًا -الدور الدولي بِشأن مكافحة احملتوى اإلرهابي(:)1
أعلن ع ععت دول االتح ع ععاد األوروبي في  13نوفمبر 2020م عزمه ع ععا تعزيز أمن الح ع ععدود

الخارجية لالتحاد وإقرار تشع ع ع ع ع ع عريعات أوروبية من أجل إزالة “المحتوى اإلرهابي” على اإلنترنت،

وأكععد الوزراء األوروبيون إنهم عععازمون على التوص ع ع ع ع ع ع ععل إلى نتععائ “قبععل نهععايععة العععام 2020م”
للمفاوضع ع ع ع ععات الجارية حاليا العتماد تش ع ع ع ع عريع أوروبي يهدف إلى إزالة “المحتوى اإلرهابي” عبر

اإلنترنت ،وس ع عععى االتحاد األوروبي لص ع ععياغة قواعد جديدة في  21مايو 2020م يمكن أن تقيد

جوجل وفيس بوك وأمازون وشركات تقنية أخرى(.)2

 -وفي مجال مكافح :التطرف واإلرهاب والجريم :المنظم ،:قامت األجهزة األمنية

البلجيكية في  9أغسطس 2018م ،على استحداث نظام جديد يضم برام تقنية جديدة ،تجعلها
قادرة على الوصول إلى تفاصيل دقيقة بشأن معلومات في مواقع التواصل االجتماعي المتعددة،

في حالة تعلقها باإلرهاب والتطرف ،حيث وافقت هيئة حماية الخصوصية بشأن اضطالع األجهزة
األمنية والتحقيق باستخدام اإلنترنت للتسلل إلى بعض المواقع للكشف عن جرائم مختلفة(.)43
وتعتبر األجهزة األمنية األوروبية أهمية قصعوى لتداعيات "التجنيد السةيبراني" وما أنتجته

الجماعات المتطرفة من أسع ع ععاليب وآليات متنامية السع ع ععتمالة واصع ع ععطياد بعض األشع ع ععخاص عبر
مواقع التواص ع ععل وش ع ععبكة اإلنترنت ،بيد أن هذا االهتمام لم يترجم إلى اس ع ععتراتيجية متكاملة وذات
أبعاد قارية إال بعد اشع ععتداد ضع عربات التنظيمات اإلرهابية األكثر نشع ععاطا كالقاعدة و"داعش" ،في
 -1واقع التطرف واإلرهاب في ألمانيا… إجراءات وسياسات مكافحة التطرف ،المركز األوروبي لدراسات مكافحة
اإلرهاب واالستخبارات ،هولندا ،ألمانيا ،سبتمبر 2019 ،14م/https://www.europarabct.com.
 -2تقارير ودراسات ،محاربة التطرف على اإلنترنت ع تشريعات أوروبية وبرام وقائية المركز األوروبي لدراسات
مكافحة اإلرهاب واالستخبارات-ألمانيا وهولندا ،نوفمبر 2020 ،21م.
 -3تقرير ،الشرط األ وسط بالعربية ،السماح لشرطة بلجيكا باختراق مواقع إلكترونية بهدف مكافحة اإلرهاب لكشف
مخططات المتطرفين وكبح تجارة السالح والمخدرات ،لندن إنجلترا 09 ،أغسطس  2018م رقم العدد
[.]14499

 -4تقرير ،الشرط األوسط بالعربية ،السماح لشرطة بلجيكا باختراق مواقع إلكترونية بهدف مكافحة اإلرهاب لكشف

مخططات المتطرفين وكبح تجارة السالح والمخدرات ،لندن إنجلترا 09 ،أغسطس 2018م رقم العدد [.]14499
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فرنسع ععا وبلجيكا على وجه الخصع ععوص ،وقد تفاقمت وتيرة االعتداءات في أعقاب هجمات باريس
في نوفمبر من العام  ،2015حيث قتل  130شع ع ع ع ععخص ع ع ع ع عا ،ثم أحداث مطار بروكسع ع ع ع ععل وقطار
األنفاق فيها ،مع حصيلة ارتفعت إلى  32قتيال ،وأدركت االستخبارات األوربية على إثر سلسلة

دموية اجتاحت أيض عا المملكة المتحدة وألمانيا وإسععبانيا ودوال أخرى ضععرورة تعزيز التنسععيق فيما
بينها على المستويات كافة(.)1

 -1لظهر قريرا المفسضةةةي :األوروبي :في يسنيس 2020م وفقا ل ع ع ع ع ع ع ع ع عع” روس ع ععيا اليوم” أن
شع ع ع ع ععركات اإلنترنت عاينت ( )%90من المحتويات التي تم اإلبالغ عنها خالل 24

س ع ع ع ع ع ع ععاعععة ،وقععامععت بحععذف ( )%71من المحتويععات غير القععانونيععة التي تحععث على
الكراهية والعنف ،وقامت المفوضعية األوروبية في  24سعبتمبر 2020م بوضعع قواعد
ص ععارمة للعمالت الرقمية المش ععفرة والعمل على تدش ععين نظام موحد للدفع اإللكتروني
في أوروبا لمكافحة تمويل اإلرهاب وغس ع ع ع ععل األموال ،وتعتزم المفوض ع ع ع ععية األوروبية

تقديم مش ع ع ع ع ععروع قانون بش ع ع ع ع ععأن تنظيم اس ع ع ع ع ععتخدام العمالت المش ع ع ع ع ععفرة ،إذ تعتبر تقنية

“ ”DEEP WEBمن أهم التقنيات التي تتيح للجماعات المتطرفة واإلرهابية نش ع ع ع ععر
مواد متطرفة يصع عععب تعقبها وتتيح تصع ععفح الشع ععباب للمحتوى المتطرف بسع ععهولة ،ما

يقوض جهود االتحع ععاد األوروبي والمفوضع ع ع ع ع ع عيع ععة األوروبيع ععة في مكع ععافحع ععة اإلرهع ععاب
والتطرف(.)2

 -2وظفت الحكسم :األلماني :رامج مكافح :التطرف واإلرهاب وفقا لع”صحيفة الشرق األوسط”
في  18س ع ع ععبتمبر 2019م ،ومن أبرز تلك البرام

 2019وهي ( تعين على منص ع ع ععات

التواصع ع ع ع ععل االجتماعي التي تجذب أكثر من مليوني مسع ع ع ع ععتخدم في ألمانيا حذف خطابات

التطرف ،فرض غرامات على منصعات التواصعل االجتماعي تصعل إلى ( )50مليون يورو
إذا أخفقت في حذف المحتويات ،تأس ع ع ع ع ع ععيس الجيش األلماني ل يادة جديدة ألمن اإلنترنعت،
 -1إغناثيو غويتيريث دي تيران بينيتا ،سبتمبر 2019 ،14م التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب ،متاح
علىhttps://www.imctc.org/UploadedImages/637482755633393189.pdf :
2-https://arabic.euronews.com/13/11/2020/eu-home-affairs-affirm-unshakeableunity-in-the-fight-against-all-forms-of-terrorism
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خطط الجيش للوص ععول بعدد الموظفين في ال يادة الجديدة إلى ( )14500بينهم ()1500
موظف مدني ،التوسععع في القدرات اإللكترونية مسععاهمة أسععاسععية في تعزيز مجمل الموقف
األمني للحكومة ،ويوفر فرصعا إضعافية لمنع الصعراعات والتعامل مع األزمات التي تنطوي
على تهديدات متعددة.

 -3وفي السةةةياق ذا ه ،قامت مصةةةر بإطالق القمر الصع ععناعي طيبة  1في  22نوفمبر
2019م ،ألغراض االتصع ع ع ع ع ع ع ععاالت وحم ععاي ععة األمن القومي اإللكتروني "طيب ععة ،"1-
ويغطي مص ععر بالكامل فيما يخص االتص ععاالت واإلنترنت ،والقمر الص ععناعي "طيبة
 "1هو األول في سع ع ع ععلسع ع ع ععلة "طيبة سع ع ع ععات" ،والتي سع ع ع ععتحدث نقلة نوعية في خدمات
االتصعاالت في مصعر وأفري يا ،ويشعمل مجال تغطية القمر الصعناعي مصعر وبعض

دول شع ع ع ع ع ع عمعال أفري يعا ودول حوض النيعل ،و يعدعم جهود العدولعة في مكعافحعة الجريمعة
واإلرهعاب وتعأمين البنيعة التحتيعة المعلومعاتيعة من األخطعار السع ع ع ع ع ع ععيبرانيعة ،والتي بعاتعت
ظاهرة تهدد أمن الشععوب واسعتقرارها ،كما يسعهم في توفير خدمات اإلنترنت عريض
النطاق ،لألغراض الحكومية والتجارية"(.)1

املطلب الثالث -آليات الدفاع اإللكرتونى للتهديدات السيربانية:
إن مواجهع ع ععة األخطع ع ععار والجع ع عرائم السع ع ععيبرانية تحتع ع ععاج شع ع عراكة مجتمعيع ع ععة موسع ع عععة تشع ع ععمل
الجهع ع ع ععات الحكوميع ع ع ععة والقطع ع ع ععاع الخع ع ع ععاص والمؤسسع ع ع ععات البحثيع ع ع ععة والمجتمع ع ع ععع المع ع ع ععدني لتعظع ع ع ععيم
االسع ععتفادة مع ععن الفع ععرص المتمي ع عزة التع ععي تتيحهع ععا تقنيع ععات االتص ع ععاالت والمعلومع ععات الحديثع ععة ف ع ععي

ش ع ع ععتى مج ع ع ععاالت التنمي ع ع ععة االقتص ع ع ععادية واالجتماعي ع ع ععة والثقافي ع ع ععة ،م ع ع ععع حماي ع ع ععة مجتمعن ع ع ععا مع ع ع ععن
مخع ععاطر وأضع ععرار الج ارئع ععم والهجمع ععات السع ععيبرانية ،وصةةةةناأ :دفةةةةاع إلكترونةةةةي يمتلةةةةك قةةةةدرات
حديث :للمساجه :لحماي :األمل القسمي والبني :التحتي :المملسما ي.:
ويمكننا القسل بأن الدفاع اإللكتروني (السةةةةةةةةيبراني) "مجموعة القدرات المعلوماتية التي

تمتلكها الدولة للحماية والدفاع وصع ع ععد الهجمات السع ع ععيبرانية ،وتُوصع ع ععف بأنها مجموعة الوسع ع ععائل
 -1هيئة االستعالمات المصرية "إطالق القمر الصناعي طيبة "1
http://www.us.sis.gov.eg/Story/196593?lang=ar
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الفنيععة وغير الفنيععة التي تسع ع ع ع ع ع ععمح للععدولععة بععالععدفععاع عن نظم المعلومععات الحرجععة في الفض ع ع ع ع ع ع ععاء
اإللكتروني"( ،)1وكعافعة األداوت الالزمعة لتحقيق األمن اإللكتروني بكعل السع ع ع ع ع ع عبعل للمحعافظعة على
البنية التحتية المعلوماتية ،إن مفهسم األمل السةةةيبراني وأمليا ه المر بط :يتطسران باسةةةتمرار،

مما يجمل مل الصةةةةةمب حقا مساكب :كل التفاصةةةةةيل ،وأمسما فإن البقاء ألى اطالع ،والتحلي

بالحذر ألى اإلنترنت هما خير وسةةةيل :للمسةةةاأد في حماي :المملسمات والبيانات والتطبيقات

واألنظم ،:ونتناول است ار يجي :الدفاع اإللكتروني للتهديدات السيبراني :ألى النحس اآل يم
أوالً -ضمان املعلومات من التهديدات السيربانية:
زادت أهمية حماية البنية التحتية بشكل كبير في السنوات األخيرة ،وتشمل البنية التحتية

الحيوية لتلك الموارد المادية ،والخدمات ،ومرافق تكنولوجيا المعلومات ،وشبكات وأصول المرافق

العامة التي إذا تعطلت أو ُدمرت ،سيكون لها تأثير شديد على الصحة أو السالمة أو األمن أو
الرفاهية االقتصادية للمواطنين أو كفاءة أداء الحكومات واالقتصادات ،ومع ظهور العصر
الرقمي واإلنترنت وأتمتة األشياء ،تصبح المؤسسات الحكومية والمدنية بشتى أنوعها مترابطة
ومتشابكة وأكثر سهولة ،سواء للمستخدمين الشرعيين أو المخترقين والخصوم ،وعليه فإن مهمة

حماية الوصول الرقمي إلى هذه المرافق أولوية وتركيز خاص ،لذا يجب االلتزام بمبدأ ضمان
المعلومات.
 -مفهسم ضمان المملسمات Information Assurance IAم

 -ض ع ع ع ع ع ععمان المعلومات هو مجموعة األعمال الالزمة لتأمين المعلومات وإدارة المخاطر

المرتبطعة باسع ع ع ع ع ع ععتخعدام ،مععالجعة ،تخزين ونقعل المعلومات ،باإلضع ع ع ع ع ع ععافة لتعأمين األنظمعة واألجهزة
المسع ع ع ع ع ععتخدمة واإلجراءات الالزمة لتأمينها ،ويتضع ع ع ع ع ععمن مصع ع ع ع ع ععطلح ضع ع ع ع ع ععمان المعلومات حماية
المعلومات من الض ع ع ع ععياع أو التعديل ،وض ع ع ع ععمان توافر المعلومات عند اللزوم فقط لألش ع ع ع ععخاص
المخولين بالوص ع ععول لها ،ويعتمد ض ع ععمان المعلومات على التقنيات واألجهزة المناس ع ععبة ،وأيضع ع عا

على اإلجراءات اإلدارية ،وعلى الرغم من أن المصع ععطلح برز في مجال المعلومات الرقمية ،إال

 -1إيهاب خليفة ،تنامي التهديدات السيبرانية للمؤسسات العسكرية ،مرجع سابق ،ص.11
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أنه يستخدم في مجال المعلومات بشكل عام سواء أكانت رقمية أم غير رقمية(.)1
ثانيًا -آليات حتقيق محاية البنية التحتية احليوية من التهديدات السيربانية:
تؤدي االختراقات اإللكترونية إلى تهديد البنية التحتية الحرجة للدول ،وبالتالي تهديد حياة
البشر ،وتقوم الدول ببناء استراتيجية لألمن السيبراني  ،Cyber Securityوإنشاء هيئة مختصة

بحماية البنية التحتية للدولة من المخاطر اإللكترونية ،ونتناول أبرز تلك اآلليات على النحو
اآلتي(:)2
 -1وضع االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUنموذجا لبناء االستراتيجية الوطنية لألمن
السيبراني ،ويتضمن هذا النموذج خمسة محاور أساسية :األول يرتبط بالتدابير
التشريعية ،والثاني يتعلق بالتدابير الفنية والتقنية ،والثالث خاص بالهياكل التنظيمية

كوجود منسق لألمن السيبراني في الدولة ،ووجود وحدة متخصصة لحمايته ،والرابع
مرتبط ببناء القدرات في هذا المجال الذي يعاني ندرة المتخصصين ،والخامس

التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول في مجال األمن السيبراني ،والذي قد

يقلل من خطورة الهجمات اإللكترونية.

 -2وضع المعهد الوطني للمعايير ال ياسية والتكنولوجيا في الواليات المتحدة ()NIST
إطار لتحسين األمن السيبراني من خالل خمسة محاور أساسية ( ،)3وهي:
ا
أ -حديد المخاطر اإللكتروني :المحتمل"Identify" :م من خالل التعرف بشكل
دقيق على األصول المتاحة " "Assetsوبيئة العمل ،ومن ثم المخاطر اإللكترونية

 -1هيثم الشبلي ،إدارة مخاطر االحتيال في قطاع االتصاالت ،عمان ،دار صفاء2010 ،م ،ص ص .22-19

 -2تقرير تأمين شبكات المعلومات واالتصاالت ،أفضل الممارسات من أجل بناء ،ثقافة األمن السيبراني ،قطاع
تنمية االتصاالت ،االتحعاد الدولعي لالتصعاالت ،المسألة  ،22/1يناير  .2016تم االطالع بتاريخ
(.)2019/10/30
بوابة االتحاد الدولي لالتصاالت لألمن السيبراني http://www.itu.int/cybersecurity/gateway/.

 -3عادل عبد المنعم ،تقرير ،تهديدات غير تقليدية وآليات حماية البنية التحتية الحرجة من االختراق اإللكتروني،
مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة ،أبوظبي ،اإلمارات
https://futureuae.com/ar/Activity/Item/.
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التي قد تتعرض لها.
ب -وضع لنظم :للحماي :مل المخاطر اإللكتروني :المحتمل"Protect" :م بمجرد
تحديد المخاطر اإللكترونية المحتملة ،فإنه يجب العمل على الحماية منها من

خالل وضع الضمانات المناسبة وتنفيذها ،وذلك للعمل على استم اررية تقديم
خدمات البنية التحتية الحيوية وعدم تأثرها بالهجمات اإللكترونية.
د -االستجاب :ومساجه :الهجمات اإللكتروني"Respond" :م من خالل تطوير
أنظمة قادرة على مواجهة أي هجمات إلكترونية فور اكتشافها.

 -4اتباع المعايير ال ياسية ألمن المعلومات مثل  ISO/IEC 27001التي تقدم
اإلرشادات والممارسات الجيدة ألنظمة إدارة أمن المعلومات ،وكذلك اإلصدارات

الحديثة األخرى منها مثل  ISO/IEC 27032الذي يهتم باألمن السيبراني ،خاصة

األصول الرقمية  ،Digital Assetsوأنظمة أمن الفضاء السيبراني يمكن أن تساعد
في حماية كل من االقتصاد ،والبنية التحتية الحرجة ،والبيانات والمعلومات الخاصة

بالدولة واألفراد ،ومن ثم األمن القومي للدولة .لذا فمن الضروري حصر األصول
الرقمية في أي دولة ،ثم اتخاذ كافة إجراءات التأمين المتاحة ،وإيجاد منظومة
الكتشاف المخاطر في حالة حدوثها ،وأيضا منظومة لالستجابة ومواجهة الهجمات
اإللكترونية(.)1
ثالثًا -أساليب الدفاع اإللكرتونى (الدفاع السيرباني):
ويتسم الدفاع اإللكتروني السقائي باألساليب اآل ي:م
 -1الكشف المبكر للهجمات اإللكتروني :من خالل()2م

( Detect اكتشاف) باستخدام حساسات ( )Sensorsالذكية المدعومة بخصائص
الذكاء االصطناعي ،توفر تقنية المعلومات وسائل متنوعة لحماية الشبكات من

 -1عمار ياسر زهير البابلي ،اآلليات الحديثة لحماية وتأمين نظم المعلومات وآثارها على المنظومة األمنية ،مرجع
سابق ،ص .276

 -2إيهاب خليفة  ،تنامي التهديدات السيبرانية للمؤسسات العسكرية ،مرجع سابق ،ص.19

KEITH JONES، Anti-Hacker Toolkit، Hill companies، USA، 2012، P:159-160.
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أهمها جدران الحماية ( ،)Firewallsالتي ِّ
عرفت في جدران الحماية التقليدية
أخير لتصبح أجهزة حماية متعددة الخصائص ()UTM
ا
بالمصافي ،التي تطورت
(اإلدارة الموحدة للتهديدات) ،وهي جدران حماية لديها خصائص متعددة في

صندوق واحد ،وتتضمن تصفية البريد اإللكتروني الدعائي ( ،)Spamوإمكانات
الحماية من الفيروسات ،وكشف ومنع التجسس ( ،)IDS/IPSوتصفية محتوى

صفحات الويب( ،)1وتوظيف التطبيقات األمنية للذكاء االصطناعي من حيث
الرصد و التحليل.
( Protect حماية) وضع أنظمة للحماية من المخاطر اإللكترونية
المحتملة"" :بمجرد تحديد المخاطر اإللكترونية المحتملة ،فإنه يجب العمل على
الحماية منها من خالل وضع الضمانات المناسبة وتنفيذها ،وذلك للعمل على

استم اررية تقديم خدمات البنية التحتية الحيوية وعدم تأثرها بالهجمات اإللكترونية.
 -2الهجسم اإللكتروني المسبق :باستخدام الديدان البيضاء ونشرها (،)Worms White

وهي برام قادرة على اكتشاف التطبيقات الضارة وتدميرها قبل توظيفها في إطالق

هجمة إلكترونية محتملة.
 -3اإلخفاء والخداع :عمليات إخفاء هويات األهداف االستراتيجية للدولة على اإلنترنت،
وتضليل الخصم أثناء محاولة الوصول إليها أو اختراقها.

رابعًا -أهداف الدفاع اإللكرتوني:
إن الهععدف الرئيسع ع ع ع ع ع ععي من الععدفععاع اإللكترونى هو الحفععاظ على مقععدرات األمن القومي
التكنولوجي للدولة ،من خطوط اتصاالت وبنية تحتية معلوماتية متعددة األغراض مواجه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة
المخاطع ع ععر الس ععيبرانية وتعزي ععز الثقع ع ععة فع ع ععي البنية التحتيع ع ععة لالتصاالت والمعلومع ع ععات ،وتطبيقاتهع ع ععا

وخدماتهع ععا فع ععي شع ععتى القطاعع ععات الحيويععة وتأمينهععا مععن أجععل تحقيععق بيئععة رقميععة آمنع ععة وموثوقع ععة

1- JONES، Anti-Hacker Toolkit، Hill companies، USA، 2012، P:159-160.
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للمجتمععع المصععري بمختل عف أطيافععه ،وذلك على النحو اآلتي:

()1

 -1حماي :األهداف المسكري ::وتشمل تأمين نظم المراقبة والتحكم ونظم توجيه األسلحة

وقطاع االتصاالت الحربية واألسلحة آلية ال يادة ،مثل الطائرات من دون طيار،

فضال عن حماية المنش ت العسكرية والحيوية ،مثل محطات الطاقة النووية والطاقة
من االختراق اإللكتروني.
 -2حماي :البيانات المسكري ::وتشمل معلومات وبيانات متعلقة بأفراد القوات المسلحة
واألجهزة األمنية ،فضال عن خطط التسليح وتصميمات األسلحة ،وخرائط انتشار
القوات وتوزيع األسلحة.

 -3حماي :البني :التحتي :الحرج ::مثل قطاع االتصاالت والمواصالت ومحطات الطاقة
وقواعد البيانات الحكومية وخدمات الحكومات الذكية والبنوك والمؤسسات المالية.

 -4حقيق الردع اإللكتروني :وذلك بتطوير وحدات الحرب اإللكترونية الخاصة بإدارة
الحروب السيبرانية للدولة ،عبر إنشاء نظم دفاع إلكترونية صعبة االختراق ،مع

تطوير قدرات تتبع الهجمات اإللكترونية واكتشاف مصدرها بما يؤدي إلى الردع.
خامسًا -البلوك تشني واألمن السيرباني:
 -سلسلة الكتل ،ومصطلح بلوك تشين عبارة عن تقنية تتكون من دفاتر رقمية مشتركة

تعمل على تسجيل المعامالت وتتبع األصول في شبكة غير مركزية ،وهي العملة
الرقمية األولى “البيتكوين” ،وتعتبر البتكوين واحدة من العديد من التطبيقات التي

تعمل على تقنية البلوك تشين(.)2
 -توجد عدة أنواع “للبلوك تشين” منها :شبكة البلوك تشين العامة ،وشبكة البلوك تشين

الخاصة ،وتكون شبكة البلوك تشين العامة متاحة لجميع المشاركين ،وفيها صالحية
قراءة وكتابة المعاملة متساوية على الجميع ،وتمتاز هذه الشبكة بكونها ال مركزية،

 -1منى األشقر جبور ،األمن السيبراني :التحديات ومستلزمات المواجهة ،جامعة الدول العربية ،المركز العربي
للبحوث القانونية والقضائية ،اللقاء السنوي األول للمختصين في أمن وسالمة الفضاء السيبراني ،بيروت 27
–  28أغسطس 2016م ،ص.32
 -2عمار ياسر البابلي ،أمن الفضاء اإللكتروني ،مرجع سابق ،ص ص .57-56
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حيث يقوم المشتركون جميعا بمحاولة إثبات صحة المعاملة ،وبسبب وجود عدد كبير

من المشاركين في عملية إثبات المعاملة ،فقد يستغرق وقت اإلثبات مدة طويلة تتراوح

ما بين  10و 60دقيقة ،ألى خالف شبك :البلسك شيل الخاص :التي تتيح صالحية
قراءة وكتابة المعاملة لعدد من المشاركين دون الب ية ،وتكون هذه الشبكة غير

مركزية .ومن أهم تطبيقات البلوكتشين ،تطبيقات إدارة الهوية ،والتصويت اإللكتروني،

والعقود الذكية ،وتسجيل األصول ،وهناك عدة تطبيقات للبلوكتشين في عالم األمن

السيبراني ،كتطبيق التصديق اإللكتروني الالمركزي ،وتطبيق التوقيع الرقمي بدون
أخير التطبيق
مفتاح ،والذي يسهل عمل فريق االستجابة للحوادث السيبرانية ،و ا
الالمركزي لحماية البنى التحتية(.)1

 تمتاز هذه التقنية بالسرعة ،والشفافية ،والمستوى العالي من األمان في التعامل ،واليمكن ألي عضو تغيير أي معاملة بشكل فردي ،ففي حالة التغيير يتم طلب معاملة
جديدة ،ويتم التصديق على صحتها وتسجيلها ،وتبقى هذه البيانات مشفرة بخوارزمية
معقدة يصعب حلها ،أدم القا لي :للت يير” لذلك فإنه من المستحيل إجراء أي تغيير

أخير خاصية “النهائية” والتي من خاللها
بأي معاملة بعد إثباتها وإضافتها للكتل ،و ا
يمكن للمستخدمين الحصول على أية معلومات متعلقة بهذه المعاملة في قاعدة بيانات

واحدة دون الحاجة للرجوع لعدة مصادر ،من خالل تطبيق تكنولوجيا بلوك تشين

يعمل الحل على تسهيل االتصال الموحد بين منصات المراسلة المختلفة وتأمين
جميع عمليات تبادل المعلومات.

 يمكن لتطبيق بلوك تشين كحل لألمن السيبراني أن يحد من عدد من األهداف التييمكن أن يهاجمها القراصنة ،وتخلق عملية الالمركزية نظاما أكثر أمانا ويمنع

الوصول السهل لمجرمي اإلنترنت واالحتيال المحتمل ،تم إنشاء بلوك تشين اليوم

باعتبارها التقنية المصاحبة لعملة بيتكوين ،وهي تشهد ارتفاعا في الطلب وأكثر شعبية
من العملة المشفرة ،ينمو االهتمام بالحل المتطور كل يوم ،ومن المتوقع أن يصل
اإلنفاق العالمي على التقنية إلى  12.4مليار دوالر لمريكي بحلسل أام 2022م.
 -1نوران شفيق ،أشكال التهديدات اإللكترونية ومصادرها ،مرجع سابق ،ص .20
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سادسًا -األدوات االحرتازية لتحقيق الردع السيرباني:
يلزم أن يكون هناك آليات وأداوات أمنية للتعامل مع الهجمات اإللكترونية في حالة
حدوثها ،تشمل التخفيف من حدتها ،وعدم تأثير البنية التحتية الحرجة الوطنية والخدمات الحكومة
التي تشكل ركيزة لألمن القومي للدولة ،ويتحقق ذلك من خالل اآلتي(:)1
نظر لخطورة التهديد السيبراني
 -1تطبيق مفهوم األمن السيبراني والحوسبة الجنائية ،ا
المتزايدة ،أصبح من الضروري النظر إلى األمن السيبراني كأداة مستديمة لتوفير

الحماية واالكتشاف ولتقليل الهجمات على األفراد والمؤسسات والوطن .وتقدم دراسة
األمن السيبراني أحدث المفاهيم والمصطلحات في مجال التهديد عبر اإلنترنت،
وتمكن من فهم أفضل لألمن السيبراني ،كما تكشف الدراسة أيضا عن الهجمات
والتهديدات األخيرة ،فضال عن شرح لكل آلية من آلياتها الكتساب فهم أعمق
ومعرفة بالهجوم .وتسمح الدراسة بتقييم المخاطر السيبرانية وكيفية التعامل معها

لتمكين المنظمات والحكومات ومساعدتها على االستعداد بشكل أفضل وأكثر مرونة
للتهديدات والهجمات السيبرانية.
 -2إنشاء مصادر طاقة احتياطية داخل الدولة :يجب أن تعتمد الطاقة داخل الدولة
على أكثر من عنصر في آن واحد ،على سبيل االحتياط ،فمثال إذا تم استهداف

شبكات الكهرباء ،يجب أن تكون هناك مصادر بديلة ولو تقليدية لمنع انقطاع
الكهرباء ،خاصة عن المؤسسات والمرافق المهمة والحيوية.

 -3تفعيل دور األمن المادي ألنه أول خطوط الدفاع للمؤسسة ،وتكمن أهميته فيما يحميه من
أجهزة الحاسبات والخوادم التي تحتوي على بيانات مهمة وحساسة ،ويلزم توفير وسائل

وإجراءات الحماية ألجهزة الحاسبات اآللية والشبكات والبنية التحتية ،وتوفر وسائل الوقاية
من الحوادث الطبيعة أو المتعمدة ،وضرورة إنشاء خدمات تسجيل األثر اإللكتروني لطالبي
الخدمة "البصمة اإللكترونية" ،بحيث يمكن تتبع تاريخ طلب الخدمة وتسجيل المعلومات
 -1إ يهاب خليفة ،إمكانيات تحقيق الردع في صراعات الفضاء اإللكتروني ،اتجاهات األحداث ،مركز المستقبل
لألبحاث

والدراسات

المتقدمة،

اإلمارات

أبوظبي،

https://futureuae.com/ar/Activity/Item/.
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والشبكة وعدد المرات ،وغيرها من التفاصيل التي تسهل عملية الرقابة اإللكترونية.
 -4تطوير أسع ع ع ع ع ع ععاليعب قيعاس مواجهعة األمن المعلومعاتي بمواقع المملسمةات الحرجة :لعذا
يجب االلتزام بتطبيق القواعد والتعليمات اآلتية لمواجهة مهددات األمن المعلوماتي

وهي على النحو اآلتي(:)1
▪ اسع ععتخدام السسةةةائل البيسلسجي( :بصع ععمة العين ،بصع ععمة اإلصع ععبع ،بصع ععمة الصع ععوت)
للسع ععماح بمرور المصع ععرح لهم فقط ،مع حماية موقع النظام من أي تسع ععلل باسع ععتخدام
البطعاقعات الممغنطعة ،ومنع دخول غير المصع ع ع ع ع ع ععرح لهم عن طريق اسع ع ع ع ع ع ععتخعدام كلمعة

المرور.

▪ مراقبة اسععتخدام اإلنترنت وتسععجيل المواقع غير المتوافقة مع سععياسععة االسععتخدام ،فال
بد من أن تشع ع ع ع ع ع ععمل المراقبة أجهزة وبرمجيات حسع ع ع ع ع ع ععب األهمية ،حيث تُعطي أجهزة
الخععادم الرئيسع ع ع ع ع ع عيععة مثععل )DHCP( :و( )Active Directoryو( )2()DNSأولويععة
عععاليععة لتطبيق المراقبععة عليهععا ،وكععذلععك تعطي أولويععة عععاليععة لمراقبععة قواعععد البيععانععات

والتطبيقعات المهمعة ،بعاإلضع ع ع ع ع ع ععافعة لوجوب م ارقعب الموجهعات وجعدران الحمعايعة وأجهزة
الوسيط (.)3()Proxy
▪ يمكن تجنععب دخول المسع ع ع ع ع ع ععتخععدمين إلى مواقع غير موثوقععة عن طريق اسع ع ع ع ع ع ععتخععدام
فحوصعات أو شعهادات أمنية على مسعتوى المؤسعسعة ككل ،ويمكن كذلك للمسعتخدمين
اسع ع ع ع ع ع ععتعمعال خعادم ( )Serversالويعب الفرعيعة ) (Web proxiesلالسع ع ع ع ع ع ععتفعادة من

المرشعحات ) (Filtersوجدران الحماية الخاصعة بالمؤسعسعة ،مع اسعتخدام اإلصعدارات
الحديثة من متصفحات الويب يوفر درجة أمان أكبر ،ويجب التأكد من عدم الدخول
إلى المواقع اإللكترونية الرسمية إال عبر وسائل اتصال آمنة.
 -1فايز الشهري ،أمن المعلومات ..التحدي والمواجهة ،الرياض ،مركز أسبار للبحوث العلمية والدراسات2015 ،م،
ص ص .60 ،59
2- Alan Calder & Steve Watkins، IT GOVERNANCE A Manager’s Guide to Data
Security and ISO27001/ISO 27002 ،4th edition، London، 2012، p. 76-77.
 -3طاهر شوقي مؤمن ،مشروعية الرقابة على اإلنترنت ،الرياض ،مركز البحوث ،أكاديمية نايف للعلوم األمنية،
2015م ،ص ص .100 ،99
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▪

يمكن اتخاذ إجراءات ص ع ع ع ع ع ععارمة في الحاالت التي توجد بها مخاطر عالية وبيانات
حسع عاسع ععة للغاية ،طالما أنها ال تتسع ععبب في تعطيل األداء ،مثل إيقاف تشع ععغيل برام
"جافا س ع ععكريبت لها بمثابة مدخل ألدوات التجس ع ععس واالختراق وعمليات الخداع" عند

زيارة المواقع غير الرس ع ععمية ،والتحقق من ش ع ععهادات أمان الموقع في كل ص ع ععفحة يتم
زيارتها ،وإيقاف خصععائص التتبع في المتصععفحات أو التطبيقات كلما أمكن ،ومسععح
ملفععات تعريف االرتبععاط ) (Cookiesبعععد كععل زيععارة أو تعطيلهععا تمععامعا ،مع تفعيععل
قفل الجهاز بمثابة الخطوة األولى لحماية البيانات الشخصية للمستخدم(.)1

▪ يسع ع ععتلزم األمر وضع ع ععع ضع ع عوابط محددة لألجه ةز الشع ع ععخصع ع ععية داخل مواقع المعلومات (مثل أجه ةز
 )MP3أو أجه ةز التسع ع ع ع ع ععجيعل األخرى (كعالكعاميرات الرقميعة وكعاميرات الفيعديو أو غير المزود بهعذه

القدرات وأدوات النقل السع ع ع ع عريع ) (USBعدم اسع ع ع ع ععتخدامها أو ربطها بأجه ةز العمل ألنها تسع ع ع ع ععبب

الضرر العام أو إتالف محتوى البيانات.

▪ اس ععتخدام برام الحماية للتأكد من ص ععحة نظام التش ععفير مع وقاية النظام عن طريق
برام مكافحة الفيروسات واألدوات السيئة لحماية جميع مكونات النظام.

▪ توفير البنية المادية المالئمة لحماية األجهزة والبرمجيات والشعبكات ،واسعتخدام برام
حماية فعالة لمنع محاوالت االختراق والتعدي على بيانات مراكز الحاسب اآللى.
▪ عدم اسع ع ع ععتخدام البرام المنسع ع ع ععوخة من اإلنترنت التي يتم اختراق األنظمة من خالل
ثغراتها.

▪ اسع ع ع ع ع ع ععتخعدام واحعد أو أكثر من جعدران الحمعايعة ( )FireWallsعنعد بوابعات الشع ع ع ع ع ع ععبكعة
المحلية.
▪ إعداد نظام مخصص لمراقبة استخدام اإلنترنت وإعداد نظام مخصص لحماية البريد
من الفيروسات والبريد الدعائي (.)Spams

▪ اسع ع ع ع ع ععتخدام أدوات قياس أداء أجهزة الشع ع ع ع ع ععبكة وتزويد وتفعيل خاصع ع ع ع ع ععية الحماية من
1 -Norton cypercrime report 2020،Symantic Norton Web Site.
https://us.norton.com/internetsecurity-emerging-threats-cyberthreat-trendscybersecurity-threat-review.html
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الفيروسات في جدران الحماية ،مع تحديث تلك البرام بشكل دوري.
▪ تجهيز مركز البيانات ب لية تسع ع ع ععجيل للداخلين باالسع ع ع ععم والوقت ،وسع ع ع ععبب الدخول مع
وض ععع وس ععائط النس ععخ االحتياطي في خزائن مض ععادة للص ععدمات والحريق ،مع إتالف

وإعدام وسائط التخزين والنسخ االحتياطي المنتهية الصالحية.

▪ تجهيز مركز البيعانعات بحسع ع ع ع ع ع ععاسع ع ع ع ع ع ععات الح اررة والحركعة ونظعام اإلطفعاء واإلنعذار ،مع
إغالق مركز البيعانعات (غرفعة أجهزة الخعادم وأجهزة الشع ع ع ع ع ع ععبكعة) بحيعث ال يعدخلهعا إال

المتخصصون ممن لديهم ترخيص بالدخول.

اخلامتة
تناولت درسة أمن الفضاء اإللكتروني والتحديات األمنية المعاصرة ،مبحثين متتاليين جاء

المبحث األول بالبيئة السيبرانية وأبعادها في ظل تطور االختراق اإللكتروني من خالل ثالثة
مطالب ،األول :أط ععر الفضاء اإللكتروني والحرب اإللكترونية ،والثاني :دراسة األمعن العسيبراني
وتأمين البنية التحتية المعلوماتية ،وهجمات (الحرمان مل الخدمDenial of Service :

) )(DoSالخاصة باختراقات البنية التحتية لألنظمة اإللكترونية بالدول ،ثم المطلب الثالث :أبرز
اخععتراقات األمعن السيبراني العالمية في ظل جائحة كورونا خالل عام 2020م ،ومدى تأثيرها
على اقتصاد كثير من الدول ،أما المطلب الرابع فتناول التهديدات السيبرانية اإلرهابية في الفضاء

اإللكتروني ومدى تأثيرها على األمن القومي للدول في ظل استخدام المنظمات اإلرهابية

واإلجرامية لإلنترنت العميق مع ذكر أبرز المواقع غير المشروعة وأضرارها ،وجاء المبحث الثاني
بنتناول الردع السيبراني في ظل تطور البيئة المعلوماتية من خالل ثالثة مطالب :األول الذكعاء
االصطناععي واألمعن السيب ارنعي مع بيان قدرات تلك األنظمة الذكية في توقع الهجمات السيبرانية
ومحاكاة الردع لتلك األخطار ،والثاني التجارب الدولية في تدابير األمن اإللكتروني ومكافحة
اإلرهاب ،وشملت دول (الواليات المتحدة األمريكية ،روسيا ،دول االتحاد األوروبى ،مصر
واإلمارات العربية المتحدة) ،أما المطلب الثالث فجاء :استراتيجية الدفاع اإللكتروني للتهديدات
السيبرانية /من خالل آليات تأمين مراكز المعلومات وتطوير البحث العلمي والوعي لدى
المواطنين ،وكذلك التعرف على أحدث أنظمة تأمين المعلومات في ظل آليات تحقيق األمن
[]76

الفكر الشرطي  -اجمللد رقم ( - )30العدد رقم ( )118يوليو 2021م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيبراني داخل المجتمع والدولة.
وقد انتهت الدراس :إلى أدد مل النتائج والتسصيات لأرض كما يأ يم

أوّ ًال -النتائج:

 -1الفضاء السيبراني لم يعد خياال علميا ،بل أصبح واقعا علميا ،ذا تأثيرات اجتماعية
وسياسية واقتصادية ،وتبدو الحاجة واضحة الى آليات شاملة لألمن السيبراني ،عن
ضمان أمن شبكة اتصاالتها وبنيتها التحتية ،واعتماد المعايير والمقاييس الدولية الخاصة،
بالحماية واألمن المعلوماتي ،وأصبح ساحة جديدة للصراع بشكله التقليدي ولكنه ذو طابع
إلكتروني يعكس النزاعات التي تخوضها الدول أو الفاعلون من غير الدول على خلفيات
دينية أو عرقية أو أيديولوجية أو اقتصادية أو سياسية ،ويتمدد الصراع اإللكتروني بداخل
متجاوز الحدود التقليدية وسيادة الدول.
ا
شبكات االتصال والمعلومات
 -2يقصد بالحرب السيبرانية عمليات في الفضاء اإللكتروني تستخدم وسائل وأساليب قتال
ترقى إلى مستوى النزاع المسلح ويثور القلق بشأنها بسبب ضعف الشبكات اإللكترونية
والتكلفة اإلنسانية المحتملة من جراء الهجمات السيبرانية ،فعندما تتعرض الحواسيب أو
الشبكات التابعة لدولة ما لهجوم أو اختراق أو إعاقة ،قد يجعل هذا األمر المدنيين عرضة
لخطر الحرمان من االحتياجات األساسية مثل مياه الشرب والرعاية الطبية والكهرباء
وغيرها.

 -3تزداد التهديدات الناتجة من الفضاء اإللكتروني ،كلما كان هناك مجال بين الشبكات
سواء (العسكرية /األمنية /الحكومية) والشبكة المفتوحة بفضل التطورات التكنولوجية،
وتستمر ظهور التحديات في ظل التغييرات الجذرية التي طرأت على حياتنا ،والتحول
إلى العمل من المنازل بسبب جائحة كورونا ،ومن بينها تفاقم عمليات القرصنة

اإللكترونية ،من خالل استغالل مخترقين ثغرات ناجمة عن دخول الموظفين عن بعد،
إلى األنظمة اإللكترونية لمؤسساتهم.
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ثان ًيا -التوصيات:
 -1مراجعة االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني وتحديثها بما يتناسب مع المستجدات
والتهديدات والمخاطر المستحدثة وال سيما في إطار توسع الدولة وقطاعاتها المختلفة في
خطط التحول الرقمي.

 -2أهمية صياغة معايير ل ياس جاهزية قطاعات البنية التحتية الحرجة لالنضمام إلى
منظومة التحول الرقمي باإلضافة إلى وضع معايير وطنية إلدارة المخاطر التشغيلية
للبنية التحتية الحرجة وتحليلها.

 -3التعاون مع القطاع الخاص ،ال سيما ذلك المعني مباشرة بصناعة تقنيات المعلومات
واالتصاالت ،واإلشراف على البنية التحتية ،وإيجاد آليات تعاون معه ،تضمن تحويله إلى
خط دفاع أول ،لضمان حماية األنظمة والمعلومات ،والعمليات العسكرية ،كما أنه ينبغي
لمطوري البرمجيات والمعدات السعي إلى تطوير تكنولوجيات آمنة تعزز القدرة على

التصدي وتقاوم نقاط الضعف.
 -4ضرورة إنشاء معامل مركزية لتقييم واعتماد أنظمة التحكم الصناعي وفقا للمواصفات
ال ياسية والضوابط والمعايير الخاصة باألمن السيبراني.

 -5أهمية حصر األصول الرقمية الخاصة بالبنية التحتية الحرجة وتحديد مدى تأثير انقطاع
الخدمات الرقمية على القطاعات الحرجة لضمان فعالية خطط استم اررية األعمال والتعافي
من الكوارث.

 -6التصدي لألمن السيبراني بطريقة استباقية ،مع التركيز على التدابير القانونية ،وبناء
القدرات المعلوماتية في المجال ذاته مع تطور قدرات الدفاع السيبراني باستخدام تقنيات
الذكاء االصطناعي المطورة.
 -7تأمين التجهيزات اإللكترونية المتطورة ،سواء أكانت أجهزة أم برام  ،أم منصات ،أم

تطبيقات ،ال سيما منها ،تلك التي تضمن حماية األنظمة والمعلومات ،مع تدريب محققين
وضباط لجمع األدلة الرقمية وتحليلها ،ومواكبة المستجدات ،والتعاون مع األجهزة المماثلة،
التي تنشط على المستوى الدولي.

 -8وضع آلية للمراقبة واإلنذار والرد المبكر ،مع ضمان قيام التنسيق بين الجهات المعنية
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بذلك ،مع إضافة تقنيات حديثة التشفير في حفظ الملفات الحرجة والحساسة ،مع تطبيق
ضمانات أمن الشبكات واتصاالتها وبنيتها التحتية ،واعتماد المعايير والمقاييس الدولية
الخاصة بأمن المعلومات ( ISO/IEC 27001 Information security

 ،)management - ISOبالحماية واألمن.

 -9أهمية التعاون الدولي بين الدول العربية وشركات تقنيات المعلومات واالتصاالت ،وكذلك
شركات التواصل المجتمعي وإيجاد مفوضية دولية تتولى المهام مع هذه الشركات لحل
األزمات السيبرانية ،وبخاصة في مجال اإلرهاب والتطرف والمخالفات.

 -10ينبغي لجميع المستخدمين ومزودي خدمات اإلنترنت ومقدمي الخدمات اإللكترونية
والحكومات العمل لضمان أال يستخدم الفضاء السيبراني بأي شكل من شأنه أن يفضي
إلى استغالل المستعملين ،بوضع آليات وشروط لالستخدام مع فرض الحماية
اإللكترونية من خالل شركات مزودي الخدمات ،وتنفيذ برام شاملة لألمن وتحديثها
بناء على أفضل المعايير المقبولة دوليا واستعمال تكنولوجيات حماية الخصوصية
واألمن.

 -11تشجيع بناء القدرات الستحداث ثقافة مستدامة واستباقية بشأن األمن السيبراني ،وإدراك
المخاطر المحتملة في الفضاء السيبراني وفهمها من األمور الحاسمة الستفادة المستعمل
النهائي من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصورة آمنة.

المراجع
أوالً -الكتب العلمية:
 .1حسن مظفر الرزو ،الفضاء المعلوماتي ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية2015 ،م.
 .2عمار ياسر البابلي ،أمن الفضاء اإللكتروني ،معهد الدراسات العربية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة2020 ،م.
 .3هولين جاو ،الذكاء االصطناعي من أجل الصالح العام ،االتحاد الدولي لالتصاالت ،جنيف ،سويسرا2020 ،م.
 .4هيثم الشبلي ،إدارة مخاطر االحتيال في قطاع االتصاالت ،عمان ،دار صفاء2010 ،م.
 .5وليد غسان ،دور الحرب اإللكترونية في الصراع العربي اإلسرائيلي ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية،
فلسطين2017 ،م.
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 .6حمدون إ .تورية وفريق الرصد الدائم ألمن المعلومات ،البحث عن السالم السيبراني ،االتحععاد الدولععي
لالتص عاالت جنيفا ،سويسرا2018 ،م.
 .7إحصائيات الشائعات ،المؤشر العاملي للفتوي ( ،)GFIالتطرف وخطاب الكراهية ،دار اإلفتاء المصرية ،القاهرة،
2019م.
 .8فايز الشهري ،أمن المعلومات ..التحدي والمواجهة ،الرياض ،مركز أسبار للبحوث العلمية والدراسات2015 ،م.

 .9جون إس .ديفيس الثاني ،بنجامين بودرو ،وآخرون ،تهديدات مجهولة المصدر ،نحو مسألة دولية في الفضاء
اإللكتروني ،مؤسسة  RANDالعالمية ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية2018 ،م.

ثانيًا -الرسائل العلمية واألحباث واملنشورات:
 .1عمرو جمال البحيري ،أثر تطبيقات الذكاء االصطناعي على رفع كفاءة األداء األمني بالتطبيق على تأمين
الطرق ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة2019 ،م.

 .2عمار ياسر زهير البابلي ،اآلليات الحديثة لحماية وتأمين نظم المعلومات وآثارها على المنظومة األمنية ،رسالة
دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة2018 ،م.
 .3عمار ياسر البابلي ،األساليب الفنية لرصد نشاطات اإلرهاب عبر اإلنترنت ،مجلة كلية الدراسات العليا،
أكاديمية الشرطة ،القاهرة ،العدد  ،42مارس 2020م.
 .4جمال محمد غيطاس  ،إدارة اإلنترنت والتحول الرقمي ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،180القاهرة ،إبريل
2017م.
 .5خالد أبو بكر ،تطبيقات الذكاء االصطناعي في خدمة المصارف العربية ،مجلة الدراسات المالية والمصرية،
المجلد  ،25العدد  ،02األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرية ،القاهرة2020 ،م.

ثالثًا -املؤمترات والندوات العلمية والتقارير والدراسات املتخصصة:
 .1أحمد بهاء ،تقرير مواقع التواصل االجتماعي بيئة خصبة لنشر األكاذيب ،جريدة الوطن 16 ،سبتمبر 2019م.
 .2اختراقات األمن السيبراني ،تقرير مركز المعلومات واتخاذ القرار ،مجلس الوزراء المصري ،القاهرة ،ديسمبر
2020م.

 .3اختراقات بهجمات منسقة وتسريبات وأخطاء برمجية ،األمن السيبراني ،جريدة الشرق األوسط ،لندن ،رقم العدد
[2020 ،]15043م.

 .4استراتيجية مكافحة اإلرهاب والتطرف ،و ازرة الخارجية والتعاون الدولي ،اإلمارات العربية المتحدة.
 .5االستخراجية الوطنية لألمن السيبراني (2021-2017م) ،المجلس األعلى لألمن السيبراني ،رئاسة مجلس
الوزراء ،جمهورية مصر العربية.
6. http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_12122018000_ar_AR_N
ational_Cybersecurity_Strategy_2017_2021.pdf
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 .7األسواق المالية العالمية ،سعر عملة البتكوين ،االطالع بتاريخ 2021/2/8م ،متاح على:
https://www.forextime.com/login

 .8اإلمارات تطلق القمر الصناعي "مزن سات" ،الموقع اإلخباري “سكي نيوز العربية ،بتاريخ  28سبتمبر 2020م،
متاح على موقعها اإللكتروني:
 .9إيهاب خليفة ،إمكانيات تحقيق الردع في صراعات الفضاء اإللكتروني ،اتجاهات األحداث ،مركز المستقبل
لألبحاث والدراسات المتقدمة ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة2015 ،م أغسطس.
https://futureuae.com/ar/Activity/Item/.
 .10إيهاب خليفة ،تنامي التهديدات السيبرانية للمؤسسات العسكرية ،اتجاهات األحداث ،مركز المستقبل لألبحاث
والدراسات المتقدمة ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة2018 ،م ،العدد .22
https://futureuae.com/ar/Activity/Item/.
 .11باسم راشد ،التنبؤ بالهجمات ،فرص ومخاطر استخدامات الذكاء االصطناعي في مكافحة اإلرهاب ،تقرير
مكافحة اإلرهاب ،مركز المستقبل للدراسات والدراسات المتقدمة ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة09 ،
أكتوبر2019 ،م.
 .12جمال سند السويدي ،التغيير واألمن ..تعدد مصادر الخطر وآليات المواجهة الجديدة ،آفاق المستقبل العدد
 ،33مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة2019 ،م.
 .13موضي الجامع ،خبيرة في مجال األمن السيبراني ،تقرير المجموعة السعودية ألمن المعلومات ،الرياض،
السعودية2019 ،م.

 .14دار اإلتاء المصرية ،مرصد فتاوى التكفير واآلراء المتشددة بدار اإلفتاء المصرية مرصد متاح على:
https://www.dar-alifta.org/AR/Default.aspx
 .15رغدة البيهي ،التقرير االستراتيجي " تهديدات متزايدة وكيف يتم توظيف االستخبارات السيبرانية ألغراض

الدفاع السيبراني" ،وحدة األمن السيبراني ،المركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية ،القاهرة ،أغسطس

2019م.
 .16عبيد سالم الزعابي ،مؤتمر جينيف للوقاية من التطرف العنيف ،جهود دولة اإلما ارت في مكافحة التطرف
واإلرهاب 8 ،أبريل 2016م ،جنيف ،سويسرا.
 .17فتحي شمس الدين ،الدولة الذكية ومستقبل شبكات التواصل االجتماعي ،عالم التكنولوجيا ،العدد ( ،)5مركز
المعلومات ودعم واتخاذ القرار  -مجلس الوزراء ،القاهرة ،يناير 2020م.
 .18قرصان إلكتروني يحاول تسميم إمدادات المياه في مدينة بوالية فلوريدا األمريكية ،موقع ال  BBCبالعربية،
 9فبراير 2021م:
https://www.bbc.com/arabic/world-55984425
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 فاعليات الندوة التث يفة للقوات،" لقاء تلفزيوني "مواقع التواصل االجتماعي وتضليل الرأي العام، محمد الجندي.19
.م2019  أكتوبر13 ، القاهرة،31  رقم،المسحلة
 مؤتمر جينيف للوقاية من، استراتيجية دولة اإلمارات العربية المتحدة، مراكز محاربة التطرف واإلرهاب.20
:التطرف العنيف
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/
UAE_CVE_EFFORTS_GENEVA_8APR2016.pdf
13 ، القاهرة،31  رقم، فاعليات الندوة التث يفة للقوات المسحلة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، نص كلمة.21
.م2019 أكتوبر
:"1  هيئة االستعالمات المصرية "إطالق القمر الصناعي طيبة.22
http://www.us.sis.gov.eg/Story/196593?lang=ar
 المركز األوروبي لدراسات مكافحة، واقع التطرف واإلرهاب في ألمانيا … إجراءات وسياسات مكافحة التطرف.23
:14  سبتمبر، ألمانيا، هولندا،اإلرهاب واالستخبارات
.2019https://www.europarabct.com/

: املراجع األجنبية-رابعًا
1. "National Intelligence Strategy of the United States of America" ، Office of the
Director of National Intelligence، 2019.
2. Alan Calder & Steve Watkins، IT GOVERNANCE A Manager’s Guide to Data
Security and ISO27001/ISO 27002 ،4th edition، London، 2012، p. 76-77.
3. Annegret Bendiek and Tobias Metzger, Deterrence theory in the cyber-century
(Berlin, German Institute for International and Security Affairs, jan 2021
4. DIGITAL 2021: GLOBAL OVERVIEW REPORT ON: https://datareportal.com/
5.

http://www.cosc.canterbury.ac.nz/research/reports/onsReps/1999/hons_9909.pd
f

6. http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_12122018000_ar_AR_N
ational_Cybersecurity_Strategy_2017_2021.pdf
7. http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2018/02/20180206-np-revue-cyber-public8.

v3.3-publication.pdf
James M. Liepman. Jr.، " cyberspace: The Third Domain " ،Zel Technologices.
LLC and Global Cyberspace Intergration Center ،November، 2017، p109-110.
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9. Jennie M. Williamson. “Information Operations: Computer NetworkAttack in the
21st Century”، U.S. Army WarCollege، ،2015 pp. 15- 22.

: مواقع اإلنرتنت-خامسًا
1. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
2. https://arabic.euronews.com/23/11/2018/eu-to-launch-joint-spy-school-17joint-defense-projects
3. https://futureuae.com/media/CyberDefenceissue22_c7b79f4e-f36f-47f7-b8d4e64a9c4ee16b.pdf
4. https://idsc.gov.eg/IDSC/VideoLibrary/List.aspx
5. https://thenextweb.com/contributors/2019/01/30/digital-trends-2019-everysingle-stat6. https://www.albayan.ae/opinions/articles/ 1.3591610-26-06-2019
7. https://www.bbc.com/arabic/world-55984425
8. https://www.csis.org/analysis/iran-and-cyber9. https://www.elwatannews.com/news/details/4339770
10. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2000/RR2081/RAN
D_RR2081z1.arabic.pdf
11. https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf
/files/UAE_CVE_EFFORTS_GENEVA_8APR2016.pdf
12. www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/impact.html.
https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home ، ال يادة العامة لشرطة دبي.13
/https://www.mofaic.gov.ae  و ازرة خارجية اإلمارات العربية المتحدة.14
https://mcit.gov.eg/ar  و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصرية.15
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التباعد االجتماعي وعالقته باألمن النفسي
وبعض املتغيرات لدى العاملني باملؤسسات التعليمية
يف ظل أزمة فريوس كورونا املستجد )(COVID-19
األستاذ الدكتور .مندور عبد السالم فتح اهلل

()1

عميد شعبة بحوث تطوير المناهج بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بالقاهرة  -مصر
DOI: 10.12816/0058888

مستخلـص
يعدّ التباعد االجتماعي متطلب من متطلبات احلياة يف ظل أزمة فريوس كورونا املستجد ()COVID-19؛ فاهلدف من
التباعد االجتماعي هو إبطاء انتشار الفريوس أو تسطيح املنحنى .إذا بقي الناس يف املنزل وجتنبوا االتصال مع بعضهم ،فلن
ينتشر الفريوس بسرعة .وسيصاب عدد أقل من األشخاص يف وقت واحد.
هدفت الدراسة احلالية إىل :أوال ،قياس درجة ممارسة التباعد االجتماعي لدى العاملني باملؤسسات التعليمية (عينة الدراسة).
ثانيًا ،قياس درجة الشعور باألمن النفسي لدى العاملني باملؤسسات التعليمية (عينة الدراسة) .ثالثًا ،التعرف على الفروق يف
درجات ممارسة أفراد (عينة الدراسة) للتباعد االجتماعي باختالف متغريات الدراسة :اجلنس ،التخصص ،املستوى التحصيلي
والعمر وعدد سنوات اخلربة .رابعًا ،التعرف على العالقة بني ممارسة التباعد االجتماعي والشعور باألمن النفسي لدى (عينة
الدراسة).
ومت اتباع إجراءات املنهج الوصفي إذ استلزم حتقيق هذه األهداف إعداد مقياسني؛ األول :للتباعد االجتماعي ،والثاني:
للشعور باألمن النفسي ،وقد مت بناؤهما وفق طريقة ليكرت الثالثية (نعم  /حمايد /ال) واستخرجت معامالت الثبات والصدق،
طبق املقياسني على عينة من العاملني باملؤسسات التعليمية بإدارة شرق اإلسكندرية بلغت ( )97من املعلمني واإلداريني
والقيادات ،اختيار عينة بالطريقة الطبقية العشوائية من جمتمع الدراسة بنسبة مئوية قدرها ( )%5موزّعني على وفق متغري
اجلنس والتخصص واملستوى التعليمي والعمر وعدد سنوات اخلربة ،وبعد مجع البيانات مت معاجلتها باستعمال األساليب
اإلحصائية املناسبة ،والتوصّل إىل النتائج اآلتية :أوال ،إنّ العاملني باملؤسسات التعليمية (عينة الدراسة) أظهروا مستوى
متوسط يف ممارسة التباعد االجتماعي ،ومستوى متوسط يف الشعور باألمن النفسي .ثانيًا ،وجود فروق دالة إحصائيًّا عند
مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بني الذكور واالناث ،وبني املختصني (اإلداري /التعليمي) ،وبني املستويات العمرية (حتت سن
األربعني /فوق سن األربعني) ،بينما ال توجد فروق دالة إحصائيًّا بني أفراد عينة الدراسة على متغري املستوى التعليمي وعدد
سنوات اخلربة يف جمال العمل باملؤسسات التعليمية .ثالثًا ،وجود عالقة ارتباطية قوية موجبة بني ممارسة التباعد االجتماعي
والشعور باألمن النفسي لدى أفراد عينة الدراسة.

مفردات البحث:

التباعد االجتماعي  -األمن النفسي  -أزمة فريوس كورونا املستجد  -املؤسسات التعليمية
 -1الدكتور .مندور عبد السالم فتح اهلل أستاذ املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم جبامعة القصيم ملدة
( )16عاما سابقا ،وأستاذ باحث وعميد شعبة حبوث تطوير املناهج باملركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية.
ومؤلف سبعة وعشرين كتابًا علمي .شارك يف مخسني حبث علمي فردي ومجاعي ،كما عمل مدربا ألكثر من
 300ساعة تدريب يف جمال مهارات االتصال والتفكري والتقويم الرتبوي.
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The Correlation between Social Distancing, Psychological Security and Other
Variables among Personnel of Educational Institutions during COVID-19
Professor. Mandour Abdulsalam Fathu Allah (1)
Dean of Curricula Development Research Department at National Center for Educational
Research and Development – Cairo – Egypt.
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Abstract

With a view to limiting the spread of COVID-19, social distancing became a
requirement. This study is intended to gauge the level of social distancing
practiced by personnel of educational institutions (the study sample); to gauge
psychological security among study sample and identify differences in levels of
social distancing practice among study sample based on gender, specialization,
education, age and years of experience. It also aims to identify the correlation
between social distancing and feeling of psychological security among study
sample. Descriptive method was used, and two scales were required to realize
intended objectives: one for social distancing, and the other for feeling of
psychological security. The sample comprised (97) of personnel of educational
institutions at East Alexandria Administration, including teachers,
administrators and heads of departments. Findings have shown average levels
of social distancing practice and of feeling of psychological security among
study sample. Statistically significant differences were found at α≥0.05 between
males and females; between personnel of different specializations and between
the age groups (below 40 and over 40 years old). No statically significant
differences were found based on education and years of experience variables.
According to findings, a strong positive correlation was found between social
distancing practice and feeling of psychological security among study sample.
Keywords:
Social Distancing – Psychological Security – Covid-19 – Educational
Institutions.
1-Biography: Professor Mandour Abdulsalam has been a professor of Curricula and
Teaching Methods at Al Qassim University for 16 years. He is a research professor,
and dean of Curricula Development Research Department. He has authored a total of
27 books, and co-authored 50 individual and group researches. He is a trainer in the
field of communication, thinking and educational evaluation skills with 300 training
hours.

]86[

الفكر الشرطي  -اجمللد رقم ( - )30العدد رقم ( )118يوليو 2021م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة:

يشهد العالم اليوم أقصى مرحلة في تاريخه منذ الحرب العالمية الثانية التي حصدت

ماليين األشخاص ،فمنذ عدة أشهر والعالم يعيش تحت وطأة فيروس كورونا المستجد
نظر لسرعة انتشاره ولشراسته
) (COVID-19الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كجائحة ا

ونظر للعدوى الشديدة التي يسببها ،فبات الحديث عن هذا الفيروس الشغل الشاغل للبشرية
ا
جمعاء ،والموضوع الذي يحتل الصدارة في نشرات األخبار ،في مواقع التواصل االجتماعي كما
في المناقشات بين األهل واألقارب واألصدقاء.
يتزايد القلق يوما بعد يوم ،ويتعاظم ليصل إلى حدود الهلع والرعب ،فال سقف رقمي

لضحايا فيروس كورونا ،وال جديد إليجاد أي عالج أو لقاح مؤكد ،قبل وقت طويل أو لكيفية
االنتهاء منه ،والحل الوحيد لهذا الفيروس حاليا هو التباعد االجتماعي Social distancing
وعدم التخالط االجتماعي ،مع ما يسببه هذا الموضوع من قلق ومن تأثير على الصحة النفسية

لألفراد والمجتمعات ،كل هذه األمور تجعل البشرية جمعاء أمام قلق وخطر وجودي يهدد كل
إنسان في كل أنحاء العالم.

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية على أهمية تنفيذ التباعد االجتماعي على أنه أمر

ضروري؛ ألن الشخص المصاب بالعدوى ينشر عندما يسعل رذاذا محمال بالفيروس في الهواء.

وتحدث العدوى لآلخرين بسبب تنشقهم الرذاذ عن طريق التنفس ،أو من لمس سطح وقع عليه
الرذاذ ،ثم لمس العينين أو األنف أو الفم ،ومع تطبيق التباعد االجتماعي الذي ضمن اإلجراءات
االحت ارزية لمواجهة انتشار الفيروس القاتل يضطر ماليين الناس إلى البقاء في منازلهم وتطبيق
إجراءات التباعد االجتماعي ،تجنبا لخطر اإلصابة بالفيروس ،ويتضمن مفهوم التباعد

االجتماعي االبتعاد عن التجمعات البشرية بشكل عام ،كالعمل من المنزل إذا أمكن ذلك،

واالبتعاد التام عن أماكن االكتظاظ بالناس ،مثل :المواصالت العامة والحفالت والمقاهي
والمطاعم والمدارس ،وغيرها من أماكن الخدمات العامة.
ولما كانت نتائج الدراسات والتقارير تتباين حول اآلثار المترتبة على التباعد االجتماعي،
فقد أكد تقرير لمؤسسة دبي للمستقبل ،أن وسائل التواصل االجتماعي والدعم النفسي تخففان
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مشير إلى أن االنعزال في المنزل فرض ضرورة إيجاد
ا
تأثيرات إجراءات التباعد االجتماعي،
التوازن بين العمل وشؤون األسرة (مؤسسة دبي للمستقبل2020 ،م)( ،)1لكن االنعزال في المنزل
غير نمط الحياة األسرية بشكل واضح ،وفرض على العائلة ضرورة إيجاد توازن جديد بين العمل

كثير من األزواج
وشؤون األسرة ،فضال عن مساعدة األوالد على الدراسة من المنزل ،ومع أن ا
استغلوا ذلك في تعزيز عالقاتهم ،فإنه أدى أيضا إلى ارتفاع معدالت المشكالت األسرية ومعدالت
الطالق في بعض المجتمعات ،كما ألبحاث حول التأثيرات النفسية السلبية للتباعد االجتماعي
خالل األوبئة محدودة ،فإن بعض الباحثين قيموا أربعة وعشرين دراسة تبحث في النتائج النفسية

لألشخاص الذين تم عزلهم خالل تفشي أمراض مثل (سارس) و(إنفلون از الخنازير) و(إيبوال)

وغيرها من األمراض المعدية منذ أوائل القرن الحادي والعشرين ،وجد الباحثون أن العديد من
األفراد المعزولين عانوا من مشكالت الصحة العقلية على المدى القصير والطويل أيضا ،بما في

ذلك اإلجهاد واألرق والقلق واالكتئاب واإلرهاق العاطفي وحتى تعاطي المخدرات .بحثت دراسة

أخرى في آثار تفشي «سارس» عام 2003م على ( )549عامال في مستشفى ببكين ،ووجدت

أن أولئك الذين تم عزلهم أو عملوا في ظروف عالية الخطورة كانت لهم مستويات أعلى من

غيرهم في تعاطي الكحول بعد ثالث سنوات من انتهاء العزل .تناول أثر الوحدة والعزلة على

الصحة العامة ،وبتحليل سبعين دراسة شملت أكثر من  3.4مليون مشارك لمدة سبع سنوات،

وجد الفريق أن احتمالية الوفاة خالل فترة الدراسة زادت بنسبة  %26ألولئك الذين أفادوا بشعورهم

بالوحدة ،و %29ألولئك الذين كانوا معزولين اجتماعيا (لديهم اتصاالت اجتماعية قليلة)،

و %32لمن يعيشون بمفردهم( .جريدة الشرق األوسط2020 ،م)(.)2

إذ إن األمن النفسي ينشأ نتيجة تفاعل اإلنسان مع البيئة المحيطة به من خالل الخبرات

التي يمر بها والعوامل البيئية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تؤثر في الفرد ،كما أنه
حاجة من الحاجات المهمة لبناء الشخصية اإلنسانية تمتد جذوره من الطفولة وتستمر حتى

 -1مؤسسة دبي للمستقبل2020( .م) .التواصل االجتماعي والدعم النفسي يخففان تأثيرات «التباعد الجسدي» متاح
علىhttps://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-05-05-1.1344777:

 -2جريدة الشرق األوسط (2020م ) .التباعد االجتماعي لتجنب «كورونا» يهدد صحتك النفسية ...فكيف تحميها؟
متاحhttps://headtopics.com/sa/15751604157815785092-12197638 :
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الشيخوخة عبر المراحل العمرية المختلفة ،أشار إريكسون إلى أن عملية النمو النفسي االجتماعي

تتأثر بعدة عوامل كان من ضمنها األحداث االجتماعية والثقافية التي يتعرض لها الفرد خالل

حياته ،وقد ركز إريكسون على الجانب االجتماعي والثقافي بدال من الجانب البيولوجي ،ويؤكد
إريكسون تطور اإلنسان يتم في المراحل الثمانية نتيجة طبيعية لألحداث االجتماعية والثقافية،

وأن عملية النمو االجتماعي تتأثر بالعوامل الخارجية أكثر من تأثرها بالعوامل العضوية ،وأن
كل مرحلة عبارة عن أزمة نفسية تتطلب الحل قبل الوصول للمرحلة الالحقة ،فالمراحل عند

إريكسون عبارة عن بناء هرمي شبيه بالطوابق المعمارية (محمد سليمان2012 ،م)( .)1تشير

نتائج دراسة (رغداء نعيسه2012 ،م)

()2

إلى أن أمن المرء مهدد إذا ما تعرض إلى ضغوطات

نفسية واجتماعية ال طاقة له بها ،كما تؤكد دراسة بلحاج فروجة (2011م)

()3

على أن توافق

الفرد االجتماعي في مراحل نموه المختلفة يتوقف على مدى شعوره باألمن والطمأنينة في طفولته،

فإذا تربي الفرد في جو آمن ودافئ فإنه سينمو بشكل سوي ،وتضيف عبير عسيري (2003م)

()4

أن سلوك التباعد االجتماعي من السلوكيات الصعبة على الفهم ،حيث يجبر فيها الفرد على أن

يبتعد عن محيطه الخارجي استجابة لخبرات أنتجتها الحياة عندها يشعر الفرد أحيانا بالتعاسة

واإلرهاق واليأس ومجموعة من العوارض الجسمية والنفسية.

ويرجح أن تتسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وإجراءات التباعد االجتماعي المتبعة في

كثير من الدول آثا ار نفسية بسبب الخوف من انتقال العدوى والضغط النفسي الناجم عن العزل
 -1محمد سليمان2012( .م) .الفروق بين الطلبة المراهقين ذوي التحصيل الدراسي المرتفع /المتدني في الهوية
الذاتية استنادا إلى نظرية إريكسون .المجلة التربوية – الكويت276-225 ،)103( 26 ،

 -2رغداء نعيسة2014( .م) .مستوي الشعور باألمن النفسي وعالقته بالتوافق االجتماعي دراسة ميدانية على عينة
من األ حداث المقيمين في دار خالد بن الوليد لإلصالح في منطقة قدسيا بمحافظة دمشق .مجلة جامعة دمشق

.126-81 )2(30

 -3بلحاج فروجة2011( .م) .التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى المراهق المتمدرس في
التعليم الثانوي .بحث منشور كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة مولود معمري – تيزي وزو ،الجزائر.

 -4عبير عسيري2003( .م) .عالقة تشكل هوية األنا بكل من مفهوم الذات والتوافق النفسي واالجتماعي والعام
لدى عينة من طال بات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية جامعة أم
القرى.
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في المنازل؛ فغالبا ما تصاحب مفاهيم مثل (الصدمة ،أو القلق ،أو الخوف أو اإلنكار والمخيلة)
في مجال األمن النفسي في إطار الصحة النفسية كردة فعل طبيعية في حاالت األوبئة ،وهي

محطات متجذرة في المخيلة الجماعية منذ زمن الطاعون األسود في القرون الوسطى واإلنفلون از
اإلسبانية في مطلع القرن الماضي؛ فقد أكدت دراسة جوليان هولت -لونستاد وزمالؤها ،عام

(2015م)

()1

التي اعتمدت على أسلوب التحليل البعدي  Meta-Analysisلنتائج الدراسات

سابقة الخاصة بالعزلة االجتماعية والتباعد االجتماعي واألمن النفسي  -اآلثار السلبية التي
يسببها التباعد االجتماعي ،ويضيف شاكر جاسم وعفراء خليل (2009م)

()2

أن مشكلة التباعد

االجتماعي تكمن في الحرمان من شيء ،مثل عدم القدرة على الذهاب إلى المساجد أو الكنائس،
أو عدم القدرة على الخروج أو زيارة األهل ،أو عدم التيقن مما سيحدث غدا ،مشددا على ضرورة
حماية اإلنسان لنفسه ولجهازه العصبي عن طريق تحديد ما يؤثر به وما ال يؤثر به ،حتى ال

يصل الحال بالشخص إلى التأثر بأي شيء أو كل شيء ،وعليه تتحدد مشكلة الدراسة الحالية
في معرفة مستوى التباعد االجتماعي وعالقته بالنمو النفسي وبعض المتغيرات لدى العاملين

بالمؤسسات التعليمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19من خالل إجراء
دراسة ميدانية بأحد اإلدارات التعليمية بجمهورية مصر العربية.

مشكلة الدراسة:

تتحد د مشكلة الدراسة الحالية في التعرف على العالقة بين درجات التباعد االجتماعي

ودرجات الشعور باألمن النفسي لدى العاملين بالمؤسسات التعليمية في ظل أزمة فيروس كورونا
المستجد ( ،)COVID-19ويمكن صياغة هذه المشكلة في السؤال الرئيسي اآلتي :ما مستوى
كل من التباعد االجتماعي والنمو النفسي وبعض المتغيرات لدى العاملين بالمؤسسات التعليمية
في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ()COVID-19؟ ومنه تنبثق التساؤالت الفرعية اآلتية:
 -1أحمد حسن بلح2020( .م ) .الهدوء النفسي في «زمن كورونا» ..ال داعي للذعر ولكن احذروا
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/psychological-calm-incoronarvirus-time-do-not-panic-but-beware
 -2شاكر جاسم وعفراء خليل2009( .م) .األمن النفسي وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طلبة
المرحلة اإلعدادية مجلة العلوم النفسية العدد (.87-65 )15
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 .1ما مستوى تقبل التباعد االجتماعي وممارسته لدى العاملين بالمؤسسات التعليمية في
ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ()COVID-19؟

 .2ما مستوى درجات األمن النفسي لدى العاملين بالمؤسسات التعليمية في ظل أزمة
فيروس كورونا المستجد ()COVID-19؟

 .3هل توجد فروق في درجات ممارسة أفراد (عينة الدراسة) للتباعد االجتماعي مع

اختالف متغيرات الدراسة :الجنس والتخصص والمستوى التعليمي والعمر وعدد

سنوات الخبرة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد )(COVID-19؟

 .4هل توجد عالقة ارتباطية بين درجات ممارسة التباعد االجتماعي والشعور باألمن
النفسي لدى العاملين بالمؤسسات التعليمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد
)(COVID-19؟

أهداف الدراسة:

يعاني الكثيرون من عدم القدرة على التكيُّف مع ظروف التباعد االجتماعي ،الذي يتنافى

مع طبيعتنا البشرية والرغبة في التواصل مع اآلخرين ،لذلك تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق
األهداف اآلتية:

 .1التعرف إلى مستوى ممارسة التباعد االجتماعي والشعور باألمن النفسي لدى العاملين
بالمؤسسات التعليمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (.(COVID-19

 .2التعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات ممارسة التباعد االجتماعي لدى العاملين
بالمؤسسات التعليمية باختالف متغيرات الدراسة (الجنس ،التخصص ،المستوى

التعليمي ،العمر ،وعدد سنوات الخبرة) في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد
(.(COVID-19

 .3التعرف إلى طبيعة العالقة بين مستوى التباعد االجتماعي والشعور باألمن النفسي
لدى العاملين بالمؤسسات التعليمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد

(.(COVID-19
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أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في كونها تتناول موضوعا مهما للناس عامة والعاملين في المؤسسات

التعليمية خاصة ،فالتباعد االجتماعي أصبح واقعا مع أزمة فيروس كورونا المستجد ،كما أن
األمن النفسي مطلب لكل إنسان في هذه الفترة العصيبة ،تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط

اآلتية:

 .1تحديد مفهوم التباعد االجتماعي لدى العاملين بالمؤسسات التعليمية وعالقته باألمن
النفسي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ()COVID-19

 .2الكشف عن تأثير أبعاد التباعد االجتماعي في بعض المتغيرات المرتبطة لدى
العاملين بالمؤسسات التعليمية ،مما يمكن أن يساهم في تحسين إنتاجيتهم ورفعها.
 .3إمكانية االستفاد ة من نتائج هذه الدراسة وتقديم النصائح لصانعي القرار في و ازرة
التربية والتعليم والتضامن االجتماعي تجاه تطوير اآلليات واتخاذ اإلجراءات الالزمة

لتعزيز توافر أبعاد التباعد االجتماعي ،وزيادة الشعور باألمن النفسي لدى العاملين
بالمؤسسات التعليمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (.)COVID-19

مصطلحات الدراسة:

تقوم الدراسة الحالية على المصطلحات اآلتية:
 -التباعد االجتماعي :هذه الدراسة تقوم على مصطلح التباعد االجتماعي الذي يقصد

به تقبل وممارسة المحافظة على وجود مسافة أو مساحة بين األشخاص للمساعدة

على منع انتشار المرض .للمساعدة على إبطاء انتشار ) (COVID-19وتقليل خطر

اإلصابة به .ويعرف إجرائيا بأنه :الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس
التباعد االجتماعي والمستخدم في هذه الدراسة.
 األمن النفسي :هو شعور الفرد باالستقرار والتحرر من الخوف والقلق ،لتحقيق متطلباتهومساعدته على إدراك قدراته وجعله أكثر تكيفا (عادل العقيلي2004 ،م)( ،)1ويعرف

 -1عادل العقيلي2004( .م) .االغتراب وعالقته باألمن النفسي لدى طلبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
بمدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
ص .6
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األمن النفسي إجرائيا بأنه :الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس الشعور
باألمن النفسي والمستخدم في هذه الدراسة.

حدود الدراسة:

تم إج ارء هذه الدراسة في إطار الحدود اآلتية:

 الحدود البشرية :تم إجراء الدراسة عدد من العاملين في إدارة شرق اإلسكندرية التعليميةمن (عمال وإداريين ومعلمين وقيادات تعليمية).

 الحدود المكانية :إدارة شرق التعليمية بمحافظة اإلسكندرية. الحدود الزمنية :تم إجراء الدارسة في الفصل الدراسي الثاني من العام(2020/2019م).

