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يومان يف اتريخ األمة
يف ربي األول ومناسبة شهاد االما

مناسبتان عشناها بنل تفاصيلها مناسبة ميالد الرسول االكر
احلسن يف حمر واربعينيت يف صفر.
وبن الوالد والشهاد طري ممتد عل مدى أك ر مـن قـرن مـن ال مـان تـداخلت فيـ حيـا النبـو مـ حيـا
االمامــة لجل ـ صــورها وأروع مشــاهدها احليــة النابضــة ابحليــا ألمــة قــدرت يف عمرهــا عل ـ رقعــة التــاريخ
وتربعت عل صدر احلضارات لهب حلية حي العلم وال قافة واألدب والفن ارتق إلي املسلمون األوائل
إىل مستوات رفيعة ما م تصل األمم والشعوب.
وهو يف أعايل جبل النور أول كلمات الـوحي
يومان يف أتريخ أمة االسال يو تلق في رسول هللا
وصــدع ابلرســالة معلنــا لايــة الشــرك والنفــر وبدايــة التوحيــد ....ويــو تلقــت الســماء دمــاء االمــا احلســن
.
وهو يف رمضاء كربالء مق ِّّدما نفس فداء لدين جده رسول هللا
فيا سيو خ يين
إن كان دين حممد م يستقم إال بقتلي
فأحىي بدم الطاهر دين جده .
والعج
و
لصلينا اليو خلف خليفة كي يد بن معاوية وسر يف رك عمر بـن سـعد وشـب بـن
فلو ال احلسن
ربعي ول هبنا إىل قتل القيم وامل ل.
ولشـربنا ارمــر يف املســاجد وعصــر ه علـ كتــاب هللا كمــا فعــل ســالطن بــين أميــة ،ولنــان قــدوتنا ــر بــن
ذي اجلوشن وسنان بن أنس وحجار بن أجبر.
لنن احلسن بضعة من كبد جده رسول هللا.
وجسد احلسن .
شران واحد وقطرات د واحد توزعت يف جسدين .جسد الرسول
فنان ال اين من األول
وعندما ل الشهاد أحىي بدم دين جده.
كان ذلك بداية حيا جديد للرسالة.
.
حيا جديد لرسول هللا
وهنا اصبح األول من ال اين  ،كما كان ال اين من األول.
وال اين احلسن
األول رسول هللا
حسني مين أان مت حسني
ٌ
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- دراسة مقارنة- خيار العيب في الفقه اإلسالمي

The option of defect in Islamic jurisdiction
(1)

Prof. Sahib M. H. Nassar
Assist. lec. Ammar M. H. M. Ali

)2(

د صاحب محمد حسين نصار.أ
م عمار محمد حسين محمد علي.م

Abstract
The Fiqh Islamic law the basis for human system integrated; it
represents a wealth of intellectual legislative enormous suitable for
different ages source heavenly legislation of the Holy Quran and the
Sunnah of the infallible peace be upon them in word and deed and a
report, and the efforts of our scholars in devising provisions relating to acts
of taxpayers and their judgments whether Altklevah or situation, and what
The transaction represents the backbone of this law and the broad field of
renewable and tender and the human need to in terms of their importance
in the foundations of physical and economic deal for the Muslim individual
summed scholars to research and refinement, and the survey and a
statement of views and evidence on each transaction, and the contracts
necessary for the parties based on the satisfaction of them, such as sales
and leasing, mortgage, and so on. In contrast, research scholars regard to
certified the option in one of these contracts and the impact it and prevent
being necessary, as the Holy street made to contractors or one of them the
right to terminate the contract after being necessary certified the option
where, wisdom from the Almighty and to raise the damage to both parties
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.  كلية الفق/  جامعة النوفة- 2
. كلية العلو االسالمية/  جامعة كربالء- 1

العدد10 :

to the transaction with if not terminate, and this is evident in the overall
transaction and any changes from the development, and the multiplicity of
commercial goods and contrast make human submit to treatment without
checking nor feminization and thus might be incur.

المقدمة
احلمد هلل رب العاملن والصال والسال عل حممد وعل آل الطيبن الطاهرين وبعد:
يُعــد الفقـ االســالمي القــانون األســال للن ــا البشــري املتنامــل؛ ألنـّ ُمي ــل ثــرو فنريــة تشـريعية هائلــة
تصــلح مل تلــف العصــور مصــدرها التشـري الســماوي املتم ّــل ابلقــرآن النــر والســنة الشـريفة الصــادر عــن
املعصومن عليهم السال قوال وفعال وتقريرا ،وجهود فقهائنا يف استنباط االحنا املتعلقة لفعال املنلفـن
وأحنـامهم سـواء التنليفيــة أ الوضـعية ،وملــا كانـت املعــامالت ل ـل العمــود الفقـري وـ ا القـانون يف جنبتـ
الدنيويــة وفيهــا جمــال واس ـ للتجديــد والعطــاء وحاجــة االنســان إليهــا مــن حيـ أتيتهــا يف أســس التعامــل
خص ــها الفقه ــاء ابلبح ـ  ،والتنق ــيح ،واالستقص ــاء ،وبي ــان اآلراء
امل ــادي واالقتص ــادي للف ــرد املس ــلم فق ــد ّ
كل معاملة ،ومن بن ذلك العقود الالزمة للطرفن القائمة عل أسال الرضا منهما م ل البي
واألدلة عل ّ
واإلجار والرهن وحنو ذلك ،ويف املقابل حب الفقهاء ما يتعل ب بوت اريـار يف أحـد هـ ه العقـود وأتثـريه
علي ومن ل وم  ،إذ إ ّن الشارع املقدل جعل للمتعاقدين أو ألحدتا ح فسـخ العقـد بعـد ل ومـ ب بـوت
اريار في  ،حنمة من تعاىل ولرف الضرر ال ي قد يلح بطريف املعاملة فيما لو م يفسخ ،وه ا واضح يف
جممــل املعــامالت ومــا يط ـرأ عليهــا مــن تطــور ،وتنـ ّـوع الســل التجاريــة وتباينهــا ُعــل االنســان يُقــد عل ـ
املعاملة بدون فح وال أتينّ وابلتايل قد يلحق ُ الضرر من ذلـك ،ووجـود اريـار يُتـيح لـ فسـخ م ـل هـ ه
املعاملة فيما لو اشتملت عل سب يؤدي إىل ثبوت أحد اريارات سواء كان غبنا أو عد رؤية أو عي
أو غري ذلك ،وألتيـة ذلـك ب ّـن الباحـ أحـد هـ ه اريـارات أال وهـو خيـار العيـ الـ ي ي بـت يف العقـد
جبعل من الشارع املقدل دون اشرتاط املتعاقدين ،وب قال مجي فقهاء املـ اه االسـالمية علـ اخـتال
مــنهم يف ج ئيات ـ  ،ل ـ ا ب ـ ّن الباح ـ كـ ّـل مــا يتعل ـ هب ـ ا اريــار وأق ـوال الفقهــاء وأدلــتهم ل ـ ا انــت م ه ـ ا
البح عل مقدمة وستة مطال وخالة مث قائمة ابملصادر واملراج
إذ كــان املطل ـ األول يف بيــان معــو اريــار والعي ـ يف اللغــة واالصــطال ّ ،أمــا املطل ـ ال ــاين فنــان
بعن ـوان أدلــة ثبــوت اريــار ّأمــا املطل ـ ال ال ـ فنــان يف اثبــات ح ـ اريــار ،وكــان املطل ـ الراب ـ يف بيــان
شرائط ثبوت اريار وجاء املطل ارامس يف بيان معو اإلرش والت يري بين وبن الفسخ واشتمل املطل
الســادل عل ـ مســقطات اريــارّ ،أمــا ارالــة فقــد ذكــر الباح ـ أهــم مــا توصــل إلي ـ مــن نتــائ مث قائمــة
ابملصادر واملراج املعتمد يف البح .

21

يار العيب يف الف ه اإلسممي  -دراسة م ار ة-

المطلب األول :ماهية خيار العيب
ّبن الباح خـالل هـ ا املطلـ مـا يتعلـ مبعـو اريـار يف اللغـة واالصـطال  ،وكـ ا ابلنسـبة إىل معـو
العي  ،وابلتايل تتضح ماهية خيار العي وكما أييت:
أولَا :الخيار لغة:

عل ـ وزن فِّعــال ،مــن مــاد الفعــل :وخيو ـ وـر ،أو مــن الفعــل :خـ وـار ،وأتيت مفــرد وأتيت مجعــا ،وللم ـ كر
()7
واملؤن
فضـلت ،وخـايره ف ـاره أي كـان خـريا
يقال :خار الشيء واختـاره :انتقـاه ،واخـرتت فـال علـ فـالنّ :
()6
ختريوا لنطفنم"
من  ،وخريت بن الشيئن :فوضت إلي اريار ويف احلدي الشريف" ّ
أي اطلبوا ما هو خري املناكح وأزكاها وأبعد من ارب والفجور
()5
وقيل :هو االسم من االختيار ،وهو :طل خري األمرين ّإما إمضاء البي أو فس
()4
وذكر الطرحيي أ ّن اريار هو :االختيار ،ويقال :هو اسم من ختريت الشيء ،واالختيار االصطفاء .
مينن القول أ ّن املعو اللغوي لل يار ال خيرج عن كون مبعو االختيار واالصطفاء والتفويض والرتجـيح
بن شيئن أو أك ر.
ثانيًا :الخيار اصطالحًا:

ال خيتلف املعو االصطالحي لل يار عن املعو اللغوي عند مجهور الفقهاء عدا اإلمامية إذ هـو عبـار
عن :طل خري األمرين من إمضاء العقد أو فس (.)3
ّأما اإلمامية فقد ذكروا تعريفن لل يار ،األول ما ذكره بعض منهم وهو :عبـار عـن ملـك إقـرار العقـد
()8
وازالت بعد وقوع
وفيـ إشـار إىل أ ّن اريـار مـن احلقـو دون االحنـا فــال يشـمل فسـخ العقـود اجلـائ لنولـا مـن قبيــل
االحنا الي ال جيوز إسقاطها وال تسقط ابإلسقاط.
()9
ّأما ال اين فهو عبار عن :ملك فسخ العقد
فيشمل التسلط عل فسخ العقود الالزمة واجلائ معا.
أي أنّـ ع ــا حبيـ ـ يش ــمل مطلـ ـ التس ــلط علـ ـ فس ــخ العق ــود سـ ـواء كان ــت م ــن قبي ــل احلـ ـ القاب ــل
لإلسقاط ،أو من قبيل االحنا غري القابلة لإلسقاط (.)21
 -7ظ :الفيومي – املصبا املنري  +211/ابراهيم مصطف – املعجم الوسيط .147/2
 -6ابن ماجة – سنن ابن ماجة  +477/2احلاكم النيسابوري – املستدرك .247/1
 -5ظ :اجلوهري – اتج اللغة وصحا العربية  +574/2ابن من ور – لسان العرب .169/7
 -4ظ :جمم البحرين .182/7
 -3ظ  :الشـربيين – مغــين ااتـاج  +67/1الشــوكاين – نيـل األوطــار  +285/5علـي حيــدر  -درر احلنـا  +94/2ابــن حجــر
– حتفة ااتاج .771/6
 -8ظ :الطباطبائي – راض املسائل  +233/8حممد حسن النجفي – جواهر النال .163/8
 -9ظ :االنصاري – املناس  +22/5ف ر ااققن – ايضا الفوائد .681/2
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العدد10 :

مينن القول أ ّن اريار يطل عل معو شامل وعا للسـلطنة علـ فسـخ العقـد بغـض الن ـر عـن كونـ
حقا قابال لإلسقاط كما يف العقود الالزمة أ كان حنما كما يف العقود اجلائ .
ثالثًا :العيب لغة:

عاب يوعي ُ عيبا ،يُقال :عـاب املتـاع ،أي صـار ذا عيـ  ،والشـيء جعلـ ذا عيـ فهـو
مصدر الفعل و
()22
عائ ـ  ،واســتعمل العي ـ ا ــا ُِّ
وعلي ـ ينــون املعي ـ من ــان العي ـ وزمان ـ وه ــو
ومج ـ و عل ـ عي ــوب
و
النق .
رابعًا :العيب اصطالحًا:

اختلفــت ألفــاظ الفقهــاء يف تع ـريفهم العي ـ ّ ،إال ّألــا اتفقــت عل ـ انّـ نق ـ
كل ما كان خال املتعار  ،وخال أغل أفراد ذلك النوع
اإلمامية لنّ ّ :
أنّ قال":ك ّـل مـا كـان يف أصـل ارلقـة فـ اد أو
عن النيب
فعن اإلما الباقر عن آابئ
()27
نق فهو عي "
()26
التجار ،
والضابطة في  :ارروج عن اجملرى الطبيعي ل اد أو نقصان موج لنق املالية يف عر
َّ
وال اد هنا :هي ال اد يف غـري جهـة النمـاالت ،فـ اد إصـب يف األمـة – مـ ال – نقـ  ،خبـال زاد
ُحسنها ومجاوا بلغت ما بلغت (.)25
واملرج ـ يف إثب ــات العي ـ ال ـ ي خيتل ــف ابخ ــتال األ ــان ه ــو الع ــر  ،والبيّن ــة ،وثق ــا أه ــل ار ــرب ،
الختال األزمان والبلدان.
()23
وعرفـ احلنفيـة ( )24والشـافعية لنـّ  :ك ّـل مـا خيلـو منـ أصـل الفطـر السـليمة ممـا يُعـ ّد بـ قصـا عنــد
ّ
أهل اررب
يفوت ب عل املشرتي غرض صحيح.
كل ما ينق العن أو القيمة ،أو ّ
وضابطت عندهم هيّ :
ّأما احلنابلة فالعي عندهم هو :النقيصة الي يقتضي العر سالمة املبي منها غالبا
التجار ،أو نق قيمت عاد
والضابطة عندهم هي :نق عن املبي ولو م تنق ب القيمة يف عر
ّ
التجار ولو م تنق عين (.)28
يف عر
ّ
()21

عرف ـ
يف القيمــة ،فقــد ّ

املروج – هدى الطال  +238/9املشنيين – مصطلحات الفق .176/
 -21ظّ :
 -22ظ :الفريوز آابدي – القامول اايط  +251/2ال بيدي – اتج العرول+669/7الفيومي – املصبا املنري . 679/1
 -21ظ  :السب واري – مه ب االحنا .289/23
 -27الطوسي – هت ي األحنا  + 274/ 1احلر العاملي – وسائل الشيعة .621/21
 -26ظ :العالم ــة احلل ــي – حتري ــر االحن ــا  + 745/1االردبيل ــي – جمم ـ الفائ ــد والربه ــان  + 616/8الطباطب ــائي – راض
املسائل .739/8
 -25ظ :حممد احلسن كاشف الغطاء – حترير اجمللة  +557 – 551/2السب واري – مه ب االحنا .289/23
 -24ظ :النمال بن اوما – فتح القدير  +252/5السمر قندي – حتفة الفقهاء .97/1
 -23ظ :الشربيين – مغين ااتاج  + 52/1النووي – روضة الطالبن  +658/7الغمراوي – السراج الوهاج .284/2
 -28ظ :البهويت – كشا القناع  + 125/7ابن قدامة – املغين .167/6
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املبي

ّأمــا عنــد املالنيــة ف نـّ  :مــا نقـ

يار العيب يف الف ه اإلسممي  -دراسة م ار ة-

عــن ارلقــة الطبيعيــة ،أو عــن ارلـ الشــرعي نقصــا لـ أتثــري يف ــن
()29

.

والضابطة يف معرفت ما كان منقصا لل من أو ل ات املبي إذا كانت العاد السالمة من
ّأما ال يديّة ف ّن العي عندهم هو :ما نق أو زاد عن ارلقة الطبيعية
()11
كل وصف م مو تنق ب قيمة ما اتصف ب عن قيمة جنس السليم أو زاد .
والضابطة هيّ :
ويف ضــوء مــا تقــد يبــدو أ ّن العيـ مــن املفــاهيم العرفيــة ،إذ إ ّن لنــل شــيء حسـ ارلقــة أو حسـ
مـوازين الصــنعة مقياسـا طبيعيّــا أو صـناعيا يشــارك فيـ أغلـ األفـراد ،ويُعـ ّد فقـدان ذلــك عيبـا يوجـ قلّــة
رغبة النال عن .
وعليـ فـ ّن خيــار العيـ هــو مــن ابب إضــافة املسـبَّ إىل ســبب  ،أي أ ّن العيـ ســب خ لل يــار ،وأنّـ
سلطنة ومن انتقلت إلي العن عل فسخ العقد عند ظهور عي يف املعقـود عليـ املع َّـن م يطَّلّـ عليـ عنـد
ُ
التعاقد ،وهو خيار شرعي ال دخل إلراد املتعاقدين يف إثبات  ،ف ذا اشرتى ش كتااب – م ال– فوجده
غري ات الصفحات أو كان بعض الصفحات غري واضح النتابة كان ل اريـار بـن إمضـاء العقـد والقبـول
ابلعي م أخ التفاوت علي  ،وبن فس وعد الرضا ورد ال من.
المطلب الثاني :أدلة ثبوت الخيار
استدل مجهور الفقهاء عل ثبوت خيار العي بع ّد أدلة ،وهي كاآليت:
الدليل األول :القرآن الكريم

قـال تعـاىل...﴿:ا أويـُّهــا الَّـ ِّين آومنُـوا وال وأتو ُكلُـوا أومــوالو ُنم بـيــنو ُنم ِّابلوب ِّ
اطـ ِّـل إَِّّال أو ون تو ُنـو ون ُِّوـ وـار وع وـن توـ وـر و
اض
و و
و و
و و و وو و و
ِّمـون ُن وم )12( ﴾ ...ووجـ الداللــة يتم ــل يف أ ّن شــرط التجــار أ ون تنـون عــن تـر و
اض بــن الطــرفن ،وأ ّن العلــم
ابلعيـ يف املبيـ منــا و للرضــا املشــروط يف العقــود ،فالعقــد امللتــبس ابلعيـ ُــار عــن غــري تـر و
اض ،وعليـ
الرد واإلصال ل لك
رده واالعرتاض بقط الن ر عن طريقة ّ
(ف ّن العاقد ال يل م املعقود علي املعي  ،ول ّ
()11
ارلل يف تنافؤ املبادلة)
مبعــو أ ّن الرتاضــي يف العقــود يتطل ـ الســالمة مــن العي ـ  ،وال يتحق ـ الرضــا ّإال خبلــوه من ـ  ،وخبالف ـ
ي بت ل اريار.
يبدو يل أ ّن االستدالل هب ه اآلية عل ثبوت خيار العي بعيد؛ ألّ ّن العي شرط ل و يـؤدي وجـوده
إىل عــد لـ و العقــدّ ،أمــا الرتاضــي  -الـوارد يف اآليــة  -فهــو ركــن يف العقــد يــؤدي ختلف ـ إىل جعــل العقــد
ابطال.
 -29ظ :ابن رشد – بداية اجملتهد  +237/الدردير – الشر الصغري .215/5
 -11ظ :أمحد بن حيىي بن املرتض – البحر ال خار . 755/7
 -12النساء /آية .19
 -11ابن رشد – بداية اجملتهد .237/1
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العدد10 :

الدليل الثاني :السنة الشريفة

ولبيان أدلة السنة الشريفة نورد بعض منها وكما أييت:

أ ًال -اسرد هاء االمامية بعد ر اايت ( ،)11منها:
عن الرجل يشرتي ال وب أو املتاع فيجد فيـ عيبـا ق قـال :إ ون كـان الشـيء
"سئِّ ول اإلما الصاد
ُ
رده عل ـ صــاحب وأخ ـ ال ـ من ،وإ ون كــان ال ــوب قــد قط ـ أو خــيط أو صــبج يرج ـ بنقصــان
ـ
ن
بعي
قائمــا
ّ
()16
العي " .
أنّـ قــال":إ ون خــرج يف الســلعة عي ـ ِّ ،
رده وإ ون شــاء
وعن ـ
وعلـ وـم املشــرتي ،فاريــار الي ـ إ ون شــاء ّ
و
()15
رد علي ابلقيمة إرش العي " .
أخ ه ،أو َّ
لنل من وجد فيما وق علي العقد عيبا
ويف ضوء ه ه الرواية ف ّن وج الداللة يتم ل يف ثبوت اريار ّ
ب ــن فس ــخ املعامل ــة واس ــرتجاع الع ــوض ،وب ــن إمض ــائها وأخـ ـ اإلرش ،وه ــو :الف ــر ب ــن قيم ــة الص ــحيح
واملعي ـ  ،والســب يف ذلــك هــو :االطــالع عل ـ عي ـ يف حمــل العقــد م ينــن معلومــا وقــت العقــد ،فمــن
تعاقــد عل ـ شــيء ووجــده معيبــا حي ـ ّ ل ـ فســخ العقــد ،وأل ّن الرضــا ابلعقــد كــان عل ـ أســال الســالمة مــن
العيــوب الــي م تنــن معلومــة ل ـ  ،فـ ذا ا ِّطّلوـ عليهــا فقــد الــار األســال الـ ي قــا عليـ الرضــا وبـ يتحق ـ
اريار ل بن الفسخ أو إمضاء العقد.
اث يًا -اسرد هاء امل اهب ا رى مبا ر ي عت عائشة:
أ ّن"رجــال ابتــاع غالمــا فأقــا عنــده مــا شــاء هللا أن يقــيم ،مث وجــد بـ عيبــا ،ف اصــم إىل النــيب
()14
 :ارـراج ابلضـمان"
فرده علي  ،فقال الرجل :ا رسول هللا ،قد استغل غالمي ،فقـال رسـول هللا
ّ
ويف ضوء ه ه الرواية يتحدد وج الداللة يف أ ّن ما أخ ه املشـرتي مـن غلـة العـن ومنافعهـا وكسـبها مبـا
ل ؛ألنّ استح ه ه املناف بسب ضمان ؛ أل ّن املبي إذا هلك يف يده يهلـك عليـ وحـده دون غـريه ،فـال
رده ،وال جي علي شيء يف مقابل االنتفاع ب .
مين ذلك من ّ
مينن القول :أ ّن الرواية أجنبية عن املقا  ،وم يتّضح وج الداللة عل خيار العي .
()17
الب الالّ بيّناله لاله"  ،وفيـ داللـة
ومبا روي عن النيب
":ال حي ّ ملسلم ابع مت أ يه ب ْيال ًعا يه عي ٌ
واضحة عل أ ّن ومن ابع شيئا ويعلم أ ّن في عيبا فعلي بيان  ،وكتمان يُع ّد غشا يوج اريار.

 -17ظ :احلر العاملي – وسائل الشيعة .621 – 741/21
 -16الصدو – من ال حيضره الفقي  + 32/1احلر العاملي – وسائل الشيعة .747/21
 -15النوري – مستدرك الوسائل .714/27
 -14النسائي – سنن النسائي  + 156/3الرتم ي – سنن الرتم ي .733/1
 -13ابن ماجة – سنن ابن ماجة +355/1احلاكم النيسابوري – املستدرك عل الصحيحن .21/1
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يار العيب يف الف ه اإلسممي  -دراسة م ار ة-

اثلثًا -قاعد في الضرر
ذكــر الشــيخ حممــد احلســن كاشــف الغطــاء :األصــل يف دليــل هـ ا اريــار هــو قاعــد نفــي الضــرر؛ أل ّن
ل و العقد الواق عل املعي ضرر عل املشرتي م ال ،وهو ال يعلم ب وم يُقد علي  ،وك ّـل حنـم ضـرري
مرفوع بقاعد  :ال ضرر يف االسال  ،فل و العقد عل املعي مرفوع (.)18
الدليل الثالث :أصالة السالمة

هنالك ارتناز ُعريف عقالئي عل أ ّن املبي ال ي يُشرتى جي أ ون ينون اتما ،لـ ا قـال الفقهـاء :إ َّن
()19
اطال العقد يتطل سالمة العن من العي
إذ جي ـ (االعتمــاد عل ـ أصــالة الســالمة الــي هــي مــن األصــول البنائيــة التعامليــة عنــد النــال ،وه ـ ا
()71
االعتماد يوج صحة البي  ،وم الت لف يتحق موضوع اريار)
مبعو أ ّن السالمة من العي من مقتضيات عقد املعاوضة الي اتف عليها العقالء عن طري التجربة،
فصارت أصال معتمدا بينهم يف معامالهتم وعقودهم ،ومرتن ابألذهان يف مبادالهتم ومعاوضاهتم.
أي أ ّن العقالء ال يقدمون ّإال عل ابتياع السليم من األعيان ،وعد اشرتاط صراحة يف العقد اعتمادا
علـ أصــالة الســالمة ،فــالعقود املطلقــة – الــي م يؤخـ فيهــا الـرباء مــن العيــوب – تنـون الســالمة شــرطا
ضــمنيا يف ن ــر املتعاقــدين ،ويف حالــة وقــوع العقــد عل ـ الشــيء املعي ـ يــؤدي إىل ختلــف الشــرط ومــن َّمثّ
وج اريار؛ أل ّن العي نفس موج لل يارّ ،أما إذا ذُكر ه ا الشـرط يف مـا العقـد فينـون أتكيـدا ال
شيئا مستقال ،فينون وجوده كعدم بعد حتق القصد املعـاملي وبنـائهم علـ الصـحيح؛ أل ّن طبيعـة العقـد
عند األطال تقتضي وقوع عل الصحيح ،وظهور العي واننشاف يقتضي ثبوت اريار.
المطلب الثالث :اثبات رق الخيار
يُعـد هـ ا اريـار خيـارا شـرعيا ي بــت يف العقـد مبجـرد وجـود العيـ ودون تـدخل إلراد املتعاقــدين ،أي
أ ّن ســب اريــار هــو العي ـ نفس ـ ّ ،أمــا ظهــوره فهــو طري ـ كاشــف عــن وجــوده من ـ حصــول العقــد (،)72
فالبائ يضمن العي مىت توفرت شروط ضمان  ،واملشرتي ل اريار إ ون حتققت شرائط  ،فهـو يتحقـ مـن
دون احلاجة إىل شرط صريح في  ،فما من عاقل يقد عل ب ل مال يف مقـا التعاقـد اجملـرد عـن القيـد ّإال
بقصد السالمة
قــال الناس ــاين( :إ ّن الس ــالمة ش ــرط يف العق ــد ،فم ــا م يس ــلم املبي ـ ال يل ـ البي ـ  ،ف ــال يل ـ حنم ـ ،
والــدليل علـ أ ّن الســالمة مشــروطة يف العقــد :أ ّن الســالمة يف املبيـ مطلوبــة مــن املشــرتي عــاد إىل آخــره؛
أل ّن غرض االنتفاع ابملبي  ،وال يتنامل انتفاع ّاال بقيد السالمة؛ وألنّ م يـدف مجيـ الـ من إالّ ليسـلم بـ
 -18ظ :حترير اجمللة .566/2
 -19ظ :ابن ادريس – السرائر  + 195/1العالمة احللي – تـ كر الفقهـاء  + 291/22الناسـاين – بـدائ الصـنائ 136/5
 +البابريت – العناية شر اوداية .252/5
 -71السب واري – مه ب االحنا .287/23
 -72ظ :االنصاري – املناس  +181/5حممد احلسن كاشف الغطاء – حترير اجمللة.563/2
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مجي املبي  ،فنانت السالمة مشروطة يف العقد داللة ،فنانـت كاملشـروطة نصـا ،فـ ذا فاتـت املسـاوا كـان
لـ اريــار ،كمــا إذا اشــرتى جاريــة علـ ّألــا بنــر فلــم جيــدها كـ لك ،وكـ ا الســالمة مــن مقتضــيات العقــد
أيضــا؛ ألنّـ عقــد معاوضــة ،واملعاوضــات مبناهــا عل ـ املســاوا عــاد وحقيقــة ،وحتقي ـ املســاوا يف مقابلــة
البــدل ابملبــدل والســالمة ابلســالمة ،فنــان اطــال العقــد مقتضــيا للســالمة ،فــاذا م يســلم املبي ـ للمشــرتي
ي بت ل اريـار؛ أل ّن املشـرتي يطالبـ بتسـليم قـدر الفائـت ابلعيـ وهـو عـاج عـن تسـليم في بـت اريـار)