 -الحدود المفاهيمية :اقتصرت على المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

ويتضمن كل من مفهوم التباعد االجتماعي واألمن النفسي:

أوّ ًلا -مفهوم التباعد االجتماعي :Social distancing

انتشر مصطلح "التباعد االجتماعي؛ ليؤكد على أهمية الحفاظ على مسافة بين

األشخاص ،فهو جملة من اإلجراءات غير الدوائية لمكافحة العدوى غرضها إيقاف انتشار

المرض المعدي أو تبطيئه .وقد تتراوح تلك اإلجراءات في صرامتها من تشجيع الشغل عن بعد

مرور بارتداء الكمامات إلى أقصى اإلجراءات التي تفرض حظر التجوال إال لمن
ا
والمكوث فيه
لديه رخص التنقل االستثنائية ،كالمشتغلين في المحاور الضرورية وخدمات الطوارئ ،ويعد
التباعد االجتماعي ممارسة لتقليل االتصال الوثيق بين الناس بشكل هادف للسيطرة على انتشار

األمراض مثل ) ،(COVID-19كما يقصد به البقاء خارج أماكن التجمع قدر المستطاع ،أو

تجنب اإلفراط في الوقوف الجماهيري ،حيث يفضل أن تكون المسافة بينك وبين اآلخرين (ستة

أ قدام) على األقل .كما قد يقصد بالتباعد االجتماعي إبقاء الناس منفصلين للمساعدة في الحد
من انتشار فيروس كورونا حيثما كان ذلك ممكنا ،حيث يجب أن تفصل بين الناس مسافة مترين،
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إذا لم يكن ذلك قابال للتطبيق فمن المقبول إبقاء متر واحد بعيدا عن الحد من المخاطر ،وفي
ضوء ذلك تم صياغة مفهوم التباعد االجتماعي على أنه :الحفاظ على مسافة أو مساحة بين
األشخاص للمساعدة على منع انتشار المرض ،أو للمساعدة على إبطاء انتشار (COVID-

 )19وتقليل خطر اإلصابة به.

ويرى علماء النفس االجتماعي أن التباعد االجتماعي يتحدد باآلتي :المسافة االجتماعية

( )Social Distanceالتي يبتعد الفرد فيها عن اآلخرين ،ومدى دافعية الفرد لالنخراط في
عالقات اجتماعية متكاملة مع اآلخرين مع الحذر من التقارب الشديد ،واإلسناد االجتماعي الذي

يقدمه اآلخرون للفرد ،والذي يقلل من المسافة االجتماعية بينه وبين اآلخرين ،ويزيد من دافعيته
لالتصال االجتماعي بهم ،واختلفت تفسيرات علماء النفس االجتماعي لمفهوم التباعد االجتماعي

تبعا لخلفياتهم النظرية( :هدى خرباش وآخرون2018 ،م)( ،)1فالسلوكيون يؤكدون على حدوث
صراع بين العمليات المؤدية إلى الكف نتيجة عدم قدرة الفرد على ترك االستجابات االشتراطية
القديمة التي تعلمها منذ طفولته على إثر الخبرات غير المناسبة التي مر بها في بيئته ،مما
يؤدي إلى تكوين عادات غير مناسبة لديه ال تساعده على أن يحيا حياة فعالة ناجحة مع
اآلخرين ،كما تعوقه عن تعلم استجابات أو أنماط سلوكية أكثر مواءمة في عالقته مع اآلخر

بينما تفترض النظرية المعرفية أن إعادة البناء المعرفي يعتمد ولو جزئيا على الطريقة التي يفسر

بها األفراد البيئة ،وينظر المعرفيون للتكيف السلبي بأنه فشل الفرد في استيعاب وتنظيم الخبرات

الحسية العقلية التي يمرون بها ،فالسلوك غير التكيفي هو نتاج التفكير غير الوظيفي ،ويرى

الباحث أن تفسير السلوكيون للتباعد االجتماعي أقرب لموضوع بحثه حيت تكوين العادات غير
المناسب لدي األشخاص نتيجة المرور بخبرات طارئة ،ويضيف ويس )Weiss (1987

()2

أن هناك نوعين من التباعد االجتماعي أو العزلة االجتماعية يرفق التباعد الجسدي ،وهما التباعد
 -1هدى خرباش وتزكرات عبد الناصر وطوبال فطيمة2018( .م) .العزلة الوجدانية واالجتماعية لدى الطالب
الجامعي في ضوء بعض المتغيرات :السن والمستوى الدراسي مستوى التحصيل وظروف الدراسة (مقيم /غير
مقيم) .مجلة وحدة البحث العلمي في تنمية الموارد البشرية .103-79 )2( 9

2- Wiess, R. (1987). loneliness: The Experience of Emotional and Social Isolation.
Cambridge, Ma: MIT Press
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االنفعالي أو الوجداني ،وهو ينتج عن نقص العالقة الوثيقة مع اآلخرين والتباعد االجتماعي أو
العزلة االجتماعية ،وهي تنتج عن نقص في العالقات االجتماعية التي يكون الفرد جزءا من

مجموعة .وهناك فرق واضح وكبير بين مصطلح التباعد االجتماعي واالنعزال االجتماعي ،والذي
يقصد به ما يشعر به اإلنسان الحديث من عزله ،وما يحسه من زيف الحياة وعمقها ،وما

يالحظه من سطحية في عالقات األفراد بعضهم البعض في صورة تكاد تهدد وجود اإلنسان
وصحته النفسية ،فالعزل االجتماعي تضمن ثالثة أبعاد هي (الشعور بفقدان القيم ،الشعور
بالعجز والشعور بالعزلة االجتماعية)؛ أي :أن االنعزال االجتماعي يقوم به اإلنسان بصورة ذاتية،

وقد تكون الظروف العوامل المحيطة من أساليب التعامل والضغوط وسوء التصرفات من اآلخرين
سببا إضافة إلى عواملة الداخلية بينما التباعد االجتماعي إجراء فرضته الظروف المحيطة علي
اإلنسان من خارجه ليتباعد جسديا وليس اجتماعيا ،وقد يتسبب التباعد الجسدي في ظواهر
وتغيرات اجتماعية أو قد يحدث ذلك.
قواعد العامة للتباعد االجتماعي:
هناك عدة قواعد للتباعد االجتماعي ينبغي مراعاتها لتحقيق السالمة في ظل أزمة فيروس
كورونا المستجد ( ،(COVID-19وهي كاآلتية( Chu DK, et al.,2020) :

()1

 احترم المساحة الشخصية ،حتى بين أفراد العائلة ،وال تشارك أشياءك الشخصية. -اختر األنشطة االجتماعية اآلمنة( :على سبيل المثال ،في التجمعات الصغيرة في

الهواء الطلق ،أو التجمع في الفناء أو الممر مع مجموعة صغيرة من األصدقاء أو
أفراد األسرة).

 ابق على بعد  6أقدام على األقل من اآلخرين الذين ليسوا من منزلك .اتبع هذهالخطوات لتحافظ على سالمتك إذا كنت ستشارك في أنشطة شخصية واجتماعية.

 قلل زيارات الضيوف داخل منزلك .ويشمل ذلك أفراد العائلة الذين ال يعيشون معك،وال تزر منازل اآلخرين ،خاصة إذا كانوا أكبر سنا.
1- Chu DK, et al. (2020) Physical distancing, face masks, and eye protection to
prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a
systematic review and meta-analysis Vol 395 June 27, 2020 www.thelancet.com
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 التقليل من التعرض لألخبار السلبية ،التي قد تؤدي إلى زيادة اإلحساس بالهلع،ووضع حد أقصى لمعرفة األخبار عن تطور الفيروس ،وليكن  30دقيقة في اليوم
كمثال.

 ضرورة االستمرار في الحفاظ على الروتين اليومي ،مثل االستيقاظ في الموعد نفسه. اختيار االنحياز إلى التفاؤل ،بالرغم من الوضع الحالي ،وااللتفات إلى قيمة اللحظةالحالية وإلى قيمة الصحة ،ومحاولة البعد عن األشخاص السلبيين ،والبعد عن
مصادر التوتر.

 محاولة مساعدة اآلخرين ،والخروج خارج الذات. ممارسة تمارين التأمل من خالل تطبيقات الموبايل أو ممارسة أي نوع من التمارينالرياضية في المنزل.
 قم بإعداد غرفة مرضى الستخدامها في حالة ظهور أعراض المرض على أحد أفرادالعائلة.

 اجعل غسل اليدين عادة للجميع بمجرد دخولهم المنزل.وتتبين نتائج الدراسات حول ظاهرة التباعد االجتماعي ومدى قبول األشخاص لهذه
الظاهرة أو رفضها ،فقد أكدت نتائج دراسة هدى خرباش وآخرون2018( .م)( )1على أن التباعد

االجتماعي واالنعزال عن الناس ال يرتبط بالمستوى االجتماعي األسري وال بالتوافق الدراسي.

بينما ترى رشا علوان (2014م)( )2أن حدة التباعد االجتماعي تزداد عند الذكور قياسا باإلناث،

وتضيف نتائج دراسة رغداء نعيسة (2014م) أن توافق الفرد االجتماعي في مراحل نموه المختلفة

يتوقف على مدى شعوره باألمن والطمأنينة ،بينما ترى إيمان الطائي (2013م)

()3

أن التباعد

 -1هدى خرباش وتزكرات عبد الناصر وطوبال فطيمة2018( .م) .العزلة الوجدانية واالجتماعية لدى الطالب
الجامعي في ضوء بعض المتغيرات :السن والمستوى الدراسي مستوى التحصيل وظروف الدراسة (مقيم /غير
مقيم) .مجلة وحدة البحث العلمي في تنمية الموارد البشرية .103-79 )2( 9

 -2رشا محمد علوان2014( .م) .االغتراب النفسي لدى طلبة الجامعة .مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل
العدد (403-389 )17

 -3إيمان الطائي2013( .م) .دراسات في سيكولوجية العزلة الوجدانية .بغداد :در الجنان للنشر والتوزيع.
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االجتماعي إحدى الظواهر التي تعيق الفرد عن التفاعل مع الوسط الخارجي سواء مع أقرانه أم
مع تكوينه األكاديمي يجعله في حالة انزعاج وعدم ارتياح دائم ينتج عنه اضطراب في الطابع
النفسي االجتماعي المكتسب لدى الفرد ،في الوقت الذي تؤكد دراسة علي شنان وعبد القادر

رحيم (2011م)( )1عدم وجود فروق ذات داللة بين الجنسين في الشعور بالتباعد االجتماعي.

كما أكدت دراسة حيدر سكر (2006م)( )2أن هناك فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث في
تقبل التباعد االجتماعي لصالح اإلناث أكثر من الذكور ،كذلك التباعد االجتماعي لدى
المتخصصين في المجال العلمي أكثر أصحاب التخصصات األدبية ،وتؤكد دراسة عادل عبد

هللا (2000م)

()3

على أن التباعد االجتماعي يتسبب في فقد الثقة؛ فاألشخاص مرتفعي التباعد

االجتماعي أقل ثقة من بأنفسهم من منخفضي التباعد االجتماعي حيث تنمو لدى المتباعد
اجتماعيا مشاعر ،مما سبق يتضح أن هناك تباينا بين نتائج الدراسات المرتبطة بالتباعد
االجتماعي ومتغيرات ،مثل :الجنس والتخصص وسنوات الخبرة ،وهذا يتطلب المزيد من الدراسات
للتؤكد من طبيعة العالقة بين تلك المتغيرات والتباعد االجتماعي.

ثانيًا -مفهوم األمن النفسي:
اختلف تعريف األمن النفسي باختالف الباحثين ،ولم يخل األمر من بعض التداخل مع

المفاهيم النفسية األخرى كالطمأنينة االنفعالية ،واألمن الذاتي ،واألمن االنفعالي ،ففي لسان
ِ
ِ
َمن ُّ
ضد
العرب يرى ابن منظور أن "األمن" لغة يعني األمان و َ
األمانة ،وقد أَم ْن ُت فأنا أَم ٌن ،واأل ُ
ِ
َخْفتَه ،ويرى حامد زهران (2003م)( )4أن األمن
فهو ضد أ َ
َ
المتَ َعديَ ،
آم ْنتُ ُه ُ
الخ ْوف ،ويقالَ :
إياد أقرع2005( .م) .الشعور باألمن النفسي وتأثيره ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية .رسالة
ماجستير غير منشورة كلية التربية جامعة النجاح الوطنية.

 -1علي شنان وعبد القادر رحيم2011( .م) .بناء أداة لقياس الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية.
مجلة آداب البصرة العدد (388-365 )57
 -2حيدر كريم سكر2006( .م) .العزلة االجتماعية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية .مجلة كلية التربية األساسية
العدد (.132-117 )48

 -3عادل عبد هللا2000( .م) .دراسات في الصحة النفسية .القاهرة :دار الرشاد.

 -4حامد زهران2003( .م ) .األمن النفسي دعامة أساسية لألمن القومي العربي والعالمي – دراسات في الصحة
النفسية واإلرشاد النفسي .القاهرة :عالم الكتب ص ص 121-38
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النفسي من أهم مقومات الحياة لكل األفراد ،إذ يتطلع إليه اإلنسان في كل زمان ومكان ،من
مهده إلى لحده ،فإذا ما وجد ما يهدده في نفسه وماله وعرضه ودينه ،هرع إلى ملجأ آمن ينشد
فيه األمن واألمان والسكينة ،وينطوي اإلحساس باألمن النفسي على مشاعر متعددة تستند إلى

مدلوالت متشابهة ،فغياب القلق والخوف وتبدد مظاهر التهديد والمخاطر على مكونات الشخصية

من الداخل والخارج مع اإلحساس باالطمئنان واالستقرار االنفعالي والمادي ،ودرجات معقولة من
التقبل لمكونات البيئة ،والشخص اآلمن نفسيا هو الذي يشعر أن حاجاته مشبعة ،وأن المقومات

األساسية لحياته غير معرضة للخطر ،واإلنسان اآلمن نفسيا يكون في حالة توازن أو توافق

أمني ،وفي حالة حرمانه من األمن يكون فريسة للمخاوف ،مما ينعكس سلبا على شتى جوانب

حياته ،ومن خالل استعراض التعريفات المتنوعة لألمن النفسي ،يرى الباحث أن األهمية الفردية
الداخلية لألمن النفسي ،والتي تتحكم فيها طاقات نفسية حيوية ذاتية ،ال تقلل من أهمية النظرة
إلى األمن النفسي الفردي من خالل منظور اجتماعي ثقافي ،تتدخل فيه متغيرات البيئة المحيطة
وما تحويه من ظروف اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية في سياق خاص ،فهو يتأثر بالعديد

من العوامل سلبا وإيجابا ،ويتداخل مع حاجات اإلنسان األساسية واالجتماعية والنفسية ،لذا فهو
مفهوم معقد لتأثره بالمتغيرات المتعددة والمتفاعلة في المجتمع.
مؤشرات األمن النفسي:
حدد ماسلو أربعة عشر مؤشرا ،اعتبرها دالة على إحساس الفرد باألمن النفسي ،وتتلخص

هذه المؤشرات في( :دعاء شلهوب2016 ،م)

()1

الشعور بمحبة اآلخرين وقبولهم  -الشعور

بالعالم كوطن ،واالنتماء والمكانة بين المجموعة  -مشاعر األمان ،وندرة مشاعر التهديد والقلق-
إدراك العالم والحياة بدفء ومسرة ،حيث يستطيع الناس العيش بأخوة وصداقة -إدراك البشر
بصفتهم الخيرة من حيث الجوهر ،وبصفتهم ودودين وخيرين -مشاعر الصداقة والثقة نحو
اآلخرين ،حيث التسامح وقلة العدوانية ،ومشاعر المودة مع اآلخرين -االتجاه نحو توقع الخير

واإلحساس بالتفاؤل بشكل عام -الميل للسعادة والقناعة -مشاعر الهدوء والراحة واالسترخاء
وانتفاء الصراع ،واالستقرار االنفعالي -الميل لالنطالق من خارج الذات ،والقدرة على التفاعل
 -1دعاء شلهوب2016( .م) .األمن النفسي وعالقته بالثقة بالنفس لدى عينة من طلبة كلية التربية جامعة دمشق.
مجلة جامعة البعث .103-75 )4(38
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مع العالم ومشكالته بموضوعية دون تمركز حول الذات -تقبل الذات والتسامح معها وتفهم
االندفاعات الشخصية -الرغبة بامتالك القوة والكفاية في مواجهة المشكالت بدال من الرغبة في
السيطرة على اآلخرين -الخلو النسبي من االضطرابات العصابية أو الذهنية وقدرة منظمة في

مواجهة الواقع -االهتمامات االجتماعية وبروز روح التعاون واللطف واالهتمام باآلخرين(.)1
تفسري النظريات لالمن النفسي:

يعد األمن النفسي مطلبا ضروريا لحياة الفرد والمجتمع؛ فقد ذكرها هللا سبحانه وتعالى

في كتابه العزيز مع نعمه األمن الغذائي ،فقال عز وجل :الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من
خوف( .)2وقد ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن الصحة
الجسمية واألمن النفسي والغذائي يساوي مالك الدنيا ،فقال :من أصبح منكم معافى في جسده

آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا( ،)3وقد رتب ابراهام ماسلو ضمن النظرية

اإلنسانية في سلم الحاجات الحاجة إلى األمن في المرتبة الثانية بعد الحاجات الفسيولوجية
األساسية ،وقد ظهرت العديد من النظريات المفسرة لهذا المتغير منها ،وقد فسر األمن النفسي

العديد من النظريات ،فيرى فرويد ضمن نظرية التحليل النفسي أن األنا هو المسؤول عن توفر
األمن النفسي للمحافظة على ذات الفرد من التهديدات الداخلية والخارجية حيث يقوم األنا في
مهمة حفظ الذات ،وهو يقوم بهذه المهمة فيما يتعلق باألحداث الخارجية ...وهو يقوم بهذه
المهمة فيما يتعلق باألحداث الداخلية ،أما النظرية اإلنسانية ،فيري ماسلو أن األمن النفسي من

الحاجات األساسية التي رتبها في هرمي كاآلتي( :الحاجات الفسيولوجية ،الحاجة إلى األمن،
الحاجة إلى الحب ،الحاجة إلى االنتماء ،الحاجة إلى الحرية ،الحاجة إلى االستقالل ،الحاجة
إلى االعتبار وإثبات الذات ،حاجات المعرفة والفهم ،الحاجة إلى التقدير االجتماعي) ومتى هدد

األمن النفسي للفرد أو إحدى الحاجات األخرى ،فيولد مرضا جسميا أو نفسيا ،وتحقيقها يمنع

المرض ويعيد الصحة كما يحقق إشباعها شعو ار لدى الفرد بالسعادة واالكتفاء والراحة .أما
 -1علي سعد1999( .م) .مستويات األمن النفسي لدى الشباب الجامعي  -بحث ميداني عبر حضاري مقارن
بين طلبة كليات التربية في دمشق ،الكويت ،وأنبره -مجلة جامعة دمشق ،مجلد  ،15العدد األول (.)52-14

 -2سورة قريش ،االية.4،

 -3سنن ابن ماجه الحديث4139 :
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السلوكيون فيعتقدون أن الشعور باألمن النفسي يتم من خالل اكتساب الفرد عادات مناسبة

تساعده على التعامل مع اآلخرين ومواجهة المواقف والتوافق مع البيئة ،ويرون في اإلنسان
تنظيما لعدد من وحدات صغيرة تمثل كل منها ارتباطا بين مثير واستجابة ،ويرتبط األمن النفسي

في اإلسالم ارتباطا وثيقا باإليمان ،بينما يؤكد إيريك إريكسون  Erik H. Eriksonأن عملية
النمو النفسي االجتماعي تتمثل في ثمانية مراحل مختلفة يمر بها الفرد خالل حياته منذ والدته
وحتى موته ،وهي كما المبين بالجدول (.)1
الجدول ()1

تلخيص لمراحل النمو النفسي االجتماعي الثمانية إلريكسون كما بينتها ميللر
(علي الهندواي،

المرحلة

المشكلة النفسية

األولى

الثقة× عدم الثقة

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

االستقاللية ×
الخجل والشك
المبادأة ×الخجل
الصناعة×
الركود

مجموعة
العالقات المهمة

2005م) ()1

عناصر مرتبطة
بالتنظيم

االجتماعي

مرتبط بأمه

الترتيب الكوني

مرتبط بالوالدين

القانون والنظام

االسرة األساسية

نماذج مثالية

الجيران والمدرسة

الشخصية

الجماعات

ورفض السلطة×

الخارجية ،نماذج

فرض الشخصية

القيادة

الوسائل

النفسية-

النفسية-

اجتماعية

الجنسية

العطاء كمقابل
لألخذ

فمية ،تنفسية،
حسية -حركية
(أشكال تعاونية)

االستمرار

شرجية ،تناسلية

والمواصلة

ذكرية ،منعية

السعي والتقليد
(اللعب)

عناصر

عمل األشياء

تكنولوجية

وتكوينها

رؤية إيديولوجية

المراحل

إثبات النفس
والمشاركة

تناسلية
صبيانية– حركية
(تطفلية شاملة)
الكمون

البلوغ

 -1علي الهنداوي2005( .م) .علم نفس النمو -الطفولة والمراهقة ،الطبعـة الثانيـة ،العين :دار الكتاب الجامعي
(.)52-14
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المرحلة

المشكلة النفسية

الوالء
السادسة

والتضامن×
االنعزالية

السابعة

اإلنتاجية×
الركود

مجموعة
العالقات المهمة
أنماط الصداقة،
الجنس،
المنافسة،
التعاون

تقسيم العمل
والمشاركة
المنزلية

عناصر مرتبطة

الوسائل

المراحل

بالتنظيم

النفسية-

النفسية-

االجتماعي

اجتماعية

نماذج للتعاون

انتقاد النفس في

والمنافسة

شخص آخر

الجنسية

التناسلي

تيارات التعليم
والتقاليد
تحقيق الذات من

الثامنة

التوافق× اليأس

البشر (نفس)

الحكمة

خالل الماضي
ومواجهة
العقبات

وفيما يأتي توضيح لطبيعة كل مرحلة من المراحل الثمانية :مرحلة الثقة في مقابل عدم
الثقة (منذ الوالدة وحتى عمر سنتين) :وهي مرحلة الرضاعة والتي تعتبر واحدة من المراحل التي

تؤثر بشكل مباشر على تشكيل الثقة لدى الطفل ،ويمكن تنمية الثقة لدى الطفل في هذه المرحلة
عن طريق الحنان والتعاطف  -مرحلة االستقاللية في مقابل الشعور بالخجل والشك (من سنتين
إلى  4سنوات) :وهي مرحلة مساوية للمرحلة الشرجية التي وضعها فرويد ضمن نظرية التحليل
النفسي ،وفي هذه المرحلة يمكن تنمية مبدأ االستقاللية لدى الطفل عن طريق عدد من

االستراتيجيات مثل تدريبه على إطعام نفسه وتغيير المالبس بمفرده ،ويمكن أن يأتي الفشل في

هذه العمليات البسيطة بنتائج عكسية مثل تنمية شعور بالخجل لدى الطفل -مرحلة المبادأة في
مقابل الشعور بالذنب (من  4سنوات إلى  6سنوات) :وهي المرحلة التي يختبرها الطفل قبل
دخول المدرسة حيث يمكن أن يبدأ الطفل بتطوير عدد من المهارات اإليجابية مثل االستقالل
الذاتي والشعور بالقيمة الشخصية الفردية ،مرحلة االجتهاد في مقابل الشعور بالنقص (من 6

سنوات  12سنة) :وهي مرحلة بدء الدراسة ودخول الطفل عالما جديدا وسط أقرانه ،وقام إريكسون
بتسميتها مرحلة االجتهاد لإلشارة إلى بذل الطفل مجهودا في هذه المرحلة لكي يحدد لنفسه مكانا
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ضمن عالمه الجديد ،مرحلة تعلم الهوية في مقابل اضطراب الهوية (من  12سنة إلى  18سنة):
وهي أحد المراحل الحرجة التي يمر بها الطفل ،حيث يبدأ الطفل في هذه المرحلة بالتحول من
الطفولة للمراهقة ويميل لتحديد هويته وأهدافه ،ويؤدي أي تشتيت يتعرض له الفرد في هذه المرحلة
إلى حدوث اضطرابات في الهوية ،مرحلة تعلم الصداقة الحميمة مقابل العزلة (من  18سنة إلى

 30سنة) :وهي المرحلة التي يبدأ فيه الفرد بتكوين عالقات جدية ،مثل الصداقات والزواج،
وذلك عن طريق تبني بعض السلوكيات االجتماعية ،ويترتب على الفشل في هذه المرحلة ميل
الفرد لالبتعاد عن المجتمع والعزلة ،مرحلة تعلم اإلنتاجية مقابل االستغراق في الذات أو الركود

(من  30سنة إلى  50سنة) :وهي المرحلة التي يبدأ فيها الفرد بتسخير بعض الجهود لآلخرين
مثل اإلنج اب واألبوة واإلنتاج في العمل ،مرحلة تعلم التكامل في مقابل اليأس (من  50سنة
وحتى الموت) :وهي آخر المراحل التنموية التي قد يصل إليها الفرد بعد أن ينجح في جميع

المراحل السابقة ،حيث وإن مر الفرد بجميع المراحل بشكل إيجابي فإنه يكون قد طور بالفعل
كبير من االستقاللية واالجتماعية وتحقيق الذات واالبتعاد عن اليأس (نجمة الزهراني،
ا
قدر
ا
2005م)( ،)1ستعتمد الدراسة الحالية على نظرية إريكسون في تفسير النتائج نظ ار ألنها نظرية

شاملة ،وهي الوحيدة من النظريات التي درست النمو من الميالد حتى آخر العمر ،وتعتبر
السلوك ناجما عن ثالثة عوامل ،وهي :عوامل بيولوجية وعوامل اجتماعية بيئية وعوامل فردية،
وتتصارع هذه العوامل وبتفاعلها يحدث أزمة ،وبانتهاء الصراع يحدث النمو والنضج ،كما يطلق

على نظرية إريكسون النظرية النفسية االجتماعية في النمو حيث إنها تتناول الدوافع الحيوية

واالنفاعلية وطرق التوفيق بينها وبين متطلبات البيئة االجتماعية ،ويرى الباحث أن تفسير

إريكسون لنمو النفسي اجتماعيا وبيولوجيا يسهم في توضيح التغي ارت التي تحدث في السلوك
الشخصي لألفراد نتيجة تعرضهم لظروف ومتغيرات اجتماعية ،ولذلك ستعتمد الدراسة الحالية

على تفسيرات نظرية إريكسون للنمو النفسي ألفراد العينة.

 -1نجمة الزهراني2005( .م) .النمو النفسي  -اجتماعي وفق نظرية أريكسون وعالقته بالتوافق والتحصيل الدراسي
لدى عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف .رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية

جامعة أم القرى.45-33 ،
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وكشفت نتائج دراسة أحمد أبو عره (2017م)( )1وجود عالقة خطية موجبة ودالة إحصائيا

بين درجتي األمن النفسي ودافعية التعلم لدى الطلبة ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ببيرسون

بينهما ( ،)0,489وتؤكد دراسة دعاء شلهوب (2016م)( )2وجود عالقة ارتباطية ذات داللة
إحصائية عند مستوى  ≥0,05بين األمن النفسي والثقة بالنفس ،وتضيف دراسة أحمد الزغبي

()2015

()3

وجود عالقة ذات مستوى متوسط بين األمن النفسي وفاعلية األنا ،ودراسة

( (Zhang &Liu,2015أن األشخاص ذوي الدخل الشهري المرتفع يتمتعون بدرجات عالية
من األمن النفسي ،دراسة عقيل سلس (2013م)( )4أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين األمن النفسي
وممارسة

اإلبداعية

األنشطة

)(Marginson,2012

()5

لدى

طالب

المرحلة

االبتدائية،

وتؤكد

دراسة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الشعور باألمن النفسي

ترجع إلى متغيري الجنس والجنسية ،بينما تؤكد نتائج دراسة ))Zhang &Wang,2011

()6

أن مستوى األمن النفسي للطالب يتأثر بخلفياتهم الثقافية واإلقليمية ،بينما أكدت نتائج دراسة
شاكر جاسم وعفراء خليل (2009م)( )7وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة قوية بين الشعور باألمن

 -1أحمد أبو عرة2017( .م) .الشعور باألمن النفسي وعالقته بدافعية التعلم لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة
رسالة ماجستير غير منشورة كلية الدراسات العليا جامعة القدس المفتوحة.

 -2دعاء شلهوب2016( .م) .األمن النفسي وعالقته بالثقة بالنفس لدى عينة من طلبة كلية التربية جامعة دمشق.
مجلة جامعة البعث .103-75 )4( 38
 -3أحمد الزغبي2015( .م) .األمن النفسي وعالقته بفاعلية األنا لدى عينة من طلبة جامعة دمشق .مجلة اتحاد
الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .41-10 )4( 13

 -4عقيل سلس2013( .م) .األمن النفسي وعالقته باألنشطة اإلبداعية لدى تالميذ الخامس االبتدائي مجلة العلوم
اإلنسانية االجتماعية العدد .257-245 ،13

Marginson, S. (2012). International Student Psychology Security. Social and -5
Behavioral Sciences,86(20)70-79

6- Zhang, B.&Liu, H. (2015). An investigative research on the status of urban
resident's psychological security. Journal of Public Affairs,15(3)311-315

 -7شاكر جاسم وعفراء خليل2009( .م) .األمن النفسي وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طلبة
المرحلة اإلعدادية مجلة العلوم النفسية العدد (87-65 )15
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النفسي والشعور بالوحدة النفسية ،وتؤكد دراسة محمود أبو عودة (2006م)( )1وجود ارتباط بين
النمو النفسي وممارسة األنشطة البيئية واالجتماعية ،حيث تسهم ممارسة األنشطة في تعزيز
الثقة بالنفس ورفع كفاءة األشخاص ذاتيا ،وتضيف نتائج دراسة نجمة الزهراني (2005م)

()2

أن

نظرية إريكسون تؤكد على أهمية سمات الشخصية ،وارتباطها بشكل أو آخر بنمو الشخص
نفسيا واجتماعيا ودور المجتمع واألفراد والتفاعل معهم في نمو الشخصية وتنظيمها ،دراسة جهاد
الخضري (2004م)

()3

عالقة ارتباطية موجبة بين األمن النفسي ،وااللتزام الديني وقوة األنا،

لدى طواقم اإلسعاف الطبية ،وتؤكد نتائج دراسة زيد بهلول (1997م)

()4

وجود عالقة ارتباطية

قوية دالة بين متغيرات األمن النفسي والتحمل .ويتضح مما سبق وجود عالقة بين النمو النفسي
للفرد والظروف االجتماعية المحيطة به ،كما أن المشاركة والتعامل مع اآلخرين وممارسة
األنشطة الحياتية مطلب أساسي لتحقيق النمو النفسي اإليجابي لألشخاص.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي ،وفيما يأتي وصف لإلجراءات التي اتبعت في هذه
الدراسة بما في ذلك:

 منهج الدراسة :من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحث باستخدام المنهجالوصفي التحليلي؛ وهذا لمالءمته لهذا النوع من الدراسات من أجل وصف الظاهرة

موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين متغيراتها وصوال إلى تحقيق
أهداف الدراسة ،واإلجابة على أسئلتها وتفسير نتائجها.

 -1محمود أبو عودة2006( .م) :دراسة لبعض االتجاهات السياسية واالجتماعية وعالقتها بمستويات األمن النفسي
والتوافق الدراسي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة  -رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر.

 -2مرجع سابق.

 -3جهاد الخضري2004( .م ) .األمن النفسي لدى العاملين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة وعالقته ببعض
سمات الشخصية ومتغيرات أخرى ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية.
 -4زيد بهلول سمين (1997م) .األمن النفسي والتحمل لطلبة جامعة بغداد رسالة ماجستير غير منشورة كلية
التربية جامعة بغداد ص.33
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 -مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في إدارة شرق اإلسكندرية

التعليمية خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (2020/2019م) والبالغ

عددهم ( )2978موظفا ،وذلك حسب بيانات قسم اإلحصاء في اإلدارة.
 عينة الدراسة :بداية سعى الباحث إلى اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسةبنسبة مئوية قدرها ()%5؛ أي :ما يعادل ( )149موظفا وموظفة من العاملين بإدارة

شرق التعليمية ،وتم توزيع أداتي الدراسة عليهم جميعا ،تبعا لمتغيرات الدراسة

(الجنس ،التخصص ،والعمر ،المستوى التعليمي ،عدد سنوات الخبرة في العمل)

وألسباب عدة لم يستطيع الباحث استرجاع إال ( )113استبانة وجد أن ( )97منها
تصلح للتحليل اإلحصائي ،والتي اعتبرت عينة الدراسة بالصورة النهائية؛ أي :بنسبة
قدرها ( )%3.07من مجتمع الدراسة األصلي والجدول ( )2يوضح توزيع العينة

حسب متغيرات الدراسة (الجنس ،التخصص ،والعمر ،المستوى التعليمي ،عدد سنوات
الخبرة في العمل).

الجدول ()2

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس ،التخصص ،المستوى التعليمي،
عدد سنوات الخبرة في العمل

المتغير

مستويات المتغير

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذكر

49

%51

أنثى

48

%49

المجموع

97

%100

تعليمي

55

%57

إداري

42

%43

المجموع

97

%100

تحت سن األربعين

42

%43

فوق سن األربعين

55

%57

المجموع

97

%100

شهادة اإلعدادية

11

%11

التخصص

العمر

المستوى التعليمي
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المتغير

عدد سنوات الخبرة في العمل

مستويات المتغير

العدد

النسبة المئوية

دبلوم تجاري

27

%28

بكالوريوس

50

%52

فوق البكالوريوس

9

%9

المجموع

97

%100

أقل من  10سنوات

8

%8

أقل من  15سنة

16

%16

أقل من  20سنة

30

%31

أقل من  25سنة

31

%31

أقل من  30سنة

12

%12

المجموع

97

%100

أدوات الدراسة:
بهدف جمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة استخدم الباحث أداتين؛ األولى :لقياس التباعد

االجتماعي ،والثانية :لقياس مستوى األمن النفسي ،وفيما يأتي توضيح ذلك:
أوًال -استبيان التباعد االجتماعي:

قام الباحث بإعداد استبان للتباعد االجتماعي؛ لتحقيق أحد أهداف الدراسة الحالية ،التأكد

من تقب ل وممارسة المحافظة على وجود مسافة أو مساحة بين األشخاص من خالل توفير أداة
سيكو مترية مستمدة من البيئة المصرية لقياس ذلك ،وقد أجرى الباحث مراجعة محية لبعض

المصادر العربية واألجنبية منها استبانة (مرزوقة القويضي ودالل البديوي ويس ار الخشاب،

2019م) ( ،)1ومقياس العزلة االجتماعية والوجدانية خرباش هدى وتزكرات عبد الناصر وطوبال
فطيمة2018( .م)( )2ومقياس العزلة االجتماعية لدى يونج –جير فيلد وفان تيلبورج De-Jong
 -1استبيان التباعد االجتماعي متاحة على الموقعhttps://www.surveymonkey.com/r/38QHY77 :
 -2خرباش هدى وتزكرات عبد الناصر وطوبال فطيمة2018( .م) .العزلة الوجدانية واالجتماعية لدى الطالب
الجامعي في ضوء بعض المتغيرات :السن والمستوى الدراسي مستوى التحصيل وظروف الدراسة (مقيم /غير
مقيم) .مجلة وحدة البحث العلمي في تنمية الموارد البشرية .103-79 )2( 9
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 Grieved & Van Tilburgترجمة عادل عبد هللا (2000م)( ،)1ومقياس الشعور بالوحدة
النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية من إعداد علي شنان وعبد القادر رحيم (2011م)( ،)2وحيدر
سكر (2006م)( )3لقياس العزلة االجتماعية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية ،وذلك الستقراء ما ورد
في التراث النظري السيكولوجي ،باإلضافة إلى الرجوع إلى نتائج بعض الدراسات السابقة ،ويهدف
هذا االستبيان إلى قياس التباعد االجتماعي وفقا لما يدركه العاملون في المؤسسات التعليمية

وما يخبرونه من وحدة ،ومدى تقيمهم لتباعدهم االجتماعي عن اآلخرين ،وانخفاض معدل
تواصلهم معهم ،ويتألف االستبيان من خمسة أبعاد رئيسية هي (مفهوم التباعد االجتماعي ،تأثير

التباعد االجتماعي على العالقات االجتماعية ،طرق التواصل بينهم ،ومصادر الحصول على
المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد أثناء التباعد االجتماعي ،التصورات للحياة بعد
التباعد االجتماعي) ،وقد راعى الباحث في صياغة عبارات المقياس عدة اعتبارات منها( :أن

تكون في شكل عبارات قصيرة قدر اإلمكان حتى يسهل فهمها ببساطة ،وإال تحتمل أكثر من

معنى في وقت واحد ،وأن تكون هناك عبارات إيجابية وعبارات أخرى سلبية لقياس آراء
المفحوصين) ،ويتألف هذا االستبيان من ( )34عبارة يوجد أمام كل منها ثالثة بدائل هي (نعم–

إلى حد ما -ال) تأخذ الدرجات ( )3-2-1على التوالي باستثناء العبارات التي تحمل أرقاما
( )2-18-13—8-6- 34فتتبع عكس هذا التدريج ،وبذلك تتراوح الدرجة الكلية لالستبيان بين
( ،)102-34وتدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع معدل إحساس الفرد بالتباعد االجتماعي،
والعكس صحيح.

 -1عادل عبد هللا محمد2000( .م) .دراسات في الصحة النفسية .القاهرة :دار الرشاد.
 -2علي شنان علي وعبد القادر رحيم2011( .م) .بناء أداة لقياس الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة المرحلة
الثانوية .مجلة آداب البصرة العدد (.388-365 )57
 -3وحيد كريم سكر2006( .م) .العزلة االجتماعية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية .مجلة كلية التربية األساسية
العدد (.132-117 )48
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الجدول ()3
توزيع المحاور وبنود استبيان التباعد االجتماعي
أرقام العبارات

العبارات

المحاور

5،4،3،2،1

5

12 ،11 ،10،9،8،7،6

7

األثر السلبي للتباعد االجتماعي واإليجابي

20،19،18،17،16،15،14،13،21

9

التواصل مع اآلخرين في التباعد االجتماعي

26،25،24،23،22

5

34،33،32،31،30،29،28،27

8

ماهية التباعد االجتماعي
التعايش مع التباعد االجتماعي

التصورات عن أصدقائي مع التباعد االجتماعي

34

المجموع

وقد تم التحقق من الشروط السيكو مترية لالستبيان من خالل العينة األساسية حيث تم
حساب كل من الثبات والصدق كما يأتي:
 -ثبات األداة :تم حساب ثبات االستبيان من خالل معادلة الفا كرونباخ بعد تطبيق المقياس

على عينة استطالعية من  30موظفا وموظفة بواقع ( 15موظفا 15 ،موظفة) ،والجدول

اآلتي يوضح ثبات كل محور من محاور المقياس ،ومجموعه الكلي:
الجدول ()4

يوضح ثبات مقياس التباعد االجتماعي ومحاوره
المحاور

معامل الثبات

األول

ماهية التباعد االجتماعي

0.772

الثاني

التعايش مع التباعد االجتماعي

0.799

الثالث

األثر السلبي للتباعد االجتماعي واإليجابي

0.834

الرابع

التواصل مع اآلخرين في التباعد االجتماعي

0.846

التصورات عن أصدقائي مع التباعد االجتماعي

0.861

الخامس

المجموع الكلي

0.953

يتضح من الجدول ( )4أن معامالت الثبات كلها مقبولة ألنها أكبر من  ،0.7والتي

تمثل الحد األدنى لقبول معامل الثبات.
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 -صدق األداة :يعد الصدق من الخصائص المهمة التي ينبغي التأكد منها ألنه من خالل

الصدق نعرف مدى صالحية االستبانة على قياس الظاهرة التي يراد دراستها ،ومن خاللها

نتأكد من أن االستبانة تقيس فعال ما وضعته ألجله (عبد الرحمن عدس2003،م)( ،)1وقد
تم حساب صدق األداة بطريقتين ،وهما:

= الصدق الظاهري :وهو تقدير عدد من الخبراء والمختصين لمدى تمثيل فقرات االستبانة

للصفة المراد قياسها (أحمد عودة2008 ،م)( ،)2وفي الدراسة الحالية قام الباحث بعرض

االستبانة على ( )7سبع من الخبراء والمختصين في مجال التربية وعلم النفس للوقوف

على مدى صالحية الفقرات وتمثيلها للمحاور والصفة المراد قياسها ،وكانت نسبة االتفاق
عالية بين الخبراء ،وبذلك تحقق الصدق الظاهري لالستبانة.

= االتساق الداخلي لمقياس التباعد االجتماعي :ونعرف عن طريقة هل تنتمي عبارات كل
محور لهذا المحور أ م ال عن طريق حساب معامالت االرتباط بين عبارات كل محور

بالمجموع الكلي للمحور ،فإذا كانت قيمة معامل االرتباط دالة دل ذلك على انتماء
العبارات لهذا المحور ،كما يتم حساب أيضا ارتباط مجموع كل محور بالمجموع الكلي
للمقياس ،فإذا كانت معامالت االرتباط دالة دل ذلك على اتساق المقياس ،وفيما يأتي

الجداول التي توضح ذلك (وقد تم استخدام بيانات العينة االستطالعية لحساب معامالت

االرتباط):

 -1عبد الرحمن عدس2003( .م) .برنامج القياس والتقويم في التربية :القدس :جامعة القدس المفتوحة.
 -2أحمد عودة2008( .م) .القياس والتقويم في العملية التدريسية .عمان :دار الفكر.
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الجدول ()5
يوضح ارتباط عبارات المحاور بمجموعها الكلي
مسلسل

1

ارتباط
عبارات
المحور
الثاني
بمجموعه
الكلي
0.722

0.603

2
3

0.563
0.423

4
5

مسلسل

1

ارتباط
عبارات
المحور
الخامس
بمجموعه
الكلي

مسلسل

1

ارتباط
عبارات
المحور
الرابع
بمجموعه
الكلي

مسلسل

1

ارتباط
عبارات
المحور
الثالث
بمجموعه
الكلي

مسلسل

1

ارتباط
عبارات
المحور
األول
بمجموعه
الكلي

0.677

0.621

0.619

0.418

0.603

0.530

2

0.465

2

2

0.653

2

3

0.653

3

0.516

3

0.649

3

0.696

0.645

0.557

4

4

0.384

4

0.663

4

0.577

5

0.711

5

0.527

5

0.750

5

0.350

0.655

6

0.515

6

0.605

6

7

0.759

7

0.535

7

0.482

8

0.629

8

0.517

9

0.644

يتضح من الجدول ( )5أن كل معامالت االرتباط دالة عند  0.05ألنها أكبر من قيمة
االرتباط الجدولية .0.361
الجدول ()6
يوضح ارتباط مجموع كل محور بالمجموع الكلي للمقياس
ارتباط مجموع كل محور بالمجموع

المحاور

الكلي

االول

ماهية التباعد االجتماعي

0.768

الثاني

التعايش مع التباعد االجتماعي

0.930

الثالث

األثر السلبي للتباعد االجتماعي واإليجابي

0.846

الرابع

التواصل مع اآلخرين في التباعد االجتماعي

0.969

التصورات عن أصدقائي مع التباعد االجتماعي

0.904

الخامس
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يتضح من الجدول ( )6أن كل معامالت االرتباط دالة عند  0.05ألنها أكبر من قيمة
االرتباط الجدولية .0.361
ثانيا -مقياس األمن النفسي:
ً
تم بناء هذا المقياس من خالل الخطوات اآلتية:

 الهدف من بناء هذا المقياس هو تحديد درجة العاملين بالمؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليمية فيإدارة ش ـ ـ ـ ـ ــرق التعليمية باإلس ـ ـ ـ ـ ــكندرية باألمن النفس ـ ـ ـ ـ ــي في ظل أزمة فيروس كورونا
المستجد ).)COVID-19

 مراجعـة األدب النظري في المقيـاس واالطالع على المقـاييس االتيـة( :مقيـاس األمنالنفسـ ـ ــي علي المحمداوي (2007م)

()1

المكون من ( )52عبارة بسـ ـ ــتة بدائل موزعة

على س ـ ــتة مجاالت ،وهي إش ـ ــباع الحاجات األس ـ ــاس ـ ــية ،االس ـ ــتقرار واالطمئنان إلى
المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبـل ،ارتبـاط الفرد بعقيـدتـه ،تقبـل الـذات ،اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام المنطق العلمي في حـل

المشــكالت ،احترام القانون والنظام؛ ومقياس األمن النفســي من إعداد أشــرف ش ـريت

وأحالم عبد هللا (2006م)( ،)2صـ ـ ــمم ضـ ـ ــمن د ارسـ ـ ــة ارتقائية بعنوان األمن النفسـ ـ ــي
أبعاده ومحدداته من الطفولة إلى الرشد ،تمت هذه الدراسة على مجموعة من األفراد
تختلف أعمارهم من الطفولة المتأخرة إلى مرحلة الرشـ ـ ـ ــد ،ويهدف المقياس الكشـ ـ ـ ــف
عن األبعاد التي تنتظم حول مفهوم األمن النفس ـ ـ ــي ،ويتألف المقياس من ص ـ ـ ــورتين
(أ– ب) حول األبعـاد العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة اآلتيـة :التقبـل االجتمـاعي والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـدة االجتمـاعيـة
والطمــأنينــة النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة ،الوعي بــالــذات ،اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار العالقــات ،واالنتمــاء ،واإليمــان،

واالستقالل ،والطموح والعمل؛ مقياس الشعور باألمن من إعداد ابراهام ما سلو ،وهو
يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمـ ــل على ( )75عبـ ــارة .وقـ ــام بتعريبـ ــه كـ ــل من :كمـ ــال دواني وعيـ ــد دراني

 -1علي جبارة المحمداوي2007( .م) .أثر االتجاه الروحي المادي والشعور باألمن النفسي في السلوك االجتماعي
لدى طلبة الجامعة .رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد.

 -2أشرف شريت وأحالم عبد هللا2006( .م) .األمن النفسي :أبعاده ومحدداته من الطفولة إلى الرشد دراسة
ارتقائية .مجلة التربية المعاصرة ،العدد (.87-53 )73
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(1983م)( ،)1وهو معدل على البيئة األردنية ،وقد حدد ماسـ ــلو أبعاد األمن النفسـ ــي

كما يأتي :الشـ ـ ـ ـ ـ ــعور بالتقبل والحب وعالقات المودة والتعاون مع اآلخر والشـ ـ ـ ـ ـ ــعور
باالنتماء إلى الجماعة والمكانة فيها ،والشعور بالسالمة ،وغياب مهددات األمن).

 من خالل الخطوات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقـة تم تحـديـد األبعـاد المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركـة ،والتي تـدل على أنهـامكونات أسـ ـ ــاسـ ـ ــية ال ترتبط ببيئة المفحوصـ ـ ــين ،وهذه األبعاد هي :الشـ ـ ــعور بالتقبل
والحب وعالقات المودة والش ـ ـ ـ ـ ـ ــعور باالنتماء إلى الجماعة ،التقبل االجتماعي ،تقبل
الذات ،الثقة بالعالقات ،األمن الذاتي ،الوعي بالذات ،األمن االجتماعي ،االستقرار.

أمـا األبعـاد المختلف فيهـا فهي :ارتبـاط الفرد بـالعقيـدة ،اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام المنطق في حـل
المش ــكالت ،احترام القانون والنظام ،المس ــاندة االجتماعية ،العمل .ويرجع االختالف
إلى عينات الد ارسـ ــة والبيئات التي طبقت فيها الد ارسـ ــة ،واألهداف التي يسـ ــعى إليها
كل باحث من إجراء دراسته.
 من كل ما س ـ ـ ـ ــبق فقد تم اختيار األبعاد الخمس ـ ـ ـ ــة اآلتية (الطمأنينة النفس ـ ـ ـ ــية ،تقبلالذات ،االسـ ـ ــتقرار األسـ ـ ــري ،االنتماء إلى الجماعة ،التقبل االجتماعي كإبعاد ينتظم

عليها األمن النفس ـ ــي ،وتم ص ـ ــياغة عبارات المقياس في ص ـ ــورته األولية من ()40
عبارة ،موزعة على خمسـ ـ ـ ـ ــة أبعاد ويقابل كل عبارة ثالثة بدائل لألجوبة هي( :نعم/
أحيـانـا /ال) وتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح كـالتـالي )1،2،3( :إذا كـانـت العبـارات موجبـة ( )3،2،1إذا

كـانـت العبـارة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالبـة على الترتيـب ،ويوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الجـدول ( )7توزيع العبـارات على
األبعاد.

 -1كمال دواني وعيد دراني1983( .م ) .اختبار ما سلو للشعور باألمن النفسي .مجلة دراسات العلوم اإلنسانية
العدد (.49-33 )2
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الجدول ()7
توزيع المحاور وبنود مقياس األمن النفسي
المحاور

أرقام العبارات

العبارات

التقبل االجتماعي

7،6،5،4،3،2،1

7

االنتماء إلى الجماعة

15،14،13،12،11،10،9،8

8

االستقرار األسري

26،25،24،23،22،21،20،19،18،17،16

11

تقبل الذات

34،33،32،31،30،29،28،27

8

الطمأنينة النفسية

40،39،38،37،36،35

6
40

المجموع

وقد تم التحقق من الشروط السيكو مترية للمقياس من خالل العينة األساسية حيث تم
حساب كل من الثبات والصدق كما يأتي:
 -الثبات :تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل الفا كرونباخ بعد تطبيق المقياس

على عينة استطالعية من  30موظف وموظفة بواقع ( 15موظفا 15 ،موظفة)،

والجدول اآلتي يوضح ثبات كل محور من محاور المقياس ومجموعه الكلي:
الجدول ()8
يوضح ثبات مقياس األمن النفسي ومحاوره

معامل الثبات

المحاور
األول

التقبل االجتماعي

0.850

الثاني

االنتماء إلى الجماعة

0.849

الثالث

االستقرار األسري

0.866

الرابع

تقبل الذات

0.883

الخامس

الطمأنينة النفسية

0.763

المجموع الكلي

0.960

يتضح من الجدول ( )8أن معامالت الثبات كلها مقبولة ألنها أكبر من  ،0.7والتي

تمثل الحد األدنى لقبول معامل الثبات.
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 الصدق :تم حساب صدق المقياس بطريقتين مختلفتين ،وهما:= صدق المحكمين :تم استخدام صدق المحكمين بعد توزيع استمارة تحكيم على ()7
سبعة أساتذة مختصين في علم النفس التربوي والقياس والتقويم والصحة النفسية،

وبعد جمع االستمارات واالطالع عليها وجد موافقة األساتذه المحكمين على كل

عبارات المقياس نظ ار ألنها تقيس األبعاد الخاصة بها ،وكان هناك مالحظات حول
صياغة بعض العبارات وتم تعديلها.
= االتساق الداخلي لمقياس األمن النفسي :ونعرف عن طريقة هل تنتمي عبارات كل
محور لهذا المحور أم ال عن طريق حساب معامالت االرتباط بين عبارات كل محور

بالمجموع الكلي للمحور ،فإذا كانت قيمة معامل االرتباط دالة دل ذلك على انتماء
العبارات لهذا المحور ،كما يتم حساب أيضا ارتباط مجموع كل محور بالمجموع

الكلي للمقياس ،فإذا كانت معامالت االرتباط دالة دل ذلك على اتساق المقياس،
وفيما يأت ي الجداول التي توضح ذلك (وقد تم استخدام بيانات العينة االستطالعية
لحساب معامالت االرتباط):

مسلسل

1
2
3
4
5
6
7

ارتباط
عبارات
المحور
األول
بمجموعه
الكلي
0.518
0.559
0.526
0.501
0.530
0.521
0.463

الجدول ()9
ارتباط عبارات المحاور بمجموعها الكلي

مسلسل

1
2
3
4
5
6
7
8

ارتباط
عبارات
المحور
الثاني
بمجموعه
الكلي
0.602
0.661
0.434
0.628
0.499
0.649
0.523
0.589

مسلسل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ارتباط
عبارات
المحور
الثالث
بمجموعه
الكلي
0.539
0.343
0.460
0.345
0.334
0.405
0.406
0.477
0.465
0.431
0.540
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مسلسل

1
2
3
4
5
6
7
8

ارتباط
عبارات
المحور
الرابع
بمجموعه
الكلي
0.604
0.677
0.603
0.653
0.645
0.711
0.655
0.482

مسلسل

1
2
3
4
5
6

ارتباط
عبارات
المحور
الخامس
بمجموعه
الكلي
0.618
0.748
0.699
0.705
0.762
0.680
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يتضح من الجدول ( )9أن كل معامالت االرتباط دالة عند  0.05ألنها أكبر من قيمة
االرتباط الجدولية .0.361
الجدول ()10
ارتباط مجموع كل محور بالمجموع الكلي للمقياس
ارتباط مجموع كل محور

المحاور

بالمجموع الكلي

األول

التقبل االجتماعي

0.701

الثاني

االنتماء إلى الجماعة

0.853

الثالث

االستقرار األسري

0.769

الرابع

تقبل الذات

0.864

الخامس

الطمأنينة النفسية

0.754

يتضح من الجدول ( )10أن كل معامالت االرتباط دالة عند  0.05ألنها أكبر من قيمة
االرتباط الجدولية 0.361
المعالجات اإلحصائية :من أجل معالجة البيانات إحصائيا استخدم الباحث الرزمة

اإلحصائية للبحوث االجتماعية ( ،)SPSSوذلك باستخدام المعالجات اآلتية:

 المتوسطات الحسابية والتك اررات والنسب المئوية واالنحراف المعياري. اختبار(ت) لمجموعتين مستقلتين Independent Test اختبار تحليل التباين األحادي One Way ANOVAنتائج الدراسة :سعت الدراسة إلى اإلجابة عن عدة أسئلة وفحص عدة فرضيات ،وذلك

لبلوغ أهدافها ،حيث يتم خالل هذا الجزء عرض نتائج اإلجابة عن األسئلة ونتائج فحص

الفرضيات في ضوء إجابات أفراد العينة.

القسم األول -النتائج املتعلقة بإجابة أسئلة الدراسة:

اإلجابة على السؤال األول :ما مستوى تقبل التباعد االجتماعي وممارسته لدى العاملين

بالمؤسسات التعليمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ((COVID-19؟ استخدم الباحث
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واعتمد المستويات اآلتية لتقدير درجة تقبل التباعد
االجتماعي وممارسته (المحافظة على وجود مسافة أو مساحة بين األشخاص) لدى أفراد عينة
الدراسة -1( :أقل من  )1.67درجة تقبل وممارسة التباعد االجتماعي منخفض -1.67( -أقل

من  )2.33درجة تقبل وممارسة التباعد االجتماعي متوسط )3-2.33( -درجة تقبل وممارسة
التباعد االجتماعي مرتفع حيث تقابل الدرجة 1نسبة مئوية  ،%33.33وتقابل الدرجة 1.67
نسبة مئوية  ،%55.67وتقابل الدرجة  2.33نسبة مئوية  ،%77.67وتقابل الدرجة  3نسبة
مئوية  )%100ونتائج الجدول ( )11تبين ذلك:
الجدول ()11

متوسطات االستجابة واالنحراف المعياري وتقدير درجة تقبل التباعد االجتماعي وممارسته
م
0
1

2

3
4

5
0
6
7

عبارات االستبيان

النسبة المئوية لالستجابات
إلى
ال
نعم
حد ما
أوال :ماهية التباعد االجتماعي

المعالجة الحصائية
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

يعد التباعد االجتماعي
ضروريا لتجنب الرذاذ
2.10
30
27
40
المحمل بالفيروس في
الهواء.
يقصد بالتباعد االجتماعي
حافظ على التباعد
2,59
10
19
68
الجسدي ،لكن ابق على
اتصال بالناس اجتماعيا.
التباعد االجتماعي يكون
2.24
31
11
55
في ارتداء الكمامة فقط.
التباعد االجتماعي يعني
وجود مسافة تصل إلى 6
2,54
8
24
65
أقدام ( 1.8متر) بينك
واآلخرين.
التباعد االجتماعي ليس له
1.11
90
6
1
عالقة بالمصافحة باأليدي.
10.58
15
الدرجة الكلية للمحور األول
ثانيا :التعايش مع التباعد االجتماعي
أجد صعوبة مع نظام
2.39
10
39
48
التباعد االجتماعي اليومي.
أي :أن الحفاظ على مسافة
2.01
22
52
23
جسدية تبلغ  6أقدام (1.8
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0,66

التقدير

متوسط

0,58

مرتفع

0,57

متوسط

0,64

مرتفع

0,68

منخفض

3.58

متوسط

0,58

مرتفع

0,56

متوسط
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م

عبارات االستبيان

النسبة المئوية لالستجابات
إلى
ال
نعم
حد ما

المعالجة الحصائية
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

متر) يساعد على إيقاف
انتشار فيروس كورونا.
أنفذ التباعد االجتماعي
8
على أنه الحد من
االتصال الوثيق بيني وبين
1.05
92
4
1
اآلخرين في مجتمع ،حتى
لو لم أكن مريضًا أو
معرضًا للخطر.
أشجع غسل اليدين بشكل
9
2,34
7
34
56
منتظم.
أشعر بالسعادة عند تعاملي
10
1.82
36
42
19
مع اآلخرين في ظل نظام
التباعد االجتماعي.
الحفاظ على التباعد
11
1.02
95
2
0
الجسدي أمر مهم ،حتى لو
لم تكن مريضًا.
أشعر مع التباعد
12
1.01
96
1
0
االجتماعي بالتجاهل من
أصدقائي وجيراني.
11.64
21
الدرجة الكلية للمحور الثاني
ثالثا :األثر السلبي للتباعد االجتماعي واليجابي
0
أثر التباعد االجتماعي سل ًبا
13
1,04
95
0
2
على عالقاتي االجتماعية.
تسبب التباعد االجتماعي
14
1,64
38
55
4
لي الشعور بالوحدة لعدم
رؤيتي ألصدقائي.
ساعدني التباعد االجتماعي
15
2.38
22
16
59
على اكتشاف مواهب
جديدة.
جعلني التباعد االجتماعي
16
1.29
71
23
3
أكثر اهتما ًما بالعبادات.
أثر التباعد االجتماعي
17
1.32
65
25
7
إيجابًا على عالقاتي
االجتماعية.
التباعد االجتماعي كان لي
18
1.82
36
42
19
فرصة للعزلة عن الناس.
أفتقد إلى مؤازرة اآلخرين
19
2.57
10
22
65
مع التباعد االجتماعي.
أفقدني التباعد االجتماعي
20
2,24
31
11
55
وجود الصديق الحميم.
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التقدير

0,57

منخفض

0,64

مرتفع

0,56

متوسط

0.89

منخفض

0.96

منخفض

4.17

منخفض

0,77

منخفض

0.54

منخفض

0.43

مرتفع

0.51

منخفض

0,68

منخفض

0,55

متوسط

0,58

مرتفع

0,57

متوسط
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م

عبارات االستبيان

النسبة المئوية لالستجابات
إلى
ال
نعم
حد ما

المعالجة الحصائية
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

تسبب التباعد االجتماعي
21
في شعور بالملل.
15.3
27
الدرجة الكلية للمحور الثالث
رابعا :التواصل مع الخرين في التباعد االجتماعي
0
أرى عدم الحاجة لعرض
22
الملصقات داخل مكان
1.87
42
26
29
العمل لتوضح الطريقة
الصحيحة للتواصل مع
اآلخرين.
أفضل عرض ملصقات
23
داخل مكان العمل عن
2,76
5
13
79
إتيكيت العطس ،والذي
يساهم في التقليل من
انتشار ).)COVID-19
لم أهتم بتطبيق نظام
24
1,05
93
3
1
التباعد االجتماعي.
أفضل االستمرار في تقديم
25
التوعية عن طريق قنوات
1.92
36
32
29
التواصل المستخدمة في
مكان العمل.
أفضل وسائل االتصال
26
المرئية مع التباعد
1.88
33
42
22
االجتماعي لالطمئنان على
أهلي وأصدقائي.
9.48
15
الدرجة الكلية للمحور الرابع
خامسا :التصورات عن اصدقائي مع التباعد االجتماعي
0
ستكون الحياة بعد التباعد
27
1.72
46
32
19
االجتماعي أفضل.
يؤلمني التعامل مع
28
األصدقاء بعد تغير
2,63
6
24
67
طباعهم معي أثناء التباعد
االجتماعي.
ال يوجد إال عدد قليل من
29
األصدقاء أستطيع التعامل
1.82
36
42
19
معهم بعد فترة التباعد
االجتماعي.
اكتشفت أنني ليس لدي في
30
2,41
19
19
59
الواقع أصدقاء مخلصين.
كلما كان الوقت الذي
31
1,01
96
1
0
سيقضيه الناس مع بعضهم
0

0
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1,0

التقدير

0,64

منخفض

4.62

متوسط

0.43

متوسط

0.81

مرتفع

0,68

منخفض

0,53

متوسط

0,54

متوسط

3.93

متوسط

0,55

متوسط

0,64

مرتفع

0,55

متوسط

0.43

مرتفع

0.51

منخفض
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م

عبارات االستبيان

أقل ،كلما قلت فرص
حدوث العدوى بكورونا.
أتشكك في موقف كثير من
32
أصدقائي بعد أحداث فترة
التباعد االجتماعي.
ال أجد أشخاص مخلصين
33
من حولي.
أشعر أنني أصبحت قريب
34
اجتماعيا من عدد كبير من
األصدقاء في ظل التباعد
االجتماعي.
الدرجة الكلية للمحور الخامس
الدرجة الكلية

النسبة المئوية لالستجابات
إلى
ال
نعم
حد ما

المعالجة الحصائية
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

التقدير

7

25

65

1.40

0,68

منخفض

0

2

95

1,02

0,68

منخفض

29

32

36

1.92

0,54

متوسط

13.93
60.93

3.85
8.49

متوسط
متوسط

24
102

ويتضح من الجدول ( )11أن تقبل التباعد االجتماعي وممارسته حصل على تقدير
متوسط بقيمة مقدرها ( )60.93ألن النسبة المئوية للمتوسط الحسابي ( ،)%59.74وهو يمثل
درجة متوسطة ،وأن العبارات التي حصلت على تقدير مرتفع لتقبل التباعد االجتماعي وممارسته
هي .)30 ،28 ،23 ،19 ،15 ،9 ،6 ،4 ،2( :أما العبارات التي حصلت على تقدير متوسط
لتقبل التباعد االجتماعي وممارسته ،فهي،27 ،26 ،25 ،22 ،20 ،18 ،10 ،7 ،3 ،1( :

 ،)34 ،29والعبارات التي حصلت علي تقدير منخفض هي،14 ،13 ،12 ،11 ،8 ،5( :
 .)33 ،32 ،24،31 ،21 ،17 ،16ويمكن تفسير القدرة على تقبل التباعد االجتماعي

وممارسته لدى العاملين بالمؤسسات التعليمية بإدارة شرق اإلسكندرية التعليمية على أنها المرونة
النفسية في أوقات األزمات؛ أي :أنها القدرة على تغيير المواقف واإلجراءات الواجب اتخاذها

عند ظهور أحداث جديدة أو غير متوقعة .وتتيح لنا هذه المهارة التعامل بسهولة أكبر مع األزمات

والمواقف الصعبة ،دون الحاجة إلى فترات طويلة من الزمن.

اإلجابة على السؤال الثاني :ما مستوى درجات األمن النفسي لدى العاملين بالمؤسسات

التعليمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ()COVID-19؟ استخدم الباحث المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واعتمد المستويات اآلتية لتقدير الشعور باألمن النفسي لدى

أفراد عينة الدراسة -1( :اقل من  )1.67درجة تقبل التباعد االجتماعي وممارسته منخفض-
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( -1.67أقل من  )2.33درجة تقبل التباعد االجتماعي وممارسته متوسط )3-2.33( -درجة
تقبل التباعد االجتماعي وممارسته مرتفع ،حيث تقابل الدرجة  1نسبة مئوية  ،%33.33وتقابل
الدرجة  1.67نسبة مئوية  ،%55.67وتقابل الدرجة  2.33نسبة مئوية  ،%77.67وتقابل

الدرجة  3نسبة مئوية  ،)%100ونتائج الجدول ( )12تبين ذلك:
الجدول ()12

متوسطات االستجابة واالنحراف المعياري وتقدير درجة الشعور باألمن النفسي
النسبة المئوية لالستجابات
م
0
1
2
3
4
5
6
7
0
8
9
10
11
12

عبارات المقياس

نعم

أحيانا

ال

المعالجة الحصائية
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

التقييم

أوال :التقبل االجتماعي
أشعر بأن لي قيمة كبيرة في
12
16
69
الحياة.
أفكاري وآرائي تنال تقدير
71
23
3
اآلخرين واحترامهم.
أشعر بثقة اآلخرين بقدراتي في
65
25
7
التعامل مع أزمة فيروس
كورونا المستجد.
36
42
19
ينظر الناس لي باحترام وتقدير.
تقديري واحترامي اآلخرين
7
22
68
يشعرني باألمان.
أحب العيش بين الناس والتعامل
21
11
65
معهم.
8
24
65
أشعر بتقبل ومحبة اآلخرين لي.
21
الدرجة الكلية للمحور االول
ثانيا :االنتماء إلى جماعة
أتمتع بحياة اجتماعية سعيدة
35
22
40
رغم أزمة فيروس كورونا
المستجد.
أشارك أقاربي في السراء
10
19
68
والضراء.
أضفي على اآلخرين روح
21
11
65
المرح.
8
24
65
أعامل اآلخرين معاملة حسنة
أتعرض إلى الكثير من
36
42
19
المضايقات في ظل أزمة
فيروس كورونا المستجد.
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2,59

0.43

مرتفع

1.29

0.51

متوسط

1.40

0,68

متوسط

1,82

0,55

متوسط

2,63

0,58

مرتفع

2,45

0,57

مرتفع

2.58
14.76

0,64
4.28

مرتفع
متوسط

2.05

0,66

متوسط

2,59

0,58

مرتفع

2,45

0,57

مرتفع

2,58

0,64

مرتفع

1.82

0,55

متوسط
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النسبة المئوية لالستجابات
م

عبارات المقياس

نعم

أحيانا

أعيش في حالة من الحذر
والترقب في ظل أزمة فيروس
13
كورونا المستجد.
أستطيع التعامل مع مشكالتي
39
48
وحلها في ظل أزمة فيروس
14
كورونا المستجد.
أشعر أن حياتي مهددة بالخطر
2
1
في ظل أزمة فيروس كورونا
15
المستجد.
24
الدرجة الكلية للمحور الثاني
ثالثا :االستقرار األسري
0
أتوقع الخير من الناس حولي في
21
55
ظل أزمة فيروس كورونا
16
المستجد.
أشعر بأنني موفق في حياتي
38
46
اليومية في ظل أزمة فيروس
17
كورونا المستجد.
أثق في قدرتي على حماية نفسي
12
79
في ظل أزمة فيروس كورونا
18
المستجد.
أرى أن الحياة تسير من سيء
0
3
19
إلى أسوأ.
تنقصني مشاعر الدف من
25
35
20
الوالدين.
أشعر باألمان واالطمئنان في
11
39
حياتي في ظل أزمة فيروس
21
كورونا المستجد.
أشعر بتحسن في حياتي عن
22
59
22
الماضي.
17
33
أتقبل نقد اآلخرين.
23
24
59
أشعر بالبهجة والسرور.
24
أشعر بالحزن وأبكي دائما في
4
3
ظل أزمة فيروس كورونا
25
المستجد.
أحتقر نفسي وألومها طول
3
3
26
الوقت.
33
الدرجة الكلية للمحور الثالث
رابعا :تقبل الذات
0
50

21
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ال

المعالجة الحصائية
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

التقييم

26

2.25

0,66

متوسط

10

2,39

0,58

مرتفع

94

1.04

0,55

منخفض

17.17

4.93

متوسط

21

2,35

0.41

مرتفع

13

2,34

0.54

مرتفع

6

2,75

0.43

مرتفع

94

1,06

0.51

منخفض

37

1.97

0,68

متوسط

47

1.92

0,55

متوسط

16

2.44

0,58

مرتفع

47
14

1,85
2,46

0,57
0,64

متوسط
مرتفع

90

1,10

0,55

منخفض

91

1,09

0,52

منخفض

21.33

5.97

متوسط
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النسبة المئوية لالستجابات
م

عبارات المقياس

نعم

أحيانا

ال

ثقتي في نفسي ليست على ما
يرام في ظل أزمة فيروس
27
كورونا المستجد.
أشعر بالخوف من وقت إلى
51
17
29
آخر في ظل أزمة فيروس
28
كورونا المستجد.
أنام نوما هادئا رغم أزمة
16
25
56
29
فيروس كورونا المستجد.
القلق على المستقبل يزعج
36
42
19
حياتي في ظل أزمة فيروس
30
كورونا المستجد.
كثيرا ما ينتابني الرغبة في
ً
33
42
22
البكاء في ظل أزمة فيروس
31
كورونا المستجد.
أخاف من العدوى باألمراض
6
24
67
في ظل أزمة فيروس كورونا
32
المستجد.
أشعر بأن معنوياتي عالية في
6
24
67
ظل أزمة فيروس كورونا
33
المستجد.
يزعجني اإلصابة بالعدوة من
16
29
52
 34األشخاص المحطين بي في ظل
أزمة فيروس كورونا المستجد.
24
الدرجة الكلية للمحور الرابع
خامسا :الطمأنينة النفسية
أحتاج لحماية األهل واألقارب
36
42
19
35
ألعيش بأمان مع أزمة كورونا.
أشعر باالرتياح والرضا عن
25
64
8
ظروف حياتي رغم أزمة
36
كورونا.
36
42
19
أفتقد إلى مؤازرة اآلخرين.
37
قيمي الدينية تشعرني باألمن
19
25
53
38
واالطمئنان مع أزمة كورونا.
أواجه صعوبة في التعامل مع
92
2
3
39
اآلخرين.
أنا محبوب من الناس
7
25
65
40
ويحترمونني.
18
الدرجة الكلية للمحور الخامس
120
الدرجة الكلية
49

32
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16

المعالجة الحصائية
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

التقييم

2,34

0.43

مرتفع

1,77

0.51

متوسط

2,41

0,68

مرتفع

1,82

0,55

متوسط

1,88

0,55

متوسط

2,63

0,64

مرتفع

2,63

0,64

مرتفع

2,37

0,55

مرتفع

17.85

5.38

متوسط

1,82

0,55

متوسط

1,82

0,64

متوسط

1,82

0,55

متوسط

2,35

0.43

مرتفع

1,08

0.51

منخفض

2,59

0,68

مرتفع

11.48
82.59

4.89
8.65

متوسط
متوسط
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ويتضح من الجدول ( )12أن مستوى الشعور باألمن النفسي لدى العاملين بالمؤسسات

التعليمية عينة الدراسة كان بدرجة متوسط حسابي قدرة ( )82.59بانحراف معياري مقدرة

( ،)8.65وبالتالي فإن مستوى األمن النفسي لدى العاملين بالمؤسسات التعليمية عينة الدراسة

متوسط ألن النسبة المئوية المتوسط الحسابي ()% 68.83ـ وهو يمثل درجة متوسطة ،وأن
العبارات

التي

حصلت

على

تقدير

مرتفع

الشعور

باألمن

النفسي

( ،)40،38،34،33،32،29،27،24،22،18،17،16،14،11،10،9،7،6،5،1
العبارات

التي

حصلت

على

تقدير

متوسط

الشعور

باألمن

النفسي

هي
أما
هي

( ،)37،36،35،31،30،23،21،20،13،12،8،4،3،2والعبارات التي حصلت على تقدير
منخفض هي ( ،)39،26،25،19،15وتأتي هذه النتيجة لتوضح أن الشعور باألمن النفسي في

ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19كان ضمن الحدود الطبيعية ،وقد يعزى

شعور أفراد عينة الدراسة الحالية على درجة متوسطة في األمن النفسي إلي أهمية المحافظة
على قواعد التباعد االجتماعي والمحافظة على العالقات االجتماعية للفرد في البيئة ،وتوفيرها
نوعا من الوقاية للشخص من الوقوع فريسة لألمراض واالضطرابات النفسية ،إذ إنه كلما كانت

العالقات االجتماعية قوية بين األفراد فإن ذلك يخفف عنهم مشاعر األلم والضيق ،ويساعدهم
على مواجهة المواقف الصعبة والمشكالت التي تعترضهم ،فمع أزمة كورونا أصبح األفراد في
حاجة إلى المساندة االجتماعية باالتصال واالطمئنان على بعضهم البعض ،وهذه الصيغة في

المساندة التي يتلقاها الفرد من اآلخرين تعد عامال مهما في صحته النفسية ،فاألمن النفسي يشير

إلى الطمأنينة االنفعالية ،والتحرر من الشعور بالقلق والتهديد والخوف وحسن التوافق مع الذات
ومع البيئة المحيطة .واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من أحمد بعرة (2017م)

()1

وأحمد الزغبي (2015م)

()2

و( ،)3()Zhang &Lui,2015ومنار مصطفى وأحمد الشرفين

 -1أحمد أبو عرة2017( .م) .الشعور باألمن النفسي وعالقته بدافعية التعلم لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة
رسالة ماجستير غير منشورة كلية الدراسات العليا جامعة القدس المفتوحة.
 -2أحمد الزغبي2015( .م) .األمن النفسي وعالقته بفاعلية األنا لدى عينة من طلبة جامعة دمشق .مجلة اتحاد
الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .41-10 )4(13

3- Zhang, B.&Liu, H. (2015). An investigative research on the status of urban
resident's psychological security. Journal of Public Affairs,15(3)311-315

[]123

التباعد االجتماعي وعالقته باألمن النفسي  ...........................................األستاذ الدكتور مندور عبد السالم

(2013م)( ،)1وزياد بركات (2012م)( ،)2والتي أظهرت مستوي متوسط للشعور باألمن النفسي،
بينما تختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسات (أماني اإلسكندراني2016 ،م)()3؛ دعاء
شلهوب2016 ،م()4؛ إياد أقرع2005 ،م()5؛ ( ،)Marginson,2012)6والتي أكدت انخفاض

مستوى شعور أفراد العينة باألمن النفسي .وتختلف مع التي تؤكد عدم وجود في درجات الشعور
باألمن النفسي بين الذكور واإلناث ،ويمكن تفسير ذلك في ضوء التنشئة االجتماعية التي تركز

على ضرورة أن تكون الذكور لديهم إحساس باألمن النفسي أكثر ،وعدم إظهار مشاعر الخوف

حتى إن كانت عكس الحقيقة التي يشعرون بها.

القسم الثاني -عرض ومناقشة النتائج املتعلقة بفحص متغريات الدراسة لإلجابة
على السؤالني الثالث والرابع ملشكلة الدراسة:

 النتائج المتعلقة بمتغير الجنس تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين Independent t-testوالجدول ( )13يبين ذلك:

 -1منار مصطفي ،وأحمد الشرفيين2013( .م) .الشعور بالوحدة النفسية واألمن النفسي والعالقة بينهما لدى عينة
من الطلبة الوافديين في جامعة اليرموك .المجلة األردنية للعلوم التربوية .162-141)2( 9

 -2زياد بركات2012( .م) .الشعور باألمن النفسي لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع طولكرم المؤتمر التربوي
الثاني دور المؤسسات التربوية وماهيتها في تحقيق األمن.

 -3أماني اإلسكندراني2016( .م) .األمن النفسي وعالقته باإليثار دراسة ميدانية لدى طلبة كلية التربية في جامعة
دمشق .مجلة جامعة البعث.94-63 )1( 38 ،

 -4دعاء شلهوب2016( .م) .األمن النفسي وعالقته بالثقة بالنفس لدى عينة من طلبة كلية التربية بجامعة دمشق
مجلة جامعة البعث .103-75 )4( 38

 -5إياد أقرع2005( .م) .الشعور باألمن النفسي وتأثيره ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية .رسالة
ماجستير غير منشورة كلية التربية جامعة النجاح الوطنية.

6-Marginson, S. (2012). International Student Psychology Security. Social and
Behavioral Sciences,86(20)70-79-
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الجدول ()13

تبعا لمتغير الجنس
نتائج اختبار (ت) لمجموعتين مستقلين لفحص داللة الفروق ً
ذكور ن= ()49

إناث ن= ()48

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

57.47

7.12

64.39

8.65

قيمة (ت)
4.30

درجات

الداللة عند

الحرية

0,05

95

دالة

يتبين من الجدول ( )13أن هناك فرق ذات داللة عند مستوى الداللة ) (0.05في درجة

تقبل التباعد االجتماعي وممارسته بين الجنسين (الذكور /اإلناث) ألن قيمة (ت) المحسوبة أكبر
من ( ،)1.99وهي تمثل قيمة (ت) الجدولية ،حيث كان متوسط درجات اإلناث أعلى من متوسط
درجات الذكور في تقبل التباعد االجتماعي وممارسته ،فاإلناث كن أكثر تقبل وممارسة للتباعد
االجتماعي من الرجال ،ويمكن تفسير ذلك في ضوء التنشئة االجتماعية التي تركز على ضرورة

أن تكون األنثى بعيدة عن اآلخرين في عالقاتها ،وأن ال تكون منفتحة أكثر من الالزم في ذلك،

وأيضا قد يرجع إلى طبيعة المجتمع الذي يرفض إلى حد ما إقامة عالقات اجتماعية واسعة من
قبل اإلناث ،وكذلك قد يعود إلى ما يحيط المجتمع من ظروف ضاغطة من تعدد مسؤوليات

األنثى عن عملها وأسرتها وشؤون بيتها تجعل األنثى غير قادرة على االبتعاد كثي ار عن البيت

واألهل ،مما يجعلها أكثر قبوال وممارسة للتباعد االجتماعي؛ فهي أكثر التصاقا بالبيت ،وهذا
مما قد ينعكس على الجانب االجتماعي لديها فيجعلها بعيدة عن اآلخرين وأكثر ميال وقبوال
وممارسة للتباعد االجتماعي ،ولفترة أطول من الذكور .وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات (رشا
علوان2014 ،م؛

()1

حيدر سكر2006 ،م( ،))2والتي تؤكد وجود فروق ذات داللة بين الذكور

 -1رشا محمد علوان2014( .م) .االغتراب النفسي لدى طلبة الجامعة .مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل
العدد (403-389 )17

 -2حيدر كريم سكر2006( .م) .العزلة االجتماعية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية .مجلة كلية التربية األساسية
العدد (.132-117 )48
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واإلناث ،وتختلف مع نتائج دراسة (علي شنان وعبد القادر رحيم2011 ،م( ،))1والتي تؤكد عدم
وجود فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث.

مناقشة النتائج المتعلقة بمتغير التخصص :تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين

 Independent t-testوالجدول ( )7يبين ذلك:

الجدول ()14

تبعا لمتغير التخصص
نتائج اختبار (ت) لمجموعتين مستقلين لفحص داللة الفروق ً
اإلداري ن= ()42

التعليمي ن= ()55

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

56.08

7.68

65.78

8.91

قيمة (ت)

درجات الحرية

5.74

95

الداللة عند
0,05
دالة

يتبين من الجدول ( )14أن قيمة (ت) المحسوبة أكبر من ( ،)1.99وهي تمثل قيمة
(ت) الجدولية ،حيث كان متوسط درجات المختصين في المجال التعليمي المعلمين والمعلمات

أعلى من متوسط درجات المختصين في المجال اإلداري العاملين في (شؤون العاملين والملفات
والماهيات واإلجازات والتأمينات ...إلخ) في المؤسسات التعليمية؛ أي :توجد فروق بين

متوسطات درجات العاملين في المؤسسات التعليمية تعزى إلى متغير التخصص ،ويمكن تفسير

ذلك في ضوء أن أصحاب التخصص التعليمي عادة ما يكونوا من المعلمين الحاصلين على
مؤهالت تربوية تؤكد على ضرورة المحافظة على السالمة واألمن الطالب في البيئة التعليمية،
وهذا قد يجعلهم مبتعدين عن اآلخر ،ويقضون أوقاتهم في التعامل الحريص مع اآلخرين ،كما

أنه يتطلب منهم التركيز العالي في جعلهم بعيدين عن اآلخرين.

 -1علي شنان وعبد القادر رحيم2011( .م) .بناء أداة لقياس الشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية.
مجلة آداب البصرة العدد (.388-365 )57
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 مناقشة النتائج المتعلقة بمتغير العمر :تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين Independent t-testوالجدول ( )15يبين ذلك:
الجدول ()15

تبعا لمتغير العمر
نتائج اختبار (ت) لمجموعتين مستقلين لفحص داللة الفروق ً

تحت سن األربعين ن=

فوق سن األربعين ن=

()55

()42

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

58.59

8.14

63.27

8.53

قيمة (ت)
2.82

درجات

الداللة عند

الحرية

0,05

95

دالة

يتبين من الجدول ( )15أن قيمة (ت) المحسوبة أكبر من ( ،)1.99وهي تمثل قيمة

(ت) الجدولية ،وبالتالي توجد فروق بين متوسطات درجات العاملين في المؤسسات التعليمية

تعزى إلى متغير المستويات العمرية (تحت سن األربعين /فوق سن األربعين) حيث كان متوسط

درجات العاملين من المستوى العمري فوق سن األربعين من المعلمين والمعلمات واإلدريين أعلى

من متوسط درجات العاملين من المستوى العمري األقل من سن األربعين ،وهذه النتيجة تتفق
مع نتائج دراسات (انتصار حسن2016 ،م)

()1

يمكن تفسير معنوية العالقة االرتباطية بين

التباعد االجتماعي ومتغير عمر المبحوث إلى أنه كلما كبر سن المبحوث يؤدي إلى زوال
الشعور بالتباعد االجتماعي ،وتزداد درجة تقبله ،حيث تراكم الخبرات والقدرة على مواجهة

المشكالت المختلفة وتكوين وبناء عالقات اجتماعية خالل طول الفترة الزمنية لإلقامة ،كل هذا
جسور للتواصل اإلجباري /االختياري ،وتخفف الشعور بالتباعد االجتماعي .وهو
ا
العناصر مثلت
األمر الذي كان له الغلبة في إدراج الخاص والذاتي وفق الصالح العام ،وإن كل مجتمع له
عاداته وتقاليده التي يجب أن نحترمها سواء تتفق معنا أم ال ،ويأتي على العكس من ذلك نظرة

الشباب الذي يأخذ معظم األمور من وجة نظره ومفاهيمه الخاصة ،ومصلحته الشخصية الوقتية،
 -1انتصار علي حسن2016( .م) .االغتراب االجتماعي وعالقته بتنمية المجتمعات البدوية في مثلث شالتين أبو
رماد حاليب J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol. 7(10): 915 -
921, 2016
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والتي غالبا ما تكون قاصرة عن إدراك األبعاد المختلفة ،والظروف االجتماعية والثقافية
يع
واالقتصادية المكونة للمجتمع ،لذا فإنه يشعر باالغتراب الدائم عن ذاته ومجتمعه ،ألنه لم ِ

المفاهيم االجتماعية الصحيحة ،وهو دائم الخلط بين العالقات الشخصية وعالقات العمل ،وال
يبذل الجهد الكاف للتعرف على طبيعة المجتمع ،وكذا طبيعة الحياة والعمل الجديدين.

مناقشة النتائج المتعلقة بمتغير المستوى التعليمي :تم استخدام أسلوب تحليل التباين

أحادي االتجاه  One Way ANOVAوالجدول ( )16يبين ذلك:
الجدول ()16

وصف عينة الدراسة وفًقا لمتغير المستوى التعليمي
متغير المستوى التعليمي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

شهادة اإلعدادية

11

58.41

9.61

دبلوم تجاري

27

61.39

8.36

بكالوريوس

50

60.68

9.47

فوق البكالوريوس

9

63.24

8.16

المجموع

97

60.93

9.41

يوضح الجدول ( )16وجود فروق ظاهرة بين المتوسطات الحسابية للمستوى التعليمي أو

التحصيلي ألفراد العينية من العاملين بالمؤسسات التعليمية بإدارة شرق التعليمية باإلسكندرية،

ولتحديد داللة الفروق بين هذه المتوسطات استخدم اختبار تحليل التباين األحادي ،والمبينة
نتائجه في الجدول (:)17
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الجدول ()17

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الختبار مستوى داللة الفروق بحسب المستوى التعليمي
الستجابات أفراد عينة الدراسة على استبيان التباعد االجتماعي
مجموع

درجات

متوسط

قيمة

الداللة عند

المربعات

الحرية

المربعات

F

0.05

3

41.19

0.505

غير دالة

81.57

المجال

مصدر التباين

التباعد

بين المجموعات

123.58

االجتماعي

داخل المجموعات

7667.67

94

المجموع

7791.25

97

يتضح من الجدول ( )17عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )(0.05
في درجة تقبل التباعد االجتماعي وممارسته بين العاملين في المؤسسات التعليمية من المعلمين

والقيادات واإلدريين تبعا لمتغير المستوى التعليمي ،إذ بلغت قيمة  Fالجدولية  2.71وهي أكبر
من القيمة المحسوبة بالجدول ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات (انتصار حسن2016 ،م))(1؛
حيدر عسكر2006 ،م( ،))2والتي تؤكد عدم وجود فروق ذات داللة بين أفراد العينة تعود إلى

المستوى التعليمي ،ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن حالة التباعد االجتماعي هي حالة زمنية
مؤقتة تنتاب الفرد نتيجة لعوامل خاصة بالظروف الصحية والبيئية المحيطة به ،والذي يتفاعل
شعور باإلحباط والضياع
ا
معها ،فتجعله غير قادر على مواجهة تلك التغيرات ،مما يخلق لديه
والتوتر تجاه البيئة المحيطة ،األمر الذي ينعكس على تصرفاته وسلوكياته الشخصية تجاه
اآلخرين ومجتمعه الذي يعيش فيه.
 مناقشة النتائج بمتغير عدد سنوات الخبرة :تم استخدام أسلوب تحليل التباين أحادياالتجاه  One Way ANOVAوالجدول ( )18يبين ذلك:

 -1انتصار علي حسن2016( .م) .االغتراب االجتماعي وعالقته بتنمية المجتمعات البدوية في مثلث شالتين أبو
رماد حاليب J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol. 7(10): 915 -
.921, 2016
 -2حيدر كريم سكر2006( .م) .العزلة االجتماعية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية .مجلة كلية التربية األساسية
العدد (.132-117 )48
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الجدول ()18
وصف عينة الدراسة وفًقا لمتغير عدد سنوات الخبرة
المتغير عدد سنوات الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقل من  10سنوات

8

83.67

8.91

أقل من  15سنة

16

84.58

9.67

أقل من  20سنة

30

80.94

9.39

أقل من  25سنة

31

83.52

8.17

أقل من  30سنة

12

80.24

8.62

المجموع

97

82.59

8.65

يوضح الجدول ( )18السابق وجود فروق ظاهرة بين المتوسطات الحسابية لمستوى عدد

سنوات الخبرة في العمل ألفراد العينة من العاملين بالمؤسسات التعليمية بإدرة شرق التعليمية

باإلسكندرية ،ولتحديد داللة الفروق بين هذه المتوسطات استخدم اختبار تحليل التباين األحادي،
والمبينة نتائجه في الجدول ( )19اآلتي:
الجدول ()19

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الختبار مستوى داللة الفروق بحسب عدد سنوات
الخبرة الستجابات أفراد عينة الدراسة على استبيان التباعد االجتماعي

المجال

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

F

244.58

4

61.145

بين
التباعد
االجتماعي

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

7335.16

93

7579.74

97

78.87

0.78

الداللة
عند
0.05

غير دالة

يتضح من الجدول ( )19عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )(0.05
في درجة تقبل التباعد االجتماعي وممارسته بين العاملين في المؤسسات التعليمية من المعلمين
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والقيادات واإلدريين تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة ،إذ بلغت قيمة  Fالجدولية  ،2.71وهي
أكبر من القيمة المحسوبة بالجدول ،ويمكن تفسير ذلك إلى الظروف االقتصادية واالجتماعية

التي يعيشها العاملون في المؤسسات التعليمية رغم تفاوت عدد سنوات الخبرة متقاربة ،بالتالي

مستوى ممارستهم للتباعد االجتماعي يكاد يكون متقاربا سواء كان بالحرص الشديد على تنفيذ

إجراءاته أم التهاون في تنفيذ تلك اإلجراءات ،فالتجانس في التركيب البنائي للحياة الثقافية
واالقتصادية بين العاملين رغم تفاوت سنوات الخبرة يلقي بظالله على الحياة االجتماعية ،وتنفيذ
إجراءات التباعد االجتماعي.
مناقشة النتائج بمتغير االرتباط باألمن النفسي :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية

عند مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات التباعد االجتماعي والشعور باألمن النفسي لدى

العاملين بالمؤسسات التعليمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ( ،(COVID-19تم فحص
وجود عالقة ارتباطية بين درجتي التباعد االجتماعي والشعور باألمن النفسي لدى عينة الدراسة

من العاملين بالمؤسسات التعليمية بإدارة شرق اإلسكندرية من خالل اختبار االرتباط بيرسون،
وفيما يأـي توضيح ذلك:
الجدول ()20

نتائج اختبار االرتباط بيرسون بين درجتي التباعد االجتماعي واألمن النفسي
االمن النفسي
التباعد االجتماعي

معامل االرتباط

0,398

الداللة عند 0.05

دالة

العدد

97

يتضح من الجدول ( )20وجود عالقة طردية ضعيفة بين مستوى التباعد االجتماعي

والشعور باألمن النفسي ،لدى العاملين بالمؤسسات التعليمية بإدارة شرق التعليمية ،حيث بلغت
قيمة معامل االرتباط الجدولية  ،0.198وهي أقل من قيمة معامل االرتباط المحسوبة بالجدول،

مما يعني وجود داللة إحصائية لمعامل االرتباط ،مما يشير إلى أن هذه العالقة يمكن تعميمها
على المجتمع المأخوذة منه هذه العينة ،وعليه ترفض الفرضية الصفرية وبالعودة إلى معامل
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االرتباط بين المتغيرين يتضح بأن العالقة موجبة وقوية نسبيا ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط
( ،)0,398بمعنى أنه كلما ارتفعت ممارسة التباعد االجتماعي ارتفعت درجة الشعور باألمن
النفسي ،ولكن بدرجة ضعيفة .ويمكن تفسير ذلك بأن ممارسة التباعد االجتماعي وتقبله مع
تقوية العالقات االجتماعية ،واالبتعاد عن العزلة ،مع اتخاذ الحيطة والحذر كإجراء وقائي

للتصدي للوباء ،وااللتزام بالخوف المعقلن ،واالبتعاد عن الخوف المرضي ،يزيد من درجة األمن
النفسي وقبل كل شيء ،يشكل الجانب الروحي عبر الممارسة الدينية ،والجانب التعبدي واإليماني،
أساس الصحة النفسية ،باعتباره يؤدي إلى الطمأنينة النفسية ،واإلحساس بالدعم والسند في ظل

هذه األزمة ،كما يساعد على تقوية الروابط االجتماعية ،مما يكون له أثر على الصحة العامة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة رغداء نفسية (2014م) ،والتي أكدت وجود عالقة ارتباطية
قوية بين التوافق االجتماعي والنمو النفسي لدى عينة من األحداث المقيمين بدار رعاية األحداث
بدمشق ،كما تتفق مع نتائج دراسة زيد بهلول سمين (1997م) ،والتي أكدت وجود عالقة ارتباطية
قوية دالة بين متغيرات األ من النفسي والتحمل ،بينما تختلف مع نتيجة دراسة شاكر جاسم وعفراء

خليل ( )2009والتي بينت وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة قوية بين الشعور باألمن النفسي
والشعور بالوحدة النفسية.

التوصيات واملقرتحات
في ضوء نتائج الدراسة الحالية تم اقتراح عدد من التوصيات ،وهي كما يأتي:
 أن توفر و ازرة التربية والتعليم برامج إرشادية وقائية وعالجية للعاملين بالمؤسساتالتعليمية خصوصا في مجال األعمال اإلدارية لتدعم لديهم ممارسة إجراءات التباعد
االجتماعي والشعور باألمن النفسي أثناء العمل في ظل أزمة فيروس كورونا
المستجد.

 القيام بالعديد من الدراسات لتنمية ممارسات العاملين للتباعد االجتماعي سواء كانمن خالل البرامج الرقمية التي تبث عبر اإلنترنت أم التوجيه المباشر عبر الفيديو

كونفرنس التابع للو ازرة بالتعاون مع و ازرة الصحة.
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 عقد ندوات عن بعد لتدريب األشخاص على فنيات األمن النفسي لمساعداتهم فيتحمل الضغوط والتعامل مع األزمة باحترافية لمساعدة الطالب وأولياء األمور عند
التعامل مع الق اررات الخاصة بو ازرة التربية والتعليم.

 انخراط مؤسسات المجتمع المدني في اكتشاف ورعاية األشخاص المحتاجين إلىتوعية بخصوص إجراءات التباعد االجتماعي ،وتنفيذ اإلجراءات االحت ارزية داخل
المؤسسات التعليمية؛ ألن ذلك من شأنه أن يقلل من حدة مشكالت عن ممارسة
التباعد االجتماعي ،ويساعد في درجات األمن النفسي.
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معاينة مسرح اجلرمية النـووية ومجع أدلتها
اإلماراتي رقم  6لعام 2009
دراسة يف القانـون االحتـادي
ّ
النووية
اخلاص بتنظيم االستعماالت السلمية للطاقة
ِ
الدكتور .عماد الدين حممد كامل عبد احلميد

()1

أستاذ القانـون الجنائي المساعد  -كلية اإلمام مالكِ للشريعة والقانـون – دبي  -اإلمارات
DOI: 10.12816/0058889

مستخلـص
الفقرة األوىل :املقدمة واهلدف الرئيسي للبحث .يُعدّ موضوع البحث وهو" :معاينة مسرح اجلرمية النووية ومجع أدلتها  -دراسةيف القانون االحتادي اإلماراتي رقم  6لعام  2009اخلاص بتنظيم االستعماالت السلميـة للطاقة النووية" من أهم املوضوعات
احلديثة واملتجددة ،ويثري الكثري من اإلشكاليات القانونية والفنية املعقدة ،اليت أوجدتها طبيعة اجلرمية النووية ،واليت
تتمثل يف اخلطر النووي املصاحب هلا والضرر النووي الذي قد يرتتب عليها ،والذي يدمر اإلنسان والبيئة من حوله؛ أي :أن أدلة
مسرح تلك اجلرمية يف ذلك التلوث اإلشعاعي الذي ال تدركه حواس اإلنسان ،والذي قد ينشئ مسرحًا ثانيًا وثالثًا للجرمية؟ وقد
يتعدى حدود الدولة ،فكيف يتم إثبات أدلتها؟ ،وما هي سلطات مأموري الضبط القضائي النووي يف معاينة ذلك املسرح؟
وطرق معاينته؟ والقواعد اليت حتكمها؟ واهلدف الرئيسي من موضوع البحث هو حل كل هذه اإلشكاليات.
الفقرة الثانية :املنهج املستخدم يف البحث .هو املنهج التحليلي الّذي يقوم على حتليل النصوص القانـونية اليت تنظم موضوعالبحث ،بربط النصوص القانـونية باجلوانب التقنية والعلمية ملوضوع اجلرمية النووية ومجع أدلتها ،من أجل استخالص
األحكام القانـونية العامة ملوضوع الدراسة.
الفقرة الثالثة :أهم نتائج البحث .تنفرد اجلرائم النـووية بذاتية خاصة تنفرد بها عن باقي اجلرائم التقليدية ،وهي خاصيةالضرر النووي ،ومسرح جرميتها هو مكان ارتكاب اجلرمية النـووية بكل أركانها ،ليشمل النطاق املكاني الّذي تتحقق فيه
النتيجة اإلجرامية ،والنطاق الزمين الّذي يستغرق حتقق تلك النتيجة ،فضال عن أماكن مالحقة مرتكبيها ومجع أدلتها.
الفقرة الرابعة :مساهمات الدراسة واألثر إن وجد.تعريفُ اجلرمية النـووية وبيان خطورتها ومسرح جرميتها ونطاقه املكاني والزمين ،اختصاص وسلطات مأموري الضبط
القضائي النـووي يف معاينة مسرحها وطرق املعاينة والقواعد اليت حتكمها لتحصيل أدلتها اجلنائية النووية وحجيتها.

مفردات البحث:

القانون النووي -اجلرمية النووية  -مسرح اجلرمية النووية -اخلطر النووي  -الضرر النووي -التلوث البيئي -التلوث اإلشعاعي -
مأموري الضبط القضائي النووي  -األدلة اجلنائية النووية  -اإلثبات اجلنائي.
 -1الدكتور عماد الدين حممد كامل عبد احلميد أستاذ القانون اجلنائي املساعد بكلية اإلمام مالك للشريعة
والقانون  -حكومة دبي ،شارك يف العديد من املؤمترات وورش العمل والدورات التدريبية على املستوى
احمللي أو منظمة األمم املتحدة ،لديه خربة دولية يف إعداد القوانني واللوائح ،لديه عدد  8من األحباث
احملكمة املنشورة.
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Nuclear Crime Scene Examination and Evidence Collection,
A study on UAE Federal Law No. (6) of 2009 Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy

Dr. Emad Uddin Mohammed Kamil Abdul Hamid(1)
Assistant Professor of Criminal Law - Imam Malik College for Islamic Sharia and Law
Dubai – UAE
DOI: 10.12816/0058889

Abstract
Introduction and key objective: The topic of this study is among the most important
latest ones. It involves a host of complicated legal and technical questions raised by
the nature of nuclear crimes and their associated harm to people and environment. The
question is how evidence can be collected from nuclear crime scenes, given the
radioactive contamination which defies human nature. A second and third crime scene
may result from such radioactive contamination which may also be transnational.
Additionally, what are the powers of judicial officers in examining nuclear crime
scene? and What are the ways and rules governing such examination? The objective
of this study is hence to provide answers. Method used: Analytical method was used
for the analysis of relevant legal provisions, by linking the same with technical aspects
of evidence collection in nuclear crimes. The aim is to identify general legal
provisions relating to the topic of this study. Key findings: Nuclear crimes differ from
traditional ones: nuclear crimes involve nuclear damage, and their crime scenes
include spatial and temporal scales in addition to places of evidence collection and
pursuit of perpetrators. Contributions and effect if any: Providing a definition for
nuclear crime; explaining associated risks, spatial and temporal scales; identifying
judicial officers’ jurisdiction and powers in nuclear crime scene examination as well
as ways and rules governing such examination for the collection of relevant evidence.

Keywords:
Nuclear Law – Nuclear Crime – Nuclear Crime Scene – Nuclear Risk – Nuclear
Damage – Environmental Pollution – Radioactive Contamination – Nuclear Crime
Judicial Officers – Nuclear Criminal Evidence – Criminal Evidence.

1-Biography: Dr. Emad Uddin is an assistant professor of criminal law at Imam
Malik College for Islamic Sharia and Law – Government of Dubai. He has taken
part in numerous conferences and training courses both locally and at UNO level.
He has international experience in drafting laws and regulations, and has published
8 refereed research papers.
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مقدمة:

أصبح االستخدام السّلمي للطاقة النـووية الخيار االستراتيجي لمختلف دول العالم

المتقدم ،كمصدر غير ملوث للبيئة وكبديل للطاقة التقليدية من فحم وبترول ،وما قد يصاحب

يهددها من نضوب ،بالمقارنة بما يحّققه االستخدام
تلك الطاقة التقليدية من تلوث بيئي وما قد ّ
السلمي للطاقة النـووية من نجاح عظيم ومذهل في كافة المجاالت ،سواء في مجال استخدام
ّ
التكنولوجيا النـووية السلميـة في الصناعة ،والتي أصبحت تشكل عصب الصناعة في دول
العالم المتقدم( ،)1أو استخدامها في الطب أو الزراعة أو اإلنتاج الحيواني ،وما صاحب ذلك
من وفرة اقتصادية هائلة( ،)2أو استخدام تلك المفاعالت النـووية في توليد الطاقة الكهربائية
كمتطلب رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة( ،)3حتى أصبحت تُشكل تلك الطاقة النـووية السّلميـة
وبحق عصب اقتصاديات تلك الدول.
 -1فتستخدم اإلشعاعات النوويـة فـي الكشف عن تسرب األنابيب وقياس تدفق السوائل فـيها ،ومدى نقاء المواد
البترولية ،وعمليات التصوير الصناعي ،فحص اللحامات ،تحسين مواصفات األقمشة ،كما تستخدم
المفاعالت النوويـة فـي وسائل النقل كالسفن النوويـة والغواصات البحرية ،وفـي إطالق صواريخ الفضاء وفـي
األقمار الصناعية - ،د محمود ماهر محمد " -نظـام الضمانـات الدوليـة لالستخدامـات السلميـة للطاقـة

النوويـة" ،رسالة دكتوراه قدمت لكلية حقوق عين شمس سنة 1980م ،من صفحة  20إلى .21

 -2فظهر ما يسمى بالطب النووي ،فتستخدم األشعة السينية والنظائر المشعة فـي تشخيص كثير من األمراض،
وعمل الفحوصات الروتينية ،وتحديد الخاليا السرطانية وعالجها ،فضال عن تعقيم األدوات الطبية من التلوث
الميكروبي ،كما تستخدم النظائر المشعة للحصول على محاصيل زراعية غزيرة اإلنتاج وقادرة على مقاومة
األمراض والظروف المناخية ،وفـي مقاومة الحشائش واآلفات والحشرات الضارة بالمحاصيل الزراعية ،وفـي
معرفة أفضل األسمدة التي تستخدم ،وتجارب استصالح األراضي البور ،وفـي اإلنتاج الحيواني تستخدم
اإلشعاعات النوويـة فـي تشخيص األمراض الحيوانية وعالجها ،تحديد أنسب أساليب تغذية وتسمين الحيوانات
لرفع إ نتاجيتها ونمو أصوافها ،تنقية األعالف من الميكروبات الضارة ،األمر الذي يعود فـي النهاية على
الدول بمردود اقتصادي عظيم ،حول استخدام الطاقة النوويـة فـي المجال الطبي والزراعي والحيواني راجع :د.

فتحي عبد الستار سالمة وآخرين –" ماذا تعرف عن الذرة؟" ،القاهرة ،مكتبة دار النهضة العربية – بدون
تاريخ النشر – من ص  123إلى ص .130

نظر لقلة تكلفة إنتاج الكهرباء باستخدام المفاعالت النوويـة ،فضال عن تقليل التلوث البيئي بالمقارنة
ا
-3

بالمصادر األخرى من الطاق ة ،وتوفـير البترول والغاز الطبيعي لوسائل النقل وللصناعات البتروكيماويات ،د.
هشام فؤاد على " الوضع العالمي للطاقة النوويـة" ،ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر نظم الضمانات النوويـة الدولي

[]139

معاينة مسرح اجلرمية النووية ومجع أدلتها  ..............................................الدكتور عماد الدين حممد كامل

إال أنه قد نتج عن ممارسة تلك األنشطة النـووية السلميـة السالف ذكرها انبعاث
إشعاعات نووية تؤدي إلى احتمال وقوع أضرار نووية قد تدمر اإلنسان والبيئة ،بما يمثله ذلك

من مساس وإضرار بالحقوق أو المصالح األساسية والعليا للمجتمع التي تكفل بحمايتها
المشرع(.)1

لذا فقد أصدرت مختلف دول العالم المتقدم قوانين نووية تنظم ممارسة االستخدام
السلمي للطاقة النـووية  ،هذه القوانين قد نصت على ضرورة توافر اشتراطات وقاية إشعاعية

واحتياطات أمان نووي ،يجب توافرها قبل وأثناء ممارسة األنشطة النـووية واإلشعاعية ،قوامها

ضرورة توافر قواعد وأصول علمية وفنية في المنشآت النـووية ،وكفاءة وخبرة علمية وفنية ال بد

من توافرها في األفراد القائمين عليها والعاملين في المجال النـووي ،كما نصت تلك القوانين

على ضرورة الحصول على ترخيص نووي من الجهات المختصة قبل ممارسة تلك األنشطة
خيص جملة هذه االشتراطات وتلك االحتياطات المنصوص
النـووية السلميـة ،يتضمن ذلك التر ُ
عليها في القوانين النووية ،وذلك كله لضبط نظم التحكم في المنشآت النـووية والسيطرة على

ممارسة تلك األنشطة(.)2
ومن ثم إذا تم ممارسة تلك األنشطة دون الحصول على الترخيص النـووي الصادر من

السلطات المختصة ،أو تم ممارستها على نحو يخالف ما ورد بذلك الترخيص ،أو كان هناك
ثمة مخالفة لهذه االشتراطات الوقائية اإلشعاعية ،ولتلك االحتياطات الخاصة باألمن واألمان
النـووي ،فإن ذلك يشكل جريمة نووية وفقا لهذه القوانين.

والجدير بالذكر أن دولة اإلمارات العربية المتحدة قد وضعت االستخدام السلمي للطاقة
وأسلوب تطبيقه على المستويين القطري واإلقليمي – الذي نظمته الهيئـة العربيـة للطاقـة الذريـة فـي القاهـرة فـي
المدة من  18إلى1996/11/21م.
1- Joseph Marrane: Current problems Raised by Insurance of the Nuclear Risk
Nuclear Accidents Liabilities and Guarantees, Helsinki Symposium 1992.
2- Gautron (R): Legislations nationals sur les Risques nucléaires in R.L.D.C 12 eme
année No1 Janvier-Mars 1960 p736 et Ss.
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النـووية كخيار استراتيجي يمثل أحد روافد تحقيق التنمية المستدامة ،ويمثل في ذلك الوقت أحد
العناصر الجوهرية لتحقيق الريادة ،لذا فقد أصدرت القانـون النـووي  -وهو القانـون االتحـادي

رقم  6لعام  2009الخاص بتنظيم االستعماالت السلميـة للطاقة النـووية ،ليحكم وينظم ممارسة

االستخدام السّلمي للطاقة النـووية ،وأنشأت بموجب هذا القانـون الهيئة االتحادية للرقابة النـووية
لتختص بالرقابة على المجال النووي في دولة اإلمارات ،ولتضع برامج رقابية خاصة بالوقاية

اإلشعاعية واحتياطات األمن واألمان النـووي ،ولتشرف على تطبيق التزامات الدولة الموقعة
بموجب االتفاقيات والمعاهدات الدوليـة ،التي تهدف إلى تحقيق نظم الضمانات الدوليـة التي

فرضتها الوكال ُة الدوليـة للطاقة الذرية بشأن ممارسة االستخدام السلمي للطاقة النـووية.

ولقد جرم القانـون النـووي لدولة اإلمارات ممارسة األنشطة النـووية أو اإلشعاعية دون
الحصول على الترخيص الصادر من الهيئة االتحادية للرقابة النـووية ،أو ممارسة تلك األنشطة
على نحو يخالف ما ورد بذلك الترخيص ،كما جرم مخالفة اشتراطات الوقاية اإلشعاعية

واحتياطات األمن واألمان النووي الواردة في نصوصه أو الواردة في نصوص الئحته التنفيذية،

وشدد العقاب على ذلك ،لتصل بعض العقوبات على الجرائم الواردة في نصوصه إلى عقوبة

الجنايات ،والغرامة إلى عشرة ماليين درهم.
ومنح القانـون النـووي اإلماراتي بمقتضى المادة  65صفة مأمور الضبط القضائي

لبعض من خبراء المجال النـووي والعاملين بالهيئة االتحادية للرقابة النـووية ،لضبط وإثبات ما
يرتكب من جرائم نووية نص عليها ذلك القانـون.

أهمية موضوع الدراسة وإشكالياته:

تبدو أهمية هذا الموضوع في أنه جديد ولم توجد فيه دراسات سابقة ،وأنه ُيلقي الضوء
على ماهية الجريمة النـووية ومعاينة مسرح جريمتها وجمع األدلة الجنائية النـووية منها ،وإذا
كان مسرح الجريمة التقليدية هو المكان اّلذي ترتكب فيه الجريمة ،وكل األماكن تتضمن

()1
فإن الحديث عن الجريمة النـووية ومعاينة مسرح
مراحل ارتكابها ،واآلثار التي تتخلف عنها ّ ،

 -1د .فادي عبد الرحيم الحبشي  -المعاينة الفنية لمسرح الجريمة والتفتيش  -المركز العربي للدراسات األمنية
والتدريب – الرياض السنة 1410ه  1990-م ص.14
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جريمتها وجمع األدلة الجنائية النـووية منها يثير الكثير من اإلشكاليات القانـونية والفنية
المعقدة ،التي أوجدتها طبيعة تلك الجريمة ،والتي تتمثل في الخطر النـووي المصاحب لها

والضرر النـووي اّلذي قد يترتب عليها ،فضال عن طبيعة األضرار النـووية واختالفها عن كافة
األضرار الناشئة عن الجرائم التقليدية ،سواء من زاوية خطورة تلك األضرار ،والتي قد تعصف

باإلنسان والبيئة من حوله ،أو من زاوية خصائص تلك األضرار التي ال تدرك بحواس

اإلنسان ،بل ُيرى أثرها المدمر على اإلنسان واألشياء ،فهل يختلف مسرح الجريمة النـووية في
معاينته وطرق جمع أدلته عن مسرح الجرائم التقليدية؟ وهل يحتاج إلى خبراء في المجال
النـووي ،وأجهزة للقياس النـووي واإلشعاعي لضبط تلك األدلة ،وإذا كان مأمورو الضبط
القضائي النـووي هم المختصون بصفة جوهرية بمعاينة مسرح الجريمة النـووية باعتبارهم خبراء

في المجال النـووي ،فهل تختلف سلطاتهم وطبيعة تكوينهم القانـوني والعلمي عن مأمور الضبط
القضائي العام في الجرائم العادية التقليدية الواردة في قانون اإلجراءات الجنائية.

وإذا كان قانون تنظيم االستعماالت السلميـة للطاقة النـووية قد أعطي لمأموري الضبط

القضائى النـووي سلطة التفتيش الروتيني والمفاجئ على المواقع والمؤسسات والمنشآت التي

دور أكبر في معاينة مسرح
تمارس النشاط النـووي واإلشعاعي ،فهل تعطيه تلك السلطات ا

أن دوره في المعاينة يجب دور
الجريمة النـووية من تلك المقررة لعضو النيابة العامة ،أم ّ
النيابة العامة في المعاينة ،ومن ثم يقتصر دورها كمراقب لسالمة اإلجراءات القانـونية المتخذة،

وقد يترتب على الجريمة النـووية وقوع أضرار نووية؛ أي :أن أدلة مسرح تلك الجريمة قد تبدو
في ذلك التلوث اإلشعاعي الذي ال تدركه حواس اإلنسان ،فكيف يتم إثبات أدلتها؟ وإذا ما تم
إثباتها بأجهزة القياس النـووية ،فهل تملك تلك األجهزة منع امتداد التلوث اإلشعاعي وانتشاره

إلى أماكن أخرى تنشئ من خاللها مسرح ثان وثالث للجريمة؟ كما تبدو أهمية البحث في إلقاء
الضوء على علم األدلة الجنائية النـووية ،وحجية تلك األدلة في اإلثبات الجنائي ،الواقع كلها

تساؤالت تجسد أهمية دراستها ،وتمّثل في الوقت ذاته إشكاليات البحث التي سوف نحاول سبر
غور تلك الموضوعات وحل إشكالياتها عبر سطور موضوع هذا البحث.
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منهج البحث يف موضوع الدراسة:

منهج البحث في موضوع الدراسة هو المنهج التحليلي اّلذي يقوم على تحليل النصوص

القانـونية التي تنظم موضوع البحث ،من خالل ربط تلك النصوص القانـونية بالجوانب التقنية

والعلمية لموضوع الجريمة النـووية وجمع أدلتها وسلطات مأموري الضبط القضائي النـووي في
معاينة مسرحها ،وذلك من أجل استخالص األحكام القانـونية العامة لموضوع الدراسة ،وذلك
بهدف حل إشكالياته ،ومن ثم الوقوف على مدى معالجة المشرع لتلك اإلشكاليات.

خطة دراسة موضوع البحث:

خطة دراسة موضوع البحث تتكون من ثالثة مباحث كما يأتي:
المبحث األول :ماهيـة مسرح الجريمة النـووية
ُ
المطلب
ُ
المطلب
ُ

وبيان مدى خطورتها
يف الجريمة النـووية
ُ
األول :تعر ُ
النطاق المكاني والزمني لمسرح الجريمة النـووية
الثاني:
ُ

المبحث الثاني :اختصاص وسلطات مأموري الضبط القضائي النـووي في معاينة
مسرح الجريمة النـووية

المطلب األول :طرق معاينة مسرح الجريمة النـووية
ُ
المطلب الثاني :القواعد التي تحكم معاينة مسرح الجريمة النـووية
ُ

المبحث الثالث :األدلة الجنائية النـووية

المطلب األول :ماهية األدلة الجنائية النـووية
ُ
المطلب الثاني :حجية األدلة الجنائية النـووية في اإلثبات الجنائي
ُ

املبحث األول
ماهية مسرح اجلرمية النـووية
متهيد:
في هذا المبحث سوف نتناول دراسة مسرح الجريمة النـووية من خالل مطلبين ،في
البداية سوف نقوم بتعريف الجريمة النـووية لبيان مدى خطورتها واختالفها عن الجريمة
التقليدية ،وذلك في المطلب األول والمطلب الثاني نبين نطاق مسرح الجريمة النـووية ،وأهمية
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ذلك المسرح ونطاقه المكاني والزمني ،وفريق البحث الجنائي والنـووي المتعامل مع مسرح
الجريمة النـووية ،وذلك كله كما يأتي:
المطلب األول :تعريف الجريمة النـووية وبيان مدى خطورتها
ُ
النطاق المكاني والزمني لمسرح الجريمة النـووية
المطلب الثاني:
ُ
ُ

ب األول -تعريف اجلرمية النـووية وبيا ُن مدى خطورتها:
املطل ُ
أوالً -تعريف الجريمة:
تعددت تعريفات الفقه التقليدي للجريمة ،فمنهم من عرفها بأنها تلك الواقعة التي يرتكبها
ّ

الجاني ،والتي تضر بمصلحة تكّفل المشرع بحمايتها ،وقرر لها عقوبة كأثر جنائي مترتب

عليها( ،)1والبعض اآلخر عرف الجريمة بأنها الفعل غير المشروع الصادر عن اإلرادة

الجنائية ،والتي قرر له القانـون العقوبة أو التدبير االحترازي(.)2
ثانيًا -تعريف اجلرمية النـووية:

تصدر عن إرادة إجرامية تضر أو تُهدد الحقوق أو
الجريمة النـووية هي كل واقعة
ُ
المصالح التي تكفل المشرع بحمايتها ،جرمها المشرع وقرر لها الجزاء الجنائي ،تتعلق بالطاقة
النـووية أو أحد مقوماتها ،أو بالمنشآت واألنشطة والممارسات النـووية واإلشعاعية.
والجريمة النـووية قد تتحقق بسلوك إجرامي إيجابي ،ألزم المشرع عدم ارتكابه ،كجريمة
سرقة المواد النووية ،وقد تتحقق في صورة سلوك إجرامي سلبي أوجب المشرع إتيانه فامتنع
أي نشاط
الجاني عن إتيانه ،كجريمة عدم اتخاذ اشتراطات الوقاية اإلشعاعية عند ممارسة ّ
نووي أو إشعاعي.
 -1د مأمون محمد سالمة – (قانون العقوبات -القسم العام)  -القاهرة  -دار الفكر العربي سنة 1979م –
صفحة رقم .84

 -2د محمد نجيب حسني" ،شرح قانون العقوبات القسم العام" ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الطبعة الرابعة سنة
1977م ،ص .45
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ثالثًا  -خطورة اجلرائم النـووية:
األخطار التي قد تنجم عن ارتكاب الجرائم النـووية تختلف وتفوق بكثير األخطار
ألن خطورة الجرائم النـووية تكمن في األضرار النـووية
الناجمة عن ارتكاب الجرائم التقليديةّ ،
نظر لوجود إشعاعات نووية
ا
التي قد تنجم عنها ،والتي قد تدمر اإلنسان والبيئة من حوله،

تصاحب تلك األضرار ،ال تُرى بالعين المجردة ،وال يستطيع اإلنسان إدراكها بحواسه ،وأن آثار
تلك اإلشعاعات على اإلنسان قد ال تظهر مباشرة ،ويمكن أن تظل كامنة داخل اإلنسان ثم

تظهر بعد سنوات ،بل قد تظهر آثارها في األجيال الالحقة ،وإذا ظهرت آثار تلك اإلشعاعات

النـووية مباشرة على اإلنسان فقد تأخذ صورة حروق أو طفح جلدي قد يسببها مسببات وأمراض
أخرى ،بشكل يستحيل معه تحديد العامل الفعال ،كما أن تلك اإلشعاعات النـووية قد تتعدى
حدود الدول تحملها الرياح عبر مئات األميال ،هاربة من جميع أنواع التحكم والسيطرة(.)1
رابعًا -تعريف الضرر النـووي واخلطر النـووي:
الضرر النـووي هو كل مساس أو إخالل بحق أو بمصلحة يحميها القانـون ،ناتجا عن

ممارسة النشاط النـووي سواء كان محل االعتداء ماال ماديا أم معنويا أو كان محل االعتداء
اإلنسان وعناصر البيئة من حوله( .)2ولم يرد تعريف للضرر النـووي أو الخطر النـووي في

القانـون النـووي اإلماراتي رقم  6لعام  2009الخاص باالستعماالت السلميـة للطاقة النـووية ،إال
أن القانـون االتحـادي رقم  4لعام  2012والخاص بالمسؤولية المدنية عن األضرار النـووية

أورد العديد من صور ذلك الضرر النـووي ،بهدف تحديد عناصر التعويض الالزم ،مثل

أي منفعة اقتصادية من
تكاليف تدابير استعادة األوضاع ،وتكاليف التدابير الوقائية ،فقدان ّ
البيئة.
 -1د .عماد الدين محمد كامل عبد الحميد "مكافحة الجرائم النوويـة فـي ظل منظومة العمل الرقابي النووي
المصري "بحث قدم إلى المؤتمر الدولي السابع للتنمية والبيئة فـي الوطن العربي ،جامعة أسيوط فـي المدة من
 23إلى  25من شهر مارس سنة 2014م -ص.351-350

 -2د عماد الدين محمد كامل عبد الحميد  -المواجهة الجنائية للخطر النووي  -مجلة الحقوق  -كلية الحقوق
جامعة البحرين -المجلد رقم  12العدد رقم  -1الصادر في شهر أبريل لسنة 2015م -ص .215 -209
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أما عن تعريف الخطر النـووي فهو كل تهديد للحق أو المصلحة التي يحميها القانـون

ذر بحدوث الضرر النـووي.
ناتجا عن ممارسة النشاط النـووي ومن ا

وقد توسعت التشريعات النـووية المقارنة ،وكذلك التشريع النـووي اإلماراتي في تجريم

السلوك الخطر نوويا ،فأُدرج جرائم الخطر النـووي في نصوص تلك التشريعات ،بجانب جرائم
الضرر النووي.

خامسًا -جرائم الضرر النـووي وجرائم اخلطر النـووي(:)1
جرائم الضرر النووي :هي جرائم نووية يترتب على السلوك اإلجرامي فيها ضرر

بالحقوق أو المصالح محل الحماية الجنائية ،مثل جرائم
اإليذاء أو التعرض اإلشعاعي كالقتل باستخدام مادة مشعة،
وجرائم تخريب المنشآت النـووية  ،وجريمة سرقة مادة مشعة.

تب على السلوك اإلجرامي فيها مجرد خطر
جرائم الخطر النووي :هي جرائم نووية يتر ُ
يهدد الحقوق أو المصالح محل الحماية الجنائية ،كجرائم
ُ
ِ
التراخيص النـووية ،مثل جريمة ممارسة األنشطة النـووية أو
اإلشعاعية دون الحصول على الترخيص الالزم ،واّلذي

تُصدره الهيئةُ االتحادي ُة للرقابة النـووية م ،)2(1/23فالمشرع
هنا جرم مجرد ممارسة األنشطة النـووية أو اإلشعاعية دون
الحصول على الترخيص الالزم ،وإن لم يترتب على تلك

أي أضرار.
الممارسات وقوع ّ

 -1د .عماد الدين محمد كامل عبد الحميد "مكافحة الجرائم النوويـة فـي ظل منظومة العمل الرقابي النووي
المصري" المرجع السابق ص .353-352

 -2الجريدة الرسمية اإلماراتية العدد رقم  498لعام  39شهر شوال  1430ه – سبتمبر 2009م -القانون
االتحادي اإلماراتي رقم  6لعام  2009الخاص بتنظيم االستعماالت السلمية للطاقة النوويـة.
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ب الثاني -النطاقُ املكاني والزمين ملسرح اجلرمية النـووية:
املطل ُ
أوالً -تعريف مسرح الجريمة بشكل عام:
عرفه البعض بأنه "مكان ارتكاب الجريمة ،ويشمل الطرق والوسائل المستخدمة
للوصول إليه ،وذلك من أجل البحث عن األدلة"( ،)1والبعض اآلخر بأنه "الرقعة المكانية محل
ارتكاب الجريمة بكل جزئياتها ومراحلها"( ،)2كما قيل بأن مكان ارتكاب الجريمة ،وكل األماكن

تتضمن مراحل ارتكابها واآلثار التي تتخلف عنها(.)3
ثانيًا -مسرح الجريمة النـووية:

هو مسرح جريمة وقع فيه ،أو يشتبه أنه وقع فيه ،عمل إجرامي أو عمل متعمد غير

مأذون به ينطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى(.)4

ويرى الباحث أن مسرح الجريمة النـووية يمكن تعريفه بأنه مكان ارتكاب الجريمة
النـووية بكل أركانها ،ليشمل النطاق المكاني اّلذي تتحقق فيه الركن المادي ،والنطاق الزمني

اّلذي يستغرق تحقق النطاق المكاني بكل عناصر تحققه ،فضال عن أماكن مالحقة مرتكبيها

وجمع أدلتها وآثارها حتى يتم الوصول إلى الحقيقة.
ثالثًا -نطاق مسرح الجريمة النـووية:

يترتب على ارتكاب الجريمة النـووية وقوع أضرار نووية ،األمر اّلذي تتشكل به نطاق

مسرحها ،سواء من حيث النطاق المكاني لتحققها ومالحقة مرتكبيها وجمع أدلتها وآثارها ،أو
1- Swanson, Charles, and other: Criminal Investigation- New York: Random house
1981.
 -2د .طه أحمد طه متولي "استنطاق مسرح الجريمة" ،الرياض ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية مجلة كلية
الدراسات العليا  4يناير 2001م -ص.330
 -3د .فادي الحبشي ،المرجع السابق ص.14
 -4دليل تنفيذ إدارة مسرح الجريمة اإلشعاعية ،العدد رقم  ،22-Gص ،92سلسلة األمن النووي الصادرة عن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا 2017م.
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من حيث النطاق الزمني اّلذي يمتد ليستغرق النطاق المكاني بكافة عناصر تحّققه السابقة.
النطاق المكاني لمسرح الجريمة النـووية:
(أ) -
ُ
النطاق المكاني لمسرح الجريمة النـووية ليتضمن األعمال التحضيرية ،األعمال
يتسع
ُ
التنفيذية ،األعمال المتممة لها ،وقد تكون األعمال التحضيرية في أغلب األحيان جريمة في
حد ذاتها ،كحيازة الوسائل والمواد واألدوات التحضيرية غير مشروعة ،مثل حيازة مادة مشعة

بدون ترخيص الرتكاب جريمة القتل بمادة مشعة.

ويدخل في النطاق المكاني لمسرح الجريمة النـووية أماكن جمع أدلتها وآثارها ،والتي
تختلف عن تلك األدلة أو اآلثار الناجمة عن الجرائم التقليدية ،فاألدلة أو اآلثار الناجمة عن

الجرائم النـووية يصاحبها تلوث إشعاعي ،ومن ثم يحتاج ضبطها وتحريزها إلى مأموري الضبط

القضائي النـووي وأدلة قياس وضبط نووية ،لمعرفة مكان التلوث وحصر مساحته ،كما تدخل
أماكن مالحقة مرتكب الجرائم النـووية ضمن النطاق المكاني لمسرح الجريمة ،لما قد تسفر عنه
تلك المالحقة من أدلة وقرائن تفيد في كشف غموض الجريمة ،ومن ثم الوصول إلى الحقيقة.
وقد يمتد مسرح الجريمة النـووية ليشمل أقاليم عدة دول ،كجريمة تهريب المواد النـووية
أو المعدات أو األجهزة النـووية ،والغالب أن مرتكبي تلك الجرائم تنظيمات إرهابية أو عصابات
مافيا متخصصين في هذا المجال ،ومن ثم تستخدم أحدث أجهزة االتصال والتصنت لتبادل
األوامر وتنفيذ التعليمات بين كوادرهم ،وقد تفوق قدرة تلك التنظيمات في التدريب واإلعداد
الفني والتقني قدرات أجهزة بعض الدول ،األمر اّلذي يتطلب في النهاية وجود آليات قانونية

لتحقيق التعاون الدولي الفني والقضائي لمكافحة تلك الجرائم.

النطاق الزمني لمسرح الجريمة النـووية:
(ب)-
ُ
النطاق الزمني لمسرح الجريمة النـووية بالنطاق المكاني اّلذي تشمله على النحو
يرتبط
ُ
نطاق الزمني باكتمال ملف النطاق المكاني لمسرح الجريمة
اّلذي أوردناه ،ومن ثم ينتهي هذا ال ُ
وغلقه عندما يتم االنتهاء من حصر مساحة مسرح الجريمة النـووية ،وجمع أدلتها وضبط

مرتكبيها.
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كما أن تلك األضرار النـووية أو اإلشعاعية كما في جرائم تخريب المنشآت النـووية قد

تتعدى مكان ارتكاب الجريمة إلى أماكن أخرى قد تتعدى إقليم دولة الجريمة إلى أقاليم دول
أخرى ،األمر اّلذي يمتد معه النطاق الزمني لمسرح الجريمة النـووية مستغرقا الوقت الالزم
لحصر تلك األدلة واآلثار وضبطها.

وإذا كان الثابت في الجرائم التقليدية أن النطاق الزمني لمسرح الجريمة متوقف مدته

على استكمال النطاق المكاني كما ّبينا ،فإنه قد يحدث العكس في الجرائم النـووية ،بأن يكون
النطاق المكاني لمسرح تلك الجرائم متوقف مساحته على الفترة الزمنية المتداد اآلثار واألدلة،
ُ

لكون تلك اآل ثار واألدلة أضرار نووية قد تمتد ويتسع نطاقها ليتعدى حدود اإلقليم ،فضال عن
أن هذه األضرار النـووية قد تظل فترة كامنة ،ومن ثم فقد ال تظهر إال بعد سنوات على

اإلنسان أو عناصر البيئة من حوله ،وقد يصل امتداد تلك األضرار على اإلنسان إلى األجيال

النطاق الزمني لمسرح الجريمة
الالحقة في صورة أضرار سوما تيه ووراثية ،ومن ثم قد يبدأ
ُ
لنطاق المكاني لحصر وضبط تلك اآلثار واألدلة
بظهور تلك األضرار النـووية ثم يعقبه ا
ُ
الناجمة من تلك األضرار.

رابعًا -أهمية مسرح الجريمة النـووية:
إذا كانت أهمية مسرح الجريمة في الجرائم التقليدية تبدو في أنها تكشف غموض
الجريمة ،بمعرفة الفاعل والشريك ،وتبين أسلوب ارتكابها وأماكن جمع أدلتها ،فإنه في الجرائم

النـووية تبدو أهمية مسرحها باإلضافة إلى ما سبق في ضرورة سرعة ضبط أدلتها ورفع اآلثار
المترتبة عنها وحفظها في وعاء محكم من الرصاص لمنع تسرب اإلشعاعات النـووية
المصاحبة لها ،فضال عن ضرورة إزالة التلوث اإلشعاعي من نطاق مسرح الجريمة ،واّلذي قد

يقع على األشياء والممتلكات أو الحيوانات ،وقد يتطلب تكاليف باهظة قد تفوق قدرات بعض

الدول ،كما تبدو أهمية مسرح الجريمة النـووية في تطلبه خبراء في المجال النووي وأجهزة مسح
إشعاعي لتحديد نطاق ذلك المسرح وضبط أدلته ورفع آثاره ،وبالتالي قد تعادل أهمية ذلك
المسرح في الخطورة والدمار أهمية مسرح جرائم أمن الدولة ،لما يثيره من ذعر في نفوس
األفراد وزعزعة األمن واالستقرار لخطورة اآلثار الناجمة عنه كما بينا ،كما أن تلك األضرار قد
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نظر لألضرار االقتصادية التي
ا
تعيد التكييف القانـوني للجريمة لتُعد من جرائم أمن الدولة
تصيب الممتلكات والمنتجات "األمن االقتصادي" ،األمر اّلذي قد يدفع بعض الدول إلى اتخاذ
اإلجراءات التي تكفل حظر استيراد المنتجات والسلع الغذائية الحتمال تلوثها باإلشعاع النـووي،

فضال عن تكاليف إزالة آثار التلوث اإلشعاعي قد تتعدى قدرة الدولة االقتصادية ،بل قد تُعد
بعض الجرائم كارثة قومية كجريمة تخريب المنشآت النـووية ،وما قد تُشكل به انتهاكا لألمن

بمفهومه الواسع (األمن االقتصادي – األمن السياسي لما تثيره من توترات سياسية داخلية

وخارجية – األمن المائي لتلوث المياه باإلشعاع النـووي – األمن االجتماعي).

ـووي
والجدير بالذكر أن إثبات الجرائم النـووية يتطلب خبراء في األدلة الجنائية الن ُ
ووجود أجهزة قياس التلوث اإلشعاعي ،وبالتالي يختلف تكوين فريق البحث الجنائي المتعامل

نظر لطبيعة تلك الجرائم.
مع مسرح الجريمة مع اختالف في واجباته ا

فريق البحث الجنائي والنـووي المتعامل مع مسرح الجريمة النـووية:
خامسا-
ُ
فريق البحث الجنائي في الجرائم التقليدية:
-1
ُ
يق البحث الجنائي في الجرائم التقليدية يتكون من ضابط الشرطة ،ونيابة
إذا كان فر ُ

عامة ،خبير البصمات ،خبير األدلة الجنائية ،المصور الجنائي ،الطبيب الشرعي ،خبراء يتم

فإن فريق البحث في مسرح الجريمة النووية يتطلب فريق بحث
استدعاؤهم حسب نوع الجريمةـ ّ
متخصص يكون في الخطوط األمامية في المعاينة عالوة على فريق البحث الجنائي التقليدي،
وذلك على النحو اآلتي:
مأمور الضبط القضائي النـووي:
-2
ُ
أعطى القانـون النووي اإلماراتي االتحادي رقم  6لعام  2009والخاص بتنظيم
االستعماالت السلميـة للطاقة النـووية صفة مأموري الضبط القضائي لبعض خبراء الهيئة
االتحادية للرقابة النـووية ،للكشف عن الجرائم ومالحقة مرتكبيها ،وذللك بموجب المادة 65

()1

 -1الجريدة الرسمية اإلماراتية ،العدد أربعمائة وثمانية وتسعون ،السنة التاسعة والثالثون شوال  1430هجري
2009م.
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فضال عن دوره الفني والتقني النـووي في عملية معاينة مسرح الجريمة ،وضبط أدلتها وتحريزها
على النحو المطلوب.
والواقع العملي والقانـوني يشهد بأن الدور الرئيسي في معاينة مسرح الجريمة النـووي

يكون لمأموري الضبط القضائي النـووي لما يملكه من خبرة نووية وأجهزة قياس إشعاعي ،ألنه
يصاحب تلك الجرائم أضرار نووية وتلوث إشعاعي ،لعمل مسح إشعاعي لمسرح الجريمة
لضبط األدلة ورفع اآلثار ،كما أن تحريز األدلة والمضبوطات يحتاج إلى هؤالء الخبراء لما

لهم من خبرة علمية ونووية خاصة في الكشف والرفع والتحفظ على تلك اآلثار واألدلة في
ومحكم من الرصاص ،لمنع تسرب اإلشعاعات ومن ثم منع امتداد التلوث
وعاء خاص ُ
اإلشعاعي إلى أماكن أخرى.
فريق عمل خطة الطوارئ النووية:
-3
ُ
يق
ألزم القانـون النـووي اإلماراتي المرخص له بإعداد خطة طوارئ داخل الموقع ،وفر ُ
عمل مدرب لتنفيذ الخطة ،ومن ثم اعتمادها من الهيئة االتحادية للرقابة النووية قبل اإلدخال
أي حادث نووي أو إشعاعي داخل الموقع ،والتي يتحدد بموجبها
في الخدمة (م ،)52لمواجهة ّ
اإلجراءات والتدابير الفنية والقانـونية الواجبة االتباع لمواجهة حاالت الطوارئ والحوادث

النووية ،كما ألزم بإعداد خطة طوارئ خارج الموقع لتوفير أقصى درجات الحماية المادية من

أي كارثة أو حوادث (م ،)50ولفريق عمل خطة الطوارئ النووية دور بارز على مسرح
وقوع ّ
الجريمة النووية سوف نورده في حينه.
أي
والحادث النـووي كما عرفته المادة األولى من القانون النووي اإلماراتي هو ّ
حادث أو حادثة متعمد أو غير متعمد ،واّلذي قد يتضمن أخطاء في التشغيل أو أعطاال في
المعدات أو اإلحد اثيات األولية أو نذر الحوادث أو الحوادث التي كادت أن تقع ،أو نحو ذلك

من الحوادث ،أو األفعال غير المأذون بها اإليذائية أو غير اإليذائية التي ال يمكن تجاهل
عواقبها الفعلية ،أو المحتملة من مفهوم الوقاية واألمان (م.)1

يتبين لنا من تعريف القانـون للحادث النووي أنه يستوعب كل الجرائم النووية على
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اختالف أنواعها وصورها ،ومن ثم تعد تلك الجرائم صورة من صور الحوادث النووية التي

يجب أن تُطبق بشأنها خطة الطوارئ لمواجهتها ،سواء كانت هذه الخطة داخل الموقع للمنشأة
النووية والتي يلتزم بتنفيذها المرخص له ،أو كانت تلك الخطة خارج الموقع أي خطة طوارئ
يق عمل من الخبراء والفنيين في المجال النووي ،يقوم
قومية ،ولكل خطة من تلك الخطط فر ُ
بتنفيذها لمواجهة تلك الحوادث المتعمدة أو غير المتعمدة كما ورد بالنص.
األمر اّلذي نستطيع معه أن نقرر أن من بين فريق العمل على مسرح الجريمة النووية

فرق العمل الخاصة بخطة الطوارئ النووية ،وقد يكون هؤالء من المستجيبون األوائل لمواجهة
الجرائم النووية ،خاصة إذا ما تم ارتكابها داخل المنشأة النووية ،ومن ثم تقع عليهم مسؤولية

كبرى في ضبط أدلتها ومحاصرة آثارها لحين إبالغ السلطات المختصة ،والتي يجب أن تكون
الهيئة االتحادية للرقابة النووية أول من يجب إبالغه ،ولحين وصول مأموري الضبط القضائي

النووي.

فريق عمل الطب الشرعي النووي:
-4
ُ
من الخبراء اّلذي يجب إخطارهم ومن ثم االنتقال الفوري لمسرح الجريمة النووية خبراء

الطب الشرعي النووي ،واّلذي يكون لهم دور رئيسي في معاينة مسرح الجريمة النووية ،لما قد

تسفر عنه تلك الجرائم من إشعاعات نووية قد تُسفر عنها وفاة أو حدوث تشوهات وحروق
تشابه الحروق والتشوهات الناجمة عن الجرائم التقليدية ،ويتعذر على الطبيب العادي
تشخيصها عند تحويل الضحايا إلى المستشفيات العامة ،كما يبرز دور خبراء الطب الشرعي

النووي في إنقاذ هؤالء الضحايا واتخاذ اإلجراءات الطبية السريعة إلزالة تلوثهم باإلشعاع

النووي  ،ومن ثم اتخاذ اإلجراءات التحفظية والوقائية الطبية لمنع تلوث باقي األفراد المتواجدين
داخل مسرح الجريمة النووية اّلذي قد يمتد إلى أكثر من كيلو متر مربع ،والحفاظ على سالمة

باقي فريق عمل البحث الجنائي والنـووي المتعاملين مع مسرح الجريمة ،كما يتطلب األمر أن

يرافق فريق الطب الشرعي النووي مستشفى ميداني متنقل إلسعاف المصابين ،ومجهز بأحدث
األجهزة والمعدات الطبية إلزالة التلوث اإلشعاعي من على المصابين ،وللتعامل السريع مع
الحاالت الحرجة التي قد تعرضت لإلشعاع ،وما قد يصاحب ذلك من أعراض كالحروق أو
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الطفح الجلدي ،مع ضرورة التنسيق مع أقرب مستشفى الحتمالية نقل المصابين إليها ،وهنا
يأتي دور فريق عمل قوات الدفاع المدني بشأن الضحايا والمصابين.
فريق عمل علم األدلة الجنائية النووية:
-5
ُ
وقد يطلق عليه علم التحليل الجنائي النووي( ،)1وهو ذلك العلم اّلذي يهتم بتحليل

أي مادة مشعة أو لها عالقة باإلشعاع ،وذلك بهدف
المواد النووية غير مشروعة االستخدام أو ّ
تحديد مصدرها والمنشأة التي أنتجتها ،والطرق المستخدمة في العبور ،ودراسة خواص المادة
وربطها بتاريخ ومراحل تصنيعها ،ويتجلى دور ذلك العلم في مكافحة أخطر الجرائم النووية
مثل جرائم تهريب المواد النووية ،والتي قد تمتد عبر أقاليم الدول ،فضال عن دوره في جمع
األدلة من خارج المنشأة النووية ،للوقوف على مدى التزامها بأحكام القانـون والئحته التنفيذية.

 -6دور اإلعالم النووي:

ال بد أن يتم إنشاء إدارة لإلعالم بالهيئة االتحادية للرقابة النووية يكون لها استراتيجية

عمل في المجال النووي ،لمواجهة الطوارئ النووية وعلى مسرح الجريمة النووية ،فعند ارتكاب
الجرائم النووية  ،يقوم دور تلك اإلدارة على العديد من المحاور الرئيسية ،منها العمل على
تغيير عقيدة المواطن من الرعب غير المبرر من التعامل مع األنشطة النووية السلميـة ،ونشر

ثقافة السالمة النووية ،وكيفية التعامل مع الحادث النووي أو التعامل مع المصدر المشع

المفقود ،واالنتقال إلى مسرح الجريمة النووية والتنسيق مع السلطات ومجموعات العمل في

مسرح الجريمة النووية ،للقيام بدورها في التوعية ونشر ثقافة األمان واألمن النـوويين في مكان
ارتكاب الجريمة النووية ،وأن ُينشئ نقطة استقبال لوسائل اإلعالم األخرى بالقرب من مسرح
الجريمة النووية لنقل حدث الجريمة النووية بالحجم الطبيعي لمنع استغالله وترويجه على نحو
تفسير منطقيا لما تم اتخاذه من إجراءات
ا
يخرج الحدث عن مساره ونتائجه الطبيعية ،وأن تقدم

مثل حظر الدخول لمسرح الجريمة النووية وفرض النطاقات األمنية العازلة في مناطق التلوث

اإلشعاعي ،وأن السلطات المختصة الممثلة هنا بالهيئة االتحادية للرقابة النووية وفرق البحث
 -1راجع :د .رضا عابدين زادة "تقنيات األدلة الجنائية النوويـة" الوكالة الدولية للطاقة الذرية – فـيينا  -كتاب
األمن النووي الصادر عن جامعة نايف العربية – الرياض سنة 2007م – صفحة رقم .150
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الجنائي النووي عاكفون على اتخاذ كل اإلجراءات والخطوات الممكنة لتقليل حجم المخاطر
النووية وإزالتها.

املبحث الثاني
اختصاص وسلطات مأموري الضبط القضائي النووي
يف معاينة مسرح اجلرمية النووية
متهيد:

مسرُح الجريمة النووية هو المكان اّلذي وقعت فيه الجريمة النووية بكل أركانها ،ليشمل
النطاق المكاني اّلذي تتحقق فيه الركن المادي للجريمة ،واّلذي يتضمن عنصر النتيجة
اإلجرامية اّلذي قد يمتد نطاقه إلى أقاليم الدول المجاورة ،والنطاق الزمني اّلذي يستغرق تحقق

ذلك الركن المادي بما فيه من عنصر تلك النتيجة ،فضال عن أماكن مالحقة مرتكبيها وجمع

أدلتها وآثارها حتى يتم الوصول إلى الحقيقة.

ومعاينة مسرح الجريمة تعني مشاهدته أو رؤيته ،وفحص األماكن التي يشملها،

واألشخاص المتواجدين فيه ،بهدف البحث عن اآلثار المادية التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها
إلى مرتكبها( ،)1فضال عن إثبات حالته ووصفه وصفا دقيقا بالكتابة ،وتسجيل كل ما يراه القائم
بالمعاينة ،من أدلة ،أو آثار ،وحال المجني عليه والمتهم ،وأن يتخذ كل اإلجراءات والوسائل
أي عبث أو طمس(.)2
الالزمة للحفاظ على آثاره وأدلته ،من ّ

أوالً -ذاتية مسرح اجلرمية النووية:
إن معاينة مسرح الجرائم النووية تأخذ طابعا خاصا يختلف عن معاينة مسرح الجرائم
ّ
التقليدية ،فمسرُح الجرائم النووية ينفرد في نطاقه المكاني والزماني وطاقم فريق عمله وأدوات
ضبط أدلته ،ليكون مسرحا مستقال وموازيا لمسرح الجرائم التقليدية ،وليكون هو المسرح

 -1د .مأمون محمد سالمة "-اإلج ارءات الجنائية فـي التشريع المصري" -القاهرة  -دار الفكر العربي  -الجزء
األول  -سنة 1979م – الصفحة رقم .606
 - 2د .محمود نجيب حسني ،المرجع السابق الصفحة رقم .65

[]154

الفكر الشرطي  -اجمللد رقم ( - )30العدد رقم ( )118يوليو 2021م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرئيسي وبجانبه المسرُح التقليدي للجرائم التقليدية ،نظ ار لطابع الجرائم النووية الفني التقني،
وما قد يترتب عليها من وقوع أضرار نووية ،ولفريق عملها اّلذي يشكل مجموعة من الخبراء

والفنيين في المجال النووي ،وألجهزة القياس النووية المصاحبة لذلك الفريق ،األمر اّلذي ُيلقي

كبير ومجهودا ضخما في ضرورة التنسيق وباحتراف
ا
على عاتق أجهزة العدالة الجنائية عبئا
بين أدوار كل فريق  ،من حيث وقت التدخل وكيفية مباشرة العمل منعا للتداخل والتضارب
عد هي األخطر من نوعها عن باقي الجرائم قاطبة.
عند معاينة مسرح الجرائم تُ ّ
وتتعدد وتتنوع الجرائم النووية كما بينا سواء جرائم اعتداء على األشخاص (جرائم
اإليذاء أو التعرض اإلشعاعي) ،أو جرائم االعتداء على األموال النووية (االختالس ،السرقة،
النصب ،التبديد لألموال النووية) ،جرائم التراخيص النووية ،جرائم مخالفة اشتراطات الوقاية

اإلشعاعية ومعايير األمان النووي واإلشعاعي وغيرها من الجرائم النووية ،فأي من هذه الجرائم

يشكل في طابعه الجانب التقليدي اّلذي قد يكون سرقة ،نصب ،تبديد ،قتل ،صور اإليذاء

األخرى ،بجانب الجانب التقني والعلمي للجرائم النووية.

ثانيًا -فرق معاينة مسرح اجلرمية النووية:
فريق البحث الجنائي الخاص بالجرائم التقليدية :ويتضمن ضابط
الفريق األول
ُ
ُ
الشرطة ،خبير البصمات ،خبير الحرائق ،خبير سموم ،خبير األدلة الجنائية ،المصور
الجنائي ،الطبيب الشرعي.
الفريق
ُ
يق
النووي – فر ُ

فريق البحث الجنائي النووي :ويتكون من مأموري الضبط القضائي
الثاني
ُ
يق عمل
يق عمل خطة الطوارئ النووية ،فر ُ
عمل علم األدلة الجنائية النووية ،فر ُ

اإلعالم األمني النووي.

ثالثًا -تعريف معاينة مسرح اجلرمية النووية:
ويقصد بها إثبات حالة موقع الجريمة النووية فور االنتقال إليها ،وقياس مدى التلوث
اإلشعاعي بالمكان ،وإثبات حالة األشخاص واألجهزة والمعدات والمواد النووية واإلشعاعية،
ومدى توافر اشتراطات الوقاية اإلشعاعية واحتياطات األمن واألمن النوويين ،للوقوف على نوع
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الجريمة ومرتكبها ،واتخاذ كافة اإلجراءات التحفظية الضرورية من أجل الحفاظ على مسرح
الجريمة وأدلته ،للمحافظة على موقع الجريمة وأدلته ،وإزالة آثار التلوث اإلشعاعي ومنعه أو
الحد منه.

ب األول -طرق معاينة مسرح اجلرمية النووية:
املطل ُ

وتختلف طرق معاينة مسرح الجريمة النووية باختالف نوع الجريمة النووية المرتكبة،

وما إذا كانت من جرائم التراخيص ،أو من جرائم األموال النووية أو من جرائم اإليذاء أو
التعرض اإلشعاعي كالقتل باستخدام مادة مشعة ،أو جريمة مخالفة اشتراطات الوقاية

اإلشعاعية أو احتياطات األمان النووي ،كما تختلف أهمية دور كل فريق من فرق البحث
الجنائي حسب نوع الجريمة المرتكبة ،إال أن الثابت أنه عند بداية إجراء المعاينة ال بد من

وجود أجهزة للمسح اإلشعاعي وأجهزة لقياس التلوث في يد مأموري الضبط القضائي النووي

القائم بالمعاينة ،وذلك لقياس مستوى التلوث اإلشعاعي في مكان مسرح الجريمة ونوعه ،ومن
ثم تحديد دور كل فريق من فرق البحث الجنائي على حسب ما تسفر عنه قراءات تلك األجهزة

لمستوى التلوث اإلشعاعي بالمكان.

فقد تسفر قراءات أجهزة المسح اإلشعاعي وأجهزة قياس التلوث عن وجود تلوث

إشعاعي كبير خارج الموقع ،ومن ثم يتطلب األمر تدخل وحدات وفريق عمل خطة الطوارئ
يق عمل األدلة الجنائية النووية (علم التحليل الجنائي
النووية خارج الموقع الحتواء األزمة ،وفر ُ
النووي) اّلذي يقوم خب ارؤه بتحديد نوع تلك اإلشعاعات ونوع المصادر المشعة التي تنبعث منها

تلك اإلشعاعات وحجم خطورتها ،وقد تسفر قراءات تلك األجهزة عن عدم وجود تلوث إشعاعي

خارج الموقع وينحصر التلوث داخل موقع مسرح الجريمة النووية ،فقراءات تلك األجهزة هي

التي تحدد مدى تقدم خطوات مأموري الضبط القضائي النووي تجاه المعاينة وإال توقف في
التقدم التخاذ إجراءات أكثر فاعلية كارتدائه المالبس والدروع الواقية من اإلشعاع ،أو تغيير

األجهزة لتكون أكثر ت قنية وقدرة على تحديد نوع اإلشعاع الملوث ،وما إذا كانت أشعة جاما
األكثر خطورة لقدرتها على االختراق ،أو كانت أشعة بيتا وغيرها ،فضال عن أن مستوى تلك

مأمور الضبط القضائي النووي نوع فريق عمل البحث الجنائي
القراءات يحدد على أساسها
ُ
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النووي المطلوب ووقت تدخله.
ولعل الهدف األول اّلذي يسعى إلى تحقيقه مأمورو الضبط القضائي النووي تجاه

المعاينة ،هو رصد التلوث اإلشعاعيي ثم محاصرته ومنعه وإزالته من على األشخاص

واألماكن واألجهزة والمعدات ،وضبط وتحفظ وتحريز األشياء الملوثة واألجهزة النووية والمعدات
والمواد المشعة محل ارتكاب الجريمة لمنع انتشار التلوث اإلشعاعي ،ألن تلك األشياء الملوثة
والمصادر المشعة تنبعث منها إشعاعات تختلف مدى خطورتها حسب نوع اإلشعاعات

الصادرة منها ،وفي ذلك يختلف عن مأموري الضبط القضائي في الجرائم التقليدية.

وإذا كان الدور الرئيسي في المعاينة يقع على عاتق سلطات التحقيق كالنيابة العامة

وذلك في الجرائم التقليدية ،ويكون الدور الثانوي في المعاينة لمأموري الضبط القضائي ،واّلذي

يتمثل في االنتقال الفوري لمسرح الجريمة ومعاينته بهدف الحفاظ على مسرح الجريمة وأدلته،
فإنه في معاينة مسرح الجريمة النووية يكون الدور الرئيسي لمأموري الضبط القضائي النووي،

نظ ار لطبيعة ذلك المسرح سالفة الذكر ،وما به من أدلة تحتاج لتقصيها وجمعها خبراء في
المجال النووي وألجهزة قياس نووية.

لذا فقد أعطى القانـون النووي اإلماراتي لمأموري الضبط القضائي النووي سلطات
تحقيق تمكنه من القيام بدوره الرئيسي في معاينة مسرح الجريمة النووية على أكمل وجه ،فقد

منحه القانـون سلطة التفتيش وبغير ضرورة استصدار إذن من النيابة العامة ،بل تكون له هذه
السلطة حتى لو لم تكن هناك جريمة نووية ارتكبت ،كسلطته في التفتيش الروتيني والتفتيش

المفاجئ ،وذلك من أجل مراقبة االلتزام بتطبيق أحكام هذا القانـون والئحته التنفيذية ،وبموجب

تلك السلطات يكون لمأموري الضبط القضائي النووي دور وقائي مهم في مكافحة الجرائم
النووية عن طريق منع ارتكابها.
فالمعاينة في مرحلة جمع االستدالالت تكون بإثبات حالة األماكن واألشخاص عند
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معاينة مسرح الجريمة النووية ،وكل ما يفيد كشف الحقيقة( ،)1وأن هذه المعاينة لها طابعها
الخاص ،فيجب أن تتم من خالل أجهزة القياس النووي والمعدات النووية.

وتختلف طرق معاينة مسرح الجريمة النووية حسب ما إذا كان ذلك المسرح في مكان

مغلق مثل المنشأة النووية ،مستشفى يستخدم اإلشعاع النووي في التشخيص والعالج ،أو مكانا

مفتوحا كاستخدام اإلبرة المشعة في عملية لحام أنابيب الغاز الطبيعي ،وتلك األنابيب قد تمتد

وسط الحقول وعلى جوانب الطرق ،ومن ثم تتضاعف مهمة فرق البحث الجنائي النووي في
نظر لتأثير العوامل الجوية على مسرح الجريمة ،فقد تساعد زيادة حركة
تلك المسارح المفتوحة ،ا
الهواء على سرعة امتداد التلوث اإلشعاعي وانتشاره إلى مناطق أخرى ،ومن ثم تنشئ تلك

األحوال الجوية مسرحا جديدا يحتاج إلى فرق بحث جنائي منفصلة وخاصة بذلك المسرح
الجديد ،وقد يجمع مكان مسرح الجريمة النووية ما بين المكان المغلق والمكان المفتوح ،وهنا

تتضاعف مهمة مأموري الضبط القضائي النووي وفريق البحث الجنائي النووي ،كما في
جريمة تهريب المواد النووية ،والتي تعد من أخطر الجرائم النووية ،نظ ار لخطورة وقوع األضرار
النووية الناجمة عنها (التلوث اإلشعاعي) ،واّلذي قد تتعدى حدوده دولة الجريمة ،فضال عن
أنها قد تشكل خط ار على األمن القومي ،كما أن النطاق المكاني لمسرحها قد يشهده إقليم

أكثر من دولة فتأخذ طابع الجريمة المنظمة.

املطلبُ الثاني -القواعد اليت حتكم طرق معاينة مسرح اجلرمية النووية:

نود أن نشير قبل تناول القواعد التي تحكم طرق معاينة مسرح الجريمة النووية أن إدارة

مسرح الجريمة النووية هي العملية التي تُستخدم لضمان أمان وأمن وفعالية وكفاءة العمليات
المضطلع بها في مسرح الجريمة الذي يكون من المعروف ،أو من المشتبه فيه ،أن مواد نووية
أو مواد مشعة أخرى توجد فيه ،وهذه العمليات مماثلة لتلك المستخدمة إلدارة مسرح الجريمة

التقليدية ،إال أن االضطالع بالعمليات في مسرح الجريمة النووية يختلف عن االضطالع

بالعمليات في معظم مسارح الجرائم األخرى فيما يتعلق بضرورة مراقبة الوقت المستغرق في
 -1د .عمر السعيد رمضان "قانون اإلجراءات الجنائية" ،دار النهضة العربية 1985م ج ،1رقم  ،152ص
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مناطق مراقبة مصادر الخطر ،المسافة بين األدلة الملوثة بالنويدات المشعة والشخص الذي
يجمع األدلة ،التدريع اإلشعاعي الذي يفصل بين األدلة والشخص الذي يجمع األدلة ،التلوث
بالنويدات المشعة ،التعرض الفردي لإلشعاعات ،فإدارة مسرح الجريمة تشمل عملية ضمان

جمع األدلة والحفاظ عليها بطريقة منظمة ودقيقة وفعالة لكي يتسنى استخدامها في سياق

اإلجراءات القانونية( ،)1وال يتحقق ذلك الهدف إال من خالل اتباع القواعد التي تحكم معاينة
مسرح الجريمة النووية التي تتجسد فيما يأتي(:)2

 -1اختاذ إجراءات الصحة والسالمة النووية لدى الوصول إىل مسرح الجريمة النووية:
يجب على مأموري الضبط القضائي النووي أن يكون مزودا بأجهزة للقياس النووي
ورصد للتلوث اإلشعاعي قبل االنتقال إلى مسرح الجريمة النووية ،ألن انتقاله إلى ذلك المسرح

يؤدي إلى مزيد من األضرار النووية،
بدون هذه األجهزة والمعدات النووية والخبرات الالزمةّ ،
فضال عن فقد فرصة جمع األدلة وحفظ آثارها.
ويجب البدء عند وصوله في اتخاذ إجراءات الصحة والسالمة النووية ،وينبغي أن تظل
ت لك اإلجراءات تحظى باألولوية طوال عملية المعاينة ،فيجب تخفيف أو إزالة المخاطر النووية
على الصحة والسالمة ،وتشمل هذه اإلجراءات توفير اإلسعافات األولية لألشخاص المصابين
بالتلوث اإلشعاعي ،وارتداء جميع القائمين على معاينة مسرح الجريمة المالبس الواقية من
التلوث اإلشعاعي ،ويجب انتقال فريق عمل المستشفى الميداني المتنقل إلى مسرح الجريمة

النووية ،إلسعاف المصابين ،ويجب أن يكون
مجهز بأحدث األجهزة والمعدات الطبية إلزالة
ا
التلوث اإلشعاعي من على المصابين ،وللتعامل السريع مع الحاالت الحرجة التي قد تعرضت

لإلشعاع ،وما قد يصاحب ذلك من أعراض كالحروق أو الطفح الجلدي ،مع ضرورة التنسيق
 -1دليل تنفيذ إدارة مسرح الجريمة اإلشعاعية ،العدد رقم  ، 22-Gص ،1ص  25سلسلة األمن النووي الصادرة
عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا 2017م.