()71

ّأما إذا اشرتط املتعاقـدان الصـحة يف مـا العقـد فأنـّ يفيـد التأكيـد مبعـو أ ّن ذكـر هنـ ا شـرط يف مـا
العقــد ينــون أتكيــدا لشــرط الســالمة ال أ ون ينــون خيــارا أخــر غــري خيــار العي ـ  ،أي أ ّن هـ ا الشــرط مــن
حتصيل احلاصل بعد حتق قصد املتعاملن وبنائهم عل الشيء الصحيح (.)77
()76
تعرضهم لبح ه ا اريار أنّ ي بت للمشرتي خاصة
وال اهر من كال الفقهاء عند ّ
أل ّن املشـرتي رضـي ابلبيـ  ،والبيـ يقضـي سـالمة املبيـ مـن العيـ  ،لتوقـف االنتفـاع عليـ  ،وأيضــا أل ّن
الرضا داخل يف حقيقة العقد ،وعند ختلف بوجود العي ينتفي الرضا ،ومـن مثّ يتضـرر املشـرتي بلـ و مـاال
يرض ب  ،فينون ل اريار ّإما إبمضاء العقد أو فس دفعا للضرر.
ّأما إذا كان البي عينا بعن ،فقد ذهـ بعـض الفقهـاء إىل إثبـات اريـار لن ّـل مـن البـائ واملشـرتي إذا
كان العي يف املبي أو ال من؛ أل ّن كـال مـن طـريف العقـد ينـون ابئعـا ومشـرتا يف الوقـت نفسـ في بـت لـ
اريار(.)75
وذه اإلمامية ( )74إىل ثبوت اريار للبائ أيضا إذا ظهر عي ساب يف ال من
()73
يردهُ البائ ابلعي )
املعن إذا خرج معيبا ّ
قال العالمة احللي(:ال من و
ويــرى الشــيخ علــي كاشــف الغطــاء االمجــاع عل ـ ثبــوت اريــار في ـ  ،إذ قــالّ (:أمــا ابلنســبة إىل ال ـ من،
فال اهر انعقاد اإلمجاع علي كامل من) (.)78
وذكر الشيخ األنصاري أنّ ال فر بن ال من وامل من يف ثبوت ه ا اريار ،وه ا مما الخال في بن
الفقهــاء ،وال يُعــرتض عليـ اب ّن الــرواات م تتعــرض لـ  ،وإّمنــا وردت يف خصــوص ظهــور العيـ يف املبيـ -

 -71بدائ الصنائ .136/5
 -77ظ :حممد حسن النجفي – جواهر النال  +788/8األنصاري – املناس .181 /5
 -76ظ  :الناســاين – بــدائ الصــنائ  + 136/5البــابريت – العنايــة شــر اودايــة +252/5الش ـربيين – مغــين ااتــاج +51/1
ابن رشد – بداية اجملتهد .231/1
 -75ظ  :عبد الرزا بن اوما – املصنف .245/8
 -74ظ :العالمــة احللــي – قواعــد االحنــا  +79/1علــي كاشــف الغطــاء – شــر اريــارات  +256/حممــد حســن النجفــي –
جواهر النال  +789/8السب واري – مه ب االحنا +289/23حممد تقي املدرسي – احنا املعامالت .111/1
 -73ت كر الفقهاء +263/22خمتلف الشيعة .288/5
 -78شر اريارات .256/
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تتعرض لعد الفر بن البـائ واملشـرتي ،ولـيس ثبـوت أصـل اريـار -فـيمنن القـول:
أي أ ّن الرواات م ّ
()79
أ ّن الغال كون ال من نقدا ،وامل من متاعا ،فين ر في العي خبال النقد
بينما يرى السيد اروئي لنّ ال مان من التعدي إىل البائ ايضا ،وإ ون كانت األخبار الوارد يف املقا
ختت ابملشرتي ،االّ أ ّن املفهو واملسـتفاد منهـا حسـ التفـاهم العـريف عـد اختصاصـها بـ  ،وامنـا ثبـت لـ
بوصف أحد طريف املعاملة ،وألجل ذلك يراه العر اثبتا للبائ أيضا حس املتفاهم العريف(.)61
وعلي مينن أ ون يقال ب بوت اريار للبائ أيضـا اسـتنادا اىل قاعـد نفـي الضـرر ،وعلـ ارتنـاز ك ّـل مـن
املتعاملن يف اشرتاط للصحة فيما ينتقل إلي من املالّ ،أما األخبار فيمنن محلها عل مطل العوض ،أو
ّألا وردت عل حنو امل ال والغال .
عموم الخيار لغري البيع

ي هــر أ ّن فقهائنــا متفقــون عل ـ عــد اختصــاص اريــار ابلبي ـ  ،وإّمنــا يتع ـداه إىل غــريه مــن املعاوضــات
املاليــة األخــرى ،الرتنــاز كـ ّـل مــن املتعــاملن عل ـ اش ـرتاط وصــف الصــحة فيمــا ينتقــل إلي ـ ولقاعــد نفــي
كل عقد ينفسخ ابلرد وينـون مضـمو بنفسـ ال مبـا يقابلـ ،
الضرر ،فقد ذكر احلنفية أ ّن اريار ي بت يف ّ
كــالبي والش ـراء ،واإلجــار  ،والقســمة ،والصــلح عــن املــال ،وبــدل الصــلح عــن د العمــد ،واملهــر ،وبــدل
ارل (.)62
يف حن يرى املالنية أ ّن العقد ينقسم عل ثالثة اقسا :
األول :العقود امل تصة ابلعوض ،كالبي  ،والننا  ،فه ه ي بت فيها الرد ابلعي .
ال ـاين :العقــود الــي لــيس املقصــود منهــا املعاوضــة ،وهـي عقــود املنارمــة كاوبـة لغــري ال ـواب ،والصــدقة،
فه ه ال ي بت في حنم الرد ابلعي .
ال ال  :العقود الي مجعت قصد املنارمة واملعاوضة ،كاوبة بقصد العوض ،ال خيار للموهوب ل بـرد
أللا عقود جرت العاد ل ون ينون العوض فيها أك ر من قيمة املوهوب ،وه ا ينايف الرد ابلعي ،
العي ّ ،
()61
أل ّن مقتض ذلك املساحمة واملنايسة .
بينم ــا يـ ــرى اإلمامي ــة إثبـ ــات اريـ ــار يف مجي ـ ـ أقسـ ــا البي ـ ـ وع ــد اختصاص ـ ـ ب ـ ـ  ،وامن ــا يشـ ــمل كـ ــل
املعاوضات من صلح أو إجار أو مهر وغـري ذلـك ،أل ّن ذكـر البيـ يف الـرواات مـن ابب امل ـال ،واسـتنادا
لسري العقالء ،وقاعد نفي الضرر ،والتعهد الضمين (.)67

 -79ظ :املناس .182/5
 -61ظ  :الغروي – التنقيح يف شر املناس .273/6
 -62ظ :الناساين – بدائ الصنائ +133/5ابن عابدين  -رد ااتار  +32/6الشيخ ن ا الدين – الفتاوى اوندية .44/7
 -61ظ :ابن رشد – بداية اجملتهد  +231/1الباجي – املنتق .288/
 -67ظ :الشــهيد ال ــاين – مس ــالك األفهــا  +184/7ااق ـ النرك ــي – ج ــام املقاصــد  +296/6حمم ــد حس ــن النجف ــي –
جواهر النال  +783/8األنصاري – املناس  + 181/5السـب واري – مهـ ب االحنـا  +288/23الغـروي – التنقـيح يف شـر
املناس .278/6
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وقت ثبوت خيار العيب

كل ذلك قولن ،تا
تباينت أقوال الفقهاء يف وقت ثبوت  ،وذكروا (يفّ )66
()65
القــول أألول :يــرى مشــهور فقهــاء اإلماميــة واحلنفيــة واحلنابلــة وال اهريــة أ ّن ثبــوت
خيــار العي ـ عل ـ الرتاخــي؛ إلطــال النصــوص ال ـوارد يف إثبــات ه ـ ا اريــار ،وألنّـ ثبُــت لــدف الغ ـ
والتدليس والضرر عن صاح اريار
أخر الرد ال يسقط خياره مهمـا طـال الوقـت ،مـا م يوجـد منـ مـا يـدل علـ الرضـا
فمن علم ابلعي و ّ
ابلعقد ،بشرط أ ون ال ميتد الرتاخي إىل أمد طويل يتضرر في البائ إذا اختار املشرتي رد العن لعيبها ،كما
لو كان لع ر من مرض أو حبس أو غري ذلك؛ حىت ال يتضرر البائ من أتخري الرد.
()52
القول ال اين :ذه املالنية ( )68والشافعية ( )69وبعض قدماء اإلمامية ( )51وبعض متأخريهم إىل
رد املبي فـورا ،وخبالفـ يبطـل خيـاره؛ أل ّن األصـل يف
ثبوت خيار العي عل الفور ،فمن علم ابلعي فل ّ
العقود الل و واريار ُشّرع لدف الضرر عن املشرتي
وزاد املالنية عل ه ا إبعطائهم املشرتي مهلة يو أو يـومن لـريد فيهـا املبيـ  ،فـ ون زادت كـان مرتاخيـا
وسقط حق يف اريار ،أل ّن سـنوت خـالل هـ ه املـد رضـ منـ ابملبيـ ّ ،أمـا لـو كـان أتخـره عـن عـ ر فـال
يسقط خياره.
()64

()63

المطلب الراب  :شرائط ثبوت الخيار
يشرتط يف العي ال ي ي بت ب خيار العي ع ّد شروط ،هي:

الشرط األول :أ ْن يكون العيب مؤثرًا

التجار نقصا فاحشا ال يتسـامح يف م لـ عـاد ،
أي أ ون ينون العي موجبا لنقصان ال من يف عر
ّ
ّأمـا إذا كــان عيبــا يتسـامح مب لـ عــاد فـال يــؤثر ،وال يُعتـ ّد بـ  ،وال ينــون موجبــا لضـمان البــائ  ،ومــن مثّ ال
يؤدي إىل ثبوت اريار ،فقد ورد عن اإلمامية أ ّن الضابط يف العي ما كان نقصا أو زاد يف العن تؤدي
إىل نقصــان املاليــة يف عــر التجــار؛ أل ّن العيـ موضــوع خــارجي يرجـ يف حتديــد معنــاه واملفهــو منـ إىل
العر وأهل اررب واختال االزمان والبلدان (.)51
 -66ظ :العالمة احللي – ت كر الفقهاء  +211/22علي كاشف الغطاء – شر اريارات.235/
 -65ظ :ابن عابدين – رد ااتار  +5/5ابن جنيم – البحر الرائ .62/4
 -64ظ :ابن قدامة – املغين +219/6املرداوي – اإلنصا .614/6
 -63ظ :ابن ح – اال .211/8
 -68ظ :ابن رشد – بداية اجملتهد +31/1الدردير – الشر الصغري .44/7
 -69ظ :الشريازي – امله ب +186/2الشربيين – مغين ااتاج.54/1
 -51ظ :ابن زهر – غنية الن وع +111/ابن مح – الوسيلة.154/
 -52ظ :السب واري – مه ب االحنا .122/23
 -51ظ :حيـىي بـن ســعيد احللـي – اجلـام للشـرائ  +145/العالمـة احللــي – حتريـر االحنـا  +745/1حممــد جـواد العــاملي –
مفتا النرامة  +757/26حممد حسن النجفي – جواهر النال  +611/8االنصاري – املناس .754/5
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كل وصف قائم ابلشيء ويراه العر والعقـالء أ ّن لـ دخـال يف ماليتـ  ،ويوبـ لون املـال إبزائـ ،
وذُكر أ ّن ّ
ينـون فقــده ونقصـ عيبـاّ ،أمــا الـ اد  :فهـي الـ اد يف غــري جهـة النمــاالت ،فـ اد إصـب واحــد مـ ال يف
فيتحصل أ ّن املراد من النق و ال اد
العبد أو األ وومة نق  ،خبال زاد حسنها ومجاوا ابلغة ما بلغت
َّ
ب شيء ينون عيبا يف نفس وال يوج
هو :ما كان موجبا لنق املالية واألغراض النوعية املعاملية ،اذ ُر َّ
ب شيء يوج نقصا يف املالية والغرض املعاملي وال ينون عيبا يف نفسـ  ،وقـد ينـون
ور َّ
نقصا يف املاليةُ ،
عيبا عنـد بعـض األشـ اص دون بعـض ،أو يف بلـد دون بلـد ،في تلـف املعيـ والصـحيح حبسـ األزمنـة
كل ه ه املوارد يرج في إىل ثقات أهل اررب (.)57
واألمننة واألش اص ،ويف ّ
ويرى احلنفية أ ّن العي املؤثر هو :ما أوج نقصا يف القيمة يف عـر التجـار سـواء نقـ العـن أ
م ينقصها ،واملراد ابلقيمة هي :ال من؛ أل ّن ال من ال ي اشرتى ب قد ينون أقل من قيمت حبي ال يؤدي
نقصــالا ابلعي ـ إىل نقصــان ال ـ من ،فنـ ّـل مــا يوج ـ نقصــا يف ال ـ من يف عــر التجــار فهــو عي ـ  ،ومــا
يوج نقصا يف العن من حي املشاهد والعيان كالشنل يف أطرا احليـوان ،واوشـم يف األواين ،أو مـا
يوج نقصا يف مناف العـن ،ومـا ال يوجـ نقصـا فيهـا يعـ ّد فيـ عـر النـال ،فـ ون عـ ّدوه عيبـا كـان عيبـا
واالّ فال ،فاملرج إىل أهل اررب وهم التجار وأرابب الصنائ (.)56
وقسموا العقود حبس النق ال ي يوج الضمان عل البائ عل قسمن:
القسم األول :العقود الي تنفسخ ابلرد :وهي الـي يـؤثر فيهـا نقصـان الـ من املرتتـ علـ العيـ سـواء
كان يسريا أ فاحشا ،وتنون مضمونة مبا يقابلها كالبي .
القسـم ال ـاين :العقـود الــي ال تنفسـخ ابلـرد :وهــي الـي ال يـؤثر فيهـا ّإال العيـ الفـاح  ،وهـ ه تنــون
ـرد ابلعيـ اليسـري إذا كـان مــن
مضـمونة بنفسـها ،كالقصـاص ،وبـدل ارلـ  ،وخـرج مـن ذلــك املهـر ،فهـو يُ ّ
املني ــل أو امل ــوزون ،واحل ــد الفاص ــل يف العيـ ـ  :أ ّن م ــا ي ــدخل حت ــت تق ــو املق ــومن  -ل ون يقومـ ـ مق ـ ّـو
صحيحا للف ،وم العي لقلِّّ ،
ويقومـ آخـر مـ هـ ا العيـ للـف  -فهـو يسـري ،ومـا ال يـدخل حتـت
()55
.
تقو املقومن  -ل ون يتفقا عل تقومي صحيحا للف ،أو لقل من ه ا  -فهو فاح
ويــرى الشــافعية أ ّن العيـ املوجـ لل يــار هــو :مــا نقصــت بـ القيمــة ،أو العــن ،أو يُفـ ّـوت بـ غــرض
ص ــحيح اذا ك ــان الغال ـ ع ــد وج ــوده يف ه ـ ا اا ــل ،وع ــد اإلعتم ــاد عل ـ ع ــر التج ــار ،أل ّن بع ــض
العيوب ال ينق نهـا وإ ون كـان وجودهـا يف املبيـ جيعلـ غـري صـاو لـبعض وصـاحلا للـبعض اآلخـر ،كمـن
يشــرتي شــا مقطوعــة االذن ،فــال تصــلح ملــن اش ـرتاها لغــرض األضــحية،ف ّن ذلــك يعـ ّد عيبــا وإ ون م يرتت ـ
علي نق قيمتها ،خبال غريه ،ول ا اشرتطوا فوات غرض صحيح يف املبي ؛ وذلـك لالحـرتاز عـن نقـ
كه ا (.)54
 -57ظ :الغروي – التنقيح يف شر املناس  +726/6السب واري – مه ب االحنا .289/23
 -56ظ :الناساين – بدائ الصنائ  +136/5ابن عابدين – رد ااتار  +36/6النمال بن اوما – فتح القدير.252/5
 -55ظ :الش ــيخ ن ــا ال ــدين – الفت ــاوى اوندي ــة  +44/7اب ــن عاب ــدين – رد اات ــار  +33/7اب ــن اون ــة  -ج ــام الفص ـولن
.151/2
 -54ظ :الشريازي – امله ب  +581/2السبني – تنملة اجملموع  +221/21الشربيين – مغين ااتاج .52/1
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لسك احلنابلة بعر التجار ،فما يع ّده العر عيبا ف نّ يستوج اريار وإ ون م تنق ب قيمة
بينما ّ
املبي أو عين  ،أي أ ّن العر يوج سالمة املبي عن هن ا نقيصة؛ أل ّن املبي إمنّا صار حمـال للعقـد ألنـّ
صفة املالية ،فما يوج نقصا فيها ينون عيبا (.)53
وذكر املالنية أ ّن العي هو :النق سواء يف العن أو ال من ،ل لك يسمون خبيار النقيصة ،كالعور،
والعمـ  ،وقطـ اليــد أو الرجــل ،ممــا يــؤدي إىل نقصــان يف العــن ،أو الســرقة ،وشــرب ارمــر ،واإلاب  ،ومــا
شــاب  ،ف نـّ يــؤدي إىل نقـ الـ من ،ويلحـ بـ كــون الــدار شــؤما ،أو تنــون مشــهور بعـوافر اجلــان ،فيــأ
العيال واألوالد السنن في  ،فه ا مما ينفر النال من  ،وتقل الرغبة في  ،فيب س ن فيُع ّد عيبا (.)58
ومما تقد مينن القول إ ّن العي املؤثر هو :العي ال ي يؤدي إىل نقصـان الـ من أو القيمـة يف عـر
كل ُار أوصنعة ،ومن ومثَّ ثبوت اريار وضمان العي من قبل البائ .
أهل اررب والدراية يف ّ
الشرط الثاني :أن يكون العيب قديمًا

وللعلماء يف تفسري العي القد آراء ع ّد :
فريى اإلمامية أ ّن العي يُعد قدميا إذا كان موجودا يف العن قبل قبضها ،سواء حـد قبـل العقـد أو
بعده؛ أل ّن حنم العي احلاد قبل العقد كحنم العي احلاد بعد العقد ،أو يف زمان خيار املشرتي،
أو يف زمــان أحــد اريــارات ال الثــة وهــي :خيــار اجمللــس ،وخيــار الشــرط ،وخيــار احلي ـوان ،ففــي مجي ـ ه ـ ه
()59
املوارد ينون العي مضمو عل البائ عل الرغم من حدوث بعد التسليم
والدليل عل ذلك الرواات:
()41
قولـ ":ك ّـل مبيـ تلـف قبـل قبضـ فهـومن مـال ابئعـ " أي أ ّن الضــمان يف
منهـا :مـا روي عنـ
ه ه املعاملة ينون عل البـائ  ،وذكـر التلـف مـن ابب امل ـال لنـل مـا يصـلح أن ينـون الضـمان فيـ علـ
البائ  ،فيشمل حمل البح
عــن الرجــل يشــرتي الدابــة أو
ومنهــا :مــا روي عــن عبــد هللا بــن ســنان قــال":ســألت أاب عبــد هللا
العبد ،ويشرتط إىل يو أو يومن ،فيمـوت العبـد أو الدابـة أو حيـد فيـ حـد  ،علـ ومـن ضـمان ذلـكق
فقال  :عل البـائ حـىت ينقضـي الشـرط ثالثـة أا  ،ويصـري املبيـ للمشـرتي وش وـرط البـائ أو م يشـرتط
وقــال  :وإ ون كــان بينهمــا شــرط أامــا معــدود فهلــك يف يــد املشــرتي فهــو مــن مــال البــائ "( ،)42إذ
يستفاد من ظاهرها أ ّن املعاملة الي م تتم ابلقبض أو مضي زمان اريار ينـون فيهـا الضـمان علـ البـائ ،
 -53ظ :البهويت – كشا القناع  +125/7ابن قدامة – املغين .225/6
 -58ظ :الباجي – املنتق  +288/اررشي – شر اررشي  +213/5ابن رشد – بداية اجملتهد .236/1
 -59ظ :الفاضل اآلي – كشف الرموز  +687/2الشهيد ال اين – الروضة البهية  +729/7ابـن فهـد احللـي – املهـ ب البـارع
 +623/1السـيد حممــد الســب واري – كفايــة االحنــا  +635/2االنصـاري – املناسـ  +181/4حممــد احلســن كاشــف الغطــاء –
حترير اجمللة .564/2
 -41النوري – مستدرك الوسائل .637/1
 -42الص ــدو – مـ ــن ال حيضـ ــره الفقي ـ ـ  +43/2الطوسـ ــي – هت ـ ـ ي االحنـ ــا  +215/1احلـ ــر العـ ــاملي – وسـ ــائل الشـ ــيعة
.751/21
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فلو حد التلف أو النق قبلهما فنأن حد قبل إنشاء البي يف كون ارسار عل املالك قبل العقد
وهــو البــائ  ،والضــمان هنــا هــو ضــمان املعاوضــة ،أي حــدو التلــف أو الــنق يف ملــك البــائ  ،وورود
()41
ارسار علي
أي أ ّن العي ـ الســاب كمــا ينــون عل ـ عهــد البــائ وضــمان  -وألجل ـ يت ـ َّـري املشــرتي بــن الفســخ
وبن اإلمضاء م أخ اإلرش -فنـ ا مـا حيـد مـن عيـ بعـد البيـ  ،سـواء أكـان قبـل قـبض املشـرتي أو
قبــل انقضــاء خيــاره ،ومــا عــدا ذلــك ال خيــار ،ألنّـ ال يعــد عيبــا اال يف م ـوارد أربعــة يطل ـ عليهــا أحــدا
السنة ،وهي :اجلنون ،واجل ا  ،والبوـورص ،والقرن ،ف ّلا عيوب توج اريار للمشـرتي لـو حـدثت اىل سـنة
من يو العقد ( ،)47ملا روي عن علي بن أسباط قال ":عت االما ابن احلسن ِّ
يقول :اريـار
الرضا
ّ
يف احلي ـوان ثالثــة ّأا للمشــرتي ،ويف غــري احلي ـوان أ ون يتفرقــا ،وأحــدا الســنة تــرد بعــد الســنة ،قلــت :ومــا
أحدا السنةق قال :اجلنون ،واجل ا  ،والربص ،والقرن ،فمن اشـرتى فحـد فيـ هـ ه االحـدا فـاحلنم
()46
يرد عل صاحب إىل لا السنة من يو اشرتاه"
أ ون ّ
()45
قال":يف أربعة أشياء خيار سنة :اجلنون ،واجل ا  ،والربص ،والقرن" .
وعن
وي هر من ه ه النصوص أ ّن اريار ي بت للمشرتي إذا ظهرت ه ه العيوب ،أي ّألا غري مشروطة مبا
إذا كانت سابقة عل العقد ،أو حصلت يف ال الثة أا األوىل ،أو حدثت إىل مضي سنة من يو العقد.
ويرى ابقي الفقهاء أ ّن العي القد هو :ما كان اثبتـا يف املبيـ عنـد البـائ وحـاداث قبـل التسـليم سـواء
حد حن العقد أو بعده ،ف ذا وجد املشـرتي عيبـا قـدميا يف السـلعة وكـان العقـد مطلقـا مـن الـرباء وذكـر
خمري بـن الـرد وبـن اإلمسـاكّ ،أمـا إذا تعـ َّ ر
العيوب ،أو ذكرت العيوب وليس منها ما وجده املشرتي فهو َّ
الرد فريج عل البائ إبرش العي (.)44
حكم العيب ال دمي
مـن آخـر سـلعة وقبضـها وبعـد ّأا
اختلف الفقهاء يف حنم الرد ابلعيـ القـد  ،فلـو اشـرتى شـ
حد هبا عي عنده وتبن ل أ ّن فيها عيبا قدميا م يعلم وقت البي
()49
()48
()43
رد املبي ـ قهــرا ول ـ إرش العي ـ
فقــد ذه ـ احلنفيــة والشــافعية وال اهريــة إىل عــد ج ـواز ّ
القد ؛ أل ّن ب ضررا عل البائ  ،وال ي ال الضرر ابلضرر.

املروج – هدى الطال .224/21
 -41ظ :السب واري – مه ب االحنا ّ +294 /23
 -47ظ :حي ــىي ب ــن س ــعيد احلل ــي – اجل ــام للشـ ـرائ  +144/العالم ــة احلل ــي – ت ـ كر الفقه ــاء  +111/22الش ــهيد ال ــاين –
مسالك االفها  +715/7االنصاري – املناس /4
 -46النليين – النايف  +124/5احلر العاملي – وسائل الشيعة .621/21
 -45الصدو – ارصال  +165/2احلر العاملي – وسائل الشيعة .621/21
44ظ :الشيخ ن ا الدين – الفتاوى اوندية  +44/7الشربيين – مغين ااتاج +52/1ابن قدامة –املغين .225/6
 -43ظ :النمال بن اوما – فتح القدير  +232/5الناساين – بدائ الصنائ .135/5
 -48ظ :النووي – روضة الطالبن  +681/7السبني – تنملة اجملموع .766/21
 -49ابن ح – اال .786/8
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وذهـ احلنابلــة ( )31واملالنيــة ( )32إىل أ ّن املشــرتي ُخمـ َّـري بــن فســخ العقــد واإلمضــاء وأخـ اإلرش؛ أل ّن
ِّ
رده وإ ون شــاء أخ ـ إرش العي ـ
املبي ـ معي ـ قبــل ش ـرائ مث حصــل ب ـ عي ـ جديــد فهــو ابريــار إ ون شــاء ّ
القد .
وال اهر أ ّن القول ال ـاين أقـرب ،أل ّن العيبـن القـد واحلـاد قـد تسـاوا يف ال هـور ،والبـائ قـد دلّـس
ابلعي  ،واملشـرتي م يـدلِّّس ،فنـان رعايـة جانبـ أوىل ،وكـ لك الـرّد كـان جـائ ا قبـل حـدو العيـ ال ـاين
فال ي ول اال بدليل.
حكم أحداث السنة
وفسـروها ب ـ :تعلـ ضـمان املبيـ
ّأما ابلنسبة إىل أحدا السنة فقد ذه املالنية إىل القول ابلعهـد ّ ،
ابلبــائ يف زمــن معــن ،فــالبي يف تلــك املــد الز ال خيــار في ـ  ،لنــن إ ون ســلم يف مــد العهــد علــم ل وم ـ
املتبايعان ،وإ ون أصاب نق ثبت خيار املشرتي كالعي القد .
والعهد عل قسمن:
االوىل :عامة ،وهي عهد اإلسال من درك املبي عن عي أو استحقا وهي عل متويل العقد.
ال انية :خاصة ،وهي عهد الرقي  ،وتنقسم إىل قسمن:
بنل حاد .
 – 2عهد ثالثة ،أي ثالثة أا  ،وهي :قليلة ال مان ك ري الضمان؛ ألنّ يـُورُّد فيها ّ
الرد فيهـا بعيـوب ثالثـة فقـط ،وهـي :اجلنـون،
 – 1عهد سنة ،وهي :طويلة ال مان قليلة الضمان ،إذ ُّ
واجل ا  ،والربص.
فعهــد ال الثــة يُـ وـرُّد فيهــا كـ ّـل عيـ حــاد يف دينـ  ،كـ  ،أو ســرقة ،أو يف بدنـ كعمـ  ،أو يف وصــف
كجنون ،أوصرع،أو إاب (.)31
وأمــا إذا حــد ابملبي ـ مــن العيــوب بعــد عقــد البي ـ فــال جي ـ ب ـ الرجــوع ّاال أ ون ينــون احلــاد مــن
العيــوب يف الرقي ـ يف عهــد ال الثــة ،أو جنــو  ،أو ج ـ اما ،أو برصــا يف عهــد الســنة ،وقــد انفــرد مالــك
ابلقول ابلعهد دون سائر الفقهاء ،أي أ ّن ما أص اب الرقي يف ثالثة أا بعد املبي مـن إاب أو عيـ أو
موت أو غري ذلك فهو من ضمان البائ  ،أما إذا انقضت ال الثة األا فال ضمان عل البائ ّإال إذا كان
مــن قبيــل اجلنــون ،واجلـ ا  ،والــربص ،فـ ّن هـ ه األمـراض ال الثــة إ ون أصــاب شــيء منهــا املبيـ قبــل انقضــاء
()37
سنة من حن البي كان ل الرد ب لك
واســتدلوا علـ رأيهــم مبــا روي عــن احلســن البصــري ،عــن عقبــة بــن عــامر اجلهــين أ ّن رســول هللا
قال":عهد الرقي ثال ليال"
 -31ظ :البهويت – كشا القناع  +124/7ابن قدامة – املغين .225/6
 -32ظ :ابن رشد – املقدمات املمهدات  +156/1الشوكاين – نيل االوطار .112/5
 -31ظ :الدردير  -الشر الصغري  +297/71ابن رشد – بداية اجملتهد .235/1
 -37ظ :ابن رشد – املقدمات املمهدات .156/1
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()36