 2- Crime scene and physical evidence awareness, for non - forensic personnelUnited Nations office on Drugs and Crime, - (U.N.O.D.C) - Laboraty and
scientific section, - United Nations Network, 2009 No 8:15.
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مع أقرب مستشفى الحتمالية نقل المصابين إليها ،وهنا يأتي دور فريق عمل قوات الدفاع
أي حريق قد حدث في
المدني بشأن إنقاذ الضحايا والمصابين ،فضال عن دوره في إخماد ّ
مسرح الجريمة.
-2ترسيم حدود مسرح الجريمة النووية:
يعتبر تعيين حدود مسرح الجريمة النووية المراد حمايته عملية معّقدة ،الرتباطه بمدى
وجود التلوث اإلشعاعي واتساع نطاقه المكاني ،ومن ثم قد يتعدد مسرح الجريمة النووية إلى
مسرح ثان وثالث نتيجة هذا التلوث اإلشعاعي ،هنا يجب معاملة كل مسرح جريمة على حدة،
ومن ثم يخصص لكل مسرح فريق عمل بحث جنائي نووي مستقل ،فضال عن أن حدود مسرح
الجريمة النووية قد تتغير من حين آلخر لطبيعة امتداد التلوث اإلشعاعي ،ومن ثم فإن طبيعة

مسرح الجريمة النووية يحتاج إلى إعادة تقييم من حين ألخر حسب تداعيات وامتداد التلوث
اإلشعاعي ،وإلى أن يتم تعيين حدود مسرح الجريمة النووية يجب تطويقه بوضع حواجز
مادية ،لمنع تعرض األشخاص لإلشعاع ،وحفاظا على األدلة المتواجدة في مسرح الجريمة،

وحتى تستطيع فرق عمل البحث الجنائي النووي والتقليدي القيام بمهام عملها على مسرح

الجريمة النووية ،وطوال مدة التحقيق والتحري فيه ،يجب تقييد حرية األشخاص المتواجدين

على المسرح ومنع خروجهم ،ومنع الدخول إليه.

وإذا ما كان هناك امتداد لألضرار النووية ترتب عليه وجود مسرح ثان وثالث للجريمة

النووية ،ومن ثم يحتاج األمر إلى إعادة تقييم ومن ثم إعادة ترسيم الحدود والطوق األمني مرة
ثانية بشأن ذلك المسرح الجديد.
-3عملية البحث والتحري داخل مسرح الجريمة النووية:

عملية التحقيق والتحري داخل مسرح الجريمة النووية تتم بتدوين الواقع الموجود عليه
ذلك المسرح عند المعاينة األولى له ،وحصر واستخراج كل األدلة الجنائية النووية منها

والتقليدية المادية التي قد تكون مهمة لكشف الجريمة النووية وجمعها ،ومسؤولية فرق عمل
التحقيق والتحري األولية هي الحفاظ على سالمة مسرح الجريمة وأدّلته ،وتعد أجهزة القياس

النووي أو المسح اإلشعاعي هي الطريقة الرئيسية لجمع األدلة النووية ومن ثم التحفظ عليها
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أي تسرب إشعاعي
وتحريزها باستخدام أجهزة تقنية نووية وأوعية خاصة كوعاء الرصاص لمنع ّ
من تلك األدلة.
ويكون لفريق البحث الجنائي التقليدي دور بارز في مجال جمع األدلة المادية ورفع
اآلثار التقليدية الناجمة عن الجريمة النووية ،فقد تسفر تلك األدلة على مرتكب الجريمة
النووية.
 -4اختاذ تدابري صارمة ملنع التلوث النووي:
وطوال مدة التحقيق والتحري في مسرح الجريمة النووية من بدايتها حتى نهايتها ،على

فريق البحث الجنائي النووي أن يتخذ كافة التدابير الصارمة وإجراءات الوقاية اإلشعاعية لمنع
التلوث اإلشعاعي ،من ارتداء للمالبس وللقفازات واألحذية الواقية من اإلشعاع النووي ،فضال
عن ضرورة وجود أجهزة قياس التلوث اإلشعاعي ،وذلك لتحديد درجة اإلشعاع النووي ونوع

األشعة حتى يتم اتخاذ إجراءات الوقاية اإلشعاعية المناسبة على ضوء مستوى التلوث

اإلشعاعي الموجود ،كما يجب عزل الضحايا لعدم امتداد التلوث اإلشعاعي ،واستخدام ممر

آمن ووحيد للدخول إلى مسرح الجريمة لجميع القائمين والعاملين في مسرح الجريمة النووية،
وتجنب لمس أي شيء أو نقله من مكانه الحتمالية تلوثه باإلشعاع ،فضال عن الحفاظ على
اآلثار واألدلة المادية التقليدية ،التي قد تؤدي إلى كشف غموض الجريمة النووية ومعرفة

مرتكبها.

إن عدم اتخاذ إجراءات الوقاية اإلشعاعية يؤدي إلى امتداد التلوث اإلشعاعي ليشمل

جميع األشخاص الموجودين على مسرح الجريمة ،بما فيهم فرق عمل البحث الجنائي والطبي
المختلفة ،فضال عن امتداد التلوث خارج مسرح الجريمة النووية ،ومن ثم ينشئ مسرح ثان
للجريمة النووية.
-5احملافظة على مسرح اجلرمية النووية:
الهدف من عملية المحافظة على مسرح الجريمة النووية هو منع تفاقم الوضع داخلها،
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بتحديد مستوى التلوث اإلشعاعي ومحاصرته ومنع امتداده ،فضال عن المحافظة على أدلته
الجنائية النووية ،فعند التحفظ على األدلة النووية وغيرها من األدلة المادية يجب مراعاة
األصول العلمية والفنية عند القيام بهذه المهمة الصعبة التي تتعلق بسالمة الدليل ومن ثم
حجيته في اإلثبات الجنائي ،وإذا كنا بصدد أدلة نووية كالمعدات واألجهزة النووية محل

الجريمة ،فإن مأموري الضبط القضائي النووي هو اّلذي يقوم بهذه المهمة باعتباره الخبير

النووي األول في مسرح الجريمة النووية ،ومن ثم يجب وضع تلك األدلة في أوعية محكمة
تمنع تسرب اإلشعاع منها كأوعية الرصاص ،وكذلك األدلة المادية العادية محل الجريمة

النووية ،ألنها تكون ملوثة باإلشعاع ،ومن ثم تعد مصد ار خطي ار المتداد التلوث اإلشعاعي

ألماكن أخرى عبر الكيلومترات.

وتأتي المرحلة األخيرة؛ وهي نقل األدلة النووية وغيرها من األدلة المادية وتخزينها
وتقديمها إلى المعمل الجنائي في واق محكم من الرصاص لمنع التسرب اإلشعاعي ،وانتقاء
واختيار ما يتناسب مع تلك األدلة من وسائل لنقلها أو لتخزينها ،بغية ضمان سالمة تلك
األدلة وفقا لألصول الفنية والعلمية التي تناسب كل دليل من تلك األدلة ،حتى يمكن استرجاع
أي وقت ،وتظل مهمة حماية مسرح تلك الجريمة سارية
تلك األدلة ،ومن ثم االستعانة بها في ّ
طوال عملية التحقيق والتحري إال بعد أن تكتمل.
-6توثيق مسرح الجريمة النووية وأدلّته:
الهدف من توثيق مسرح الجريمة النووية وأدّلته ،توفير سجالت دائمة وموضوعية

لمسرحها وأدلته المادية والتغيرات التي تحدث فيه ،وتبدأ عملية التوثيق عندما يصل مأمورو

الضبط القضائي النووي إلى ذلك المسرُح ،ويتم تسجيل مسرح الجريمة النووية باستخدام كافة
الوسائل كقراءات أجهزة القياس اإلشعاعي وتسجيل تلك القراءات أوال بأول ،فضال عن تسجيل
كافة المالحظات وأخذ الصور الفوتوغرافية والفيديو والرسوم والقياسات األخرى لمسرح

الجريمة ،ويجب أن يعبر التسجل عن الصورة الواقعية لمسرح الجريمة النووية بأدق تفصيالته

بما فيه حالة تواجد األشخاص داخله وخروجه منه ،وتظل عملية توثيق مسرح الجريمة النووية

سارية طوال عملية التحقيق والتحري ،إلى أن تظهر نتيجة تقارير المعمل الجنائي النووي.
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-7حتديد اآلثار األمنية الوطنية والدولية وإبالغ السلطات املختصة بها:
من أجل تحليل آثار الجريمة النووية على األمن النووي ،من الضروري جمع البيانات
ذات الصلة وتوفيرها في الوقت المناسب للسلطات المختصة المسؤولة ،ويمكن أن تشمل هذه

البيانات وصف مسرح الجريمة النووية وأسبابها وآثارها على األمن النووي والعواقب طويلة
األمد ،المعلومات عن المشتبه بأنهم جناة ،البيانات عن التعرف على المواد النووية أو المواد

المشعة األخرى المعنية(.)1

مقترحات لتأهيل ورفع كفاءة مأموري الضبط القضائي النووي:

وحتى يستطيع مأمور الضبط القضائي النووي القيام بمهام عمله واستخدام وممارسة

سلطاته المتعلقة باالستدالالت وتلك المتعلقة بالتحقيق في الجرائم النووية ،ال بد من تأهيله

ورفع كفاءته العلمية والفنية ونقترح الطرق اآلتية:
 -1احلصول على دبلوم القانـون النووي:

ال بد أن يسبق مباشرة عمل مأموري الضبط القضائي النووي الحصول على دبلوم

القانـون النووي لمدة عامين ،ويعتمد كدبلوم دراسات عليا أكاديمي ،والحصول على ذلك الدبلوم

يعد شرطا جوهريا لمباشرة عمله كمأمور ضبط قضائي ،ويجب أن يتضمن ذلك الدبلوم تدريس

مساقات يدرج بها مساق العلوم الجنائية (واّلذي يتضمن تدريس علم اإلجرام والعقاب ،القانـون
الجزائي بقسميه العام والخاص ،قانون اإلجراءات الجزائية ،بعض فروع القانـون ذات الصلة)،

مساق خاص بالعلوم الشرطية ،مساق علم األدلة الجنائية النووية (التحليل الجنائي النووي -

الطب الشرعي النووي) ،مساق علم التصوير الجنائي ،مساق خاص بالطوارئ النووية ،مساق

األمن النووي ،مساق األمان النووي ،مساق الضمانات النووية ،مساق خاص بفروع القانـون

أي مساق يحتاج
النووي ،فضال عن ضرورة إلحاق برنامج عملي تطبيقي تدريبي يطبق بشأن ّ
إلى تطبيق عملي وتدريب ،مع األخذ في االعتبار أنه يوجد بعض المساقات التي تغطي
وحدها دبلوما منفردة ،لذا فالمطلوب هو تدريس األساسيات الجوهرية لكل مساق وبالقدر الذي
 -1دليل تنفيذ إدارة مسرح الجريمة اإلشعاعية ،المرجع السابق ص.10
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يؤهل مأموري الضبط القضائي النووي للقيام بدوره المطلوب في مكافحة الجرائم النووية.
فبذلك الدبلوم يصبح مأمور الضبط القضائي النووي على كفاءة علمية وقدرة عملية

تؤهله للقيام بدوره في مكافحة الجرائم النووية ،وبالتالي يكون هناك فريق وطاقم عمل واحد

يعمل في نطاق مسرح الجريمة النووية ،بدال من تزاحم وتعدد فرق العمل على ذلك المسرح،
األمر اّلذي قد يسفر عنه حدوث التداخل والتضارب بين عمل تلك الفرق إذا لم يكن هناك

إدارة لقيادة مسرح الجريمة النووية توزع األدوار باحتراف ومهنية ،األمر اّلذي يكون له في
النهاية تأثيره الخطير على مسرح الجريمة النووية ،فضال عن إعداد مأموري الضبط القضائي

النووي على هذا النحو سوف يخفف العبء عن باقي أجهزة العدالة الجنائية ،ويجعلها تتفرغ
لمهامها األصلية وهي مكافحة الجرائم التقليدية.

والجدير بالذكر أن بدون إعداد مأموري الضبط القضائي النووي على النحو السالف

ذكره ،تصبح صفة الضبطية القضائية مجرد لقب ،خبير كباق الخبراء يستدعى عند الطلب،

ويقدم تقريره في نهاية المهمة ،وإذا كان حجم الممارسات النووية في االستخدام السلمي في
مهدها ومن قد يبدو أنه ال توجد ثمة حاجة لتفعيل صفة الضبطية القضائية ،إال أن سباق
االستخدام السلمي للطاقة النووية ال ينتظر متسابقا بل على المتسابق سرعة المبادرة باللحاق

بذلك السباق ليعتلي ركب التقدم.

 -2إدارة للشرطة النووية (تتبع جهاز األمن العام):
نقترح إنشاء إدارة للشرطة النووية تتبع جهاز األمن العام بمقتضى‘‘‘ ،ويكون لها فروع

في كل اإلمارات بالدولة ،لتتكون من هيكل إداري وأمني ،بحيث تكون هناك إدارة للتفتيش

النووي تختص بتلقي التبليغ عن الجرائم النووية ،وإجراء التحقيقات ،وعمل المعاينة الالزمة،
فضال عن القيام بمهام التفتيش الدوري الروتيني والمفاجئ التي نص عليها قانون االستعماالت

السلميـة للطاقة النووية ،إدارة ووحدة اإلنفاذ والطوارئ النووية لتتولى وحدتها التدخل السريع

لمواجهة الجرائم النووية وتنفيذ خطط الطوارئ النووية وإزالة التلوث اإلشعاعي ،إدارة اإلعالم

األمني النووي وغيرها من اإلدارات.
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املبحث الثالث
األدلة اجلنائية النووية
متهيد:

دائما ما يوجد على مسرح الجريمة آثار مادية أو أدلة مادية يتركها مرتكبوها ،تدل على

فاعل أو شريك فيها ،ومن ثم يتم كشف غموض بعض الجرائم ،ومرحلة األثر المادي تسبق
مرحلة الدليل ،فقد يؤدي األثر المادي بعد فحصه معمليا عن طريق الخبراء المختصين إلى
دليل مادي يفيد في كشف الجريمة ومعرفة مرتكبها ،ومدى توافر اإلسناد المادي أو المعنوي

في حقهم(.)1

واآلثار المادية :هي تلك المواد التي تدل أن هناك جريمة قد ارتكبت ،ومن ثم يمكن

تحديد الجاني والمجني عليه(.)2

ويرى الباحث أن اآلثار المادية هي كل شيء ُيعثر عليه في مسرح الجريمة ،أو يعلق
بجسم الجاني ،أو جسم المجني عليه ،أو بحوزتهما ،أو يكون له صلة بالجريمة ،ويمكن إدراكه
بإحدى حواس اإلنسان ،أو بواسطة األجهزة كأجهزة التحاليل لتحليل البقع بأنواعها ،أو األجهزة

العلمية أو التقنية مثل أجهزة الكشف على البصمات وآثار األقدام ،أجهزة القياس النووي
للكشف على مدى وجود تسرب إشعاعات نووية أو تلوث إشعاعي ،ويجب مراعاة أصول

الحفظ ،والتحريز الصحيح لكل أثر ُيعثر عليه في مسرح الجريمة حتى يحفظ للدليل قيمته
القانـونية(.)3
أما الدليل فهو وسيلة القاضي للوصول إلى الحقيقة ،والتي تتضمن كل ما يتعلق
 -1إبراهيم صادق الجندي "-الطب الشرعي فـي التحقيقات الجنائية" – الرياض  -أكاديمية نايف العربية للعلوم
األمنية عام 2000م ،الصفحة رقم  165وما بعدها.
2- Safer stein, Richard: Criminalities an Introduction to forensic science. New Jersey
: prentice hall 1990.
3- Pierre Fernand Cerclai, Les empreintes et les traces, revues de la sûreté national
n 130 page 11 et n 131 page 12.
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باإلجراءات والوقائع المعروضة لتطبيق القانـون( ،)1أو هو وسيلة اإلثبات المشروعة التي
يطمئن إليها القاضي ،والتي تحقق حالة اليقين لديه( ،)2وف المعنى نفسه أورده البعض بأنه

الوسيلة المتحصلة بالطرق القانـونية ،والتي يحكم بموجبها القاضي بناء على ما حققته من يقين

لديه( ،)3كما عرفه البعض بأنه نشاط إجرائي يتم عن طريقه تأكيد االتهام أو نفيه ،من أجل
الحصول على اليقين القضائي( ،)4أو هو الواقعة التي تؤيد إثبات اقتناعه بالحكم اّلذي

أصدره(.)5

ولقد جرى الفقه الجنائي على تقسيم األدلة من وجهات نظر مختلفة تجاه الدليل ،فمن
حيث األثر المترتب على الدليل تم تقسيمها إلى أدلة اتهام وأدلة نفي وأدلة إثبات( ،)6ومن

حيث صلة الدليل بالواقعة تم تقسيمها إلى أدلة مباشرة مثل المعاينة والتفتيش واالستجواب
وشهادة الشهود ،وأدلة غير مباشرة كالدالئل والقرائن( ،)7ومن حيث مصدر األدلة تم تقسيمها

وبين قوة كل منها ،وأدلة قولية ،وأدلة فنية
إلى أدلة قانونية وهي التي حددها المشرع في نصه ّ
أو علمية وهي تلك األدلة المستمدة من رأي الخبير الفني أو العلمي ،وأدلة مادية وهي التي
 -1د .أحمد فتحي سرور " -الوسيط فـي قانون اإلجراءات الجنائية" -القاهرة  -دار النهضة العربية الطبعة الثانية
لعام 1981م الصفحة رقم  ،373د ناصر إبراهيم ذكي "سلطة القاضي الجنائي فـي تقدير األدلة  -دراسة
مقارنة" -رسالة دكتوراه  -كلية الشريعة والقانون -جامعة األزهر  -عام 1987م الصفحة رقم .211

 -2د .عبد الحافظ عابد " -اإلثبات الجنائي بالقرائن"  -رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة  -كلية حقوق عام
1989م ص.198
 -3د .محمد عبيد سعيد سيف "مشروعية الدليل فـي المجالين الجنائي والتأديبي  -دراسة مقارنة بالتطبيق على
تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة" رسالة دكتوراه فـي علوم الشرطة – مصر  -كلية الدراسات العليا -
أكاديمية مبارك لألمن  -الصفحة رقم .1364

 -4د .أحمد ضياء الدين خليل " -قواعد اإلجراءات الجنائية ومبادئها فـي القانون المصري" – القاهرة – كلية
الشرطة– عام 2004م الصفحة رقم .316

 -5د .مأمون محمد سالمة " -قانون اإلجراءات الجنائية معلقا علية بالفقه وأحكام النقض" -القاهرة  -دار الفكر
العربي عام 1980م الصفحة رقم .764
 -6د .هاللي عبد الاله " -النظرية العامة لإلثبات فـي المواد الجنائية  -دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية" -
رسالة دكتوراه  -جامعة القاهرة عام 1984م – الصفحة رقم .353

 -7د .مأمون سالمة" -اإلج ارءات الجنائية فـي التشريع المصري" -المرجع السابق الصفحة رقم .123
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مصدرها المادة بمفهومها الفيزيائي.
()1
ويسندها إلى
واإلثبات الجنائي هو عملية إنتاج للدليل  ،فهو اّلذي ُيثبت الجريمة ُ
المتهم ،فيعد الدليل الجنائي وسيلة القاضي لكشف الحقيقة ،بإثبات الجريمة ومعرفة مرتكبها(،)2

فالحق وهو محل التقاضي وموضوعه يفقد قيمته ويصبح عند المنازعة والعدم سواء ،إذا ما

كان مجردا من دليله(.)3

المطلب األول نخصصه
وسوف نتناول دراسة موضوع هذا المبحث في مطلبين،
ُ
لماهية األدلة الجنائية النووية بتعريف الدليل الجنائي النووي ومعرفة أجهزة قياس وجمع األدلة
المطلب الثاني لحجية األدلة الجنائية النووية في اإلثبات الجنائي ،مع بيان شروط
النووية ،و
ُ
صحة الدليل الجنائي النووي ،وذلك كله كما يأتي:

ب األول -ماهية األدلة اجلنائية النووية:
املطل ُ

تتعدد الجرائم النووية وما قد يصاحبها من تلوث إشعاعي ،كجرائم مخالفة اشتراطات

الوقاية وحدود األمان ،جرائم اإلتجار غير المشروع للمواد النووية ،جرائم االعتداء على األموال
النووية "االختالس والسرقة والنصب والتبديد لألموال النووية" ،جرائم االعتداء على األشخاص
"جرائم اإليذاء أو التعرض اإلشعاعي" ،جرائم التراخيص النووية "وهي تلك الجرائم التي ترتكب
إما لممارسة األنشطة النووية دون الحصول على الترخيص الالزم ،أو ممارستها بما يخالف

بما ورد به من شروط وأحكام ،مثل جريمة ممارسة النشاط النووي أو اإلشعاعي بدون

الحصول على الترخيص الالزم ،وجريمة إنشاء أو تشغيل أو تداول المنشآت النووية بدون

خيص يتوقف منحه على ضرورة توافر مجموعة من الشروط المتعلقة
ترخيص ،وذلك التر ُ
 -1د .محمود مصطفى" -اإلثبات فـي المواد الجنائية فـي القانون المقارن" -مطبعة جامعة القاهرة  -الجزء
األول -الطبعة األولى لعام 1977م الصفحة رقم .3
 -2د .حسن محمد ربيع " -دور القاضي الجنائي فـي اإلثبات دراسة مقارنة"  -القاهرة  -المؤسسة الفنية للطباعة
والنشر السنة 1996م -الصفحة رقم .14 -12
 -3د .العال النمر " -اإلثبات الجنائي دراسة تحليلية لتحديد موطن القوة والضعف فـي الدليل الجنائي" – القاهرة
 -دار النهضة العربية -الطبعة األولى -الصفحة رقم  - 4السنة 1999م.
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بالجوانب الفنية في المنشأة النووية ،ونظم التحكم والسيطرة عليها ،ومدى توافر عناصر األمان

واشتراطات الوقاية اإلشعاعية التي ألزم بها القانـون أثناء ممارسة نشاطها ،ومدى توافر الخبرة
والتأهيل الفني والعلمي والتدريب للعاملين والقائمين على نشاط المنشأة وإدارتها(.)1
لذلك فإنه من الطبيعي أن إثبات أدلة ارتكاب الجرائم النووية ومعاينة مسرح ارتكابها

يحتاج إلى خبراء في هذا المجال ،ومن خالل أجهزة قياس إشعاعي ومعدات ذات تقنية عالية

في مجال التكنولوجيا النووية ،كما أن تلك األجهزة ت ُُساعد مأموري الضبط القضائي النووي
في القيام بدوره الوقائي في منع ارتكاب الجرائم النووية ،من خالل التأكد عن طريق هذه
األجهزة من توافر اشتراطات الوقاية اإلشعاعية واحتياطات األمان النووي ،ومدى التزام

المرخص له بممارسة تلك األنشطة وفقا ألحكام وشروط منح الترخيص ،كما أن مكافحة

اإلتجار غير المشروع للمواد النووية وإثباتها يحتاج أيضا إلى خبراء في المجال النووي وأجهزة

المسح اإلشعاعي وأجهزة رصد التلوث وتحليل جنائي نووي لتلك المواد لمعرفة مصدر المواد
النووية وعمرها وخط سير تحركها ،لذلك ظهر ما يسمى بالدليل الجنائي النووي ،وعلم األدلة
الجنائية النووية.

أوالً -تعريف الدليل اجلنائي النووي:
هو ذلك الدليل المتحصل من المعدات واألجهزة والوسائل الفنية والعلمية في مجال
التكنولوجية النووية ،إلثبات الجريمة النووية ونسبتها إلى المتهم.
ثانيًا -أجهزة قياس األدلة النووية ومجعها:
إذا كانت عملية المسح اإلشعاعي ورصد التلوث وقياس الجرعات الشخصية الناتجة

عن الجرائم النووية تحتاج إلى خبراء في المجال النووي ،وباستخدام أجهزة قياس المسح

اإل شعاعي ،فإن تصميم تلك األجهزة قد جاء بناء على خواص اإلشعاعات المراد الكشف

عنها ،فال يوجد جهاز واحد مخصص للمسح اإلشعاعي لكل أنواع اإلشعاعات نظ ار الختالف
1- Gautron (R) : Legislations nationals sur les Risques nucléaires in R.L.D.C 12
eme année No1 Janvier-Mars 1960 p736 et Ss.
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طبيعة الكاشف باختالف نوع اإلشعاعات وكمياتها وطاقتها(.)1
وتنوع اإلشعاعات النووية التي قد تصدر عن السلوك اإلجرامي في
فإن ّ
لذا ّ
تعدد ّ
الجرائم النووية ،قد فرض ضرورة تعدد وتنوع أجهزة المسح اإلشعاعي " "The survey
 metersوأجهزة رصد التلوث حسب نوع الجريمة النووية المرتكبة ،ومن ثم حسب نوع
اإلشعاعات وكمياتها وطاقتها الصادرة عنها.
والجدير بالذكر فإن استخدام تلك األجهزة يكون بمعرفة المفتش النووي اّلذي أعطى له

القانـون النووي اإلماراتي صفة مأمور الضبط القضائي ليقوم بدوره الرقابي على األنشطة
والممارسات المتعلقة باالستخدام السلمي للطاقة النووية في الدولة ،فضال عن أن تمتّعه بتلك
الصفة تُمكنه من اتخاذ كافة اإلجراءات التي نص عليها قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي
منذ لحظة ارتكاب الجريمة النووية وحتى يصدر بشأنها حكم بات وتنفيذه.

وسوف نتناول بعضا من هذه األجهزة بالقدر اّلذي بتناسب مع أساسيات البحث

وجوهره ،وذلك على النحو اآلتي:

أجهزة الكشف اإلشعاعي الشخصية (:)PRDS

وتلك األجهزة تكون في حيازة القائم بمعاينة مسرح الجريمة النووية ،وتستخدم لكشف

وتحديد أشعة جاما ،ومقدار الجرعة اإلشعاعية التي تعرض لها األشخاص في مسرح الجريمة،

ومن ثم تُساعده على الكشف المبكر عن وجود اإلشعاع النووي ،ونسبة ذلك اإلشعاع ،وما إذا
كان قد تجاوز الحدود المسموح بها وفقا للقانون ،وذلك من خالل قراءة القائم بالمعاينة على
شاشة الجهاز لنسبة اإلشعاع ونوعه ،وعلى ضوء ذلك يستطيع اتخاذ كافة اإلجراءات التحفظية

لحماية نفسه أوال وفريق عمل البحث الجنائي والنـووي ،ومن ثم االستعداد لمواجهه زيادة مستوى
اإلشعاع إذا ما كانت قراءة الجهاز تشير بذلك.

 -1حول أجهزة قياس المسح اإلشعاعي وأنواعها ،راجع :د .رضا عابدين زادة والخبير مارك أرنوف "تقنيات
الكشف عن المواد النوويـة واإلشعاعية"  -الوكالة الدولية للطاقة الذرية –فـيينا  -كتاب األمن النووي– جامعة
نايف العربية– الرياض السنة 2007م – الصفحة رقم .115-101
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أجهزة الكشف في المنافذ الحدودية (نقاط العبور):

ويتم وضع تلك األجهزة في مناطق حدود ومنافذ الدولة ،سواء كانت برية أم جوية أم

بحرية ،وتقوم تلك األجهزة بدور فعال في مكافحة جرائم اإلتجار غير المشروع للمواد النووية،
أي عبوات أو أجهزة تفجير حتى لو كانت مخبأة أو مموهة ،وتتعدد وتتنوع
فضال عن ضبط ّ
تلك األجهزة ،حسب نوع الوسائط العابرة ،أفراد أو شاحنات أو عربات القطار ،فضال عن أنها

تثبت في مكان وتعمل آليا بشكل مستمر ،وبها وحدة إنذار تعمل عند ضبط وجود اإلشعاع،
ّ
()1
وتعطى القراءات المطلوبة عن نسبة اإلشعاع .

والجدير بالذكر أن أجهزة القياس النووية الثابتة أو المتنقلة تعمل من خالل مصادر
مشعة ،ومن ثم يجب تأهيل وتدريب القائم بالمعاينة والتفتيش على استخدام تلك األجهزة ،ألن
الجهل باستخدامها أو العبث بها أو فقد المصدر المشع المدرج بداخلها ،قد يؤدي إلى تسرب
إشعاعي من ذلك المصدر المشع المدرج داخل تلك األجهزة ،ومن ثم يؤدي إلى حدوث تلوث

إشعاعي قد يصعب السيطرة عليه ،فضال ع ّما يسببه ذلك من أضرار نووية بالغة الخطورة
باإلنسان والبيئة من حوله(.)2
ثالثًا -علم التحليل اجلنائي النووي:
علم التحليل الجنائي النووي هو العلم اّلذي يفيد في الكشف عن أصل وتاريخ المواد

النووية وغيرها من المواد المشعة ،من خالل تحليل البصمات النظيرة ،والخواص الكيميائية،
ويستعمل ذلك العلم في مكافحة جرائم تهريب المواد النووية ،أو
والسمات الفيزيائية لتلك الموادُ ،
ألن من خالله نستطيع معرفة
اإلتجار غير المشروع فيها ،وكذلك جرائم اإلرهاب النوويّ ،
مكان ورود المادة النووية المشعة واألماكن المارة بها ،األمر اّلذي يساعد الدول على
 -1دانيال دالستروم "األمن النووي فـي الصدارة"  -الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -مكتب األمن النووي -مجلة
الوكالة  -العدد رقم  2 -54حزيران /يونية 2013م ص.5-4
 -2دليل ممارسة أجهزة القياس النوويـة - ،المملكة العربية السعودية ،مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية –
مركز الحماية من اإلشعاع - ،معهد بحوث الطاقة الذرية - ،اإلصدار األول لعام 1426هـ الصفحة رقم
.12
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مكافحتها(.)1
أن علم التحليالت الجنائية النووية قد يطلق عليه علم األدلة الجنائية النووية(،)2
كما ّ
أي مادة مشعة أو لها
وذلك ألنه يختص بتحليل المواد النووية غير مشروعة االستخدام أو ّ
عالقة باإلشعاع ،وذلك بهدف تحديد مصدرها والمنشأة التي أنتجتها والطرق المستخدمة في

العبور ،ودراسة خواص المادة وربطها بتاريخ تصنيعها ومراحله.
والجدير بالذكر أن علم األدلة الجنائية النووية يدرج ضمن تخصصات الطب الشرعي

النووي ،ومن ثم يضم خبراء وفنيين في مجال الكمياء النووية والفيزياء النووية وتقنيات إنتاج

الوقود النووي وعلم المواد ،وينبغي أن يكون لدى جميع فرق البحث الجنائي النووي خبرة
وتدريب كاف في كل هذه المجاالت.
وتتفاوت قدرات الدول في اإلحاطة بعلم األدلة الجنائية النووية وتقنياته الحديثة ،ونظ ار
ألهمية ذلك العلم ولعظم دوره في مكافحة الجرائم النووية خاصة العابرة للحدود ،واّلذي قد يتسع

مسرح جريمتها ليشمل إقليم أكثر من دولة ،لذا فقد بات األمر مصيريا في ضرورة تكاتف

الدول وتعاونها في هذا المجال ،وتقوم الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية بدعم الدول وتزويدها
بالمعلومات والخبرات العلمية والتقنية من أجل توفير قاعدة بيانات ومعلومات في مجال

التحليل الجنائي النووي  ،من خالل إرشادات توجيهية فنية وتقنية بشأن كيفية عمل التحليالت
الجنائية النووية ،فضال عن تدريب المتخصصين في الدول األعضاء بالوكالة(.)3

الذرة لحل معضالت الجرائم" -الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -شعبة اإلعالم العام -
 -1ساشا هنريكيز"استخدام ّ
مجلة الوكالة العدد رقم  2- 54الصادر في حزيران /يونية 2013م ص .24
 -2راجع :د .رضا عابدين زادة "تقنيات األدلة الجنائية النوويـة" -الوكالة الدولية للطاقة الذرية – فـيينا  -كتاب
األمن النووي الصادر عن جامعة نايف المرجع السابق ص.150
الذرة لحل معضالت الجرائم" المرجع السابق ص.24
 -3ساشا هنريكيز"استخدام ّ
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املطلبُ الثاني -حجية األدلة اجلنائية النووية يف اإلثبات اجلنائي:
اإلثبات الجنائي يهدف الوصول إلى تطابق بين النص القانـوني للجريمة وبين الواقعة
اإلجرامية المعروضة أمام القاضي الجنائي ،وذلك من خالل وسائل اإلثبات ،التي تتمثل في
نشاط يبذل ألجل إثبات األدلة أمام القاضي الجنائي(.)1
وفي الجرائم التي ترتكب باستخدام وسائل التطور العلمي والتكنولوجي الحديث ،العدالة

الجنائية ال تستقر على أرض الواقع إال باالستعانة بذلك التطور إلثبات تلك الجرائم ،وسبيلها

في ذلك األخذ بالدليل العلمي الذي استقر في األنظمة اإلجرائية الحديثة كأحد أدلة اإلثبات
الجنائي ،كاألدلة المستمدة من األجهزة الخاصة بالتصوير ،واألجهزة الخاصة بقياس السرعة،
وبالبصمة الوراثية كدليل إثبات ،وبالدليل اإللكتروني(.)2
ماهية األدلة العلمية :هي تلك األدلة التي تتحصل من األجهزة العلمية والوسائل الفينة

والتكنولوجية التي أسفر عنها التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث في إثبات الجريمة ونسبتها
إلى المتهم ،فالجرائم النووية يتم إثباتها بأجهزة المسح اإلشعاعي وبغيره من األدلة المتحصلة

من علم التحليل الجنائي النووي ،وس ُُميت بالدليل الجنائي النووي.

فالدليل الجنائي النووي يعد من األدلة العلمية ،ولقد اعتمدته األنظمة اإلجرائية الجنائية
المقارنة كدليل من أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم ،سواء كانت تلك النظم اإلجرائية

تأخذ بنظام اإلثبات القانـوني (األدلة القانـونية) ،أو نظام اإلثبات المعنوي – (الحر أو
المطلق) ،-أو ما إذا كان نظاما لإلثبات مختلط(.)3
 -1آمال عبد الرحيم عثمان "اإلثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية" دار النهضة العربية 1975م ص .4
 -2د .السيد محمد سعيد عتيق " -النظرية العامة للدليل العلمي في اإلثبات الجنائي" رسالة دكتوراه  -كلية
الحقوق -جامعة عين شمس -سنة 1993م – الصفحة رقم .80

3- Mohrens Chlager (Manfred), Les crimes information ET d, autres dans le domaine
de la technologie information en Germany”, R.I.D.P. 1993, p354
-Shiratori (Yuji): Le droit Japonisais la preuve en procédure pénale compare
association international de droit pénale R.I.D.P. 1992 P240.
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فالدليل الجنائي النووي كأحد األدلة العلمية إلثبات الجرائم النووية قد اعتمدته األنظمة
اإلجرائية الجنائية المقارنة ،فقد اعتمدته الواليات المتحدة األمريكية منذ سنوات كدليل إثبات
الجرائم النووية وكانت إدارة األدلة الجنائية النووية تتبع و ازرة األمن الداخلي ،إلى أن صدر

القانون ( )H. R. 6596في  22إبريل لسنة 2020م إلعادة تنظيم األدلة الجنائية النووية

وأنشطة اإلسناد الخاصة بـ الحكومة االتحادية من و ازرة األمن الداخلي إلى اإلدارة الوطنية

لألمن النووي ،وإنشاء المركز الوطني للطب الشرعي النووي داخل اإلدارة الوطنية لألمن

النووي ،ويسمى بالمركز الوطني لألدلة الجنائية النووية ،وتتمثل مهمة المركز في تنسيق
اإلشراف والتخطيط والتقييم وتحليل الثغرات والتمارين والتحسين ،بما في ذلك التحسينات

التشغيلية والبحث والتطوير واالختبار والتقييم والتكامل لجميع األدلة الجنائية النووية الفيدرالية

وأنشطة اإلسناد لضمان قدرة وطنية دائمة للطب الشرعي النووي التقني لتعزيز قدرة الواليات
المتحدة لمواجهة الجرائم النووية واإلرهاب النووي أو الهجمات النووية األخرى( ،)1أيضا في

دولة مثل دولة المجر قد صرح رئيس قسم األمن النووي في مركز أبحاث الطاقة التابع
ألكاديمية العلوم المجرية في مقال على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أن الدولة تتمتع

بقدرات قوية في مجال الطب الشرعي النووي ،وأن لديها  20عاما من الخبرة الحقيقية في
التحقيق في المواد النووية المصادرة ومسرح الجريمة اإلشعاعية ،ولديها عالقة جيدة وقوية مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وهي صلة تعود إلى التسعينيات( ،)2وكذلك دولة جنوب أفريقيا

حيث يختص المختبر الوطني للتحليل الجنائي النووي ( National Nuclear Forensic
1- H.R.6596 - To realign the nuclear forensics and attribution activities of the
Federal Government from the Department of Homeland Security to the National
Nuclear Security Administration, H.R.6596 — 116th Congress (2019-2020).
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6596/text?format=txt
https://www.congress.gov/116/bills/hr6596/BILLS-116hr6596ih.pdf
2-The Deterrent Effect of Nuclear Forensics: The Case of Hungary Laura Gil, IAEA
Office of Public Information and Communication 10JAN 2017.
https://www.iaea.org/newscenter/news/the-deterrent-effect-of-nuclearforensics-the-case-of-hungary

[]173

 الدكتور عماد الدين حممد كامل.............................................. معاينة مسرح اجلرمية النووية ومجع أدلتها

 ويخضع ذلك،) بمعاينة مسرح الجريمة النووية وتجميع أدلتها والمحافظة عليهاLaboratory
South African Nuclear ( المختبر إلدارة شركة جنوب إفريقيا للطاقة النووية المحدودة
 وهي مصرح لها بالوفاء بالتزامات الطب،)Energy Corporation Limited (Necsa)

)الشرعي النووي ألنها تعمل بمثابة السلطة الوطنية (نقطة رئيسية وطنية في المجال النووي
 كما تملك المملكة المتحدة مختبر،)1(ونقطة اتصال التفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

) عالوة علىlaboratory at the Atomic Weapons Establishment (AWE)(
كدليل إثبات جنائي في الجرائم النووية

 ) لتحليل األدلة الجنائية النوويةCFAC( مختبر

 وكذلك الحال في دولة أستراليا فيختص مرفق أبحاث الطب،)2(لتقديمها لجهات إنفاذ القانون
) التابع لمنظمةNFRF( )Nuclear Forensic Research Facility( الشرعي النووي

the Australian Nuclear Science and ( العلوم والتكنولوجيا النووية األسترالية

) بتحصيل الدليل الجنائي النووي من مسرحANSTO) Technology Organization's)
 وذلك من خالل التنسيق، كدليل من أدلة إثبات تلك الجرائم،الجريمة النووية بعد معاينته

.)3()AFP) والتعاون مع الشرطة الفيدرالية األسترالية

1 -P.R. Mogafe et al, "South Africa's Nuclear Forensics Response Plan Step 1 - In
Support of Nuclear Security Investigations", Technical Session 2 A, IAEA-CN218-84, 2018, p 11-20.
https://wwwpub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SupplementaryMaterials/P1706
/Technical_Session_2A.pdf
2- G.A. Graham et al," Developing Traditional Forensic Science Exploitation of
Contaminated Exhibits Recovered from a Nuclear Security Event", United Kingdom,
Technical Session 2C, IAEA-CN-218-36,2018.
https://wwwpub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SupplementaryMaterials/P1706
/Technical_Session_2C.pdf

3 -K. Toole et al," Translating Research Findings into Operational Capabilities in
Nuclear Forensics: The Australian Experience", Technical Session 2C, IAEA-CN218-8, p 12,2018.
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شروط صحة الدليل اجلنائي النووي:
الشرط األول -مشروعية الدليل الجنائي النووي:

يجب أن يكون الدليل الجنائي النووي مشروعا في حد ذاته ،وطرق الحصول عليه

وجمعه مشروعة هي األخرى ،بأن تكون وفقا لألصول واألحكام والشروط التي نص عليها
القانـون.
الشرط الثاني -يقينية الدليل الجنائي النووي:

يجب أن يكون الدليل الجنائي النووي كغيره من األدلة غير قابل للشك؛ أي :يقيني

الداللة قطعي الثبوت ،حتى تستقر عقيدة القاضي الجزائي ويصل اقتناعه إلى حد الجزم
واليقين خاصة في أحكام اإلدانة ،ودائما ما تُسفر األدلة الجنائية النووية عن تلك النتائج ،إذا
ما تم استخدامها في إثبات الجرائم النووية.
الشرط الثالث -إمكانية مناقشة الدليل الجنائي النووي:

والمناقشة ال تعني تولي الخبير النووي شرح المبادئ العلمية أو الوسائل والنظريات

العلمية التي يعتمد أو يقوم عليها الدليل الجنائي النووي ،فلقد اعتلى ذلك الدليل الصدارة في
األدلة العلمية المعتمدة في اإلثبات الجنائي ،فاألمر المعني هنا هو إمكانية طرح ذلك الدليل

أمام الخصوم في جلسات الدعوى لمناقشته وإبداء أوجه الدفاع والدفوع أمام القاضي الجنائي،
اّلذي يؤسس اقتناعه على هذه العناصر اإلثباتية التي تم طرحها وتداولها بالجلسات ،وكانت

في متناول أطراف الدعوى لمناقشتها بحرية(.)1

https://wwwpub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SupplementaryMaterials/P1706
/Technical_Session_2C.pdf

 -1مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية – المبادئ القانونية – رقم  179فـي 1986/11/20م ص .943
-J. Mathyer, les méthodes scientifiques, les plus modernes en matière policières,
revue internationale de criminologie et de police technique, volume 33, No 2,
1980, p191,. D’investigatio.
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فحجية الدليل الجنائي النووي ال تثير أية صعوبات في إثبات الجرائم النووية ،والقاضي
الجنائي حر في تقديره كسائر األدلة الجنائية ،فله أن يأخذ به وله أن يطرحه جانبا وال يأخذ
به ،وذلك إذا تبين أنه ال يتسق من الناحية المنطقية مع ظروف ارتكاب الواقعة اإلجرامية

ومالبساتها رغم قطعية ذلك الدليل من الناحية العلمية ،فالقاضي الجنائي حر في تكوين
عقيدته بالحكم باإلدانة أو الحكم بالبراءة ،بشرط أن يؤسس ويبني هذه العقيدة على دليل ثابت

في ملف الدعوى وخضع لحرية مناقشته من خصومها.

اخلامتة

وفي نهاية هذا البحث نستطيع أن نتوصل إلى نتائج وتوصيات الدراسة كما يأتي:

النتائج:

هدد الحقوق
تضر أو تُ ّ
( -1الجريمة النووية) -هي كل واقعة ُ
تصدر عن إرادة إجرامية ّ
أو المصالح التي تكفل المشرع بحمايتها ،جرمها المشرع وقرر لها الجزاء الجنائي،
تتعلق بالطاقة النووية أو أحد مقوماتها ،أو بالمنشآت واألنشطة والممارسات النووية
واإلشعاعية.

 -2تنفرد الجرائم النووية بذاتية خاصة تنفرد بها عن باقي الجرائم التقليدية ،وهي
خاصية الضرر النووي بخصائصه التي ذكرناها في متن هذا البحث.

( -3الضرر النووي)  -هو كل مساس أو إخالل بحق أو بمصلحة يحميها القانـون،
ناتجا عن ممارسة النشاط النووي سواء كان محل االعتداء ماال ماديا أم معنويا أو
كان محل االعتداء اإلنسان وعناصر البيئة من حوله.

( -4الخطر النووي)  -هو كل تهديد للحق أو المصلحة التي يحميها القانـون ناتجا
عن ممارسة النشاط النووي
ومنذر بحدوث الضرر النووي.
ا

 -5مسرح الجريمة النووية :هو مكان ارتكاب الجريمة النووية بكل أركانها ،ليشمل
النطاق المكاني اّلذي تتحقق فيه النتيجة اإلجرامية ،والنطاق الزمني اّلذي يستغرق

تحقق تلك النتيجة ،فضال عن أماكن مالحقة مرتكبيها وجمع أدلتها آثارها حتى يتم

الوصول إلى الحقيقة.
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( -6الدليل الجنائي النووي)  -هو ذلك الدليل المتحصل من المعدات واألجهزة
والوسائل الفنية والعلمية في مجال التكنولوجية النووية ،إلثبات الجريمة النووية
ونسبتها إلى المتهم.

 -7الدليل العلمي :هو ذلك الدليل اّلذي يتحصل من األجهزة العلمية والوسائل الفنية
والتكنولوجية التي أسفر عنها التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث في إثبات الجريمة

ونسبتها إلى المتهم.

 -8أن نطاق االختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي النووي شامل لكل إقليم
الدولة.

 -9أن معاينة مسرح الجرائم النووية تأخذ طابعا خاصا يختلف عن معاينة مسرح
الجرائم التقليدية.

 -10الدور الرئيسي في معاينة مسرح الجريمة النووية يكون لمأموري الضبط القضائي
النووي كما بينا من قبل.

 -11أن ترسيم حدود مسرح الجريمة النووية المراد حمايته عملية معّقدة لألسباب التي
ذكرناها في متن البحث.

ثانيًا -التوصيات:

 -1تأهيل ورفع كفاءة مأموري الضبط القضائي النووي على كما ذكرنا من قبل.

 -2إنشاء إدارة للشرطة النووية تتبع جهاز األمن العام ،يكون لها االختصاصات
والسلطات التي أوردناها في صدر هذا البحث.

 -3تفعيل منح صفة الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي النووي في الواقع
العملي ،لكي يقوم بدوره الفعلي كما ورد في قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي
في مكافحة الجرائم النووية.
 -4ضرورة عقد مؤتمر دولي دائم خاص بمسرح الجرائم النووية ،ويدعى إليه كافة
الخبراء في هذا المجال لكل دول العالم ،لتبادل الخبرات ولتحقيق آلية للتعاون

الدولي بين الدول ،وتدشين موقع على اإلنترنت دائم لموضوع المؤتمر ،على أن
يعقد هذا المؤتمر كل سنتين وتقدم فيه األبحاث النظرية والعملية ،إلثراء ذلك
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الموضوع ،فضال عن ضرورة إنشاء قاعدة بيانات ،ونقاط تحكم واتصال بين الدول

لتقديم الدعم عند حدوث الجرائم النووية التي تحتاج عند معاينتها قدرات تفوق قدرة
الدولة ،سواء من ناحية اإلمكانيات المادية أو العلمية أم من ناحية تقديم الخبرات.

 -5ضرورة عقد ورش عمل لموضوع مسرح الجريمة النووية ،ويدعى إليها دول العالم،
لتبادل الخبرات ،ولتحقيق آلية للتعاون الدولي بين الدول ،على أن تتضمن تلك

الورش جانبا عمليا تطبيقيا لذلك المسرح ،وكيفية معاينته من خالل عمل
سيناريوهات لوجود ذلك المسرح ،وتوزيع األدوار داخل هذا المسرح بين وفود الدول
المشاركة ،بحيث تمثل تلك الورش برنامجا تدريبيا تطبيقيا لهذا الموضوع.

 -6إنشاء إدارة لإلعالم بالهيئة االتحادية للرقابة النووية يكون لها استراتيجية عمل في

المجال النووي ،لمواجهة الطوارئ النووية وعلى مسرح الجريمة النووية ،على النحو
الوارد في متن البحث.

 -7ضرورة تدريس القانـون النووي بكافة فروعة المختلفة ،في المرحلة الجامعية ،وفي
مرحلة الدراسات العليا ،ومن ثم طرح الموضوعات التي يتناول تنظيمها ألن تكون

محال ألطروحات الماجستير والدكتوراه.
 -8ضرورة إنشاء إدارة لألدلة الجنائية النووية ،مجهزة بأحدث األجهزة والمعدات
والمعامل ،مع دعمها بالخبراء األكفاء ،للقيام بدورها في مجال علم التحليالت

الجنائية النووية ،ومعاينة مسرح الجريمة النووية.
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أمناط جرائم العنف األسري وعوامله املرتبطة وسبل احلد منه
دراسة ميدانية مبشاركة عينة من احملققني يف النيابة العامة
مبدينة الرياض
الدكتور .جعفر حممد ذيب شفلوت

()1

أستاذ مشارك بقسم علم االجتماع – جامعة نايف العربية للعلوم األمنية – الرياض
DOI: 10.12816/0058890

مستخلـص
لقد تنامت جرائم العنف األسري وزادت احلاالت املرصودة ،وتعدّدت أشكاله وأمناطه ،وأصبح يهدد ترابط األسرة ومتاسكها،
األمر الذي يستدعي حتليل هذه املشكلة االجتماعية ،للتعرف على العوامس املسببة هلا إلجياد حلول للتخفيف منها واحلد
من انتشارها ،وذلك من خالل التعرّف على أمناط جرائم العنف األسري ،واألشخاص املرتكبة لتلك اجلرائم ،والعوامل املرتبطة
بها ،واحللول املقرتحة ملواجهة هذه اجلرائم.
استخدم الباحث منهج املسح االجتماعي ،وطبّق االستبانة على عيّنة من احملققني يف النيابة العامة مبدينة الرياض ،والبالغ
عددهم ( )170حمققا.
من أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج :إن أكثر أمناط جرائم العنف األسري ارتكابًا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة،
كانت على التوالي :جرمية السرقة ،العاهة املستدمية ،السب والقذف ،القتل ،واملسكرات واملخدرات ،ثم جرمية االغتصاب
والتحرش اجلنسي .ووافق أفراد عينة الدراسة بشدة على أن اآلباء واإلخوة من أكثر األشخاص املرتكبني جلرائم العنف األسري،
كما وافق أفراد عينة الدراسة بشدة أيضًا على اخلالفات الزوجية احلادة ،وضعف الوازع الديين ،والضغوط النفسية املستمرة،
من أهم العوامل املرتبطة جبرائم العنف األسري .ووافق أيضًا أفراد عينة الدراسة على تعزيز ثقافة احلوار بني أفراد األسرة،
ونشر الوعي اإلعالمي من خالل محالت توعية شاملة ،وتدريب األسرة على كيفية مواجهة املشكالت ،وتوفري فرص عمل
تساعد الشباب على العيش ،من أهم احللول املقرتحة ملواجهة جرائم العنف األسري.
وأوصى الباحث مبجموعة من التوصيات ،أهمها :ضرورة توثيق جرائم العنف األسري وتسجيلها إحصائيًّا ،بطريقة دقيقة
ومصنّفة حبسب احلاالت ،وأماكن وقوعها ،حتى يتم متابعة حجم تلك اجلرائم واجتاهاتها ،وقيام املؤسسات األمنية بتوعية
أفراد اجملتمع بقضايا العنف األسري ،وتب صريهم بأسبابها وطرق عالجها من خالل برامج توعوية مكثفة ذات مستويات
خمتلفة ،هذا باإلضافة إىل إجياد نظام خاص باحلماية االجتماعية يكون معنيًّا حبماية ضحايا العنف األسري من األطفال
والنساء وكبار السن يف اململكة العربية السعودية.

مفردات البحث:

العنف األسري  -اجلرمية  -النيابة العامة  -ضحايا العنف األسري  -السرقة  -الضرب  -العاهة املستيمة  -السب  -القذف  -احلماية
االجتماعية  -األسرة  -العنف.
 -1الدكتور جعفر حممد شفلوت حاصل على بكالوريوس يف العلوم االجتماعية من جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية بالرياض ،كما أنه حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة يف علم االجتماع من اجلامعة األردنية بتقدير
ممتاز ،يعمل أستاذا مشاركا جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض ،كما عمل بعدة مناصب ،منها :رئيس
قسم الوقاية من اجلرمية ،عضو اهليئة العلمية جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية يف كلية العلوم االجتماعية
يف قسم علم االجتماع ،حاصل على العديد من الدورات؛ كدورة أساسيات استخدام حزمة الربامج اإلحصائية،
كما شارك يف العديد من الندوات وامللتقيات.
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Domestic Violence Crime: Patterns, Associated Factors and Ways of Curbing
Afield study on a Sample of Public Prosecution Investigators - Riyadh City
Dr. Jaffar Muhammad Dheeb Shafloot (1)
Associate Professor- Department of Sociology
Naif Arab University for Security Sciences – Riyadh
DOI: 10.12816/0058890

Abstract
Domestic violence crime has risen and identified cases have also seen an increase. With
its multiple patterns, domestic violence constitutes a threat to family cohesion urging
the need for analysis to identify causal factors. This will pave the way for developing
solutions and curbing the spread of the phenomenon. Through such analysis, patterns
of domestic violence crime; perpetrators of such crime; associated factors and solutions
envisaged to counter such crime can be identified. Study used social survey: a
questionnaire was administered to a sample of 170 public prosecution investigators in
Riyadh City. Key findings of the study showed that the most common patterns of
domestic violence crime according to study sample were: theft, permanent disability,
insult and libel, murder, intoxicants and drugs, rape and sexual harassment. Study
sample also strongly agreed that parents and brothers were among the most frequent
perpetrators of domestic violence. Respondents strongly agreed that the major factors
associated with domestic violence were marital disputes; weak faith and constant
mental stress. Key solutions to address domestic violence according to study sample
were: promoting family dialogue; raising the public awareness; training families on how
to address problems and finally providing good job opportunities for youth. One of the
key recommendations of the study is the need for accurate documentation of domestic
violence crime statistics based on case and place of occurrence so that scale and trend
of such crimes can be monitored. Study also recommended that security institutions
raise the public awareness about domestic violence causes and remedies by means of
intensive, multi - level awareness program. Finally, study recommended the need for
introducing a social protection system for child, women and elderly victims of domestic
violence in KSA.

Keywords:
Domestic Violence - Crime - Public Prosecution - Victims of Domestic Violence Theft - Beating - Permanent Disability - Insult - Libel - Social Protection - Family –
Violence
1-Biography: Dr. Jaffar Muhammad earned his PhD in Sociology with distinction from
the University of Jordan. He is as an associate professor at Naif Arab University for
Security Sciences – Riyadh. He has held several posts, including Head of
Department of Crime Prevention. He is also a faculty member at Naif Arab
University for Security Sciences, College of Social Sciences, Department of
Sociology who has attended numerous training courses, and taken part in a host of
symposia and forums.
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مقدمة:

ال تعد جرائم العنف األسري ظاهرة حديثة ،وإنما يعود تاريخها إلى المجتمعات البشرية

القديمة ،ولعل قتل قابيل ألخيه هابيل هي أولى جرائم العنف األسري على سطح األرض ،كما

ِ
ف َوأ ُ
وس ُ
َخوهُ
تعرض سيدنا يوسف عليه السالم لعنف من إخوته ،قال تعالى{ :إذ قالُوا َلُي ُ
ِ
ِ
ض ٍ
الل ُمِب ٍ
خل
حن ُعص َبةٌ ِإ َّن أَبانا َلفي َ
َحب ِإلى أَِبينا مَّنا َوَن ُ
وس َ
ف أ َِو َ
أَ
اطر ُحوهُ أَرضا َي ُ
ين ،اُقتُلُوا ُي ُ
ِِ
ِ
ِِ
ين} (سورة يوسف ،اآليتان.)9-8 :
جه أَِب ُ
يكم َوتَ ُك ُ
ونوا من َبعده َقوما صالح َ
َل ُكم َو ُ
تعد جرائم العنف األسري من المواضيع المهمة لما تحمله من تناقض بين ما يفترض

وجوده من رعاية واهتمام لدى أفراد األسرة الواحدة تجاه بعضهم البعض ،وبين ما تحمله من أذى

لهؤالء األفراد .فهناك جرائم عنف أسري ضد األطفال وجرائم ضد الزوجة ،وجرائم ضد األخوات

وجرائم ضد الوالدين وبعض المستضعفين من كبار السن والمعاقين والخدم ،فجرائم العنف األسري

حكر على جنس بشري دون غيره ،وال تختص بدين أو ثقافة أو شعب أو طبقة اجتماعية
ليست ا

معينة ،وتحدث في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء ،وتتزايد جرائم العنف األسري

بشكل ملحوظ في المجتمعات جميعها إال أننا ال نستطيع تحديدها في شكل رقمي نهائي ،ال
سيما في المجتمعات العربية بسبب اعتباره من األسرار العائلية الخاصة إال ما وصل منه إلى
علم األجهزة األمنية أو المستشفيات أو المحاكم.
ورغم أن المجتمعات العربية تسودها الثقافة اإلسالمية ،والتي رفعت من شأن االهتمام

باألسرة والحفاظ عليها ،وبينت أهميتها في المجتمع من خالل وظائفها وأدوارها المختلفة ،وحثت
على ضمان حقوقها المادية والمعنوية ،وعلى نبذ العنف الموجه إليها على اختالف أشكاله إال

أن اإلحصاءات تشير إلى أن العنف األسري على اختالف أنماطه ،ال يختلف كثي ار عن الدول
الغربية.
فجرائم العنف األسري في المجتمعات العربية تتسم بقدر من العمومية والشيوع ،فاألسرة

التي من الطبيعي أن يسودها عالقات إنسانية قوامها التراحم واأللفة ،يتحول بعضها في ظل
ظروف معينة ،لتصبح عالقات كراهية ،وبغضاء ،تدفع إلى العنف بشتى أنواعه ،والتي تصل
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في بعض الحاالت إلى حد القتل ،ولكل هذه االعتبارات اختار الباحث موضوع دراسة أنماط

جرائم العنف األسري وعوامله المرتبطة وسبل الحد منه ،من خالل التركيز على أنماط تلك
الجرائم ،وتحديد العوامل التي جعلت مرتكبي هذه الجرائم مهيئين الرتكابها أكثر من غيرهم،

والعوامل التي جعلتهم ينتقلون من طور أو حالة االستعداد للعنف إلى المرحلة الفعلية الرتكاب
جرائم العنف ،وذلك بغرض الوصول إلى تدابير وإجراءات وقائية تحول دون وقوعها أو تخفض

من معدالتها.

مشكلة الدراسة:

شهدت المملكة العربية السعودية في اآلونة األخيرة العديد من األحداث والتطورات التي

أدت إلى تحوالت في طبيعة العالقات االجتماعية واألسرية ،وتزايد بعض المشكالت التي يعاني

منها المجتمع السعودي ،ومنها مشكلة العنف األسري ،وطبقا إلحصائية مركز أبحاث الجريمة

لعام 2018م

()1

هناك  132حالة عقوق للوالدين ،و 14حالة ضرب للزوجة ،و 15حالة اعتداء

على المحارم ،و 611حالة اعتداء زوج على زوجته ،و 22حالة تهديد زوج لزوجته ،و 45حالة
سكر مصاحبة باعتداء على الزوجة ،و 3حاالت سكر مصاحبة باعتداء على األم ،وحالتا إطالق

نار على الزوجة ،و 9حاالت اعتداء أبناء على أمهاتهم ،وحالة واحدة سكر واغتصاب االبنة.
كما استقبلت وحدة الحماية االجتماعية

()2

بمنطقة الرياض للعام نفسه العديد من بالغات العنف

األسري ،والتي بلغت  10500ألف بالغ على مستوى مناطق المملكة ،وكانت أعلى نسبة اإليذاء

من الزوج ونوع اإليذاء جسدي ونفسي .كما شهد العام نفسه عدة جرائم عنف أسري نشرت عبر
وسائل اإلعالم ،تنوعت بين قتل الزوجة أو الزوج ،أو قتل األبناء ،أو األشقاء أو الوالدين ،أو
جرائم اغتصاب ،ففي الوقت الذي تعلن فيه عن هذه الجرائم عبر وسائل اإلعالم ،ال توجد
إحصاءات دقيقة عنها من قبل الجهات المختصة ،وهذا بدوره يؤدي إلى عدم إعطاء صورة

حقيقية واضحة عن تلك الجرائم داخل المجتمع.

 -1مركز أبحاث الجريمة ،و ازرة الداخلية ،المملكة العربية السعودية2019 ،م.
 -2وحدة الحماية االجتماعية ،و ازرة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،المملكة العربية السعودية2019 ،م.
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إن هذه االحصاءات والمؤشرات تدل على أن هناك عوامل مختلفة تهيء المناخ المحفز
الرتكاب هذه الجرائم ،والتي تستدعي التعرف عليها وتشخيصها وتقييمها تمهيدا للقيام بمعالجتها،
والسعي في إصالحها .لذلك جاءت هذه الدراسة للتعرف على تلك العوامل واإلجراءات المتخذة

لمواجهتها ،وعلى ذلك تم تحديد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي :ما أنماط جرائم
العنف األسري وعوامله المرتبطة وسبل الحد منه؟

تساؤالت الدراسة:

ينبثق عن التساؤل الرئيس لهذه الدراسة األسئلة الفرعية اآلتية:

 ما أنماط جرائم العنف األسري من وجهة نظر المحققين في النيابة العامة بمدينةالرياض؟

 من األشخاص المرتكبة لجرائم العنف األسري من وجهة نظر المحققين في النيابةالعامة بمدينة الرياض؟

 ما العوامل المرتبطة بجرائم العنف األسري من وجهة نظر المحققين في النيابة العامةبمدينة الرياض؟

 ما الحلول المقترحة لمواجهة جرائم العنف األسري من وجهة نظر المحققين في النيابةالعامة بمدينة الرياض؟

 هل توجد فروق دالة إحصائيا في استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء العوامل المرتبطةبجرائم العنف األسري من وجهة نظر المحققين في النيابة العامة باختالف
خصائصهم الشخصية والوظيفية؟

فرضيات الدراسة:

 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين جرائم العنف األسري والتفكك األسري. -توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين جرائم العنف األسري والفقر.

 -توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين جرائم العنف األسري والضغوط النفسية.

أهداف الدراسة:

اتساقا مع تساؤل الدراسة الرئيس ستعمل الدراسة على رصد وتحليل أنماط جرائم العنف

األسري وعوامله المرتبطة وسبل الحد منه من خالل األهداف اآلتية:
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 التعرف على أنماط جرائم العنف األسري في المجتمع السعودي من وجهة نظرالمحققين في النيابة العامة بمدينة الرياض.

 التعرف على األشخاص المرتكبة جرائم العنف األسري من وجهة نظر المحققين فيالنيابة العامة بمدينة الرياض.

 التعرف على العوامل المرتبطة بجرائم العنف األسري من وجهة نظر المحققين فيالنيابة العامة بمدينة الرياض.

 التعرف على الحلول المقترحة لمواجهة جرائم العنف األسري من وجهة نظر المحققينفي النيابة العامة بمدينة الرياض.

 معرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا في استجابات أفراد عينة الدراسة إزاءالعوامل المرتبطة بجرائم العنف األسري من وجهة نظر المحققين في النيابة العامة

باختالف خصائصهم الشخصية والوظيفية.

أهمية الدراسة:

يمكن النظر إلى أهمية الدراسة من وجهيها العلمي والعملي على النحو اآلتي:

األهمية العلمية:

 تعزيز أسس المعرفة في ميدان الدراسات االجتماعية الخاصة بالعنف األسري لماسوف تمث له نتائجها من إضافة علمية للمكتبة في مجال دراسة ظاهرة جرائم العنف
األسري.

مؤشر داال على وجود خلل ما في البناء
ا
 إن تزايد جرائم العنف في محيط األسرة يعداالجتماعي وفي منظومة القيم األخالقية "فاألسرة السعودية عرفت أنماطا من
مصدر لألمان
ا
السلوكيات لم تكن تعهدها فيما مضى؛ فلم تعد األسرة مالذا للفرد أو
والحميمية ،وإنما أصبحت تضم كيانات متصارعة فيما بينها.
 تكمن األهمية العلمية للدراسة الراهنة فيما ستسفر عنه من نتائج وتوصيات تتعلقبمعرفة العوامل المسببة لجرائم العنف األسري في المجتمع السعودي ،والتي قد تسهم
في وضع مجموعة من األسس لمكافحة هذا النوع من الجرائم في المجتمع.
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األهمية العملية:

 يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في بناء برامج وتدابير وقائية للتعامل مع جرائمالعنف األسري ،لخفض معدالتها إلى أدنى حد ممكن.

 تقديم معرفة علمية قابلة لالستخدام االجتماعي بشأن التعامل الرشيد مع األسبابوالعوامل التي تواجه األسر والمولدة لجرائم العنف من قبل واضعي الخطط والبرامج
الوقائية.

 قد تساهم هذه الدراسة في رفع الوعي األسري والمجتمعي في وقف جرائم العنفاألسري.

حـــدود الدراسة:

الحدود الموضوعية :انحصـرت الدراسة الراهنة على أنماط جرائم العنف األسري وعوامله
المرتبطة وسبل الحد منه.

الحدود البشـرية :اقتصـرت الدراسة على المحققين في النيابة العامة بمدينة الرياض.
الحدود المكانية :النيابة العامة بمدينة الرياض.

الحدود الزمنية :تم إجـراء الد ارسـة خالل النصف الثاني من عام 1441هـ.

املفاهيم األساسية للدراسة:
العوامل:
العوامل في اللغة :تشتق كلمة العوامل في اللغة من الفعل عمل ،وهي مفرد عامل؛ أي:

الباعث أو المؤثر في الشيء( ،)1وفي المعجم الوسيط :هي المسببات والبواعث التي تحدث
تغيير(.)2
ا

 -1أنيس إبراهيم وآخرون2008( .م) .المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية ،مكتبة الشروق الدولية ،ص.435
 -2المرجع السابق ص.165
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تعرف العوامل بأنها الظروف التي يعيش في سياقها اإلنسان في جميع مراحل حياته،
وما تتضمنه من عالقاته وتفاعالته بغيره من المحيطين به ،واختالطه بهم اختالطا وثيقا من
تأثير واضحا(.)1
ا
شأنه أن يؤثر في سلوكه
ويتحدد التعريف اإلجرائي للعوامل المرتبطة بجرائم العنف األسري ،والتي ستهتم بها

الدراسة الراهنة في المثيرات التي تدفع بالشخص الرتكاب جرائم العنف األسري.

اجلرمية:

الجريمة في اللغة :جرم التعدي واكتساب اإلثم ،والجرم الذنب ،وأجرم ارتكب جرما فهو

مجرم ،والمجرم المذنب(.)2

الجريمة في االصطالح :كل فعل خاطئ مخالف لآلداب واألخالق في النظام االجتماعي،

تدبير احت ارزيا.
ا
والذي يفرض على مرتكبها عقوبة أو

والجريمة هي كل فعل يفرض لها القانون عقابا( .)3أو هي :سلوك إنساني معاقب عليه
بوصفه خرقا أو تهديدا لقيم المجتمع أو لمصالح أفراده اإلنسانية ،أو لما يعتبره المشرع كذلك،
وسيلته في ذلك النص القانوني(.)4

العنف األسري:

العنف في اللغة :ضد الرفق ،وعنفوان الشيء أوله ،وهو في عنفوان شبابه؛ أيك قوته،

وعنفه تعنيفا المه وعتب عليه( ،)5وعنف به وعليه عنفا وعنافة أخذه بشدة وقسوة والمه .وعيره
فهو عنيف(.)6
 -1محمد شحاته ربيع1412( .هـ) .علم النفس الجنائي ،دار غريب :القاهرة ،ص.355
 -2محمد بن أبي بكر الرازي2015( .م) .مختار الصحاح ،مكتبة لبنان :بيروت ،ص.89
 -3عبد المنعم سليمان2015( .م) .أصول علم اإلجرام القانوني ،الجامعة الجديدة للنشر :اإلسكندرية ،ص.24
 -4محمد الهاشمي2005( .م) .موسوعة جرائم النساء العالمية ،دار أسامة للنشر والتوزيع :عمان ،ص.15

 -5أحمد بن محمد المقري2016( .م) المصباح المنير ،تحقيق :عبد العظيم الشناوي ،دار المعارف :القاهرة،
ص.516
 -6المعجم الوسيط ،ص.613
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العنف في االصطالح :هو "استخدام القوة أو السلطة عمدا بالتهديد أو بالفعل ضد الذات

أو ضد شخص آخر أو ضد فئة أو طائفة ،مما يؤدي إلى إصابة أو وفاة أو أذية نفسية أو
اختالل في النماء أو الضرر(.)1
األسرة في اللغة :األسرة مأخوذة من األسر في أصلها ،واألسر لغة الدرع الحصين،

واألسرة عشيرة الرجل وأهل بيته ،وأسرة الرجل عشيرته ورهطه األدنون ،وتطلق على الجماعة
التي بينها أمر مشترك(.)2
األسرة في االصطالح :المؤسسة االجتماعية التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد يرمي

إلى إنشاء اللبنة التي تساهم في بناء المجتمع ،وأهم أركانها الزوج والزوجة واألوالد(.)3

ويشير مصطلح العنف األسري :بأنه نمط من أنماط السلوك المختلفة التي تواجه أحد
أفراد األسرة من فرد آخر داخلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وذلك بهدف إيقاع أشكال متعددة
من األذى النفسي أو اللفظي أو الجسدي أو الجنسي( .)4وهو أيضا :سلوك عدواني وعدائي بين

أفراد األسرة يتسبب في إحداث إصابات أو أذى وإذالل ،وفي بعض األحيان يصل إلى حد
الوفاة ،وما يصاحب هذه السلوكيات من حدوث إيذاء جسدي ،أو اغتصاب ،أو إتالف للممتلكات،
أو الحرمان من االحتياجات األساسية(.)5
التعريف اإلجرائي لجرائم العنف األسري في هذه الدراسة :هو سلوك يتعارض مع بعض

قيم المجتمع السعودي واألنظمة الرسمية ،يقوم به فرد أو عدة أفراد من األسرة باستخدام القوة،
ويتخذ شكل إيذاء مادي ألحد أفراد األسرة (الضحية) يؤدي إلى إلحاق الضرر أو األذى به.
 -1بشير صالح البليسي( .د.ت) .دور الشرطة الوقائي للحد من العنف في الشارقة ،مجلة الفكر الشرطي ،المجلد
 ،15ع .57
 -2محمد بن مكرم ابن منظور1414( .هـ) .لسان العرب ،دار صادر :بيروت ،ص.19
 -3أليسا دلتافو( .د.ت) .العنف العائلي ،ترجمة نوال اليقه ،دار المدى :دمشق ،ص.34

 -4منى بحري ،نازك قطيشات2011( .م) .العنف األسري ،دار صفاء للنشر والتوزيع :عمان ،ص .38

 -5فاطمة أحمد أمين( .د.ت) .مقياس العنف األسري ،مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية،
مصر ،العدد السادس.268 ،
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:

قسم هذا الجزء إلى قسمين األول يتناول اإلطار النظري ،ومن ثم الدراسات السابقة العربية

واألجنبية التي بحثت في هذا الموضوع.

أوالً -اإلطار النظري:
جرائم العنف األسري:

ال شك أن نسبة كبيرة من جرائم العنف األسري تبقى طي الكتمان في إطار األسرة التي

وقعت فيها ،أو حتى بين مرتكب الفعل والضحية دون علم باقي أفراد األسرة بها ،ما يؤدي إلى

عدم وضوح حجمها الحقيقي في المجتمع ،ولهذا السبب فإن الكثير من هذه الجرائم ال يدخل في

اإلحصاءات الجنائية الرسمية ،وبالتالي فإن هذه اإلحصاءات في حال وجودها ال تعبر عن
الواقع الحقيقي لهذه الظاهرة(.)1
ويعزى السبب في خلو اإلحصاءات الجنائية العربية من توثيق دقيق لجرائم العنف األسري
إلى االعتقاد السائد في المجتمع بأن اإلبالغ عن هذه الجرائم يشكل عيبا اجتماعيا ،ولذلك

يحرص الناس على إخفاء المعلومات المتعلقة بهذه الجرائم في إطار األسرة التي وقعت فيها،

كما أن تسوية الخالفات الناتجة عن هذه الجرائم داخل األسرة تحول دون وصول العلم بهذه

الجرائم الى الجهات المختصة ،وحتى في حالة علم الجهات المختصة بها فإن هذه السلطات قد
تتدخل إلجراء المصالحة أو ال ضغط على أحد األطراف حفاظا على سمعة األسرة ،وبالتالي ال

تسجل هذه الجرائم في سجالت اإلحصاءات الجنائية ،وإذا تم تسجيلها في حاالت أخرى ،فإنه
من الممكن أن ال يتم تسجيلها ضمن جرائم العنف األسري ،وإنما قد تسجل تحت مسميات أخرى

حسب طبيعة الجريمة(.)2

 -1مصطفى التير (1997م) .العنف العائلي ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية :الرياض ،ص.5
 - 2عباس أبو شامة2003( .م) .جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الدول العربية ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية :الرياض ،ص.22
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أنواع جرائم العنف األسري:

جرائم العنف األسري كثيرة ومتنوعة ،وليس لها نمط واحد وإنما يمكن أن تقع بإحدى

الصور اآلتية:
جرائم جسدية:
وهي كل ما قد يؤذي الجسد ويضره نتيجة تعرضه للعنف ،مهما كانت درجة الضرر،
ويندرج تحتها كل أشكال الضرب واإليذاء الذي يقع مباشرة على الجسد ،ويأتي في قمة هذا

العنف القتل فهو أشد أنواع العنف وأقدمه(.)1
جرائم جنسية:

إذا عد القتل من أبشع الجرائم الجسدية وأشدها ،فإنه ال يوجد أبشع وال أفظع من
االغتصاب ،فبالقتل تنتهي حياة الضحية بعد أن يتجرع اآلالم والمعاناة لفترة محدودة ،أما في
االغتصاب فتتجرع الضحية اآلالم النفسية ،وتالزمها االضطرابات االنفعالية ما قدر لها أن

تعيش ،ويتمثل االغتصاب بقيام أحد افراد األسرة من الذكور بمواقعة أنثى من األسرة ذاتها دون
رضاها.

ولكن يجب مالحظة أن العنف الجنسي ال يتمثل فقط باالغتصاب بل كل الممارسات

الجنسية تندرج تحت هذا المفهوم اللواط مثال أو هتك العرض أو غير ذلك ،وفي هذه الحالة
األخيرة فإنه يمكن أن يرتكب العنف من الذكر ضد األنثى أو العكس أيضا.
جرائم نفسية:
وتتجسد في الضغوط النفسية التي تمارس ضد المعنف بغية إجباره على القيام بعمل أو
االمتناع عنه .ومن صورها اإليذاء اللفظي ،والذي هو عبارة عن كل ما يؤذي مشاعر الضحية
من شتم وسب أو أي كالم يحمل التجريح ،أو وصف الضحية بصفات مزرية ،مما يشعره
 -1جبرين علي الجبرين1427( .هـ) .العنف األسري ،أسبابه وآثاره وخصائص مرتكبيه ،مؤسسة الملك خالد
الخيرية :السعودية ،ص.54
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باالمتهان أو االنتقاص من قدره .وكذلك الحبس المنزلي أو انتقاص الحرية ،فضال عن الطرد
من المنزل ،ويمارس هذا النوع من العنف ضد الذكور ،وهذا النوع من العنف يعد الطلقة األخيرة
التي يستخدمها األبوان عند عدم التمكن من تهذيب سلوك االبن الضحية(.)1
ويعد العنف النفسي أكثر أنواع العنف األسري صعوبة في تحديده وتتبع آثاره المتوسطة

نظر الرتباطه بالمشاعر واألحاسيس
والبعيدة المدى وما يترتب عليه من ضرر نفسي يطال الفرد ،ا
الداخلية لإلنسان ،والتي يصعب على غير المختصين كشفها.

أسباب جرائم العنف األسري:

 -العادات والتقاليد :تعد من أول األسباب التي تؤدي إلى العنف األسري ،والتي اعتادها

قدر من الرجولة
المجتمع ،والتي تتطلب من الرجل -حسب مقتضيات هذه التقاليد -ا
بحيث يشعر أنه ال يستطيع قيادة أسرته بغير العنف.

 الضغوط الحياتية :وتشمل البطالة ،المشاكل المادية ،الزحام الشديد ،وضغوط العمل،كما تعتبر المشكالت الزوجية من أكبر الضغوط التي تؤدي إلى العنف األسري،

ذلك أن المالحظ ارتباط سوء معاملة الزوجة طرديا مع إيذاء األطفال بدنيا(.)2

 الفقر والبطالة :وتعتبر من األسباب الدافعة إلى العنف األسري ،إذ يلجأ األب إلىالعنف تفريغا لشحنة الخيبة والفقر .ذلك أن عدم استطاعة األب مواجهة مسؤولياته

االقتصادية داخل المنزل تجعله شخصا عصبيا حاد المزاج يثور ألبسط األسباب(.)3
 الغضب والتعصب :وهناك عدد كبير من جرائم القتل تتم بسبب الغضب الشديد،والتعصب بشتى أنواعه ،والشاهد على ذلك اإلحساس بالندم الذي يعتري أغلب

المجرمين بعد ارتكابهم لجريمة القتل ،ويكون الندم مقرونا بتأكيداتهم بأنهم ارتكبوا

 -1بنة بوزبون2004( .م) .العنف األسري وخصوصية الظاهرة البحرينية ،المركز الوطني للدراسات :البحرين،
ص.44

 -2علي إسماعيل عبد الرحمن2015( .م) .العنف األسري – األسباب والعالج ،مكتبة األنجلو المصرية :القاهرة،
ص.50
 -3رمسيس بهنام( .د.ت) .علم اإلجرام ،منشأة المعارف :اإلسكندرية ،ص.838

[]194

الفكر الشرطي  -اجمللد رقم ( - )30العدد رقم ( )118يوليو 2021م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريمتهم دون وعي منهم بسبب ما سيطر عليهم وملكهم من مشاعر الغضب إلى
الحد الذي أعمى بصيرتهم وغيب عقولهم وحال بينهم وبين تدبر نتائج جريمتهم.
 التوتر والصراعات :المزمنة بين أفراد األسرة أو بين الوالدين ،وفي مقدمة هذه األزماتاالنفصال والطالق وعدم االستقرار في العالقات األسرية.

 -الظروف السيئة للسكن كاالزدحام السكني وضيق المنزل.

 المحيط االجتماعي المشحون بالتصرفات العدوانية وأعمال العنف(.)1 ازدياد حاالت الطالق وتفكك األسرة :فقد أثبت عدة دراسات أن أكثر. تناول الكحول وتعاطي المخدرات :تــؤجج هذه اآلفة وتزيــد مــن الخالفات األسرية،وتـؤدي بالتـالي إلى اللجـوء للعنـف ضـد أفـراد األسـرة ،فتعـاطي المخـدرات يزيد وبشكل

كبير من خطر العنف األسري.

جرائم العنف األسري يف اجملتمع السعودي:

تزايدت جرائم العنف األسري ضد النساء واألطفال والمسنين في السنوات األخيرة في

المجتمع السعودي ،وأخذت بعدا إعالميا ،وقد اتجه عديد من الباحثين المتخصصين إلى إعداد
الدراسات العلمية حول ظاهرة العنف األسري لمعرفة حجمها وأسبابها وآثارها ،وطرق التعامل مع

الضحايا والمعتدين فكانت دراسة العنزي (2018م)( ،)2ودراسة الثقفي (2016م)( )3عن العنف
األسري في المجتمع السعودي ،وهدفوا إلى معرفة أنواع العنف األسري وأنماطه ،وتوصلوا إلى

أن جرائم العنف األسري غالبا ما تقع بسبب التفكك األسري والصراعات األسرية والفقر والبطالة
وتعاطي وإدمان المخدرات .وقد اتفقت معظم هذه الدراسات على أن جرائم العنف األسري ظاهرة

موجودة في المجتمع السعودي إال أنها اختلفت في تحديد هذه النسبة.
 -1أحمد بن عوض خلف العنزي2018( .م) .العوامل االجتماعية والشخصية المؤدية إلى ارتكاب جريمة القتل
لدى الرجال ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية :الرياض ،ص.38
 -2مرجع سابق.

 -3نجوى بنت فؤاد محمد عابد الثقفي2016( .م ) .العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة في جرائم العنف

األسري ضد المرأة في المجتمع السعودي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية:

الرياض.
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وأوضح تقرير للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

()1

أن الجمعية سجلت  552حالة عنف

داخل األسر عام 2018م ،منها  366قضية عنف أسري ضد أفراد األسرة مثل الزوج والزوجة
وغيرهما ،منها  295معنفة و 71معنفا ،إضافة إلى  186قضية عنف ضد الطفل ،مضيفا أن
"حاالت العنف المسجلة بالجمعية عام 2017م كانت  449حالة عنف ،وهو ما يشير إلى زيادة

في حاالت العنف عام 2018م بنحو  ،%22.9وشملت الزيادة في قضايا العنف ضد الطفل
بشكل خاص.
كما أوضحت إحصائيات و ازرة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لعام 2020م أن

العنف األسري في المملكة يتنوع بين عنف نفسي بنسبة ( )%28وجسدي بنسبة ( )%31وجنسي

تضرر من جرائم
ا
بنسبة ( )%2ولفظي بنسبة ( )%25وإهمال بنسبة ( ،)%14وأن النسبة األكثر

العنف األسري هي اإلناث بنسبة ( ،)%64األطفال بنسبة ( ،)%26الذكور بنسبة ( ،)%7كبار
السن بنسبة (.)2()%2
ونظر لتزايد جرائم العنف األسري ضد الفئات المستضعفة من النساء واألطفال والمسنين،
ا

دفع بالدولة إلى مزيد من االهتمام بهذه الظاهرة من خالل إنشاء برنامج األمان األسري الوطني

عام 2005م ،كجهة مناط بها الحماية والرعاية والمعالجة لضحايا العنف األسري ،كما تم إنشاء

اإلدارة العامة للحماية االجتماعية بو ازرة الشؤون االجتماعية عام 2004م بهدف تقديم الحماية
االجتماعية للمرأة والطفل والفئات المستضعفة التي تتعرض لإليذاء والعنف األسري بشتى

أنواعه( .)3كما تم إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في عام 1425ه ،وتبعها إنشاء هيئة

حقوق اإلنسان في عام 1426هـ بهدف تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها وفقا ألحكام
الشريعة اإلسالمية والنظام األساسي للحكم( ،)4كما أقرت المملكة تشريعا يهدف إلى حماية النساء

 -1تقرير الجمعية الوطنية لحقوق األنسان ،المملكة العربية السعودية2019 ،م.
 -2و ازرة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،المملكة العربية السعودية2020 ،م.
 -3تقرير و ازرة الشؤون االجتماعية ،المملكة العربية السعودية2015 ،م.

 -4تقرير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ،المملكة العربية السعودية2015 ،م.
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واألطفال من العنف األسري ،وذلك بأن يعاقب كل من يرتكب إساءة جسدية أو نفسية بالسجن
من شهر إلى سنة ،وغرامة مالية قد تصل إلى  50.000ريال سعودي(.)1
كذلك أنشئت العديد من الجمعيات األهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالوقاية

من الظاهرة ،وتلقت العديد منها دعما مباش ار من الدولة معنويا وماديا ،وتقدم كل جهة من هذه
الجهات التي تم دعمها من قبل الدولة للحد من ظاهرة العنف الموجهة للنساء واألطفال والمسنين
العديد من البرامج واألنشطة والحمالت التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي أفرادا ومؤسسات

بأضرار العنف األسري وتأثيراته السلبية على المجتمع.

املداخل النظرية املعنية بتفسري جرائم العنف األسري:

نتيجة لتعدد العوامل المسؤولة عن جرائم العنف األسري تعددت النظريات المفسرة لهذا

السلوك اإلجرامي ،ومنها:
نظرية الضغط االجتماعي:
تأخذ هذه النظرية في تفسيرها للعنف بمظاهر التناقض التي تبدو في كثير من األحيان
بين الرغبات والطموحات التي يتطلع إليها األفراد لتحقيقها ،وبين الوسائل المشروعة التي تتيحها

الثقافة السائدة للطرق التي تساعد األفراد على تحقيق حاجاتهم فقد تحول الوسائل المشروعة التي

تقررها الثقافة السائدة دون إمكانية وصول بعض األفراد إلى حاجاتهم األساسية لعدم توفر الشروط
الالزمة ،مما يجعل األفراد يشعرون بضغوط اجتماعية تحول دون إمكانية تحقيقهم لحاجاتهم،
األمر الذي يدفعهم إلى البحث عن الوسائل والطرق غير المشروعة لتلبية تلك االحتياجات(.)2

ويعد روبرت ميرتون  Robert Mertonواحدا من أكثر القائلين بهذه النظرية فهو يقيم
تفسيره للسلوك االجتماعي بشكل عام ،على مقدار التطابق بين األهداف الثقافية السائدة في
عصر ما ،والمعايير المستخدمة كوسائل مشروعة لتحقيق تلك األهداف ،وهو بذلك يميز بين
 -1نظام حماية الطفل ،المملكة العربية السعودية2016 ،م.
 -2حسن طالب2001( .م) .الوقاية من الجريمة ،دار الطليعة للطباعة :بيروت ،ص.107
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األهداف الثقافية وا لحضارية من جهة والقيم والمعايير المنظمة لتحقيق تلك األهداف من جهة

أخرى(.)1

وعليه يمكن تفسير بعض جوانب العنف األسري استنادا إلى نظرية الضغط االجتماعي،
فالبناء الثقافي للمجتمع يحدد مجموعة من القيم واألهداف التي توضح الواجبات ذات الطبيعة
المعنوية ،كتربية األبناء ورعايتهم ،وفي المقابل يحدد البناء االجتماعي وسائل تحقيق األهداف

السابقة ،ولكن قدرة جميع األفراد على اتباع الوسائل التي حددها البناء االجتماعي قد ال تكون
متساوية للجميع ،ونتيجة لذلك تنشأ استجابات سلوكية تختلف من شخص آلخر تتناسب مع
درجة تقبله لكل من الوسائل واألهداف.

ومن هنا فإن تقبل رب األسرة لألهداف المادية والمعنوية ورفضه الوسائل المشروعة
لتحقيقها قد يدفع إلى ابتكار أنماط سلوكية غير مشروعة ،كأن يلجأ إلى التعدي على أموال أحد
أفراد األسرة ،أو يلجأ إلى ضرب أحد أبنائه أو زوجته للحصول على المال ،كما يمكن أن يحدث
العنف األسري في حالة قبوله للوسائل المتاحة دون إعطائه أهمية لألهداف ،وهنا تظهر أنماط

من العنف األسري تتمثل في إهمال الفرد ألسرته واحتياجاتها ،ويحدث العنف األسري أيضا عند
رفض رب األسرة كال من األهداف والوسائل حيث يعتبر نفسه غير مسؤول عن تلبية احتياجات
األسرة ،وبالتالي هجره ألسرته .وكذلك األمر في حالة رفض رب األسرة لكل األهداف والوسائل
المشروعة ليستبدلها بأهداف ووسائل أخرى ،كما في الحاالت التي يستخدم فيها اآلباء األبناء

لتشغليهم في بيع المخدرات أو السرقة لكسب المال(.)2

وترى هذه النظرية أن الضغوط المختلفة إذا زادت على مقدار قدرة اإلنسان على التحمل،
فإنها سوف تؤدي إلى انفجاره وقيامه بأعمال العنف ،ومن الطبيعي أن يوجه هذا العنف للضعفاء
وفي مقدمتهم الزوجة واألبناء ،وفي ضوء هذه النظرية فإن ازدياد الضغوط االجتماعية ،مثل:
 -1عايد وريكات2013( .م) .أصول علمي اإلجرام والعقاب ،ط  ،1دار وائل للنشر والتوزيع :عمان ،ص.43
 - 2أحمد ضياء الدين خليل2001( .م) .الظاهرة اإلجرامية بين الفهم والتحليل ،دار النهضة العربية :القاهرة،
ص.180
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نقص الدخل ،والبطالة ،والخالفات الزوجية ،والتضخم ،يمكن أن تؤدي إلى زيادة جرائم العنف

األسري.

النظرية البنائية الوظيفية:
تهتم هذه النظرية بتحليل أجزاء بناء أي وحدة في المجتمع ،وإبراز الترابط بين تلك

األجزاء ،ولكل جزء وظيفة مكملة لوظائف الجزء اآلخر ،وتهدف لتحقيق التكامل والتوازن في

العالقات بين هذه األجزاء .وترى النظرية أن المجتمع نسق ذو عالقات متبادلة بين آجزائه،

ولديه موجهات نحو التوازن والتكامل .وقد فسر بعض العلماء هذه الموجهات المؤثرة في تحقيق
التوازن والتكامل في المجتمع ،فمثال فسرها دوركايم على اعتبار أن الثقافة هي التي تمثل الجانب
المهم من العناصر االجتماعية التي ال يمكن االستغناء عنها ،وتشمل القيم والتقاليد واللغة(.)1

وترى هذه النظرية أن المجتمع عبارة عن مؤسسات اجتماعية مترابطة ومتداخلة ،بحيث
يقوم كل منها بوظيفته التي تعمل على استمرار المجتمع واستقراره ،وال شك أن األسرة هي إحدى

هذه المؤسسات التي تقوم بدور أساسي في بناء المجتمع وتدعيم وحدته وتماسكه ،وتنظيم سلوك

أفراده بما يتالءم مع األدوار االجتماعية المختلفة في تحقيق تكامله ،إال أن هذا التكامل قد ال

يتم بصورة مثالية كحدوث بعض االنحرافات في النسق تحول دون أداء وظائفه على النحو

المطلوب ،فوجود الجريمة داخل األسرة يعد نتاجا لخلل وظيفي شامل أو خلل في بعض أنساقه

الداخلية(.)2

وبتفسير هذه النظرية يعتبر العنف نتاجا لظروف اقتصادية اجتماعية تتمثل في األوضاع
العائلية وظروف العمل وضغوطه وحاالت البطالة بأشكالها المختلفة ،والخالفات األسرية والتفكك

األسري ،والفقر وانخفاض دخل األسرة مع كثرة عددها وسكن غير مالئم وتعليم غير كاف وعدم
العناية الصحية ،والمستوى االجتماعي المتدني ،كلها ضمائم تتكاتف فيما بينها لتفرز هذه

 - 1عبد العزيز الغريب2009( .م) .نظريات علم االجتماع ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :الرياض،
ص.148
 -2المرجع السابق.
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العوامل االجتماعية اإلساءة والعنف ،إذ إنها تمثل ضغوطا بيئية اجتماعية اقتصادية على اآلباء،
وتدفعهم إلى ارتكاب جرائم العنف ضد الزوجة واألبناء.

ثانيًا -الدراسات السابقة:

محور
ا
نظر ألهمية الدراسات السابقة التي تناولت جرائم العنف األسري كونها تشكل
ا

أساسيا اعتمدت عليه هذه الدراسة لبحث العوامل المرتبطة بهذه الجرائم ،وربطها ومقارنتها بنتائج
الدراسة الحالية ،وقد تم تقسيم هذه الدراسات على النحو اآلتي:

الدراسات العربية:

دراسة عبد الجواد (2020م)  ،بعنوان :العالقة بين العنف األسري الموجه نحو األبناء
()1

وممارستهم للعنف المدرسي في إطار خدمة الفرد السلوكية ،هدفت الدراسة لقياس العالقة

االرتباطية بين تعرض األبناء للعنف األسري داخل أسرهم وممارستهم للعنف المدرسي،

واستخدمت الدراسة مقياسين :أحدهما لقياس العنف األسري واآلخر لقياس العنف المدرسي،
على عينة قوامها  185طالب وطالبة من طالب المرحلة اإلعدادية ،توصلت النتائج إلى وجود
عالقة إيجابية دالة إ حصائيا بين المتغيرين وإمكانية التنبؤ بالعنف المدرسي من خالل العنف

األسري الموجه لألبناء داخل أسرهم.

دراسة خليفة (2018م)( ،)2بعنوان :مظاهر العنف األسري ضد األطفال وأثره على
المجتمع واستراتيجيات الحد من هذه الظاهرة ،هدفت الدراسة إلى رصد العوامل التي تؤدي إلى

ظاهرة العنف ،وتوضيح أصناف وأشكال العنف األسري ضد األطفال ،والكشف عن آثاره على
المجتمع ،وتوضيح استراتيجيات الحد منه .وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من العوامل

التي تؤدي لظاهرة العنف األسري ضد األطفال ،وأهمها التنشئة االجتماعية ألنها تكسب الفرد

 -1عاطف مفتاح عبد الجواد2020( .م) .العالقة بين العنف األسري الموجه نحو األبناء وممارستهم للعنف
المدرسي في إطار خدمة الفرد السلوكية ،مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية العدد 49
المجلد .3

 - 2ابتسام سالم خليفة2018( .م) .مظاهر العنف األسري ضد األطفال وأثره على المجتمع واستراتيجيات الحد
من هذه الظاهرة ،كلية التربية جامعة الزاوية ،مجلة كلية التربية ،العدد .12
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الخصائص األساسية للمجتمع الذي يعيش فيه ،ويؤثر العنف األسري ضد األطفال على المجتمع
في إعاقته عن التنمية االجتماعية الشاملة ويهدد استق ارره ،ويعيق المجهودات المبذولة لتقدمه،
واالستثمار االأثل للطاقات الذاتية والبيئية للحصول على إنتاج جديد.
دراسة شنة (2018م)( ،)1بعنوان :جرائم العنف األسري وآليات مكافحتها ،تهدف هذه

الدراسة إلى تبيان اآلليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة جرائم العنف األسري،

ومدى نجاحها في الحد من هذه الجرائم بما يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وخصوصية العالقة
بين أطرافها من خالل التركيز على الوقاية والتدخل المناسب ،والحذر بعد وقوع الجريمة من
أجل المحافظة على تماسك األسرة واستقرارها .وقد تم االعتماد على المنهج التحليلي من خالل

تحديد وحصر جرائم العنف األسري المنصوص عليها في قانون العقوبات واإلجراءات الجزائية.

وقد توصلت الدراسة إلى أن ما يميز جرائم العنف األسري عن غيرها من جرائم العنف هو
خصوصية العالقة التي تربط الجاني بالمجني عليه ،وما يفترض فيها من قيم وعواطف تبتعد
كل البعد عن اإلضرار باآلخر ،وتعد الجرائم المعنوية أخطر الجرائم فتكا بروابط األسرة

ومقوماتها ،لما تنشئه هذه الجرائم من زعزعة الثقة بين أفرادها ،والقضاء على أواصر المحبة

والمودة فيها ،إال أن المشرع الجزائري لم يعالج هذه الجرائم خاصة جريمة الهجر المعنوي للزوجة،
وجرائم إهمال الوالدين.
دراسة المرواني (2015م)( ،)2بعنوان :العنف األسري ،هدفت الدراسة إلى التعرف على

حجم مشكلة العنف األسري والخصائص المميزة للمعتدى عليهم ،واألسباب المؤدية للعنف

األسري ،اإلجراءات التي تتخذ لمعالجة قضايا العنف األسري ،واستخدم الباحث المنهج الكمي

الذي اعتمد فيه األرقام والجداول ،للوصول إلى نتائج موضوعية دقيقة ومحددة .ومن أهم النتائج

 - 1شنة ،محمد2018( .م) .جرائم العنف األسري وآليات مكافحتها ،أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص :علم
اإلجرام وعلم العقاب ،جامعة باتنة  ،1كلية الحقوق والعلوم السياسية.

 -2نايف بن محمد المرواني2015( .م) .العنف األسري :دراسة مسحية تحليلية في منطقة المدينة المنورة ،المجلة
العربية للدراسات األمنية والتدريب المجلد  ،26العدد .51
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التي توصلت إليها الدراسة :تعدد مظاهر العنف األسري ،وتباين درجاته من مجرد الشتم إلى

القتل ،والنساء هن أكثر تعرضا للعنف األسري.

دراسة الشهراني ( ،)1()2015بعنوان :واقع جريمة زناء المحارم في المجتمع السعودي.
هدفت الدراسة التعرف على حجم جريمة زناء المحارم في المجتمع السعودي ،والتعرف على

الخصائص االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية لمرتكبي هذه الجريمة ،واإلجراءات التي تتخذ

ضد من يقوم بها والجهة المسؤولة عن التعامل معها ،وقد تكون مجتمع الدراسة من العاملين في

بعض مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات ممن سبق لهم التعامل مع ضحايا جريمة زناء

المحارم ،وقد توصلت الدراسة :إلى أن  %48من ضحايا زناء المحارم من األحياء الشعبية،
وتصدر األخ قائمة مرتكبي هذه الجريمة بنسبة  ،%38.2فيما ينسب إلى األب ارتكاب %35

من تلك الجرائم ،ويأتي زوج األم في الترتيب الثالث بنسبة  ،%23.8فيما أشارت الدراسة إلى
أن  %10ممن تعاملوا مع مرتكبي الجريمة لم يتخذوا أي إجراء حيالهم ،لعدم وعيهم باإلجراءات
الواجب اتخاذها.
دراسة بربري (2015م)( ،)2بعنوان :الدوافع االجتماعية واالقتصادية لجرائم القتل في

األسرة تحليل مضمون لجريدة المصري اليوم في الفترة من ( 2009ـ 2011م) .وهدفت الدراسة
إلى التعرف على سمات مرتكبي جرائم القتل وسمات المجني عليهم .وتحديد أكثر أنماط القتل

شيوعا داخل األسرة المصرية وفقا لما نشر في صحيفة المصري اليوم في الفترة من بداية
2009م حتى نهاية 2011م .والتعرف على أهم خصائص جرائم القتل في األسرة المصرية.

والكشف عن الدوافع االجتماعية واالقتصادية الكامنة وراء ارتكاب جرائم القتل األسرى (قتل

األزواج للزوجات ،الزوجات لألزواج ،اآلباء لألبناء ،األبناء لآلباء ،قتل األقارب ،قتل األشقاء).

واعتمدت الباحثة على منهج تحليل المضمون لصحيفة المصري اليوم ،وخلصت الدراسة إلى
 -1لمياء محمد الشهراني2015( .م) .واقع جريمة زناء المحارم في المجتمع السعودي ،جامعة الملك سعود:
الرياض.

 -2سحر حاني بربري2015( .م) .الدوافع االجتماعية واالقتصادية لجرائم القتل في األسرة ،تحليل مضمون لجريدة
المصري اليوم في الفترة من  2009ـ ـ 2011م ،مجلة العلوم االجتماعية :الكويت.
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عدة نتائج ،من بينها :أن أكثر أنماط جرائم القتل شيوعا كانت جرائم قتل الوالدين لألبناء،
واختالف الدوافع المسؤولة عن ارتكاب الجريمة باختالف شكل الجريمة وطبيعتها ،وكان السالح
األبيض من أكثر األدوات استخداما في جرائم قتل األزواج للزوجات ،أو في جرائم قتل الزوجات.
دراسة الكعبي (2013م)( ،)1بعنوان :العوامل المجتمعية للعنف األسري في المجتمع

القطري .وهدفت الدراسة إلى التعرف على الظروف واألوضاع المجتمعية التي تؤدي إلى ظهور

العنف األسري ،والتعرف على مظاهره السائدة في األسرة القطرية واتجاهاته ،والتعرف كذلك على
موقف مجتمع البحث من جهود التصدي لظاهرة العنف للتوصل إلى استراتيجية مقترحة للخدمة

االجتماعية تسهم في مواجهة ظاهرة العنف األسري وعالجها .وكانت عينة الدراسة عينة عشوائية
من اآلباء واألمهات في بعض مؤسسات الخدمات االجتماعية والتعليمية والصحية في المجتمع

القطري بلغ حجمها  240مفردة .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من العوامل المجتمعية

المؤدية إلى العنف األسري ،ومنها :تدخل األهل واألقارب في العالقات بين الزوجين ،انخفاض

المستوى االقتصادي لألسرة ،خروج الزوجين للعمل مدة طويلة وترك األبناء دون رعاية كاملة،

وأخي ار كان اختالف المستوى التعليمي بين الزوجين وعدم اإلنجاب.

الدراسات األجنبية:

دراسة  ، )2016( Auchterبعنوان :الرجال الذين يقتلون أسرهم .هدفت الدراسة إلى
()2

التعرف على عوامل الخطر التي قد تكون بالفعل نذير خطر لتلك األسر ،وعالج تلك العوامل

والوقاية منها ،وقد طبقت الدراسة على  408حاالت قتل أسري ،وقد توصلت النتائج إلى أن
غالبية الجناة ( )%88استخذوا البندقية في قتل أفراد أسرهم ،كما توصلت الدراسة إلى أن العنف

األسري موجود من قبل ارتكاب الجريمة بنسبة ( .)%70و( )%25من أفراد العينة لهم سوابق
عنف مع أسرهم في سجالت االعتقال.
 -1إبراهيم الكعبي2013( .م) .العوامل المجتمعية للعنف األسري في المجتمع القطري ،مجلة جامعة دمشق،
المجلد  ،29العدد .3
2- Auchter , Bernie. (2016). Men Who Murder Their Families: What the Research
Tells Us | 11, NIJ Journal / Issue No. 266.
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دراسة  ،)1()2015( Alexanderبعنوان :ارتباط مخاطر العنف األسري باالنتحار.

هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين فقر اآلباء والعنف األسري الموجه نحو الزوجة واألطفال،

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تفيد بأن تدني المستوى االقتصادي والفقر والبطالة

كبير على اضطراب
تأثير ا
من ناحية ،وتعدد المطالب واالحتياجات األسرية من ناحية أخرى تؤثر ا
العالقات األسرية ،وتؤدي إلى االتجاه نحو ممارسة العنف األسري ،كما أشارت النتائج إلى أن
إهانة الزوجة وتوجيه األلفاظ النابية تمثل نوعا من العنف المعنوي السائد في األسر الفقيرة،

وكشفت النتائج أن أكثر اآلثار السلبية المترتبة على العنف هو اللجوء إلى االنتحار.
دراسة  ،)2()2014( Marinyبعنوان :استكشاف تجارب العنف األسري من منظور
النساء المعنفات في ماليزيا .وقد حاولت هذه الدراسة من خالل االستماع إلى قصص النساء

المعنفات ،فهم أوضاع حياتهن األسرية وتقديم أفكار واستراتيجيات للحد من العنف األسري في
ماليزيا وبدعم من منظور نسوي ،وتم استخدام نهج نوعي الستكشاف روايات النساء المعنفات

فيما يتعلق بآثار العنف األسري ،والحواجز التي تحول دون الكشف عنه ،باإلضافة إلى دعم
الضحايا من النساء في التعامل مع العنف األسري .وقد أجريت مقابالت مع  25امرأة من

ضحايا وناجين من العنف األسري الذي يرتكبه أزواجهن .وقد توصلت الدراسة إلى وجود العنف

األسري في المجتمع الماليزي ،وكان تدخل القيم الثقافية وكذلك المعتقدات الدينية التي يؤيدها

دور مهما في
المجتمع الماليزي مرتبطا إلى حد كبير بوقوعها ،وتلعب المعتقدات الثقافية والدينية ا

تشكيل أفراد المجتمع ،إذ ترى النساء المسلمات اللواتي يتعرضن للضرب في ماليزيا االستسالم

إلى هللا وطلب المساعدة من هللا .عالوة على ذلك ،فإن سوء فهم المرأة للمفاهيم اإلسالمية مثل
العصيان (للشريك الذكر) جعل الكشف عن تجارب العنف أم ار صعبا.

1- Alexander, Boris. (2015): Parental Loss and Family Violence as Correlates of
Suicide Violence Risks, Social Science Abstracts
2- Mariny, Abdul-Ghani. (2014). Exploring domestic violence experiences from the
perspective of abused women in Malaysia, Thesis for: Doctor of Philosophy,
Universiti Utara Malaysia ; Government of Malaysia..-
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دراسة  ،)2014( Maillouxبعنوان :جرائم القتل األسري :لماذا يقتل األطفال في

حاالت القتل األسري .حاولت هذه الدراسة مراجعة األدبيات لتحديد العوامل المشتركة فيما يتعلق
بقتل األطفال في حاالت القتل األسري (حيث يقتل أحد أفراد األسرة جميع أفراد أسرته) .وتمت

مراجعة العديد من المقاالت الصحفية لجمع المعلومات حول أوجه التشابه بين أسر الضحايا،

ودرجة التأمل المسبق من قبل الجاني .وتم استخدام هذه المعلومات للتعرف على اآلثار المحتملة
لتقديم مقترحات لوقاية األسرة من تلك الجرائم ،وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عامل مشترك
بين هذه األسرة؛ وهو التفكك والضغوط األسرية قبل ارتكاب جريمة القتل ،لذلك أوصى الباحث
ببحث العوامل الكامنة وراء جرائم القتل األسري ،ووضع استراتيجيات وقائية لألسرة المعرضة
لذلك.
دراسة  ،)1()2009( Rahmatianبعنوان :تحديد العوامل االجتماعية للعنف األسري.

وهدفت الدراسة إلى تحديد أسباب حدوث العنف األسري ،وكانت الفئة المستهدفة الضحايا من
اإلناث والجناة من الذكور ،وكان عددهم  25رجال ممن مارسوا العنف ضد النساء باستخدام

الضرب ،أما مجموعة الضحايا فتتألف من  9نساء من مركز مكافحة سوء معاملة األزواج،

استخدم الباحث استبيانا يحتوي على أسئلة مفتوحة للتعبير عن حقيقة مشاعرهم تجاه العنف

األسري ،كما استخدم الباحث نظرية التعلم االجتماعي ونظرية االختالط التفاضلي ،حيث أكد

من خالل توظيف النظرية أن العنف األسري هو سلوك مكتسب يتم تعلمه من خالل البيئة
االجتماعية التي يعيش فيها الفرد ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن كال من الضحية والجاني قد

تعرضا للعنف األسري في طفولتهما ،وبناء على ذلك تستمر ممارستهم لسلوك العنف في
المستقبل .كما أثبتت النتائج أن غالبية النساء من ضحايا العنف غالبا ما ينتمون إلى مستوى

اقتصادي أقل ممن يمارسون العنف ضدهم من الرجال.

1- Rahmatian, Ali Akbar.(2009). Breaking down the social learning of domestic
violence, Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 3 (1): 62-66
March.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل ما تقدم عرضه من الدراسات السابقة العربية واألجنبية ،يتضح اتفاقها على

أن العنف األسري ظاهرة اجتماعية تعاني منها كافة المجتمعات البشرية دون استثناء ،وهي

نسبية من موقع آلخر .وركزت بعض الدارسات على العنف ضد األطفال ،مثل :دراسة عبد
الجواد (2020م) ،ودراسة خليفة (2018م) ،والبعض ركز على العنف األسري بوجه عام ،مثل:

دراسة شنة (2018م) ،ودراسة الكعبي (2013م) ،ودراسة 2009( Rahmatianم) ،والبعض
اآلخر من الدراسات السابقة تناول جرائم العنف األسري وخاصة القتل ،ومنها :دراسة Auchter

( ،)2016ودراسة  ،)2014( Maillouxومنهم من ركز على الجرائم الجنسية ،وبخاصة زناء
المحارم ،كدراسة الشهراني (2015م).
وتتفق معظم الدراسات السابقة على أهمية توفر البيانات الالزمة عن حاالت العنف

األسري ،والتي يسودها الغموض نتيجة لطبيعة المشكالت األسرية.

وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أن أغلب الدراسات السابقة تم إجراء
غالبيتها على الزوجة واألبناء وعلى األطراف المباشرة للجريمة األسرية؛ وهما :الجاني والضحايا،
باإلضافة إلى اعتماد بعض الد ارسات األجنبية على األدبيات السابقة للتوصل إلى النتائج كدراسة

مايلوكس  ،)2014( Maillouxأما الدراسة الحالية فقد تم تطبيقها على المحققين في النيابة
العامة بمدينة الرياض لمعرفة العوامل المؤدية لتلك الجرائم ،باإلضافة إلى معرفة الطرق المتبعة
لمواجهة هذا النوع من الجرائم في المجتمع السعودي.
وتأتي دراستنا الحالية مكملة للدراسات السابقة ،فهي تتناول أنماط جرائم العنف األسري
وعوامله ،واإلجراءات المتخذة لمواجهتها ،وتنحصر الدراسة الميدانية في منطقة مدينة الرياض،
وتركز على المحققين في النيابة العامة.
وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد وبلورة مشكلة الدراسة ،وفي صياغة
األداة البحثية التي استخدمت في جمع المعلومات والبيانات ،وأيضا في تفسير ما انتهت إليه من
نتائج.
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منهجية الدراسة:
 منهج الدراسة:تستند الدراسة الحالية إلى منهج المسح االجتماعي لمالءمته لطبيعة الدراسة وتساؤالتها،
وذلك من خالل إعداد استبانة لقياس متغيرات هذه الدراسة.
 جمتمع الدراسة:يتكون مجتمع الدراسة من جميع المحققين في النيابة العامة بمدينة الرياض والبالغ عددهم
( )532محقق ،منهم ( )140بالمركز الرئيسي و( )270بفرع وسط الرياض ،و( )70بدائرة وسط
الرياض و( )51بدائرة شرق الرياض.

 عينة الدراسة:قام الباحث بتوزيع عدد ( )200استمارة بنسبة ( )%40من مجتمع الدراسة ،وحصل الباحث
على ( )182استمارة ،وذلك بفاقد ( )18استمارة ،وبعد الفحص والتدقيق من قبل الباحث تم استبعاد
( )12استمارة غيرة مكتملة البيانات ،ليتبقى ( )170استمارة صالحة للتحليل.
 أداة الدراسة:بعد االطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة تم تصميم أداة الدراسة

(االستبانة) لجمع البيانات والمعلومات من أف ارد العينة ،وتم تقسيمها إلى قسمين :القسم األول

يحتوي على البيانات المتعلقة بالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينة ،والقسم الثاني يحتوي
على تساؤالت الدراسة ،وهي كاآلتي:

المحور األول :التعرف على أنماط جرائم العنف األسري.

المحور الثاني :التعرف على األشخاص المرتكبة لجرائم العنف األسري.

المحور الثالث :التعرف على العوامل المرتبطة بجرائم العنف األسري.

المحور الرابع :التعرف على الحلول المقترحة لمواجهة جرائم العنف األسري.
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 صدق االستبانة:بعد تطبيق االستبانة قام الباحث بالتأكد من الصدق البنائي ،وذلك عن طريق حساب

معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة؛ حيث تم حساب معامل االرتباط بين

درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة ،وقد أظهرت

النتائج :أن جميع معامالت االرتباط بين المفردات المكونة لمحاور الدراسة دالة عند مستوى

( )0.01فأقل ،وقد تراوحت القيم لمفردات المحور الثاني بين ( ،)0.832 -0.754وتراوحت

القيم لمفردات المحور الثالث بين ( ،)0.798 -0.677وتراوحت القيم لمفردات المحور الرابع
بين ( ،)0.765 -0.679ما يدل على أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الصدق.
 -1ثبات االستبانة:

يتضح أن معامالت الثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة عالية؛ حيث بلغ معامل الثبات

للمحور الثاني ( ،)0.873ومعامل الثبات للمحور الثالث ( ،)0.897والمحور الرابع ()0.732
وجميعها معامالت ثبات عالية جدا  ،ما يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات،
وبالتالي يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.

حتليل نتائج الدراسة:
أوالً -البيانات الشخصية والوظيفة ألفراد عينة الدراسة:
العمر:
الجدول رقم ()1

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير العمــر
العمر

العدد

النسبة

م
1

أقل من  30سنة

22

12.9

2

من  30سنة إلى أقل من  45سنة

130

76.5

3

من  45سنة فأكثر

18

10.6

المجموع

170

%100
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تبين أن ( )%76.5من أفراد عينة الدراسة تراوحت أعمارهم (من  30سنة إلى أقل من
 45سنة) ،و( )%12.9كانت أعمارهم ( 45سنة فأكثر) ،بينما ( )%10.6كانت أعمارهم أقل
(من  30سنة).
المؤهل العلمي:

الجدول رقم ()2

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير المؤهل العلمي
م

المؤهل العلمي

العدد

النسبة

1

مؤهل جامعي

116

68.2

2

ماجستير

46

27.1

3

دكتوراه

8

4.7

المجموع

170

%100

تبين أن ( )%68 .2حاصلون على مؤهل جامعي ،يليهم ( )%27.1حاصلون على

أخير ( )%4.7حاصلون على الدكتوراه.
الماجستير ،و ا
عدد سنوات الخدمة في العمل:

الجدول رقم ()3

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير عدد سنوات الخدمة في العمل
عدد سنوات الخدمة في العمل

العدد

النسبة

م
1

 5سنوات إلى أقل من  10سنوات

86

50.6

2

 10سنوات إلى أقل من  15سنوات

79

46.5

3

أكثر من  15سنة

5

2.9

المجموع

170

%100
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تبين أن ( )% 50.6من أفراد عينة الدراسة عدد سنوات خدمتهم في العمل تراوحت بين
( 5سنوات إلى أقل من  10سنوات) ،يليهم ( )%46.5تراوحت خدمتهم من ( 10سنوات إلى
أقل من  15سنوات) ،و( )%2.9من أفراد عينة الدراسة كانت خدمتهم (أكثر من  15سنة).
عدد الدورات التدريبية في مجال العمل الحالي:
الجدول رقم ()4

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية
عدد الدورات التدريبية

العدد

النسبة

م
1

دورة واحدة

19

11.2

2

من  4-2دورات

151

88.8

3

من  5دورات فأكثر

-

-

المجموع

170

%100

تبين أن ( )%88.8من أفراد عينة الدراسة حاصلون على دورات تدريبية تراوحت بين

( ،)4-2يليهم ( )%11.2حاصلون على دورة واحدة.
ثانيًا -حماور الدراسة:
المحور األول  -أنماط جرائم العنف األسري:

الجدول رقم ()5

أنماط جرائم العنف األسري
أنماط جرائم العنف األسري

العدد

النسبة

الترتيب

م
1

القتل

20

11.8

4

2

عاهة مستديمة

40

23.5

2

3

السرقة

43

25.3

1
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أنماط جرائم العنف األسري

العدد

النسبة

الترتيب

م
4

السب والقذف

25

14.7

3

5

اغتصاب

6

3.6

7

6

تحرش جنسي

4

2.3

8

7

ابتزاز

3

1.8

10

8

مخدرات

14

8.3

5

9

مسكرات

10

5.8

6

10

أخرى

5

2.9

9

170

%100

المجموع

تشير بيانات هذا الجدول إلى التك اررات والنسب المئوية لمعرفة أنماط جرائم العنف األسري
في المجتمع السعودي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،حيث جاء في الترتيب األول جريمة

السرقة ( ،)25.3يلي ذلك جريمة العاهة المستديمة ( ،)23.5ثم جريمة السب والقذف (،)14.7
وجريمة القتل ( ،)11.8والجريمة الخامسة والسادسة المخدرات والمسكرات ،ثم جريمة االغتصاب
والتحرش الجنسي.
وتتفق الدراسة الحالية مع نتائج العديد من الدراسات السابقة ،كدراسة المرواني (2015م)

التي توصلت كل منهما إلى أن غالبية جرائم العنف األسري ،تمثلت في (القتل ،الضرب المفضي
إلى موت ،هتك العرض ،االغتصاب ،السرقة).
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المحور الثاني -التعرف على األشخاص المرتكبة لجرائم العنف األسري:
الجدول رقم ()6

األشخاص المرتكبة لجرائم العنف األسري
درجة الموافقة
م

األشخاص المرتكبة

لجرائم العنف األسري

1

األب

2

األم

3

اإلخوة

4

األخوات

5

زوج األم

6

زوجة األب

7

األقرباء

موافق
بشدة

موافق محايد

موافق

ت

131

٪

5.3 14.1 77.1

-

ت

42

4

٪

92

24

25

9

غير

ت

118

٪

5.3 21.2 69.4

ت

12

90

36

54

٪

7.1 31.8 53.0

ت

10

٪
ت

91

40

5.9 23.0 58.7
98

42

7

٪

4.1 24.7 57.7

ت

54

٪

60

44

31.8 25.9 35.3

موافق

-

3.5
7
4.1

7

-

4.1

-

7

7

4.1

4.1

9

20

5.3

11.8

7

16

4.1

9.4

-

12

-

7.1

المتوسط الحسابي العام
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الحسابي

المعياري

بشدة
6

2.4 24.7 14.7 54.1
9

غير

المتوسط

االنحراف

الترتيب

4.45

0.67

1

3.98

1.28

6

4.36

0.87

2

4.11

1.01

5

4.15

1.00

4

4.22

1.01

3

3.84

1.30

4.23

0.98

7
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يتضح من بيانات الجدول رقم ( )6استجابات أفراد عينة الدراسة حول محور األشخاص

المرتكبة لجرائم العنف األسري ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام ( )4.22واالنحراف المعياري

( ،)0.98والذي يشير إلى موافقة أفراد عينة الدراسة على هذا المحور ،وجاء ترتيب األشخاص

المرتكبة لجرائم العنف األسري وفقا ألعلى قيم للمتوسط الحسابي ،كاآلتي :وافق أفراد عينة

الدراسة بشدة على أن اآلباء من أكثر األشخاص المرتكبة لجرائم العنف األسري بمتوسط حسابي

( )4.45وانحراف معياري ( ،)0.67يليهم اإلخوة بمتوسط حسابي ( )4.36وانحراف معياري

( ،)0.87وزوجة األب بمتوسط حسابي ( )4.22وانحراف معياري ( ،)1.01وزوج األم بمتوسط
حسابي ( )4.15وانحراف معياري (.)1.00

ويرى الباحث أن جرائم العنف األسري قد ال ترتبط بالفقر والغنى والجهل والعلم وليس

لها حدود وال انتماء ،فكثير ما تكون الجريمة ناتجة عن أسباب أقل ما توصف بها أنها ال ترقى
أن يرتكب بسببها جريمة ،وقد يبدأ ارتكاب جريمة العنف األسري على شكل شجار بسيط بين

أفراد األسرة ،ويتطور هذا الشجار حتى يصل إلى الضرب أو القتل ،وقد يعود سبب ذلك إلى أن

اآلباء يحتلون المرتبة األولى في جرائم العنف األسري لمركزية القرار والسطوة التي يتمتع بها

اآلباء ،وهذا ما أكدته دراسة العتيبي (2016م) التي توصلت إلى أن اآلباء يحتلون المرتبة
األولى في جرائم العنف األسري ،يليهم اإلخوة ،كما أكدت الدراسة على أن تعدد الزوجات من

أسباب العنف األسري.
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المحور الثالث -العوامل المرتبطة بجرائم العنف األسري:
الجدول رقم ()7

العوامل المرتبطة بجرائم العنف األسري
درجة الموافقة
م

العوامل المرتبطة بجرائم
العنف األسري

1

الخالفات
الزوجية
الحادة

2

الصراعات
األسرية
المستمرة

3

الضغوط
النفسية
المستمرة

4

العجز عن
تحمل
المسؤولية

5

الفشل في
الحياة

6

الشعور
بالحرمان
العاطفي
داخل األسرة

7

التفكك
األسري

موافق
بشدة

ت

96

موافق محايد

35

غير

موافق
9

24

غير
موافق

6

٪

5.3 14.1 20.6 56.5

ت

15

26

٪
ت

56

29

8.8 24.1 17.1 34.7
68

50

9

36

15.3
7

٪

5.3 21.2 29.4 40.0

4.1

ت

19

19

٪
ت
٪
ت

44

37

51

11.2 11.2 30.0 21.8 25.9
48

43

40

19

20

11.8 11.2 23.0 27.5 28.2
14

16

٪

8.2 24.7 21.2 36.5

9.4

ت

14

12

8.2 31.8 25.9 27.1

7.1

٪

62

46

36

44

42

54
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الحسابي المعياري

بشدة

3.5

41

المتوسط االنحراف

الترتيب

4.32

0.82

1

3.78

1.28

10

4.00

0.99

3

3.67

1.09

12

3.80

1.11

9

3.92

3.84

1.16

1.30

5

7
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درجة الموافقة
م

العوامل المرتبطة بجرائم
العنف األسري

8

البطالة

9

الفقر

10

عدم الرضا
عن الذات

11
12

انعدام الحوار
في األسرة
ضعف الوازع
الديني

كثرة عدد أفراد
األسرة مع
13
زيادة
متطلباتهم
14

الرغبة في
السيطرة
والتحكم

15

تعاطي
المخدرات

موافق
بشدة

ت
٪
ت
٪
ت
٪
ت
٪
ت

37

موافق محايد
38

56

غير
موافق
23

13.5 32.9 22.4 21.8
50

28

41

31

غير

موافق

51

41

42

14.7 24.7 24.1 30.0
55

39

55

14

8.2 32.4 22.9 32.4
92

30

6

25

16
9.4
20

11
6.5
7
4.1
7

٪

3.5 14.7 17.6 49.4

4.1

ت

27

26

٪
ت
٪
ت
٪

52

30

35

15.3 15.9 20.6 17.6 30.6
51

31

46

25

الحسابي المعياري

بشدة

11.8 18.2 24.1 16.5 29.4
25

المتوسط االنحراف

الترتيب

17

3.63

1.28

13

3.51

1.32

14

3.82

1.10

8

3.99

1.19

4

4.17

1.36

2

3.46

3.67

1.2

1.07

15

11

10.0 14.2 27.1 18.2 30.0
45

43

65

9

5.3 38.2 25.3 26.5
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8
4.7

3.84

1.22

3.76

1.13
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يتضح من بيانات الجدول رقم ( )7استجابات أفراد عينة الدراسة حول محور العوامل

المرتبطة بجرائم العنف األسري ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام ( )3.76واالنحراف المعياري

( ،)1.13والذي يشير إلى موافقة أفراد عينة الدراسة على هذا المحور ،وجاء ترتيب العوامل وفقا

ألعلى قيم للمتوسط الحسابي كاآلتي :وافق أفراد عينة الدراسة بشدة على أن الخالفات الزوجية
الحادة بمتوسط حسابي ( )4.32وانحراف معياري ( ،)0.82وضعف الوازع الديني بمتوسط

حسابي ( )4.17وانحراف معياري ( ،)1.36والضغوط النفسية المستمرة بمتوسط حسابي

( )4.00وانحراف معياري ( ،)0.99وانعدام الحوار في األسرة بمتوسط حسابي ( )3.99وانحراف

معياري ( ،)1.19والشعور بالحرمان العاطفي داخل األسرة بمتوسط حسابي ( )3.92وانحراف

معياري ( ،)1.16وتعاطي المخدرات بمتوسط حسابي ( )3.84وانحراف معياري (،)1.22
والتفكك األسري بمتوسط حسابي ( )3.84وانحراف معياري ( )1.30من أهم العوامل المرتبطة
بجرائم العنف األسري في المجتمع السعودي.

وتتفق الدراسة الحالية مع نتائج العديد من الدراسات السابقة ،كدراسة شنة (2018م)
ودراسة  ) 2016( Auchterالتي توصلت كل منهم إلى أن غالبية المرتكبين لجرائم العنف

األسري يوجد لديهم مشاكل أسرية تتمثل في الخالفات الزوجية والضغوط المستمرة ضعف الوازع
الديني انعدام الحوار في األسرة والتفكك األسري ،الشعور بالحرمان العاطفي داخل األسرة وتعاطي

المخدرات.
ويرى الباحث أن السبب الذي جعل الخالفات الزوجية الحادة والمشاجرات وانعدام الحوار

في األسرة من أهم العوامل المرتبطة بجرائم العنف األسري ،ألن في حالة الخلل في وظائف
األسرة وظهور الصراع تبدأ المشكالت في الظهور في سلوك األفراد ،إذ يصبح الفرد عرضة
لالنحراف والجرم بعد فقدانه مساندة أهم مؤسسات الضبط االجتماعي.
وأيض ا تبين أن ضعف الوازع الديني من أهم العوامل بعد الخالفات والضغوط وانعدام

الحوار والتفكك األسري في ارتكاب جرائم العنف األسري ،وذلك ألن وجود الوازع الديني يكون
رادعا للشخص من فعل الجرائم وحصنا منيعا من االنحراف.
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وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نظرية الضغط االجتماعية ،إذ ترى أن الضغوط المختلفة
إذا زادت على مقدار قدرة اإلنسان على التحمل ،فإنها سوف تؤدي إلى انفجاره وقيامه بأعمال
العنف ،ومن الطبيعي أن يوجه هذا العنف للضعفاء ،وفي مقدمتهم الزوجة واالبناء.
كما تتفق هذه النتائج مع النظرية البنائية الوظيفية والتي تعتبر العنف نتاجا لألوضاع

األسرية وظروف العمل والبطالة ،والخالفات األسرية والتفكك األسري ،والفقر وانخفاض دخل
األسرة ،كلها عوامل تتكاتف فيما بينها لتفرز جرائم العنف.
المحور الرابع -الحلول المقترحة لمواجهة جرائم العنف األسري:
الجدول رقم ()8

الحلول المقترحة لمواجهة جرائم العنف األسري
درجة الموافقة
م

الحلول المقترحة

موافق

تعزيز ثقـافـة الحوار بين

ت 112

أفراد األسرة

6.5 25.9 65.9 ٪

بشدة

1

نش ـ ـ ــر الوعي االعالمي
2

م ـ ــن خ ـ ــالل حـ ـ ـم ـ ــالت
توعية شاملة
ت ــدري ــب األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة على

3

4

كـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـ ـواجـ ـ ـه ـ ـ ــة
المشكالت

موافق محايد

موافق

غير
موافق الحسابي المعياري
بشدة

2

1

1.4

0.7

-

5

-

2.9

16

11

1

9.3 22.9 60.6 ٪

6.5

0.7

2

15

1.4

8.7

ت 110

44

38

11

غير

المتوسط االنحراف

17

10.1 22.4 64.7 ٪
ت 103

39

41

11

فتح مكاتب اسـ ـ ــتشـ ـ ــارية

ت 101

أسرية في األحياء

6.5 24.1 59.4 ٪
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4.45

4.43

4.28

4.27

0.93

0.87

1.07

1.00

1

2

3
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درجة الموافقة
م

الحلول المقترحة

موافق
بشدة

إق ـ ــام ـ ــة دورات للمقبلين
5

6

7

على الزواج توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح

الحقوق الزوجية

اس ــتثمار خطب الجمعة

في التوجيه األسري

وضع خطط استراتيجية

لمواجهة العنف األسري

اإلن ـ ـت ـ ـرن ـ ـ ــت ل ـ ـت ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ــم
االستشارات األسرية
ت ــخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــص قـ ـنـ ـوات

9

ع ـلــى ت ـخ ـطــي ال ـع ـنــف

37

21.8 16.5 23.5 38.2 ٪
ت

92

48

18

ت

69

60

22

12.9 35.3 46.5 ٪
ت

69

43

37

ت

60

47

-

6

6

3.6

3.6

4

5

2.2

2.9

21

-

12.4 21.8 25.3 40.6 ٪
34

بشدة

29

-

17.1 20.0 27.6 35.3 ٪

-

مس ـ ــاعدة األس ـ ـرة الفقيرة

ت

16

-

على تخاطي أزماتها

9.4 37.6 45.3 ٪

-

7.6

25

11

-

6.5

-

تسـ ـ ـ ــاعد الشـ ـ ـ ــباب على
العيش

ت

77

99

64

35

14.7 20.6 55.0 ٪
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4.13

1.15

11

4.19

1.07

6

4.18

1.09

7

4.16

0.99

9

-

13

ت ــوفـ ـي ــر ف ــرص عـ ـم ـ ـ ــل
11

موافق

غير
موافق الحسابي المعياري

إعالمية تسـ ــاعد األس ـ ـرة
األسري

10

40

28

10.6 28.2 54.2 ٪

تخصـ ـ ـ ــيص مواقع على
8

ت

65

موافق محايد

غير

المتوسط االنحراف

الترتيب

4.16

4.17

4.22
4.22

1.08

1.06

0.98
0.76

10

8
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يتضح من بيانات الجدول رقم ( )8استجابات أفراد عينة الدراسة حول محور الحلول

المقترحة لمواجهة جرائم العنف األسري ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام ( )4.22واالنحراف

المعياري ( ،) 0.76والذي يشير إلى موافقة أفراد عينة الدراسة بشدة على هذا المحور ،وجاء

ترتيب الحلول المقترحة لمواجهة جرائم العنف األسري وفقا للمتوسط الحسابي كاآلتي :وافق أفراد
عينة الدراسة بشدة على أن تعزيز ثقافة الحوار بين أفراد األسرة بمتوسط حسابي ()4.45

وانحراف معياري ( ،)0.93ونشر الوعي اإلعالمي من خالل حمالت توعية شاملة بمتوسط

حسابي ( )4.43وانحراف معياري ( ،)0.87وتدريب األسرة على كيفية مواجهة المشكالت

بمتوسط حسابي ( )4.28وانحراف معياري ( ،)1.07وفتح مكاتب استشارية أسرية في األحياء

بمتوسط حسابي ( )4.27وانحراف معياري ( ،)1.12وتوفير فرص عمل تساعد الشباب على
العيش بمتوسط حسابي ( )4.22وانحراف معياري ( .)0.98من أهم الحلول المقترحة لمواجهة

جرائم العنف األسري.

ويرى الباحث أن هناك حلول لمواجهة جرائم العنف األسري تبدأ بالتدين الصحيح واالبتعاد

عن التشدد ،وبناء الثقافة الصحيحة حول األسرة ،وحضور البرامج والدورات واالستشارات -

والقراءة والحذر من اإلعالم الهدام وما يبثه من سموم لألسرة لهدمها ،وحضور برامج ما قبل
الزواج للزوجين لبناء حياة أسرية مستقرة مبنية على المعرفة واإللمام الكامل بفن التعامل مع

األوالد والبنات ،وخصوصا مرحلة المراهقة ،وتقديم االستشارات لمن تعرضوا للعنف األسري.

المحور الخامس -معرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا في استجابات أفراد عينة

الدراسة إزاء العوامل المرتبطة بجرائم العنف األسري من وجهة نظر
المحققين في النيابة العامة باختالف خصائصهم الشخصية والوظيفية:

 توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0.05فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسةحول محور العوامل المرتبطة بجرائم العنف األسري باختالف المستوى التعليمي،

ومحور األشخاص المرتكبة لجرائم العنف األسري ،ومحور الحلول المقترحة لمواجهة
جرائم العنف األسري ،إذ إن مستويات الداللة للمحاور هي،)0.016( ،)0.012( :
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( )0.18على الترتيب؛ أي :أقل من ( ،)0.05وتعزوا الفروق لصالح أفراد عينة
الدراسة الذين مستواهم التعليمي جامعي.

 توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0.05فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسةحول محور العوامل المرتبطة بجرائم العنف األسري ،ومحور األشخاص المرتكبة

لجرائم العنف األسري ،ومحور الحلول المقترحة لمواجهة جرائم العنف األسري

باختالف عدد الدورات التدريبية ،إذ إن مستويات الداللة للمحاور هي ()0.019
( )0.023( )0.022على الترتيب؛ أي :أقل من ( ،)0.05وتعزوا الفروق لصالح
أفراد عينة الدراسة الذين عدد دوراتهم التدريبية تراوحت بين (.)4-2

نتائج الدراسة:

بناء على الجداول والبيانات التي تم عرضـ ـ ــها ،فقد توصـ ـ ـل الباحث إلى نتائج هذه الد ارسـ ـ ــة،

والتي سوف يتم عرضها على النحو اآلتي:

 تبين أن العنف األسري في المملكة يتنوع بين عنف نفسي بنسبة ( )%28وجسديبنسبة ( )%31وجنسي بنسبة ( )%2ولفظي بنسبة ( )%25وإهمال بنسبة (،)%14

تضرر من جرائم العنف ،هي :اإلناث بنسبة ( ،)%64األطفال
ا
وأن النسبة األكثر
بنسبة ( ،)%26الذكور بنسبة ( ،)%7كبار السن بنسبة (.)%2

 جاء ترتيب أنماط جرائم العنف األسري من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،كاآلتي:جريمة السرقة بنسبة ( )25.3في الترتيب األول يليها جريمة العاهة المستديمة بنسبة

( ،)23.5ثم السب والقذف بنسبة ( ،)14.7والجريمة الرابعة القتل بنسبة (،)11.8
والجريمة الخامسة والسادسة المخدرات والمسكرات ،ثم جريمة االغتصاب والتحرش
الجنسي.

 -وافق أفراد عينة الدراسة على أن أكثر األشخاص المرتكبة لجرائم العنف األسري هم:

اآلباء بمتوسط حسابي ( ،)4.45ثم اإلخوة بمتوسط حسابي ( ،)4.36وزوجة األب

بمتوسط حسابي ( ،)4.22وزوج األم بمتوسط حسابي (.)4.15
 وافق أفراد عينة الدراسة بشدة على أن الخالفات الزوجية الحادة بمتوسط حسابي( ،)4.32وضعف الوازع الديني بمتوسط حسابي ( ،)4.17والضغوط النفسية
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المستمرة بمتوسط حسابي ( .)4.00وانعدام الحوار في األسرة بمتوسط حسابي
( ،)3.99والشعور بالحرمان العاطفي داخل األسرة بمتوسط حسابي ( )3.92من
أهم العوامل المرتبطة بجرائم العنف األسري في المجتمع السعودي.

 وافق أفراد عينة الدراسة بشدة على أن تعزيز ثقافة الحوار بين أفراد األسرة بمتوسطحسابي ( ،)4.45ونشر الوعي اإلعالمي من خالل حمالت توعية شاملة بمتوسط
حسابي ( ،)4.43وتدريب األسرة على كيفية مواجهة المشكالت بمتوسط حسابي

( ،)4.28وفتح مكاتب استشارية أسرية في األحياء بمتوسط حسابي ( ،)4.27وتوفير

فرص عمل تساعد الشباب على العيش بمتوسط حسابي ( .)4.22من أهم الحلول

المقترحة لمواجهة جرائم العنف األسري.

 توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0.05فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسةحول محور العوامل المرتبطة بجرائم العنف األسري في المجتمع السعودي باختالف

المستوى التعليمي ،ومحور األشخاص المرتكبة لجرائم العنف األسري ،ومحور الحلول
المقترحة لمواجهة جرائم العنف األسري ،وتعزوا الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة

الذين مستواهم التعليمي جامعي.

 توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0.05فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسةحول محور العوامل المرتبطة بجرائم العنف األسري في المجتمع السعودي ،ومحور

األشخاص المرتكبة لجرائم العنف األسري ،ومحور الحلول المقترحة لمواجهة جرائم
العنف األسري باختالف عدد الدورات التدريبية ،وتعزوا الفروق لصالح أفراد عينة
الدراسة الذين عدد دوراتهم تراوحت بين (.)4-2

توصيات الدراسة:

يعرض هذا الجزء أهم التوصـيات التي خلصت إليها الدراسة ،وذلك على النحو اآلتي:

 ضرورة إيجاد نظام خاص بالحماية االجتماعية يكون معنيا بحماية ضحايا العنفاألسري من األطفال والنساء وكبار السن في المملكة العربية السعودية.

 -يجب تحديد جهة واحدة تتبنى قضايا العنف األسري على أن تكون هذه الجهة مستقلة

عن الو ازرات الحكومية بالمملكة ،وأن يخصص لها الدعم المادي لحماية ضحايا

العنف األسري.
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 قيام المؤسسات األمنية بتوعية أفراد المجتمع بجرائم العنف األسري ،وتبصيرهمبأسبابها وطرق عالجها من خالل برامج توعوية مكثفة ذات مستويات مختلفة،
والتأكيد على استقطاب اإلعالم بمختلف وسائله كشريك رئيسي في برامج التوعية.

 قيام الخطباء ورجال الدعوة والوعظ واإلرشاد بالتركيز على جرائم العنف األسري،وتوضيح مخاطرها وطرق الوقاية منها.

 ضرورة إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تثقيفية تعينهم على التعامل األمثل معما قد يواجهونه من مشكالت أسرية.

 ضرورة توثيق جرائم العنف األسري وتسجيلها إحصائيا ،بطريقة دقيقة ومصنفة بحسبالحاالت ،وأماكن وقوعها ،وكيفية المعالجة ،وما قد يترتب عليها من آثار حتى يتم
متابعة حجم تلك الجرائم واتجاهاتها.

 تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم العنف األسري بكل أنماطها الجسدية والجنسيةوالنفسية.

 تقترح الدراسة إجراء مزيد من البحوث والدراسات على مرتكبي جرائم العنف األسري،وعلى الضحايا للتعرف على مزيد من األسباب ،وإلقاء الضوء على اآلثار الخطيرة

المترتبة على جرائم العنف األسري.
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نظام إدارة الدعوى املدنية

دراسة مقارنة بني القانون اإلماراتي والفرنسي
الدكتور .حممود خمتار عبد املغيث حممد
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أستاذ مشارك قانون اإلجراءات المدنية  -كلية المدينة الجامعية بعجمان  -اإلمارات
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مستخلـص
ينظم قانون اإلجراءات املدنية اإلماراتي مكتب إدارة الدعوى لضمان حسن التطبيق القضائي للقانون من خالل التفرغ القضائي
ملرحلة البحث القانوني ،ودون االنشغال باملسائل التمهيدية ،والسابقة على التطبيق القضائي للقانون على وقائع الدعوى
املعروضة على احملكمة .فهذه الفكرة تقوم على التمييز بني نوعني من املهام ،النوع األول املهام اإلدارية ،والنوع الثاني
املهام القضائية حبيث يتوىل مكتب إدارة الدعوى اإلشراف على املهام اإلدارية ،بينما يتوىل قاضي املوضوع املهام القضائية
املتعلقة بالفصل يف الدعوى من خالل تطبيق القانون على الوقائع.
وقد اعتمادنا على املنهج املقارن بني القانون اإلماراتي والفرنسي منهجًا لدراسة هذا املوضوع املهم ،عالوة على اتباع
املنهج الوصفي التحليلي لنصوص الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية رقم  57لسنة  2018وتعديلها الصادر بقرار
رئيس جملس الوزراء اإلماراتي رقم  33لسنة  2020واخلاصة بنظام مكتب إدارة الدعوى.
وقد توصّلنا إىل العديد من النتائج ،فعلى سبيل املثال أصدر رئيس جملس الوزراء القرار رقم  33لسنة  2020لتعديل بعض
أحكام الالئحة التنظيمية حبيث يتسع نطاق دور مكتب إدارة الدعوى ليشمل إرسال صورة من الصحيفة إلكرتونيًّا عرب إحدى
الوسائط اإللكرتونية إىل املدعى عليه إذا كان بريده اإللكرتوني مثبتًا بالصحيفة ،والتزامه بعرض الدعوى على القاضي
املشرف ليحيلها إىل احملكمة املختصة يف حالة تضمّنها دفعًا مؤديًا لعدم السري يف الدعوى ،أو طلبًا مستعجالً.

مفردات البحث:

مكتب إدارة الدعوى ـ جتهيز ملف الدعوى ـ نظام قاضي التحضري الفرنسي ـ تشكيل مكتب إدارة الدعوى ـ نظام العمل أمام
مكتب إدارة الدعوى

 -1الدكتور حممود خمتار عبد املغيث حممد ،أستاذ مشارك قانون اإلجراءات املدنية بكلية املدينة اجلامعية
بعجمان ،دكتوراه يف قانون اإلجراءات املدنية كلية احلقوق ـ جامعة القاهرة عام 2012م ،شارك يف
العديد من املؤمترات العلمية ،وميلك العديد من املؤلفات العلمية يف التخصص.
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Civil Lawsuit Management System
A comparative Study between UAE and French Laws
Dr. Mahmoud Mukhtar Abdul Mugheeth Mohammed (1)
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Abstract
The UAE Civil Procedures Law regulates a Case Management Office with the aim of
ensuring proper judicial application of the Law: judiciary’s focus will be on legal
investigation rather than on preliminary matters related to the judicial application of
law on the proceedings before the court. The Case Management Office oversees
administrative functions, while trial judge carries out judicial tasks pertaining to the
adjudication of a lawsuit by means of applying law on the proceedings. So, It is about
drawing a distinction between two functions: administrative and judicial. Comparative
method was used: study compared between UAE Law and French Law. Descriptive,
analytical method was also used for the analysis of the provisions of the Implementing
Regulation of Civil Procedures Law No. (57) of 2018, as amended by UAE Prime
Minister’s Resolution No. (33) of 2020 Concerning Case Management Office System.
Study summed up with a number of findings, including amendments introduced by
Prime Minister’s Resolution No. (33) of 2020 to some provisions of the implementing
regulation expanding the role of Case Management Office. According to the said
amendments, the functions of the Office include sending a copy of statement of claim
to defendants via any of the electronic means. However this is conditional on that
defendant’s email is mentioned in the statement of claim, and on defendant’s
commitment to bring the case before the supervising judge to refer the same to
competent court in the event of an objection that might cause the case to be dismissed,
or in case of an urgent request.

Keywords:
Case Management Office – Case Processing – Rapporteur System – Establishment of
CaseManagementOffice–WorkwithCaseManagementOffice.

1-Biography: Dr. Mahmoud Mukhtar Abdul Mugheeth Mohammed is an associate
professor of Civil Procedures Law at City University College of Ajman. He earned
his doctoral degree in Civil Procedure Law from Cairo University in 2012. He has
taken part in numerous conferences, and published a host of books in his area of
specialization.
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مقدمة:

تحقيقا لسرعة الفصل في الدعاوى التي ينظرها القضاء اإلماراتي من خالل إدخال

تعديالت جوهرية على إجراءات التقاضي أمام محاكم هذا القضاء ،فقد قرر المشرع إنشاء
مكاتب إلدارة الدعاوى في محاكم الدولة لتكون بديال عن قلم كتاب المحكمة في بعض المهام

المسندة إليه ،وذلك بموجب القانون االتحادي رقم  10لسنة  2014المعدل لبعض أحكام قانون

اإلجراءات المدنية الصادر بالقانون االتحادي رقم  11لسنة  ،1992فقد كانت المادة "42

مكررا" من قانون اإلجراءات المدنيةـ المضافة بالقانون االتحادي رقم  10لسنة 2014
والصادر في  2014/11/20ـ تنص على1" :ـ ينشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة
القضائية المحلية –كل بحسب اختصاصه– في مقر المحكمة المختصة مكتب ُيسمى "مكتب
إدارة الدعوى" ،ويحدد القرار نظام عمل المكتب"(.)1
ويهدف المشرع اإلماراتي من وجود هذا المكتب إلى زيادة فعالية إدارة الدعاوى
وتحضيرها قبل إحالتها للمحكمة المختصة بنظرها ،فالغاية من إنشاء هذه المكاتب هي

استحداث نظام إدارة الدعوى المدنية وتحقيقها ،وهو ما يترتب عليه الوصول إلى العدالة

الناجزة من خالل تيسير إجراءات التقاضي وتقصير أمدها وتسريع الفصل في الدعاوى ،كما

تضمن فكرة مكتب إدارة الدعوى حسن التطبيق القضائي للقانون من خالل التفرغ القضائي
لمرحلة البحث القانوني ،ودون االنشغال بالمسائل التمهيدية ،والسابقة على التطبيق القضائي
للقانون على وقائع الدعوى المعروضة على المحكمة ،فهذه الفكرة تنهض على التمييز بين

نوعين من المهام ،النوع األول هو المهام اإلدارية ،والنوع الثاني هو المهام القضائية بحيث

يتولى مكتب إدارة الدعوى اإلشراف على المهام اإلدارية ،بينما يتولى قاضي الموضوع المهام
القضائية المتعلقة بالفصل في الدعوى من خالل تطبيق القانون على الوقائع(.)2

 -1جدير بالذكر أن المادة  42مكرر من قانون اإلجراءات المدنية أضحت المادة  17من الالئحة التنظيمية رقم
 57لسنة  ،2018والتي سوف نبين أحكامها بالدراسة والتفصيل في متن هذه الدراسة.
2- Jacques Englebert, la mise en état, actualités et développements récents en droit
judiciaire, p111.
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أسباب اختيار موضوع الدراسة:

يرجع اختيار موضوع الدراسة لعدة أسباب ،منها:

1ـ بيان الغاية التشريعية من النص على مكتب إدارة الدعوى المدنية ،ومواكبة آخر
المستجدات العملية الختصار إجراءات التقاضي ومدى تطبيقها فعليا ،وخاصة في
حالة إرسال هذا المكتب صورة من الصحيفة إلكترونيا عبر إحدى الوسائط

اإللكترونية إلى المدعى عليه.

2ـ بيان الصالحيات التي يحظى بها عضو إدارة الدعوى ،وخاصة تلك المتعلقة بإجراء
الصلح بين الخصوم واإلحالة إلى الوساطة كأحد اآلليات البديلة لفض المنازعات،

أو اإلحالة لقاضي الموضوع لنظر الدعوى في حالة عدم نجاح هذه اآلليات البديلة

لفض النزاع وديا ،عالوة على التزامه بعرض الدعوى على القاضي المشرف ليحيلها
إلى المحكمة المختصة في حالة تضمنها دفعا مؤديا لعدم السير في الدعوى ،أو
طلبا مستعجال.

3ـ بيان مهام مكتب إدارة الدعوى ومدى التطبيق الفعلي لها تطبيقا يتفق والغاية من
إنشاء هذه المكاتب ،ومدى تجاوب أطراف الدعوى مع هذه المكاتب ،وذلك بهدف

الهيمنة القضائية المبكرة على إجراءات الدعوى وليس الهيمنة القضائية المستمرة
من خالل الجلسات التي تعقدها المحكمة.

إشكالية الدراسة:
تكمن إشكالية الدراسة في محاولة اإلجابة على التساؤالت اآلتية :ما هي النتائج

المترتبة على إنشاء مكاتب إدارة الدعوى محاولة من الباحث إليجاد أوجه القصور التشريعي؟
وما مدى نجاح هذه المكاتب في تحقيق غايتها القائمة على تسريع إجراءات التقاضي وعدم
تأخير حصول المتقاضي على حماية قضائية لحقوقه المتنازع عليها؟ وما هي الصعوبات التي

تعترض عضو مكتب إدارة الدعوى وأطراف الدعوى وصوال لحلول جذرية للحد من اإلجراءات
التي تستغرق وقتا طويال من األجل المحدد لالنتهاء من الدعوى؟
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أيضا ،ما هو موقع هذا النظام من اآلليات البديلة التي نص عليها القانون لفض

المنازعات والدعاوى بعيدا عن القضاء؟ وما هي الجزاءات المنصوص عليها قانونا لتطبيقها
على األطراف في حالة عدم مثولهم أمام عضو مكتب إدارة الدعوى؟

منهج الدراسة:

يعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لنصوص الالئحة التنظيمية لقانون

اإلجراءات المدنية رقم  57لسنة  2018وتعديلها الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء اإلماراتي

رقم  33لسنة  2020والخاصة بنظام مكتب إدارة الدعوى ،والمقارن بقانون المرافعات الفرنسي
وفقا آلخر تعديالته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم  1333لسنة  ،2019فسوف يتعرض

الباحث لتحليل هذه النصوص ومقارنتها بنصوص قانون المرافعات الفرنسي ،والتي أخذت بهذا
النظام.
فقد تناولنا في هذه الدراسة نظام إدارة الدعوى المدنية بين النظام القانوني اإلماراتي

والفرنسي ،والذي تنهض فكرته الجوهرية على استبدال قلم كتاب المحكمة بمكتب إدارة الدعوى
من حيث التشكيل واإلجراءات المتبعة أمامه ،واالختصاصات المسندة له قانونا تحقيقا لفلسفته

الجوهرية القائمة على السرعة في إنهاء المنازعات والدعاوى المعروضة على قضاء الدولة،
وعدم تأخيرها لمبررات ال عالقة لها بمرحلة سيرها أمام الدائرة المختصة بنظرها.

خطة الدارسة:

قسمنا هذه الدراسة إلى ثالثة مباحث ،تناولنا في المبحث األول ماهية مكتب إدارة

الدعوى ،بينما خصصنا المبحث الثاني لدراسة قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي من

اإلجراءات المتبعة أمام مكتب إدارة الدعوى بداية من مسألة مدى ضرورة الحضور أمام عضو

مكتب اإلدارة ،وغيرها من المسائل اإلجرائية التي حاولت الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات

المدنية اإلماراتي اإلجابة عليها ،أما بالنسبة للمبحث الثالث ،فقد خصصناه لدراسة موقف

قانون المرافعات الفرنسي وفقا آلخر تعديالته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم  1333لسنة
.2019
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ولذلك ،تنقسم خطة د ارسة هذا الموضوع إلى المباحث اآلتية:

المبحث األول :ماهية مكتب إدارة الدعوى المدنية.

المبحث الثانى :إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي اإلماراتي.
المبحث الثالث :نظام تحضير الدعوى في القانون الفرنسي.

املبحث األول
ماهية مكتب إدارة الدعوى املدنية
تقسيم:

المطلب األول :المقصود بنظام إدارة الدعوى المدنية.

المطلب الثاني :غاية نظام إدارة الدعوى المدنية.

المطلب الثالث :موقف قانون المرافعات الفرنسي.

املطلب األول -املقصود بنظام إدارة الدعوى املدنية:

تتضمن عبارة إدارة الدعوى المدنية شقين :يتعلق الشق األول بكلمة اإلدارة ،والتي يراد

بها كافة المسائل السابقة على مهمة القاضي األساسية ،والقائمة على تطبيق القانون على
الدعوى المعروضة عليه ،ومثال ذلك التأكد من استيفاء الدعوى ألوراقها ومستنداتها الجوهرية،

والتأكد من إتمام إجراءات اإلعالن(.)1
أما الشق الثاني من هذه العبارة ،فهو يتعلق بطبيعة الطريق القضائي المتبع لعرض

النزاع على المحكمة المختصة بحيث يقتصر هذا النظام اإلجرائي على طريق الدعوى

القضائية ،فال يتسع ليشمل نظام األوامر سواء كانت أوامر على عرائض أم أوامر األداء.

 -1د /سعد علي أحمد رمضان ،إدارة الدعوى وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية االتحادى لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،بحث مقدم إلى مجلة الحق ،العدد العشرون ،مايو 2019م ،ص.16
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وبناء على ذلك ،إدارة الدعوى هي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي تهدف إلى

تنظيم الدعوى وجمع أوراقها ومستنداتها وتحديد جوهر النزاع وبحث آليات تسويته وديا من
خالل الوسائل البديلة عن االلتجاء للقضاء(.)1
وبناء على هذا التعريف ،تتضمن إدارة الدعوى اإلجراءات اآلتية:
1ـ إجراء تلقي صحيفة الدعوى وقيدها في المحكمة.

2ـ إجراء إعالن األوراق القضائية بين الخصوم ،والتأكد من تمام صحة إجراءات هذا
اإلعالن.

3ـ تقييم أدلة ومستندات الخصوم ،والمقدمة في الدعوى وصوال للحكم الفاصل فيها،
ومع ذلك ال تتناول اإلدارة جوهر النزاع تاركا هذه المسألة لقاضي الموضوع.
4ـ بذل مساعي الصلح بين الخصوم أمال في إنهاء النزاع بعيدا عن قاضي الموضوع.

املطلب الثاني -غاية نظام إدارة الدعوى املدنية:

يهدف المشرع اإلماراتي من وجود مكتب إدارة الدعوى إلى تقليص مدة نظر القضايا

أمام المحاكم المختصة بها ،والحد من تقاعس الخصوم في تقديم المستندات ،والتي تستهلك

وقتا طويال ،فالهدف من إنشاء مكتب إلدارة ملفات الدعاوى هو الحد من تعدد إجراءات
التقاضي وتنوعها ،وتقليل الوقت الالزم لم ارجعة هذه اإلجراءات عبر الموظفين العاملين بمكتب

إدارة الدعوى من خالل وظيفتهم المتعلقة بتحضير وإدارة الدعاوى مع الخصوم ،والتي تشمل
تبادل المذكرات والمستندات المؤيدة لها وتقارير الخبراء ،وذلك كله في مواعيد زمنية محددة(،)2
عالوة على استخدام الوسائل الجديدة لمباشرة إجراءات إعالن األوراق القضائية ،ومثال ذلك
1- Jacques Englebert, la mise en état, actualités et développements récents en droit
judiciaire, p111, Perrot (R.), Compétence exclusive du juge de la mise en état,
Revue Procédures, n°1, janvier 2011, commentaire n°6, p. 14, note à propos de
2e Civ. - 10 novembre 2010.

 -2مجد وليد عطا المناصرة ،إدارة الدعوى المدنية وتطبيقاتها العملية وفقا ألحكام القانون األردني ،رسالة
ماجستير ،كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط2012 ،م ،ص.62
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اإلعالن عبر البريد اإللكتروني والفاكس والبريد المسجل بعلم الوصول وغيرها من التطبيقات
التقنية الحديثة.
كما يناط بعضو إدارة الدعوى تحضيرها وإدارتها بما في ذلك قيدها وإعالنها ،وتبادل
المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم ،وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة

 17من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  ،2018والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء اإلماراتي
رقم  33لسنة .2020

وهو ذات ما يذهب إليه المشرع الفرنسي ،فالغاية من نظام إدارة الدعوى هي ضمان

استيفاء الدعوى لجميع إجراءاتها قبل عرضها على قاضي الموضوع بحيث يصبح الخصم

جاهز للجلسات المحددة للفصل في دعواه على نحو ال يستغرق سوى جلسة واحدة أو جلسات
ا
محدودة للنطق بالحكم ،وبناء على ذلك يقوم قاضي إدارة الدعوى بتذليل كافة المعوقات

الشكلية ،والتي تعرقل حسن سير الدعوى أمام قاضي الموضوع ،كمسألة نقص األدلة

والمستندات أو مسألة عدم ترتيبها أو ما شابه ذلك بحيث ال يكون أمام قاضي الموضوع سوى

الفصل في موضوع النزاع دون إضاعة وقت كبير في تجهيز ملف الدعوى(.)1

املطلب الثالث -موقف قانون املرافعات الفرنسي:
وفقا للنظام القضائي الفرنسي ،يتولى قاضى التحضير إجراءات تحضير ملف الدعوى،

وهذا على خالف ما يذهب إليه المشرع اإلماراتي بحيث يضطلع عضو مكتب إدارة الدعوى

بمهام تحضير ملف الدعوى ،وهو ليس بالضرورة أن يكون قاضى.

وقاضى التحضير وفقا لقانون المرافعات الفرنسي هو أحد قضاة الدائرة المختصة بنظر

الدعوى لو كانت هذه الدائرة تتألف من أكثر من قاضى ،أو القاضى المختص بالفصل في
موضوعها لو كانت دائرة المحكمة تتألف من قاضى فرد ،وهو ما نصت عليه الفقرة األولى من

1- Ibid. p.112, cas.1ère Chambre civile 10 octobre 2018, pourvoi n°16-16548 1616870, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance.
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المادة  780من قانون المرافعات الفرنسي ،والمعدلة بالمرسوم التشريعى رقم  1333لسنة

 ،2019فقالت "يجرى تحضير القضية تحت إشراف قاضى الدائرة التى تنظرها أو تحت
إشراف القاضى الذي وزعت عليه هذه القضية".
وبناء على ذلك ،يعد قاضى التحضير أحد قضاة الدائرة التى ستصدر حكمها في

الدعوى ،فإجراء التحضير يجرى تحت إشراف ورقابة قاضى الدائرة التى تنظر الدعوى وفقا
لحكم الفقرة األولى من المادة  780السابق بيانها ،وهو ما يعنى أن المشرع الفرنسي يأخذ بفكرة

ٍ
قاض واحد أو أكثر من قضاة محكمة البداية
قاضى تحضير الدعوى ،وهى وظيفة يكلف بها

الكبرى ،والذى يجرى تحديده من بين قضاة الدائرة التابعة لذات المحكمة ،ويقوم هذا القاضى

بإعداد وتجهيز ملف الدعوى بحيث تصبح جاهزة للفصل فيها من جانب هيئة المحكمة بكامل

تشكيلها(.)1

وعليه ،قاضى التحضير الفرنسي هو القاضى المختص بنظر موضوع الدعوى لو لم
تنجح مساعى الصلح والوساطة النهاء النزاع وديا ،وقد أحسن المشرع الفرنسي فعل ذلك؛ ألن
وجود قاضى التحضير في تشكيل هيئة المحكمة التى ستفصل في الدعوى سيضمن إحاطتها

علما بكافة المسائل اإلجرائية المتعلقة بها ،وهو ما يسهم في تسريع وتيرة الفصل في المنازعات
المعروضة على القضاء الفرنسي(.)2

وال ينال من ذلك القول بأن قاضى التحضير كون تصوره بشأن موضوع الدعوى؛ ألن

قاضى التحضير لم يتعرض لموضوع الدعوى ،وإنما يقتصر دوره على إعداد ملف الدعوى
وتحضيرها حتى تصبح جاهزة للفصل فيها في أقرب وقت ممكن.