ويف رواية أخرى":عهد الرقي ثال "
األول ك ــانوا يقض ــون يف الرقي ـ بعه ــد
وبعم ــل أه ــل املدين ــة وإمج ــاعهم ،وأ ّن ال ــوال ابملدين ــة يف ال م ــان ّ
السنة ،من اجلنون ،واجل ا  ،والربص إ ون ظهر ابململوك شيء من ذلك قبل أ ون حيول علي احلول فريد عل
البائ  ،ويقضون يف عهد الرقي ب ال ليال(.)35
ووافقهم فقهاء امل اه األخرى – عدا أي حنيفة وأي يوسف – فيما إذا ظهرت هـ ه األمـراض يف
أللــا ختـل مبقصــد الـ واج ،ونُقــل عــن حممــد بــن احلســن أنّـ قــال :للمـرأ حـ الفســخ بعيــوب ثالثــة،
الـ وج ّ
وهــي :اجلنــون ،واجل ـ ا  ،والــربص ،أل ّن امل ـرأ ال تطي ـ البقــاء م ـ زوج في ـ أحــدها ،وال يُقتصــر عليهــا بــل
تشمل كل عي تتضرر ب (.)34
ولنــنّهم اعرتض ـوا عل ـ مســألة العهــد وأحــدا الســنة وأدلّتهــا :ل ّن العي ـ قــد ظهــر يف يــد املشــرتي،
أي مبي  ،مثّ إ ّن ه ه االقوال خمالفة لألصول ،أل ّن
وجيوز أ ون ينون حاداث عنده ،فال ي بت في اريار م ل ّ
كل حد حيصل يف املبي بعد قبض فهو من ضمان املشرتي ،فالت صي يف
املسلمن جممعون عل أ ّن ّ
م ل ه ا األصل ِّ
املتقرر إّمنا ينون بدليل اثبت ،وه ا غري موجود ،أل ّن ه ه الرواات م ت بت عندهم
ّ
يل
م
احلسن
و
صحيح،
حدي
العهد
يف
ليس
:
أمحد
االما
قال
،
بت
ي
ال
هم
وحدي
قال ابن قدامة(:
ُ و
()33
عقبة ،وإمجاع أهل املدينة ليس حبجة ،والداء النامن ال عرب ب  ،وإّمنا النق مبا ظهر ال مبا كمن) .
ومن هنا يبدو يل أ ّن القول ب بوت اريار ابلنسـبة إىل أحـدا السـنة والعيـوب الـي ت هـر يف الرقيـ -
عضـدت هـ ه
سواء قلنا ابألربعة كاإلمامية أ قلنا ابل الثة كاملالنية  -هي األقوى؛ استنادا للرواات الـي ّ
وعمل الفقهاء هبا ،وأيضا إ ّن ه ه العيوب منها ما ي هـر يف فصـل
األقوال إذا مجعت م بعضها البعض ،و
من فصول السنة دون فصل آخر حبس العاد من حصول ذلك الداء يف فصل دون آخر.
الشرط الثالث :أن ال يكون عاملًا بالعيب

اتفـ الفقهــاء علـ أ ّن جهــل املشــرتي ابلعيـ شــرط ل بــوت اريــار ،ل ون ال ينــون عاملــا بوجــود العيـ
قبل العقد ،أو حين  ،أو قبل القبض ،وأ ون ال يرض ب بعده ،ف ذا تعاقد وهو عام ابلعي أو رضي ب بعد
()38
العقد  -كما لو تسلم عاملا ابلعي  -سقط خياره
()39
قال الشيخ حممد حسن النجفي(:أل ّن إقدام مع رض من ب )
()81
وقال السبني(:عند العلم ال خيار)
 -36ابو داود – سنن اي داود  +166/1ال رقاين – شر ال رقاين .291/6
 -35ظ :الدردير  -الشر الصغري  +297/7ابن رشد – بداية اجملتهد .234/1
 -34ظ :الناساين – بدائ الصنائ  +135/5النووي – اجملموع  +214/1ابن قدامة – املغـين  +224/6ابـن حـ – االـ
.786/8
 -33املغين .161/6
 -38ظ :حممد حسن النجفي – جواهر النال  +791/8علـي كاشـف الغطـاء – شـر اريـارات  +231/ابـن حجـر – حتفـة
ااتاج  +252/6ابن رشد – بداية اجملتهد  +271/1النووي – روضة الطالبن  +731/7ابن ح – اال .786/8
 -39جواهر النال .789/8
 -81تنملة اجملموع .224/21
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أي أ ّن إقدام عل الشراء م العلم ابلعي داللة عل رضـاه ،وكـ لك إذا م يعلـم ابلعيـ عنـد العقـد
تصر املـالك دليـل علـ رضـاه؛ أل ّن
مث علم ب عند القبض ،فقبض للمبي م علم ابلعي وتصرف في ّ
لا الصفقة متعلِّّ ابلقبض ،فنـان العلـم عنـد القـبض كـالعلم عنـد التعاقـد ،كمـا حيـد يف زماننـا مـن أ ّن
بعض األمتعة رّمبا يق فاصل زمين بن العقد علي و تسليمها وإقباضها وحيد فيها العي  ،وألجل ذلك
التجــار اليــو بعقــد التــأمن م ـ الشــركات التأمينيــة لضــمان ارســار ال ـوارد عل ـ املبي ـ بــن العقــد
يقــو ّ
والقــبض ،ومــا ه ـ ا ّاال أل ّن بعــض املبيعــات يف معــرض التلــف والتعيّـ يف تلــك الفــرت  ،مــن غــري فــر بــن
العصر احلاضر والعصور املاضية ،وعلي ينون الضمان عل البائ  ،واريار للمشرتي.
()82
وأيضا ع ّدوا أ ّن علم املشرتي ابلعي مسقطا لل يار واإلرش
قــال الشــيخ االنصــاري :العلــم ابلعي ـ قبــل العقــد يســقط الــرد واإلرش بــال خــال وال إشــنال ،أل ّن
()81
اريار إّمنا ثبت م اجلهل
وعلّل السيد السب واري ذلك :لنّ هـو الـ ي أقـد علـ تض ُّـرره ،فـال وجـ جلعـل اريـار لـ ُ بعـد ذلـك،
ردهُ وأل ـ البــائ
فلــو أقــد املشــرتي العــام ابلعي ـ عل ـ ش ـراء الشــيء املعيــوب مــن البــائ م ـ علم ـ ب ـ مث ّ
العر وبناء النال يف معـامالهتم ال يـرون لـ حـ الـرد ،ويسـتننرون منـ إل امـ البـائ ابلقبـول
ابلقبول ف ّن ُ
()87
()86

وقال ابن اوما (:العلم ابلعي عند البي أو القبض ُمسقط للرد واإلرش)
وعلل ابن قدامة ذلـك بقولـ (:إ ّن ومـن اشـرتى معيبـا يعلـم عيبـ ال خيـار لـ ؛ أل ّن بـ ل الـ من فيـ عاملـا
راضيا ب عوضا أشب ما ال عي في ) (.)85
وي هـر ممــا تقــد أ ّن عــد علــم املشــرتي ابلعيـ شــرط ل بــوت اريــار ،وأمــا مـ علمـ فــال خيــار لـ  ،إذ
املفروض أ ون ميتن عن القبض عند علمـ ابلعيـ ليبقـ لـ حـ اريـار ،فلمـا م يفعـل وقـبض فـ لك رضـ
من ابملبي .
المطلب الخامس :التخيير بين الفس واإلرش
األصل يف عامـة اريـارات الت يـري بـن الـرد واإلمسـاك ،ولنـن هـ ا اريـار ميتـاز مـن غـريه مـن اريـارات
لنـّ إذا حت ّققــت شــروط ثبــت يف العقــد مــن غــري اشـرتاط  ،ألنـّ حـ أثبتـ الشــارع وال حاجــة إىل اشـرتاط
صراحة ،وكان لصاحب احل يف فسخ العقد واسرتداد ال من ال ي دفعـ  ،أو إمضـائ واالحتفـاظ ابلعـن -

 -82ظ :الطوســي – املبســوط  +271/1حممــد حسســن النجفــي – ج ـواهر النــال  +791/8ابــن قدامــة – املغــين +141/6
ابن رشد – بداية اجملتهد  +281/1الشربيين – مغين ااتاج  +41/1امل ين – خمتصر امل ين  +84/ابن ح – اال .786/8
 -81ظ :املناس – .178/5
 -87ظ :مه ب االحنا .297/23
 -86فتح القدير .82/5
 -85املغين .141/6
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حمل العقد  -واملطالبة ابإلرش ،عل اختال بن الفقهاء يف استحقاق لإلرش وعدم  ،وينبغي بيان معو
اإلرش ،وأقوال الفقهاء في  ،وبيان احلاالت الي جيوز لصاح اريار اإلمساك ابلسلعة واملطالبة ابإلرش.
معنى األرش

أ ًال :ا ر لغة:
وقيــل ه ــو :دي ــة
هــو الدي ــة ،وقيــل ار ــدش ،وم ــا يُــدف م ــن فــر ب ــن الس ــام واملعي ـ يف الس ــلعة
اجلراحــات مم ــا ل ــيس ل ـ ق ــدر معل ــو  ،فقــد ورد أ ّن إرش اجلراح ــة :ديته ــا ،واجلم ـ أروش ،وأص ــل الفس ــاد،
واستعمل يف نقصان األعيان ،ألنّ فساد فيها (.)83
()84

اصطمحا:
اث يًا :ا ر
ً
 ،أي أنّ املال املأخوذ عوضا عن النق بسب العي .
هو نق قيمة املعي
()89
وقيل هو :املال املأخوذ بدال عن النق املضمون يف مال م يُقدَّر ل يف الشرع مقدَّر .
أي أنّ عبار عن املال ال ي يطالب املشرتي من البائ فيما إذا كان امل من معيبا ،والغال هو ال ـاين،
أل ّن ال من حبس الغال ينون من النقود والصحة فيها أك ر ،خبال امل من.
()88

اثلثًا :ت دير ا ر
يُق ـ ّدر األرش أهــل ارــرب مــن التجــار وأهــل الســو  ،وكيفيت ـ  :أ ون تقــدَّر نســبة الفــر بــن التق ـومين إىل
ال ـ من ،وهــو أ ون يُقـ َّـو املبي ـ وال عي ـ ب ـ  ،ويُقـ َّـو وب ـ ذلــك العي ـ  ،ف ـ ذا كــان التفــاوت مــا بــن القيمتــن
()91
النصف فاملشرتي يرج عل البائ بنصف ال من
وحتسـ النسـبة بــن القيمتــن ،ويـدف البــائ للمشــرتي
أي أ ّن املبيـ يقـ ّـو صــحيحا ،و ُمث يق َّـو معيبــاُ ،
مبلغا يعادل النسبة بن قيمة الصحيح وقيمة املعي بغض الن ر عن القيمة السوقية للوصف الفائت ،فلو
كانت قيمة املبي صحيحا مائة وقيمت معيبا انن تنون نسبة التفاوت ارمس ،فريج املشرتي خبُمـس
الـ من املسـ َّـم  ،ف ـ ون كــان ه ـ ا الـ من مســاوا للقيمــة الســوقية رج ـ عليـ بعش ـرين ،وإ ون كــان أقـ َّـل كمــا لــو
اشرتى املبي خبمسن رج علي بعشر  ،وإ ون كان أك ر كما لو اشرتى مبائة ومخسن رج ب الثن،إذ لـيس
املعيــار لتقــدير اإلرش القيمــة احلقيقيــة للوصــف الفائــت مهمــا بلغــت ،وإّمنــا املعيــار هــو النســبة إىل ال ـ من
املسم  ،أل ّن كال من املتعاقدين أقد عل التعاقد ابل من املسم والت ب ال ابلقيمة السوقية ،فلو اشرتى
َّ
 -84ظ :الفريوز آابدي – القامول اايط .142/1
 -83ظ :اجلــوهري – اتج اللغــة وصــحا العربيــة  +995/7ابــن من ــور – لســان العــرب  +223/2الفيــومي – املصــبا املنــري
.21/2
 -88ظ :الشربيين – مغين ااتاج  +115/7السبني – تنملة اجملموع .243/21
 -89ظ :االنصاري – املناس  +797/5حممد احلسن كاشف الغطاء – حترير اجمللة .569/2
 -91ظ :العالم ــة احلل ــي – تـ ـ كر الفقه ــاء  +221/22الس ــب واري – مهـ ـ ب االحن ــا  +299/23الش ــيخ ن ــا ال ــدين –
الفت ــاوى اوندي ــة  +87/7الناس ــاين – ب ــدائ الص ــنائ  +192/5البه ــويت – كش ــا القن ــاع  +128/7الب ــاجي – املنتقـ ـ +289/
السبني – تنملة اجملموع  +145/21النووي – روضة الطالبن .689/7
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ســيار ووجــدها معيبــة ،واســتح اإلرش ،فتقـ ّـو ســليمة وقــت العقــد ولــتنن قيمتهــا مليــون دينــار،
شـ
ومعيبة ب مامنائة ألف ،فالفر هو مائتان وهي مخس املليون ،وك ا لو اشرتاها خبمسمائة ألف دينار فريج
خبمسها وهو مائة ألف ،وهن ا
والعلة يف ذلك كما يقول ابن قدامة إ َّن (املبي مضمون عل املشرتي ب من  ،ففـوات جـ ء منـ يسـقط
عن ـ ضــمان مــا قابل ـ مــن ال ـ من أيضــا ،وألنّنــا لــو ضـ َّـمنَّاه نق ـ القيمــة أفض ـ إىل اجتمــاع ال ـ من وامل ـ من
للمشـرتي فيمـا إذا اشــرتى شـيئا بنصــف قيمتـ فوجــد بـ عيبــا يـنق نصــف قيمتـ  ،م ــل أ ون يشـرتي بعشــر
وقيمت ـ عشــرون ،فوج ــد ب ـ عيب ــا ينقص ـ عش ــر فأخ ـ ها ،حص ــل ل ـ املبي ـ ورج ـ ب من ـ  ،وه ـ ا ال س ــبيل
الي )(.)92
ويرى السيد اروئي أ ّن تقدير األرش يؤخـ مـن الـ من بنسـبة تفـاوت قيمـة صـحيح الشـيء إىل معيبـ ،
فلو اشرتى سيار م ال مبليون دينار وكان صحيحها يباع مبليونن ومعيبها مبليون فـال يؤخـ نفـس التفـاوت
بن قيمي الصحيح واملعي حبس الواق ال ي هو :عبار عن مليون دينار حبي تبق السيار للمشرتي
املسم بنسبة تفاوت قيمة املعي والصحيح وهي النصف ،فيؤخ
جما وبال عوض ،بل يؤخ من ال من َّ
من البائ نصف ال من وهو مخسمائة ألف دينار؛ أل ّن وصف الصـحة ال يقابـل ابملـال حـىت ينـون اإلرش
من أج اء العوض وينون اجتماع م املبي عند املشرتي من اجتماع العوض واملع ّـوض ،بـل اإلرش غرامـة
تعبُّديــة ثبتــت ابلــدليل ،ولــيس هنــاك اجتمــاع للعــوض مـ املعـ ّـوض ،وإّمنــا هــو اجتمــاع الغرامــة م ـ املعـ ّـوض
(.)91
حكم االختالف يف التقويم

لــو اختلــف أهــل ارــرب يف تقــو الصــحيح أو املعي ـ أو كالت ـا ،فلــو قـ ّـو بعضــهم الصــحيح ب مانيــة
واملعي لربعة وبعضهم الصحيح بستة واملعي ب الثة فه ا ال إشنال في  ،التفـا النسـبة ،أل ّن التفـاوت
يف احلالتن كلتيهما هـو النصـف ،أمـا إذا اختلفـت النسـبة ،كمـا لـو ق ّـو بعضـهم الصـحيح ب مانيـة واملعيـ
وقو بعض آخر الصحيح ب مانية واملعي بستة فتنون النسبة عل األول النصف ،وعل اآلخـر
لربعةّ ،
()97
الرب  ،فيؤخ ابألقل ،أل ّن االصل يف املقا براء ذمة البائ عن ال ائد ،فال جي علي ّاال دف األقل .
ابعا :الرد أ االمساك مأل اإلر :
رً
إذا ظهر العي الساب عل العقد ثبت اريار للمشرتي بن الرضا ابلعي وإمضاء العقد فال حي ل
الرجوع عل البائ  ،و ّأما فس ورد املبي واسرتداد ال من ال ي دفع إىل البائ  ،ولنـن إذا اراد االحتفـاظ
()94
ابملبي فهل حي ل املطالبة ابإلرش أ ال ق في خال  ،فقد ذه احلنفية ( )96والشافعية ( )95وال يدية
 -92املغين .161/6
 -91ظ :الغروي – التنقيح يف شر املناس .751/6
 -97ظ :الغروي – التنقيح يف شر املناس  +737/6السب واري – مه ب االحنا .115/23
 -96ظ :الناساين – بدائ الصنائ  +637/5السرخسي – املبسوط .214/27
 -95ظ :الشريازي – امله ب  +681/2الشربيين – مغين ااتاج .55/1
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ويف روايــة عــن أمحــد ( )93إىل عــد اســتحقا املشــرتي االحتفــاظ ابملبيـ املعي ـ ومطالبــة البــائ بنقصــان
يرض
ال من ،حىت لو قال البائ  :أمسك املبي وأ أُعطيك إرش العي م ُجيرب املشرتي عل قبول  ،ألنّ م و
ّاال مببي سليم جبمي ال من ،فال ُجيرب عل إمساك مبي معي ببعض ال من ،وك ا لو قال املشرتي اعطـين
اإلرش ألمسك املبي  ،ال جيرب البـائ علـ دفـ اإلرش؛ ألنـّ م يبـ ل املبيـ االّ جبميـ الـ من فـال ُجيـرب علـ
تسليم ببعض ال من
وقــال ابــن قدامــة :إذا علــم املشــرتي أ ّن ابملبيـ عيبــا م ينــن عاملــا بـ فلـ اريــار بــن اإلمســاك والفســخ
سواء أكان البائ علم العي وكتم أو م يعلم ( )98ق
ودليلهم عل ذلك هو :أ ّن السالمة من العي وصف ،واألوصا ال يقابلها شيء من الـ من مبجـرد
العقــد ،لنولــا اتبعــة للمعقــود عليـ ّإال إذا صــارت مقصــود فيقابلهــا ج ـ ء منـ  ،أي أ ّن العيـ نق ـ يف
أوصا املبي  ،وال حي للمشرتي أ ون أيخ يف مقابل فوات ِّ شيئا ،وال يل البائ بـنق الـ من؛ أل ّن البـائ
يرض بـ ولقـل مـن الـ من املسـم  ،وذلـك ضـرر بـ  ،وال جيـوز أ ون
يرض ب وال املبي عن ملن بعوض م و
م و
يرف الضرر عن املشرتي لثبات ضرر عل البائ  ،ومينن دف الضرر عن املشرتي بفسخ العقد ورد املبي .
أن ـ قــال" :ال تصـ ّـروا االبــل والغــنم ،فمــن
وأيضــا اســتدلوا حبــدي املصـ ّـرا  ،إذ روي عــن النــيب
()99
ردها وصاع لر"
ابتاعها بعد ف نّ خبري الن رين بعد أن حيتلبها إ ون شاء امسك وإ ون شاء ّ
جعل للمشرتي اريار بن الرد واالمساك من دون إرش ،وال يدل عل
وهو واضح يف أ ّن النيب
أ ّن للمشرتي ح االحتفاظ ابلعن واملطالبة بنقصان ال من ،وك لك يستطي دف الضرر عن برد املبي إىل
البائ واسرتجاع العوض ،أل ّن ح اريار قد ثبت ل ابلعي .
ويرى مجهور احلنابلة إثبات احل للمشرتي يف إمساك املبي واملطالبة ابإلرش ،ألنّ اطّل عل عي م
وفوت علي ج ء من املبي  ،فجاز ل املطالبة حبصت من ال من (.)211
يعلم ب َّ ،
:
فقد ذكر ابن قدامة إذا ظهر عل عي م يعلم ب فنان ل اإلرش كما لو تعيَّـ عنـده ،وألنـّ فـات
علي ج ء من املبي  ،فنانت ل املطالبة بعوض  ،كما لو اشرتى عشر أقف فبانت تسعة ،أو كما لو أتلف
املصرا فليس فيها عي  ،وإّمنا وملك اريـار ابلتـدليس ال لفـوات جـ ء ،وكـ لك ال يسـتح
فأما َّ
بعد البي ّ
خيار التصرية تنبي عل ثبوت ابلعي  ،وأل ّن مطل العقد يقتضي
ارشا إذا تع َّ ر الرد ،وإثبات النيب
السالمة من العي (.)212

 -94ظ :أمحد بن حيىي بن املرتض – البحر ال خار .744/7
 -93ظ :ابن قدامة – املغين  +239/6البهويت – كشا القناع .128/7
- 98ظ :املغين .84/6
 -99الب اري – صحيح الب اري .355/1
 -211ظ :البهويت – كشا القناع  +116/7املرداوي – االنصا .621/6
 -212ظ :املغين .86/6
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ّأما املالنية ف ّلم َّفرقوا بن أنواع العيوب ،فالعي اليسري غري مؤثر وليس في شيء من الرد أو اإلرش،
والعي ـ الفــاح ينــون في ـ خميَّ ــرا بــن الــرد واإلمســاك ابل ـ من ،أي إذا أمســك املبي ـ لــيس ل ـ أ ون يرج ـ
بنقصان ال من ،وه ا يشمل العقار وغريه ،والعي املتوسط ينون في اإلمساك م اإلرش (.)211
بينمــا يــرى فقهــاء اإلماميــة أ ّن املشــرتي ُخمـ َّـري بــن رد املبي ـ واســرتجاع ال ـ من وإمســاك وأخ ـ اإلرش
()217
امجاعا حمصال وحمنيا مستفيضا صرحيا وظاهرا بال خال
قال العالمة احللي(:إذا وجد املشرتي ابملبي عيبا سابقا عل العقد وم حيد عنـده عيـ وال تصـر
()216
في كان خميَّـرا بن فسخ البي واإلمضاء ابإلرش)
()215
حمصل ومنقول )
وقال الشيخ علي كاشف الغطاء( :فليس املستند ّاال االمجاع ّ
ي داد عل ذلك أ ّن احلنم بل و العقـد مـ العيـ ضـرر ،ودفعـ يتحقـ لحـد األمـرينّ :إمـا رد املبيـ ،
قول ":إ ون خرج يف السلعة عي وعلم املشرتي فاريار الي  ،إ ون
وإما إمساك وأخ األرش ملا ورد عن
ّ
()214
رد ،وإ ون شاء أخ  ،أو رد علي ابلقيمة إرش العي "
شاء
َّ
وهو ظاهر يف الت يري بن أمور ثالثة :الرد ،أو االمضاء بدون اإلرش ،أو أخ اإلرش.
ملــا روي عــن أي جعفــر قــال":أّميــا رجــل اشــرتى شــيئا وب ـ عي ـ وع ـوار م يت ـربأ الي ـ وم يبــن ل ـ
فأحد في بعد ما قبض شيئا مث علم ب لك العوار وب لك الداء أنّ ميضي علي البي  ،ويُرد علي بقدر ما
()213
نق من ذلك الداء والعي من ن ذلك لو م ينن ب "
وهو ظاهر يف الت يري بن الرد واألرش.
وجمموع ه ه النصـوص بعـد رد بعضـها إىل بعـض تنفـي إلثبـات هـ ا الـرأي ،وهـي مطلقـة ،وقـد دلَّـت
عل جواز الفسـخ يف لـا البيـ أو يف بعضـ  ،وهـو فسـخ املعاملـة يف وصـف الصـحة فقـط ،لعـد تقييـدها
الفســخ يف لــا املعاملــة ،وأيضــا أ ّن لوصــف الصــحة أتيــة خاصــة عنــد املتعــاملن لــو فقــدت ف ّلــا تتــدارك
ابملالّ ،أما لو تراض الطرفان ابإلرش حىت يف صور ا ُّ
ـرض البـائ
لتمنن من الرد فال إشنال فيـ  ،وإ ون م ي و
بـ لك يــرد املشــرتي املبيـ لــئال يقـ الضــرر ،ويف مــورد ســقوط الــرد يتعــن علـ البــائ تــدارك ضــرر املشــرتي
ابإلرش.
ويــرى الشــيخ البح ـراين أ ّن األخبــار ال داللــة فيهــا عل ـ ختـ ّـري املشــرتي بــن الــرد واالمســاك م ـ األرش،
وعلي فيحنم جبواز الرد للمشرتي أوال ،مث إذا م َّ
لتصر و أو غريه حينم ل ابألرش ،وهـو أول
يتمنن من
ُّ
()218
من تنبَّ اىل ذلك
 -211ظ :احلطاب الرعيين – مواه اجلليل  +676/6ابن رشد – بداية اجملتهد .233/1
 -217ظ :الطوســي – املبســوط  +278/1الطباطبــائي – راض املســائل  +781/8حممــد حســن النجفــي – ج ـواهر النــال
 +788/8االنصاري – املناس .135/5
 -216ت كر الفقهاء .82/22
 -215شر اريارات .257/
 +157/النوري – مستدرك الوسائل .714/27
 -214علي بن اببوي – فق الرضا
 -213الطوسي – هت ي االحنا  +276/1احلر العاملي – وسائل الشيعة .741/21
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ووافق السيد اروئي إذ قال( :إ ّن األخبار ال داللة وا عل ثبوت اإلرش من االبتداء ،وإّمنا تدل عل
ثبوت اإلرش بعد عد التمنن من الرد والتصر يف املبي  ،وما أفاده صاح احلدائ متن) (.)219
ّأما ابلنسبة إىل اإلمجاع فـيمنن أ ون يُقـد فيـ مـن جهـة خمالفـة الشـيخ الطوسـي يف بعـض كتبـ ( )221إذ
قال( :إذا حد ابملبي عي يف يد البائ كان للمشرتي الرد واإلمساك ،وليس ل إجاز البي م اإلرش،
()222
وال ُجيرب البائ عل ب ل اإلرش بال خال  ،ف ون تراضيا عل اإلرش كان جائ ا)
ِّ
أي أ ّن اللجــوء إىل اإلرش ينــون يف حالــة اليــأل وعــد الــتمنن مــن رد املبي ـ  ،لتصــر  ،أو حلصــول
عي يف املبي عند املشرتي.
مما تق ّد مينن القول إ ّن اريار بن الرد واإلمساك جما م إمنان الرد هو كسـائر اريـارات االخـرى،
وإذا تع ر الرد جاز ل املطالبة ابإلرش ،وه ا قول متن لوال اإلمجاع من مشهور الفقهاء عل الت يري بن
الرد واإلمساك م املطالبة ابإلرش ،وأل ّن الرائ بن العقالء أ ّن البـائ إّمنـا رضـي ابنتقـال العـن عـن ملنـ
ب من ،وال ام قهرا مبا دون ضرر ٌّ
وحتنم ،كما أ ّن إل ا املشرتي ابملعي قهرا ضرر أيضا ،ومينـن أ ون يرتفـ
ه ا الضرر عن املشرتي برد املبي وإرجاع كل شيء إىل أصل  ،كما هو جا ور يف سائر اريارات الـي ثبتـت
بقاعـد ال ضـرر ،وحنـم فيهـا جبـواز الـرد ال لخـ اإلرش ،وأيضـا يـرى العقـالء أ ّن البـائ ينـون منصـفا لــو
قال للمشرتي :ال أرد عليك أي شيء من ال من ،وإّمنا لك اريار بن أن تقبل املبي مبـا هـو وعلـ عالتـ
وبدون تعويض أو أ ون ترده وأتخ ما دفعت  ،نعم لو تع ر رد املبي جاز للمشرتي املطالبة ابإلرش ،ألنّ ال
سبيل لرف الضرر ّاال ب .
تبعض الصف ة
امساّ :
ً
 ،أو تفــر الصــفقة،
التبعــيض هــو :التج ئــة ،وتبعــيض الصــفقة هــو :أخـ بعــض املبيـ ورد بعضـ
وهــو :تفري ـ مــا اش ـرتاه يف عقــد واحــد ،والصــفقة تعــين العقــد ( ،)227وحيتمــل أن ينــون معــو الصــفقة هــو
شيئن أو أك ر صفقة واحـد  ،ووجـد ببعضـها عيبـا فهـل حيـ لـ أ ون
الدفعة الواحد  ،ف ذا اشرتى ش
يضره التبعيض أو ال يضره.
يردتا معا ،أو يرد املعي فقط ق إختلف الفقهاء فيما إذا كان املبي مما َّ
ّ
احلالة ا ىل :إذا كان املبي معيبا وال يضره التبعيض ،وفيها أقوال:
القــول األول :يــرى الشــافعية ويف روايــة عــن احلنابلــة أ ّن للمشــرتي حـ رد املعيـ بقســط مــن الـ من،
وإذا نق أو ون أيخ اإلرش بدل العي من البائ ؛ أل ّن يف البي تفري صفقة عل املشرتي بسب العيـ
(.)226
()221