1- Jacques Englebert, la mise en état, actualités et développements récents en droit
judiciaire, p115.
2014,

septembre

2

état,

en

mise

de

procédure

La

Reins,

2-Didier

https://www.village-justice.com/articles/Procedure-mise-etat,17620.html
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وتطبيقا لذلك ،نصت المادة  2/780من قانون المرافعات الفرنسي ،والمعدلة بالمرسوم
التشريعى رقم  1333لسنة  2019على أن "تتضمن مهمة قاضى التحضير ضمان حسن
سير إجراءات الدعوى ،وخاصة التزام الخصوم بمواعيد تبادل المذاكرات وإعالن األوراق
والمستندات .كما يجوز له سماع محامى الخصوم وإجراء كافة االتصاالت التى يراها منتجة،

كما يجوز له أن يرسل إليهم أوامر إذا لزم األمر"( ،)1فالفقرة الثانية من المادة  780مرافعات
فرنسى أسندت لقاضى التحضير كافة اإلجراءات التحضيرية التى تضمن حسن سير إجراءات
الدعوى ،ومن ذلك التأكيد على الخصوم بضرورة احترام مواعيد تبادل المذاكرات ،والتأكد من
ضمان صحة إجراءات إعالن األوراق والمستندات إعالنا صحيحا ،وغيرها من اإلجراءات

التحضيرية التى يترك لقاضى التحضير مهمة تحديدها وفقا للظروف والمالبسات التى تحيط

بالدعوى المعروضة عليه(.)2

نخلص مما سبق أن قاضى التحضير الفرنسي هو بمثابة أحد قضاة الدائرة التى

ستفصل في موضوع الدعوى ،ويقتصر دوره على ضمان إعداد ملف الدعوى من حيث تبادل
الخصوم للمذكرات وضمان إعالن األوراق والمستندات ،وهو ذات الدور الذي يقوم به مكتب

إدارة الدعوى وفقا للنظام القضائي اإلماراتي ،هذا من ناحية أولى.

ومن ناحية أخرى ،يتسع دور قاضي التحضير الفرنسي ليشمل مهمة إصدار الق اررات

واألوامر الملزمة للخصوم لضمان حسن إعداد ملف الدعوى وتجهيز أوراقها ،ويجوز لهذا

القاضي سماع محامي الخصوم وإجراء كافة االتصاالت التي يراها منتجة لسرعة الفصل في

الدعوى.
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املبحث الثاني
إدارة الدعوى املدنية يف النظام القضائي اإلماراتي
متهيد وتقسيم:

في نظام القانون اإلماراتي ،تقوم فكرة مكتب إدارة الدعوى المدنية على حلول هذا

المكتب محل قلم الكتاب في مباشرة بعض االختصاصات المسندة لهذا الموظف اإلداري

بحيث يصبح أداؤها أكثر فاعلية عن ذي قبل ،1ويضطلع عضو المكتب بمجموعة مهام،

وتهدف جميعها إلى تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى المدنية ،فليس دور القضاء إصدار
أحكام عادلة في الدعاوى المعروضة عليه فحسب ،وإنما عليه إصدار أحكام سريعة تدعم

استقرار العالقات القانونية بين أفراد المجتمع ،وذلك وفقا للضوابط واألوضاع المقررة قانونا.
ويمكن حصر هذه المهام على النحو اآلتي:

1ـ رقابة إجراءات رفع الدعوى ،وصحة إعالنها.
2ـ عرض التسوية واالجتماع مع الخصوم.

3ـ اإلشراف على إعداد الدعوى إلحالتها إلى قاضي الموضوع.
وهو ما أكدت عليه المادة  3/17من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  ،2018والمعدلة

بقرار رئيس مجلس الوزراء اإلماراتي رقم  33لسنة  2020بقولها "يناط بمكتب إدارة الدعوى

تحضير الدعوى وإداراتها قبل مرحلة المحاكمة بما في ذلك قيدها وإعالنها وتبادل المذكرات
والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم".

ولذلك ،تتعدد المهام التي أسندها المشرع اإلماراتي إلى مكتب إدارة الدعوى ،إال أننا

نظر لكون
سوف نركز بحثنا على مهمة تلقي صحيفة الدعوى وقيدها في السجل المعد لذلك ا
هذه المهمة هي المهمة األولى التي تأتي بعدها سائر المهام األخرى ،وبناء على ذلك تنقسم
دراسة هذا المبحث إلى المطالب اآلتية:
 -1د /سعد علي أحمد رمضان ،مرجع سابق ،ص.29
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المطلب األول :تشكيل مكتب إدارة الدعوى.

المطلب الثاني :االختصاص بتلقي صحيفة الدعوى.

المطلب الثالث :االختصاص بتلقي الطلبات والدفوع.
المطلب الرابع :إجراءات تحضير الدعوى.

املطلب األول -تشكيل مكتب إدارة الدعوى:

يتألف مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة من القانونيين

وغيرهم تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة( ،)1وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة
 17من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  2018والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء اإلماراتي

رقم  33لسنة  2020بقولها ُ"يشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كاف من موظفي
المحكمة من القانونين وغيرهم تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة أو قاض أو أكثر يتم
اختيارهم من قبل رئيس المحكمة المختصة".

وهو ذاته ما أكدت عليه المادة  2من قرار وزير العدل اإلماراتي رقم  140لسنة

 2015على:

 -1يتشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة من
القانونيين وغيرهم ويجوز لرئيس المحكمة إسناد مهام المكتب لموظف واحد أو
أكثر متى كان حجم العمل يقتضي ذلك.

 -2يس ـ ـ ـمى من يباشـ ـ ـر إدارة الدعوى مدي ـ ـ ـ ـ ـار للدعوى" ،كما نص ـ ـ ـت المادة الثانيـ ـ ـ ـ ـ ـة
من قرار رئيس دائرة قضاء أبوظبي على أن يشكل المكتب من رئيس وعدد ٍ
كاف
ُ
من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم ،تحت إشراف رئيس المحكمة
المختصة.

 -1د /سعد علي أحمد رمضان ،مرجع سابق ،ص.33
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وبناء على ذلك يتشكل مكتب إدارة الدعوى من موظفي المحكمة من القانونيين
وغيرهم ،فرئيس هذا المكتب موظف وليس قاض شأنه في ذلك شأن باقي موظفي المكتب ،فال
يوجد عنصر قضائي في تشكيل هذا المكتب(.)1
ومع ذلك ،يتولى رئيس المحكمة التابع لها هذا المكتب أو قاض أو أكثر يتم اختيارهم
من قبل رئيس المحكمة المختصة مهمة اإلشراف على موظفي هذا المكتب لضمان حسن سير
العمل وعدم تعطله ألي سبب من األسباب.

املطلب الثاني  -االختصاص بتلقي صحيفة الدعوى:
ال -موقف الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة :2018
أوّ ً
تنص المادة  1/16من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  2018على أن "ترفع الدعوى

إلى المحكمة بناء على طلب المدعي ،وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى

إلكترونيا أو ورقيا وفقا للمعمول به في المحكمة".

يساوي المشرع اإلماراتي بين إيداع صحيفة الدعوى مكتب إدارة الدعوى وقيد هذه

الصحيفة إلكترونيا على الموقع اإللكتروني للمحكمة المختصة من حيث اعتبار الدعوى

مرفوعة وما يترتب على ذلك من آثار ،كاألثر الخاص بقطع تقادم الحق موضوع الدعوى،
واألثر الخاص بتحديد تاريخ جلسة لنظر هذه الدعوى( ،)2وهو ما يعني أن المشرع اإلماراتي

يترك للمدعي حرية اختيار الطريق المناسب لرفع وتحريك دعواه أمام المحكمة بين إيداع
صحيفتها مكتب إدارة الدعوى أو إيداعها عبر الطريق اإللكتروني.

كما تنص المادة  19من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  ،2018والمعدلة بقرار رئيس

مجلس الوزراء اإلماراتي رقم  33لسنة  2020بقولها" :يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء
 -1د /سعد علي أحمد رمضان ،مرجع سابق ،ص.33

 -2د .مصطفي المتولي قنديل ،الوجيز في القضاء والتقاضي ،الطبعة الثالثة ،اآلفاق المشرقة ناشرون2017 ،م،
ص.359
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الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك ـ إلكترونيا أو ورقيا ـ على أن يثبت فيه تاريخ
القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة ،وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة آلثارها
من تاريخ إيداع الصحيفة شريطة سداد الرسم خالل أجل ال يتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ

اإليداع وإال اعتبر اإليداع كأن لم يكن".

وهو ما يعنى أن عدم سداد الرسوم يؤدي إلى اعتبار إيداع صحيفة الدعوى كأن لم
يكن ،إال أن المشرع اإلماراتي لم يوضح مدى تعلق هذا الجزاء بالنظام العام من عدمه ،فهل
تملك المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ،أم يتوقف الحكم به على طلب أو دفع من
الخصم صاحب المصلحة ؟ نعتقد أن هذا الجزاء ليس من النظام العام ،فال تملك المحكمة أن
تحكم به من تلقاء نفسها ،كما يجوز للخصم تفادي الحكم بهذا الجزاء لو قام بسداد الرسوم بعد
انقضاء هذا الميعاد اإلجرائي.

كما يلتزم المدعي بإيداع صور من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم وصورة
صور لجميع المستندات
ا
لمكتب إدارة الدعوى ،عالوة على التزامه بأن يودع مع الصحيفة
المؤيدة لدعواه ،وأية تقارير خبرة معدة من خبراء مقيدين إن وجدت .ومع ذلك ،يقتصر التزام

المدعي بإيداع األوراق السابقة على حالة رفع الدعوى بغير طريق القيد اإللكتروني أو بغير
استخدام تقنية االتصال الحديث ،وهو ما أشارت إليه صراحة الفقرة األولى من المادة  20من
هذه الالئحة التنظيمية بقولها" :في غير أحوال استخدام تقنية االتصال عن بعد أو القيد

اإللكتروني.".......1 :

ثانيًا -حكم املادة الرابعة من قرار وزير العدل اإلماراتي رقم  260لسنة :2019
تنص المادة  1/4من قرار وزير اإلماراتي رقم  260لسنة  2019بشأن الدليل
اإلجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل اإللكترونية واالتصال عن بعد في اإلجراءات
المدنية على جواز طلب الخصوم تطبيق نظام المحاكمة عن بعد ،فذكرت أنه:
"يجوز للخصوم ووكالئهم ،تقديم طلب إلى مدير مكتب إدارة الدعوى أو أمين سر
المحكمة التي تنظر النزاع بحسب األحوال ،بمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات المحاكمة عن
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بعد ،وفقا للقانون والالئحة" .وفي هذه الحالة ،يحال الطلب إلى السلطة المختصة التي تنظره
وتفصل فيه خالل يوم على األكثر من تاريخ تقديمه ،وهذا ميعاد تنظيمي ،فال يترتب على
مخالفته ثمة جزاء .ولهذه السلطة الحق في قبول أو رفض طلب مباشرة اإلجراءات إلكترونيا

وفقا للظروف والمالبسات المحيطة به ،ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ،فال يقبل
الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن(.)1

وفي حالة طلب الخصوم بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد كليا ،فإنه يشترط اتفاق جميع
الخصوم على ذلك ،فال يكفي موافقة البعض ،ورفض البعض اآلخر ،ويقدم الطلب إلى رئيس
المحكمة الذي ينظر هذا الطلب بحيث إذا قرر قبول الطلب ،فإنه يحدد الدائرة أو القاضي

الذي يباشر المحاكمة عن بعد(.)2
كما يجوز للمدعي إيداع صحيفة الدعوى إلكترونيا بالمكتب شريطة أن:
1ـ تتضمن الصحيفة البيانات وترفق بها المستندات التي استلزمتها الالئحة التنظيمية.

2ـ يثبت بالصحيفة البريد اإللكتروني الخاص بالمدعي ووكيله ،والمدعى عليه ووكيله
إن كان ،وعلى المدعي أو من يمثله التوقيع اإللكتروني على الصحيفة ،وهو ما
نصت عليه المادة  5من قرار وزير العدل اإلماراتي.
وفي مثل هذه األحوال ،يقوم المكتب بتقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانونا إلكترونيا ،ثم

يقيد الدعوى بالسجل اإللكتروني ،ويثبت بالسجل اإللكتروني تاريخ القيد ويسجل فيه علم
المدعي بالجلسة المحددة لنظره ،وتحفظ الصحيفة إلكترونيا بالمكتب (المادة  2 ،1/6من قرار
وزير العدل اإلماراتي).
ثالثًا -التزامات مكتب إدارة الدعوى يف حالة القيد اإللكرتوني لصحيفة الدعوى:
يقوم المكتب في اليوم التالي على األكثر لقيد الصحيفة إلكترونيا بإرسال صورة من
الصحيفة إلكترونيا عبر إحدى الوسائط اإللكترونية إلى المدعى عليه – وإن تعددوا – إذا كان
 -1المادة  2 /4من قرار وزير العدل اإلماراتي رقم  260لسنة .2019
 -2المادة  3 /4من قرار وزير العدل اإلماراتي رقم  260لسنة .2019
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بريده اإللكتروني مثبتا بالصحيفة ،أما إذا لم يذكر هذا البيان بها ،فتسلم صورة من الصحيفة
إلى القائم باإلعالن ،إلعالنها إلكترونيا أو ورقيا وفقا للمدد واإلجراءات المبينة بالالئحة(.)1
مشفر وفقا ألي من الوسائل
ا
ويرسل المكتب إلى الخصوم ووكالئهم رقما سريا
اإللكترونية المتاحة ،والتي تمكنهم من الدخول إلى النظام ،واالطالع على كافة الملفات
اإللكترونية المتعلقة بدعواهم في النظام المعلوماتي اإللكتروني مباشرة ،كما يتولى إرسال تلك

الملفات إلكترونيا أو بإحدى الوسائل التقنية الحديثة عبر الوسائط اإللكترونية (المادة  4/6من
قرار وزير العدل اإلماراتي) .ويجرى تكليف المدعى عليه – وإن تعددوا – بأن يودع مذكرة

بدفاعه وصو ار لمستنداته موقعا عليها منه خالل عشرة أيام من تاريخ إعالنه بالصحيفة .ويكون

هذا اإليداع إلكترونيا إذا كان بريده اإللكتروني مثبتا بصحيفة افتتاح الخصومة ،وفي هذه
الحالة يوقع المدعى عليه إلكترونيا على المذكرة (المادة  5/6من قرار وزير العدل اإلماراتي).

رابعًا -اإلخطار اإللكرتوني مبيعاد جلسة نظر الدعوى:
تكون الخصومة حضورية إذا استخدمت تقنية االتصال عن بعد إلثبات الحضور

والمرافعة سواء أمام القاضي المشرف على مكتب تحضير الدعوى أم المحكمة التي تنظر

الموضوع (المادة  1/8من قرار وزير العدل اإلماراتي رقم  260لسنة  .)2019ويجوز في كل

دور من أدوار المحاكمات عن بعد أن يطلب أي من أطراف الدعوى من القاضي المشرف أو
المحكمة المختصة إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي .ويجب أن يبين في الطلب مبررات
ذلك .وفي هذه الحالة يجب على القاضي أو المحكمة بحسب األحوال البت في هذا الطلب
بعد إعالن باقي األطراف إلكترونيا  .وفي حالة قبول الطلب يتم تحديد مكان الدائرة التي سيتم
الحضور أمامها وتاريخ الجلسة(.)2

وتطبيقا لحكم المادة  3/8من قرار وزير العدل سالف الذكر ،في حالة استخدام تقنيات
االتصال عن بعد إلثبات الحضور والمرافعة ،يجب االلتزام بما يأتي:
 -1المادة  3/6من قرار وزير العدل اإلماراتي رقم  260لسنة .2019
 -2المادة  2/8من قرار وزير العدل اإلماراتي رقم  260لسنة .2019
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أ -يحدد القاضي المختص الذي يباشر الدعوى تاريخ وساعة نظرها بدقة ،ويباشر
إجراءات نظر الدعوى بكاملها عبر الوسائط اإللكترونية في الوقت المحدد.

ب -يتولى مكتب إدارة الدعوى أو أمين السر المختص بحسب األحوال – قبل تاريخ
أول جلسة – إخطار األطراف إلكترونيا بتاريخ وساعة نظر الدعوى عن بعد.

ج -يتولى الموظف التقني عملية تحضير األجهزة المستخدمة في المحاكمة عن بعد
تحضير جيدا ،ويجب عليه التعامل السريع في حاالت االنقطاع
ا
قبل بدء الجلسة
أو الخلل الفني إذا ما وقع أي منهما أثناء سير الجلسة.

د -على المحامي االستعداد التقني الالزم واستخدام األجهزة التي تمكنه من التواصل
مع القاضي المشرف أو المحكمة المختصة بحسب األحوال ،بحيث يكون

الصوت والصورة في وضوح كامل ،على أن يتم ذلك من مكان يليق بهيبة
القضاء.
هـ -يقدم المحامي أثناء الجلسة ملخصا شفاهيا لمذكراته وطلباته ومرافعاته.

و -تسجل وقائع الجلسة إلكترونيا.

ز -يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي أو األطراف أثناء الجلسة.

ح -يجب أن تكون الجلسات التي تتم عن طريق وسائل االتصال عن بعد علنية.
نخلص مما سبق أن المشرع اإلماراتي أسند لمكتب إدارة الدعوى مهمة تلقي صحيفة

الدعوى سواء بالطريق العادي أم بالطريق اإللكتروني ،عالوة على توسيع نطاق المهام المسندة
لهذا المكتب في حالة رفع وتحريك الدعوى بالطريق اإللكتروني على النحو السابق بيانه.

املطلب الثالث -االختصاص بتلقي الطلبات والدفوع:
أوالً -تلقي الطلبات والدفوع:
يختص مكتب إدارة الدعوى بتلقي طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم الجوهرية أيا

كانت طبيعة هذه الطلبات أو الدفوع يستوي في ذلك الطلبات األصلية أو الطلبات االحتياطية،
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كما يستوي في ذلك الدفوع الموضوعية أو الدفوع الشكلية أو الدفوع بعدم القبول( .)1ولذلك،

تنص المادة  6/17من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  2018على أنه "إذا تضمنت الدعوى
أمام مكتب إدارة الدعوى دفعا من أحد الخصوم يترتب عليه عدم السير في الدعوى أو طلبا

مستعجال أو كانت استئنافا لحكم قضى بعدم القبول أو عدم االختصاص أو استئنافا أقيم بعد
الميعاد المقرر قانونا ،عرضها مكتب إدارة الدعوى على القاضي المشرف ليحيلها بعد تمام
اإلعالن بقرار منه إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة لتفصل فيما ُعرض عليها،
ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى األمر ذلك ،وفي جميع األحوال ال يجوز

لمحكمة الموضوع إعادة الدعوى للقاضي المشرف أو مكتب إدارة الدعوى بعد اتصال واليتها
بها".

وبناء على ذلك ،يلتزم مكتب إدارة الدعوى بعرض الدعوى على القاضي المشرف
ليحيلها إلى المحكمة المختصة في األحوال اآلتية:

1ـ إذا تضمنت الدعوى دفعا مؤديا لعدم السير في الدعوى ،ومقدما من أحد الخصوم
سواء المدعي أم المدعى عليه ،ومثال الدفع بعدم دستورية القاعدة القانونية المطبقة

على النزاع ،أو الدفع برد القاضي ،أو الدفع بوقف السير في الدعوى المدنية لحين

انتهاء الدعوى الجنائية.

2ـ إذا تضمنت الدعوى طلبا مستعجال ،وهو الطلب الذي ال يحتمل تأخير الفصل فيه.
3ـ إذا كان النزاع استئنافا لحكم صادر بعدم القبول أو بعدم االختصاص.
4ـ إذا كان النزاع استئنافا مرفوعا بعد انقضاء ميعاد الطعن.
وبالتالي ،ال يضطلع مكتب إدارة الدعوى بالمهام المسندة إليه قانونا في هذه الحاالت

السابقة ،وإنما يجب عليه أن يعرض الدعوى على القاضي المشرف ليأمر بإحالتها إلى
المحكمة المختصة ،وذلك كله بعد تمام إجراءات اإلعالن ضمانا لتحقيق مبدأ المواجهة بين
الخصوم واحترام حقوقهم في الدفاع .وتنظر المحكمة المختصة األمر في غرفة المشورة
2014,

septembre

2

état,

en

mise

de

procédure

La

Reins,

1-Didier

https://www.village-justice.com/articles/Procedure-mise-etat,17620.html.
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لتفصل فيما ُعرض عليها في مثل هذه األحوال؛ أي :أنه ال يلزم عقد جلسة علنية ،وإنما يكفي
عقد الجلسة في غرفة المشورة ،كما نصت على ذلك صراحة الفقرة السادسة من المادة  17من
الالئحة التنظيمية.
عالوة على ذلك ،فقد تقرر المحكمة المختصة عقد جلسة لنظر الموضوع بدال من
الفصل في غرفة المشورة ،وذلك كله إذا اقتضى األمر ذلك ،وهو ما يترك أمر تقديره لهذه

المحكمة وفقا للظروف والمالبسات المحيطة بالدعوى المعروض عليها .ومع ذلك ،ال يجوز
لمحكمة الموضوع إعادة الدعوى للقاضي المشرف أو مكتب إدارة الدعوى بعد اتصال واليتها

بها ،وذلك في جميع األحوال السابقة ،وهو ما يمكن تبريره بعدم إطالة أمد النزاع وتكرار ق اررات

إحالته بين محكمة الموضوع ومكتب إدارة الدعوى ،فقرار القاضي المشرف بإحالة الدعوى

للمحكمة المختصة هو قرار نهائي وملزم لهذه المحكمة بحيث يحظر عليها إعادة الدعوى إلى

مكتب إدارة الدعوى مرة أخرى.

ثانيًاـ جواز تقديم طلبات التدخل واختصام الغري:
وفقا لنص المادة  94من القانون رقم  10لسنة :2014

أـ يجوز للمدعى عليه أن يقدم طلبا مكتوبا إلى مكتب إدارة الدعوى في حالة ادعائه
بحق الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى شريطة أن يبين

في هذا الطلب ماهية االدعاء وأسبابه ،ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفا في
الدعوى.

ويجب أن يكون ذلك باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى ،وذلك عبر تقديم صحيفة طلب
اختصام الغير محددا بها بيانات الخصم الذي يريد االختصام ،وبيانات الشخص
المراد اختصامه ،وموضوع طلب االختصام واألسانيد واألوراق المبررة لهذا الطلب.

ب ـ تنص المادة  1/96من قانون اإلجراءات المدنية على أنه "للمحكمة من تلقاء

نفسها أن تامر بإدخال من ترى إ دخاله لمصلحة العدالة أو إلظهار الحقيقة ،وتحدد
المحكمة الجلسة التي يعلن إليها كما تعين مركزه في الخصومة وتأمر بإعالنه لتلك
الجلسة ،وذلك باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى" .تطبيقا لهذا النص ،يحصر
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قانون اإلجراءات المدنية اختصام الغير في الدعوى على الحالة المتعلقة بقرار
المحكمة الصادر من تلقاء نفسها ،فال يشمل حالة قرارها الصادر بناء على طلب

من أحد الخصوم ،وهذا على خالف ما يذهب إليه قانون المرافعات المصري،

والذي ينص على اختصام الغير بقرار من المحكمة سواء من تلقاء نفسها أم بناء
على طلب من أحد الخصوم(.)1

ج ـ وفقا لنص الفقرة األولى من المادة  96من قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي،
قرار المحكمة بإدخال من ترى إدخاله في الدعوى المعروضة عليها قد يكون

لمصلحة العدالة أو إلظهار الحقيقة ،وهو ما يترك تقديره للمحكمة وفقا للظروف

والمالبسات التي تحيط بهذه الدعوى ،ودون رقابة عليها من المحكمة األعلى

درجة ،وتضطلع المحكمة المختصة بتحديد الجلسة التي يعلن بها الشخص المراد

صادر
ا
اختصامه ،عالوة على تحديدها لمركزه في الخصومة ،فقد يكون قرارها
باعتباره مدعي أو مدعى عليه ،أو غير ذلك من المراكز القانونية(.)2

كما يجب على المحكمة أن تأمر بإعالن الشخص المراد اختصامه وتكليفه بالحضور
وفقا لإلجراءات العادية والمعتادة لرفع الدعوى ،وهي تلك اإلجراءات المنصوص
عليها بالمواد  46-44 ،10-5من قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي.

د ـ وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة  96من قانون اإلجراءات المدنية "يجوز للمحكمة

أن تكلف مكتب إدارة الدعوى بإعالن ملخص واف من طلبات الخصوم في

الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو إلظهار الحقيقة أن يكون على
علم بها" .وهو ما يترك أمر تقديره للمحكمة بحيث تملك إصدار قرار بتكليف مكتب

إدارة الدعوى بإعالن أي شخص بملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى
المنظورة طالما أن مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة تقتضيا أن يكون هذا

الشخص عالما بها.

 -1د .مصطفى المتولي قنديل ،مرجع سابق ،ص.397
 -2د .مصطفي المتولي قنديل ،مرجع سابق ،ص.402
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وجدير بالذكر أن هذا اإلعالن قد يكون بالطريق العادي أو بالطريق اإل لكتروني ،والذي
تنعكس آثاره على الشخص المكلف بإجراء إعالن صحيفة الدعوى ،وذلك على النحو اآلتي:

1ـ إذا كان ملف الدعوى ورقيا ،فإن مكتب إدارة الدعوى يقوم في اليوم التالي على
األكثر لقيد صحيفة الدعوى بتسليم صورة منها وما يرافقها من صور وأوراق

ومستندات إلى الجهة لمنوط بها أمر إعالنها ،وذلك إلجراء اإلعالن على النموذج
المعد لهذا الغرض وحفظه.

2ـ إذا كان ملف الدعوى إلكترونيا ،فالجهة القضائية تمكن الخصوم من االطالع على
صحيفة الدعوى في النظام اإللكتروني أو إرسالها لهم إلكترونيا أو بإحدى الوسائل

التقنية األخرى(.)1

وتطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة  21من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة ،2018

يلتزم القائم باإلعالن بإعالن صحيفة الدعوى إلكترونيا أو ورقيا خالل عشرة أيام على األكثر

من تاريخ تسليمها إليه ،وإذا حددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة تقع خالل هذا الميعاد ،فإنه
يجب اإلعالن قبل هذه الجلسة.

ه ـ ـ يقتصر موضوع اإلعالن على ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى
يستوي في ذلك الطلبات األصلية المقدمة من جانب المدعي أو الطلبات

العارضة المقدمة من جانب المدعي والمدعى عليه في ضوء الشروط والقواعد

المنصوص عليها بالمادة  35من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  ،2018والتي

نصت على أنه لمحكمة الموضوع أن تقبل من الخصوم أثناء سير الدعوى
المستندات أو الدفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات
عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى.
والمحكمة المختصة هي الجهة التي تتولى وحدها دون غيرها تحديد الشخص الواجب

إعالنه بطلبات الخصوم في الدعوى تحقيقا لمصلحة العدالة أو إلظهار الحقيقة ،بينما يضطلع
 -1المادة  21من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  ،2018والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم  33لسنة .2020
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مكتب إدارة الدعوى بتحديد ملخص طلبات الخصوم في ضوء األوراق والمستندات المقدمة
منهم.
ثالثًا -سقوط احلق يف تقديم الدفوع:
تنص الفقرة السابعة من المادة  17من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  2018على

أنه "يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة  84من القانون إذا
لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى".
وبالتالي ،إذا تمسك الخصم الحاضر بهذه الدفوع أمام مكتب إدارة الدعوى ،فال يسقط
حقه في التمسك بهذه الدفوع أمام المحكمة المختصة بعد ذلك ،وهذا على خالف حالة حضوره
أمام مكتب إدارة الدعوى ،وعدم تمسكه بهذه الدفوع ،فإنه يترتب على ذلك سقوط الحق في
التمسك بهذه الدفوع أمام المحكمة المختصة.
ومع ذلك ،يتوقف سقوط الحق في التمسك بهذه الدفوع على حضور الخصم أمام

مكتب إدارة الدعوى ،فال يسري حكم المادة  7/17من الالئحة التنظيمية على حالة الخصم
الغائب عن الجلسات التي يعقدها مكتب إدارة الدعوى بحيث إذا حضر أمام المحكمة
المختصة ،جاز له التمسك بهذه الدفوع.
رابعًا -سلطة احملكمة إزاء املسائل غري املقدمة ملكتب إدارة الدعوى:
لمحكمة الموضوع أن تقبل من الخصوم أثناء سير الدعوى المستندات أو الدفوع أو
وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب

إدارة الدعوى( . )1وهو ما يؤكد أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية إزاء ما سبق ذكره ،فقد تقرر
قبوله ،وقد تقرر رفضه وفقا لما تراه في ضوء الظروف والمالبسات التي تحيط بالدعوى
المعروضة عليها ،فإذا وجدت المحكمة أن الدعوى المعروضة عليها غير كافية لتكوين

عقيدتها في الدعوى مم ا يجيز لها أن تسمح للخصوم تقديم المستندات أو الدفوع أو وسائل
 -1المادة  35من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة .2018
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إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة ،إال أن ذلك مرهون بتقديمه أثناء

الجلسات المحددة لنظر الدعوى بحيث إذا قررت المحكمة قفل باب المرافعة ،فإنه ال يجوز لها
ذلك ما لم تقرر فتح باب الم ارفعة مرة أخرى ،هذا من ناحية أولى.
ومن ناحية أخرى ،فقد تقرر المحكمة عدم قبول تقديم ما سبق ذكره إذا تحقق لها أنه
كان باإلمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى.

املطلب الرابع -إجراءات حتضري الدعوى:
ال -مدى ضرورة حضور اخلصوم:
أوّ ً
تكمن المشكلة المتعلقة بهيئة التحضير التابعة للمحكمة االقتصادية التابعة للنظام

القضائي المصري في تقصير وعدم اهتمام قضاة هذه الهيئة وأطراف الدعوى للتطبيق الفعلي

لنص المادة  8من القانون المصري رقم  120لسنة  2008تطبيقا يتفق مع فلسفة إنشاء هذه
الهيئة ،وعدم السير فعليا وفق اإلجراءات التي رسمها القانون.

ويؤيد ذلك أن الحضور أمام قاضي هيئة التحضير ليس إلزاميا ألي طرف من أطراف
الدعوى ،فلم تقرر المادة  8السابق اإلشارة إليها أي جزاء واجب التوقيع على الطرف الذي ال

يحضر أمام القاضي عضو هيئة التحضير ،عالوة على التزام القاضي األخير بإحالة ملف
الدعوى إلى قاضي الموضوع إذا ثبت عدم نجاح محاوالت الصلح بين الخصوم ،ودون القيام

نظر لعدم تعاون الخصوم مع هذا القاضي.
بمهمة استيفاء األوراق والمستندات ا

وهو ما يحرص المشرع اإلماراتي على تفاديه من خالل النص على ضرورة حضور

الخصوم أمام عضو مكتب إدارة الدعوى ،وإال يجري توقيع جزاءات عليه ،فالمادة  1/33من
الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  2018والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء اإلماراتي رقم 33

لسنة  2020نصت على أنه "تقرر المحكمة أو القاضي المشرف على من يتخلف من

العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات

الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى بغرامة ال تقل عن ألف درهم
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وال تجاوز عشرة آالف درهم ،ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما لألحكام من قوة
تنفيذية ،وال يقبل الطعن فيه بأي طريق".
كما يجوز للمحكمة المختصة بنظر الدعوى أن تقضي بالغرامة المشار إليها في الفقرة
السابقة ،وهو ما يضمن سرعة إنجاز الفصل في القضايا وعدم تعطيلها ألسباب غير معقولة،

فقد تكون المخالفة عدم إيداع المدعي المستندات المؤيدة لطلباته أو عدم إيداع المدعى عليه
المستندات المؤيدة لدفوعه ودفاعه الجوهري المقدمة لهيئة المحكمة ،وقد تكون المخالفة عدم

قيام أحد الخصوم أو العاملين بالمحكمة بأي إجراء من إجراءات الدعوى خالل الميعاد المحدد

من جانب مكتب إدارة الدعوى(.)1

كما يساوي المشرع اإلماراتي بين المحكمة المختصة ومكتب إدارة الدعوى من حيث

القيام بإجراء من إجراءات الدعوى خالل الميعاد المحدد من جانب أحدهم ،وهو ما يضفي
الجدية على األعمال التي يقوم بها مكتب إدارة الدعوى ،ووفقا لعجز الفقرة األولى من المادة
 33من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  ،2018فإنه تثبت الغرامة بموجب قرار ال يقبل

الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن؛ أي :أنه قرار نهائي .كما يثبت هذا القرار في محضر

الجلسة ،ويكون له ما لألحكام من قوة تنفيذية.

ثانيًا -مواعيد احلضور أمام مكتب إدارة الدعوى:
ميعاد الحضور هو الفترة الزمنية الواجب مرورها بين تاريخ إعالن المدعى عليه

بصحيفة الدعوى وتكليفه بالحضور ،وتاريخ الجلسة المحددة لنظر هذه الدعوى بمعرفة
المحكمة المختصة( ،)2وضمانا لسرعة الفصل في المنازعات المعروضة على القضاء
اإلماراتي ،فإن المادة  1/18من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  2018تشدد على أن ميعاد
الحضور أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة عشرة أيام.

 -1د .سعد علي أحمد رمضان ،مرجع سابق ،ص.36
 -2د .مصطفى المتولي قنديل ،الوجيز في القضاء والتقاضي ،مرجع سابق ،ص.363
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ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ثالثة أيام ،أما بالنسبة للدعوى

المستعجلة فإن ميعاد الحضور أربع وعشرون ساعة ،ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا
الميعاد بحيث ال يقل عن ساعة بشرط أن يحصل اإلعالن للخصم نفسه ما لم تكن الدعوى

من الدعاوى البحرية ،وهو ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة  18من ذات الالئحة
التنظيمية.
وتطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من المادة  18من الالئحة التنظيمية ذاتها ،يجوز إنقاص
المواعيد المشار إليها في الفقرتين  2 ،1من النص ذاته بإذن من القاضي المختص أو
القاضي المشرف بحسب األحوال بشرط إعالن صورة هذا اإلذن للخصم مع صحيفة الدعوى،
فقد ساوت المادة  3/18بين القاضي المختص بالفصل في الدعوى والقاضي المشرف على

مكتب إدارة الدعوى من حيث اإلذن بإنقاص مواعيد الحضور كلما دعت ظروف ومالبسات
الدعوى المعروضة إلى ذلك.

وال يترتب ثمة بطالن على عدم مراعاة مواعيد الحضور ،وهو ما يؤكد على الطابع
التنظيمي لهذه المواعيد ،فال تعد مسألة من المسائل المتعلقة بالنظام العام ،وإنما هي مواعيد
تهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي فحسب ،إال أن الفقرة األخيرة من المادة  4/18من الالئحة
التنظيمية أجازت للمعلن إليه طلب التأجيل الستكمال ميعاد الحضور احتراما لحقه في تجهيز

دفاعه ومستنداته التي يركن إليها لتبرير وجهة نظره في النزاع.
ثالثًا -أثر انقطاع اخلصومة أمام مكتب إدارة الدعوى:
تنقطع الخصومة بقوة القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية التقاضي أو بزوال
صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين بحيث ال يجوز مباشرة إجراءات هذه
الخصومة إال بعد حلول الخصم الجديد بدال من الخصم الذي تحقق بشأنه سبب االنقطاع،
وإال كانت إجراءات الخصومة باطلة لغياب ركنها الشخصي(.)1

 -1د /وجدي راغب ،مبادئ القضاء المدني ،الطبعة الثالثة2001 ،م ،دار النهضة العربية ،ص.654
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وتفاديا لبطالن إجراءات الخصومة المعروضة على مكتب إدارة الدعوى ،إذا تحقق

سبب االنقطاع ،فإنه يجب على هذا المكتب إحالة الدعوى إلى القاضي المشرف على المكتب

ليفصل بقرار منه في تصحيح شكل الدعوى في حاالت انقطاع الخصومة ،وهو ما نصت

عليه صراحة الفقرة الخامسة من المادة  17من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة ،2018

والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء اإلماراتي رقم  33لسنة  ،2020وبناء على ذلك يختص

القاضي المشرف على هذا المكتب وحده دون غيره بإصدار الق اررات المتعلقة بتصحيح شكل

الدعوى في حاالت انقطاع الخصومة ،وذلك من خالل إصدار قرار بإعالن الورثة للحلول

محل المورث في حالة الوفاة ،أو إعالن الوصي أو القيم حسب األحوال في حالة فقد األهلية
أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة ،وهو ما ال ينطبق في حالة وفاة أو عزل الوكيل

االتفاقي (محامي أحد الخصوم) ،ففي مثل هذه الحاالت ال تسري حكم المادة  5/17من هذه
الالئحة التنظيمية ،وإنما يجوز لمكتب إدارة الدعوى تأجيل الدعوى لحين تعيين وكيل جديد.

رابعًا -املنازعة يف صحة صور املستندات:
إذا نازع الخصوم في صحة صور المستندات المقدمة من المدعي أو المدعى عليه،

فإنه يجب على المحكمة المختصة أو مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المشرف بحسب األحوال
أن يحدد أقرب جلسة لتقديم أصول هذه المستندات( ،)1وهو ما يعني أن هذه الالئحة التنظيمية

ساوت بين المحكمة المختصة بنظر موضوع الن ازع ومكتب إدارة الدعوى والقاضي المشرف
على هذا المكتب من حيث االختصاص بتحديد أقرب جلسة لتقديم أصول المستندات تطبيقا

لحكم الفقرة الثالثة من المادة  ،20وال يعتد بإنكار المستندات المقدمة من الخصم لمجرد أنها
صور ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة هذه المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له.
وهو ما يعني أن مجرد جحد صور المستندات ليس كافيا للنيل من صحة هذه
المستندات ،بل يجب اقتران هذا الجحد بالدفع بعدم صحتها أو الدفع بالتزوير ،ولذلك يغلب
المشرع اإلماراتي اعتبارات سرعة الفصل في المنازعات على اعتبارات جحد الصور الضوئية،
 -1الفقرتين  1و 2من المادة  20من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  ،2018والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم
 33لسنة .2020
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فال يجب أن يلتفت مكتب إدارة الدعوى لمثل هذه الدفوع التي تنال من حجية الصور الضوئية
للمستندات المقدمة من الخصوم ما لم يكن مقترنا بالدفع بعدم صحة هذه المستندات أو الدفع
بتزويرها.
ومن ناحية أخرى ،إذا ثبتت صحة المستندات المجحودة أو صحة صدورها عمن
نسبت له ،وكان إنكار صحتها غير مبرر مما ترتب عليه تأخير إجراءات الدعوى ،أو تكبد

الخصم الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر ،جاز لكل من القاضي المشرف أو
القاضي المختص حسب األحوال أن يقرر إلزام من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم
صحتها بغرامة ال تقل عن ألف درهم وال تزيد على عشرة آالف درهم.
وضمانا لجدية الدفع بعدم صحة صور المستندات أو الدفع بتزويرها ،أجازت الالئحة
التنظيمية للقاضي المشرف أو القاضي المختص بأن يلزم الخصم الذي يجحد تلك المستندات
بدفع الغرامة السابق اإلشارة إليها.

خامسًا -قرار وزير العدل اإلماراتي رقم  260لسنة :2019
تناولت المادة  12من هذا القرار حجية التوقيع والمستندات اإللكترونية وجحدها أمام

القضاء اإلماراتي بقولها -1" :يكون للتوقيع اإللكتروني وللمستندات اإللكترونية ذات الحجية

المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون رقم ()10

لسنة  1992المشار اليه ،متى استوفت الشروط واألحكام المنصوص عليها في القانون
االتحادي رقم ( )1لسنة  2006المشار إليه .وتقبل صور المستندات اإللكترونية في

المحاكمات عن بعد ،وال يحول ذلك دون تكليف المحكمة من قدم المستندات بتقديم أصولها إذا

وجدت ذلك ضروريا للبت بالدعوى ،وفي هذه الحالة يرسل الخصم أصل المستند إلى الكاتب،

ويحفظ بملف الدعوى(.)1

 -1المادة  2/12من قرار وزير العدل اإلماراتي.
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وال يعتد بإنكار الخصم للمستندات اإللكترونية المقدمة من خصمه لمجرد أنها صور،
ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له (المادة
 3/12من القرار) ،ولذلك مجرد إنكار صور المستندات اإللكترونية ليس كافيا لجحد حجيتها

في اإلثبات اإللكتروني ،وإنما يجب أن يتمسك الخصم بعدم صحة هذه المستندات أو عدم

صدورها ممن نسبت له حتى تكون كافية للطعن في حجيتها في اإلثبات.

وفي حالة إذا تم إنكار المستندات المقدمة أو االدعاء بعدم صحتها أمام المكتب،

فور على القاضي المشرف ليحيل الدعوى بعد تمام اإلعالن بقرار منه إلى المحكمة
عرضها ا
المختصة منعقدة في غرفة المشورة لتفصل فيما عرض عليها ،ولها أن تحدد جلسة لنظر

الموضوع إذا اقتضى األمر ذلك .وفي جميع األحوال ،تطبق األحكام واإلجراءات الواردة في

القانون وفي القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  1992المشار إليه ،في حال إنكار المستندات

المقدمة أو االدعاء بعدم صحتها ،وهو ما شددت عليه الفقرة الرابعة من المادة  12من قرار
وزير العدل اإلماراتي.
وإذا ثبت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نسبت له ،وكان

إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غير مبرر ،وترتب عليه تأخير البت بالدعوى
المعروضة أو تكبد الخصم الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر ،جاز للمحكمة

أن تحكم على من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها ،بغرامة ال تقل عن ()1000
ألف درهم وال تزيد على ( )10.000عشرة آالف درهم ،وال يحول ذلك دون مخاطبة الجهة
المكلفة بتنظيم مزاولة مهنة المحاماة بهذا الخصوص (المادة  5/12من القرار).

سادسًا -االلتزام برتمجة املستندات املقدمة ملكتب إدارة الدعوى:
إذا كانت المستندات المقدمة لمكتب إدارة الدعوى محررة بلغة أجنبية ،فإنه يجب
ترجمتها ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية ،وهو ما يتفق مع القاعدة العامة التي تقضي بأن
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اللغة العربية هي اللغة المعتمدة أمام القضاء ،فال يكفي ترجمة هذه المستندات أمام المحكمة
القضائية التي تنظر الدعوى ،وإنما يجب ترجمتها أمام مكتب إدارة الدعوى(.)1

سابعًا -واجبات مكتب إدارة الدعوى يف دعاوى اجللسة الواحدة:
يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة بحسب األحوال أن

تخصص دائرة أو أكثر من الدوائر الجزئية للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خالل جلسة

واحدة فقط ،وذلك في أي من الدعاوى اآلتية:

أـ الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبة باألجور والمرتبات التي ال
تجاوز قيمتها  500000خمسمائة ألف درهم.

ب ـ دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها(.)2

وقد وردت هذه الدعاوى على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال ،فال يجوز القياس
عليها أو التوسع في تفسيرها ،فالفقرة األولى من المادة  22من الالئحة التنظيمية نصت على

أنه "باستثناء الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والدعاوى المستعجلة وأوامر األداء ،ومع

مراعاة أحكام البند  1من المادة  30من قانون اإلجراءات المدنية والمادة  23من هذه
الالئحة."...

كما تنص المادة  23من الالئحة التنظيمية والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء
اإلماراتي رقم  33لسنة  2020على أنه1" :ـ تختص الدوائر الجزئية المنصوص عليها في
البند ( )1من المادة ( )30من القانون ،بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية

التي ال تجاوز قيمتها عشرة ماليين درهم والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها2 .ـ وفي جميع

 -1الفقرة الرابعة من المادة  20من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  ،2018والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم
 33لسنة .2020
 -2المادة  22من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  ،2018والمعدلة بقرار مجلس الوزراء اإلماراتي رقم  33لسنة
.2020

[]253

نظام إبدارة الدعوة املدنية  .................................................................الدكتور حممود خمتار عبداملغيث

األحوال ،يكون الحكم الصادر من الدوائر الجزئية انتهائيا في الدعاوى العمالية إذا كانت قيمة

الدعوى ال تجاوز خمسين ألف درهم".

ويجب على مكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وتحديد الجلسة األولى خالل خمسة

عشر يوما على األكثر من تاريخ قيد الصحيفة ،ويجوز تمديدها لمدة واحدة مماثلة فقط
بموجب قرار من القاضي المشرف( .)1وفي حالة ندب خبير ،فإنه يجري تحديد الجلسة األولى
خالل ثالثة أيام من تاريخ ورود تقرير الخبرة فيها.
عالوة على ذلك ،تسري بشأن تحضير الدعوى أمام دوائر الجلسة الواحدة كافة القواعد
واألحكام واإلجراءات المنصوص عليها في المواد  16و 17و 19و 20و 21من هذه الالئحة
(الفقرة الثانية من المادة  22من الالئحة التنظيمية والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء

اإلماراتي رقم  33لسنة  ،)2020وهي القواعد واإلجراءات التي سبق التعرض لها.
ثامنًا -مدى جواز الطعن على قرارات مكتب إدارة الدعو:
ال يجوز الطعن على ق اررات مكتب إدارة الدعوى ،ألن القانون يخول هذا المكتب إدارة

الدعوى من خالل تحضيرها وتهيئتها للمرافعة ،فال يصدر عنه أحكام حتى يمكن القول بأنه

يجوز الطعن عليها ،وال ينال من ذلك القول بأن وجود القاضي في هذا المكتب سوف يؤدي

إلى صدور أحكام تقبل الطعن عليها ،وإنما وجوده لضمان حسن سير العمل بشكل صحيح،
فال يصدر أحكام قضائية حتى يمكن القول بأنه يجوز الطعن عليها(.)2
نخلص مما سبق أن الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية تبنت اآلليات القانونية

التي تضمن زيادة فعالية مكتب إدارة الدعوى أثناء أدائه للمهام المسندة إليه ،ومن ذلك ضرورة
 -1الفقرة الثانية من المادة  22من الالئحة التنظيمية والمعدلة بقرار مجلس الوزراء اإلماراتي رقم  33لسنة
.2020

 -2حوراء موسى ،نظام إدارة الدعوى وفقا لقانون اإلجراءات المدنية مقارنة بين كل من التشريعين اإلماراتي
واألردني ،رسالة ماجستير ،كلية القانون جامعة عجمان2017 ،م ،ص.102
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حضور الخصوم أمام عضو مكتب إدارة الدعوى ،وإال يجري توقيع الجزاءات المنصوص
عليها في المادة  1/33من هذه الالئحة ،عالوة على تقصير مواعيد الحضور أمام مكتب إدارة
الدعوى.
وإذا تحقق سبب االنقطاع ،فإنه يجب على هذا المكتب إحالة الدعوى إلى القاضي

المشرف على المكتب ليفصل بقرار منه في تصحيح شكل الدعوى في حاالت انقطاع
الخصومة.

املبحث الثالث
نظام حتضري الدعوى يف القانون الفرنسي
متهيد وتقسيم:

تطبيقا ألحكام المواد  95 ،26 ،5 ،3من القانون الفرنسي رقم  222لسنة 2019

الصادر في  23مارس 2019م( ،)1صدر المرسوم التشريعي رقم  1333لسنة  2019في 11
ديسمبر 2019م ،والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  12ديسمبر 2019م ،وقد تضمن هذا
المرسوم التشريعي العديد من التعديالت الجوهرية في نطاق إجراءات التقاضي المدني ،كما

يوسع هذا المرسوم التشريعي من اختصاصات قاضي تحضير الدعوى
مقرر اختصاصه
ا
بالفصل في جميع أوجه الدفع المتعلقة بعدم قبول الدعوى المعروضة على المحكمة التابع لها
هذا القاضي(.)2
المطلب األول -اختصاصات قاضي التحضير أمام محكمة أول درجة.

المطلب الثاني -اختصاصات مستشار التحضير أمام محكمة االستئناف.
المطلب الثالث -الطعن على ق اررات قاضي التحضير.
 -1جدير بالذكر أن المرسوم التشريعي رقم  222لسنة  2019الصادر في  23مارس  2019يعد أحد
التشريعات الالزمة لتفعيل خطة  2022-2018لتحديث مرفق القضاء الفرنسي.
Réforme de la procédure civile, publication du décret d’application, Dalloz n° 195,
26 décembre 2019, p.2421
2- Jean-Baptiste Perrier, Réforme de la procédure civile, publication du décret
d’application, Dalloz 26 décembre 2019, n° 44, p.2421
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املطلب األول -اختصاصات قاضي التحضري أمام حمكمة أول درجة:
أوالً -اتساع نطاق اختصاصات قاضي التحضري:
وفقا للتعديالت التشريعية لقانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي ،والصادرة بموجب
الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  ،2018والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  33لسنة

 ،2020يسير المشرع اإلماراتي نحو توسيع دائرة االختصاصات المسندة لعضو مكتب إدارة

الدعوى بحيث يشمل إرسال صورة من الصحيفة إلكترونيا عبر إحدى الوسائط اإللكترونية إلى
المدعى عليه إذا كان بريده اإللكتروني مثبتا بالصحيفة ،والتزامه بعرض الدعوى على القاضي

المشرف ليحيلها إلى المحكمة المختصة في حالة تضمنها دفعا مؤديا لعدم السير في الدعوى،
أو طلبا مستعجال ،عالوة على أنه يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام،

والمبينة بالمادة  84من قانون اإلجراءات المدنية إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب
إدارة الدعوى.

وهذا على عكس ما يذهب إليه المشرع الفرنسي؛ ألن القائم بالتحضير قاض وليس
موظفا عاما ،فدائرة االختصاصات التى يباشرها قاضي التحضير الفرنسي ال تقتصر على
اإلجراءات المتعلقة بتحضير ملف الدعوى وتجهيزه للمحكمة المختصة ،وإنما يتولى هذا

القاضي مهمة الفصل في الدفوع اإلجرائية والعوارض المؤدية إلنهاء النزاع دون الفصل في
موضوعه ،كمسألة سقوط الدعوى ،واعتبارها كأن لم تكن ،وإصدار األحكام الوقتية ،واألمر
بأحد إجراءات التحقيق).(1
وتطبيقا لذلك ،نصت المادة  789من قانون المرافعات الفرنسي والمعدلة بالمرسوم

التشريعي رقم  1333لسنة  ،2019يكون قاضي التحضير حتى تنحيه هو المختص وحده

دون غيره بالفصل:

2014,

septembre

2

état,

en

mise

de

procédure

La

Reins,

1-Didier

https://www.village-justice.com/articles/Procedure-mise-etat,17620.html
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1ـ الدفوع اإلجرائية ،والطلبات المقدمة بموجب المادة  47والعوارض المؤدية إلنهاء
النزاع ،وال يجوز لألطراف التمسك بهذه الدفوع أو العوارض بعد جلسة التحضير ما
لم تكن ناشئة عن وقائع الحقة على تنحي القاضي.

2ـ إصدار األحكام الوقتية في القضية ،وإذا أصدر قاضي التحضير حكما بأحد
التدابير المؤقتة ،فإنه يتعين اإلشارة لذلك بملف القضية المعروضة عليه مصحوبا

بضرورة إخطار محامي الخصوم بذلك ،فالمادة  792من قانون المرافعات الفرنسي

والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم  1333لسنة  2019على أنه "التدابير التي يأمر

بها قاضي التحضير تكون محال إلشارات بسيطة في ملف القضية ،ويجري
إخطارها لمحامي الخصوم".

3ـ منح الدائن أمر لو كان وجود االلتزام ال يقبل المنازعة فيه ،ويجوز لقاضي
التحضير أن ُيخضع تنفيذ ق ارره لوجود الضمانات ووفقا للشروط المنصوص عليها
بالمادة  5-514و 517إلى  518إلى .5-517

4ـ األمر بأية تدابير وقتية أو تحفظية باستثناء الحجوز التحفظية أو اتخاذ تلك التدابير
التي تعدل أو تكمل إجراءات وقتية سبق اتخاذها في حالة حدوث مسألة جديدة.
5ـ األمر ولو من تلقاء نفسه بأي إجراء من إجراءات التحقيق.
6ـ الفصل في الدفوع بعدم القبول ،وإذا كان عدم القبول يقتضي الفصل في مسألة
موضوعية سابقة ،يفصل قاضي التحضير في هذه المسألة الموضوعية وفي مسألة

الدفع بعدم القبول معا .ومع ذلك ،في القضايا التي ال تعرض على القاضي الفرد،
أو التي ال يتم تكليفه بها يجوز للطرف صاحب المصلحة االعتراض في هذه
الحالة (المادة  2/789من قانون المرافعات الفرنسي)(.)1

كما يحيل قاضي التحضير القضية إلى كامل تشكيل المحكمة إذا لزم األمر دون

إغالق باب التحضير للبت في هذه المسألة الموضوعية والدفع بعدم القبول ،كما يجوز له أن
1- Étienne Gastebled, L’essentiel de la réforme de la procédure civile en six
points, Publié le 17/12/2019
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يأمر في هذه الحالة بهذه اإلحالة إذا رأى ضرورة لذلك ،ويعد قرار اإلحالة مجرد إجراء إداري،
فال يجوز الطعن عليه (المادة  3/789من قانون المرافعات الفرنسي)(.)1

ولقاضى التحضير أو المحكمة االبتدائية سلطة الفصل في المسائل الموضوعية

والدفوع بعدم القبول ،وذلك بموجب أحكام منفصلة في منطوق الحكم القضائي .ويصدر حكم

عدم القبول أوال حتى لو لم يكن من الضروري الحكم مسبقا في مسألة موضوعية وإال يقرر

إحالة القضية لقاضي التحضير لبحث المسألة الموضوعية السابقة (المادة  4/789من قانون
المرافعات الفرنسي).
وتشدد المادة  5/789من قانون المرافعات الفرنسي على أنه ال يجوز لألطراف تقديم

دفع بعدم القبول خالل مرحلة عرض النزاع على المحكمة ما لم تكن سبب التمسك بها قام بعد
تنحي قاضي التحضير.
وتتسم إجراءات التحضير بطابعها الكتابي ،فال يوجد ما يمكن تسميته بالتحضير

الشفوي لملف الدعوى المعروض على أحد المحاكم التابعة للتنظيم القضائي الفرنسي ،واحتراما
لمبدأ المواجهة بين الخصوم ،والمتعلقة بالنظام العام اإلجرائي ،فإنه يجب أن يطلع محامي

الخصوم على المذكرات واألوراق والمستندات المؤيدة لها ،والتي يجري تقديمها في الجلسات

الشفوية التي يعقدها قاضي تحضير الدعوى ،كما يجب على قاضي تحضير الدعوى التابع

لمحكمة أول درجة ومستشار تحضير الدعوى التابع لمحكمة االستئناف أن يحدد لحظة بداية
مرحلة التحضير مع محامي الخصوم ،والجلسات التي سيستمع فيها لهم ،وتلقي المستندات
واألوراق المؤيدة الدعاءاتهم وأوجه دفاعهم ودفوعهم الجوهرية(.)2

1- Ibid.
2014,

septembre

2

état,

en

mise

de

procédure

La

Reins,

2-Didier

https://www.village-justice.com/articles/Procedure-mise-etat,17620.html
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ثانيًا -االختصاص بالفصل في طلبات اخلصوم:
تطبيقا لحكم المادة  791من قانون المرافعات الفرنسي ،والمعدلة بالمرسوم رقم 1333
لسنة  ،2019يختص قاضي التحضير بالفصل في طلبات الخصوم المقدمة إليه ،وذلك على
النحو الذى يختلف عن نظيرتها المشار إليه بالمادة  ،768والتي تشدد على أنه "يجوز لقاضي

التحضير أن يدعو األطراف لتكليف األشخاص الذين يرى أن حضورهم ضروري لحل النزاع".

وضمانا لسرعة االنتهاء من إجراءات التحضير ،يتابع قاضي التحضير تنفيذ إجراءات

التحقيق التي أمر بها تطبيقا لنص المادة  796من قانون المرافعات الفرنسي والمعدلة

بالمرسوم التشريعي رقم  1333لسنة .2019

ثالثًا -صياغة جدول زمين لتحضري ملف القضية:
يضطلع قاضي التحضير بمهمة تحديد اإلجراءات التمهيدية ،واآلجال الزمنية الالزمة

لتحضير وتحقيق القضية ،وذلك كله بعد أخذ أري محامي الخصوم أطراف القضية ،وهو ما
نصت عليه الفقرة األولى من المادة  781من قانون المرافعات الفرنسي والمعدلة بالمرسوم

التشريعي رقم  1333لسنة  2019تنص على أن "يحدد قاضي التحضير اإلجراءات
التمهيدية ،والميعاد الالزم لتحضير القضية وتحقيقها مع مراعاة طبيعتها وتعقيداتها والمسائل
المستعجلة بها ،وذلك كله بعد أخذ أري المحامين" .كما يجوز لقاضي التحضير تمديد ميعاد

تحضير وتحقيق القضية ،هذا من ناحية أولى.

ومن ناحية أخرى ،يجوز لقاضي التحضير بعد أخذ أري المحامين صياغة جدول زمني
لتحضير ملف القضية ،وأن يتضمن هذا الجدول الزمني العدد المتوقع للمذكرات المتبادلة بين
الخصوم وتاريخ تبادل هذه المذكرات وتاريخ انتهاء هذا التبادل وتاريخ مناقشة هذه المذكرات،
وهو ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة  781من قانون المرافعات الفرنسي

والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم  1333لسنة .)1(2019

1- Perrot (R.), Compétence exclusive du juge de la mise en état, Revue
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وضمانا لعدم إطالة أمد تحضير الدعوى ،ال يجوز مد المواعيد النهائية المحددة في
جدول التحضير إال في حالة وجود سبب خطير ومبرر .كما يجوز للقاضي إحالة القضية

لجلسة استماع سابقة على إجراءات التقاضي لتسهيل حل النزاع (المادة  3/781من قانون

المرافعات الفرنسي والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم  1333لسنة .)2019
رابعًا -دعوة حمامي اخلصوم لالطالع والرد:

يجوز لقاضي التحضير أن يدعو محامي الخصوم لالطالع على الدفوع التي لم يجري

تداولها في مذاكرتهم والرد عليها وفقا للظروف والمالبسات التي تحيط بالدعوى المراد
جاهز للفصل فيها من جانب هيئة المحكمة المختصة ،فالمادة
ا
تحضيرها حتى يصبح ملفها

 782من قانون المرافعات الفرنسي والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم  1333لسنة 2019

تنص على أن "يجوز لقاضي تحضير الدعوى أن يدعو المحامين للرد على الدفوع غير
المتداولة بينهما ،وتقديم اإليضاحات الواقعية والقانونية الضرورية لحل النزاع ،وفي حالة
االقتضاء يدعوهم لتقديم مذاكرتهم كتابة ،ويجوز له إرسال أصل المستندات المؤيدة الدعاءاتهم

أو يسلم نسخة منها".

وتنص المادة  788من قانون المرافعات الفرنسي والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم

 1333لسنة  2019على أن "يباشر قاضي التحضير كافة الصالحيات الالزمة لطلب
والحصول على المستندات وتقديمها إليه".
ووفقا للظروف والمالبسات الخاصة بكل قضية ،قد يرى قاضي التحضير أنه من

الضروري سماع الخصوم أنفسهم ،وهو ما أجازته المادة  784من قانون المرافعات الفرنسي

والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم  1333لسنة  2019على أن "يجوز لقاضي التحضير ومن
تلقاء نفسه أن يسمع الخصوم أنفسهم ،ويتم سماعهم وفقا لقاعدة المواجهة ما لم يحضر
أحدهما وفقا لألصول المتعارف عليها" ،فإذا قرر قاضي التحضير سماع الخصوم ،فإنه يجب
Procédures, n°1, janvier 2011, commentaire n°6, p. 14, note à propos de 2e Civ.
- 10 novembre 2010, p.6
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عليه احترام قاعدة المواجهة وعدم اإلخالل بحقوق الدفاع ما لم يحضر أحد الخصوم ويغيب
اآلخر طالما أنه تم إعالنه وتكليفه بالحضور أمام قاضي التحضير.
وتماشيا مع توسيع نطاق اآلليات البديلة إلنهاء المنازعات ،لقاضي التحضير أن يباشر

التوفيق بين الخصوم أمال في التسوية الودية للنزاع القائم بين األطراف حتى لو كان ذلك
لبعض النقاط التنازعية دون البعض اآلخر ،كما يجوز له أن يعين وسيطا بين الخصوم ،وهو
ما أشارت إليه صراحة المادة  785من قانون المرافعات الفرنسي والمعدلة بالمرسوم التشريعي

رقم  1333لسنة  2019على أن "يجوز لقاضي التحضير أن يقوم بالتوفيق ولو الجزئي بين
األطراف .كما يجوز له أن يعين الوسيط وفقا للشروط المشار إليها بالمادة .)1("1-131
خامسًا -اختصام الغري أمام قاضي التحضري:
قد يكون حضور أحد األشخاص أمام قاضي التحضير مفيدا لتسوية النزاع وإظهار

الحقيقة ،لذلك يجوز لقاضي التحضير أن يدعو أطراف النزاع الختصام من يرى أن حضوره

ضروريا لحل النزاع المعروض عليه ،وهو ما جاءت به المادة  786من قانون المرافعات

الفرنسي والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم  1333لسنة  2019على أن "يجوز لقاضي
التحضير أن يدعو األطراف اختصام االطراف الذين يبدو حضورهم ضروريا لحل النزاع".
سادسًا -االختصاص بالفصل يف املصاريف القضائية:
تتسع دائرة اختصاصات قاضي التحضير بحيث تشمل اختصاصه بالفصل في نفقات

ومصاريف الطلبات المقدمة إليه من الخصوم تطبيقا لصراحة نص المادة  790من قانون
المرافعات الفرنسي والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم  1333لسنة  ،2019والتي نصت على
أنه "يجوز لقاضي التحضير أن يفصل في نفقات ومصاريف الطلبات المقدمة إليه وفقا
لألحكام المبينة بالمادة ."700

1- Perrot (R.), op. cit, p.6.
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سابعًا -سرعة إصدار قرارت التحضري:
فور ،ودون الحاجة إلى سماع وجهة
القاعدة العامة أن ق اررات قاضي التحضير تصدر ا

نظر محامي الخصوم ،فالمادة  793من قانون المرافعات الفرنسي والمعدلة بالمرسوم التشريعي
فور ما لم يقرر
رقم  1333لسنة  2019تنص على أنه "تصدر ق اررات قاضي التحضير ا
االستماع للمحامين أو االتصال بهم.
ولذلك ،يستدعي قاضي التحضير المحامين لجلسة استماع ،وفي حاالت االستعجال،

يجوز ألحد الطرفين عن طريق إخطار بين المحامين دعوة الطرف اآلخر للمثول أمام القاضي
في اليوم والوقت والمكان الذي يحدده هذا القاضي"(.)1
ثامنًا -مدى متتع قرارات قاضي التحضري حبجية األمر املقضى:
القاعدة العامة أنه ال تحظى جميع ق اررات قاضي التحضير بحجية األمر المقضى،

وهو ما يعني أنه يجوز لقاضي الموضوع إصدار قرار يخالف قرار قاضي التحضير ،ودون
الدفع بعدم جواز لسابقة الفصل في المسألة ،فالمادة  794من قانون المرافعات الفرنسي

والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم  1333لسنة  2019على أنه "ال تحظى ق اررات قاضي
التحضير بحجية األمر المقضى ما لم تكن تتعلق بدفوع إجرائية أو دفوع بعدم القبول أو

العوارض المنهية للخصومة أو الدفوع الموضوعية تطبيقا ألحكام الفقرة السادسة من المادة
."789
وبناء على ذلك ،يستثنى من هذه القاعدة العامة الق اررات المتعلقة بالدفوع اإلجرائية أو
الدفوع بعدم القبول ،أو الدفوع الموضوعية أو العوارض المنهية للخصومة ،ومثل ذلك القرار
الصادر بسقوط الخصومة أو اعتبارها كأن لم يكن ،فجميعها تحظى بحجية األمر المقضى،

والتي تحول دون تجديد ذات المسألة مرة أخرى بعد ذلك.
septembre 2014,

Didier Reins, La procédure de mise en état, 2

https://www.village-justice.com/articles/Procedure-mise-etat,17620.html
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املطلب الثاني  -اختصاصات مستشار التحضري أمام حمكمة االستئناف:
تناولت المادة  180من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي ( )1واجبات مكتب إدارة

الدعوى التابع لمحكمة الطعن ،وهي على النحو اآلتي:

1ـ يعلن مكتب إدارة الدعوى في محكمة الطعن صحيفة الطعن إلى المطعون ضده
خالل عشرة أيام من وقت إيداع الطعن ،وهو ميعاد إجرائي ناقص يجب القيام
نظر
ا
بإجراء اإلعالن خالله ،ومع ذلك ال يترتب على مخالفته ثمة جزاء إجرائي
لكونه ميعاد تنظيمي.

كما يجب على مكتب إدارة الدعوى طلب ضم ملف الدعوى المطعون على الحكم فيها
خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم الصحيفة (الفقرة الثانية من المادة  ،)180وعلى مكتب إدارة

الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى خالل عشرة أيام على األكثر من

تاريخ ورود طلب الملف ،وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة  ،180ويجب على مكتب

إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم إرسال الطعن مع ملف الدعوى خالل عشرة أيام
من تاريخ تقديمه إليها.
كما حددت المادة  4من قرار وزير العدل اإلماراتي رقم  140لسنة  2015مهام مكتب

إدارة الدعوى في كل من محاكم االستئناف والمحكمة االتحادية العليا ،وذلك بقولها" :يتولى

مكتب إدارة الدعوى في كل من محاكم االستئناف والمحكمة االتحادية العليا االختصاصات

المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار بما يتوافق مع طبيعة العمل في تلك المحاكم باإلضافة

إلى ما يأتي:

 -1في حالة الطعن باالستئناف يتعين على مدير الدعوى مراعاة ما نصت عليه المادة
 162من القانون رقم ( )10لسنة  2014المعدل للقانون رقم ( )11لسنة 1992
في شأن جواز تقديم المستأنف ألسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة األولى
المحددة لنظره.

 -1استبدل نص المادة  180بموجب المادة  2من القانون االتحادي رقم  2014/10تاريخ 2014/11/20م.
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 -2طلب ضم ملف الدعوى االبتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه
االستئناف.

 -3في حالة الطعن بالنقض يتعين على مدير الدعوى مراعاة ما نصت عليه المادة
( )177في شأن إرفاق ما يفيد سداد التأمين ،وأن المحامي الذي وقع الطعن
ممن يجوز لهم الترافع أمام المحكمة.

 -4طلب ضم ملف الحكم المطعون فيه من المحكمة التي أصدرت الحكم ويقوم مدير
الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم بإرسال الملف المطلوب خالل أجل
أقصاه عشرة أيام من تاريخ ورود طلب الضم.

وعلى المستأنف في األحوال المنصوص عليها بالمادة  158مكرر من قانون

اإلجراءات المدنية ( )1أن يودع خزانة المحكمة االستئنافية عند تقديم االستئناف تأمينا قدره

ألفا درهم ،ويكفي إيداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة،

ولو اختلفت أسباب الطعن بحيث ال يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذ لم تصحب

بما يثبت هذا اإليداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز االستئناف".

إال أن قانون المرافعات الفرنسي يوسع نطاق اختصاصات مستشار التحضير التابع
لمحكمة الطعن بحيث تشمل دراسة الطعن باالستئناف وإعداد جدول زمني لإلجراءات المتعلقة

بهذا الطعن ،عالوة على صالحيته إلصدار قرار باإلنهاء الجزئي إلجراءات التحضير ،وذلك
على النحو اآلتي:

 -1يجوز استئناف األحكام الصادرة في حدود النصاب االنتهائي من محاكم الدرجة األولى بسبب:
1ـ مخالفة قواعد االختصاص المتعلقة بالنظام العام.
2ـ وقوع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم.
3ـ إذا كان الحكم صاد ار على خالف حكم سابق لم يحز قوة األمر المقضى ،وفي هذه الحالة يعتبر الحكم
السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع االستئناف.
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ال -دراسة الطعن باالستئناف وإعداد جدول زمين لإلجراءات:
أوّ ً
يفحص مستشار التحضير الطعن خالل  15يوما التالية على انتهاء المواعيد المحددة
لتقديم المستندات واالطالع عليها .ويحدد تاريخ قفل مناقشتها من جانب الخصوم ،ومع ذلك
إذا كان الطعن يستوجب تبادل مستندات جديدة ،فإنه يحدد ميعادا جديدا لذلك بعد أخذ أري
محامي الخصوم.
وفي جميع األحوال ،يتم إيداع ملف الطعن مشتمال على نسخ من المستندات المشار

إليها في طلبات الخصوم وأوجه دفاوعهم وترقيمه وإيداعها خالل  15يوما السابقة على تاريخ
الجلسة المحددة لسماع الخصوم تطبيقا لحكم المادة  912من قانون المرافعات الفرنسي،

والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم  891لسنة .)1(2017
ثانيًا -اإلنهاء اجلزئي إلجراءات التحضري:
تنص المادة  914من قانون المرافعات والمعدلة بالمرسوم التشريعي  891لسنة 2017

على أن "يقدم الخصوم طلباتهم لمستشار التحضير المختص وحده دون غيره بها ،وخاصة
التي يمكن توجهها لقاضي االستئناف ،ومن ذلك:
1ـ طلب الحكم بسقوط االستئناف.

2ـ طلب الحكم بعدم قبول االستئناف ،والفصل في أي مسألة تتعلق بمدى قبول
االستئناف من عدمه ،والدفوع التي قد تؤدي إلى عدم قبول االستئناف يجب
التمسك بها أمامه وإال يسقط الحق في التمسك بها بعد ذلك.
وال يجوز لألطراف التمسك أمام محكمة االستئناف بسقوط الطعن باالستئناف أو عدم
القبول الالحق على قفل باب التحضير ما لم يكن سببها قد نشأ بعد ذلك .ويجوز لمحكمة

االستئناف من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول االستئناف أو سقوطه.

1- Gallet (J-L.), La procédure civile devant la Cour d'appel, Litec, p.186.
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وق اررات مستشار التحضير الصادر بعدم قبول االستئناف أو بسقوطه أو عدم قبول
االدعاءات واإلجراءات تطبيقا للمواد  909و 910و 1-930تجوز حجية األمر المقضى
كأصل عام".
كما يختص مستشار التحضير بوقف تنفيذ األحكام مؤقتا ،ومباشرة كافة الصالحيات

الخاصة بالتنفيذ المؤقت تطبيقا لحكم المادة  915من قانون المرافعات والمعدلة بالمرسوم
التشريعي رقم  1647لسنة .)1(2010

املطلب الثالث -الطعن على قرارات قاضي التحضري:
أوالً -ال جيوز الطعن باملعارضة على قرارات قاضي التحضري:
ال تقبل ق اررات قاضي التحضير الطعن بالمعارضة تطبيقا لصراحة الفقرة األولى من

المادة  795من قانون المرافعات الفرنسي والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم  1333لسنة
 ،2019والمعارضة هي طريق طعن على األحكام والق اررات التي تصدر في غياب الخصوم،
وال يسمح المشرع الفرنسي ولوج باب هذا الطعن تجاه ق اررات قاضي التحضير الفرنسي ضمانا
لعدم اإلخالل بالسرعة التي تتميز بها مرحلة تحضير الدعوى أمام القضاء الفرنسي.

ثانيًا -جيوز الطعن باالستئناف والنقض على قرارات قاضي التحضري:
األصل العام أنه ال يجوز الطعن باالستئناف على ق اررات قاضي التحضير أو النقض

إال مع الحكم القضائي الفاصل في الموضوع ،فق اررات هذا القاضي يحظر الطعن عليه وحدها
كقاعدة عامة.
ومع ذلك ،تقبل هذه الق اررات الطعن عليها باالستئناف في الحاالت ووفقا للشروط
المتعلقة بمسائل الخبرة ومسائل وقف نظر الدعوى ،وذلك خالل  15يوما من تاريخ إعالنها،
وذلك في الحاالت اآلتية:
1- Gallet (J-L.), La procédure civile devant la Cour d'appel, Litec, p.187.
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1ـ إذا فصل القرار في أحد العوارض المنهية للخصومة ،أو ترتب على القرار المراد
الطعن عليه أثر منهي للخصومة القضائية.
2ـ إذا فصل القرار في دفع إجرائي أو دفع بعدم القبول.

3ـ إذا تناول القرار تدابير مؤقتة في مسائل الطالق أو المسائل الخاصة بانفصال
العالقة الزوجية.
4ـ في حالة ما إذا تجاوزت القيمة المالية للطلب االختصاص القيمة لقاضي التحضير،
وإصداره أمر أداء لدائن بحق ليس محال لنزاع جدي من المدين(.)1
ومن ناحية أخرى ،ق اررات مستشار التحضير التابع لمحكمة االستئناف ،والصادرة بعدم

قبول الطعن باالستئناف تكتسب حجية األمر المقضى ،ويجوز الطعن عليها بموجب طلب

عادي يجري تقديمه للمحكمة التابع لها خالل  15يوما من تاريخ صدور قرار عدم القبول(.)2

أما بالنسبة للق اررات الصادرة عن مستشار التحقيق التابع لمحكمة االستئناف بخصوص
اختصاص المحكمة من عدمه بنظر الطعن ،فال تكون قابلة لالعتراض عليها ،وبالتالي ال

تملك محكمة االستئناف التي تنظر طعنا بالمخالفة لقواعد االختصاص بحث مسألة
االختصاص من جديد ،وإن كان يجوز لها أن تنهي إجراءات الطعن ألي سبب آخر(.)3
وهو ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية بموجب حكمها الصادر بجلسة  16مايو

 ،2018فقضت بأنه "ال يحوز قرار مستشار التحقيق برفض طلب وقف الفصل في الدعوى
حجية األمر المقضى ،وال يقبل الطعن عليه فور صدوره ،فإذا قضت محكمة االستئناف بعدم

قبول الطعن المقدم على قرار مستشار التحقيق بعدم وقف الدعوى ،فيكون قضاؤها

 -1انظر المادة  2/795من قانون المرافعات الفرنسي.
2- Cass.2e Chambre civile 3 septembre 2015, pourvoi n°13-27060, BICC n°835 du
1er février 2016 et Legifrance
3- Cass. 1ère Chambre civile, 14 mai 2014, pourvoi n°13-14953, BICC n°808 du
1er octobre 2014 et Legifrance
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صحيحا"( ،)1فقضاء محكمة النقض الفرنسية يشدد على أن حجية األمر المقضى تثبت
لألحكام والق اررات التي تفصل في موضوع النزاع ،فال تثبت هذه الحجية لألحكام والق اررات التي
تصدر قبل ذلك ،وهو ما يعني عدم قابليتها للطعن عليها فور صدورها ،بل يجب االنتظار
حتى يصدر الحكم الفاصل في الدعوى(.)2

ومع ذلك ،أورد المشرع الفرنسي استثناءات على هذه القاعدة ،مفاداها أن القرار أو
الحكم الصادر قبل صدور الحكم المنهي للنزاع يحوز حجية األمر المقضى ،ويقبل الطعن
عليه أمام المحكمة األعلى درجة فور صدوره ،ومن ذلك ق اررات مستشار التحضير التابع

لمحكمة االستئناف ،فالمادة  916من قانون المرافعات والمعدلة بالمرسوم التشريعي  891لسنة

 2017تنص على أن "ال يجوز الطعن على ق اررات مستشار التحضير بأي طريق من طرق

الطعن إال مع الحكم الصادر في موضوع االستنئاف .ومع ذلك ،يجوز إحالتها من خالل

التماس مقدم للمحكمة خلل  15يوما من تاريخ صدورها لو كان يترتب عليها أثر منهي
للخصومة ،أو تناولت إجراءات وقتية في مسائل الطالق وانفصال العالقة الزوجية .كما يجوز
إحالتها وفقا لذات اآللية حينما تفصل في دفع إجرائي وعلى عارض منهي للخصومة أو دفع
بعدم القبول المستمد من عدم قبول االستئناف أو سقوطه أو على عدم قبول االدعاءات

واإلجراءات تطبيقا لحكم المواد  909و 91و."1-930
ونظر للطابع االستثنائي لق اررات مستشار التحضير ،يقسم الفقه الفرنسي هذه الق اررات
ا
إلى فئتين بحيث تضم الفئة األولى مجموعة الق اررات التي ال تحوز حجية األمر المقضى ،وال
تقبل الطعن عليه فور صدوره ،بل يجب االنتظار حتى يصدر الحكم المنهي للنزاع ،ثم يرفع
القررات التي تحوز حجية األمر
الطعن عليها جميعا ،بينما تضم الفئة الثانية مجموعة ا

المقضى ،وتقبل الطعن عليها فور صدورها ،أما بالنسبة للفئة األولى ،فهي تضم قرار عدم

1- Cass. 1re civ. 16 mai 2018, n 16-24306, procédures n 8-9 aout-septembre
2018, p.11
2- Herve croze, note Cass. 1re civ. 16 mai 2018, n 16-24306, procédures n 8-9
aout-septembre 2018, p.12
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قبول الطعن باالستئناف ،وقرار اعتبار االستئناف كأن لم يكن وقرار عدم قبول الطلبات

الختامية والطلبات اإلجرائية المنصوص عليها بالمواد  909و 910و 1-930من قانون

المرافعات الفرنسي ،أما بالنسبة للفئة الثانية ،فهي تضم قرار الفصل في دفع إجرائي ،وقرار

الفصل في عارض من عوارض الدعوى ،والقرار الصادر بإنهاء النزاع دون صدور حكم في

الموضوع ،وقرار اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي(.)1

اخلامتة
أوالً -النتائج:

1ـ وفقا للتعديالت التشريعية لقانون اإلجراءات المدنية ،والصادرة بموجب الالئحة
التنظيمية رقم  57لسنة  ،2018والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33

لسنة  ،2020يتسع نطاق دور مكتب إدارة الدعوى ليشمل إرسال صورة من

الصحيفة إلكترونيا عبر إحدى الوسائط اإللكترونية إلى المدعى عليه إذا كان

بريده اإللكتروني مثبتا بالصحيفة ،والتزامه بعرض الدعوى على القاضي المشرف
ليحيلها إلى المحكمة المختصة في حالة تضمنها دفعا مؤديا لعدم السير في
الدعوى ،أو طلبا مستعجال.

2ـ يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة  84من
قانون اإلجراءات المدنية إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة

الدعوى.
3ـ تتسع نطاق المهام المسندة لقاضي التحضير الفرنسي بحيث تشمل االختصاص
بالفصل في طلبات الخصوم ،والمتعلقة بالمسائل اإلجرائية ،وصياغة جدول زمني
لتحضير ملف القضية واالختصاص بالفصل في المصاريف القضائية.

1- Herve croze, op. cit. p.12.
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ثانيًا -التوصيات:

1ـ أوصى المشرع اإلماراتي بتزويد مكتب إدارة الدعوى باآلليات التي تزيد من فعاليته
في المرحلة السابقة على نظر المحكمة للدعوى ،ومثال ذلك منح هذا المكتب
صالحية البت في الدفوع اإلجرائية والعوارض المنهية للخصومة بحيث ال يجوز

للخصوم التمسك بهذه الدفوع والعوارض في وقت الحق وأثناء جلسات نظر الدعوى

ما لم يكن سبب نشأتها الحق على انتهاء والية مكتب إدارة الدعوى.

2ـ أوصى المشرع اإلماراتي بتخويل مكتب إدارة الدعوى صالحية اتخاذ التدابير الوقتية
أو التحفظية باستثناء الحجوز التحفظية أو اتخاذ تلك التدابير التي تعدل أو تكمل
إجراءات وقتية سبق اتخاذها ،عالوة على صالحيتها بمباشرة أي إجراء من

إجراءات التحقيق.

المراجع
1ـ املراجع العربية:

 .1حوراء موسى ،نظام إدارة الدعوى وفقا لقانون اإلجراءات المدنية مقارنة بين كل من التشريعين اإلماراتي
واألردني ،رسالة ماجستير ،كلية القانون جامعة عجمان2017 ،م.

 .2د /سعد علي أحمد رمضان ،إدارة الدعوى وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية االتحادي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،بحث مقدم إلى مجلة الحق ،العدد العشرون ،مايو 2019م.

 .3مجد وليد عطا المناصرة ،إدارة الدعوى المدنية وتطبيقاتها العملية وفقا ألحكام القانون األردني ،رسالة
ماجستير ،كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط2012 ،م.

 .4د /مصطفى المتولي قنديل ،الوجيز في القضاء والتقاضي ،الطبعة الثالثة ،اآلفاق المشرقة ناشرون2017 ،م.
 .5د /وجدي راغب ،مبادئ القضاء المدني ،الطبعة الثالثة2001 ،م ،دار النهضة العربية.
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دور املدرسة يف الوقاية من التطرف الفكري
من وجهة نظر املعلمني والطلبة يف املرحلة الثانوية
يف إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة
الرائد .عبد الرمحن سعيد الشامسي

()1

رئيس قسم المرافقة – اإلدارة العامة للحرس األميري  -اإلمارات
طالب دكتوراه في علم االجتماع  -جامعة تونس
DOI: 10.12816/0058886

مستخلـص
هدفت الدراسة إىل التعرف بشكل رئيس على دور املدرسة يف الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية يف إمارة
الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة من وجهة نظر معلمي وطالب املدارس الثانوية يف إمارة الشارقة بدولة اإلمارات،
والتعرف على التحديات اليت تواجه دور املدرسة يف الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية ،والتعرف على
العوامل املؤدية إ ىل التطرف الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية يف إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة .اعتمدت
الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي بأسلوبه املسحي لتحقيق أهدافها ،واستخدام أداة االستبيان جلمع البيانات ،واليت مت
التأكد من صدقها وثباتها ،وتكون جمتمع الدراسة من معلمي ومعلمات املدارس الثانوية يف إمارة الشارقة ،وكذلك من
الطالب والطالبات من املدارس الثانوية احلكومية واخلاصة يف إمارة الشارقة بدولة اإلمارات ،وعاجلت الدراسة البيانات اليت مت
احلصول عليها من الدراسة امليدانية إحصائيا ،باستخدام أساليب اإلحصاء الوصفي ضمن الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية
.SPSS
أظهرت النتائج أن املستوى العام لدور املدرسة يف الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية يف إمارة الشارقة
بدولة اإلمارات العربية املتحدة من وجهة نظر عينة الدراسة من املعلمني والطلبة قد جاءت مبستوى متوسط ،وأظهرت النتائج
أن املستوى العام للتحديات اليت تواجه دور املدرسة يف الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية يف إمارة الشارقة
بدولة اإلمارات العربية املتحدة من وجهة نظر عينة الدراسة من املعلمني والطلبة قد جاءت مبستوى مرتفع ،وأن من أهم هذه
التحديات سهولة نشر األفكار املنحرفة واملتطرفة بني الطلبة يف املدارس الثانوية عرب اإلنرتنت وسائل التواصل ،ويف ضعف
مشاركة املدرسة يف احملافل واملؤمترات الوطنية اخلاصة يف جمال الوقاية من التطرف الفكري ،وعدم مواكبة برامج التوعية
اليت تعدّها املدرسة للمستجدات اجلديدة يف اجملتمع ،ويف ضعف التعاون يف جمال تبادل اخلربات املدرسية يف جمال الوقاية من
التطرف الفكري لدى الطلبة.
وأوصت الدراسة بناءً على نتائجها بضرورة التنسيق والتعاون بني املدرسة واملؤسسات اجملتمعية ذات الصلة من أجل إعداد
برامج توعوية موجهة للطلبة يف املدارس للتنوير خبطورة التطرف على الفرد واجملتمع ،وتكثيف الدراسات والبحوث العلمية
حول ظاهرة التطرف يف جمتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة ،إلجياد حلول وقائية مشرتكة هلا.

مفردات البحث:

الوقاية  -التطرف الفكري -التطرف -طلبة املرحلة الثانوية -إمارة الشارقة -األمن الفكري -املواطنة -النظريات -التحليل
اإلحصائي -أداة الدراسة.
 -1الرائد عبد الرمحن سعيد حممد اهلامور ،ضابط يف وزاره الداخلية ،القيادة العامة لشرطة الشارقة ،حاصل
على شهادة البكالوريوس يف العلوم الشرطية من أكادميية العلوم الشرطية بإماره الشارقة .وحاصل على
شهادة املاجستري ختصص علم االجتماع التطبيقي سنه 2016م من جامعه الشارقة .حالياً باحث دكتوراه يف
السنة األخرية من جامعه تونس كليه العلوم اإلنسانية واالجتماعية .حاصل على العديد من األومسة وامليداليات
يف العمل األمين.
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Abstract
This study is mainly intended to identify the role of school in preventing extremist
thought among secondary school students from the standpoint of secondary school
teachers and students in the Emirate of Sharjah- UAE. It also aims to explore
challenges faced by secondary schools in preventing extremist thought among
students and identify causal factors of extremist thought among secondary school
students in the Emirate of Sharjah- UAE. Descriptive, analytical method was used,
and a questionnaire was administered to study sample to collect data, reliability and
validity of which were verified. Study population comprised male and female teachers
and students of both public and private secondary schools in the Emirate of SharjahUAE. Descriptive statistics method as part of SPSS was used to analyze garnered data.
Findings have shown that the overall level of the role of schools in preventing
extremist thought among secondary school students in the Emirate of Sharjah – UAE,
was average, while the overall level of challenges faced by schools in preventing
extremist thought was high. Findings have also shown that the key challenges were:
easy dissemination of deviant and extremist thought among secondary school students
via internet and social media; poor participation of schools in national conferences on
prevention of extremist thought; failure of schools to keep pace with latest
developments in the society and poor cooperation in exchanging school expertise in
preventing extremist thought among students. Study recommended the need for
coordination and cooperation between school and relevant community institutions on
launching awareness-raising programs aimed at students about the danger extremism
poses to individuals and society. It further recommended intensifying studies and
scientific research on extremism phenomenon in UAE community so as to develop
common preventive measures.

Keywords:

Prevention – Extremist Thought – Extremism – Secondary School Students – The
Emirate of Sharjah – Intellectual Security – Citizenship – Theories – Statistical
Analysis – Study Tool.
1-Biography: Major. Abdul Rahman Saeed Muhammad Al Hamoor is an officer at
Ministry of Interior – Sharjah Police General Headquarters. He obtained his
Bachelor’s Degree in Police Science from Police Science Academy – The Emirate
of Sharjah. He also received his Master’s Degree in Applied Sociology in 2016
from University of Sharjah. He is currently a final – year PhD student in Tunis
University, Faculty of Humanities and Social Sciences. He has received numerous
decorations and medals in security work.
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مقدمة:

تمثل الحاجة إلى الوقاية من التطرف الفكري إحدى األهداف الرئيسة للمؤسسات

التربوية في الوقت الحاضر ،وذلك ألهمية الوقاية في تنمية مدركات الطلبة واتجاهاتهم نحو

مشكلة التطرف الفكري وخطورته ،إذ يعد التطرف الفكري من الظواهر المجتمعية الحديثة التي
توصف باالنتشار والخطورة في المجتمع ،ومن ثم فإن الوقاية منه أضحت تمثل مطلبا مهما
في المجتمعات المختلفة سواء لألفراد أم للجماعات ،وعلى جميع المستويات.

وتوافقا معع التطعورات الثقاةيعة واييديولوجيعة فعي المجتمععات الحديثعة ،يمكعن الت عد علعى
أن المؤسس ععات التربوي ععة والتعليمي ععة ف ععي ه ععثل المجتمع ععات ممثل ععة ف ععي الم ععدارك بكاف ععة مس ععتوياتها
أصععبحت مس عؤولة عععن ممارسععة العديععد مععن األدوار الجديععدة والمهمععة ،والتععي تعمععل علععى تع ي ع

الشعععور بععاألمن الفكععري لععدى الطلبععة ووقععايتهم مععن كافععة أفععكاك التطععرف الفكععري ،ومععن أهععم هععثل

األدوار العدور الوقععائي الععثي يهعدف إلععى تطععوير فخلعية الطلبععة فععي المعدارك مععن خع ك صععقل

مهععاراتهم ومعععارفهم التععي تمكععنهم مععن درء خطععر التطععرف الفكععري ووقايععة أنفسععهم منععه ،وحمععايتهم
من أن يكونوا ضحية لهثا الخطر(.)1

ولما كانت المدارك إحدى أهم مؤسسات التنشئة المجتمعية ،وهي المسؤولة عن مسعاندة

مؤسسات المجتمعع األخعرى فعي أداء أدوارهعا وتعوف ر ال ئعة اممنعة للطلبعة ،فقعد كعان ل امعا الت عد
على أن المدارك أصبحت ال وم مطالبة بتطوير وسعائلها وأسعال ها لتقعوم بالعدور المنعا بهعا فعي

وقايعة الطلبعة معن التطعرف الفكعري والحعد معن()2؛ وذلعك ألن تربيعة الطلبعة علعى تح لمعل المسععؤولية
ف ععي بن ععاء مج ععتمعهم م ععن خع ع ك تنمي ععة ععيم الع عوالء واالنتم ععاء للمجتم ععع ،وال ععثي يعع ع لد ضع عمانا آمنع عا

الستقرار حياتهم وتنعمهم بكافة صور العدك واألمن النفسي واالجتماعي ،أمعا التقلع ر فعي هعثا
الجانب فهو س ب حقيقي وراء تفشي الجهل والفساد وايرهاب في المجتمع كافة.
 -1حازم حسن األعرج :الفكر الثقافي في دولة االمارات العربية المتحدة  ،دار أوستن ما ولي ،لندن ،بريطانيا،
2021م.

 -2آمنة النادي :دور المدرسة واألسرة في التنشئة االجتماعية عند األطفال ،دار المستشارون للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن2015 ،م.
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وب ععالنظر إل ععى تهدي ععدات األم ععن الفك ععري للطلب ععة ف ععي الم ععدارك الثانوي ععة ف ععي ععل العولم ععة،
واالنفجععار المعرفععي ،وثععورة االتلععاالت ،فععإن األمععر يسععتوجب التلععدي للمهععددات التععي أفرزتهععا
التغ رات الحديثة التي يعيشها المجتمع ب سلوب علمي ،وذلك يحتم على المؤسسات التربوية في
ل الواجبات المناطة بها.

وقد جاءت هثل الدراسة في محاولة للكشف عن دور المدرسة في الوقاية من التطرف

الفكري لدى الطلبة في المدارك الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة،
والتعرف على التحديات التي تواجه المدارك في وقاية الطلبة من التطرف الفكري ،والتعرف

على الوسائل واألسال ب وال رامج التي تدعم دور المدرسة في وقاية الطلبة من التطرف
الفكري.

مشكلة الدراسة:

يعد التطرف الفكري معن التحعديات الداخليعة التعي تواجعه دولعة ايمعارات العربيعة المتحعدة،

فععي ععل مععا يشععهدل مجتمععع ايمععارات مععن تقععدم وانفتععاي فععي فععتى منععاحي الحيععاة ،ومععا أفععرزل هععثا
االنفتاي من تغ ر على األوضاع االجتماعية والثقاةية ألفراد المجتمع ،وقد تمثلت هعثل التغ عرات
فععي التحععوك فععي منظومععة ععيم المجتمععع ،والعولمععة وثععورة التكنولوجيععا ووسععائل االتلععاك ،وتنععامي
دور وسععائل ايع ع م الرقمععي فععي المجتمععع ،والطف عرة االقتلععادية الهائلععة التععي أدت إلععى الرفا يععة
األسرية التي استغلها البعض بطريقة غ ر صحيحة ،نجم عنها الكث ر من اضطرابات فعي القعيم
والمععاي ر أنمععا فكريععة سععلوكية غ عر م لوفععة اجتماعيعا ،وتععؤدي إلعى العديععد مععن المشععك ت علععى
المستوى الفردي والمجتمعي ،وتتجسد هعثل السعلوكيات بلعفة عامعة فعي ععدم التكيعف واالغتعراب
وضعف االنتماء والهوية الوطنية ،وفي ارتكاب العديد من السلوكيات المنحرفة.
وقععد أثععرت هععثل التحععديات بشععكل ك ععر علععى طلبععة المععدارك وأفكععارهم و ععيمهم ،وتجععاوزت
أضرارها لتلل إلى تهديد استقرار المجتمع وأمنه ككل ،وخع ك السعنوات األخ عرة تعرضعت دولعة

ايمععارات العربيععة المتحععدة لتحععد مت ايععد مععن قت عل المتط عرف ن مععن كافععة الععدوك؛ الععثين يسععتخدمون
فععتى الوسععائل لتحق ععه أهععدافهم بتحوي ععل أفكععار الطلب ععة مععن الفك ععر الوسععطي المعت ععدك إلععى الفك ععر
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المتشدد ،األمر الثي جعل منهم تهديدا محتم ل ستقرار في المجتمع ،ومن المحتمل أن يشهد
هععثا التحععدي تناميعا مطععردا فععي ععل األوضععاع األمنيععة والسياسععية غ ععر المسععتقرة فععي بعععض دوك
الجوار ،وفي ل وجود أ ثر من  200جنسية تقيم وتعمل في دولعة ايمعارات العربيعة المتحعدة،

بايضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة ب ن الشباب المواطن ن في الدولة إلى ما ي يد عن ،)1(%11
و هععور طبقععات اجتماعيععة أقععل مكانععة اقتلععاديا فععي المجتمععع ايمععاراتي ،والتععي تعععي

حالععة مععن

االغتراب مع المجتمع ،مما يدفع البعض للتطرف الفكري ،واالنضمام للجماعات ايرهابية.
وقععد أ عدت العدي ععد مععن الد ارس ععات الت ععي أجريععت ف ععي ع ععدد مععن المجتمع ععات العربي ععة ،مث ععل
دراسة

()2

على أهمية دور المدرسة ك حد مؤسسات التنشعئة االجتماعيعة علعى الوقايعة ،والحعد معن

التطرف لدى الطلبة.

وبايفارة لما س ه ،وألهمية دور المدرسة ك حعد مؤسسعات التنشعئة االجتماعيعة ،واسعتنادا
لمعا تععم التوصعل إليعه فععي الد ارسععات السععابقة ،واسعتكماال لهععا ،فقععد ت لعورت مشععكلة الد ارسععة الحاليععة
في الكشف عن الغموض المعرفي لط يعة الدور الثي تقدمه المعدارك الثانويعة فعي مجعاك وقايعة

الطلبة معن التطعرف الفكعري فعي المجتمعع ايمعا ارتي ،معن خع ك التسعااك العرئي

امتعي :معا دور

المدرسععة فععي الوقايععة مععن التطععرف الفكععري لععدى طلبععة المرحلععة الثانويععة فععي إمععارة الشععارقة بدولععة
ايمارات العربية المتحدة؟

 -1المركع ع ال ععوطني ل حل ععاء :بياناااات النا ا او فاااي دولاااة ايماااارات العربياااة المتحااادة ،دب ععي ،ايم ععارات العربي ععة
المتحدة2020 ،م.

 -2مهند بن سعود بن دخ ل الطيار :دور ايدارة المدرسية في تفعيل التربية األمنية من وجهة نظر المشرفين
التربویين بايدارة العامة للتربية والتعليم بمدينة الریاض ،رسالة ماجست ر غ ر منشورة ،جامعة ايمام محمد

بن سعود ايس مية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية2017 ،م.

 محمد حسن :التربية الوقائية للمؤسنات التربویة في مواجهة التطرف الفكري ،مجلة دراسات في التعليمالجامعي ،العدد (2015 ،)31م.

 آالء دينو :دور مديري المدارس الخاصة في تعزیز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة من وجهةنظر المعلمين في العاصمة عماو .رسالة ماجست ر ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن2017 ،م.
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وتحاوك الدراسة ايجابة عن التسااالت الفرعية امتية ،والمرتبطة بالسؤاك الرئي :

 -1معا التحعديات التعي تواجعه دور المدرسعة فعي الوقايعة معن التطعرف الفكعري لعدى طلبعة
المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة؟

 -2م ععا العوام ععل المؤدي ععة إل ععى التط ععرف الفك ععري ل ععدى طلب ععة المرحل ععة الثانوي ععة ف ععي إم ععارة
الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة؟

أهمية الدراسة:

ت رز أهمية الدراسة في المجال ن النظري والتط يقي ةيما ي تي:

 .1محاولة الدراسة إلقاء الضوء على مشكلة التطعرف الفكعري لعدى الطلبعة فعي المعدارك

الثانوية ،ح ث تحتل أهمية بالغة ،باعتبارها تحقه أمن المجتمع واسعتقرارل معن خع ك
التلدي للمؤثرات واالنحرافات الفكرية ،ومن هعثا المنطلعه تتضعه أهميعة د ارسعة هعثل

المشكلة ومعالجتها.

 .2إن البحع ععث فع ععي الوقايع ععة مع ععن التطع ععرف الفكع ععري لع ععدى الطلبع ععة فع ععي المع ععدارك مسع ععؤولية

مجتمعية عامة يشترك ف ها عدة جهات ،لثا كان ال بد أن تتناولها الدراسات العلميعة

المتخللة.

 .3إن تقع ععديم د ارسع ععة تط يقيع ععة مع ععن واقع ععع الطلبع ععة فع ععي المع ععدارك الثانويع ععة حع ععوك موضع ععوع
التطععرف الفكععري هععو واجععب وطنععي لععدعم جهععود المؤسسععات التربويععة والتعليميععة فععي
العمععل الععوطني الك ععر الععثي تقععوم ةيععه ،وكععثلك هععو العمععل الععثي يجععب أن يقععوم بععه

البععاحثون فععي تقععديم التلععورات والععراى واألفكععار لتكععون األسععاك الععثي يسععتند عليععه

متخثو القرار في ق ارراتهم.

 .4اهتمععام الباحععث بموضععوع الد ارسععة فععي مجععاك عملععه التربععوي مععن أجععل ت س عي

تربيععة

فكرية سليمة للطلبة في المدارك في دولة ايمارات ،وأن تكعون هعثل الد ارسعة إضعافة

مه م ععة للمكتب ععة الوطني ععة الت ععي تفتق ععر إل ععى د ارس ععات علمي ععة حديث ععة وف ععاملة ف ععي مج ععاك
الوقاية من التطرف الفكري لدى الطلبة في المدارك الثانوية.

 .5علععى ال ععرغم م ععن كث عرة الد ارس ععات الت ععي تناول ععت موضععوع التط ععرف الفك ععري ،إال أن ععه ال

توج ععد د ارس ععات عل ععى ح ععد عل ععم الباح ععث ف ععي المجتم ععع ايم ععاراتي ق ععد تناول ععت موض ععوع

الوقاية من التطرف الفكري لدى الطلبة في المدارك الثانوية في إمارة الشارقة.
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 .6تع ع تي هع ععثل الد ارسع ععة كوقايع ععة وعع ع ج مع ععن األخطع ععار التع ععي تهع ععدد الفكع ععر المعتع ععدك فع ععي
عدثار ألمعم كث عرة ،وضعياعا لمجعدها حع ن فقعدت فكرهعا
المجتمع ،ولقد عرف التاريخ ان ا
المعتدك ،ولم تحافظ على أبنائها من أخطار الغ و الفكري المتطرف.

 .7قد تف عد هعثل الد ارسعة المؤسسعات التعليميعة وم ار ع البحعوي المعنيعة معن ح عث كشعف
الغم ععوض المعرف ععي ع ععن موض ععوع التط ععرف الفك ععري ف ععي الم ععدارك الثانوي ععة ،وكيفي ععة
التعامل معها في مجاك وقاية الطلبة من التطرف.

أهداف الدراسة:

تهععدف الد ارسععة بشععكل رئععي

إلععى التعععرف علععى دور المععدارك الثانويععة فععي إمععارة الشععارقة

في دولة ايمارات العربية المتحدة في الوقايعة معن التطعرف الفكعري لعدى الطلبعة ،كمعا ترمعي إلعى
تحق ه األهداف الفرعية امتية:

 .1التعرف على التحديات التي تواجه دور المدارك الثانوية في إمارة الشارقة في وقاية
الطلبة من التطرف الفكري.

 .2التعرف على العوامل المؤدية للتطرف الفكري لدى الطلبعة فعي المعدارك الثانويعة فعي
إمارة الشارقة.

حمددات الدراسة:

الحدود الموضوعية :اقتلرت الدراسة الحالية على دراسة دور المدارك الثانوية في
إمارة الشارقة في الوقاية من التطرف الفكري لدى الطلبة ،والكشف

عن تحدياتها ،وس ل تدعيم دورها في وقاية الطلبة من التطرف

الفكري.

الحدود البشریة :اقتلرت الدراسة الحالية على المعلم ن وطلبة المدارك الثانوية في
إمارة الشارقة في دولة ايمارات العربية المتحدة.

الحدود الم انية :تم تط ه هثل الدراسة في إمارة الشارقة في دولة ايمارات العربية
المتحدة.

الحدود الزمنية :تم تط ه الدراسة الم دانية خ ك الفلل الدراسي الثاني من العام
الدراسي 2020-2019م.
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مفاهيم الدراسة اإلجرائية:
الوقاية:

لم ععة وقاي ععة ج ععاءت م ععن األص ععل اللغ ععوي موق ععىم ،وه ععي بمعن ععى حم ععى ،فالوقاي ععة إذن ه ععي

الحمايععة ،والحمايععة تعنععي أن هنععاك مععا يخشععى عليععه ،ف ع بععد أن تؤخععث التععداب ر ق ععل أن يلحععه
الضعرر بعه ،ومعنعى هعثا أن هنعاك خطعر محعدق بهعثا المعراد حمايتعه ،بمعنعى آخعر اللعيانة معن
األذى والحماية منه ،هثا من الناحية اللغوية ،أما فعي مجعاك الجريمعة والعنعف مهمعا كعان نوععه،
فالوقاية تعني اقت ع جثور الجريمعة ،ومنعع أسعبابها معن خع ك التخفيعف معن آثعار العوامعل التعي

تنش الجريمة في لها(.)1

وتعععرف الوقايععة إجرائي عا فععي هععثل الد ارسععة ب نهععا جميععع الوسععائل وايج عراءات التععي تتخععثها

الم ععدارك الثانوي ععة ف ععي دول ععة ايم ععارات العربي ععة المتح ععدة ،والت ععي م ععن ف ع نها الوقاي ععة م ععن التط ععرف

الفكععري لععدى طلبععة المرحلععة الثانويععة فععي دولععة ايمععارات ،ويععتم ياسععها كمي عا بالمتوسععط الحسععابي
يجابعات ع نعة الد ارسعة معن المعلمع ن والطلبعة نحععو المحعور الخعاأ بعثلك فعي أداة الد ارسعة التععي
أعدت لهثا الغرض.

التطرّف الفكري:

ط ترفا بالتحريك ،وهعو األخعث ب حعد الطعرف ن والم عل لهمعا،
التطرلف :لغة من طرف يطرف ت
إما للطرف األدنى أو األقلى ،ومنه أطلقول علعى الناحيعة وطائفعة الشعيء .والتطعرلف علعى وزن
تف لعل -بتشعديد العع ن وضعمها -ومفهعوم التطعرف فعي الععرف العدارج فعي هعثا ال معان هعو :مالغل لعو
في عق دة أو فكرة أو مثهب أو غ رل ،يختص به دين أو جماعة أو ح بم(.)2

أمع ع ع ا التطع ع ععرف م ع ععن وجهع ع ععة نظع ع ععر علم ع ععاء االجتمع ع ععاع فهع ع ععو مأح ع ععد المظع ع ععاهر الباثولوجيع ع ععة
االجتماعيعة ،ويعنععي مانتهععاك القععيم االجتماعيععة والسياسععية والخععروج عل هععا ،ويتععدرج هععثا االنتهععاك
 -1جماك الدين أبو الفضل بن منظور :لناو العرب ،دار إحياء التراي العربي ،2 ،ب روت ،ل نان2015 ،م.

 -2علي سليم الحربي :اتجاهات الشباب النعودي نحو ظاهرة التطرف الفكري :دراسة اجتماعية على عينة من
طلبة جامعة القصيم ،رسالة ماجست ر غ ر منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن2012 ،م.
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مععن مجععرد الخععروج علععى الفكععر واأليديولوجيععة السععائدة إلععى صععورة أ ثععر تجسع دا ،كمععا فععي أعمععاك
العنف التي تمارسها الجماعات المتطرفةم(.)1
ويعرف التطرف إجرائيا في هثل الدراسة ب نه خروج طلبة المرحلة الثانويعة ععن الضعوابط

االجتماعيععة أو القانونيععة التععي تحكععم سععلوكهم فععي المجتمععع ايمععاراتي ،ويتمثععل هععثا الخععروج فععي

األفعاك التي يستنكرها أفراد المجتمع في دولة ايمعارات وتقعع تحعت طائلعة القعانون ،ويعتم ياسعها
مي عا بالمتوسععط الحسععابي يجابععات ع نععة الد ارسععة مععن المعلم ع ن والطلبععة نحععو المحععور الخععاأ
بثلك في أداة الدراسة التي أعدت لهثا الغرض.
طلبة المرحلة الثانویة :المقلود بهم في هثل الدراسة جميع الطلبة المنتظم ن في
اللفوف الدراسية في المدارك الحكومية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة من

اللف العافر حتى اللف الثاني عشر؛ أي :الطلبة الثين تتراوي أعمارهم ب ن  15سنة و18
سنة.
إمارة الشارقة :هي إحدى ايمارات التابعة لدولة ايمارات العربية المتحدة ،تتم

إمارة

الشارقة بوجود ساحل الخليج العربي وخليج عمان على جان ها ،وتم ت أيضا بلقب (عاصمة
الثقافة للعالم العربي) بس ب ثرائها بالثقافة والتراي ،وكان ذلك في عام 1998م.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أصبحت قضية التطرف الفكري تشغل باك جميع دوك العالم فعي الوقعت الحاضعر ،ورغعم

أن التط ععرف الفكع ععري كجريمع ععة لع ععي

بالقضع ععية الجديع ععدة ،بع ععل أصع ععبحت ع ععاهرة عالميع ععة ال تع عرتبط

بمنطق ععة أو ثقاف ععة أو مجتم ععع أو جماع ععات ديني ععة أو عر ي ععة مع ن ععة ،ب ععل أص ععبحت ت عرتبط بعوام ععل
اجتماعيع ععة وسياسع ععية وثقاةيع ععة وتكنولوجيع ععة أفرزتهع ععا التطع ععورات الس ع عريعة المت حقع ععة فع ععي العلع ععر

 -1ع د هللا بن محمد العمري :دور الثقافة األمنية في الوقاية من الفكر المتطرف في المجتمع النعودي،

رسالة ماجست ر غ ر منشورة ،كلية العلوم االجتماعية وايدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض،

المملكة العربية السعودية2014 ،م.
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الحديث؛ فقد فهدت السنوات األولى من القرن الحادي والعشرين تلاعدا ملحو ا في التطعرف

الفك ععري والعملي ععات ايرهابي ععة ،واعتماده ععا عل ععى منتج ععات التكنولوجي ععا واس ععتغ لها لتنف ععث الجع عرائم
ايرهابيععة ونشععر األفكععار المتطرفععة ب ع ن فئععات المجتمععع ،وبخاصععة فئععة الشععباب صععغ ري السععن،

خاص ععة ط ع ب الم ععدارك ال ععثين ال يملك ععون أي ععة خ عرة ف ععي تم ع خط ععورة ه ععثل األفك ععار وأس ععال ب
الوقاية منها.
ومن هنا فإن التطرف الفكري معن أهعم المهعددات التعي تعؤثر سعلبا علعى العمليعة التعليميعة
فععي المدرسععة ،خاصععة إذا انتشععر بع ن صععفوف الطلبععة علععى صععورة أعمععاك وسععلوكيات تهععدد أمععن
المجتمع المدرسي واسعتقرارل ،وذلعك معن خع ك بعث األفكعار السعل ية التعي تعدمر القعيم والمعتقعدات

السائدة فعي المجتمعع ،لعثا فع بعد للمدرسعة معن مضعاعفة جهودهعا لمكافحعة التطعرف الفكعري بع ن

طل ته ععا ،وذل ععك بتع ي ع األم ععن الفك ععري ،ال ععثي أص ععبه حاج ععة ماس ععة لحماي ععة الطلب ععة م ععن األفك ععار
والقض ععايا المتض ععاربة الت ععي تل ععلهم م ععن مل ععادر مختلف ععة س عواء ع ععر اينترن ععت أم ع ععر القن عوات
الفضائية التي ت ث كمعا هعائ معن األفكعار السعل ية التعي تسععى إلعى تشعوي

أذهعانهم ،وتقعويض

دعائم أمنهم الفكري.
وق ععد س عععت دول ععة ايم ععارات العربي ععة المتح ععدة بش ععكل مكثع عف لمحارب ععة ه ععثل الظ ععاهرة بع ع ن
صفوف طل تها خاصة في المرحلة الثانوية من خ ك السياسات التربويعة والخطعط الوقائيعة التعي

وضععتها لوقايععة الطلبعة وحمععايتهم مععن هعثل األفكععار ،وتفع عل األنشععطة التربويععة التعي تهععتم برعايععة
الطلبععة أخ ي عا وسععلوكيا وفكري عا ،والترك ع علععى القععيم ايس ع مية المسععتمدة مععن تعععاليم ايس ع م
السمحة ،وت ص ل القيم األخ ية الن لة في نفوسهم مع تقوية يم االنتماء الوطني ،التي تشكل

لدى الطلبة سدا منيعا في مواجهة التطرف الفكري مهما كانت ملادرل ،ومهما بلغت قوته.

مفهوم التطرف:
التطععرف :يعنععي الوقععوف فععي الطععرف بع ععدا عععن الوسععط ،أو األخععث ب حععد الطععرف ن والم ععل

إليه ،إما للطرف األدنى أو إلى الطرف األقلى(.)1
 - 1جماك الدين أبو الفضل بن منظور ،ملدر سابه.
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والتطععرف مملععطله يععدك علععى كععل مععا ينععاقض االعتععداك ،س عواء زيععادة أم نقلععانام .وقععد
تعددت مفا يم التطرف ،ومنهعا أن التطعرف هعو مالخعروج ععن القعيم والمععاي ر والععادات الشعائعة
ف ععي المجتم ععع ،وت ن ععي ععيم ومع ععاي ر مخالف ععة له ععام (الحرب ععي2012 ،م) ،أو ه ععو ماتخ ععاذ الف ععرد (أو
الجماععة) ،موقفعا متشعددا إزاء فكععر أو أيعديولوجيا أو قضععية مع نعة ليجععد لعه مكانعا ،فعي ب ئععة هععثا
الفرد أو الجماعةم(.)1
ما يدك التطرف على مالغلو ومجاوزة الحد المق وك والتعلب لعق عدة أو فكعرة أو معثهب
يختص به دين ،أو جماعة ،أو ح بم( ،)2وفي هثل الحالة فإن التطرف يوصعف حسعب االتجعال

الثي ينلب ةيه ةيكون تطرفا دينيا أو حركيا أو سياسيا.

وكع ععل هع ععثل التعريفع ععات تلع ععب فع ععي معنع ععى واحع ععد؛ وهع ععو أن التطع ععرف يعنع ععي مالخع ععروج أو
االنحراف عن الضوابط االجتماعية أو القانونية التعي تحكعم سعلوك األفعراد فعي المجتمعع ،ويتمثعل

هععثا الخععروج فععي فعععل يسععتنكرل المجتمععع إلععى أن يلععل إلععى فعععل يشععكل جريمععة تقععع تحععت طائلععة
القانون(.)3

وقععد يكععون التطععرف إيجابي عا يتمثععل بععالق وك التععام لهععثا الفكععر (األيععديولوجيا ،القضععية) ،أو
سل يا يتمثل بالرفض التام له ،أما حد االعتداك ةيقع في منتلف المسافة ب ن الق وك والرفض.
عر للع ق ع ععة القوي ع ععة ب ع ع ن ه ع ععثين
وي ع عرتبط بمفه ع ععوم التط ع ععرف الفك ع ععري مفه ع ععوم ايره ع ععاب ،نظ ع ع ا

المفهوم ن ،فمما ال فك ةيه أن التطرف الفكري يقود إلعى ايرهعاب ب فعكاله المختلفعة ،لعثا ال بعد
من توضيه مفهوم ايرهاب ،وع قته بالتطرف الفكري ،كما ي تي:

 -1ع د هللا بن محمد العمري :مرجع سابق
 -2مهند بن سعود بن دخ ل الطيار :مرجع سابق.

 -3ع د هللا بن ع د الع ي ال وسف :دور المدرسة في مقاومة ايرهاب والعنف والتطرف ،المؤتمر العالمي حول
موقف ايسالم من ايرهاب  ،جامعة ايمام محمد بن سعود ايس مية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية،
2014م.
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ايرهااااب ل اااة :مل ععدر م ع خوذ م ععن تره ع تب يره ععب ر ب عا ور بانععا وأرهاب عا /وإرهابععا -ب ععالفته
والكسععر -وهععو ايخافععة والتخويععف .ويععدور معنععى ايرهععاب فععرعا حععوك فععدة الخععوف والتخويععف
()1
ويقلعد بعه ماسعتخدام العنعف والتخويعف أو الرععب بهعدف
الواقع على الفرد أو على الجماععة ُ .

تحق ه أغراض ذات ط يععة سياسعية أو دينيعة أو أيديولوجيعة ،معن خع ك التره عب وايجبعار وبعث

الخوفم.
ومن خ ك التعريفات السابقة لكل من التطرف الفكري وايرهاب ةيمكن التوصل إلعى أن

التط ععرف الفك ععري يع عرتبط بمعتق ععدات وأفك ععار غ ععر متع ععارف عل ه ععا سياس ععيا واجتماعيع عا ودينيع عا ف ععي
المجتم ععع دون أن تع عرتبط بس ععلوكيات مادي ععة عنيف ععة تج ععال األفع عراد أو المجتم ععع أو الدول ععة ،أم ععا إذا

ارت ععبط التط ععرف الفك ععري ب ععالعنف الم ععادي والجس ععدي أو التهدي ععد ب ععالعنف فإن ععه عندئ ععث يتح ععوك إل ععى
عملي ععة إره ععاب ،ف ععالتطرف الفك ععري يتمح ععور ح ععوك األفك ععار والمعتق ععدات الت ععي تترس ععخ ف ععي أذه ععان

األف عراد ،ولكععن إذا تحععوك إلععى أنمععا عنيفععة مععن السععلوك واالعتععداءات علععى حريععات امخ عرين أو
ممتلكع ععاتهم أو أرواحهع ععم ،أو أدى إلع ععى تشع ععك ل تنظيمع ععات مسع ععلحة تسع ععتخدم العنع ععف فع ععي مواجهع ععة

عر ك ععرا؛ وه ععو م ععا يس ععمى بايره ععاب ،ل ععثا ف ععإن محارب ععة
المجتم ععع والدول ععة فه ععو عندئ ععث يش ععكل خط ع ا
التطرف الفكري ضرورة ملحة في كعل المجتمععات حتعى ال تخعرج األمعور ععن السعيطرة ،وتسع ب
الخوف للمجتمع المدني اممن في الدولة(.)2
مععا أن التطععرف الفكععري يختلععف عععن ايرهععاب أيضعا مععن خع ك طععرق معالجتععه ،فوسع لة

ع ج التطرف الفكري هي الفكر والحوار والقدوة الحسنة مع تقديم ال راه ن والحجج القادرة على

إقنععاع األفعراد بخطععورة هععثل األفكععار وسععل ياتها علععى الفععرد والمجتمععع ،أمععا فععي حالععة ايرهععاب فععإن

التطرف الفكري يتحوك إلى تلادم مبافر ،وعندها يخرج عن حدود الفكر واالعتقعاد إلعى نطعاق
الجريمة ،األمر الثي يستل م تكاتف الجهعود واسعتخدام قعوة القعانون لمحاربتعه ،والقضعاء عليعه ب عد

من حديد.
 -1جماك الدين أبو الفضل بن منظور ،ملدر سابه.

 -2منلور ع د المنعم :التطرف الفكري :نشأته ،أسبابه ،آثاره ،وطرق عالجه  ،دار الراية للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن2018 ،م.
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أسباب التطرف الفكري:
هناك أسباب عديدة تدفع ببعض األفراد إلى التطرف الفكري ،منها:

أوالً :العاماال الفكااري :وينععدرج تحععت هععثا العامععل وجععود الخلععل فععي نظععام التربيععة والتعلععيم،
وعععدم فهععم مقاصععد الععدين ،والجهععل بقواعععد الععدين وأصععوله ،وي ع ك أصععحاب الفكععر
الخاطئ من إقناع امخرين ةيه(.)1

ثانياا :الوضاع االقتصااادي :يععد الوضعع االقتلععادي معن أهعم العوامععل التعي تعدفع بععبعض
ً
أفراد المجتمع وبخاصة الشعباب معنهم إلعى االنضعمام للجماععات المتشعددة صعاحبة
األفكععار المتطرفععة ،فععالفقر والبطالععة تععدفع به عؤالء إلععى البحععث عععن اتجاهععات أخععرى
غ ر سوية لتحس ن روفهم المعيشية(.)2

ثالثاااا :الظلاااام واالضااااطهاد والتهماا ايش :ح ع ععث يع ععؤدي التعع ععرض للظلع ععم و يع ععاب العدالع ععة
ً
االجتماعي ععة ف ععي المجتمع ععع إل ععى تول ععد الحقع ععد والك ار ي ععة ف ععي نفع ععوك بع ععض األفع عراد،

والس عععي به ععم إل ععى التفك ععر ف ععي االنتق ععام مم ععن لمه ععم ،مم ععا ي ععؤدي به ععم إل ععى القي ععام

بسلوكيات وأعماك غ ر مسؤولة ،كاللجوء إلى التطرف باعتبارل وس لة للتع عر ععن

رفضه للظلم الواقع عليه ،واالضطهاد الثي يواجهه داخل مجتمعه.

ابعا :التخلف والجهل :ذلك أن ياب الوعي والتعليم لدى بعض األفعراد يعؤدي بهعم إلعى
رً
عععدم القععدرة علععى التم ع ب ع ن مععا هععو صععائب ومععا هععو خط ع  ،ممععا يجعلهععم فريسععة
سهلة للوقعوع بع ن بعراثن الجماععات التعي تعدعو إلعى التطعرف الفكعري وتحمعل الفكعر

الض لي ،واالقتناع بهعثل األفكعار واالنجعراف وراءهعا بعل نشعرها فعي المجتمعع حتعى

لو بالقوة(.)3

خامنا :المشاكل االجتماعية :وأهمهعا المشعا ل األسعرية ،إذ يعؤدي تفكعك األسعرة و يعاب
ً
ال ععدور الفاع ععل ل ععرب األسع عرة إل ععى توجع عه بع ععض أفع عراد األس ععر إل ععى التط ععرف الفك ععري
 -1فاي الشهري :دور المدارس الثانویة في نشر الوعي األمني ،رسالة ماجست ر غ ر منشورة ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية2006 ،م.

 -2جم ل الريان :المتطرفوو "نشأة التطرف الفكري وأسبابه وآثاره وطرق عالجه  ،دار النخبة للطباعة والنشر،
القاهرة ،ملر2016 ،م.

 -3محمد حسن ،ملدر سابه.
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واييمععان بالمعتقععدات المنحرفععة عععن ععيم المجتمععع ،والعععي

فععي ب ئععة تتسععم بععالغلو

والتط ععرف ،ورف ععاق الس ععوء ،وبالت ععالي يس ععيطر الفك ععر المتط ععرف بش ععتى أف ععكاله عل ععى

الشباب ويتحكم في حياتهم(.)1

سادسا :األساباب النفناية والتربویاة :كاالضعطرابات النفسعية ،وايحبعا واليع ك ،وتع ث ر
ً
وسائل ايع م على الشباب.
أنواع التطرف الفكري:
تتنوع صور التطرف الفكري وتتعدد أنواعه ،كما ي تي:
التطرف الديني :ويقلد به االبتعاد عن الوسطية في الدين ،وذلك بالغلو والتشدد
والتعلب من ناحية ،ومن ناحية أخرى بالتس ب وعدم االلت ام
بقواعد الدين بشكل صحيه(.)2
التطرف النياسي :ويظهر في حاك التشدد لجماعة مع نة أو ح ب محدد أو فكر
سياسي مع ن مع عدم ق وك الرأي امخر بل محاربته بكل الوسائل
المتاحة.

التطرف االجتماعي :وتظهر دالالت هثا النوع من التطرف على األفراد بخروجهم عن
يم المجتمع وعاداته وتقال دل ،ومخالفة الم لوف والشائع في

المجتمع(.)3
وتجدر ايفارة إلى أن مفهوم التطرف الفكري يشكل أحد أخطر الظواهر ايجرامية التي
عرفتها المجتمعات الحديثة لما يمثله من تهديد خط ر للفكر والعق دة ،وقد حاولت المجتمعات

حماية أفرادها من التطرف الفكري ،وذلك بنشر األمن الفكري وترسيخه في أذهان أفراد
 -1أحسن مبارك طالب :األسرة ودورها في وقاية أبنائها من االنحراف الفكري ،مرك الدراسات والبحوي
بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية2006 ،م.

 -2علي سليم الحربي ،ملدر سابه.
 -3تيس ر السع دين :دور المؤسسات التربوية في الوقاية من الفكر المتطرف ،مجلة البحوث األمنية ،المجلد
 ،14العدد  ،30الرياض ،المملكة العربية السعودية2005 ،م.
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المجتمع ،وخاصة الشباب منهم ،لثا ف بد من التطرق إلى مفهوم األمن الفكري وأهم ته في
الحفاظ على هوية المجتمع ،ومواجهة التطرف الفكري بكل أفكاله.

دور اإلدارة املدرسية يف الوقاية من التطرف:

يقلد بايدارة المدرسية معملية ايفراف ال ومي لمدير المدرسة على ط يعة س ر التعليم

المدرسي ،وإدارة ال رامج التعليمية ،والعمل على تحديد األهداف التربوية ،والغايات التعليمية في
المدرسة ،وذلك من أجل تع ي

يم التعليم ورفع مستوالم( ،)1وتختلف مسؤوليات مدير المدرسة

حسب ط يعة المؤسسة التعليمية ،وغالبا فإن المدير يشكل حلقة وصل مهمة ب ن الطلبة
والمجتمع المحلي.
وتهدف ايدارة المدرسية إلى المحافظة على س ر العملية التعليمية وايدارية للمدرسة

بلورتها الشام لة ،وكثلك اتخاذ الق اررات السليمة التي تساعد على إنجاي العملية التعليمية

بشكل متكامل؛ فالمدير يضع أهداف المدرسة ومهامها ،وينفثها عن طريه تنس ه ال رامج التي
تخلها بها ،بايضافة إلى توف ر الموارد واللوازم التي تحتاجها ،واستخدام األفخاأ المناس ن
للقيام بها ،وإقرار سياسة للمدرسة يتم االتفاق على االلت ام بها من ق ل الط ب والمعلم ن(.)2

مسؤوليات اإلدارة املدرسية:
تقوم المدرسة بجانب و يفة التعليم والتدري

بتكوين سلوك الطلبعة وتهعثي هم ،وتسعاعدهم

علععى زيععادة وعع هم بمجععتمعهم ،واسععتثمارهم للمعوارد المتاحععة ،وتعم ععه إد ار هععم ودورهععم فععي تحمععل

المسععؤولية تجععال المجتمععع الععثي ينتمععون إليععه ،وتقععع مسععؤولية تحق ععه هععثل األهععداف علععى عععاته
ايدارة المدرسع ععية متمثلع ععة فع ععي مع ععديرها وكادرهع ععا ايداري ،ويمكع ععن إجمع ععاك أهع ععم مسع ععؤوليات ايدارة
المدرسة ةيما ي تي:

()3

 -1ع د هللا بن محمد العمري ،مرجع سابه.
 -2محمد يوسف نلر ،مرجع سابه.
 -3فاي الشهري ،مرجع سابه؛ بن دري  ،زيد :اتجاهات الطالب نحو التوعية األمنية ودورها في الوقاية من
الجریمة ،رسالة دكتورال غ ر منشورة ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن2011 ،م.
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 )1إنشععاء ع قععات وط ععدة مععع كععل مععن أهععالي الطلبععة ،والمعلم ع ن ،والطلبععة ،والمجتمععع
المحلي.
 )2إدارة الم اني ععة المالي ععة الخاص ععة بالمدرس ععة ومتابعته ععا ،والت ععد م ععن تط ععه قوان نه ععا
بشكل سليم وكامل في المدرسة.

 )3ايفع عراف عل ععى حف ععظ الس ععج ت الخاص ععة ب ععإدارة المدرس ععة ومو ف ه ععا م ععن إداريع ع ن
ومعلم ن ،وكثلك السج ت الخاصة بالطلبة.
 )4إدارة الخدمات الط بية؛ مثل برامج التوجيه وايرفاد.

 )5ايفراف على تدريب أعضاء اله ئة التدريسية ،والتعي تتمثعل بعالمعلم ن ،والمعو ف ن
المساعدين ،وتحف هم لتطوير العملية التعليمية.
 )6تنظعيم مجموععة متنوععة معن األنشععطة االجتماعيعة أو التعليميعة معن خع ك التواصععل
مع المؤسسات المجتمعية وايدارات الحكومية األخرى.

 )7تشجيع الطلبة الطموح ن والمتفوق ن للوصوك بهم إلى مستوى ايبداع واالبتكار.

 )8الحفععاظ علععى مسععتويات مرتفعععة مععن الجععودة فععي ب ئععة المدرسععة؛ مععن خ ع ك تق ععيم
األداء ،وتوف ر المواد واألدوات التي تحتاجها المدرسة.
 )9المسععاهمة فععي عمليععات التخطععيط والسياسععات حععوك األمععور التععي تتعلععه بالمدرسععة،
وتقديم الدعم ايداري لله ئة التدريسية.

مفهوم األمن الفكري:

األمععن الفكععري مركععب مععن كلمت ع ن ،همععا :أمععن وفكععر ،فععاألمن فععي اللغععة ملععدر بمعنععى

عان واألتمانع ُة بمعنععى وقععد أتمن ع ُت ف تنععا أتم عن
الطم ن نععة وعععدم الخععوف ،وجععاء فععي لسععان العععرب :األتمع ُ
وآمن ُت غ ري من األمن واألتمان ،واألتم ُن ض لد الخوف( .)1أما مفهوم األمعن فعي االصعط ي فعإن
ت
المتتبع ععع لألدبيع ععات المتعلقع ععة بموضع ععوع األمع ععن ي حع ععظ اخع ععت ف المهتم ع ع ن فع ععي تحديع ععد المفهع ععوم

االصط حي له ،ةيش ر

()2

ب ن األمن مهو مجموعة معن ايجعراءات التربويعة والوقائيعة والعقابيعة،

 -1جماك الدين أبو الفضل بن منظور ،ملدر سابه.

 -2علي بن فاي الجحني :االنحراف الفكري مسؤولية الجميع ،حولية كلية المعلمين ،العدد  ،12المجلد ،1
جامعة الملك خالد ،أبها ،أ أ  .202-167المملكة العربية السعودية2008 ،م.
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التي تتخعثها السعلطة لحمايعة العوطن والمعواطن داخليعا وخارجيعا انط قعا معن المبعادن التعي تعؤمن
به ععا األم ععة وال تتع ععارض أو تتن ععاقض م ععع المقاص ععد والمل ععاله المعت ع عرةم ،أم ععا

()1

فتع ععرف األم ععن:

مالحالة التعي تتعوفر حع ن ال يقعع فعي الع د إخع ك بالنظعام الععام ،سعواء فعي صعورة جعرائم يعاقعب

عل ها القانون أم في صورة نشا خط ر يدعو إلى اتخاذ التداب ر الوقائيعة واألمنيعة واالجتماعيعة
حتى يمنع النشا الخطرم.
عر ،تقععوك :فكععر فععي األمععر ،أعمععل
أمععا ملععطله الفكععر بفععته الفععاء مععن فعععل فكععر يفكععر فكع ا
العقل ةيعه ،ورتعب بععض معا يعلعم ليلعل بعه إلعى مجهعوك ،كمعا يع تي الفكعر بكسعر الفعاء والمعنعى
واحد ،والفته ةيه أفله من الكسر

()2

عماك َّ
ظر في الشيء(.)3
الن ت
و ُ
الفكر في اللغة معنال :إ ُ

أمعا ماألمن الفكريم فهعو مكعون معن ماألمعنم ومالفكعرم ،وهعثا الملعطله قعد تعم تعريفعه معن
َّ

ق ل عدة باحث ن ،ةيعرفه (المجثوب2009 ،م) ب نه :مت م ن خلو األفكعار وعقعوك أفعراد المجتمعع
من كل فكر فائب ومعتقد خاطئ ،مما قد يشكل خط ار على حياة الفعرد والجماععة ،وبمعا يهعدف
إلى تحق ه األمن واالستقرار في الحياة االجتماعيةم.
وممععا سع ه يتضععه أن األمععن الفكععري بمعنععال الشععامل هععو سع مة وخلععو وتع م ن فكععر أفعراد
المجتمع من األفكار المنحرفة والدخ لة ،األمر الثي يؤدي إلى األمن ووقايعة أفعراد المجتمعع معن

االنحراف والجريمة.

أهداف األمن الفكري:

يهدف األمن الفكري في المجتمع إلى الحفاظ على هويته وتمك ن الثوابت التي تمثل

القاعدة التي ي نى عل ها ،وهي تربط ب ن أفرادل وتحدد سلوكهم وردود أفعالهم تجال األحداي

المختلفة التي تمر بالمجتمع ،كما أنها تضمن بقاءل وتمنحه استق له وتم ل .واألمن الفكري
 -1ف رين جماك :األمن الفكري -ما بين الفجوة الرقمية وحروب األجيال ،-دار الع للنشر والتوزيع ،عمان،
2021م.

 -2جماك الدين أبو الفضل بن منظور ،ملدر سابه.
 -3مجد الدين محمد الف روزآبادي :القاموس المحيط ،دار األرقم،
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يهدف أيضا إلى حماية عقوك أفراد المجتمع من الغ و الفكري ،واالنحراف الثقافي ،والتلدي
لكل ما يؤدي إلى زع عة األمن المجتمعي والمساك ب من الوطن والمجتمع

()1

(نلر،

2016م) .ويرى الباحث أن األمن الفكري هو إط ق للحريات ،والحوار مع الثقافات ،وتكري

التفاهم والتسامه ،وتحق ه التنمية والرفا ية وايسهام في حل المشك ت في إطار الثوابت

والمسؤولية ولي

الملادرة والتض ه الم عوم.

مصادر تهديد األمن الفكري ووسائل التصدي هلا:

لقععد تعععددت ملععادر تهديععد األمععن الفكععري واختلفععت بععاخت ف جماعععات التطععرف الفكععري

الععثين يث ععرون الفععتن ويععدعون إلععى فرقععة المجتمععع مععن خ ع ك ال ععث ايع مععي واينترنععت بس ع ب
العولمعة وعلعر تعدفه المعلومعات بكثافعة .فقعد أصعبه اللجعوء إلعى اسعتراتيجية اجتماعيعة متكاملععة

عر ملحععا للمسععاهمة فععي الحفععاظ علععى عقععوك الشععباب وغ ععرهم مععن الغ ع و الفكععري ،وتحل ع نهم
أمع ا

ثقاةيا من خ ك المعلومات اللحيحة التي ت يد الوعي الفكري واألمني لديهم(.)2

م ععا أن الع عربط بع ع ن األم ععن ال ععوطني واألم ععن الفك ععري يعن ععي تع ع م ن الدول ععة والحف ععاظ عل ععى

ملادر قوتها ،وإيجاد االسعتراتيجيات والخطعط الشعاملة التعي تكفعل تحق عه هعثا األمعن ،ومواجهعة
ععل م ععا يه ععدد الهويع ععة الوطني ععة وت ن ععي أفكع ععار هدام ععة ت ععنعك

س ععلبا علع ععى جمي ععع من ععاحي الحيع ععاة

المختلفة ،ألن الهوية تمثل ثوابت األمة من يم ومعتقدات وعادات  ،وال بد من وسائل وقائية،
()3

وأخرى ع جية تستخدم لحماية األمن الفكري على النحو امتي:

 -1محمد يوسف نلر :دور ايدارة المدرسية في تع ي األمن الفكري لدى ط ب المعاهد الثانوية األزهرية
بمحافظة الغربية ،مجلة دراسات في التربية وعلم النفس ،العدد  ،72أبريل ،أ أ ،416 -379
2016م.

 -2ع د هللا بن محمد العمري ،مرجع سابه.
 -3فهد بن سلطان السلطان :التربية األمنية ودورها في تحقيق األمن الوطني  ،بحث مقدم إلى الندوة العلمية
ماألمن مسؤولية الجميعم ،األمن العام ،الرياض ،المملكة العربية السعودية2008 ،م.
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أوالً -الوسائل الوقائية:
 )1إ هار تعاليم ايس م التي تعدعو إلعى الوسعطية واالعتعداك ،وترسعيخ انتمعاء الشعباب
لهثا الدين.
 )2معرفة الشباب األفكار المنحرفعة وتحلع نهم ضعدها ألن الفكعر الهعدام ينتقعل بسعرعة
رة جدا وال مجاك لحجبه عن الناك.

 )3إتاح ععة الفرص ععة للح عوار الح ععر داخ ععل المجتم ععع ،واس ععتخدام الحج ععة وايقن ععاع لمواجه ععة
التطرف الفكري الثي يخل ب من المجتمع(.)1

 )4االهتمع ععام بتربيع ععة الشع ععباب فع ععي المع ععدارك والمسع ععاجد وال ع ععوت ومؤسسع ععات المجتمع ععع
األخرى.
 )5زيادة التفاعل ب ن المؤسسات التعليمية ومحيطها ،لجعلها مؤسسات رائدة في تعمعيم
التربية والمعرفة ،ومتابعة رسالتها السامية في تخريج المعواطن اللعاله ،والعثي يتهيع

ذهنيا واجتماعيا للتوافه مع متطلبات الحياة االجتماعية.
النظریات المفنرة لموضوع الدراسة:
نظریة الدور:
تعععد نظريععة الععدور مععن النظريععات الحديثععة فععي علععم االجتمععاع ،ويعت ععر العععالم بععوك ف اريععدي

 Paul Friedyأحعد أهعم منظعري هعثل النظريعة ،ح عث تؤكعد النظريعة علعى أن العدور يع عر ععن
سلوك يمارسه الفرد أو الجماعات في المواقف ال ومية( .)2وحسب منظور هثل النظرية فإن أداء
مؤسس ععة الدول ععة المختلف ععة ل ععدورها بل ععورة س ععليمة تتوا ععب م ععع متطلب ععات العل ععر ،يتح ععدد بم ععدى

اسععتجابة األف عراد ف عي المجتمععع وتفععاعلهم مععع أدائهععا ودورهععا فععي المجتمععع ،كععثلك تفتععرض نظريععة
العدور أن اضعطراب أداء المؤسسعات واألفعراد لعدورهم يعؤدي إلعى تعط عل بععض و عائف األنسععاق
 -1إب ار يم بن سليمان السليمان (2006م) دور ايدارات المدرسية في تعزیز األمن الفكري للطالب ،رسالة
ماجست ر غ ر منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.

2- Jeanne, C, (1993), Emile Durkhim (1858-1917), Journal international Bureau
of Education, Vol 23, No 1/2, pp 303-321.
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األخرى في المجتمع ،كما ترى نظرية الدور أن دور الفرد هو مجموعة من األفعاك والتلعرفات
التي يتعلمها إمعا بلعورة مقلعودة أو بشعكل ععارض معن خع ك موقعف يتضعمن تفعاع ( ،)1وإلعى
جان ععب م ععا س ع ه هن ععاك أيض عا ع ععدد م ععن المف ععا يم لنظري ععة ال ععدور ،وه ععي :متطلب ععات ال ععدور ،وه ععي
الواجبات ال زمة ألداء األدوار المطلوبة ،والتي تنشع معن خع ك المععاي ر الثقاةيعة واالجتماعيعة،
وتعم ععل ه ععثل المتطلب ععات عل ععى توج ععه الجماع ععات أو المؤسس ععات الرس ععمية عن ععد اختي ععارهم وس ععع هم
للقيعام ب دوارهععا المطلوبععة فععي المجتمععع؛ أي :أن كععل دور لععه متطلبععات محععددة يقععوم بهععا كععل مععن
يشغل الدور نفسه( .)2فدور المدرسة من األدوار التي تحددت في ضوء معاي ر تربويعة وتعليميعة
وضععحت مععا يجععب عل هععا القيععام بععه مععن تعلععيم وتربيععة ،والبحععث عععن أفضععل األسععال ب لتعلععيمهم،
وكعثلك أدوار الطلبعة فعي المدرسعة فعي التع امهم فعي التعليمعات واألنشعطة المدرسعية .نجعد أن هعثل

النظرية تقدم تفس ار لدور المدرسة في الوقاية من التطعرف الفكعري للطلبعة ،علعى اعتبعار َّ
أن دور

المدرسة تت ثر بالظروف والمسعتجدات ومتطلبعات المرحلعة ،فعدور المدرسعة فعي وقايعة الطلبعة معن

التطرف الفكري يت ثر بما لديها من إمكانيات بشرية ومادية وأسال ب وقائية ألداء دورهعا بالشعكل
المطلوب ،ومن خ ك منظعور نظريعة العدور يتحعدد دور المدرسعة بنعاء علعى العدور العثي تشعغله

ف ععي المجتم ععع ،ف ععدورها ف ععي الوقاي ععة م ععن التط ععرف الفك ععري يتطل ععب م ععن إدارة المدرس ععة ومعلم ه ععا

ومرفععديها وجميععع كوادرهععا امععت ك مهععارات ومعععارف حديثععة لتط يقهععا ،كمععا َّ
أن نظريععة الععدور مععن
خ ع ك أحععد افت ارضععاتها النظريععة تش ع ر إلععى أن أي خلععل فععي أداء دور المدرسععة فععي الوقايععة مععن

التطععرف الفكععري لععدى الطلبععة ،كانخفععاض كفععاءة معلم هععا وكادرهععا ايداري فععي الععدور المطلععوب

مععنهم ،قععد يكععون نتيجععة لغمععوض األدوار التععي يؤدوهععا ،وقععد يكععون هععثا الغمععوض نععاتج مععن عععدم
االهتمام بتدري هم وت ه لهم للقيام بهثا الدور بالشكل المطلوب .وفي السياق نفسه فإن عدم قعدرة

المؤسسات التعليمية علعى الوقايعة معن التطعرف الفكعري لعدى قطعاع الطلبعة يجعلهعم أ ثعر عرضعة

للتطرف الفكري.

 -1عايد الوريكات :نظریات علم الجریمة ،)2 ( ،عمان األردن ،دار الشروق للنشر2013 ،2 ،م.
 -2ذياب ال داينة ورافع الخريشة :نظریات علم الجریمة ،المدخل والتقييم والتطبيق ،كتاب مترجم ،دار الفكر
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن2013 ،م.
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نظریة الضبط االجتماعي (:)Hirshi

من أبرز رواد نظرية الضبط االجتماعي عالم االجتماع األمريكي ه رفي  Hirshiالثي

وضع أس

هثل النظرية ،والتي تتم

بط يعتها االجتماعية ،ح ث يؤكد ه رفي في هثل

النظرية على الط يعة اينسانية ألفراد المجتمع ،فجميع أفراد المجتمع حسب هثل النظرية

معرضون ليكونوا ضحايا للجريمة واالنحراف ،وهم قادرون على ارتكابها ،وقد حاولت النظرية
ايجابة عن األسئلة امتية :لماذا ال نرتكب هثا الجرم؟ ولماذا أغلب األفراد ال ينحرفون؟ ما

العوامل التي تمنع الفرد من ارتكاب الجريمة؟ واقتري ه رفي ل جابة عن هثل األسئلة أن
روابط الفرد مع المجتمع المحيط به هي التي تؤثر في انضبا هثا الفرد أو انحرافه(.)1
ويمكن القوك تبعا لهثل النظرية أن التطرف لدى األفراد يعتمد على نوعية الع قة ب ن
الفرد ومؤسسات التنشئة االجتماعة ،والتي يتواصل مع أفرادها ويتفاعل معهم في مثل األسرة
والمدرسة والجامعة وغ رها ،فإذا كانت الع قة ب نهم قوية وم نية على أس

سليمة فتكون

احتمالية التطرف قل لة ،أما إذا كانت الع قة ضعيفة وال تمارك مؤسسات التنشئة االجتماعية

دورها بشكل صحيه فتكون احتمالية التطرف أ ثر.
النظریة البنائية الوظيفية:

تقدم النظرية ال نائية الو يفية منحنى آخر لفهم دور المدرسة في الوقاية من التطرف

لدى ط بها ،ح ث الترك

على المدرسة ك حد المكونات األساسية في المجتمع ،والتي تمتلك

من األدوار والو ائف ما يمكنها من تحق ه االستقرار داخل المجتمع ،وبالنظر إلى مشكلة
التطرف وانتشارها كمشكلة اجتماعية وأمنية توصف بالخطورة في المجتمع؛ يمكن الت د على

أن امت ك أفراد المجتمع الوعي الكافي من خطورة التطرف يحد من فرأ انتشارها وت ث رها
السل ي على المجتمع ،إذ تمثل المدرسة وفقا للنظرية نسقا فرعيا داخل المجتمع ،وتؤس
النظرية على مفهوم النسه الثي يعد الرك ة الفكرية الثي قامت عليه النظرية ،وتعتمد النظرية
1- Hirschi، t. : Causes of Delinquency: Berkeley: university of Berkeley press,
1996.
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الو يفية بلفة أساسية على فكرة النسه العضوي ح ث يمكن النظر إلى المؤسسات في

المجتمع باعتبارها نسقا أو ك متكام يتكون من أج اء مثل الكائن الحي(.)1

ومن ثم فإن تناوك دور المدرسة ك حد قطاعات المجتمع وكنسه فرعي في المجتمع

يمكننا من الت د على أهم تها في حفظ التوازن داخل المجتمع األ ر من خ ك التعاضد
والتعاون الو يفي مع األنساق الفرعية األخرى في المجتمع كالنسه األمني والنسه االقتلادي

وغ رها من األنساق المؤثرة في المجتمع ،وعلى الجانب امخر فإن المؤسسات التعليمية من
ح ث و يفتها في المجتمع يمكن أ ن تقوم بتنمية وتطوير أسال ب التوعية للطلبة وتثقيفهم في
النواحي األمنية ما يمكنها من الوقاية من التطرف.
نظریة االختالط التفاضلي (سذرالند):
تعععد نظريععة االخععت

التفاضععلي لعععالم االجتمععاع األمريكععي مسععثرالندم  Sutherlandمععن

أهععم النظريععات التععي تضععع فععي ع ع ن االعتبععار االتجععال النفسععي واالتجععال االجتمععاعي فععي تفس ع ر

السععلوكيات المنحرفععة ،وقععد قع َّعدم مسععثرالندم نظريت ععه فععي المخالطععة التفاضععلية أو المغععايرة؛ به ععدف

تفسع ر أفععكاك االنح عراف السععلوكي ،ولتفس ع ر أسععباب التبععاين واالخععت ف فععي معععدالت االنح عراف
ويرج ععع مس ععثرالندم سع ع ب االنح ارف ععات الس ععلوكية الفردي ععة إل ععى (المخالط ععة
ب ععاخت ف المجتمع ععاتُ ،
الفاصععلة)  ،Differential Associationوتفت ععرض هععثل النظريععة عععدة افت ارضععات ،منه ععا أن
السعلوك المنحعرف مكتسعب وغ عر معوروي ،ويعتم تعلعم االنحعراف معن عمليعات االتلعاك والتفاعععل
االجتماعي مع ال ئة المحيطة التي يرتبط ف ها الفرد بع قات وثيقة ،وتت ثر عملية التعلم بكثافعة

المخالطة لمرتك ي السلوك االنحرافي(.)2

ويرى سثرالند أن احتماك لجوء الشخص إلى السلوك المنحرف ي داد إذا اخعتلط بجماععة
مععن الن عاك تسععودها الم ععوك ايجراميععة ،وبانفلععاله عععن الجماعععات التععي يسععودها الحععرأ علععى
 -1عايد الوريكات ،مرجع سابه.
2- Sutherland, E. & Cressy, D: Principles of Criminology, 9Edition, J.B, Lippincot
Company, New York, 1974.

[]294

الفكر الشرطي  -اجمللد رقم ( - )30العدد رقم ( )118يوليو 2021م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احترام القعانون ،وهعثا االخعت

بمجموععة معن المجعرم ن هعو العثي يعدفع الفعرد إلعى تعلعم السعلوك

المنحرف والقيام به ،علعى اعتبعار أن السعلوك المنحعرف ُيعتعلم ععن طريعه التعامعل معع أفعخاأ
آخرين تجمعهم ع قات ودية وثيقة(.)1
وتبععا لهععثل النظريععة ،فععإن دور المدرسععة يتحععدد فععي وقايععة الطلبععة مععن التطععرف مععن خع ك

دورها في توعية الطلبة من خطورة االخت

باألفراد المتطرف ن ومن ذوي السلوكيات المشع وهة

في المجتمع.
نظریة التعلم االجتماعي:

تعد نظرية التعلم االجتماعي من النظريات الرائدة في علم االجتماع ،فقد وضع كل من

رونالد أ رز وب رج

عام 1966م أس

هثل النظرية ،وقد رك ت نظرية التعلم االجتماعي

على أهمية التفاعل االجتماعي ،وأفارت إلى أن السلوك المنحرف يتم تعلمه في المواقف غ ر
االجتماعية التي تع ز أو تم
امخرين يع ز أو يم

ذلك من خ ك التفاعل االجتماعي ،في ح ن أن سلوك

ذلك السلوك ،إن تعلم السلوك المنحرف يشمل االتجاهات واألمور

الفنية وتجنب ايجراءات ،وهثل من و ائف المع زات المتوفرة والفاعلة والموجودة ،وإن الط يعة
المحددة للسلوك المتعلم وتكرار حدوثه ما هو إال و يفة للمفردات المتوفرة والفاعلة،
واالتجاهات السوية وغ ر السوية للمعاي ر واألحكام والتعريفات التي وقعت في الماضي
وصاح ت التع ي (.)2
وتبعا لثلك فإن نظرية التعلم االجتماعي ترى أن التطرف يعد سلوكا متعلما ،ويتم تعلمه
من خ ك التقل د والمحا اة بشكل غ ر مبافر ،وإن التطرف ي داد من خ ك التع ي  ،ويضعف

من خ ك العقاب.

 -1أسماء ع د هللا التويجري2011( ،م) الخصائص االجتماعية واالقتصادية للعائدات للجریمة ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

 -2عايد الوريكات (2014م) .علم النفس الجنائي .)1 ( .دار وائل للنشر والتوزيع :عمان2014 ،م.

[]295

دور املدرسة يف الوقاية من التطرف الفكري  ...................................................الرائد عبد الرمحن الشامسي

الدارسات السابقة:

يتضمن هثا الج ء من الدراسة عرضا ألهم الدراسات التي توضه أهمية المدرسة والدور

االجتماعي لها ،والت ث ر البالغ الثي يمكن أن تحدثه في فخليات األفراد وسلوكهم ،والهدف
من عرض هثل الدراسات إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لألس

التربوية للمدرسة

والميادين والموضوعات المتعددة التي تندرج تحتها تمه دا لت د أهمية دورها في الحد من

التطرف واالنحراف السلوكي والفكري بكافة صورل ،وس تم عرض الدراسات السابقة العربية
واألجن ية وبالشكل امتي:
أجرى (البكار والخطايبة2018 ،م)

()1

دراسة بعنوان "العوامل المؤدية إلى التطرف

في األسرة وسبل تحصين األبناء منها من وجهة نظر الشباب الجامعي في جامعة البلقاء

التطبيقية -دراسة سوسيولوجية .-وكان الهدف الرئي

للدراسة هو التعرف على العوامل

التي تقود إلى التَّطرف في األسرة األردنية ،والتعرف على س ل الوقاية منها من وجهة نظر
الطلبة في جامعة ال لقاء التَّط يقية ،اعتمدت الدراسة على منهج المسه االجتماعي بالع نة،

واستخدام أداة االستبانة التي تم تط يقها على ع نة مكونة من ( )207طالبا وطالبة تم اختيارهم

عشوائيا من طلبة جامعة ال لقاء التَّط يقية ،وقد أ هرت نتائج الدراسة أن من أهم العوامل
المؤدية للتطرف هو تدني المستوى االقتلادي لألسرة ،وزيادة وت رة التغ ر االجتماعي .وب نت

الدراسة أن لألسرة دور أساسي في تحل ن أبناءها من التطرف وتوع تهم بالمخاطر المترتبة

من التَّطرف ،إضافة دور األسرة والمدرسة في تنمية فعور األبناء بالمسؤولية االجتماعية،
وتنمية يم التسامه الديني عندهم ،وب نت الدراسة أن من أهم العوامل المؤدية لتطرف األبناء

تتمثل في عدم اهتمام األسرة باألبناء ومعاملتهم بطريقة س ئة ون ثها لهم ،وعدم مراق تها
لتلرفات األبناء ،وملاحبة األبناء في األسرة لرفاق السوء.

 -1عاصم البكار ويوسف الخطايبة  :العوامل المؤدية إلى التطرف في األسرة وس ل تحل ن األبناء منها من
وجهة نظر الشباب الجامعي في جامعة ال لقاء التط يقية -دراسة سوس ولوجية ،-مجلة الجامعة ايسالمية
للدراسات ايننانية ،المجلد ( )26العدد ( ،)2أ أ  ،506 – 480غ ة ،فلسط ن2018 ،م.
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قام (الربيعان وال بون،

2018م)()1

بدراسة بعنوان مدور جامعة حائل في وقاية الشباب

من مظاهر التطرف الفكريم ،وهدفت هثل الدراسة بشكل رئي

إلى التعرف على دور جامعة

حائل في المملكة العربية السعودية في وقاية طلبة الجامعة من مظاهر التطرف الفكري،
واعتمدت الدراسة على استخدام المنهج المسحي ،واالعتماد على االستبانة ك داة للدراسة لجمع
ال يانات من ع نة الدراسة ،وتكونت ع نة الدراسة من ( )162من أعضاء ه ئة التدري

في

جامعة حائل ،وأ هرت النتائج أن دور جامعة حائل ك حد الجامعات النافئة في المملكة

العربية السعودية في وقاية الشباب من التطرف الفكري قد جاءت بدرجة متوسطة ،وأ هرت

النتائج وجود فروق ذات داللة إحلائية في مستوى إجابات ع نة الدراسة نحو دور جامعة

حائل في المملكة العربية السعودية في وقاية طلبة الجامعة من مظاهر التطرف الفكري تع ى
لمتغ ر عدد سنوات الخ رة وللاله فئة أعضاء ه ئة التدري

من فئة الخ رة (أقل من 5

سنوات) ،كما كشفت النتائج عن وجود ع قة عكسية ب ن متوسط تقديرات أعضاء ه ئة
التدري

لدور جامعة حائل في وقاية الشباب من مظاهر التطرف الفكري ،ودرجة التحديات

التي تواجهها.
دراسة غروسمان )(Grossman, 2018

()2

بعنوان مدور األسرة والمجتمع المدني في

الكشف عن التطرف وتعزیز االنفصال عن التطرف العنيفم .هدفت هثل الدراسة إلى التعرف
على دور األسر ومؤسسات المجتمع المدني في أستراليا في مكافحة التطرف العنيف،

باعتبارها قوة داعمة لجهود الدولة في مكافحة التطرف ،اعتمدت الدراسة على أسلوب
المقاب ت المعمقة التي تم إج اراها مع ( )30خ ر تم اختيارهم من األسر وأعضاء من
 -1سعود الربيعان ومحمد سليم ال بون :دور جامعة حائل في وقاية الشباب من مظاهر التطرف الفكري ،مجلة
دراسات ،المجلد ( )45العدد ( ،)4الجامعة األردنية ،عمان ،األردن2018 ،م.

2- Grossman, Michele : The Role of Families and Civil Society in Detecting

Radicalization and Promoting Disengagement from Violent Extremism,
https://www.thegctf.

Forum,

Counterterrorism

Global

org/Portals/1/Documents.2018.
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مؤسسات المجتمع المدني في أستراليا ،وب نت نتائج هثل الدراسة أهمية األسرة ومؤسسات

المجتمع المدني كمكون أساسي في المجتمع يمكن من خ له معالجة الكث ر من المشك ت
االجتماعية التي تجعل األفراد عرضة للتطرف في المجتمع ،وإن من أهم امليات التي يمكن

أن تتبعها األسر ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة خطر التطرف تتمثل أوال في التدخل

المبكر لمعالجة مشك ت الشباب المتطرف ن ،وإجراء الحوار الهادف معهم يعادة ايدماج
االجتماعي ،وتقديم أفكاك الدعم والمشاركة االجتماعية للشباب كإجراء وقائي من أخطار
انضمامهم للجماعات المتطرفة.
د ارسععة (الطيععار2017 ،م)

()1

بعنعوانم دور المدرسااة الثانویااة فااي تعزیااز الااوعي األمنااي

للوقايااة ماان التطاارف الفكااريم .هععدفت الد ارسععة إلعى التعععرف علععى مظععاهر التطععرف الفكععري لععدى
ط ع ب المرحل ععة الثانوي ععة ،والكش ععف ع ععن العوام ععل الم ععؤثرة ف ععي دور المدرس ععة الثانوي ععة ف ععي تع ي ع

الععوعي األمنععي لوقايععة الطلبععة مععن التطععرف الفكععري ،وكععثلك التعععرف علععى الفععروق ذات الداللععة
ايحل ععائية إن وجع ععدت بع ع ن اسع ععتجابات أفع عراد ع نع عة الد ارسع ععة التع ععي تختل ععف بع ععاخت ف متغ راتهع ععا
الشخلية (المسمى الو يفي ،العمر ،نوع المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخ رة فعي مجعاك العمعل

الحالي) ،وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدمت االستبانة ك داة لجمع ال يانعات ،وقعد
بلغ العدد ايجمالي لع نة الدراسة العشوائية بعد توزيع االستبانة على ع نة قوامها ( )384فردا
مع ععوزع ن علع ععى النحع ععو امتع ععي )32( :مع ععدير مدرسع ععة ،و( )65وك ع ععل مدرسع ععة ،و( )238معلمع ععا،
و( )23مرفععدا ط بيععا ،و( )26مشعرفا تربويععا ،وقععد توصععلت نتععائج الد ارسععة إلععى أن أهععم مظععاهر
التطععرف الفكععري لععدى ط ع ب المرحلععة الثانويععة هععي الم ععل إلععى االنع اليععة والتعامععل مععع امخ عرين

بغلظ ععة ،ورفع عض المناقش ععة وتبع ععادك الع عرأي والم ع ععل إل ععى العدوانيع ععة ،كم ععا ب نع ععت أن أه ععم األسع ععال ب
المقترح ععة لتفع ععل دور المدرس ععة الثانوي ععة ف ععي تع ي ع ال ععوعي األمن ععي ووقاي ععة الطلب ععة م ععن التط ععرف

الفكععري يتمثععل فععي :ترك ع المدرسععة علععى أهميععة الحعوار الفكععري بع ن الطع ب ،ومراجعععة مقععررات
المرحلة الثانوية ،وإضافة ما ي يد من الوعي األمني ويقلل من التطرف الفكري لدى الطلبة.