 -218ظ :احلدائ الناضر .47/29
 -219الغروي – التنقيح يف شر املناس .277/6
 -221ظ :املبسوط  +272/1ارال .219/7
 -222الطوسي – ارال .219/7
 -221قلعجي – معجم لغة الفقهاء .211/
 -227ظ  :البعلي – املطل .171/2
 -226ظ  :الغمراوي – السراج الوهاج  +289/2ابن مفلح – املبدع يف شر املقن  +99/6ابن قدامة – املغين .276/6
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القــول ال ــاين :يــرى بعــض اإلماميــة واحلنابلــة أو ّن املشــرتي ال ميلــك ّإال رد املعيـ وحــده ( )225ووافقهــم
املالنية يف ذلك ّإال ّألم اشرتطوا شرطن يف املعي
 )2أو ون ال ي يد املعي عن نصف الصفقة.
()224
.
 )1أو ون ال ينون املعي وج الصفقة
()229
()228
()223
إىل
ومشــهور الشــافعية
ويف روايـة عــن املالنيـة
القـول ال الـ  :ذهـ بعــض اإلماميــة
أو ّن املشرتي ُخمَّري بن أو ون يردتا معا أو ميسنهما معا
وأضا اإلمامية :أ ّن للمشرتي احل ابملطالبة يف حالة إمساك ابإلرش بدال عن الوصف الفائت.
القول الراب  :يرى احلنفية أ ّن العي إذا وجد قبل القبض فللمشرتي ّإما امساكهما معا أو ردتا معا،
ِّ
ورده (.)211
أما إذا كان بعد القبض فللمشرتي اريار بن إمساك املعي
ّ
يضره التبعيض ،وفي قوالن:
احلالة الثا ية :إذا كان املبي مما َّ
ِّ ()212
وزاد
رده
الق ــول األَّول :ي ــرى مجه ــور الفقه ــاء أ ّن املش ــرتي ال حي ـ ل ـ ّإال قب ــول املبي ـ ك ــامال أو ّ
اإلمامية إىل ذلك استحقاق لإلرش إ ون أمسك املبي (.)211
القول ال اين :يرى احلنابلة يف املشهور عنهم جواز رد أحد املبيعن من قبل املشرتي سواء أكان العي
يف احدتا أو كليهما ،ويف رأي آخر وم جواز رد أحد املبيعن م أخ إرش نق القيمة(.)217
ويف ضوء ما تقـد مينـن القـول ابسـتحقا املشـرتي لل يـار ّإمـا بـرد املبيـ كـامال أو قبولـ علـ الـرغم
مــن وجــود العيـ فيـ وأخـ إرش نقصــان القيمــة ،لــئال يلـ ضــرر علـ أحــدتا ،أل ّن الـ ا املشــرتي بقبــول
املبي املعي ضرر علي  ،وتفري الصفقة وإرجاع املعي إىل البائ ضرر عل البائ .
المطلب السادس :مسقطات الخيار
ميتــاز خيــار العي ـ عــن بقيــة اريــارات أ ّن لصــاحب اريــار بــن رد العــن وإمســاكها م ـ اإلرش عل ـ
خال يف ذلك ،لننهم اتفقوا عل استحقاق لإلرش عند اليأل وعد التمنن من رد املبي
وعل ه ا االسال ينبغي بيان املوارد الي يسقط فيهـا اريـار سـواء كـان هـو الـرد فقـط دون اإلرش أو
سقوطهما معا
 -225ظ  :الطوسي – املبسوط  +271/1ابن ادريس – السرائر  +193/1املرداوي – االنصا .671/6
 -224ظ  :الدردير – الشر الصغري .276/7
 -223ظ :ابــن زهــر – غنيــة الن ـ وع  +117/الطباطبــائي – راض املســائل  +141/8حممــد حســن النجفــي – ج ـواهر النــال
.795/8
 -228ظ  :الدردير – الشر الصغري  +275/7البجريمي – حاشية البجريمي .141/1
 -229ظ :ابن مفلح – الفروع  +86/6الشربيين – مغين ااتاج .41/1
 -211ظ  :املريغناين – اوداية  +61/7السرخسي – املبسوط .252/5
 -212ظ  :الدردير – الشر الصغري  +275/7املرداوي – االنصا  +671/6ابن قدامة – املغين .228/6
 -211ظ  :الطوســي – النهاي ــة  +797/حممــد ج ـواد العــاملي – مفت ــا النرامــة  +623/26الس ــب واري – مه ـ ب االحن ــا
.113/23
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األول :إسقاط الخيار

يسقط خيار العي إبسقاط من قبل املشرتي إسقاطا مقصـودا صـرحيا؛ ألنـّ حـ خـال لـ  ،فلـ أ ون
يتنــازل عــن حق ـ يف رد املبيـ أو الرجــوع بنقصــان الـ من أو عنهمــا معــا ،كــأن يقــول :اســقطت اريــار ،أو
يؤدي ه ا املعو ،فينون مسقطا للرد
أبطلت  ،أو التّمت البي  ،أو أوجبت  ،أو أج ت العقد ،أو لي لفظ ّ
واإلرش معا ،ألنّ يفيد الرضا ابلعقد والعي  ،وأيضا أل ّن ح الرد إّمنا هو لفوات السالمة املشروطة داللة
يف العقد ،ف ذا رضي املشـرتي ابلعيـ فقـد دل علـ أنـّ تنـازل عـن هـ ا الشـرط ،أو أنـّ م يشـرتط ابتـداء،
وقد ثبت اريار ن را ل  ،ف ذا م ين ر لنفس ورضي ابلضرر ف اك ل (.)216
()215
ويرى اإلمامية أ ّن التصريح ابللفظ يسقط الرد دون اإلرش
إذ يــرى الســيد الســب واري :أ ّن الــرد يســقط ابشـرتاط يف ضــمن العقــد أو بعــده ،سـواء كــان قبــل ظهــور
العي أو بعده ،ويبق ل ح املطالبة ابإلرش ،أل ّن اريار ينشأ بوجود العي الواقعي ال ب هوره ،ولعمو
ادلة الوفاء ابلشـرط ( ،)214والضـابط يف ال هـور هـو التصـريح ابإلسـقاط ،و ّأمـا أ ّن السـاقط هـو الـرد أو هـو
م اإلرش فال يتعن ّإال ب هور النـال  ،فتـار ينـون التصـريح إبسـقاط الـرد فيلـ بقـاء اإلرش ،أل ّن الرضـا
ابلبي ال يستل الرضا ابلعي  ،كما لو قال :الت مت ابلبي وأسقطت ح الفسخ
واتر أخــرى يصـ ِّّـر اباللت ـ ا ابلبي ـ وإبقــاء املبي ـ املعي ـ عل ـ ملن ـ  ،ولنن ـ ال ي ـ كر شــيئا مــن الــرد
ـت ابلعقــد ،وظــاهر كالمـ إســقاط الــرد خاصــة ،ويبقـ لـ حـ اإلرش،
واإلرش ،فيقتصــر علـ قولـ  :الت مـ ُ
للسب الساب نفس
واثل ة ِّ
اسقطت خيار العي  ،وملا كان
يصر إبسقاط اريار وال ينتفي اباللت ا ابلعقد ،كما لو قال:
ُ
ّ
كل مـن الفسـخ واالرش طرفـا وـ ا اريـار ف سـقاط رأسـا اسـقاط ومـا معـا ،وعليـ فبقـاء اسـتحقا االرش
ُ
يدور مدار اإلنشاء ،ف ون تعلَّ اباللت ا ابلعقد سقط الرد خاصة ،وإ ون تعلَّ ابريار سقطا معا (.)213
الثاني :التصرُّف يف املعيب

غريا أ قال ،قبل العلم ب أو بعده
تباينت أقوال الفقهاء يف ع ّد تصر املشرتي ُمسقطا سواء كان ُم ِّّ
فقد ذكر مجهور الفقهـاء إىل أ ّن الرضـا ابلعيـ ُمسـقط للـرد واألرش معـا سـواء كـان تصـرحيا أو داللـة،
والداللة تتم ل يف أي تصر ُجيري املشرتي ابملبي املعي بعد علم بـ تص ُّـر و امل ّـالك ،م ـل االسـتعمال،
ُ
كــالركوب ،والتحميــل ،واملــداوا  ،واللــبس ،فهــي داللــة علـ الرضــا ابملبي ـ وإســقاط حلق ـ يف اريــار ،وم ــل
التصــرفات الناقلــة للملــك ،كعقــود التمليــك ،م ــل البي ـ  ،واالجيــار ،والــرهن ،واوبــة م ـ التســليم ،والوقــف،
والصــلح ،وغــري ذلــك؛ أل ّن م ــل ه ـ ه التصــرفات لن ـ مــن رد املبي ـ  ،لتعل ـ ح ـ املبي ـ ابملشــرتي ال ــاين،
 -216ظ  :الناســاين – بــدائ الصــنائ  +181/5ابــن قدامــة – املغــين  +53/6الش ـريازي – امله ـ ب  +91/2ابــن رشــد –
بداية اجملتهد 562/1
 -215ظ :حممد جـواد العـاملي – مفتـا النرامـة  +616/26حممـد حسـن النجفـي – جـواهر النـال  +791/8االنصـاري –
املناس .139/5
 -214ظ :مه ب االحنا .292/23
املروج – هدى الطال .4/21
 -213ظ  :الغروي – التنقيح يف شر املناس ّ +279/6
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العدد10 :

وللمحاف ة عل حقو الغري ،وأيضا أل ّن التصر كان من قِّبول املشرتي ،ومن شروط اريار أ ون ال ينون
امتنــاع الــرد بســبب  ،وإ ون فســخ تصــرف ورد إليـ املبي ـ خبيــار شــرط أو خيــار رؤيــة م ـ ال عــاد إليـ ح ـ خيــار
العي  ،وجاز ل رد املبي إىل البائ (.)218
ويرى املالنية  -يف رأي آخر وم – أ ّن التصرفات الناقلة للملك بعوض كالبي واإلجار والرهن تسقط
الرد واإلرش ،و ّأما إ ون كانت بغري عوض كاوبة م ال فل الرجوع وأخ اإلرش؛ أل ّن االرش يُتدارك ب العي
الفائت ،وإ ون عاد إلي املبي املعي فيجوز ل ارجاع إىل البائ إ ون كان عل حالـ  ،أمـا إ ون تغ َّـري إبحـدا
عي آخر في فريده ويرد مع إرش ما حد في عنده ،و ّأما إذا كان التصر ال عن رضـا ابلبيـ  -كـأن
ينون جمربا علي  ،كما لو رك الدابة لريدها ،أو ليسـقيها ،او ليشـرتي وـا علفـا ،أو لـبس القمـي ليعـر
قــدره ،وغــري ذلــك  -ف نّـ ال يســقط خيــارهّ ،أمــا إذا كــان االســت دا ك ــريا فيســقط اريــار ،ويبطــل الــرد
واألرش(.)219
ويرى احلنابلة أ ّن أي تصر يف املبي سواء كان قبل العلم ب أو بعده داللة عل رضـاه وإمسـاك بـ ،
فيسقط الرد فقطّ ،أما اإلرش فال؛ ألنّ يف مقابل اجل ء املعي من املبي
قال ابن قدامة( :إ ّن املشرتي إذا ابع املبي عاملا بعيب أو وهب أو أعتق فال خيـار لـ ؛ أل ّن تصـرف فيـ
م ـ علم ـ ابلعي ـ يــدل عل ـ رضــاه ب ـ  ،أشــب مــا لــو صـ َّـر ابلرضــا ،وقيــال امل ـ ه أ ّن ل ـ األرش بنــل
حال)(.)271
وقريـ منـ مــا ذهـ إليـ مشــهور فقهــاء اإلماميــة وادعـوا عليـ االمجــاع ،وهــو أ ّن التصــر يف املعيـ
تصرفا ُمغيّـرا للعن عل ِّ
حنو يصد علي أ ّن العن ليست ابقية عل حاوا
سواء بعد ظهور العي أو قبل ّ
 ك ــال اد مـ ـ ال بغ ــرل االرض ابألش ــجار ،أو النقيص ــة كتل ــف بع ــض الع ــن ،أو تغ ـ ّـري هيئاهت ــا كتفص ــيلالقمــاش وخياطت ـ أو كبنــاء العرصــة ،أو تصــر في ـ بنقــل خيرج ـ عــن ملن ـ  ،كــالبي  ،واالجــار  ،والــرهن،
واوبة ،والصلح ،أو موت احليـوان وعتـ اململـوك  -فـ ّن م ـل هـ ه التصـرفات تـؤدي إىل سـقوط حـ الـرد
أللا مانعة من الرد وعد بقاء العن عل ما كانـت عليـ حـن الشـراء ،وخبـال ذلـك
وبقاء ح األرش؛ ّ
فاريار اب ِّ  ،إ ون شاء فسخ العقد ورد املبي  ،وإ ون شاء امسك جما أو ابإلرش.
والدليل عل ذلك رواية زرار عن اي جعفر الباقر قال":أّميا رجل اشرتى شيئا وب عيـ او عـوار
يتربأ الي وم يُ ّبن ل فأحد في بعد ما قبض شيئا مث علم ب لك العـوار وبـ لك الـداء أنـّ ميضـي عليـ
وم ّ
()272
فه ه الرواية تدل
البي  ،ويُرد علي بقدر ما نق من ذلك الداء والعي من ن ذلك لو م ينن ب "

 -218ظ :ابـن عابـدين – رد ااتــار  +91/5النـووي – روضــة الطـالبن  +646/7امحــد بـن حيــىي بـن املرتضـ – البحـر ال خــار
 +754/6ابن رشد – بداية اجملتهد .238/1
 -219ظ :احلطاب الرعيين– مواه اجلليل .664/6
 -271املغين .217/6
 -272الطوسي – هت ي االحنا  +41/3احلر العاملي – وسائل الشيعة .741/21
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يتربأ البائ من وم ُخيربه ابلعي  ،م تصرف في
عل استحقا املشرتي لألرش فيما لو كان املبي معيبا وم ّ
بعد ما قبض  ،وسقوط ح الفسخ هب ا التصر  ،واحنصار جرب ضرر العي ابستحقاق لألرش.
يف الرجــل يشــرتي ال ــوب أو املتــاع فيجــد في ـ عيبــا ،فقــال":إ ون كــان
ومــا روي عــن أي عبــد هللا
ِّ
ِّ
ص ـبِّ وج يرج ـ
الشــيء قائمــا بعين ـ ورَّدهُ عل ـ صــاحب وأخ ـ ال ـ من ،وإن كــان ال ــوب قــد قُط ـ و أو خــي و
ط أو ُ
بنقصان العي "( ،)271فه ه الرواية تدل عل جواز الـرد وثبـوت حـ الفسـخ لـو م حيصـل تغيـري يف املبيـ ،
ّأمــا لــو حصــل التغيــري فيســتح األرش ،أي أ ّن بقــاء العــن وعــد بقائهــا علـ حاوــا هــو املــالك يف ســقوط
الرد وعدم  ،من غري فر بن كون قبل العلم ابلعي أو بعده ،وسواء كشف عن رضاه أ ال(.)277
ومينن القول أ ّن الدليل عل ما تقد هو الرواات؛ الحتمال أ ون ينون ه ا االمجاع مدركيا.
وممــا تقــد يتضــح أ ّن الضــابط يف ســقوط الــرد واســتحقا األرش عنــد حــدو تغيــري يف املبيـ مــن قبــل
املشـرتي وتصــرف فيـ حبيـ يصـد عليـ أ ّن العـن ليســت ابقيـة علـ حاوـا :أنـّ تصـر يــدل علـ الرضــا
ابملبيـ  ،ولنــن الرضــا بـ ال يــدل علـ إســقاط األرش ،وهــو ظــاهر يف اســتحقاق لـ عوضــا عــن الــنق يف
املعي .
الثالث :تلف العني أو ما هو بحكم التلف

إ ّن تلف العن ّإما أ ون حيد بفعـل البـائ  ،أو املشـرتي ،أو األجنـيب ،أو آبفـة اويـة ،أو بسـب عيـ
قد قبل البي  ،فلو تلف املبي وهو يف يد البائ انفسخ العقد ،وال يرجـ البـائ علـ املشـرتي بشـيء مـن
ال من؛ ألنّ يتحمل تبعة تلف ِّ قبل إقباض ّ ،أما بعد القـبض وتلفـ بيـد املشـرتي فقـد ذهـ مجهـور الفقهـاء
إىل أ ّن تلف املبي مين الرد ويسقط اريار ،ولنن املشرتي يرج عل البائ ابألرش (.)276
لريده بعيب فهلك يف الطري -
قال ابن عابدين :إ ّن من اشرتى شيئا ووجده معيبا ،مث ذه إىل ابئع َّ
سـواء كــان ابســتهالك ابالســتعمال كأكـل الطعــا أو لــبس ال ــوب حـىت يت ـ َّـر  ،أو ابملــوت أو بســب آفــة
اويـ ــة  -ف نّـ ـ يسـ ــقط اريـ ــار؛ المتنـ ــاع الـ ــرد ،ويبق ـ ـ ل ـ ـ الرجـ ــوع بنقصـ ــان القيمـ ــة ،وهـ ــو ال ـ ــاهر مـ ــن
امل ه (.)275
ويف رأ وي ألي حنيفة :ا َّن اوالك إ ون كان بفعل املشرتي فال يرج عل البائ بشـيء؛ ألنـّ أتلفـ بفعـل
مضمون من لو فعل يف غري ملن ،وقد انتف الضمان مللن فنان كاملستفيد ب عوضا(.)274
ويرى النووي :أ ّن املبي إذا هلك يف يد املشرتي  -ل ون مات العبد ،أو قتل ،أو تلف ال وب ،أو أكل
الطعا  -مث علم كون معيبا فقد تع َّ ر الرد ،لفوات املردود ،لنن يرج علـ البـائ ابألرش ،واألرش جـ ء
 -271الطوسي – هت ي االحنا +41/3احلر العاملي – وسائل الشيعة .741/21
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 -276ظ  :حممـد حسـن النجفـي – جـواهر النـال  +791/8الناســاين – بـدائ الصـنائ  +187/5الشـربيين – مغـين ااتــاج
 +56/1البهويت – كشا القناع .47/1
 -275ظ :رد ااتار .87/6
 -274ظ :الناساين – بدائ الصنائ  +187/5الشيخ ن ا الدين – الفتاوى اوندية .87/7
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مــن ال ـ من نســبت الي ـ نســبة مــا يــنق العي ـ مــن قيمــة املبي ـ لــو كــان ســليما إىل لــا القيمــة ،وإّمنــا كــان
الرجوع جب ء من ال من ألنّ لو بقي كل املبي عند البائ كان مضمو علي ابل من ،ف ذا احتبس جـ ء منـ
كان مضمو جب ء من ال من (.)273
وذكـ ــر الشـ ــيخ األنصـ ــاري :أ ّن تلـ ــف العـ ــن أو صـ ــريورت كالتـ ــالف يسـ ــقط الـ ــرد ،ويسـ ــتح املش ـ ــرتي
األرش(. )278
كما لـو انتقلـت العـن مـن ملنـ إىل غـريه ابلبيـ  ،أو بِّسـل منفعتـ ابإلجـار  ،أو تعلـ هبـا حـ الغـري
كالرهن ،أو خبروج العن عن سلطنة املشرتي م بقاء صفة امللك ،ك اب العبد وغري ذلك؛ ل هور امجـاع
فقهــاء االماميــة ()279؛ أل ّن الــدليل ود َّل علـ دوران حـ الــرد مــدار قيــا العــن علـ مــا كانــت عليـ وعــد
تغريهــا عــن وصــفها الســاب  ،فقــد ورد عــن أي عبــد هللا "يف الرجــل يشــرتي ال ــوب أو املتــاع فيجــد فيـ
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
رده عل صاحب وأخ ال من ،وإ ون كـان ال ـوب قـد قُطـ أو خـيط
عيبا ،فقال :إ ون كان ال وب قائما بعين ّ
ص ـبِّج رج ـ بنقصــان العي ـ "( ،)261ف ـ ّن التغيــري بقط ـ ال ــوب وخياطت ـ وإ ون كــان ال ــوب موجــودا ف نّـ
أو ُ
ُمسقط للرد ،فمن ابب أوىل سقوط ابنتفاء املوضوع ،وهو تلف ال وب.
وفر املالنية واحلنابلة بن ما إذا كان هالك املعي بسب العيـ القـد وهالكـ بسـب غـريه ،فـ ذا
َّ
كان بسب غريه أو بسب العي القد بشرط عد تدليس البـائ علـ املشـرتي وغشـ لـ فهـم يوافقـون
مجهور الفقهاء ابمتناع الـرد واسـتحقا األرش ،وإذا كـان بسـب العيـ القـد وكـان البـائ ُمدلسـا  -أي
أ ّن العي املدلس هو ال ي ادى إىل هالك املبي  -رج علي املشرتي ابل من كل ،
وزاد احلنابلــة :أ ّن البــائ إذا كــان مدلِّّســا رج ـ علي ـ املشــرتي ابل ـ من كل ـ حــىت وإ ون كــان اوــالك لــيس
بسب العي القد (.)262
الرابع :حدوث عيب عند املشير

وهو أ ون يتعيَّ املبي عند املشرتي بعد قبض وانقضاء خياره سـواء بفعلـ أو بفعـل البـائ أو أجنـيب أو
يتبن ل أ ّن في عيبـا قـدميا م يعلمـ وقـت العقـد،
بفعل املعقود علي إ ون كان ذا حيا  ،أو آبفة اوية ،وأ ون َّ
رد املبي م العي ال ي حد عنده ق أو أ ّن ل أرش العي القد ق في قوالن:
فهل حي ل ّ
ال و ا  :ذه مجهور الفقهاء إىل أ ّن العي احلاد بعد القبض وانقضاء اريار مـان عـن الـرد
()261
ويتعن عل البائ دف أرش العي القد
ابلعي الساب عل العقدَّ ،
 -273ظ :روضة الطالبن .631/7
 -278ظ :املناس .189/5
 -279ظ :ابن مح – جواهر الفق  +59/ابـن ادريـس – السـرائر  +194/1ااقـ احللـي – شـرائ االسـال  +711/1حممـد
حسن النجفي – جواهر النال .791/8
 -261الطوسي – هت ي االحنا  +41/3احلر العاملي – وسائل الشيعة .747/21
 -262ظ :ابــن رشــد – بدايــة اجملتهــد  +282/1اررشــي – شــر اررشــي  +68/6ابــن قدامــة – املغــين  +275/6البهــويت –
كشا القناع .281/7
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واستدل اإلمامية علي ابإلمجاع ( )267وابلرواية املتقدمة عن أي عبد هللا "يف الرجل يشرتي ال وب
رده عل صاحب وأخ ال من ،وإ ون كان ال وب
أو املتاع فيجد في عيبا ،فقال :إ ون كان ال وب قائما بعين َّ
ِّ
صبِّج رج بنقصان العي "( ،)266وال اهر منها أ ّن املعيار جلواز عدم هو بقاء العن
قد قُط أو خيط أو ُ
فيتعن جرب العي الساب ابألرش.
وتغريها مين من الردَّ ،
عل حاوا وعدم  ،فتعيّ العن عند املشرتي ّ
ويرى العالمة احللي :أ ّن العي الساب وإ ون كـان مقتضـيا للـرد اال أ ّن العيـ الالحـ ملـا وقـ يف ملـك
ّ
املشرتي وما بيدهِّ مين عن الرد ابلعي الساب (.)265
واستدل مجهور الفقهاء ل ّن شرط الرد أ ون ينون املردود عل الصفة الي كان عليها عند القـبض وهـ ا
الشــرط مفقــود؛ أل ّن املبي ـ خــرج عــن ملــك البــائ معيبــا بعي ـ واحــد ويعــود عل ـ ملن ـ معيبــا بعيبــن -
العي القد والعي احلاد  -ويف ذلك ضرر عل البائ  ،وال ي ال الضرر ابلضرر ،وهو إذا كان يضمن
العي القد ف نّ ال يضمن العي احلاد ؛ ألنّ حد بعد القبض ويف يد املشرتي (.)264
ال الالو الثالالا  :يــرى املالنيــة ( )263ويف قــول و
اثن للحنابلــة ( :)268إ ّن املشــرتي ُخمـ ّـري بــن الــرد مـ إعطــاء
البائ أرش العي احلاد وبن امساك وأخ أرش العي القد ،
واستدلوا ل ّن املبيـ معيـ قبـل شـرائ والبـائ قـد دلَّـس فيـ  ،مث حصـل بـ العيـ اجلديـد ،فهـو ابريـار
بن الرد وبن اخ أرش العي القد  ،وإ ّن الرد قبل العيـ احلـاد جـائ وال يـ ول إالّ بـدليل ،وال يوجـد
دليل من ن أو امجاع عل منع .
تصــروا اإلبــل والغــنم ،فمــن ابتاعهــا بعـ ُـد ف نّـ خبــري
ومبــا روي عــن النــيب
يف حــدي املصـ ّـرا ":ال ّ
()269
الن رين بعد أ ون حيتلبها ،إ ون شاء امسك وإ ون شاء ردها وصاع لر"  ،قال ابن قدامةَّ (:
إن النيب
ومر بردها بعد حلبها ورد عوض لبنها ،واحت أمحد ل ّن ع مان بن عفان قض يف ال وب إذا كان ب عوار
أو
()251
.
برده وإن كان قد لبس )
ّ
وممــا تقــد يــرى الباحـ أ ّن العيـ احلــاد مينـ مــن الــرد؛ حلصــول التغـ ّـري يف يــد املشــرتي بعــد قبضـ ،
وعـد بقـاء العـن علـ حاوـا وتعيّبهـا ،ويف حالـة إرجاعهـا حيصـل الضـرر علـ البـائ ؛ أل ّن املبيـ خـرج مــن
 -261ظ :ابــن ادريــس – الس ـرائر  +194/1حممــد ج ـواد العــاملي – مفتــا النرامــة  +613/26الناســاين – بــدائ الصــنائ
 +187/5البابريت – العناية شـر اودايـة  +241/5النـووي – روضـة الطـالبن  +681/7امحـد بـن حيـىي بـن املرتضـ – البحـر ال خـار
.745/7
 -267ظ :ابـن زهـر – غنيــة النـ وع  +111/ابــن الـرباج – جـواهر الفقـ  +123/العالمـة احللــي – تـ كر الفقهــاء +215/22
حممد حسن النجفي – جواهر النال .792/8
 -266الطوسي – هت ي االحنا  +41/3احلر العاملي – وسائل الشيعة .747/21
 -265ظ :ت كر الفقهاء .215/22
 -264ظ :ابــن ادريــس – السـرائر  +194/1الناســاين – بــدائ الصــنائ  +187/5البــابريت – العنايــة شــر اودايــة +241/5
النووي – روضة الطالبن  +681/7امحد بن حيىي بن املرتض – البحر ال خار .745/7
 -263ظ :ابن رشد – املقدمات املمهدات  +156/1الشوكاين – نيل االوطار . 112/5
 -268ظ :ابن قدامة – املغين  +272/6املرداوي – االنصا .614/6
 -269الب اري – صحيح الب اري  +355/1مسلم – صحيح مسلم .4/5
 -251املغين .272/6
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عنده بعي واحد فقط فال يعود إلي بعي آخر ،ولـدف الضـرر عـن الطـرفن ميتنـ الـرد ويُلـ البـائ بـدف
أرش العي القد إىل املشرتي.
الخامس :تربّ البائع من العيوب

وهــو أ ون يشــرتط البــائ علـ املشــرتي حــن العقــد عــد مســؤوليت عــن أي عيـ مــن العيــوب ي هــر يف
لي عبار تدل علي صراحة أو ظهورا ،كأن يقول :بعتك ه ا بنل
املبي  ،وقبول املشرتي ب لك ويتحق ّ
عي  ،أو أ بريء من العيوب ال اهر والباطنـة ،املعلومـة وغـري املعلومـة سـواء كانـت موجـود حـن العقـد
أو املتجدد بعده ،م قبول املشرتي ب لك ،وللفقهاء يف ه ا احلنم عد أقوال:
ال و ا  :أجاز مجهور فقهاء اإلمامية ( )252ذلك عل االطال  ،واستدلوا عل جواز التـربي مـن
()251
العيوب ال اهر أو ارفية ،املعلومة وغري املعلومة ابال مجاع
وابنصـرا دليــل اريــار عــن م لـ  ،أل ّن اريــار إمنــا ي بــت القتضــاء مطلـ العقــد الســالمة مــن العيــوب،
()257
صر البائ ابلرباء فقد ارتف االطال
ف ذا ّ
ِّ
ـربي م ــن العي ــوب مبن ل ــة ع ــد التعه ــد
أي ال جم ــال ل ب ــوت اري ــار بتقيي ــد املبيـ ـ بنونـ ـ معيب ــا؛ أل ّن الت ـ ّ
بسالمت .
ومبــا روي عــن أي جعفــر البــاقر قــال":أميـّـا رجــل اشــرتى شــيئوا وبـ عيـ أو عـوار وم يتـربأ اليـ  ،وم
يُ ِّّبن ل  ،فاحد في بعد ما قبض شيئا مث علم ب لك العوار وب لك الداء أنّ ميضي علي البي ويرد عليـ
()256
بقدر ما نق من ذلك الداء والعي من ن ذلك لو م ينن ب "
حــن بع ـ رســول هللا
واســتدل مجهــور الفقهــاء عل ـ ذلــك مبــا رووه":مــن أ ّن االمــا عليــا
ليصــاو بــين ج ميــة ف ـواداهم حــىت ُمضــغة النل ـ  ،وبقــي يف يــده مــال ،فقــال :ه ـ ا لنــم مــاال تعلمون ـ وال
()255
فسَّر"
فبلج ذلك رسول هللا
يعلم رسول هللا
ُ
وفي داللة عل أ ّن الرباء من احلقو اجملهولة جائ .
ومبـا أثــر عنـدهم أو ّن"عبــد هللا بـن عمــر ابع غالمـا لـ ب مامنائـة درهــم وابعـ ابلـرباء  ،فقـال الـ ي ابتاعـ
تسم  ،فاختصما إىل ع مان بن عفان ،فقال الرجل :ابعين عبدا وب داء
لعبد هللا بن عمر :ابلغال داء م ّ
يسم يل ،فقال عبد هللا :بعت ابلرباء  ،فقض ع مان بن عفان عل عبد هللا بن عمر أ ون حيلف ل لقد
م ّ