 -1مهند بن سعود بن دخ ل الطيار :دور ايدارة المدرسية في تفعيل التربية األمنية من وجهة نظر المشرفين
التربویين بايدارة العامة للتربية والتعليم بمدينة الریاض ،رسالة ماجست ر غ ر منشورة ،جامعة ايمام محمد

بن سعود ايس مية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية2017 ،م.
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د ارسععة (دينععو2017 ،م)

()1

بعنااواو "دور مااديري المااادارس الخاصااة فاااي تعزیااز األمااان

الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمااو" .هعدفت هعثل
الد ارسععة إلععى التعععرف إلععى دور مععديري المععدارك الخاصععة فععي تع ي ع األمععن الفكععري لععدى طلبععة

المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلم ن فعي العاصعمة عمعان ،والتععرف علعى اخعت ف وجهعات

النظععر بععاخت ف متغ عرات (الجععن  ،والمؤهععل العلمععي ،وعععدد سععنوات الخ عرة) ،ولتحق ععه أهععداف
الدراسة تم استخدام المنهج الوصعفي المسعحي ،وتعم تطعوير اسعتبانة وتوزيعهعا علعى ع نعة تكونعت
من ( )386معلما ومعلمة ،وأ هرت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية الستجابة المعلم ن
لععدور مععديري المععدارك الخاصععة الثانويععة فععي تع يع األمععن الفكععري للطع ب فععي العاصععمة عمععان

جاءت بدرجة متوسطة ،كما أ هرت النتائج عدم وجود فروق ب ن متوسطات اسعتجابة المعلمع ن

تع ى لمتغ رات الجن  ،والمؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخ رة.
دراسة داف دوف )(Davydov, 2017

()2

بعنعوان مأسباب التطارف لادى الشاباب وطارق

الوقايااة منااه فااي المجااال التربااويم ،وكععان الهععدف ال عرئي

مععن هععثل الد ارسععة هععو التعععرف علععى

األس ععباب االجتماعي ععة للتط ععرف ل ععدى الش ععباب ف ععي األسع عرة الروس ععية ،والكش ععف ع ععن أه ععم الط ععرق

التربوي ععة للوقايع ععة والح ععد مع ععن التط ععرف لع ععدى الش ععباب ،اعتمع ععدت الد ارس ععة علع ععى الم ععنهج الوصع ععفي
التحل لي ،واستخدام أداة المقابلة وأسلوب الجماعات ال ؤرية لجمعع ال يانعات معن ( )70خ عر فعي
مجاك مكافحعة التطعرف ،أ هعرت نتعائج هعثل الد ارسعة أن معن أهعم العوامعل المؤديعة للتطعرف لعدى

الشباب تعود إ لعى تعدني دور األسعرة والمدرسعة فعي التنشعئة اللعحيحة لألبنعاء ،وتع ثر األبنعاء فعي

األس عرة بالثقافععات األخععرى ،وتععدني المسععتوى االقتلععادي لألسععر ،وانتشععار البطالععة ب ع ن الشععباب،

وتدني مستوى يم التسامه ب ن أفراد المجتمع.

 -1آالء دينو :دور مديري المدارس الخاصة في تعزیز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة من وجهة
نظر المعلمين في العاصمة عماو .رسالة ماجست ر ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن2017 ،م.

2- Davydov D.G: The Causes of Youth Extremism and Ways to Prevent It in the
Educational Environment,. Russian Education & Society, Volume 57, 2018Issue 3, Pages 146-162, Published online: 13 Jul 2018
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دراسة (نلر2016 ،م)

()1

بعنوان مدور ايدارة المدرسية في تعزیز األمان الفكاري لادى

طااالب المعاهااد الثانویااة األبهریااة بمحافظااة ال ربيااةم .هععدفت الد ارسععة إلععى التعععرف علععى دور

ايدارة المدرسية في تع ي األمن الفكري لدى ط ب المعاهد الثانوية األزهرية بمحافظة الغربية

م ععن خ ع ك تفاع ععل ايدارة المدرس ععية م ععع (األس عرة ،المعل ععم ،األنش ععطة الط بي ععة) ،والوق ععوف عل ععى

األسال ب التربوية التي تطبقها ايدارة المدرسية لتع ي مفهعوم األمعن الفكعري لعدى الطلبعة ،والتعي

تع ى لمتغ رات (الو يفة ،التخلص ،وسنوات الخ رة) ،وقد اعتمعدت الد ارسعة المعنهج الوصعفي،

وتم استخدم االستبانة كع داة للد ارسعة الم دانيعة ،وأ هعرت نتعائج الد ارسعة أن اسعتجابات أفعراد ع نعة

الد ارس ععة عل ععى إجم ععالي مج ععاالت االس ععتبانة ج ععاءت بدرج ععة متوس ععطة ،وج ععاء ف ععي المرتب ععة األول ععى

تط ه إدارة المدرسة األسال ب التربوية لتع ي األمن الفكري للطلبعة بدرجعة متوسعطة ،وجعاء فعي
المرتبة الثانية مجاك تفع ل دور األسرة في تع ي األمعن الفكعري للطع ب بدرجعة متوسعطة ،وفعي

المرتبة الثالثة مجاك تفع ل دور المعلم في تع ي األمن الفكري للط ب بدرجعة متوسعطة ،وجعاء

مج ععاك تفع ععل األنش ععطة الط بي ععة ف ععي تع يع ع األم ععن الفك ععري للطلب ععة ف ععي المرتب ععة الرابع ععة بدرج ععة
متوسطة ،وأوصت الدراسة بالعمل على عقد دورات تدري ية للمعلم ن ل يعادة نمعوهم المعرفعي فعي

قض ععايا األم ععن الفك ععري المعاص ععر ،وتنوي ععع األنش ععطة الط بي ععة لتمكع ع ن الطلب ععة م ععن التفاع ععل م ععع

قضاياهم الفكرية واالجتماعية والسياسية ،وذلك لتع ي األمن الفكري لديهم.
دراسة (حسن2015 ،م)

()2

بعنوان مالتربية الوقائية للمؤسنات التربویة في مواجهة

التطرف الفكريم .هدفت هثل الد ارسة إلى التعرف على مفا يم التطرف والتربية الوقائية في

مواجهة مخاطر

اهرة التطرف الفكري والتعرف عليه ،وامثار السل ية على أفراد المجتمع،

وتوضيه أبرز التحديات التي تؤدي إلى نشر هثل األفكار ،وإبراز الدور الثي تقوم به
المؤسسات التربوية في األردن للتلدي لهثل الظاهرة ،اعتمدت الدراسة المنهج االستقرائي،

 -1محمد يوسف نلر :دور ايدارة المدرسية في تع ي األمن الفكري لدى ط ب المعاهد الثانوية األزهرية
بمحافظة الغربية ،مجلة دراسات في التربية وعلم النفس ،العدد  ،72أبريل ،أ أ ،416 -379
2016م.

 -2محمد حسن :التربية الوقائية للمؤسنات التربویة في مواجهة التطرف الفكري ،مجلة دراسات في التعليم
الجامعي ،العدد (2015 ،)31م.
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واالعتماد على الملادر الثانوية والرصد المكت ي لجمع ال يانات ،والتعرف إلى األسباب
واستخ أ النتائج ،وأ هرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التربوية جميعها ترفض

اهرة

التطرف الفكري ،وأن مواجهته تستل م تضافر جميع الجهود ،وأن من أهم أسبابه الجهل

وضعف الوازع الديني وللوقاية منه ،لثا فإن األسرة تعد المؤسسة األهم في مواجهة التطرف
الفكري من خ ك التربية السليمة وترسيخ القيم والمبادن ايس مية في تربية األبناء.
د ارسعة ))Carlsson & Sonnader, 2006

()1

مبعنعوان دور المؤسسعات التربويعة فعي

بنععاء فكععر اينسععانم ،والتععي رك ع ت علععى معرفععة دور المؤسسععات التعليميععة فععي الواليععات المتحععدة
األمريكية في بناء فكر اينسان ،ودورها في إععدادل لمواجهعة المشعك ت الحياتيعة ،ح عث أفعارت
إلى أن المؤسسات التعليمية لها دور ك ر في بناء الفكر والوعي األمني الثي يعوك عليه كث ع ار
فععي صععحة المعتقععد والعععي

بانسععجام داخععل نسععيج المجتمععع الواحععد ،وأ هععرت الد ارسععة أن الععوعي

الفكععري يه ععدي اينس ععان للسععلوك المتواف ععه م ععع مل ععلحته وملععلحة المجتم ععع ،وأن الم ععدارك تع ععد
الرك ة األساسية الثي يكتسب الطلبة من خ له العلم والمعرفة ،والسلوكيات الحسنة.
د ارسع ععة تارف ع ععد (2013

)Tardif,

()2

والتع ععي بعنع عوان مالحع عوار الثقع ععافي واألمع ععن الفكع ععري

والتطرف في الواليات المتحعدة األمريكيعةم .وهعدفت الد ارسعة إلعى معرفعة الظعروف المهعددة للثقافعة
الحقيقيع ععة والتع ععي تتمثع ععل فع ععي اللغع ععة ،والع ععدين ،والممارسع ععات الوطنيع ععة ،وقع ععدرة المجتمع ععع فع ععي حفع ععظ
فخل ته وفكرل في ل الظروف المتغ رة التي يعيشها الععالم ،وأ هعرت الد ارسعة أن األمعن بكعل
جوانبه الفكرية والثقاةية والسياسية تتحقه من خع ك قعدرة المجتمعع علعى الحفعاظ علعى فخلع ته
الحضع ععارية بع ععالرغم مع ععن التغ ع عرات والظع ععروف المتغع ععايرة التع ععي يعيشع ععها األفع عراد فع ععي ع ععل االنفتع ععاي

الحضاري.
1- Carlsson, Umb , Sonnader, O: The Role Of The educational Establishment,
Vol. 50, No. 5, P 326-334.

Journal of Intellectual Disability Research,
Norwich, U.K, 2006.

2- Tardif, J, C.,: Intercultural dialogue and Cultural Security, Foreign Affairs,
on

Available

Comity,

Scientific

Agoras

Planet

Internet.http://www.interculturaldialogue.eu/web/index.php, 2013.
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ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة:
تش ر الدراسات السابقة التي تم استعراضها إلى أن دور المدرسة في المجاالت المختلفعة
في المجتمع قعد حظعي باهتمعام العديعد معن البعاحث ن معن كافعة التخللعات ،إذ تناولعت د ارسعات
عديععدة الععدور الععثي تقععوم بععه المدرسععة فععي تعم ععه القععيم االجتماعيععة واألخ يععة والدينيععة والوطنيععة

في المجتمعع ،وت ع ن معن هعثل الد ارسعات أن دور المدرسعة فعي الحعد معن االنح ارفعات السعلوكية قعد
حظ ععي باهتم ععام الكث ععر م ععن الد ارس ععات دون تحدي ععد خط عوات أساس ععية واض ععحة المع ععالم يمك ععن م ععن

خ لها معرفة مدى مساهمتها في الحد من التطرف الفكري والوقاية منه لدى الطلبة ،فقد بحثت
د ارسععة (نلععر2016 ،م) بععدور ايدارة المدرسععية فععي تع يع األمععن الفكععري لععدى طع ب المعاهععد

الثانوي ععة األزهري ععة بمحافظ ععة الغربي ععة ،كم ععا بحث ععت د ارس ععة (الطي ععار2017 ،م) ف ععي دور المدرس ععة
الثانوية في تع ي الوعي األمني للوقاية من التطرف الفكري في المملكة العربية السععودية .كمعا

بحثع ععت د ارسع ععة (حسع ععن2015 ،م) فع ععي دور التربيع ععة الوقائيع ععة للمؤسسع ععات التربويع ععة فع ععي مواجهع ععة
التط ععرف الفك ععري ،وق ععد اس عتفاد الباح ععث م ععن ه ععثل الد ارس ععات ف ععي التع ععرف عل ععى مواض ععيع الد ارس ععة
ومتغ راتهعا واألسععال ب ايحلعائية لتحل ععل نتائجهععا ،وكعثلك فععي بنععاء فقعرات االسععتبانة ومجاالتهععا،
مععا اسععتفاد مععن النتععائج والتوصععيات والمقترحععات التععي خرجععت بهععا هععثل الدارسععات ،ومععن جانععب

آخ ععر أف ععاد الباح ععث م ععن ه ععثل الد ارس ععات ف ععي مج ععاك منهجي ععة البح ععث وأس ععلوبه ،فق ععد أس ععهمت تل ععك
الدراسات بإثراء هثل الدراسة بالخ رات الواردة ف ها.
ولعععل أهععم مععا يم ع هععثل الد ارسععة عععن الد ارسععات السععابقة أنهععا عن ععت بععدور المدرسععة علععى

وجععه التحديععد فععي الوقايععة مععن التطععرف الفكععري مععن وجهععة نظععر المعلم ع ن والطلبععة فععي المععدارك

الثانوية في إمارة الشارقة ،إذ لم يتم تناوك هعثا الموضعوع بهعثل اللعورة فعي الد ارسعات السعابقة -

في حعدود علعم الباحعث– إضعافة إلعى أنهعا تععد مكملعة لعبعض الد ارسعات السعابقة فعي موضعوعها،
وأنها دراسة جديدة في موضوعها تضاف إلى المكتبة العربية قد يستف د منها الباحثون والط ب

في تخللات العلوم االجتماعية.
وكثلك تتم

الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها الدراسة السوس ولوجية األولى

على المستوى المحلي التي بحثت في دور المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة
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المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة من وجهة نظر المعلم ن
والطلبة في المدارك الثانوية .كما تتم

هثل الدراسة عن الدراسات السابقة ب نه تم تط يقها

على فئة الطلبة في مرحلة المراهقة ،وهي المرحلة األ ثر ت ث ار بالتغ رات االجتماعية والثقاةية

في المجتمع ،وأ ثر تعرضا ألخطارها المختلفة .ولما كانت هثل الفئة من المجتمع في دولة

ايمارات تمثل فئة الشباب اللغار في مقت ل العمر ،وتشكل نسبة ك رة من طلبة المدراك

الثين سوف ينتقلون للمرحلة الجامعية كان ل اما ومن الضرورة بمكان بحث دور المدرسة
وكفاءتها في وقايتهم من التطرف.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحل لي ب سلوبه المسحي لتحق ه أهدافها ،ح ث تم
استخدام منهج المسه االجتماعي بالع نة للحلوك على ال يانات الم دانية من ع نة الدراسة
المستهدفة ،وتحل لها باستخدام أسال ب ايحلاء الوصفي والتحل لي .وتضمنت منهجية الدراسة

االعتماد على الملادر المكت ية للحلوك على األدبيات المرجعية والدراسات السابقة ل ناء

ايطار النظري للدراسة.

جمتمع الدراسة وعينتها:

مجتمااع الدراسااة :تكععون مجتمععع الد ارسععة المسععتهدف مععن مجتمعع ن متععنلف ن ،ح ععث تكععون

المجتمع األوك من معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في المدارك الحكومية والخاصة فعي إمعارة
الشارقة بدولعة ايمعارات العربيعة المتحعدة ،والبعالغ ععددهم ايجمعالي نحعو ( )2426معلعم ومعلمعة
(و ازرة التربيععة والتعلععيم-إدارة ايحلععاء المدرسععي2020 ،م) .أمععا الع نععة الثانيععة فقععد تكونععت مععن
ط ع ب وطالب ععات المرحل ععة الثانوي ععة ف ععي الم ععدارك الحكومي ععة والخاص ععة ف ععي إم ععارة الش ععارقة بدول ععة

ايمارات العربية المتحدة ،والبالغ عددهم ايجمالي نحو ( )30013طالب وطالبة (و ازرة التربيعة
والتعليم-إدارة ايحلاء المدرسي2020 ،م).
عينة الدراسة  :اتبعت الدراسة الختيار الع نة الدراسية أسلوب المعاينة العشوائية الطبقية

التناس ية الختيار أفراد ع نة الدراسة من مجتمع المعلم ن والمعلمات وكثلك من مجتمع الطلبة،
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ح ث تم تحديد ع نة الدراسة من المعلم ن والمعلمات بواقع ( ،)% 12.5أما ع نعة الد ارسعة معن
الطلبة من الجنس ن فقد تم تحديدها بنسبة (.)%5
عينااة الدراسااة االسااتطالعية :تععم تط ععه أداة الد ارسععة علععى ع نععة اسععتط عية مععن خععارج

ع ن ععة الد ارس ععة األساس ععية مكون ععة م ععن ( )30معلع عم ومعلم ععة ،وم ععن ( )50طال ععب وطالب ععة به ععدف

التحقه من خلائص اللدق والثبات ألداة الدراسة.

وبعع ععد الت ع ععد مع ععن صع ع حية أداة الد ارسع ععة للتط ع ععه مع ععن ح ع ععث تحق ع ععه األداة للخلع ععائص

السيكومترية وفقا لمعياري اللدق والثبات ،تم تط ه ( )300استبانة على المعلم ن والمعلمات
فععي المععدارك الثانويععة الحكوميععة والخاصععة ،وتط ععه ( )1500اسععتبانة علععى الطع ب والطالبععات
فععي المععدارك الثانويععة الحكوميععة والخاصععة فععي إمععارة الشععارقة ،وقععد اسععتمرت عمليععة التط ععه مععدة
ثمانية أسابيع متتالية أثناء الفلل الدراسي األوك والثاني من العام الدراسي 2020/2019م.
وبععد االنتهععاء مععن عمليععة التط عه تععم اسععترجاع ( )294اسععتبانة معن االسععتبانات التععي تععم
تط يقها على المعلم ن والمعلمات ،وبعد إجراء مراجعة وتعدق ه لل يانعات العواردة ف هعا تعم اسعتبعاد

( )10است يانات من التحل عل ايحلعائي ،وذلعك لععدم ا تمعاك ال يانعات ف هعا ،وبعثلك يكعون حجعم

الع نة النهائية من المعلمع ن ( )284معلعم ومعلمعة ،تمثعل معا نسع ته ( )% 11.70معن المجتمعع

ايحلائي للمعلم ن .وكثلك تم اسعترجاع ( )1432اسعتبانة معن الطلبعة والطالبعات ،وبععد إجعراء
مراجعععة وتععدق ه لل يانععات العواردة ف هععا تععم اسععتبعاد ( )28اسععتبانة مععن التحل ععل ايحلععائي ،وذلععك
لع ععدم ا تم ععاك ال يان ععات ف ه ععا ،وب ععثلك يك ععون حج ععم الع ن ععة النهائي ععة م ععن الطلب ععة ( )1404طال ععب

وطالبة ،تمثل ما نس ته ( )% 4.677من مجتمع الطلبة والطالبات .وةيما ي تي التوزيع النسع ي
لخل ععائص ع ن ععة الد ارس ععة م ععن المعلمع ع ن والمعلم ععات وفقع عا لمتغ ع عراتهم الشخل ععية والنوعي ععة ف ععي

الجدوك (.)1
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الجدول ()1
الخصائص الشخصية والنوعية ألفراد عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات في المرحلة

الثانویة في المدارس الح ومية والخاصة في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة
الفئة

العدد

الننبة المئویة ()%

المت ير

ذكر

126

44.40

أنثى

158

55.60

المجموع

284

100

تعليم عام (ح ومية)

135

52.50

تعليم خاص (خاصة)

149

47.50

المجموع

284

100

أقل من 5

94

33.10

10 - 5

89

31.30

15 - 11

61

21.50

أكثر من 15

40

14.10

المجموع

284

100

الجنس

نوع المدرسة

عدد سنوات الخبرة
"سنة"

ما يوضه الجدوك ( )2التوزيعع النسع ي لخلعائص أفعراد ع نعة الد ارسعة معن الطلبعة وفقعا
لمتغ راتهم الشخلية والدراسية في الجدوك (.)2
الجدول ()2

الخصائص الشخصية والنوعية ألفراد عينة الدراسة من الطلبة في المرحلة الثانویة في
المدارس الح ومية والخاصة في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة
المت ير
الجنس

الفئة

العدد

الننبة المئویة ()%

ذكر

658

46.90

أنثى

746

53.10

المجموع

1404

100.00
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المت ير
نوع المدرسة

الصف الدراسي

الفئة

العدد

الننبة المئویة ()%

تعليم عام (ح ومية)

649

46.20

تعليم خاص (خاصة)

755

53.80

المجموع

1404

100.00

العاشر

395

28.10

الحادي عشر

550

39.20

الثاني عشر

459

32.70

المجموع

1404

100.00

أداة الدراسة:
استخدمت االسعتبانة كع داة رئيسعة لجمعع بيانعات الد ارسعة ،باعتبارهعا أ ثعر م ءمعة لتحق عه
أهداف الدراسة وايجابة عن أسعئلتها ،وقعد تعم االعتمعاد علعى األسع

العلميعة ل نائهعا وإخضعاعها

الختبارات اللدق والثبات وفقا للخطوات ايجرائية امتية:
 -1بناء أداة الدراسة:

تععم بنععاء االسععتبانة انط قععا مععن موضععوع الد ارسععة وأهععدافها ،بعععد االط ع ع علععى األدبيععات

والد ارس ععات الس ععابقة وذات الل ععلة بموض ععوعها مث ععل د ارس ععة (نل ععر2016 ،م) ود ارس ععة (الطي ععار،
2017م) ،بايضافة إلعى االسعتفادة معن آراء المختلع ن فعي موضعوعها ،وتكونعت االسعتبانة معن
األج اء الرئيسة امتية:
الجاازء األول :ال يانععات األوليععة لع نتععي الد ارسععة مععن المعلم ع ن ،والطلبععة وتشععمل ال يانععات
الشخلية والنوعية والدراسية لهم.

الجزء الثاني :ويشمل على ( )35فقرة ،والتي توزعت على المحاور الفرعية امتية:

 -1المح ععور األوك :وق ععد خل ععص ه ععثا المح ععور لقي ععاك مدور المدرس ععة ف ععي الوقاي ععة م ععن
التط ععرف الفك ععري ل ععدى طلب ععة المرحل ععة الثانوي ععة ف ععي إم ععارة الش ععارقة بدول ععة ايم ععارات
العربية المتحدةم ،وافتمل هثا المحور على ( 15فقرة).
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 -2المحور الثاني :وقد خلص هثا المحور لقياك متحديات دور المدرسة فعي الوقايعة
من التطرف الفكعري لعدى طلبعة المرحلعة الثانويعة فعي إمعارة الشعارقة بدولعة ايمعارات
العربية المتحدةم ،وافتمل هثا المحور على ( 10فقرات).

 -3المحور الثالث :وقد خلص هثا المحور لقياك مالعوامعل المؤديعة للتطعرف الفكعري
لععدى طلبععة المرحلععة الثانويععة فععي إمععارة الشععارقة بدولععة ايمععارات العربيععة المتحععدةم،
وافتمل هثا المحور على ( 10فقرات).
اختبارات صدق وثبات أداة الدراسة:
 -1صدق األداة:

الصدق الظاهري :للتحقه معن اللعدق الظعاهري تعم ععرض االسعتبانة بلعورتها األوليعة

على ( )7من المحكم ن من أعضاء اله ئة التدريسية من المتخلل ن في العلوم االجتماعية
من الجامععات فعي دولعة ايمعارات العربيعة المتحعدة ،ومعن أصعحاب االختلعاأ معن المشعرف ن
التربععوي ن فععي إمععارة الشععارقة؛ وذلععك لتحديععد مععدى فععمولية الفقعرات ،وتحديععد مععدى صع حية كععل
فق عرة للقي ععاك ،وم ععدى م ءمته ععا للتط ععه .واس ععتنادا إل ععى الم حظ ععات والتوج ه ععات الت ععي أب ععداها
المحكم ععون ،ق ععام الباح ععث ب ععإجراء التع ععدي ت المطل ععوب عل ععى أداة الد ارس ععة ،والت ععي اتف ععه عل ه ععا
 %80من المحكم ن ،ح ث تم تعديل صياغة بعض الفقرات ،وإجراء حثف لبعضها ،وإضافة

بعض الفقرات الجديدة.

صدق البناء :للتحقه من صدق أداة الد ارسعة تعم تط عه األداة علعى الع نعة االسعتط عية

الت ععي تكون عت م ععن ( )30معل ععم ومعلم ععة ،وم ععن ( )50طال ععب وطالب ععة ،طل ععب م ععنهم ايجاب ععة عل ععى
فقع عرات االس ععتبانة ،وبع ععد اس ععتعادتها ت ععم التحقع ععه م ععن ص ععدق ال ن ععاء ،وذل ععك بحس ععاب معامع ععل

االرتبا

 Pearsonب ن الفقرات في كل مجاك ،والدرجة الكلية له.

 -1صاادق البنااااء للمحااور األول :دور المدرس ععة فععي الوقاي ععة مععن التطععرف الفك ععري لععدى طلب ععة
المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة.
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 Pearsonبع ن فقعرات المحعور األوك والخعاأ

يوضعه الجعدوك ( )3معامعل االرتبعا

بقي ععاك دور المدرس ععة ف ععي الوقاي ععة م ععن التط ععرف الفك ععري ل ععدى طلب ععة المرحل ععة الثانوي ععة ف ععي إم ععارة
الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة والدرجة الكلية للمحور:
الجدول ()3

معامالت االرتباط بين فقرات دور المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة
الثانویة في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة والدرجة الكلية للمحور

رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

المعلموو

الطلبة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

**0.55
**0.42
**0.47
**0.41
**0.60
**0.52
**0.48
**0.49
**0.55
**0.63
**0.64
**0.44
**0.47
**0.56
**0.45

**0.58
**0.68
**0.57
**0.44
**0.61
**0.49
**0.69
**0.59
**0.43
**0.40
**0.51
**0.56
**0.55
**0.45
**0.46

** دالة إحصائيا عند منتوى داللة (.)0.01

يتضه من النتائج في الجدوك ( )3أن معام ت االرتبا ب ن متوسط درجات كل فقرة

من فقرات المحور األوك والمتعله بقياك دور المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري لدى
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طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة مع المتوسط العام
لفقرات هثا المحور تتراوي ب ن ( 0.41و  )0.64حسب إجابات ع نة الدراسة من المعلم ن،

وهي معام ت ارتبا دالة إحلائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01ويتضه كثلك أن معام ت

االرتبا ب ن متوسط درجات كل فقرة من فقرات المحور األوك ،والمتعله بقياك دور المدرسة

في الوقاية من التطرف الفكري ل دى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات
العربية المتحدة مع المتوسط العام لفقرات هثا المحور تتراوي ب ن ( 0.40و )0.68حسب
إجابات ع نة الدراسة من الطلبة ،وهي معام ت ارتبا

(.)0.01

دالة إحلائيا عند مستوى داللة

 -2صدق البناء للمحور الثاني :تحديات دور المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري لدى
طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة.

 Pearsonبع ن فقعرات المحعور الثعاني والخعاأ

يوضعه الجعدوك ( )4معامعل االرتبعا

بقيععاك تحععديات دور المدرسععة فععي الوقايععة مععن التطععرف الفكععري لععدى طلبععة المرحلععة الثانويععة فععي
إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة والدرجة الكلية للمحور:
الجدول ()4

معامالت االرتباط بين فقرات تحديات دور المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة
المرحلة الثانویة في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة والدرجة الكلية للمحور
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6

المعلموو

الطلبة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

**0.41
**0.43
**0.51
**0.52
**0.64
**0.60

**0.59
**0.46
**0.56
**0.45
**0.55
**0.60
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رقم الفقرة
7
8
9
10

المعلموو

الطلبة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

**0.64
**0.46
**0.44
**0.59

**0.58
**0.65
**0.47
**0.62

** دالة إحصائيا عند منتوى داللة (.)0.01

يتضه من النتائج في الجدوك ( )4أن معام ت االرتبا ب ن متوسط درجات كل فقرة

من فقرات المحور األوك والمتعله بقياك تحديات دور المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري

لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة مع المتوسط العام

لفقرات هثا المحور تتراوي ب ن ( 0.41و  )0.60حسب إجابات ع نة الدراسة من المعلم ن،

وهي معام ت ارتبا دالة إحلائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01ويتضه كثلك أن معام ت

االرتبا ب ن متوسط درجات كل فقرة من فقرات المحور الثالث والمتعله بقياك تحديات دور

المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة
ايمارات العربية المتحدة مع المتوسط العام لفق ارت هثا للمحور تتراوي ب ن ( 0.45و)0.65

حسب إجابات ع نة الدراسة من الطلبة ،وهي معام ت ارتبا دالة إحلائيا عند مستوى داللة
(.)0.01
 -3صدق البناء للمحور الثالث :العوامل المؤدية للتطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية
في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة.
يوضعه الجعدوك ( )5معامعل االرتبعا

 Pearsonبع ن فقعرات المحعور الثالعث والخعاأ

بقيععاك العوامععل المؤديععة للتطععرف الفكععري لععدى طلبععة المرحلععة الثانويععة فععي إمععارة الشععارقة بدولععة
ايمارات العربية المتحدة والدرجة الكلية للمحور:
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الجدول ()5

معامالت االرتباط بين فقرات العوامل المؤدية للتطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة
في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة والدرجة الكلية للمحور

رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المعلموو

الطلبة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

**0.50
**0.54
**0.49
**0.55
**0.63
**0.51
**0.65
**0.54
**0.52
**0.71

**0.47
**0.64
**0.56
**0.46
**0.65
**0.51
**0.43
**0.42
**0.50
**0.48

** دالة إحصائيا عند منتوى داللة (.)0.01

يتضه من النتائج في الجدوك ( )5أن معام ت االرتبا ب ن متوسط درجات كل فقرة

من فقرات المحور األوك والمتعله بقياك العوامل المؤدية للتطرف الفكري لدى طلبة المرحلة
الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة مع المتوسط العام لفق ارت هثا المحور

تتراوي ب ن ( 0.49و )0.71حسب إجابات ع نة الدراسة من المعلم ن ،وهي معام ت ارتبا
دالة إحلائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01ويتضه كثلك أن معام ت االرتبا

ب ن متوسط

درجات كل فقرة من فقرات المحور الرابع ،والمتعله بقياك العوامل المؤدية للتطرف الفكري

لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة مع المتوسط العام

لفق ارت هثا للمحور تتراوي ب ن ( 0.42و )0.65حسب إجابات ع نة الدراسة من الطلبة ،وهي

معام ت ارتبا دالة إحلائيا عند مستوى داللة (.)0.01
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ثبات أداة الدراسة:
اسعتخدمت الد ارسعة للتحقعه مععن الثبعات ألداة الد ارسعة طريقعة االتسععاق العداخلي بع ن فقعرات
مجاالت أداة الدراسة ،إذ تعتمد هثل الطريقة على حساب مععام ت الثبعات باسعتخدام المععادالت
ايحلع ععائية المناسع ععبة ،ومع ععن أ ثع ععر المقع ععايي

المسع ععتخدمة لقيع ععاك الثبع ععات معامع ععل كرونبع ععا الفع ععا

)" ،(Cronbach Alpha "aوبعععد تط ععه هععثا االختبععار علععى ع نععة الد ارسععة االسععتط عية،

جع ععاءت يمع ععة معع ععام ت الث ع ع ع عات لمح ع ع ع ع عاور أداة الدراسع ع ع ع عة ولع ععألداة ككع ععل ،وكمع ععا هع ععو م ع ع عن فع ععي

الجع ع عدوك (.)6
الجدول رقم ()6
معامل الثبات (كرونباخ ألفا) لمجاالت أداة الدراسة ولألداة ك ل
المجاالت
دور المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري لدى
طلبة المرحلة الثانویة

تحديات دور المدرسة في الوقاية من التطرف

الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة

العوامل المؤدية للتطرف الفكري لدى طلبة المرحلة

الثانویة
األداة ك ل

عدد

من وجهة نظر
المعلمين

من وجهة نظر
الطلبة

الفقرات

معامل الثبات

(كرونباخ ألفا)

(كرونباخ ألفا)

15

0.810

0.857

10

0.735

0.864

10

0.775

0.851

35

0.864

0.923

معامل الثبات

يتضه من نتائج حساب ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة كرونبا ألفعا (Cronbach
)" Alpha "aفععي الجععدوك ( )6أن أداة الد ارسععة قععد حققععت درجععة مرتفعععة مععن الثبععات ،فقععد بلععغ
معامععل الثبععات الكلععي لععألداة  0.864مععن وجهععة نظععر ع نععة الد ارسععة مععن المعلمع ن ،وبلععغ معامععل
الثبات الكلي لألداة  0.923من وجهة نظعر ع نعة الد ارسعة معن الطلبعة ،وب نعت النتعائج تمتعع أداة
الد ارس ععة بكاف ععة محاوره ععا بدرج ععة مرتفع ععة م ععن الثب ععات ،ح ععث تراوح ععت ععيم مع ععام ت الثب ععات ب ع ن

( )0.810 - 0.725م ععن وجه ععة نظ ععر ع ن ععة الد ارس ععة م ععن المعلم ع ن ،وتراوح ععت ععيم مع ععام ت
الثبات ب ن ( )0.864 - 0.825من وجهة نظر ع نة الطلبة.
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وبناء على ما تقدم من نتعائج اللعدق والثبعات وصعدق المحكمع ن يتضعه أن أداة الد ارسعة

(االست يان) تتمتع بإمكانية تط يقها واالعتماد عل ها ،والوثوق من النتائج التي ستسفر عنها.
األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

تم تلنيف إجابات فقرات محاور الدراسة في الج ء الثاني من أداة الدراسة وفقا لمقيعاك

ليكعرت الخماسعي ( ،)Likertوحعدد بخمع

إجابعات حسععب أوزانهعا رقميعا وحسعب درجعة الموافقععة،

وعلى النحو امتي:
المنتوى

الدرجة

(موافق بشدة)

( 5درجات).

(موافق)

( 4درجات).

(محايد)

( 3درجات).

(غير موافق)

(درجتاو).

(غير موافق بشدة)

(درجة واحدة).

واالعتماد على المقياك امتي لتحديد مستوى إجابات ع نة الدراسة نحو محاور أداة

الدراسة :ح ث يكون المستوى منخفضا للمتوسطات الحسابية ضمن الفترة ( ،)2.33-1ويكون

المستوى متوسطا ضمن الفترة ( ،)3.67-2.34ويكون المستوى مرتفعا ضمن الفترة (-3.68
.)5.00

وقد تم معالجة جميع فقرات أداة الدراسة السل ية واييجابية للحلوك على نسه واحد

لمستوى ايجابة ،وذلك بعك

المقياك للفقرات السالبة إن وجدت .وعالجت الدراسة ال يانات

التي تم الحلوك عل ها من الدراسة الم دانية إحلائيا ،باستخدام ال رنامج ايحلائي للعلوم
االجتماعية  ، SPSSح ث تم ترم

متغ رات الدراسة بطريقة واضحة ،ثم إدخاك ال يانات إلى

ال رنامج.
ول جابة عن أسئلة الدراسة ،استخدمت األسال ب ايحلائية امتية:
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 )1مقايي ايحلاء الوصفي ( :)Descriptive Statistic Measuresوذلك
لوصف خلائص ع نة الدراسة ،اعتمادا على التك اررات والنسب المئوية .ولمعرفة
المتوسطات الحسابية ،والمتوسط الحسابي العام للمجاك ،لمعرفة مستوى إجابات
أفراد ع نة الدراسة على كل فقرة من فقرات مجاالت أداة الدراسة ،وتم حساب
االنحرافات المعيارية يجابات أفراد ع نة الدراسة على فقرات محاور أداة الدراسة
لتحديد مدى االتساق في االجابة ،فكلما كانت يمة االنحراف المعياري ل جابات
قريبة من اللفر دك ذلك على ترك ايجابات ،وانخفض تشتتها عن الوسط
الحسابي.

اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

النتائج المتعلقة بالنؤال األول :ما دور المدرسة في الوقاية من التطرف الفكاري لادى

طلبة المرحلة الثانویة في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة؟

ل جابة عن السؤاك األوك للدراسة تم إيجاد المتوسطات الحسعابية واالنح ارفعات المعياريعة

والمستوى يجابات ع نة الدراسة من المعلم ن والطلبة نحو محور دور المدرسة في الوقايعة معن
التطرف الفكري ،علما ب ن أداة المحور قد تضمن  15فقرة ،والجدوك ( )8يوضه هثل النتائج.
الجدول رقم ()7

المتوسطات الحنابية واالنحرافات المعياریة يجابات عينة الدراسة نحو دور المدرسة في
الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة في إمارة الشارقة بدولة ايمارات
العربية المتحدة
من وجهة نظر المعلمين
الرقم

1

2

الفقرة
تنهم المدرسة في نشر
ثقافة الحوار واحترام الرأي
وتقبل الرأي الخر بين
الطلبة
تهتم المدرسة بتعميق القيم
األخالقية الحميدة وااللتزام

من وجهة نظر الطلبة

االنحراف
المعياري

المنتوى
حنب
المتوسط

3.34

1.20

متوسط

3.51

3.23

1.18

متوسط

3.46

المتوسط
الحنابي
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المتوسط
الحنابي

االنحراف
المعياري

المنتوى
حنب
المتوسط

1.09

متوسط

0.77

متوسط
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من وجهة نظر المعلمين
الرقم

الفقرة

االنحراف
المعياري

المنتوى
حنب
المتوسط

3.57

1.18

متوسط

3.54

4.44

0.83

مرتفع

4.24

0.74

3.28

1.31

متوسط

3.55

0.89

متوسط

3.44

1.06

متوسط

3.66

0.89

متوسط

3.03

1.30

متوسط

3.52

1.07

متوسط

3.13

1.10

متوسط

3.59

0.93

متوسط

3.31

1.05

متوسط

3.37

1.07

متوسط

3.15

1.39

متوسط

3.24

1.13

متوسط

المتوسط
الحنابي

بالتعاليم الدينية لدى الطلبة
3
4

5

6

7

8

9

1
0

تقوم المدرسة بتعليم الطلبة
أسس التفكير الناقد
تنهم المدرسة في تعزیز قيم
الوالء واالنتماء الوطني لدى
الطلبة
تنهم المدرسة في حماية
الطلبة من الثار النلبية
للت يرات الثقافية والتقدم
التكنولوجي في المجتمع
تعمل المدرسة على بیادة
الحس األمني لدى الطلبة
وتكوین الشخصية األمنية
لديهم
تعمل المدرسة على توظيف
المعارف والمهارات التعليمية
لدى الطلبة لمواجهة خطر
التطرف
تقوم المدرسة على اتباع
منهج الوقاية الشاملة لمنع
الطلبة من التطرف
واالنحراف الفكري
تنهم المدرسة في إيجاد
ثقافة طالبية وقائية من
خالل تنظيم لقاءات دوریة
معهم لمواجهة خطر التطرف
واالنحراف الفكري
تعمل المدرسة على التعاوو
مع الجهات األمنية لتوعية
الطلبة من التطرف الفكري

من وجهة نظر الطلبة
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المتوسط
الحنابي

االنحراف
المعياري

المنتوى
حنب
المتوسط

1.04

متوسط
مرتفع
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من وجهة نظر المعلمين
الرقم

1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

-

الفقرة
تقوم المدرسة بتوعية الطلبة
باألفكار والظواهر ايجرامية
المنتحدثة في المجتمع
ايماراتي
تعمل المدرسة على تعميق
مفهوم األمن الفكري بين
الطلبة من خالل الدورات
والبرامج الثقافية
تنهم المدرسة في تطویر
البرامج واألساليب الخاصة
لوقاية الطلبة من التطرف
الفكري
تقوم المدرسة بتعریف الطلبة
بالعقوبات القانونية المقررة
بحق المنتنبين للجماعات
المتطرفة
تنهم المدرسة في نشر
مبادئ التنامح والنالم بين
الطلبة في المدرسة
المتوسط الحنابي العام
لدور المدرسة في الوقاية
من التطرف الفكري لدى
طلبة المرحلة الثانویة

من وجهة نظر الطلبة

االنحراف
المعياري

المنتوى
حنب
المتوسط

3.88

0.91

مرتفع

3.79

2.94

1.11

متوسط

3.02

1.04

2.79

1.05

متوسط

3.05

0.98

متوسط

3.32

1.04

متوسط

3.42

1.16

متوسط

3.53

1.11

متوسط

3.55

1.14

متوسط

3.58

0.87

متوسط

3.50

0.94

متوسط

المتوسط
الحنابي

المتوسط
الحنابي

االنحراف
المعياري

المنتوى
حنب
المتوسط

1.06

مرتفع

متوسط

من النتائج الموضحة في الجدوك ( )7يظهر أن المستوى العام لدور المدرسة في

الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية

المتحدة من وجهة نظر ع نة الدراسة من المعلم ن قد جاءت بمستوى متوسط ،ح ث بلغ

المتوسط الحسابي العام ( ،)3.58بانحراف معياري ( ،)0.87أما من وجهة نظر ع نة الدراسة

من الطلبة فقد جاءت أيضا بمستوى متوسط ،ح ث بلغ المتوسط الحسابي العام يجاباتهم
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( ،)3.50بانحراف معياري ( ،)0.94ويتضه مما س ه التقارب الك ر ب ن وجهات نظر
المعلم ن والطلبة حوك دور المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية
في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة ،أما على مستوى فقرات هثا المحور فقد

حققت فقرتان على مستوى مرتفع تراوحت المتوسطات الحسابية يجابات ع نة الدراسة من
المعلم ن عل ها ب ن ( ،)4.44 – 3.88أما باقي الفقرات فقد حققت مستوى متوسط ،وتراوحت

المتوسطات الحسابية يجابات ع نة الدراسة من المعلم ن عل ها ب ن ( ،)3.57 – 2.79أما

متوسط إجابات ع نة الدراسة من الطلبة على فقرات هثا المحور ،والتي جاءت بمستوى مرتفع

وعددها فقرتان أيضا فقد تراوحت أوساطها الحسابية ب ن (  ،)4.24-3.79وحققت باقي

الفقرات على مستوى متوسط بلغ متوسطها الحسابي ب ن (.)3.66 – 3.02

ويتضه من النتائج في الجدوك ( )7أن يم االنحرافات المعيارية يجابات ع نة

الدراسة من المعلم ن نحو فقرات محور دور المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة
المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات قد تراوحت ب ن ( ،)1.39-0.83أما يم

االنحرافات المعيارية يجابات ع نة الدراسة من الطلبة نحو فقرات محور دور المدرسة في

الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات فقد
تراوحت ب ن ( ،) 1.16-0.74مما يش ر إلى تقارب إجابات ع نة الدراسة من الطلبة نحو
فقرات محور دور المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة
الشارقة بدولة ايمارات بدرجة أ ر من إجابات ع نة الدراسة من المعلم ن.

النتائج المتعلقاة بالناؤال الثااني :ماا تحاديات دور المدرساة فاي الوقاياة مان التطارف الفكاري
لدى طلبة المرحلة الثانویة في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة؟

ل جابة عن السؤاك الثالث للدراسة تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريعة

والمسععتوى يجابععات ع نععة الد ارسععة مععن المعلمع ن والطلبععة نحععو محععور تحععديات دور المدرسععة فععي

الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولعة ايمعارات العربيعة

المتحدة ،علما ب ن هثا المحور قد تضمن  10فقرات ،والجدوك ( )10يوضه هثل النتائج.
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الجدول رقم ()8
المتوسطات الحنابية واالنحرافات المعياریة يجابات عينة الدراسة نحو تحديات دور

المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة في إمارة الشارقة
بدولة ايمارات العربية المتحدة
من وجهة نظر المعلمين
الرقم

1

2

3

4

5

6

7

الفقرة
ضعف التعاوو بين
المؤسنات المجتمعية
والمدارس الثانویة في مجال
التوعية بأخطار التطرف
الفكري
قلة اهتمام المدرسة بتطویر
وتحديث البرامج التوعویة
الخاصة بالتطرف الفكري
للطلبة
ضعف تركيز المدرسة على
الجانب العملي في است الل
أوقات الفراغ لدى الطلبة
عدم مواكبة برامج التوعية
التي تعدها المدرسة
للمنتجدات الجديدة في
المجتمع
ضعف اهتمام المدرسة بتأهيل
المعلمين وتدریبهم في مجال
الوقاية من التطرف الفكري
قلة اهتمام المدرسة في إعداد
البرامج الخاصة بوقاية الطلبة
ذوي النلوكيات المنحرفة من
التطرف الفكري
ضعف مشاركة المدرسة في
المحافل والمؤتمرات الوطنية

من وجهة نظر الطلبة

االنحراف
المعياري

المنتوى
حنب
المتوسط

3.62

1.20

متوسط

3.51

3.76

1.21

مرتفع

3.80

1.08

3.60

1.15

متوسط

3.51

1.11

متوسط

3.86

1.20

مرتفع

3.94

1.00

مرتفع

3.51

1.19

متوسط

3.63

1.15

متوسط

3.52

1.23

متوسط

3.38

1.17

متوسط

3.89

0.97

مرتفع

3.81

1.09

مرتفع

المتوسط
الحنابي
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المتوسط
الحنابي

االنحراف
المعياري

المنتوى
حنب
المتوسط

1.12

متوسط

مرتفع
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من وجهة نظر المعلمين
الرقم

8

9

10
-

الفقرة
الخاصة في مجال الوقاية من
التطرف الفكري
سهولة نشر األفكار المنحرفة
والمتطرفة بين الطلبة في
المدارس الثانویة عبر اي نترنت
وسائل التواصل االجتماعي.
ضعف التعاوو في مجال تبادل
الخبرات المدرسية في مجال
الوقاية من التطرف الفكري
لدى الطلبة
ضعف اهتمام المدرسة بأهمية
البرامج الوقائية في الوقاية
والحد من التطرف الفكري
المتوسط الحنابي العام

من وجهة نظر الطلبة

االنحراف
المعياري

المنتوى
حنب
المتوسط

3.98

1.16

مرتفع

4.01

3.77

0.92

مرتفع

3.83

1.13

3.62

1.26

متوسط

3.54

1.36

متوسط

3.71

0.79

مرتفع

3.76

0.84

مرتفع

المتوسط
الحنابي

المتوسط
الحنابي

االنحراف
المعياري

المنتوى
حنب
المتوسط

1.22

مرتفع

مرتفع

من النتائج الموضحة في الجدوك ( )8يظهر أن المستوى العام لتحديات دور المدرسة

في الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات
العربية المتحدة من وجهة نظر ع نة الدراسة من المعلم ن قد جاءت بمستوى مرتفع ،ح ث بلغ

المتوسط الحسابي العام ( ،)3.71بانحراف معياري ( ،)0.79أما من وجهة نظر ع نة الدراسة

من الطلبة فقد جاءت أيضا بمستوى مرتفع ،ح ث بلغ المتوسط الحسابي العام يجاباتهم

( ،)3.76بانحراف معياري ( ،)84.0ويتضه مما س ه التقارب الك ر ب ن وجهات نظر

المعلم ن والطلبة حوك تحديات دور المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة
الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة ،أما على مستوى فقرات هثا المحور

فقد حققت ( )5فقرات على مستوى مرتفع تراوحت المتوسطات الحسابية يجابات ع نة الدراسة

من المعلم ن عل ها ب ن ( ،)3.98 – 3.76أما باقي الفقرات فقد حققت مستوى متوسط،

وتراوحت المتوسطات الحسابية يجابات ع نة الدراسة من المعلم ن عل ها ب ن (– 3.51
[]319

دور املدرسة يف الوقاية من التطرف الفكري  ...................................................الرائد عبد الرمحن الشامسي

 ،) 3.62أما متوسط إجابات ع نة الدراسة من الطلبة على فقرات هثا المحور والتي جاءت

بمستوى مرتفع وعددها ( )5فقرات ،وقد تراوحت أوساطها الحسابية ب ن (،)4.01-3.80
وحققت باقي الفقرات على مستوى متوسط بلغ متوسطها الحسابي ب ن (.)3.63 – 3.38

ويتضه من النتائج في الجدوك ( )10أن يم االنحرافات المعيارية يجابات ع نة الدراسة من

المعلم ن نحو فقرات محور تحديات دور المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة
المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات قد تراوحت ب ن ( ،)1.26-0.92أما يم
االنحرافات المعيارية يجابات ع نة الدراسة من الطلبة نحو فقرات محور تحديات دور المدرسة

في الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات فقد
تراوحت ب ن ( ،) 1.36-1.00مما يش ر إلى تقارب إجابات ع نة الدراسة من الطلبة نحو
فقرات محور تحديات دور المدرسة في الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية
في إمارة الشارقة بدولة ايمارات ،وبدرجة أقل من إجابات ع نة الدراسة من المعلم ن.
النتائج المتعلقة بالناؤال الثالاث :ماا العوامال المؤدياة إلاى التطارف الفكاري لادى طلباة

المرحلة الثانویة في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة؟

ل جابة عن السؤاك الرابع للدراسة تم إيجاد المتوسعطات الحسعابية واالنح ارفعات المعياريعة

والمستوى يجابات ع نة الدراسة من المعلم ن والطلبة نحو محور العوامل المؤدية إلى التطرف
الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمعارة الشعارقة بدولعة ايمعارات العربيعة المتحعدة ،علمعا بع ن

هثا المحور قد تضمن  10فقرات ،والجدوك ( )9يوضه هثل النتائج.
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جدول رقم ()9
المتوسطات الحنابية واالنحرافات المعياریة يجابات عينة الدراسة نحو العوامل المؤدية الى
التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة

الرقم

الفقرة

1

ضعف اهتمام المدرسة بتعميق قيم
الوالء واالنتماء لدى الطلبة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

كثرة أوقات الفراغ لدى الطلبة
تضاءل دور األسرة في الضبط
االجتماعي لألبناء

ضعف الوابع الديني لدى الطلبة
انتشار وسائل التواصل االجتماعي
وسوء استخدامها من قبل الطلبة
التعصب الديني والقبلي لدى
الطلبة
قلة االهتمام بالعمل الجماعي
والتطوعي للصالح العام
تنامي الفروق االجتماعية بين
األغنياء والفقراء في المجتمع
تعدد الثقافات الفرعية في المجتمع
بنبب بیادة معدالت العمالة الوافدة
في المجتمع ايماراتي
التناهل في تطبيق العقوبات بحق
الطلبة المخالفين
المتوسط الحنابي العام

من وجهة نظر المعلمين
المتوسط االنحراف
الحنابي المعياري

من وجهة نظر الطلبة

المتوسط االنحراف المنتوى
المنتوى حنب
المتوسط الحنابي المعياري المتوسط

3.76

1.05

مرتفع

3.80

1.17

مرتفع

3.83

1.08

مرتفع

3.91

1.31

مرتفع

3.86

0.69

مرتفع

3.77

1.23

مرتفع

3.72

0.96

مرتفع

3.69

1.07

مرتفع

3.81

0.92

مرتفع

4.02

1.01

مرتفع

3.92

0.63

مرتفع

3.89

1.17

مرتفع

3.60

1.03

متوسط

3.53

1.21

متوسط

3.58

0.99

متوسط

3.43

1.01

متوسط

4.09

0.72

مرتفع

3.99

1.00

مرتفع

3.65

1.06

متوسط

3.54

1.24

متوسط

3.75

0.90

مرتفع

3.81

0.97

مرتفع

من النتائج الموضحة في الجدوك ( )9يظهر أن المستوى العام للعوامل المؤدية إلى

التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة من

وجهة نظر ع نة الدراسة من المعلم ن قد جاءت بمستوى مرتفع ،ح ث بلغ المتوسط الحسابي

العام ( ،)3.75بانحراف معياري ( ،)0.90أما من وجهة نظر ع نة الدراسة من الطلبة فقد
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جاءت أيضا بمستوى مرتفع ،ح ث بلغ المتوسط الحسابي العام يجاباتهم ( ،)3.81بانحراف

معياري ( ،)0.97ويتضه مما س ه التقارب الك ر ب ن وجهات نظر المعلم ن والطلبة حوك
العوامل المؤدية إلى التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة
ايمارات العربية المتحدة ،أما على مستوى فقرات هثا المحور فقد حققت ( )6فقرات على

مستوى مرتفع تراوحت المتوسطات الحسابية يجابات ع نة الدراسة من المعلم ن عل ها ب ن

( ،)4.09 – 3.76أما باقي الفقرات فقد حققت مستوى متوسط وتراوحت المتوسطات الحسابية

يجابات ع نة الدراسة من المعلم ن عل ها ب ن ( ،)3.65 – 3.58أما متوسط إجابات ع نة

الدراسة من الطلبة على فقرات هثا المحور ،والتي جاءت بمستوى مرتفع وعددها ( )7فقرات،

وقد تراوحت أوساطها الحسابية ب ن ( ،)4.02-3.69وحققت باقي الفقرات على مستوى
متوسط بلغ متوسطها الحسابي ب ن (.)3.54 – 3.43

ويتضه من النتائج في الجدوك ( )9أن يم االنحرافات المعيارية يجابات ع نة

الدراسة من المعلم ن نحو فقرات محور العوامل المؤدية إلى التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة

الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة قد تراوحت ب ن ( ،)1.08-0.63أما
يم االنحرافات المعيارية يجابات ع نة الدراسة من الطلبة نحو فقرات محور العوامل المؤدية

إلى التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية

المتحدة فقد تراوحت ب ن ( ،)1.31-1.00مما يش ر إلى تقارب إجابات ع نة الدراسة من

الطلبة نحو فقرات محور العوامل المؤدية إلى التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في
إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة ،وبدرجة أ ر من إجابات ع نة الدراسة من
المعلم ن.
مناقشة النتائج:
أوالً  :أف ععارت النت ععائج إل ععى أن المتوس ععط الحس ععابي الع ععام ل ععدور المدرس ععة ف ععي الوقاي ععة م ععن
التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة من
وجهة نظر ع نة الدراسة من المعلم ن والطلبة قعد جعاءت بمسعتوى متوسعط ،وتشع ر هعثل النتيجعة

إ لى وجود أهمية متوسطة لدور المدرسة في وقاية الطلبة في المرحلة الثانويعة فعي إمعارة الشعارقة
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من التطرف الفكعري ،وأنهعا لعم تعرق إلعى المسعتوى المطلعوب .وربمعا تعع ى هعثل النتيجعة إلعى ععدم
وجود منهجية واضعحة وخطعط فعاملة لوقايعة الطلبعة فعي المعدارك الثانويعة معن التطعرف الفكعري،
وتؤكععد هععثل النتيجععة أيضعا علععى أن معظععم اهتمععام المععدارك يترك ع علععى التعلععيم وتع ي ع الجانععب
المعرفعي فععي المعواد الد ارسعية ،ب نمععا ال تحظععى المشعك ت األخععرى كالوقايععة معن التطععرف الفكععري

ل ععدى الطلب ععة بالق ععدر المناس ععب م ععن االهتم ععام م ععن ق ععل المدرس ععة ،أو ف ععي األنش ععطة الت ععي تنظمه ععا
المدرسة في هثا الجانب .وقد تعود هثل النتيجة إلى وجعود قلعور نسع ي لعدى المعدارك الثانويعة
فععي معالجععة المشععك ت الثقاةيععة والفكريععة لععدى الطلبععة ،وفععي تع ي ع

ععيمهم المن ثقععة عععن الثقافععة

العربيعة ايسع مية ،وكعثلك إلعى ععدم وجعود إدارة فرعيعة مختلعة ضعمن نطعاق المعدارك الثانويععة
لرصد المشك ت الثقاةية التي يواجهها الطلبة ،ومحاولة دراستها وتقعديم المسعاعدة فعي ع جهعا.

وآخر لها دور تربعوي فعي المجتمعع يتمثعل فعي زرع القعيم الدينيعة والتربويعة والثقاةيعة
ا
فالمدرسة أوال

في نفعوك الطلبعة معن الجنسع ن ،ممعا يسعهم فعي وقعايتهم معن التطعرف الفكعري .وقعد أ عدت د ارسعة
حس ععن (2015م ) عل ععى أهمي ععة التربي ععة الوقائي ععة للمؤسس ععات التربوي ععة الممثل ععة ف ععي المدرس ععة ف ععي

مواجه ععة التط ععرف الفك ععري ل ععدى األف عراد ف ععي المجتم ععع ،وأن المؤسس ععات التربوي ععة جميعه ععا تععرفض
ععاهرة التط ععرف الفك ععري ،وأن مواجهت ععه تس ععتل م تض ععافر جمي ععع الجه ععود ،ل ععثا ف ععإن المدرس ععة تع ععد

المؤسسة الثانية بعد األسرة في مواجهة التطعرف الفكعري معن خع ك تعلعيم الطلبعة للقعيم والمبعادن

ايسع مية المعتدلععة .ويمكععن القععوك ب ع ن اهتمععام المدرسععة بالوقايععة مععن التطععرف الفكععري تنبععع مععن

إيمانهععا ب ع ن التطععرف يسععتهدف فكععر الشععباب ،ويعمععل علععى تععدم ر معتقععداتهم ودفعهععم ل نضععمام
للجماعععات ايرهابيععة ،وكععثلك القيععام بععالجرائم ايرهابيععة .وبايفععارة لنتععائج الد ارسععة علععى مسععتوى

إجابععات ع نععة الد ارسععة مععن المعلمع ن والطلبععة نحععو الفقعرات ،فقععد اتضععه مععن النتععائج أن المدرسععة

دور مرتفععا فعي وقايعة الطلبعة معن التطعرف الفكعري معن خع ك تع ي هعا لقعيم
تمارك بشعكل ج ئعي ا
الوالء واالنتماء الوطني لدى الطلبة ،وإ ساب الطلبة أس

التفك ر الناقد .أمعا دور المدرسعة فعي

الوقاية من التطرف الفكري ،والتي جاءت بمستوى متوسط ،فقد تمثعل أهمهعا فعي إسعهام المدرسعة
بنشعر مبععادن التسععامه والسع م بع ن الطلبععة فععي المدرسععة ،وفععي زيععادة الحع

األمنععي لععدى الطلبععة

وتكوين الشخلية األمنية لديهم ،وفي نشر ثقافة الحوار واحترام الرأي ،وتق ل العرأي امخعر بع ن
الطلبع ععة ،بتعريع ععف الطلبع ععة بالعقوبع ععات القانونيع ععة المقع ععررة بحع ععه المنتس ع ع ن للجماعع ععات المتطرفع ععة،
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وكععثلك فععي إيجععاد ثقافععة ط بيععة وقائيععة مععن خ ع ك تنظ عيم لقععاءات دوريععة معهععم لمواجهععة خطععر
التطع ععرف ،وفع ععي حمايع ععة الطلبع ععة مع ععن امثع ععار السع ععل ية للتغ ع عرات الثقاةيع ععة والتقع ععدم التكنولع ععوجي فع ععي
المجتمعع ،وفععي اهتمعام المدرسععة بتعم عه القععيم األخ يععة الحم عدة ،وااللتع ام بالتععاليم الدينيععة لععدى

الطلبععة ،وفععي التعععاون مععع الجهععات األمنيععة لتوعيععة الطلبععة مععن التطععرف الفكععري ،واتبععاع مععنهج
الوقاي ععة الش ععاملة لمن ععع الطلب ععة م ععن التط ععرف واالنح عراف الفك ععري ،وك ععثلك ف ععي تو ي ععف المع ععارف

والمهارات التعليمية لدى الطلبة لمواجهة خطر التطرف ،وفي الترت ب ق ل األخ ر تعم ه مفهوم

عر ف ععي تط ععوير ال ع عرامج
األم ععن الفك ععري بع ع ن الطلب ععة م ععن خع ع ك ال ععدورات وال ع عرامج الثقاةي ععة ،وأخ ع ا

واألسعال ب الخاصععة لوقايععة الطلبععة مععن التطععرف الفكععري .وتتفععه نتيجععة الد ارسععة مععع نتيجععة د ارسععة

الربيع ععان وال ب ععون (2018م) ،والت ععي ه ععدفت إل ععى التع ععرف عل ععى دور جامع ععة حائ ععل ف ععي المملك ععة
العربية السعودية في وقاية طلبة الجامعة من مظاهر التطرف الفكري ،وأ هرت النتائج أن دور

جامعة حائل في وقاية الشباب من التطرف الفكري قد جاءت بدرجة متوسطة.

مععا توافقععت النتععائج مععع د ارسععة نلععر (2016م) التععي أ هععرت أن دور ايدارة المدرسععية

فععي تع يع األمععن الفكععري لععدى طع ب المعاهععد الثانويععة األزهريععة بمحافظععة الغربيععة جععاءت علععى
جميععع المجععاالت بدرجععة متوس ععطة ،كمععا توافقععت النتععائج الحالي ععة مععع د ارسععة الطي ععار (2017م)،

والت ععي ه ععدفت إل ععى التع ععرف عل ععى دور المدرس ععة الثانوي ععة ف ععي تع ي ع ال عوعي األمن ععي للوقاي ععة م ععن

التطععرف الفكععري ،وبيععان مظععاهر التطععرف الفكععري لععدى ط ع ب المرحلععة الثانويععة ،والكشععف عععن
العوامعل المعؤثرة فععي دور المدرسعة الثانويععة فعي تع يع العوعي األمنععي لوقايعة الطلبععة معن التطععرف
الفكري ،وقد توصلت نتائج هثل الدراسة إلى أن دور المدرسة الثانويعة فعي تع يع العوعي األمنعي
للوقاية من التطرف الفكري جعاءت بدرجعة متوسعطة ،وأن معن أهعم مظعاهر التطعرف الفكعري لعدى

ط ب المرحلة الثانوية هي الم ل إلى االنع الية ،والتعامل مع امخرين بغلظة ،ورفض المناقشة
وتبعادك العرأي ،والم ععل إلعى العدوانيعة .كمععا تلتقعي النتععائج معع د ارسعة دينععو (2017م) التعي هععدفت
إلععى التعععرف إلععى دور مععديري المععدارك الخاصععة فععي تع ي ع األمععن الفكععري لععدى طلبععة المرحلععة

الثانوية من وجهة نظر المعلمع ن فعي العاصعمة عمعان فعي المملكعة األردنيعة الهافعمية ،وأ هعرت

نت ععائج الد ارس ععة أن المتوس ععطات الحس ععابية الس ععتجابة المعلمع ع ن ل ععدور م ععديري الم ععدارك الخاص ععة

الثانوية في تع ي األمن الفكري للط ب في العاصمة عمان جاءت بدرجة متوسعطة .وبايفعارة
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لمفعا يم نظريععة الضعبط االجتمععاعي ،وتبععا لهعثل النظريععة ةيمعا يخععص نتععائج الد ارسعة الحاليععة فععإن
الوقاية من التطرف يعتمد على قوة وط يعة الع قة ب ن أفعراد المجتمعع ومؤسسعات الضعبط غ عر
الرسمي في المجتمع ،فإذا كانت الع قة قوية فإن فرأ التطرف أو انضمام الطلبة للجماععات
المتطرفة تكون قل لة ،وإذا كانت الع قة ضعيفة تكعون فعرأ أو احتماليعة التطعرف أ ثعر .وتبععا

لععثلك فععإذا اس ععتطاعت المدرسععة بن ععاء ع قععة قوي ععة مععع طل تهععا وتوط ععد هععثل الع ق ععة كلمععا كان ععت
فرصععتها أ عر فععي وقايععة الطلبععة مععن التطععرف ،ووفق عا للنظريععة ال نائيععة الو يفيععة تعت ععر المدرسععة

ومؤسس ععات التنش ععئة االجتماعي ععة األخ ععرى بمثاب ععة أنس ععاق مفتوح ععة ،تتس ععاند وتتعاض ععد و يفيععا بم ععا
يمكن الطلبة في المجتمع معن تطعوير فخلع تهم بالطريقعة التعي تسعهم فعي وقعايتهم معن التطعرف

أو أي عواهر سععل ية تظهععر فععي المجتمععع .وتجععدر ايفععارة إلععى نظريععة الععدور التععي يمكععن الت ععد
علععى أن ط يعععة الععدور األمنععي للطالععب تسععتدعي وعععي الطالععب بط يعععة الععدور المنععا
مجععاك األم عن ،ومععن ث ععم ف عإن ت سععي

بععه فععي

الس ععلوك األمن ععي لععدى الطال ععب ف ععي المدرسععة الثانوي ععة عل ععى

أسععاك معرفععي قععويم يسععهم فععي تطععابه الععدور األمنععي الموصععوف مععع الععدور األمنععي المتوقعع مععن
الطلب ععة ممارس ععته ف ععي مج ععاك األم ععن والوقاي ععة م ععن الجريم ععة م ععع ال ععدور الع عواقعي الفعل ععي للقط ععاع

الط بي ،وبثلك فإن دور المدرسة في المجتمع ايماراتي أصعبحت تمثعل مطلبعا مجتمعيعا ملحعا،
وذلك ألهمية المدرسعة فعي تشعك ل اتجاهعات األبنعاء نحعو الظعواهر السعل ية فعي المجتمعع ،ويعت عر
التطرف إحدى الظواهر المجتمعية التي توصف بالخطورة واالنتشار في المجتمع ،ومعن ثعم فعإن

التبل ر والتوعية بخطورة التطرف أضحت أيضا تمثل مطلبا مهما في المجتمع.

ثانيا :أفارت النتعائج أن المسعتوى الععام لتحعديات دور المدرسعة فعي الوقايعة معن التطعرف
ً
الفكري لدى طلبة المرحلة الثانويعة فعي إمعارة الشعارقة بدولعة ايمعارات العربيعة المتحعدة معن وجهعة

نظر ع نة الدراسة من المعلم ن والطلبة قد جاءت بمستوى مرتفع ،وأ هرت النتائج أن أهم هعثل

التحديات التي جاءت بمستوى مرتفع قد تمثلت في سهولة نشر األفكار المنحرفة والمتطرفة ب ن

الطلبة في المدارك الثانوية ع ر اينترنعت وسعائل التواصعل ،وفعي ضععف مشعاركة المدرسعة فعي
المحافل والمؤتمرات الوطنية الخاصة في مجاك الوقايعة معن التطعرف الفكعري ،وفعي ععدم موا بعة

برامج التوعية التي تعدها المدرسعة للمسعتجدات الجديعدة فعي المجتمعع ،وفعي ضععف التععاون فعي

مجاك تبادك الخ رات المدرسية في مجاك الوقاية من التطرف الفكري لدى الطلبة .أما التحديات
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التي جاءت بدرجة متوسط فقد تمثلت في ضعف التععاون بع ن المؤسسعات المجتمعيعة والمعدارك
الثانويععة فععي مجععاك التوعيععة ب خطععار التطععرف الفكععري ،ضعععف اهتمععام المدرسععة ب هميععة ال عرامج
الوقائية في الوقاية والحد من التطرف الفكري ،وفي ضعف ترك

المدرسة على الجانب العملي

في استغ ك أوقات الفراغ لدى الطلبة ،وفي الترت عب ق عل األخ عر قلعة اهتمعام المدرسعة فعي إععداد

ال رامج الخاصة بوقاية الطلبة ذوي السلوكيات المنحرفة من التطرف الفكري ،وأخ ار في ضعف
اهتم ععام المدرس ععة بت ه ععل وت ععدريب المعلم ع ن ف ععي مج ععاك الوقاي ععة م ععن التط ععرف الفك ععري .وبايف ععارة
للنت ععائج الس ععابقة يتض ععه تع ععدد وأهمي ععة التح ععديات الت ععي تواج ععه المدرس ععة ف ععي الوقاي ععة م ععن التط ععرف
الفكري لدى الطلبة في المدراك الثانويعة ،ويمكعن القعوك بع ن هعثل التحعديات تتمحعور فعي ضععف
االستراتيجيات الخاصة بمواجهة التطرف الفكري لدى الطلبة ،والتي تعد من األمور المهمعة فعي

تحديععد معععالم العمععل الوقععائي مععن التطععرف فععي المدرسععة ،إذ إنععه دون اسععتراتيجية وقائيععة واضععحة
لمواجهة التطرف الفكعري لعدى الطلبعة ،سعوف يبقعى العدور الوقعائي مجعرد إطعار نظعري بع عد ععن

التط ه العملي من ح ث التق يم وايعداد ،ووضع الخطعط وال عرامج الواقعيعة التعي تحقعه الوقايعة

مع ععن التطع ععرف الفكع ععري لع ععدى الطلبع ععة فع ععي المع ععدارك الثانويع ععة .وتجع ععدر ايفع ععارة بع ع ن تجاهع ععل هع ععثل
التح ععديات ،وعل ععى وج ععه الخل ععوأ س ععهولة نش ععر األفك ععار المنحرف ععة والمتطرف ععة ب ع ن الطلب ععة ف ععي
المدارك الثانوية ع ر اينترنت وسائل التواصل قعد يترتعب عليعه الفشعل فعي تفع عل العدور المنعا

بالمدرسععة فععي الوقايععة مععن التطععرف الفكععري لععدى الطلبععة ،والععثي يترتععب عليععه يععاب أو ضعععف
العوعي لعدى الطلبعة بخطعورة التطعرف الفكعري ،كمعا يمكعن أن يترتعب عليعه الكث عر معن المشعك ت
التععي تضععر بع من المجتمععع وس ع مته ،والتععي مععن أهمهععا سععهولة وقععوع الطلبععة ضععحايا للجماعععات
المتطرفة ،وانقيادهم لألفكار الهدامعة ،واالنتمعاء للجماععات ايرهابيعة .والتقعت هعثل النتعائج ج ئيعا

مع دراسة حسن (2015م) ،والتعي أ هعرت أن المسعتوى الععام للتحعديات والتحعديات التعي تواجعه

المؤسسات التربوية في الوقاية من التطرف تتمثل في ضعف التعاون والتنسع ه بع ن المؤسسعات
التربويععة ومؤسسععات المجتمععع ذات الع قععة ،كمععا أ هععرت د ارسععة الطيععار (2017م) أن مععن أهععم

التحديات التي تواجه دور المدرسة في تع ي الوعي األمني من خطورة التطرف تتمثل في عدم

ترك ع المدرسععة علععى أهميععة الحعوار الفكععري بع ن الطع ب ،عععدم االهتمععام بتعم ععه مفععا يم الععوعي
األمني من خطورة التطرف الفكري لدى الطلبة.
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ثال ًثا :أفارت النتائج أن المستوى العام للعوامل المؤدية إلعى التطعرف الفكعري لعدى طلبعة

المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة بدولة ايمارات العربية المتحدة من وجهعة نظعر ع نعة الد ارسعة

من المعلم ن والطلبة قد جعاءت بمسعتوى مرتفعع ،وب نعت النتعائج أن معن أهعم هعثل العوامعل يتمثعل

ف ععي تع ععدد الثقاف ععات الفرعي ععة ف ععي المجتم ععع بسع ع ب زي ععادة مع ععدالت العمال ععة الواف ععدة ف ععي المجتم ععع
ايماراتي ،والتعلب الديني والق لي لدى الطلبعة ،وتضعااك دور األسعرة فعي الضعبط االجتمعاعي
لألبناء ،وكثرة أوقات الفراغ لدى الطلبة ،وانتشار وسائل التواصل االجتمعاعي وسعوء اسعتخدامها

من ق ل الطلبة ،وضعف اهتمام المدرسة بتعم ه يم الوالء واالنتماء لعدى الطلبعة ،وفعي ضععف

الوازع الديني لدى الطلبعة .وب نعت النتعائج أن معن العوامعل المؤديعة للتطعرف الفكعري لعدى الطلبعة
في المجتمع من وجهة نظر المعلم ن والطلبة التي جاءت بمسعتوى متوسعط يتمثعل فعي التسعاهل

فععي تط ععه العقوبععات بحععه الطلبععة المخععالف ن ،وفععي الترت ععب ق ععل األخ ععر قلععة االهتمععام بالعمععل

الجمع ععاعي والتطع ععوعي لللع ععاله العع ععام ،وفع ععي الترت ع ععب األخ ع ععر تنع ععامي الفع ععروق االجتماعيع ععة بع ع ن

األغني ععاء والفقع عراء فع ععي المجتمع ععع .يتضع ععه مع ععن ع ععرض النتع ععائج السع ععابقة تبع ععاين العوامع ععل المؤديع ععة

للتطرف الفكري لعدى الطلبعة فعي المعدارك الثانويعة ،والتعي يمكعن إجمالهعا فعي كثعرة أوقعات الفعراغ
الععثي يعععاني منععه الطلبععة ،وعععدم وجععود بعرامج خاصععة بهععم تشععغل وقععت فعراغهم ،وأيضعا التقلع ر

من جانب المؤسسات المجتمعيعة ذات الع قعة بالتوعيعة بخطعورة التطعرف الفكعري ،ومعن األمعور
المهمععة أيض عا ،الغ ع و الفكععري والثقععافي مععن خ ع ك مععا ع ععر المواقععع ايلكترونيععة ،ومععن العوام عل

األخععرى الت ععي تجعععل الطلب ععة مسععتهدف ن ل نج ععثاب نح عو التطععرف ه ععو تضععااك دور األس عرة ف ععي
الضععبط االجتمععاعي ،وانتشععار وسععائل التواصععل االجتمععاعي وسععوء اسععتخدامها مععن ق ععل الطلبععة،

وفي ضعف الوازع العديني لعدى الطلبعة ،وت نعي الطلبعة ألفكعار و عيم قعد تكعون متعارضعة معع عيم

المجتمععع .وتلتقععي هعثل النتععائج معع د ارسععة حسععن (2015م) التععي أ هععرت أن مععن أهععم العوامععل
المؤدية للتطرف تتمثل في ضعف الوازع الديني لدى األبناء ،وأن على األسرة دور أساسي فعي

مواجهة التطرف الفكري من خ ك التربية السعليمة وترسعيخ القعيم والمبعادن ايسع مية فعي تربيعة

األبنععاء .كمععا تتوافععه النتععائج مععع د ارسععة 2017( Davydovم) ،والتععي أ هععرت أن أهععم العوامععل
المؤديعة للتطععرف تععود إلععى تعدني دور األسعرة فعي التنشععئة اللعحيحة لألبنععاء ،وتع ثر األبنععاء فععي

األسرة بالثقافات األخرى ،وتدني المستوى االقتلعادي لألسعر ،وتعدني مسعتوى عيم التسعامه بع ن
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أفعراد المجتمععع ،كمععا أ هععرت د ارسععة البكععار والخطايبععة (2018م) أن أ ثععر أسععباب التطععرف هععو
الجهل باألمور الدينية والغلو والبعد عن االلت ام بالشريعة ايسع مية ،وكعثلك وجعود ضععف فعي
تععدري

المقععررات الدينيععة ،كمععا أ عدت الد ارسععة علععى أهميععة األنشععطة لتمضععية أوقععات الفعراغ لععدى

عر واضععحا علععى تعععدد العوامععل المؤدي ععة
الطلبععة .ومععن الجععدير ذك عرل ب ع ن هععثل النتيجععة تعععد مؤفع ا
للتطععرف ،فععي الوقععت الععثي يشععهدل المجتمععع فععي دولععة ايمععارات العربيععة المتحععدة مععن تسععارع فععي

وت عرة التغ عرات الثقاةيععة واالجتماعيععة والتكنولوجيععة ،ح ععث أصععبه هنععاك حاجععة ماسععة إلععى تععدعيم
دور المدرسة في كافة المجاالت ،وهثا يتطلب وجود أسعال ب مناسعبة لمواجهعة العوامعل المؤديعة

للتطرف بكافة أفكالها.

التوصيات:

في ضوء النتائج التي تم التوصل إل ها ،توصي الدراسة بما ي تي:

 -1التنس ه والتعاون ب ن المدرسة والمؤسسات المجتمعية ذات الللة من أجل إعداد

برامج توعوية موجهة للطلبة في المدارك للتنوير بخطورة التطرف على الفرد

والمجتمع.
 -2العمعل علعى زيعادة ثقافعة الطلبعة فععي المعدارك الثانويعة بخطعورة التطعرف ،وذلعك مععن
خ ك تنف ث الدورات التدري ية والمشاركة في الندوات وورش العمل في مجاك وقايعة

الطلبة من التطرف والتعامل مع القضايا السلوكية المنحرفة لديهم.

 -3زيادة االهتمام بالمشك ت التي تواجه أسر الطلبة ،وال سيما المشك ت
االقتلادية ،والعمل على إيجاد حلوك لها لتتمكن من القيام بواج ها في التربية
اللالحة لألبناء ،ووقايتهم من خطر التطرف.

 -4زيادة االهتمام بتحديث وبث الم يد من ال رامج ايع مية التوعوية بخطورة
التطرف على مواقع التواصل االجتماعي لنشرها ب ن كافة فئات المجتمع،
وبخاصة الشباب.
 -5تعريف أفراد المجتمع بدولة ايمارات بالتحديات التي تواجه دور المدرسة في
الوقاية من التطرف الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في إمارة الشارقة وطري
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الحلوك العملية التي يشترك ف ها كافة أفراد المجتمع؛ للعمل على تجاوزها بالطرق
المختلفة.
 -6تكثيف الدراسات والبحوي العلمية حوك اهرة التطرف في مجتمع دولة ايمارات
العربية المتحدة ،ييجاد حلوك وقائية مشتركة لها.
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