 -252ظ  :حممـد حســن النجفـي  -جـواهر النــال  +789/8الناسـاين – بــدائ الصــنائ  +134/5الرملـي – لايــة ااتــاج
 +78/6السبني – تنملة اجملموع .799/21
 -251ظ :الطوس ــي – املبس ــوط  +278/1العالم ــة احلل ــي – ت ـ ـ كر الفقه ــاء  +91/22الش ــهيد األول – ال ــدرول الش ــرعية
 +181/7الشهيد ال اين – مسالك االفها  +181/7السب واري – مه ب االحنا .291/23
 -257ظ :العالمة احللي – ت كر الفقهاء +92/22االنصاري – املناس .712/5
 -256الطوسي – هت ي االحنا  +41/3احلر العاملي – وسائل الشيعة .741/21
255الب اري – صحيح الب اري .92/9

74

يار العيب يف الف ه اإلسممي  -دراسة م ار ة-

ـح عنــده ،فباعـ عبــد هللا بعــد
ابعـ الغــال ومــا ب ـ داء يعلمـ  ،فــأ عبــد هللا أ ون حيلــف ،وارُـ العبــد فصـ َّ
()254
ذلك للف ومخسمائة درهم"
ووج ـ الداللــة مــن ه ـ ا األثــر ّألــم اتفق ـوا عل ـ ج ـواز ه ـ ا البي ـ هب ـ ا الشــرط ،وإّمنــا اختلف ـوا يف صــحة
الشرط فيستدل ابتفاقهم عل جواز البي .
()258
()253
.
":املسلمون عند شروطهم" عل صحة الشرط
ومبا روي عن النيب
و
ال الالو الثالالا  :ذه ـ املالنيــة ويف قــول للشــافعية ورأي اثن للحنابلــة إىل املن ـ مــن اشـرتاط ال ـرباء مــن
العيوب عل االطال  ،إذ روي عن مالك أ ّن الرباء جـائ فيمـا يعلـم البـائ مـن العيـوب وذلـك يف الرقيـ
()259
خاصة ،وأيضا روي عن أ ّن بي الرباء إّمنا يصح يف بي السلطان وبي املواري
وذه الشافعي إىل أ ّن البائ ال يتربأ االّ من عي يري للمشرتي وال يصح اشرتاط الرباء من العيوب
اجملهولة ،وعلي لو اشرتط ذلك فان الشرط ابطل ويف رواية أخرى أ ّن البي فاسد.
()241
ويف رأي و
وروي عن
اثن ل أ ّن البائ يربأ من العيوب الباطنة الي ال يعلمها يف احليوان دون غريه
أمحد قوالن:
ا  :إنّ ال يربأ إالّ أ ون يُعلم املشرتي ابلعي .
ِّ
الثا  :إنّ يربأ من كل عي ال يعلم من العيوب وقت البي  ،وال يربأ من عي وعل وم .
واتف اصحاب ه ا القول عل اقتصار الرباء عل العيوب املوجود حـن العقـد ،وال تشـمل العيـوب
أللا عيوب جمهولة قد حتد وقد ال حتد (.)242
احلادثة بعد العقد وقبل التسليمّ ،
()241
.
ووافقهم يف ه ا حممد بن احلسن ،وزفر ،واحلسن بن زاد من احلنفية
واســتدلوا عل ـ املن ـ مــن اش ـرتاط ال ـرباء عل ـ االطــال ب ــنفس األثــر امل ــروي عــن عب ــد هللا بــن عم ــر،
بتقريـ  :أ ّن ع مــان بــن عفــان قضـ بتحليــف ابــن عمــر عل ـ أنّـ ال يعلــم بـ عيبـا حــن البيـ  ،أمــا مــا ال
يعلم فرباءت من صحيحة ،ولوروده يف الرقي  ،ل ا خص املالنية هبم ،أل ّن عيوهبم يف الغال خفية ،وك ا
خص الشافعية ابحليوان؛ أل ّن احليوان يشمل الرقي وغريه من البهائم.
عــن بي ـ الغــرر ( ،)247وه ـ ا بي ـ غــرر؛ أل ّن املشــرتي جيهــل صــفة
واســتدلوا أيضــا بنهــي النــيب
املعقود علي .
قال ابن رشد :وحجة ومن م جي ه عل االطال  ،أل ّن ذلك مـن ابب الغـرر فيمـا م يعلمـ البـائ  ،ومـن
ابب الغــو والغ ـ فيمــا علم ـ ( ،)246وأيضــا ف ـ ّن ه ـ ا الشــرط مين ـ موج ـ العقــد؛ أل ّن عقــد البي ـ عقــد
 -254مالك – املوطأ  +427/1البيهقي – السنن النربى .728/5
 -253الب اري – صحيح الب اري .211/7
 -258ظ :السرخسي – املبسوط .91/27
 -259ظ :ابن رشد – بداية اجملتهد  +286/1الباجي – املنتق .282/
 -241ظ :الرملي – لاية ااتاج  +78/6الشربيين – مغين ااتاج .57/1
 -242ظ :ابن قدامة – املغين +41/6املرداوي – االنصا .614/6
 -241ظ :الناساين – بدائ الصنائ .133/5
 -247احلر العاملي – وسائل الشيعة  +771/21مسلم – صحيح مسلم .2257/7
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معاوضــة ،وموجـ املعاوضــة اســتحقا صــفة الســالمة ،وهـ ا الشــرط مينـ مــن ذلــك ،كمــا أ ّن البــائ هبـ ا
الشرط يلت بتسليم اجملهول؛ ألنّ يلت تسليم عل الصفة الـي عليهـا عنـد البيـ  ،وذلـك غـري معلـو عنـد
املتعاقدين ،والت ا تسليم اجملهول ابلبي ال يصح.
ومينن القول إ ّن الراجح هو رأي اجلمهور؛ وذلك لقو أدلتهم ،وأيضا هو شرط سائج جـرى يف عـر
النــال وبنــاء معــامالهتم علي ـ  ،وال يــتم إالّ مبوافقــة املشــرتي ،ف ـ ون واف ـ عل ـ الش ـراء م ـ شــرط ال ـرباء مــن
حر يف ذلك.
العيوب فقد أسقط حق وهو ٌّ
الخاتمة
ظهر للباح مجلة من النتائ يعرضها إبجياز:
 -2اريار يف اللغة عبار عـن االصـطفاء واالنتقـاء واختيـار شـيء مـن عـ ّد اشـياءّ ،أمـا يف االصـطال
الفقهي فهو عبار عن السلطنة عل فسخ العقد.
 -1إ ّن خيار العي هو :سـلطنة املتملـك علـ فسـخ العقـد حـن ظهـور عيـ يف املعقـود عليـ املع َّـن
وم يطّل علي عند التعاقد ،وهو من ابب اضافة املسبَّ إىل سبب أي أ ّن العي سب اريار.
 -7هــو خيــار شــرعي اثبــت وال دخــل إلراد املتعاقــدين يف إثباتـ للنصــوص الـوارد مــن القــرآن النــر
والسنة الشريفة واالرتناز العقالئي املقتضي سالمة العن من العي .
 -6ي بت اريار لطريف العقد سواء كان العي يف ال من أو امل من وال خيت بعقد دون آخر.
 -5جي حتق مجلة من الشروط يف حمـل العقـد حـىت ي بـت هـ ا اريـار ،وبفقـد أحـدها ف نـّ ال ي بـت
وهــي :كــون العيـ مــؤثرا وقــدميا موجــودا يف العــن قبــل قبضــها وأيضــا أ ون ال ينــون املشــرتي أو البــائ عاملــا
ابلعي و ّأال يرض ب .
 -4ظهر للباح أ ّن اإلرش هو عبار عن املال ال ي يطال ب املشرتي فيمـا لـو كـان املـ من معيبـا،
خمري بن الرد واإلمساك م املطالبة ابإلرش.
وهو َّ
 -3ظهر للباح أ ّن اريار يسقط بعد أمور منها انّ يسقط فيما لو اسقط صاحب اسقاطا صرحيا
ابللفظ أو التصر يف املعي ويبق ل ح املطالبة ابإلرش ومبا لو تلف املبي أو حد في عي آخر،
تربأ البائ من العيوب املوجود يف املبي .
وك ا لو ّ
المصادر والمراج
القرآن النر خري ما نبتدئ ب
.2ابن ادريس أبو جعفر حممد بن منصور بن أمحد احللي (ت598 :هـ)
السرائر احلاوي لتحرير الفتاوي ،ط ،2مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم2616 ،هـ.
.1أمحد بن حيىي بن املرتض (ت 861 :هـ)
 -246ظ :بداية اجملتهد .287/1
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البحر ال خار اجلام مل اه علماء األنصار ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت. 2935 ،
.7االردبيلي الشيخ أمحد بن حممد (ت 997 :هـ)
جمم الفائد والربهان يف شر إرشاد األذهان ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم 2611 ،هـ.
.6االنصاري الشيخ مرتض بن حممد أمن (ت2182 :هـ)
املناس  ،إعداد جلنة حتقي ترا الشيخ األع م ،ط ،9جمم الفنر اإلسالمي ،قم2619 ،هـ.
.5ابن الرباج الشيخ عبد الع ي بن حنرير الطرابلسي القاضي (ت682 :هـ)
جواهر الفق  ،حتقي  :ابراهيم هبادري ،ط ،2مؤسسة النشر االسالمي ،قم2622 ،هـ.
.4البابريت حممد بن حممد بن حممود بن الشيخ س الدين الرومي (ت384 :هـ)
العناية شر اوداية ،دار النت العلمية ،بريوت ،ط2625 ،22هـ.
 .3الباجي ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد املالني (ت636:هـ)
املنتق شر موطأ االما مالك،ط ،2دار النتاب العري،بريوت.
 .8البجريمي سليمان بن عمر املصري الشافعي (ت2112 :هـ)
حاشية البجريمي عل ارطي  ،دار الفنر ،بريوت. 2995 ،
.9البحراين الشيخ يوسف بن أمحد (ت 2284 :هـ)
احلــدائ الناضــر يف أحنــا العــرت الطــاهر  ،حتقي ـ  :حممــد تقــي االيــرواين ،ط ،7دار االض ـواء ،بــريوت،
2627هـ.
.21الب اري حممد بن إ اعيل بن ابراهيم اجلعفي (ت 154 :هـ)
صحيح الب اري ،ط ،2دار الفنر ،بريوت2629 ،هـ.
 .22البعلي ابو عبد هللا حممد بن اي الفتح احلنبلي (ت319 :هـ)
املطّل ـ ـ عل ـ ـ الفـ ــاظ املقن ـ ـ  ،حتقي ـ ـ  :حممـ ــود االر ؤط واسـ ــن حممـ ــود ارطي ـ ـ  ،منتبـ ــة ال ـ ـوادي،ط،2
. 1117
.21البهويت منصور بن يونس بن ادريس احلنبلي (ت 2152 :هـ)
كشا القناع عن ما االمتناع ،مراجعة وتعلي  :هـالل مصـبحي مصـطف  ،دار الفنـر ،بـريوت ،ط،1
. 2993
.27البيهقي أمحد بن احلسن بن علي (ت658:هـ)
السنن النربى ،اعداد :يوسف عبد الرمحن ،دار املعرفة ،بريوت ،ط2627 ،2هـ
.26الرتم ي حممد بن عيس بن سور (ت139:هـ).
سنن الرتم ي ،حتقي عبد الوهاب عبد اللطيف ،دار الفنر ،بريوت2617 ،هـ.
 .25اجلواهري الشيخ حممد حسن النجفي (ت2144:هـ).
ج ـواهر الن ــال يف ش ــر ش ـرائ االس ــال  ،ط ،2مؤسس ــة املرتض ـ العاملي ــة ودار امل ــؤر الع ــري ،ب ــريوت،
. 2991
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.24اجلوهري أبو النصر ا اعيل بن ومحَّاد (ت797 :هـ).
صــحا اللغــة اتج اللغــة وصــحا العربيــة ،حتقي ـ  :امحــد عبــد الغفــور عطّــار ،ط ،6دار العلــم للماليــن،
بريوت2613 ،هـ
.23ابن حجر شهاب الدين أمحد بن علي العسقالين (ت851 :هـ).
حتفة ااتاج بشر املنهاج ،املنتبة التجارية النربى ،مصر.
.28ابن ح أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي ال اهري (ت654:هـ).
اال شر اجمللّ  ،حتقي  :أمحد حممد شاكر ،ط ،2دار إحياء الرتا العري ،بريوت2628 ،هـ.
 .29احلاكم النيسابوري ابو عبد هللا حممد بن عبد هللا.
املستدرك عل الصحيحن ،ط ،2دار النت العلمية ،بريوت. 2991 ،
.11احلر العاملي حممد بن احلسن بن علي بن احلسن (ت2216:هـ).
وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة ،دار إحياء الرتا العري ،بريوت( ،د.ط)(ب.ت)
.12احلطاب الرعيين أبو عبد هللا حممد بن عبد احلمن.
مواه اجلليل لشر خمتصر خليل ،ط ،7دار الفنر ،بريوت2798 ،هـ.
 .11اررشي ابو عبد هللا حممد بن عبد هللا املالني (ت2212 :هـ)
شر اررشي عل خمتصر خليل ،دار الفنر ،بريوت.
.17ابو داود سليمان بن األشع السجستاين (ت135:هـ)
سنن أي داود ،حتقي  :سعيد حممد اللحا  ،ط ،2دار الفنر ،بريوت2621 ،هـ.
 .16الدردير امحد بن حممد بن امحد (ت2112 :هـ)
الشر الصغري عل اقرب املسالك ،دار املعار  ،مصر.
.15ابن رشد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب (ت511:هـ)
املقدمات املمهدات ،دار الغرب االسالمي.
.14ابن رشد احلفيد أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد (ت595:هـ)
بداية اجملتهد ولاية املقتصد ،حتقي خالد العطّار ،ط ،2دار الفنر ،بريوت2625 ،هـ.
.13الرملي س الدين حممد بن أي العبال أمحد بن شهاب الدين
لاية ااتاج إىل شر املنهاج ،دار الفنر للطباعة ،بريوت. 2986 ،
.18ابن زهر ع الدين أبو املنار مح بن علي احلليب (ت585 :هـ)
،
غنيـة النـ وع إىل علمــي االصــول والفــروع ،حتقيـ ابـراهيم البهــادري ،ط ،2مؤسســة االمــا الصــاد
قم2623 ،هـ.
 .19ال بيدي حممد مرتض الواسطي احلنفي (ت2115 :هـ)
اتج العرول من جواهر القامول ،حتقي  :علي شريي ،دار الفنر ،بريوت2626 ،هـ.
.71ال رقاين بن عبد الباقي بن يوسف (ت2211:هـ)
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شر ال رقاين عل املوطّأ ،ط ،2دار النت العلمية ،بريوت2622 ،هـ.
 .72السب واري السيد عبد االعل املوسوي (ت2627 :هـ)
مه ب االحنا يف بيان احلالل واحلرا  ،ط ،2دار التفسري للنشر ،قم. 1119 ،
.71السب واري السيد حممد ابقر بن حممد مؤمن (ت2191:هـ)
كفاية االحنا  ،ط ،1مؤسسة النشر االسالمي ،قم2618 ،هـ.
 .77السبني تقي الدين علي بن عبد النايف (ت354 :هـ)
تنملة اجملموع شر امله ب ،حتقي  :حممد جني املطيعي ،املطبعة العاملية.
.76السرخسي أبو بنر حممد بن أمحد بن أي سهل (ت691:هـ)
املبسوط ،حتقي  :مج من األفاضل ،ط ،2دار املعرفة ،بريوت2614 ،هـ.
 .62السمرقندي ابو بنر عالء الدين حممد بن امحد بن اي امحد احلنفي(ت561 :هـ)
حتفة الفقهاء ،ط ،1دار النت العلمية ،بريوت. 2996 ،
.61الشربيين حممد بن أمحد ارطي القاهري (ت933 :هـ)
مغين ااتاج ،دار احياء الرتا العري ،بريوت( 2958 ،د.ط)
.67الشهيد األول حممد بن مني العاملي اجل يين (ت384:هـ)
الدرول الشرعية يف فق اإلمامية ،مؤسسة النشر االسالمي ،قم2626 ،هـ.
.66الشهيد ال اين زين الدين علي بن حممد بن أمحد العاملي (ت945:هـ)
مسالك االفها يف شر شرائ االسال  ،مؤسسة املعار االسالمية ،قم2626 ،هـ.
الروضــة البهيــة يف شــر اللمعــة الدمشــقية ،جامعــة النجــف الدينيــة ،مطبعــة اآلداب ،النجــف االشــر ،
. 2943
.65الشوكاين حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا (ت2151:هـ)
ني ــل االوط ــار يف ش ــر منتق ـ ـ االخب ــار م ــن أحادي ـ ـ س ــيد األخي ــار ،مص ــطف الب ــاي احلل ــيب ،مص ــر،
. 2951
 .64الشيخ ن ا الدين ومجاعة من علماء اوند.
الفتاوى اوندية يف م ه االما االع م ،دار احياء الرتا العري ،بريوت. 2992 ،
.63الشريازي أبو اسحا ابراهيم بن علي بن يوسف (ت634:هـ)
امله ب ،ط ،2دار النت العلمية ،بريوت. 2995 ،
 .68الصدو ابو جعفر حممد بن علي بن احلسن بن اببوي القمي (ت782:هـ)
ارصال ،حتقي ونشر مؤسسة االما اوادي  ،ط ،2قم2628 ،هـ.
من ال حيضره الفقي  ،حتقي  :علي اكرب غفاري ،ط ،1مؤسسة النشر االسالمي،قم2616 ،هـ.
.69الطباطبائي السيد علي بن حممد علي بن أي املعايل (ت2172:هـ).
62

العدد10 :

راض املسائل يف بيان أحنا الشـرع ابلـدالئل ،تقـد الشـيخ حممـد مهـدي اآلصـفي ،ط ،2مؤسسـة آل
 ،قم2629 ،هـ.
البيت
.51الطوسي الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن بن علي (ت641:هـ)
ارال  ،حتقي  :مؤسسة النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسن ،ط ،2قم2613 ،هـ.
املبسوط يف فق اإلمامية ،منشورات املنتبة الرضوية ،ط ،7طهران2783 ،هـ.
هت ي االحنا يف شر املقنعة ،حتقي  :حسن اررسان ،ط ،1مطبعة النعمان ،النجف. 2941 ،
النهاية يف جمرد الفق والفتاوى ،تقد الشيخ اغا ب رك الطهراين،نشر قدل حممدي ،قم.
.52ابن عابدين حممد أمن بن عمر بن عبد الع ي الدمشقي (ت2151 :هـ)
رد اات ـار عل ـ الــدر امل تــار ،حتقي ـ  :حممــد صــبحي حســن وعــامر حســن ،دار احيــاء ال ـرتا العــري،
بريوت ،ط2629،2هـ.
 .51العاملي السيد حممد جواد بن حممد املوسوي (ت2114:هـ).
مفتا النرامة يف شر قواعد العالمة ،حتقي  :حممد ابقر ارالصي ،ط ،1مؤسسة النشر االسالمي ،قم،
2671هـ.
. 57العالمة احللي مجال الدين أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطهر (ت314:هـ)
 ،قم2611 ،هـ.
حترير االحنا الشرعية ،حتقي  :ابراهيم البهادري ،ط ،2مؤسسة االما الصاد
إلحياء الرتا  ،قم ،ط2626 ،2هـ.
ت كر الفقهاء ،حتقي ونشر مؤسسة آل البيت
قواعد االحنا  ،حتقي  :مؤسسة النشر االسالمي ،قم ،ط2627 ،2هـ.
خمتل ــف الش ــيعة يف أحن ــا الشـ ـريعة ،طبـ ـ وحتقيـ ـ مركـ ـ األحب ــا والدراس ــات االس ــالمية ،ط ،1ق ــم،
2617هـ.
 .56علي بن اببوي القمي (ت719 :هـ)
إلحياء الرتا  ،ط ،2قم.2614 ،
فق الرضا  ،حتقي  :مؤسسة آل البيت
.55الغروي الشيخ املريزا علي التنقيح يف شر املناس  ،تقريرات السيد اروئي ،ط ،6مؤسسـة ارـوئي
االسالمية. 1119 ،
 .54الغمراوي العالمة حممد ال هري الشافعي(ت2773 :هـ)
الوهاج عل ما املنهاج ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت.
السراج ّ
 .53الفاضل اآلي زين الدين اي علي احلسن بن اي طال (ت491 :هـ)
كشف الرموز يف شر امل تصر الناف  ،مؤسسة النشر االسالمي ،قم2618 ،هـ.
.58الفريوز آابدي جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد الشريازي (ت823 :هـ)
القامول اايط  ،ط ،2دار إحياء الرتا العري ،بريوت2621 ،هـ.
.59ابن فهد احللي العالمة مجال الدين أي العبال أمحد بن حممد (ت862:هـ)
امله ب البارع يف شر امل تصر الناف  ،مؤسسة النشر االسالمي ،قم2613 ،هـ.
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.41ابن قدامة عبد هللا بن أمحد بن حممد املقدسي (ت411:هـ).
املغين عل خمتصر اررقي ،دار النتاب العري ،بريوت2791 ،هـ.
.42الناساين أبو بنر عالء الدين بن مسعود احلنفي (ت583:هـ).
بدائ الصنائ يف ترتي الشرائ  ،منشورات املنتبة احلبيبية ،ط ،2ابكستان2619 ،هـ.
 .41كاشف الغطاء الشيخ علي (ت2157:هـ)
شر خيارات اللمعة ،مؤسسة النشر االسالمي ،ط ،2قم2611 ،هـ.
 .47كاشف الغطاء الشيخ حممد احلسن (ت2737:هـ)
حتري ــر اجملل ـ ـة ،حتقيـ ـ  :حمم ــد الس ــاعدي ،ط ،1اجملم ـ ـ الع ــاملي للتقري ـ ـ ب ــن امل ـ ـ اه االس ــالمية ،ق ــم،
2671هـ.
.46النليين أبو جعفر حممد بن يعقوب بن اسحا (ت719 :هـ).
النايف ،حتقي  :علي أكرب غفاري ،ط ،6دار النت االسالمية ،قم2745 ،هـ.
.45النمال بن اوما حممد بن عبد الواحد االسنندري احلنفي (ت842:هـ).
فتح القدير عل اوداية ،ط ،1دار الفنر2793 ،هـ.
.44ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن ي يد الربعي الق ويين (ت135:هـ).
سنن ابن ماجة ،دار احياء الرتا العري ،بريوت2795 ،هـ.
.43ابن مفلح أبو اسحا ابراهيم بن حممد بن عبد هللا احلنبلي (ت886:هـ).
املبدع يف شر املقن  ،املنت االسالمي ،بريوت2611 ،هـ.
.48ابن من ور أبو الفضل مجال الدين حممد بن منر االفريقي (ت322:هـ).
لس ــان العـ ــرب ،حتقي ـ ـ  :عـ ــامر أمح ــد حيـ ــدر وعبـ ــد امل ــنعم خليـ ــل ،ط ،2دار النت ـ ـ العلميـ ــة ،بـ ــريوت،
. 1115
.49مالك أبو عبد هللا بن أنس بن مالك بن أي عامر االصبحي (ت239:هـ).
املوطأ ،حتقي وتعلي  :حممد فؤاد عبد الباقي ،ط ،2دار احياء الرتا العري ،بريوت2614 ،هـ.
.31ااق ال اين الشيخ علي بن احلسن النركي (ت961:هـ)
إلحياء الرتا  ،قم2618 ،هـ.
جام املقاصد يف شر القواعد ،مؤسسة آل البيت
.32ااق احللي الشيخ أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن.
شرائ االسال يف مسائل احلالل واحلرا ،حتقي  :السيد صاد الشريازي ،مطبعة عرتت،ط3
 .31املرداوي عالء الدين ابو احلسن علي بن سليمان الدمشقي احلنبلي (ت885 :هـ)
االنصا يف معرفة الراجح من ارال  ،دار احياء الرتا العري ،بريوت.
.املروج السيد حممد جعفر اجل ائري املوسوي
ّ 37
هدى الطال إىل شر املناس  ،نشر مؤسسة السيد املعصومة  ،ط ،2قم2671 ،هـ.
 .36امل ين اي ابراهيم ا اعيل بن حيىي (ت146 :هـ)
67

العدد10 :

خمتصر امل ين ،دار املعرفة ،بريوت.
.35مسلم أبو احلسن بن احلجاج النيسابوري (ت142 :هـ).
صحيح مسلم ،حتقي  :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار احياء الرتا العري ،بريوت.
 .34املريغناين برهان الدين اي علي بن اي بنر الرشداين (ت597 :هـ)
اوداية بشر بداية املبتديء ،مطبعة مصطف الباي احلليب ،مصر.
.33ابن جنيم زين الدين املصري احلنفي (ت931:هـ).
البحر الرائ  ،حتقي  :زكرا عميدات ،ط ،2دار النت العلمية ،بريوت. 2993 ،
.38النسائي أمحد بن شعي (ت717:هـ).
سنن النسائي ،ط ،2نشر دار الفنر ،بريوت2768 ،هـ.
 .39النوري املريزا حسن بن حممد تقي (ت2711 :هـ)
إلحياء الرتا  ،ط ،2قم2613 ،هـ.
مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،مؤسسة آل البيت
 .81النووي أبو زكرا حمي الدين حيىي بن شر الدمشقي (ت434:هـ)
 .82روضـة الطــالبن حتقيـ  :عــادل أمحـد عبــد املوجـود وعلــي حممـد معــوض ،ط ،7دار النتـ العلميــة،
بريوت 2613هـ.
 .81اجملموع شر امله ب ،دار الفنر ،بريوت.
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Harbingers of apostasy after the Prophet and the role of
Imam Hussein in response

م.م جاسم حسن عبد الرضا المرسوومي
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()1

Jasim Hassan abed Alredha

المستخلص
إ َّن املشــنلة الن ــربى لإلنس ـانية؛ ه ــي ابتعادهــا ع ــن الق ــيم واملبــادئ االوي ــة واتباعهــا او ــوى ،واملش ــنلة
البح يــة هــي االخــتال بــن املســلمن مــن اليــو االول للبع ــة النبويــة اىل يومنــا هـ ا؛ بســب تغليـ اوــوى
عنـد
والعاطفة عند بين أميّة عل منط القرآن والسـنة والعقـل ،وُاهـل منانـة ومن لـة االمـا احلسـن
ال ي وقف بوج جاهلية وكفر بين امية وفسادهم املتم ل بي يد.
هللا ورسول
واهـل بيتـ مـن
وأهدا البح  :اوال :هو تسليط الضوء عل الن اع ال ي حصل بن فرقة النـيب
جهـة ،وفرقــة بـين اميــة مـن جهــة اخـرى ،والـ ي انتهـ اىل عــداء مسـتد  ،واســتمر اىل قـتلهم احلســن
واهـل بيتـ يف كـربالء ،واصــر علمــاء مدرسـة معاويــة علـ تكيـة وتن يـ حنـا بــين اميــة مـن قــتلهم اصــحاب
 ،وسبهم رليفة املسلمن علي .
واتباع اهل البيت
رسول هللا
م ــن والدت ـ اىل ش ــهادت  ،كتوس ــل آد
اثني ــا :بي ــان األس ـرار اإلوي ــة يف ش ص ــية االم ــا احلس ــن
عنــد توبت ـ  ،وان اس ـم احلســن منتــوب عل ـ ســيقان العــرش ،وان جربائيــل وملــك القطــر،
ابحلســن
ـتح لقتيـ وـل اال للحســن  ،فقــد كــان الفــتح الع ــيم بشــهادت ؛ الــي
خي ـربان بقتل ـ
 ،وان ـ م حيصــل فـ خ
كشــفت لألم ــة فس ـ و آل اي س ــفيان وبق ــائهم عل ـ كف ــرهم وج ــاهليتهم وكش ــفت حقيق ــة ع ــداء ب ــين أمي ــة
 - 2جامعة كربالء /كلية العلو االسالمية.
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س ـ خـر اوــي لبقــاء االس ــال
 ويف شــهادت. واشــعلت ال ــورات ضــدهم حــىت قوض ــت عرشــهم، لإلســال
َّ اامدي االصيل غضا طرا اىل يو القيامة؛ فقد رش
 وعلَّمهـا ان فـداء االسـال،َّد وعي األمة لِّما حيي هبا
. ابلنفس اهون شيء يف طري العش االوي؛ وان ينون ُغسل العاش للقاء معشوق هو دم
Abstract
The biggest problem for humanity; is distancing itself from the values
and principles of God and followed fancy, research and the problem is a
conflict and differences between the Muslims from the first day of the
mission of the Prophet to this day; because prevail passion and emotion
when the Umayyads and their followers on the logic of the Qur'an and
Sunnah and mind, and to ignore the prestige and status of Imam Hussein
when Allah and His Messenger , which stood up to ignorance and disbelief
Umayyad and corruption of Bezid.
The objectives of the research first: is the highlight of the conflict that
took place between the Prophet Band and his family on the one hand, and
the band Umayyad On the other hand, which ended up lasting hostility,
and continued to kill Hussein and his family in Karbala, and insisted
scientists School Sid the nomination and disliked the rulers of the
Umayyad kill the Messenger of Allah and follow the Ahl al-Bayt , and
insulted the caliph Ali
Second: a statement of the divine secrets in personal Imam Hussein
from his birth to his testimony, Ctosl Adam Balhasin when his repentance,
and that the name Hussein written on stalks the throne, and Gabriel and
the king of the country, Ikhbran kill him , and he did not get open for the
dead but for Hussein , it was a great opening testimony; that revealed the
nation debauchery Al Abi Sufyan and survival on their disbelief and
Jahlithm revealed truth runner Umayyad of Islam, and ignited revolts
against the Umayyad even undermined Archehem 0 In his testimony the
mystery of God for the survival of Islam Mohammadi inherent junior tender
to the Day of Resurrection; Rushd was aware of the nation's what afflicts
them, and knowing that self-redemption is easier Islam, something in the
way of divine love; and be washing beau to meet lass is his blood.

-:المقدمة
 من بـ و نـور االسـال واشـعاع،إ َّن مشنلة احليا النربى م تتبدل وم تتغري من الف وأربعمائة سنة
 ويف مقابـل هـ ا،وم ُل االسال العليـا
ُ ، ونفول فاستماوا اىل عقيد التوحيد،ال ي نف اىل قلوب فهداها
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بق ــي ا ل علـ ـ لجه ــم وكف ــرهم ،وص ــالفتهم وأ ني ــتهم ،وح ــبهم للس ــلطان والس ــيطر واالس ــتحواذ علـ ـ
مقدرات اآلخرين ،فنشبت احلرب بن االُاهن وامل هبن.
مسنينة ه ه االنسانية ،فقـد عـاش والزال أبناؤهـا يف عطـ شـديد اىل دمـاء الشـهداء ،بـل را يـ داد
كلما ازدادت يف النفول آفات اال نية واإلثر وح الدنيا ،وكلما تطور الوجود االنساين مادا ،ال و اتباع
الشيطان انفسهم ان يطوروا اسالي سفك الدماء ،وصناعة املوت...
لنــن هـ ه االنســانية تناســت غايــة هللا تعــاىل مــن ارلقــة البشـرية ،وان هـ ه الــدنيا دار بــالء وامتحــان،
ِّ
﴿ وا أويـُّ وها وِّ
ك وك ودحا فو ُم والقِّي ِّ﴾(.)1
َّك وكاد خ إِّ وىل وربِّّ و
اإلنو وسا ُن إِّن و
ف ــاملطلوب الي ــو وح ــد حقيقي ــة للمجتم ـ االنس ــاين؛ لي ــنهض وه ــو حيم ــل ض ــمري االنس ــانية ،يف رو
ب ورت ـ املعطــاء ،حــىت ل وســا ســيد
االنســان ارليفــة هلل تعــاىل ،وهــو مــا ســع الي ـ االمــا احلســن
شباب أهل اجلنة ،وهو ال ي من اجل اشتدَّ ،غضـ هللا تعـاىل علـ أهـل االرض عنـد مقتلـ كمـا ورد يف
اررب.
ان طري االستشهاد هو الطري الوحيد لتحقي االهدا االنسانية العليا عل مر التأريخ ،فلوال اقدا
وخنو امامنا احلسن  ،الشهيد االع م ،وسفك دم فداء لإلسال واالنسانية الندثرت معام االسال
احلقيقية ،وم يب و اال ر .
ال ـ ي ترعــرع حبضــن النبــو واالمامــة ،هــو ابــن االمــا علــي  ،وصــي رســول
فاإلمــا احلســن
هللا  ،وام فاطمة سيد نساء العاملن ،بنت رسول هللا إما عصره ،ال ائر بوج الرد اجلاهلية ،وقد
خص هللا تعاىل ،قبل مولده ويف مولده وبعد مولده ،ويف ثورت وشهادت لسرار وأسرار.
 ،وم ترضــع أم ـ وال مرضــعة ،بــل كــان النــيب
فلــم يُولــد لســتة اشــهر وعــاش اال هــو وعيس ـ
رزقا يغ ي  ،ففعل ذلك اربعن يوما وليلة.
يلقم اهبام  ،فيمص ؛ وجيعل هللا يف اهبا رسول
(سـأل حبـ حممـد وعلـي
عن النلمـات الـي تلقاهـا آد مـن ربـ فتـاب عليـ قـال
ُسئل النيب
()7
فتاب وغفر ل ).
وفاطمة واحلسن واحلسن
()6
وهو من كـان ا ـ منتـواب علـ ابب اجلنـة (...احلسـن واحلسـن صـفو هللا. )...وهـو مـن فـداه
[حسن مـين وأ مـن حسـن ،أحـ
قال رسول هللا
اببن ابراهيم ،هو املؤيد جبربائيل
النيب
()5
هللا مــن أح ـ حســينا ،حســن ســبط مــن االســباط [ .مــن اح ـ احلســن واحلســن فقــد احبــين ومــن
()4
ابغضهما فقد أبغضين .

 - 1االنشقا .4،86 :
 - 7التفهيم لشىت املعار واملعاين /خليل قدسي مهر.714:
 - 6اتريخ بغداد /ارطي البغدادي.159 ،2:
 - 5سنن الرتم ي /حممد بن عيس الرتم ي.458 ،5 :
 - 4الصواع اارقة /امحد بن حجر اوي مي.291 :
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ســر هللا عـ وجــل املـ خر،
ـك القطر(املطــر) وجربيــل خيـربان عــن قتلـ  ،فاحلســن
وهــو مــن نـ ل وملـ ُ
ُ
لن ينـون قـراب وفـداء بنفسـ
ففي علم تعاىل ان الـدين االسـالمي سـو لـن يسـتقيم اال ابحلسـن
حي ـ مض ـ يف طريق ـ اىل الغايــة ال ُقص ــوى واوــد اال ـ  ،فغــاص وس ــط
لــدين جــده املصــطف
اجلحافل يف كربالء والسها تتساقط عليـ كاملطر(قـائال بلسـان حالـ ( :ان كـان ديـن حممـد م يسـتقم...اال
بقتلي ا سيو خ يين)( ،)3فاإلسال حممدي الوجود حسيين البقاء.
ان هللا تعاىل اجرى االمور لسباهبا ،كما تقتضي ُسنتو االوية يف آفا االنسانية من بدايتها ويف سريها
وان يبق ـ
(ا مــن حســن) شــاء هللا تعــاىل ان تســتمر حيــا النــيب
التنــاملي اىل لايتهــا ،فقول ـ
بعد أن صمم معاوية وولده ي يد القضاء عل االسال وهد اركان .
ذكره؛ بتضحية االما احلسن
ومن بنت السماء دمـا يـو قتلـ  ،ومـا ُرفـ و حج خـر اال وحتتـ دمـا عبيطـا و دى املنـادي يف
واحلسن
السماء-:
ابش ال ال ال ال ال الالر ا ابلعال ال ال ال ال ال ال اب الرال ال ال ال ال ال ال لي

أيهال ال ال ال ال الالا ال ال ال ال ال ال الالاتلون جه ال ال ال ال ال المً حسال ال ال ال ال الاليناً

()8

يتم ــل يف بقــاء االســال حيــا طــرا ،كبقائ ـ  - -أنشــود يتغــو هبــا
وســر االس ـرار يف شــهادت
()9
ال وار وطالبوا الع والنرامة ،وهو - -القائل (من حل ي استشهد ومن م يلح ي م يبلج الفتح) .
وفتح احلسن  - -يتم ل لمور منها-:
ُ
 -2ابنتصار اهداف ولو بعد حن ،في يد كان ل مشروع فس و  ،ال ان جمرد شارب ارمر.
ِّ
 -1رش َّ
وشـهرت السـيو  ،وقامـت ال ـورات بوجـ
َّد وع َّـي األمـة لمـا حييـ هبـا ،لـ ا ارتفعـت األصـوات ُ
السلطة األموية الفاسد .
 -7علَّم احلسن - -األمة واألجيال القادمة ،ان كل شيء يهـون أمـا الـدفاع عـن بيضـة اإلسـال
وقيَّم  ،وان ارق درجات العش اإلوي ان ينون غُسل العاش للقاء معشوق هو دم .
 -6ان اراد هللا تعــاىل يف ع ـ االســال و ــو املس ــلمن ،وحتطــيم االغــالل ال تتحق ـ اال ابلش ــهاد
والتضحية.
جسد الرو املتعالية واملتسامية علـ النـ وات واالهـواء ،وان االسـتجابة لـداعي هللا
 -5بتضحيت
وتفرج ال ُنرب.
ُحتي النفولّ ،
وتنور القلوبّ ،
ِّ
جلميـ االجيـال ان بـين اميـة لـيس وـم ذمـا  ،والـم اعـداء الـدين ،وان مـ هبهم ابطـل
 -4اوضح
وفاسد ،فال بد من التصدي وم وارروج عل سلطالم وسلطان ام اوم.
المبحث االول :بزوغ فجر الرسالة المحمدية وتحديات الجاهلية االولى
()21
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
﴿لو وق ود جاء ُكم رس خ ِّ
ن ورءُو خ ورِّح خيم﴾.
ول م ون أونوـ ُفس ُن وم وع ِّيخ وعلووي وما وعنت وُّم وح ِّري خ وعلووي ُن وم ِّابلو ُم وؤمن و
و و و وُ
 - 3اجملالس السنية /حمسن االمن.156 ،6 :
 - 8الصواع اارقة .297 /
 - 9حلية االبرار يف فضائل حممد وال االطهار.411 ،2 /
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يبشر باإلسالم وقيَّمه العاليةة يف بةبه اليريةر

لقد بع هللا تبارك وتعاىل نبي األكر حممد اوا ي  ،ابإلسال ال ي جاء بقيم ومبادئ وأخال
الســماء ،جــاء ابلعفــة والرفعــة ،واملســاوا والعدالــة ،وحــر الـراب والنسـ احلـرا  ،فمــن الطبيعــي ان يصــطد
بقيم ومببادئ اجلاهليـة املقيتـة ،ووـ ا احتـد الصـراع علـ اشـده بـن ومحولـة اإلسـال (بنـو هاشـم) وبـن محلـة
فنر ومبادئ اجلاهلية الي كان مي لها حبقها وحقيقتها بنو امية ،وعل رأسهم اي سفيان ..ومينن تل ي
اسباب ومربرات ه ا الصراع ال ي استمر لعقود حىت وصل لعداء اإلسال ان يقتلوا اإلما احلسن
ويسفنوا دماء اخوت وابنائ لبش صور  ،ويسبوا عيال وحرمي -:
السبب ا  -:جاء ال رآن الكرمي ،ابلروحيد يف ال ات االهلية امل دسة-:
لق ــد ج ــاء االس ــال واحلي ــا والبش ـرية تع ـ ابرراف ــات واألوه ــا والش ــعوذ ال ــي انته ــت اليه ــا اليهودي ــة
واملسـيحية املحرفتــان فهـ ا كعـ بــن مـات احلمـ ّـريي (كعـ االحبــار) يــروج التجسـيم فيقــول (ان هللا تعــاىل
ُ
األرض فقــال اين و و
اط علـ بعضــك ،فاســتعلت اليـ اجلبــال وتضعضــعت لـ الصـ ر  ،فشــنر وــا
ن ــر اىل
ذلك ،فوض عليها قدم فقال :ه ا مقامي وحمشر خلقي ،وه ه جني وه ه ري ،وه ا موض ميـ اين،
()22
دان الدين).
وا ّ
وكانت اجل ير العربية ترز حتت وطأ ونري جاهلية مشؤومة ،أبرز اهتـا اررافـة وقتـل الـنفس املحرمـة،
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ت﴾()21وقط االرحـا وعبـاد االصـنا  ،واىل هـ ه احلالـة اشـار
وي وذنو و قُتلو و
ود ُ ُسئلو و
﴿ ووإِّ وذا الو وم ووءُ و
ت ( )8ل ِّّ
ن يرا للعاملن ،وأمينا عل التن يل ،وأنتم معشر العـرب
امري املؤمنن قائال[ -:ان هللا بع حممدا
عل شر دين ،ويف شر دار ،مني ون بن حجار خشن ،وحيات صم ،تشربون الندر وأتكلون اجلش ،
()27
وتسفنون دماءكم وتقطعون أرحامنم ،االصنا فينم منصوبة ،واآلاث بنم معصوبة
واآلاث بنم معصوبة -:اي الزمة واثبتة عندكم كل و وثبات العصابة يف الرأل ،والسرقة وشرب ارمر
وال و ...وسفننم الدماء ابحلروب بيننم ألتف االسباب.
واالسال مبفاهيم وقيم اجلديد املتعالية السامية عن النون واالنسان واحليا  ،فنان من الطبيعي ان
يتصــاد مـ أوهــا وخرافــات اجلاهليــة املقيتــة ،فقــد جــاء االســال ابلتوحيــد يف الـ ات االويــة ﴿قُـ وـل ُهـ وـو َّ
اّللُ
وح ـ خد﴾( )26وابلتوحيــد يف العبــاد وارول ـ والتــدبري
الصـ وـم ُد ومو يولِّ ـ ود ووومو يُولوـ ود ووومو يو ُنـ وـن لوـ ُ ُك ُفــوا أ
وح ـ خد َّ
اّللُ َّ
و
أو
()25
َّ ِّ
اّلل وأ ِّ
ِّ
ـول ووأ ِّ
ُويل واأل وومـ ِّـر ِّمـون ُن وم﴾ والتشـري والواليــة ،فــال
الر ُسـ و
وط ُيعـوا َّ
ين آو ومنُـوا أوط ُيعـوا َّو و
والطاعــة ﴿ وا أويـُّ وهــا الـ و
 - 21التوبة.218 ،9 :
 - 22حلية االولياء /امحد بن عبد هللا االصبهاين.11 ،4 :
 - 21التنوير.9 -8،82 :
 - 27ل البالغة /شر حممد عبده.47 ،2 :
 -26االخالص.6،221 :
 - 25النساء.59 ،6 :
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رب سواه ﴿أوأورابب متـ وف ِّرقُـو ون خيــر أوِّ َّ ِّ
وـم إَِّّال َِّّّللِّ أ ووم وـر أَّوال توـ وعبُ ُـدوا إَِّّال إِّ َّاهُ﴾.
ـار ..إِّ ِّن و
خ
اّللُ الو وواح ُـد الو وق َّه ُ
و و خ ُو ّ و و خ
احلُن ُ
فال مطاع غريه تعاىل ،والي وحده ااب ارول وحساهبم.
وه ا كل يعـين رفـض التعدديـة يف األلوهيـة والطاعـة والتشـري  ،ورفـض التمـاي بـن افـراد االنسـانية ألي
سب كان اال ابلعمل الصاو والتقوى ،ورفض كل التشريعات البشرية.
واالوصــياء ك مامنــا احلســن  ،مــا هــم اال ُمبلغــن لرســاالت رهبــمُ ،منفـ ين ُمطيعــن
واألنبيــاء
ِّ
نصـبون انفسـهم
ألحنام ع وجل ،فمـن الطبيعـي أن يصـطد م ـل هـ ا املنطـ االوـي مـ منطـ الـ ين يُ ّ
أوصياء عل من بن ايديهم من البشر ،ويستعبدون النال ،كأي جهل وأي سفيان وي يد ،ويطمحون ألن
يبق النال خيوضون يف مسـتنق اجلهـل واررافـة ،لضـمان بقـاء الطاعـة وارنـوع وارضـوع وـم ،وال يريـدون
أن يعر ويتفهم اح خد اإلسال الوافـد الـيهم .فبهـ ا وذلـك أاثر اإلسـال حفي ـة هـؤالء املسـتبدين الطغـا ،
فراحوا اتر يؤكدون عل صحة خرافاهتم ،واتر أُخرى أخ وا يُفندون مبادئ اإلسال وقيم وين بولا.
السبب الثا  :جاء اإلسمم إلزالة الفوارق الطب ية-:
جــاء اإلســال بقيمـ ون مـ اجلديــد  ،والبشـرية تعــاين مــن طبقيّــة اقتصــادية واجتماعيــة شــديد  ،ففيهــا
طبقة ُعليا حت بنل شيء من نعيم الدنيا ،واك رية ساحقة حمرومة من ابسط ُسبل احليا  ،فجاء اإلسال
بس بل وبرام اقتصادية واجتماعية؛ ألجل اجياد املساوا يف االستفاد مما وهب هللا تعـاىل لإلنسـان يف هـ ه
ُ
الطبيعـ ــة ضـ ــمن القـ ــانون اإلوـ ــي العـ ــادل املسـ ـ ِّ
ـتوع جلمي ـ ـ ن ـ ـواحي احليـ ــا ﴿وأو ون لوـ ــيس لِّ وِّإلنوسـ ـ ِّ
ـان إَِّّال ومـ ــا
و و و و
()23
وس وع ﴾.
فألغ االسال كل االمتيازات ال املة واحلُنر و ِّ
اإلثر والتماي الطبقي والعرقي ،وه ا يعين أن يصـطد
بنــل الـ ين يريــدون ان يســرقوا اتعــاب اآلخـرين وجهــودهم ابحليــازات غــري املشــروعة ،واالحتنــار والسـ ر
واالبت از ،ومنهم البيت األموي وابألخ ابو سفيان ومعاوية وي يد ،وهم من األصل اربي  ،فأمهم هند
وأخي ـ مــن الرضــاعة ،والــي
بنــت عتبــة بــن ربيعــة ،آكلــة كبــد محـ ســيد الشــهداء عــم رســول هللا
شقت بطن وم لّت ب  ،وغريهم من اقطاب اجلاهلية كـأي وـ واي جهـل وُـار اليهـود و...فبقيـت هـ ه
الطبقة املستغلة املتسلطة تقف بوج اإلسال للحفاظ عل امتيازاهتا وتسلطها ،وملـا اسـتولت علـ مقاليـد
احلنم اا معاوية وي يد ،شنت احلرب عل ه ه القيم علنا ،فحارب معاوية خليفة املسلمن أمري املؤمنن
علي - -وحارب ولده ي يد ،اإلما احلسن - -وقتل .
ِّ
اّللُ نـو وفســا إَِّّال ُو وسـ وـع وها وـوـا ومــا
ـف َّ
لقــد جــاء اإلســال لريف ـ األغــالل عــن اعنــا املستضــعفن ﴿وال يُ ونلّـ ُ
ت )28(.﴾...وي يل احليف ويرفـ ال لـم عـن ااـرومن ،واشـنال التمـاي الطبقـي
ت وو وعلوويـ وها وما ا وكتو وسبو و
وك وسبو و
مهما كانت ج وره واسباب كالشأنية والقوميـة والعشـائرية ،فنـان بـديهيا أن يقـ الصـدا عنيفـا دمـوا بـن
()24

 - 24يوسف.61 -79 ،21 :
 - 23النجم.79 ،57:
 - 28البقر .184 ،1:
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اراد اإلسال وبن ارادات هؤالء الطواغيت املستغلن؛ ال ين يطمحون لبقـاء االغـالل علـ ايـدي الطبقـة
الفقري اارومة واملستضعفة .وجاء اإلسال ليننس العوز والفقر واحلرمان ،ويهيـ للنـال كافـة حيـا هانئـة
ومعيشــة مطمئنــة كرميــة ع ي ـ  ،فــال حمتــاج وال فقــري ،فنــان مــن الطبيعــي ان يصــطد م ـ عشــا الســيطر
واملال؛ ليبق النال يعيشون الفقر والعوز ليتسو وم التحنم فيهم والتسلط عليهم ،كما يقول امل ل":جوع
كلبك يتبعك" .وه ا ما حصل اا معاوية وي يد الطليقن ،فقد اعـادا الطبقيـة واالسـتغالل ،وشـاع الفقـر
واجلــوع عنــد عامــة املســلمن ،وحجــة هللا االمــا احلســن  - -يعــي آال األمــة وت لماهتــا ،لـ اك كــان
سر هللا امل خور و ا اليو لي يح بشهادت الستار عن كـ ب ودجـل ي يـد وينشـف حقيقـة عدائـ لإلسـال
ومبادئ وقيم .
السبب الثالث -:االسمم جاء ليسمو ابإل سان حنو الكما :
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
﴿لو وقـ ود جــاء ُكم رسـ خ ِّ
ـيم﴾.
ـول مـ وـن أونوـ ُفسـ ُن وم وع ِّيـخ وعلوويـ ومــا وعنـت وُّم وحـ ِّـري خ وعلوـوـي ُن وم ِّابلو ُمـ وؤمن و
و و و وُ
ن ورءُو خ ورحـ خ
ـال إِّ َّ وخلو وقنوـا ُك وم ِّم وـن
َّ
ن
ال
ـا
ه
ـ
ي
و
أ
ا
﴿
،
ـا
ي
اخالق
و
ـرا
ن
وف
ـوا
ن
مع
ـل
م
املتنا
األنسان
يصن
اإلسال جاء بنل ما
ُّ
( وُ )11
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اّلل أوتوـ وق ـا ُك وم﴾ .وليوسـ ُـمو ه ـ ا األنســان
ذو وك ـ ور ووأُنوـ وـ وو وج وع ولنوــا ُك وم ُشـ ُـعواب ووقوـبوائـ وـل لتوـ وعـ وـارفُوا إِّ َّن أو وكـ وـروم ُن وم عونـ وـد َّ
بنفس ويرتقي ب ات وبش صيت اىل النمال والرفعـة؛ مـن خـالل الـربام الدقيقـة والتعـاليم الروحيـة املتعاليـة
والتوحد ابلعبودية ل تبارك وتعاىل وحده ال شريك ل .
جاء االسال ليحـرك االنسـان حنـو التقـد والصـعود واالنطـال حنـو املعرفـة والعلـم واحلريـة والفهـم و...
فنــان طبيعيــا ان يصــطد م ـ ارادات ال ـ ين يرغبــون ان ي ــل االنســان قابعــا يف مســتنق الشــهو واجلــنس
واللـ  ،وان يعــي حالــة الغيبوبــة ،واجلمــود والركــود الفنــري؛ لنــي يبقـ بعيــدا عــن قضــااه املصــريية ،فــال
يطال ـ حبري ــة وال بعـ ـ  ،وال ابس ــتقالل ،وان يس ــنت ُمـ ـ عنا ص ــاغرا علـ ـ ظُل ــم الطواغي ــت وج ــورهم ف ــال
حياس حاكما وال يعرتض عل جور جائر.
لقد احتد الصراع دموا بن املنطقن والفنرين عنيفا فدا عقودا ،واالما احلسن - -منـ صـباه
عـاش يف خضــم واجـواء الصـراع الفنــري والعقائــدي ،وحــىت القتــايل بــن ابنــاء اإلســال ومريديـ  ،وبـن ابنــاء
اجلاهلية ومريديها ،حىت صار طرفا جبان جده رسول هللا  - -وابي  - -فنرا وعمال.
ـال (افوـتو ــتو وح
ي ،قوـ و
ولنــن االســال قــد انتصــر ،وفُتحــت منــة املنرمــة ،معقــل ق ـري النــافر  ،وعـ وـن الّ وهـ ِّـر ّ
اىل :إِّ وذا جاء نوصر اّللِّ
ول اّللِّ
اّلل علوي ِّ وسلَّم م ّنةو لِّو وال و ع وشرو مض ِّ
اّللُ توـ وع و
ت م ون وروم و
و و وو و
و و وُ ّ
ضا ون .ووأونوـو ول ّ
ور ُس ُ ّ
صلَّ َُّ و و
و
و
و
و
و
ِّ ()12
والو وفوتح ..واستـعمل علو م ّنةو عتاب ب ِّن أ و
ِِّّ
السنو ون ووالوف وق و) .
ُسويد يُ و
و ُ و و و و و و و و وّ و و و
صلّي هب وم ووُم وعاذو بو ون وجبو ول يـُ وعلّ ُم ُه وم ّ
()29

 - 29التوبة.218 ،9 :
 - 11احلجرات.27 ،69 :
 - 12مغازي الواقدي.759 ،2:
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(يف آخر خطبة خطبها ببطن عرفة وذلك يف حجة الوداع":أال إن كل شيء
وقد قال رسول هللا
()11
من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع"  ،وه ا القـول جمـاز واملـراد بـ إذالل أمـر اجلاهليـة وحـط أعالمهـا
()17
ونقض أحنامها ،كما يست ل الشيء املوطوء ال ى تدوس االخام الساعية واالقدا ).
وسري اجلاهلية ،حـ رسـول هللا -صـل هللا عليـ وسـلم -حجـة الـوداع سـنة
(فلما زالت رسو الشركّ ،
()15( )16
عشر ،وقال فيها":إن ال مان قد استدار كهيئة يو خل السماوات واألرض" ) وه ا يعين ان ب وال
رســو واع ـرا اجلاهليــة ،كط ـوافهم حــول البيــت احل ـرا ع ـرا واكلهــم ال ـراب و...وابلت ـ امهم بتعــاليم االســال
سيعود االنسان كما خلق تعاىل أوال عل فطرت السليمة طاهرا من االد ل واالرجال.
املطلب الثاني :بنو هابم تتألق رجالهم وتتميير باإلسةالم وآل اميةة تلتهةب يف كيانهةا
نريان الحسد والحقد-:

لقــد اســتطاع االســال مببادئـ وقيمـ املتعاليــة أن يــدحر اررافــة وال لــم والطغيــان ،بعــد حــروب سـجال
وتضحيات ع يمة قدمها املسلمون وعل رأسهم الرسول األع م حممد  ،فقد خاض سو اجلهاد يف
ســبيل هللا تبــارك وتعــاىل عل ـ مــدى اك ــر مــن عشـرين ســنة ،وأول تلــك املعــارك معركــة بــدر النــربى ﴿ ووإِّ وذ
ون وغي ــر ذو ِّ
يعِّـ ُد ُكم َّ ِّ
َّ ِّ ِّ
ات َّ
اّللُ أو ون ُِّحيـ َّ و
احلوـ َّ
الشـ وـووك ِّة تو ُنــو ُن لو ُنـ وـم وويُِّريـ ُـد َّ
اّللُ إ وحـ وـدى الطــائ وفتوـ ون أونـ وَّهــا( لوُ)14نـ وـم ووتوـ وـوُّدو ون أ َّ و و
و ُ
بِّ ونلِّماتِِّّ ويـ وقطو دابِّر الو ونافِّ
ِّ
ين﴾.
ر
و
و وو و و و
علـي
وأهل بيتـ
فوقف فيها صنفان متقابالن ،متباعدان متعادان ل ال يف :رسول هللا
()13
و(عبيد بن احلار بن املطل بن عبد منا القريشـي املطلـيب) .مـن
وعم مح سيد الشهداء
جهـة ،ومــن جهــة أخــرى زعــيم النفــر ورئيســهم ابــو سـفيان ومعـ عتبــة وشــيبة والوليــد وابــو جهــل وأميــة بــن
خلف.
ففي الدر املن ور(أخرج ابن أي حامت عن أي العالية قـال :فـربز عتبـة بـن ربيعـة وشـيبة بـن ربيعـة والوليـد
بن عتبة ،فنادوا النيب صل هللا عليـ وسـلم وأصـحاب فقـالوا « :ابعـ إلينـا أكفـاء نقـاتلهمق فوثـ غلمـة
من األنصار من بين ار رج ،فقال وم رسول هللا صل هللا عليـ وسـلم"اجلسـوا ..قومـوا ا بـين هاشـم"فقـا
مح بن عبد املطل وعلي بن أي طال وعبيد بن احلار فربزوا وم).
ِّ ِِّّ َّ ِّ
وعن الح بن محيد قال :ن لت ه ه اآلية يو بدر﴿ه و ِّان خ ِّ
ين وك وف ُـروا
ص ومان و
و و
و
اختو و
ص ُموا يف ورّهب وـم فوالـ و
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
اّللو يُ ود ِّخ ُل
ن
إ
﴿
لت
ون
عتبة.
بن
الوليد
و
بيعة
ر
اب ِّم ون و ر﴾ )18(.يف عتبة بن ربيعة وشيبة بن
َّ
قُطّ وع و
ت وُوم ثيو خ
 - 11حبار االنوار /العالمة اجمللسي.615 ،12:
 - 17اجملازات النبوية  /الشريف الرضي.278 ،2 :
 - 16املسرتشد /حممد بن جرير الطربي.131 ،2 :
 - 15سبل اودى والرشاد يف سري خري العباد /حممد بن يوسف الصاحلي.667 ،8 :
 - 14االنفال.3 ،8 :
 - 13شهداء االسال  /ابراهيم آيي.69 :
 - 18احل .29 ،11 :
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د ر اإلمام احلسني

يف الرصدي هلا

الَّ ِّين آومنوا وع ِّملُوا َّ ِّ
احلات﴾ إىل قول ﴿وه ُـدوا إِّ وىل ِّصـر ِّ
احلو ِّمي ِّـد﴾ )19(.يف علـي بـن أي طالـ ومحـ
اط و
و وُ و و
وُ
الص )71و
و
(
وعبيــد بــن احلــار ) .ونالحــظ هنــا نقطــة بدايــة الصـراع الــدموي العلــين بــن االســال ممـ ال ببــين هاشــم
يف هـ ه املعركـة :قومـوا ا بـين هاشـم ،وبـن النفـر ممـ ال ببـين أميـة وزعـيمهم ابـو
حينما قال رسول هللا
يف ه ـ ه الغ ـ و مــن مشــاهري ق ـري مجاعــة مــنهم العــاص بــن ســعيد بــن
ســفيان (وقتــل أمــري املــؤمنن
ت ـ ــوىل ش ـ ــطر املقت ـ ــولن واملس ـ ــلمون م ـ ـ املالئن ـ ــة الش ـ ــطر
الع ـ ــاص وحن ل ـ ــة ب ـ ــن أي س ـ ــفيان .فن ـ ــان
()72
اآلخر).
وه ا ما اوق يف قلوب الطلقاء املستسـلمن اثـر وعقـد االنتقـا  ،واحلقـد علـ علـي وال علـي- -
وخصوصا عل ولده احلسن،- -وقد صدع ي يد ب لك بعد مقتل احلسن- -
ج ال الالزع ام ال الالزرال م ال الالت ق ال الالأل االسال ال ال

ليال ال ال ال ال الالر ا ال ال ال ال ال الاليا ي ببال ال ال ال ال الالدر ال ال ال ال ال الالهد ا

()11

فهو يصر ابل أر لقتاله النفر يو بدر.
وابو سفيان هو ال ي مجـ املـال وقـاد املشـركن لقتـال املسـلمن يف معركـة أحـد (وكانـت وقعـة أحـد يف
شوال بعد بـدر بسـنة :اجتمعـت قـري واسـتعدت لطلـ أثرهـا يـو بـدر ،واسـتعانت ابملـال الـ ي قوـد بـ
أبو سفيان ،وقالوا :ال تنفقوا من شيئا إال يف حرب حممد...وخرج املشركون وعدهتم ثالثـة اال ورئيسـهم
ابـو ســفيان بـن حــرب ،وخــرج املسـلمون وعــدهتم ألــف رجـل حــىت صــاروا إىل أحـد .وواىف املشــركون فــاقتتلوا
قتاال شديدا ،ف ُقتل مح بن عبد املطل  ،أسد هللا وأسد رسول  ،رماه وحشي ،عبد جلبري بن مطعم حبربة،
فسقط وم لت ب هند بنت عتبة بن ربيعة وشقت عن كبده فأخ ت منها قطعة فالكتها ،وجدعت أنف ،
فج ـ ع علي ـ رســول هللا صــل هللا علي ـ وســلم ج عــا شــديدا وقــال :لــن أصــاب مب لــك ،وكــرب علي ـ مخســا
()77
وسبعن تنبري  ،وال املسلمون).
هـ ه هنــد زوج اي ســفيان وأ معاويــة ،فاملــدق احلــاذ املــتمعن ســو ين ــر اىل تربيــة هنــد ألوالدهــا،
بعد معركة بدر:
 ،والقائلة خماطبة علي
كيف ستنونق وهي احلاقد عل أهل البيت
أيب عم ال ال ال ال ال ال الالي ال ال ال ال ال ال ال ال يق ص ال ال ال ال ال ال الالدري
هب ال ال ال ال الالم كس ال ال ال ال الالرت اي عل ال ال ال ال الالي ظه ال ال ال ال الالري

مال ال الالا كال ال الالان عال ال الالت عربال ال الالة يل مال ال الالت ص ال ال ال
أ ال ال الالي الال ال ال ال ي ك ال ال الالان كض ال ال الالوء الب ال ال الالدر

وذلك ألن قتل أخاها الوليـد بـن عتبـة وشـرك يف قتـل أبيهـا عتبـة) )76(.مث جـاء االمـوي ابـو سـفيان يف
ج ــي م ــن االح ـ اب حل ــرب رس ــول هللا
ـت وغ ـ و ووُ و
يف معرك ــة ارن ــد ُ
اروون ـ وـد ِّ ِّيف وش ـ ّـو وال وس ــنوةو
(مثّ وكانوـ و
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
مخوو و
اّللُ وعلوويـ وو وسـلّ وم
ت قُـوريو خ  ،ووقوائِّ ُد وها أوبُـو ُسـ وفيوا ون بو ُـن وح وـرب ..فوـلو ّمـا و ـ و هب وـم ور ُس ُ
س ..فو و ور وج و
صـلّ ّ
ـول ّ
اّلل و
 - 19احل .16-17 ،11 :
 - 71الدر املن ور يف التأويل ابملأثور  /جالل الدين السيوطي.271-219 ،3:
 /جعفر نقدي.215 :
 - 72غ وات امري املؤمنن علي بن اي طال
 - 71املنت م يف اتريخ امللوك واالمم  /عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي.299-1 :
 - 77اتريخ اليعقوي  /امحد بن اي يعقوب املعرو ابليعقوي.211،2 :
 - 76شر ل البالغة  /ع الدين اي حامد الشهري اببن اي احلديد املعت يل.18 ،27 :
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اروونـ وـد و وعلوـ الو وم ِّدينوـ ِّـة) )75(.وملــا عــرب عمــرو بــن ود العــامري ارنــد وطلـ الـرباز ،كــان رســول هللا
ب و
و
ضـ وـر و
ثـال مـرات ويف كـل مـر يقـو أمـري
ينادي يف املسـلمن هـل مـن مبـارز واضـمن لـ اجلنـة ،قاوـا
ملبيــا (ملــا دعــا عمــرو بــن عبــد ود العــامري إىل الـرباز يــو ارنــد فلــم جيبـ أحــد ،فقــال علــي
املــؤمنن
 :جعلت فداك ا رسول هللا! أأتذن يلق قال :إن عمرو بن ود فقال :وأ علي بن أي طال  ،ف رج
()74
إلي فقتل ).
ِّ و ِّ
ِّ
ـال وعلِّـ ّـي - -أو و أ وُاب ِّرُزهُ وا
ـرب ِّاز قوـ و
ويف مغــازي الواقــدي قـ و
ـال[:و وع ومخرو يـو ووومئ ـ واثئـ خـر ...فوـلو ّمــا ود وعــا وإىل الوـ و
و
ِّ
ول ِّ
و
ات .وإِّ ّن الومسل ِّمن يـومئِّ وكـأو ّن علوـ رؤوسـهم الطـري ملنـان عمـ ورو و وشـج ِّ ِّ
وو و و و
و
اّلل ثووال و ومّر و ُ و و
ور ُس و ّ
اعت  .فوأ ووعطوـاهُ
و
و
و
ِّ ()73
ول ِّ
ال اللّ ُه ّم أ ِّوعون ُ وعلووي .
اّللُ وعلووي ِّ وو وسلَّ وم وسويـ وف ُ .وو وع ّم وم ُ ووقو و
صلَّ َّ
ور ُس ُ ّ
اّلل و
ومــن هـ ه املواقــف اجلليلــة وغريهــا ألمــري املــؤمنن  ،الــي حضــي هبــا بــدعاء وأتييــد رســول هللا
وقــد انتصــر فيهــا عل ـ اعــداء هللا ،فيمــا كــان األخــرون كــأن عل ـ رؤوســهم الطــري ،اثرت يف نفــول هــؤالء
لقصــر ابعهــم وضــعف تمهــم مــن ان يبلغـوا
(احلـ ب االمــوي) ر احلســد بــل احلقــد لعلــي وآل علــي
مبلغـ يف الشــجاعة والتقــوى والعطــاء يف ســبيل هللا ،والتأييــد والتســديد مــن رســول هللا (قــال مجاعــة ،مــنهم
()78
النراجني ،فلما برز أمري املؤمنن اىل عمرو قال رسول هللا :برز االميان كل اىل الشرك كل ).
وو ا كل أضمروا الي العداء اىل ان حتن الفرصـة ،وم لـض اال سـنة واحـد فـاذا بغـ و خيـرب الـي كـان
وبـن غـريهم اظهـر واجلـ واك ـر ظهـورا علـ رؤول االشـهاد ،فقـد بـرز
فيها التماي بـن أهـل البيـت
وابن مـن هــو احلـري علـ نصــر الـدين االســالميق ومــن هــو الشــجاع الـ ي يتــاجر مـ هللا تبــارك وتعــاىل
اّلل رءو خ ِّابلوعِّبـ ِّ
ـال مـن ي وشـ ِّـري نـو وفسـ ابتِّغـاء مرضـا ِّ َِّّ
ِّ
ـاد﴾ )79(.فبـاع نفسـ ووجـوده هلل تبــارك
و ُ و و و وو و
و
﴿ ووم وـن النَّ ِّ و و و
اّلل وو َُّ و ُ
وتعاىل ،ومن هو ال ي حيب هللا ورسول  ،وحيب هللا ورسول  ،كرار غري فرار.
فاملشنلة البح ية هي استمرار فنـر وقـيم اجلاهليـة االوىل يف نفـول بعـض املسـلمن ،وتناميـ بعـد وفـا
النيب  ،وكون االما احلسن سر هللا املننون؛ لفضح وكشف الرد والتآمر عل االسال فقد ليّـ
ومنهم ما خي حب نا وهو االما احلسن - -لمـور فقـد نـ ل فـيهم قـرآن ،كأيـة
طر أهل البيت
التطهري وغريها ك ري وطغيالم عل ساحة النر والشجاعة واإلابء والعفة وطهار املولد واحلس والنس
وعد السجود للصنم ،وال وابن يف العبودية هلل تبارك وتعاىل .والطر األخر عل نقيض ه ا كل  ،فجاء
اليو اتباع احل ب االموي (املعـاوي) ليقلبـوا احلقـائ رأسـا علـ عقـ  ،بتحريـف احلـدي الشـريف وتبـديل
لبين أمية
لفالن من أهل البيت ،اىل أخر من بين أمية ،والسنوت عن ذ النيب
املد من النيب
ورجاالهت ــا وجع ــل ذل ــك م ــن املس ــتحبات ب ــل ق ــالوا م ــن املس ــتح ان ي ــرتك املس ــلمون الي ــو ِّذك ــر معاي ـ
 /اي حممد عبد امللك ابن هشا .725 -127 ،1 :
 - 75سري النيب
 - 74االوائل للعسنري.275 ،2 /
 - 73مغازي الواقدي.649 – 2 :
 /جعفر نقدي.227 ،1 :
 - 78غ وات امري املؤمنن علي بن اي طال
 - 79البقر .113 ،1 :
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والصلحاء من املؤمنن ،وحـرهبم رليفـة املسـلمن علـي ،
السلف!! كقتلهم ألصحاب رسول هللا
وقــتلهم احلســن رحيانــة رســول هللا  ،وشـرهبم ارمــر ،وفعلهــم الـ لمهــات االوالد ولعــبهم ابلقــرود و..
ويقولون اليو كما قال سلفهم يُستح ترك ما شجر بـن االصـحاب وان ال نـ كر ان ااب بنـر وعمـر قـد
البــن هشــا (عــن ســلمة بــن عمــرو بــن األكــوع،
ال مــا فــارين جبنــا يف غـ و خيــرب!! ففــي ســري النــيب
قال :بع رسول هللا صل هللا علي وسلم أاب بنر الصـدي برايتـ  ،اىل بعـض حصـون خيـرب ،فقاتـل فرجـ
ـك فــتح ،وقــد جهــد فقــال
ـتح وقــد جهــد ،مث بعـ الغــد عمــر بــن ارطــاب ،فقاتــل مث رجـ وم يـ ُ
وم يــك فـ خ
رســول هللا صــل هللا علي ـ وســلم":ألعطــن الرايــة غــدا رجــال حي ـ هللا ورســول بفــتح هللا عل ـ يدي ـ لــيس
()61
بفرار"فدعا رسول هللا صل هللا علي وسلم عليا رضوان هللا علي  ،وهو أرمد)..
ِّ
ِّ
ِّ
ويف صحيح الب اري ..(:أ َّ
الرايوةو وغدا
ال يـو ووو وخويـبوـور« أل وُعط و َّ
ول هللاِّ صل هللا علي وسلم ،قو و
ون ور ُس و
ن وه ه َّ
ِّ ِّ
َّال يو ُدوُكو ون لوويـلوتوـ ُه وم أويـُّ ُه وم
اّللو ووور ُسولو ُ ،ووُِّحيبُّ ُ هللاُ ووور ُسولُ ُ » .قو و
ال فوـبو و
اّللو وعلو يو وديو ُ ،حي ُّ و
ور ُجال ،يـو وفتو ُح و
ات الن ُ
ِّ
ِّ
ـال« :
اهـا فوـ وق و
اّلل صـل هللا عليـ وسـلمُ ،كلُّ ُه وـم يـوور ُجـو أو ون يـُ وعطو و
اها فوـلو َّما أ و
يـُ وعطو و
َّال وغ وـد ووا وعلوـ ور ُسـول و
وصبو وح الن ُ
ِّ
ِّ
ِّ ِِّّ
ِّ
ِّ
ِّ و
ول هللاِّ يو وشتو ِّن وعويـنوـوي ِّ ،قو و
يلُ :ه وو وا ور ُس و
صو
ال « فوأ وورسلُوا إِّلووي » ،فوأُت و ب فوـبو و
أويو ون وعل ُّ بو ُن أوِّ طوال » ،فوق و
ال
الرايوةو ،فوـ وق و
ور ُس ُ
ول هللاِّ صل هللا علي وسلم ،يف وعويـنوـوي ِّ ،ووود وعا لو ُ ،فوـبوـورأو وح َّىت وكأو ون ومو يو ُن ون بِِّّ وو وج خ ،فوأ ووعطواهُ َّ
ِّ
ِّ
ـاحتِّ ِّه ومُ ،مثَّ واد ُع ُه وـم
اّلل أُقوـاتِّلُ ُه وم وح َّـىت يو ُنونـُوا ِّم وـلونوـا ،فوـ وق و
وعلِّ ٌّ وا ور ُس و
ـال « انوـ ُفـ و وعلوـ ِّر وسـل و
ـول و
ك وح َّـىت توـونـ ِّول ب وس و
ِّ
ِّ
ـك رجـال و ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
اإلسالوِّ  ،وأ و ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ـك
احـدا وخويـ خـر لو و
ى هللاُ ب و و ُ و
إ وىل و و
وخ وربُه وم مبوا وجي ُ وع(لووي62ه)وم م ون وح ّ هللا في  ،فوـ وو هللا ألو ون يـو وهد و
َّع ِّم »).
ِّم ون أو ون يو ُنو ون لو و
ك محُوُر النـ و
فمــا هــو ذنــبهم ،اذ أحــبهم هللا ورســول واعطــاهم ع ـ وجــل الشــجاعة والفصــاحة والعلــم واحللــم و...
ِّ
ِّ
وبسيوفهم ُرفعت راية االسال
اّلل صل هللا علي وسلم قو و
و
خفاقة(.ع ون أوِّ وراف و وم وووىل ور ُسول و
ـال :وخور وجنوـا ومـ و
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ول هللاِّ صل هللا علي وسلم بِّورايوت  ،فوـلو َّما ود و م ون و
ن بـو وع و ُ ور ُس ُ
ص ِّن وخور وج إِّلووي أ ووهلُ ُ فوـ وقاتوـلو ُه وم ،فو و
وعل وّ ح و
احل و
ضوربو ُ
ِّ
احلِّص ِّن فوـتـَّرل بِِّّ نـو وفسـ فوـلوـم ي ـ ول يف ي ِّـدهِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ور ُج خل م ون الو ُيه و
و ُ و وو
و
ود فوطوور و تُـ ور وس ُ م ون يوده ،فوـتوـنو واو ول وعل ٌّ واباب وكا ون عون ود و و و و
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ن فوـور و ،فوـلو وق ود رأيتين يف نـو وف ور معي وسوبـ وعةخ أو و واث ِّمنُـ ُه وم ووجن وه ُد
ووُه وو يـُ وقات ُل وح َّىت فوـتو وح هللاُ وعلووي ُ ،مثَّ أولو وقاهُ م ون يوده ح و
ِّ ِّ
:
اب فو وما نـو وقلِّبُ ُ) )61(.واىل ه ا اشار ابن اي احلديد يف قصيدت خماطبا االما
وعلو أو ون نـو وقل و ذول و
ك الوبو و
()41
ه الالزج ع الالزت اك الالف اربع الالون ارب الالأل

اي قال ال ال ال ال ال الالالأل البال ال ال ال ال ال الالاب ال ال ال ال ال ال ال ال ي عال ال ال ال ال ال الالت

املطلب الثالث :انعطافه عظيمة بالفتح املبني وبنصراهلل العظيم:

وجاء اليو املوعود ال ي تنلل بنصر املـؤمنن احلاسـم ،يـو فـتح منـة ،معقـل قـري النـافر  ،ومنطلـ
لفتح منة يف
التآمر عل النيب - -واالسال  ،وحصن بين امية وزعيمهم اي سفيان( :خرج النيب
البن هشا .785 ،7 :
 - 61سري النيب
 - 62صحيح الب اري /حممد بن ا اعيل الب اري.215 ،26:
 - 61غاية املقصد يف زوائد املسند  /علي بن اي بنر اوي مي املصري.227 ،1:
من املهد اىل احلد /حممد كاظم الق ويين.12 ،8 :
 - 67علي
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العدد10 :

منــة ،كانــت احــدى
رمضــان ســنة ــان مــن اوجــر  ،ومعـ عشــر آال مقاتــل ...فلمــا دخــل النــيب
الراات بيد سـعد بـن عبـاد وهـو ينـادي :اليـو يـو امللحمـة اليـو تسـى احلرمـة اذل هللا قريشـا ،فسـم أبـو
ســفيان؛ دى :ا رســول هللا أمــرت بقتــل قومــك إن ســعداو قــال كـ ا ،واين انشــدك هللا وقومــك فانــت ابــر
وقـال :بــل اليــو يـو املرمحــة اعـ هللا قريشــا ..،وقــال
النـال وارحــم النـال ،واوصــل النــال فوقـف النــيب
لعلي  :خ من الراية و د فـيهم ،فاخـ علـي اللـواء وجعـل ينـادي :اليـو يـو املرمحـة ،فلمـا دخـل
 ..املســجد احلـرا اخـ بعضــاد البــاب قـرأ [ال إلـ إال هللا وحــده اجنـ وعــده ونصــر عبــده واعـ جنــده
وه االح اب وحده وقف أبو سفيان ومعاوية ومجي قري خـائفن فقـال النـيب  -:ا معشـر قـري
وقــال :مــا
مــا تــرون اين فاعــل بنــم قــالوا خـريا أ كــر وابــن ا كــر لقــد قــدرت ،فبنـ رســول هللا
ِّ
ِّ
اّلل لو ُنم وهو أورحم َّ ِّ
ِّ
ن أال لبئس
أقول لنم إال ما قال أخي يوسف [قو و
الرامح و
ال وال توـ وري و وعلووي ُن ُم الويوـ ووو يـو وغفُر َُّ و و ُ و و و ُ
جريان النيب انتم فلقد ك بتموين وطردلـوين وآذيتمـوين واخرجتمـوين مث مـا رضـيتم حـىت جئتمـوين يف بـالدي
تقاتلوين ،اذهبوا فانتم الطلقاء فنأن ه ه العبار صارت علما وؤالء من ذلـك اليـو  .ويقـال الي سـفيان
 واىل هـ ا اشـارت احلـوراء يف خطبتهـاومعاوية وغريهم من قري الطلقـاء -يعـين طلقـاء رسـول هللا
يف جملس ي يد بقووا عليها السال أمن العدل ا بن الطلقاء ،أتعر من انت ومن ابوك وجدكق أوتدري
مــا صــن جــدي م ـ جــدك وابيــك يف يــو فــتح منــة ،...ا ي يــد فه ـ ا ج ـ اؤه ابن قتلــت حســينا وقتلــت
اصحاب وأهل بيت وسبيت نساءه وعيال واطفال من بلد اىل بلد.
لم ال ال الالا ملك ال ال الالرم س ال ال الالا ابل ال ال الالدم ابطال ال ال ال
ك ال ال ال ال اانء ابل ال ال ال ال ي يال ال ال الاله ينض ال ال ال ال

ملكنال ال ال الالا كال ال ال الالان العفال ال ال الالو منال ال ال الالا س ال ال ال ال ية
حسال ال ال ال الالبكم ه ال ال ال ال ال ا الرفال ال ال ال الالا ت بيننال ال ال ال الالا

()44

ويف ه ا اليو الع يم النتصار االسال عل النفر واجلاهلية ،انتهـ دور اي سـفيان وولـده معاويـة يف
حت ـريض اليهــود وكفــار ق ـري ضــد االســال  ،واستســلما كمــا استســلم البقيــة مــن اهــل منــة الطلقــاء ،وقــا
بتحطيم معبوداهتم (االصنا ) من عل ظهر النعبة.
وأمري املؤمنن
رسول هللا
ففي البحار( -:عن أي هريـر قـال :قـال يل جـابر بـن عبـدهللا دخلنـا مـ النـيب منـة ويف البيـت وحولـ
فالقيت كلها لوجوهها ...فأن ل هللا تعاىل (وقل جاء احل
ثال ائة وستون صنما ،فأمر هبا رسول هللا
()64( ))65
وزه الباطل .
الـي وحطمـت اصـنامهم،
وأمـري املـؤمنن
ولنن العج العجاب ،بقيت ه ه اليد ،يد النـيب
بقيــت ُمدانــة ومطلوبــة لت ــأر منهــا بنــو اميــة وتنــتقم!! حــن حتــن الفرصــة ،فتلــك األصــنا الــي عنفـوا علـ
عبادهتــا واجالوــا هــم وآابؤهــم طــول اعمــارهم ،م يتمنن ـوا مــن التنــازل عنهــا والنفــر هبــا عل ـ حــن غــر ،
وقتــل ولــده
وينتقلـوا اىل اإلســال و يــدينوا بتعاليمـ  ،وســي هر الحقــا أن عــداء معاويــة ألمــري املــؤمنن
ما كان اال لإلخ ب أر اجدادهم ومشاخيهم النفار ال ين قُتلوا يف بدر وغريها.
ي يد االما احلسن
 - 66شجر طو  /حممد مهدي احلائري املازندراين.229 – 1 :
 - 65االسراء.82 ،23 :
 - 64حبار االنوار  /حممد ابقر اجمللسي.34 ،76 :
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املطلب الرابع:منعطف بديد ونكوص بل انقالب عن الدين اإلسالمي-:

بعــد ان اســتطاع رســول هللا - -واملســلمون ،مــن ان يرفعـوا رايــة االســال عاليــة خفاقــة ،وان يــدحروا
و
ـت لِّلنَّـ ِّ
ـال وأتو ُمـ ُـرو ون
ُخ ِّر وجـ و
النفــر واررافــة وال لــم و ..وان ينون ـوا خــري امــة مــن املســلمن ﴿ ُكون ــتُ وم وخوي ـ وـر أ َُّمــة أ و
ح ــىت تب ــدلت
ِّابلو وم وع ـ ُـرو ِّ ووتوـونـ وه ـ وـو ون وع ـ ِّـن الو ُمون ون ـ ِّـر ووتُـ وؤِّمنُ ــو ون ِّاب َّّللِّ﴾ )63(.لن ــن م ــا ان م ــات رس ــول هللا
ـات أ ووو قُتِّ وـل انوـ وقلووبــتُ وم وعلوـ
االحوال وانقلبت املوازين ﴿ وووما ُحمو َّم خد إَِّّال ور ُس خ
ت ِّم ون قوـوبلِّ ِّ ُّ
ول قو ود وخلو و
الر ُس ُل أوفوِّ ون وم و
()68
أ ووع وقابِّ ُن وم﴾.
وبــدأ االمويــون الطلقــاء يســتولون علـ مقاليــد االمــور وحيــاربون االســال ابســم االســال  ،وحجــة هللا يف
يراق كل ذلك عن ك  ،ويعي التطـورات اوال لول ،فـريى الفسـاد ،وشـرب
ارض االما احلسن
يُس
دب وشاع يف قصر ارالفة (اإلسالمية!!) ،وان امري املؤمنن
ارمر واللع ابلقرود ،وال قد ّ
صلّبوا ،وطلقاؤه ومطرودي يُقربـوا
عل منابر املسلمن ،وان اصحاب رسول هللا  - -املنتجبن يـُ ّقتّلوا ويُ و
يـرى هـ ا االنقـالب
ويُبجلوا وقيم وافنار اجلاهلية ومننراهتا غدت تعود اىل اجملتمـ اإلسـالمي ،وهـو
والننوص عن قيم ومبادئ اإلسـال  ،وهـو املـ خور للـدفاع عـن ديـن جـده وابيـ  ،وفيـ سـر هللا يف رد االمـة
ورشدها؛ ليبق الدين حيا فاعال؛ ل لك وقف ابو االحرار بوج االحنرا  ،واوقد ثورتـ الـي م
اىل صواهبا ُ
خي ُ توهجها اىل يومنا ه ا ،بل ستبق نورا يضيء درب ال وار وامل لومن واملستضعفن يف العـام اىل يـو
القيا .
املطلب الخامس -:تَفَرُقُ املسةلمني ا
وا مُتبعِ هواه:
البيت

متبةعل لرسةول اهلل

حقيقةة عةارف بحةق اهةل

والــي يقاســي اليــو مرارهتــا
ان املشــنلة النــربى واملصــيبة الع م ـ الــي كــان يعانيهــا أهــل البيــت
وتش ياهتا اتباعهم ،هو العداء املطب وم من قبل أتباع ح ب السقيفة ومن لف لفهم ،فواقعنا اليو مر خير،
واشــد مــا فيـ أملــا وحســر ان خصــمنا كمــا كــان ســلف ال يريــد ان يصــل اىل احلقيقــة ،والعلــم بواقـ االمــور،
والتعــر عل ـ كنههــا ،مــن خــالل الــدليل واحلجــة الدامغــة ،وه ـ ا اشــد وأمــر مــن حــرب الســيو اذ قــال
()69
الس وح و ِّ
ار ُعو ون ِّيف وِّ
تعاىل﴿-:وتوـرى وكِّريا ِّمونـ ُهم يُس ِّ
س وما وكانُوا يـو وع وملُو ون﴾.
اإل وِّمث ووالو ُع ود وو ِّان ووأو وكلِّ ِّه ُم ُّ
و و
وو
ت لوبوئ و
لقـد تبــاا اتبــاع مدرسـة معاويــة اليــو كأســالفهم ،أن ال يسـمعوا ممــن خيتلــف معهـم!! بــل اختـ وا مــنه
ِّ
وح ِّّـر مـن احلـدي سـابقا اسـلواب جحـا للتضـليل
الن ب وارداع والتالع ابأللفاظ واالخ مبـا ُزيّـف ُ
عل عوا النال وسـ اجهم ،وألبعـاد انفسـهم واتبـاعهم عـن سـبيل اودايـة وهبـ ا املعـو يقـول ابـن حجـر يف
صـواعق (وللــروافض ســيما الغــال مــنهم مبالغــات يف بغــض الــبعض مــن الصــحابة رضــي هللا عــنهم والطعــن

 - 63ال عمران.221 ،7 :
 - 68ال عمران.226 ،7 :
 - 69املائد .41 ،5 :
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فــيهم بنــاء عل ـ حنــاات واف ـرتاءات م تنــن يف القــرن ال ــاين وال ال ـ وااك واالصــغاء اليهــا ف لــا تضــل
()51
االحدا وحتري االوساط وان كانت ال تؤثر فيمن ل استقامة عل الصراط املستقيم).
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
س
فه ـ ــم مص ـ ــدا قولـ ـ ـ تع ـ ــاىل ﴿ -:ووإِّ وذا قِّي ـ ـ وـل لو ـ ـ ُ اتَّ ـ ـ ِّ َّ
اّللو أ و
وخ و توـ ـ ـ ُ الوع ـ ـَُّ ابوإل ومث فو وح وس ـ ــبُ ُ وج وه ـ ـن َُّم وولوب ـ ـ وـئ و
ِّ
ـاد﴾ )52(.فاخ ـ وا مــن عمــل اســالفهم الباطلــة واملنافيــة للشــرع والعقــل حجــة ودليــل الن ُميوه ـوا عل ـ
الوم وهـ ُ
،
عقول النال البسطاء ،وان يصوروا وم سالمة ما يقومون ب من عدائهم ملنه ومدرسة أهل البيت
اّلل لِّيـ و ِّه عـون ُنم الـ ِّـرجس أوهــل الوبـيـ ِّ
ـت وويُطو ِّّهـ وـرُك وم
الـ ين طهــرهم تبــارك وتعــاىل وزكــاهم بقولـ ﴿ -:إَِّّمنـوـا يُِّريـ ُـد َُّ ُ و و ُ ّ و و و و و و
توطو ِّهريا﴾ )51(.لهيدا الن ينونوا قاد االمة حنو اوداية والتق .
فرا اعداؤهم حسـدا وظلمـا ينيلـون الـتهم الباطلـة ،وينسـبون افنـار واعمـال الضـالل اىل اتبـاع رسـول
وعلي واحلسن  ،هبتا وزورا ،وكل من ال يرو وم وخيـالف طـريقتهم يلصـقون بـ صـفة
هللا
جل وعال.
الشرك ابهلل َّ
عـن مـ هبهم ووالئهـم لرسـول هللا
واذام يفلحوا يف مقصدهم ومرادهم من إبعاد اتباع أهـل البيـت
وأهــل بيتـ النـرا أفــىت علمــاؤهم إبابحــة دمــاء خصــومهم ،كمــا فعــل قــدوهتم وســيدهم معاويــة وي يــد،
وجندوا و ا األمر األال  ،وب لوا املليارات من أموال املسلمن ،وأسال بنيالم ومربرات أعماوم ه ه هو
ال ـ ي قــال حبق ـ
نفــي ع مــان بــن عفــان (ارليفــة) أاب ذر اىل الرب ـ  ،وهــو مــن أصــحاب رســول هللا
رسول هللا [ :ما أظلت ارضراء ،وال اقلت الغرباء ،عل ذي وجة أصد وال اوىف من أي ذر ،شبي
عيس ـ ـ ابـ ــن مـ ــر  )57(.و [وجندب(اسـ ــم اي ذر) طريـ ــد امـ ــي يعـ ــي وحـ ــده وميـ ــوت وحـ ــده وهللا يبع ـ ـ
وحده ( )56و["حيشر أبو ذر أمة واحد "وهم سريوه عل قت إىل الشا ونفوه إىل الرب  ،ودقوا ضل ابـن
()55
مسعود).
املطلب السادس:معاوية يقتل بعض أصحاب رسول اهلل
وتالمذ مدرسة معاوية يُربرون-:

و يريد يقتةل الحسةني

الن ــري ،مــنهم عمــار بــن اســر ،وعمــر بــن احلمـ ار اعــي،
قتــل معاويــة مــن اصــحاب رســول هللا
وهــو صــحاي وابــن فاطمــة ال هـراء ســيد نســاء العــاملن ،وهــو
وقتـل ي يد(ارليفــة!!) احلســن بــن علـي
ال ـ ي قــال حبق ـ وحب ـ ام ـ ملــك مــن الســماء :كمــا نقــل ابــن حجــر يف ص ـواعق (أخــرج أمحــد والرتم ـ ي
والنسائي وابن حبان عن ح يفة أن النـيب قـال لـ "أمـا رأيـت العـارض الـ ي عـرض يل قبـل ذلـك هـو ملـك

 - 51الصواع اارقة  /امحد بن حجر اوي مي :ل.
 - 52البقر .111 ،1 :
 - 51االح اب.77 ،،77 :
 - 57االحنا الشرعية النربى /ابو حممد عبد احل االشبيلي.676 ،6 /
 - 56كن العمال يف سنن االقوال واالفعال /علي بن حسا الدين املتقي اوندي.466 ،22 /
 - 55املسرتشد /حممد بن جرير الطربي.233 ،2 /
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د ر اإلمام احلسني

يف الرصدي هلا

مــن املالئنــة م يهــبط إىل األرض قــط قبــل ه ـ ه الليلــة اســتأذن رب ـ ع ـ وجــل أن يســلم علــي ويبشــرين أن
()54
احلسن واحلسن سيدا شباب أهل اجلنة وأن فاطمة سيد نساء أهل اجلنة")
وي ـ كر أيضــا اثنــا عشــر أيــة حب ـ أهــل البيــت ،ويف الفصــل ال ــاين مــن كتاب ـ ه ـ ا ينقــل ثالثــن حــدي ا
مــا عــدا مــا
 ،واربـ أربعــن حــدي ا يف عمــو أهــل البيــت
وولــديها
خبصــوص فاطمــة ال هـراء
ذكره يف الفصل االول وغريه ك ري...واحل يقال ان أحسن وأجاد يف تفسري اآلات وشر االحادي حب
.
أهل البيت
واىل هـ ا يشـري السـيد حممـد تقـي احلنـيم ( ) يف كتابـ االصـول العامـة للفقـ املقـارن ،عنـدما تعـرض
قـال( -:يقـول ابـن حجـر"-:ويف أحاديـ احلـ علـ
حلدي ال قلن وداللت علـ سـنة أهـل البيـت
التمسك لهل البيت إشار عل عد انقطاع متأهل منهم للتمسك ب إىل يو القيامـة ،كمـا ان النتـاب
الع ي ك لك ،وو ا كانوا أما ألهل االرض كمـا أييت ،ويشـهد لـ لك ارـرب السـاب  :يف كـل خلـف مـن
أمــي عــدول مــن أهــل بيــي" .كمــا يــدل عل ـ ذلــك اق ـرتالم ابلنتــاب ال ـ ي ال يغــادر صــغري وال كبــري ،
"وال تعلمــوهم فــالم أعلــم مــننم"( .)53يقــول ابــن حجــر -وهــو مــن خــري مــن كتب ـوا يف ه ـ ا
ولقول ـ
احلدي فهما وموضوعية":
القرآن وعرتت  ،وهي ابمل نا الفوقية ،االهل والنسل والرهط االدنون ال قلن،
تنبي  :رسول هللا
الن ال قل كل نفيس خطري مصون ،وه ان ك لك إذ كل منهمـا معـدن العلـو الدنيـة ،واالسـرار واحلنـم
علـ االقتـداء والتمسـك هبـم والـتعلم مـنهم ،وقـال"احلمـد هلل
العلية ،واالحنا الشرعية ...ولـ ا حـ
"وقيـل :يـا ثقلـن ،ل قـل وجـوب رعايـة حقوقهمـا ،مث إن الـ ين
ال ي جعل فينا احلنمة أهل البيـت
وق احل عليهم منهم إمنا هم العارفون بنتاب هللا إذ هم الـ ين ال يفـارقون النتـاب إىل احلـوض ،ويؤيـده
اررب الساب  :وال تعلموهم ف لم أعلم مننم ،ولي وا ب لك عن بقية العلمـاء الن هللا أذهـ عـنهم الـرجس
()59( )58
وطهرهم تطهريا ،وشرفهم ابلنرامات الباهر  ،وامل اا املتناثر  ،وقد مر بعضها" ).
وينقــل ابــن حجــر ايضــا (وقــد اخــرج الــديلمي أنـ (صــل هللا عليـ وســلم) قــال :الــدعاء حمجــوب حــىت
يصل عل حممد وأهل بيت اللهم صل عل حممد وال  ...وللشافعي -:
ال ال ال الالر مال ال ال ال الالت هللا يف ال الال ال ال الالرآن أ زلالال ال ال الاله
مال ال الالت مل يص ال ال ال علال ال الاليكم ال صال ال الالم لال ال الاله

اي أهال ال ال ال ال بي ال ال ال الالر رس ال ال ال الالو هللا ح ال ال ال الالبكم
كف ال ال الالاكم م ال ال الالت عظ ال ال الاليم ال ال ال الالدر أ ك ال ال الالم

 - 54الصواع اارقة.292:
 - 53حبار االنوار /حممد ابقر اجمللسي.112 ،15 :
 - 58الصواع اارقة.251 -252:
 - 59االصول العامة للفق املقارن /حممد تقي احلنيم.47-41 :
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فيحتمــل ال صــال ل ـ صــحيحة فينــون موافقــا لقولـ بوجــوب الصــال علـ اآلل وحيتمــل ال صــال ل ـ
ولننـ تعصــبا
كاملـة فيوافـ أظهـر قوليـ ) )41(.والعجـ العجـاب انـ ينتـ هـ ا احلـدي عـن النـيب
يف كتاب ه ا الصواع اارقة!!.
لسري اسالف م اجده ي كر (أل حممد) عند صالت عل النيب
وقــال ايضــا (وملبالغــة الشــافعي فــيهم (أهــل البيــت )- -صــر لن ـ مــن شــيعتهم حــىت قيــل كيــت
وكيت ...فأجاب عن ذلك مبا قدمناه عن من الن م البدي ول أيضا-:
هال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم الليال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاليلي
()63
بي ال ال ال ال ال ال الالدي اليم ال ال ال ال ال ال الالني ص ال ال ال ال ال ال ال ال يفي

آ الن ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاليب ذريع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي
ارج ال ال ال ال ال ال ال الالو هب ال ال ال ال ال ال ال الالم أعطال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالداً

وينقــل ايضــا (قــال هللا تعــاىل﴿ -:إِّ َّن الَّـ ِّين آومن ـوا وع ِّملُـوا َّ ِّ
ـاحل ِّ
ات وســيو وج وع ُل وـُ ُـم الـ َّـر ومحو ُن ُوًّدا﴾
و وُ و و
الصـ و
ود
اخرج :احلافظ السفلي عن حممد بن احلنفية ،أن قال يف تفسري ه ه اآلية :ال يبق مؤمن إال ويف قلب ّ
لعلي وأهل بيت ) )47(.وذكر ايضا (وللشيخ اجلليل س الدين ابن العري رمح هللا-:
()41

بربليغ ال ال ال ال الاله اال امل ال ال ال ال الالود يف ال ال ال ال ال الالرى

ما لب املبعوث أجراً عل اهلدى

()64

وذكر أيضا :يف احلدي السادل عشر (أخرج الرتم ي وابن ماجـة وابـن حبـان واحلـاكم أن رسـول هللا
قال"أ حرب ملن حـارهبم وسـلم ملـن سـاملهم") )45(.ويف (احلـدي ال ـامن عشـر أخـرج أمحـد والرتمـ ي عـن
علـي أن رسـول هللا صــل هللا عليـ وسـلم قــال"مـن أحبـين وأحـ هـ ين (احلسـن واحلســن) وأابتـا وأمهمــا
كــان معــي يف درجــي يــو القيامــة")( )44فمجمــل مــا نقلنــاه عــن ابــن حجــر وهــو قليــل جــدا ممــا كتب ـ يف
صواعق اارقة ،ي هر من أن حم ألهل البيت - -ولنن اذا رجعنا اىل املشنلة الي دعتنا اىل كتابة
ه ا البح وهي أن االعم االغل ممن ينقل االحادي من ابناء العامـة حبـ أهـل البيـت - -ويفسـر
اآلات الوارد حبقهم - -ال يؤمن هبا وال يعمل هبا!! فهم مصدا  :كم من عام ال يعمل بعلم  ،وكم
من فقي ال يعمـل بفقهـ  ،ويقـف موقفـا صـلفا جافيـا مـن أهـل البيـت - -بـل معـادا احيـا وـم ،وملـن
يودهم ،وه ا ما ي ري العج واالستغراب!!.
فهـ ا ابــن حجــر :ينقــل ان احلســن واحلســن ســيدا شــباب اهــل اجلنــة ،ولننـ أييت و يـربر قتــال معاويــة
لألمــا احلســن - -وقتال ـ رليفــة املســلمن علــي - -ال ـ ي ابيعت ـ االمــة ،ويننــر عل ـ حمــيب أهــل
البيت - -ذكرهم م ال معاوية وقتل أصحاب رسول هللا و سب لعلي - -عل املنابر حىت صـار
ُسـ ــنة اا االمـ ــوين لعقـ ــود ،ويصـ ــف شـ ــيعة اهـ ــل البيـ ــت - -لقـ ــبح االوصـ ــا والنعـ ــوت فيقـ ــول يف
صـواعق (-:وإمنــا افتتحــت هـ ا النتــاب ابلصــحابة وختمتـ هبــم إشــار إىل أن املقصــود ابلـ ات مــن أتليفـ
 - 41الصواع اارقة.268 :
 - 42املصدر الساب .281 :
 - 41مر .94 ،11 :
 - 47الصواع اارقة.231 :
 - 46املصدر الساب .231 :
 - 45املصدر الساب .283 :
 - 44املصدر الساب .283 :
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تربئتهم عن مجي ما افرتاه عليهم أو عل بعضهم من غلبت علـيهم الشـقاو وتـردوا لرديـة احلماقـة والغبـاو
ومرقوا من الدين واتبعوا سبيل امللحدين وركبوا ما عمياء وخبطوا خبط عشواء فباؤا من هللا بع يم الننال
ووقعوا يف أهوية الوابل والضالل ما م يداركهم هللا ابلتوبة والرمحة فيع موا خري األمم وه ه األمة أماتنـا هللا
()43
عل حمبتهم وحشر يف زمرهتم آمن).
وهـو الـ ي ينقــل هـ ه الروايــة حبـ حمــيب اهـل البيــت( - -وأخــرج أبــو بنـر ارـوارزمي أنـ صــل هللا
علي وسلم خـرج علـيهم ووجهـ مشـر كـدائر القمـر فسـأل عبـد الـرمحن بـن عـو فقـال"بشـار أتتـين مـن
ري يف أخـي وابــن عمــي وابنــي لن هللا زوج عليــا مــن فاطمــة وأمـر رضـوان خــازن اجلنــان فهـ شــجر طــو
فحملت رقاقا يعين صناكا بعدد حميب أهل البيت وأنشأ حتتهـا مالئنـة مـن نـور دفـ إىل كـل ملـك صـنا
ف ذا استوت القيامة لهلها دت املالئنة يف ارالئ فال يبق حم ألهل البيت إال دفعت إلي صنا في
()48
فناك من النار فصار أخي وابن عمي وابني فناك رقاب رجال ونساء من أمي من النار").
قـال":ان فاطمـة سـيد
ونسأل ابن حجر :انت نقلـت يف احلـدي ارـامس عشـر :ان رسـول هللا
نساء أهل اجلنة وأن احلسن و احلسن سيدا شباب اهل اجلنة" ،ويف احلدي السادل عشـر قـال "ا
ـرب ملــن حــارهبم و ســلم ملــن ســاملهم" ...ونقلــت (وأخــرج املــال"،ال حيبنــا أهــل البيــت إال مــؤمن تقــي وال
حـ خ
()49
يبغضنا إال مناف شقي") .فهل كان معاوية حمبا ألهل البيتق! ،أ كان حمـاراب لعلـي وهـو خليفـة
املسلمن الشرعي ومن جعل ل الرمحن وداق! فنيف تغض الطر عن معاوية وحرب وبغض وسب لعلي-
 ويقول عبد الوهاب عبد اللطيف صاح املقدمة عل الصواع اارقة (فاستح بـ لك أصـحابرسول هللا من ال ناء عليهم والتجاوز عما فرط منهم واستحقوا من الرسول أن يع مهـم و ينـادي إبجالوـم
واسـتحقوا مـن األمـة اابــة و الرتضـية عـنهم ،وان يقتـدي هبــم سـواء مـنهم مـن البــس الفـا أو حفـظ منهــا،
وسـواء مــنهم مــن وقـ منـ ذنـ أوال ،فــان كمــال اميــالم وحســن سـريرهتم وحــبهم ملتابعــة نبــيهم وتضــحيتهم
للــنفس والنفــيس كــل ذلــك يرف ـ منــازوم إىل درجــات ال تــؤثر فيهــا الســيئات ف ـ ن ك ــري احلســنات منفــر
لصغريها ،خصوصا من وق من شيء ابجتهاد وحسن نية ف منا االعمال ابلنيات ،ولـو أخطـأ الطريـ فهـو
م اب عل قصده ،ومن هؤالء سادتنا معاوية بن أي سفيان ،وعمرو بن العاص ،واملغري بن شعبة ،و ـر
بن جندب ،والوليد بن عقبة ممن كان م معاوية أو رضي ابلتحنيم ،وألم مجيعا أهل لالقتـداء هبـم واهـل
()31
للرواية تقبل أخبارهم يف اعل درجات القبول ،وتوزن أعماوم مبي ان الورع واإلحسان).
وك َّ
مــن علمــاء العامــة أم ـال عبــد اللطيــف وابـن حجــر و ،..غضـوا الطــر
ـأن اعــداء اهــل البيـت
معاوية وي يد وأبيهما ففـي تـ كر ارـواص لسـبط ابـن
عن االحادي الشريفة الي يلعن هبا رسول هللا

 - 43املصدر الساب .118 :
 - 48املصدر الساب .237 :
 - 49املصدر الساب .237 :
 -31املصدر الساب  :ي.
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رأى ااب ســفيان عل ـ مجــل وابن ـ ي يــد يقــوده ومعاويــة يســوق

اجلــوزي ص 225اي ـران [أن رســول هللا
فقال"لعن هللا الراك والقائد والسائ " .
()31
(إِّذا رأي ـتم معاويــة عل ـ منــربي فــاقتلوه) .أقــول -:هنيئــا لــك وألم الــك هب ـ ا
وقــول رســول هللا
ـلم ملـ ــن
االقت ــداء وحش ــركم هللا م ـ ـ م ــن ح ــارب رس ــول هللا
حي ـ ـ ق ــال (ا ح ــرب مل ــن ح ــارهبم وس ـ خ
ل جـوااب يُقنـ حـىت السـ ج ،هـو أم ينـن علـي
ساملهم) )37(.فالسؤال ال ي م حير اعداء اهل البيت
قُتلـوا مـ احلســن
واحلســن ،واحلســن وعمــار بــن اســر ،ومخســة غــريهم مــن اصــحاب رســول هللا
(أنــس بــن احلــر النــاهلي وحبي ـ بــن م ــاهر االســدي ومســلم بــن عوســجة األســدي وهــاين بــن عــرو
فيح ـ
املرادي وعبدهللا بن يقطر احلمريي) )36(.وأم يقتل معاوية غري هـؤالء مـن صـحابة رسـول هللا
أ أن أجتهد فأخطأ فل ثواب بقتلهم!!.
حبرب رسول هللا
اىل معاوية :ألست قاتل حجـر ،وأصـحاب العابـدين امل بتـن ،الـ ين
[ففي كتاب موال احلسن
ك ــانوا يس ــتف عون الب ــدع ،وأيم ــرون ابملع ــرو  ،وينه ــون ع ــن املنن ــر ،فقتل ــتهم ظلم ــا وع ــدوا  ،م ــن بع ــدما
أعطيــتهم املواثيـ الغلي ــة ،والعهــود املؤكــد  ،جــراء علـ هللا واســت فافا بعهــدهو ( )35فقــد قُتــل حجــر ابــن
لمر من معاوية ،م ستة من اصحاب حجر.
عدي وهو من اصحاب رسول هللا
اىل معاوية [أولست قاتـل عمـرو بـن احلمـ صـاح رسـول هللا
(ومن كتاب موال احلسن
العبد الصاو ال ي أبلت العباد فنحل جسم واصفر لون  ،بعـد مـا آمنتـ واعطيتـ مـن عهـود هللا ومي اقـ ،
()34
ما لو أعطيت طائرا لن ل اليك من رأل اجلبل مث قتلت جرأ عل ربك ،واست فافا ب لك العهد ).
(ومل ــا ج ــاؤوا برأسـ ـ اىل معاوي ــة بعـ ـ بـ ـ اىل امرأتـ ـ فوضـ ـ يف حجره ــا فقال ــت :س ــرتلوه ع ــين ط ــويال
وأهديتموه ايل قتيال ...بلج أيها الرسول عين معاوية ما أقول :طل هلل بدم  ،وعجل ل الويـل مـن نقمـ ،
فقد أتـ أمـرا فـرا ،وقتـل ابرا تقيـا) )33(.وهنـ ا اسـتمر معاويـة وآل أميـة يقتلـون أصـحاب رسـول هللا
غــري املـوالن لـ  ،اىل أن مــات ،واإلمــا احلســن  - -يراقـ كــل هـ ه األحــدا
وحمــيب ال البيــت
عــن ك ـ ويعــي آآل وم لوميــة ابنــاء االمــة االســالمية اوال لول ابنت ــار الســاعة الــي يــتمنن فيهــا مــن
تسديد رميت اىل ه ا احلنم اجلائر واالنتصار للم لومن واملستضعفن.
()32

 - 32اتريخ اي الفداء 611 ،2 :و -ربي االبرار /ال خمشري .695 ،2:و -اتريخ الطربي .285 ،8 :و -مقتـل احلسـن
للمقر .19 :
 - 31اتريخ اي الفداء 611،2:و -اتريخ الطربي.284 ،8،8 :و -اتريخ دمش  /علي بن احلسن(ابن عساكر).225 ،59:
 - 37العجم النبري /سليمان بن امحد الطرباين.286،5:
حممد بن طاهر السماوي.112 :
 - 36ابصار العن يف انصار احلسن
 - 35االمامة والسياسة /ابن قتيبة الدينوري.173 ،2 :
 - 34احياء معرفة الرجال /اي جعفر الطوسي.157 ،2 :
 - 33شجر طو  /حممد مهدي احلائري.81 ،2 :
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املطلب السابع :توجه باطل وعقيد فاسد تُركي قاتل الصحابي وتيريه أجراً-:

ان مشــنلة املســلمن اليــو هــي مـ هـ ا التوجـ الباطــل الفاســد الـ ي يصــحح ملعاويــة بــن اي ســفيان
وعمرو بن العاص وغريهم من الطلقاء وابناء الطلقـاء ...ممـن شـارك يف احلـرب ضـد امـا املسـلمن وخليفـة
ومــنهم عمــار
يف صــفن ويف اجلمــل والنهــروان ،وممــن قتلـوا بعــض أصــحاب رســول هللا
رســول هللا
بن اسر حي نقل يف صحيح مسـلم (عـن أ سـلمة :أن رسـول هللا صـل هللا عليـ و سـلم"..قـال لعمـار
()38
تقتلك الفئة الباغية").
ويف مسند أمحد (عن عبد هللا بن احلر قـال :اين ألسـري مـ معاويـة يف منصـرفة مـن صـفن بينـ وبـن
عمـرو بـن العــاص ،قـال :فقــال عبـد هللا بــن عمـرو بـن العــاص ا أبـت مــا عـت رســول هللا صـل هللا عليـ
وسلم يقول لعمار"وحيك ا بن ية تقتلك الفئة الباغية"قال فقـال عمـرو ملعاويـة أال تسـم مـا يقـول هـ ا
()39
فقال معاوية ال ت ال أتتينا هبنة أحنن قتلناه إمنا قتل ال ين جاؤوا ب ).
وال اهر ان تربيـر اعمـال معاويـة وام الـ الشـائنة وامل الفـة للشـرع االسـالمي مـن قبـل ابـن حجـر وغـريه
والتمال االع ار واحلج الواهية قد تعلموها من معاوية نفس حينما التـف علـ حـدي رسـول هللا
وقال اننا م نقتل عمارا وامنا قتل ال ي اخرج يقصد ب لك أمري املؤمنن.- -
وه ـ ا اب ــن تيمي ــة ايض ــا ينتص ــر ملعاوي ــة!! ،فف ــي كتاب ـ خمتص ــر الفت ــاوي املص ـرية (قول ـ ص ــل هللا علي ـ
وســلم"إن عمــارا تقتل ـ الفئــة الباغيــة"لــيس نصــا يف أن ه ـ ا اللفــظ املـراد ب ـ معاويــة وأصــحاب بــل مينــن أن
ينــون املـراد تلــك العصــابة الــي محلــت عليـ حــىت قتلتـ وهــي طائفــة مــن العســنر ،ومــن رضــي بقتــل عمــار
كان حنم حنمها ومن املعلـو أنـ كـان يف العسـنر مـن م يـرض بقتلـ كعبـد هللا بـن عمـرو بـن العـاص
وغريه بل كان النال مننرين لقتل عمار حىت معاوية وعمرو بن العاص وغريها ويروى أن معاوية أتول أن
()81
ال ي قتل هو ال ي جاء ب إىل سيو قتلت وأن عليا رد ه ا التأويل).
وذك ــر اب ــن حج ــر قص ــة قت ــل م ــن سـ ـ الص ــحاي بقولـ ـ (ق ــال ش ــيخ اإلس ــال جمته ــد عص ــره التق ــي
الس ــبني ..كن ــت ابجل ــام األم ــوي ظه ــر ي ــو االثن ــن س ــادل عش ــر مج ــادى األوىل س ــنة مخ ــس ومخس ــن
وسبعمائة فأحضر إيل ش  ..وهو يقول لعن هللا مـن ظلـم آل حممـد ،وهـو ينـرر ذلـك فسـألت مـن هـو
فقال أبو بنر قلت أبو بنر الصدي قال أبو بنر وعمر وع مان وي يد ومعاوية فأمرت بسجن وجعل غل
يف عنق مث أخـ ه القاضـي املـالني فضـرب وهـو مصـر علـ ذلـك ...مث أحضـروه يـو ارمـيس بـدار العـدل
وشهد علي يف وجه فلم يننر ..مث قيـل لـ تـ فقـال تبـت عـن ذنـوي ...فطـال البحـ يف اجمللـس علـ
كفره وعد قبول توبت فحنم ئ القاضي بقتل فقتل ،وسهل عندي قتل ما ذكرت من ه ا االستدالل
()82
فهو ال ي انشر صدري لتنفريه بسب ولقتل لعد توبت ).
 -38صحيح مسلم /حممد بن احلجاج النيسابوري.271 ،26 :
 - 39مسند امحد بن حنبل.242 ،1 :
 - 81خمتصر الفتاوي املصرية /بدر الدين البعلي.651 ،2 :
 - 82الصواع اارقة.157 :
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وقال( :ومأخ تنفري الرافضي ب لك (بغض الرافضي للشي ن)أن يعود من اعتقاده ذلـك (ظلمهمـا
لعل ـ ــي) فيهم ـ ــا نقـ ـ ـ يف ال ـ ــدين أللم ـ ــا األص ـ ــل بع ـ ــد الن ـ ــيب (ص ـ ــل هللا عليـ ـ ـ وس ـ ــلم) يف إقام ـ ــة ال ـ ــدين
()81
وإظهاره.)..
عل منـابر املسـلمن لعقـود متماديـة ،حـىت
اقول اين كان علماؤهم من س معاوية ووالت لعلي
من املقدمات الواجبـة يف خطـ اجلمعـة ،ام ينـن سـ علـي - -فيـ اذى لرسـول هللا
صار سب
دور لعلــي - -يف اقامــة الــدين ،ام حيــارب املشــركن ،ام ينــن أخــا لرســول هللا وابــن
!! ،ام ينــن خ
()87
حبق [علي م احل واحل مع ال يفرتقان .
عم  ،ام يقل
يرى ويسم بنل ه ه البدع والفا لبين امية ،وس ابي امـري املـؤمنن
وحجة هللا االما احلسن
السـي ِّ
عل منابر املسلمن الي اشادها واقامها جبهاده وبسيف  ،وكما قال
ف يـو ود وم ُمثَّ
الشاعر(:و وج ور ُ َّ و
و
.
َّه ِّر وما وجور و اللِّّ وسا ُن) )86(.وهو اابوب عند هللا ع وجل ورسول
يـو وع ُفو ...وو وج ور ُ الد و
(وروى أنس بن مالك قال :أيت النـيب صـل هللا عليـ وسـلم بطـري جبلـي ،فقـال « :اللهـم ،ائتـين برجـل
حيـ هللا ورســول  ،وحيبـ هللا ورســول » ،فـ ذا علــي بــن أي طالـ يقــرع البــاب ،فقــال أنــس :إن رســول هللا
صل هللا علي وسلم مشـغول ،مث أتـ ال انيـة وال ال ـة ،فقـال « :ا أنـس ،أدخلـ  ،فقـد عينتـ » فقـال النـيب
صــل هللا علي ـ وســلم « :اللهــم؛ إيل اللهــم؛ إيل » وقــال النــيب صــل هللا علي ـ وســلم « :أنــت مــين مبن لــة
هارون من موس » وذلك ملا خلف يف غ و تبـوك علـ املدينـة ،فقـال قـو مـن املنـافقن كالمـا م حيسـن،
فقـال النـيب صـل هللا عليـ وسـلم « :إمنـا خلفتـك علـ أهلـي فهـال ترضـ أن تنـون مـين مبن لـة هـارون مــن
موس إال أن ال نيب بعدي » وقال صـل هللا عليـ وسـلم « :مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله » وقـال صـل
هللا علي ـ وســلم لعلــي  « :ال حيبــك إال مــؤمن وال يبغضــك إال منــاف » وقــال النــيب صــل هللا علي ـ
وسلم « :من آذى عليا فقد آذاين » وقـال جـابر بـن عبـد هللا :مـا كنـا نعـر منافقينـا معشـر األنصـار إال
وروي عـن أي عبــد هللا احللـى قـال :دخلـت علـ أ سـلمة فقالــت يل:
ببغضـهم علـي بـن أي طالـ
أيس رسول هللا صل هللا عليـ وسـلم فـينمق فقلـت :معـاذ هللا فقالـت :عـت رسـول هللا صـل هللا عليـ
وسلم يقول « :من س عليا فقد سبين » وملـا آخـ النـيب صـل هللا عليـ وسـلم بـن أصـحاب وعلـي
يف ذلــك فقــال « :والـ ي بع ــين ابحلـ مــا أخرتــك إال
حاضــر م يـؤا بينـ وبــن أحــد فقــال لـ علــي
()85
لنفسي ،فأنت مين مبن لة هارون من موس  ،غري أن ال نيب بعدي ،وأنت أخي ووارثي »).
ويف فضــائل الصــحابة( :عــن الـرباء بــن عــازب قــال :كنــا مـ رســول هللا يف ســفر فن لنــا بغــدير خــم
فنودي فينا الصال جامعة وُكسح لرسول هللا صل هللا علي وسلم حتت شجرتن فصـل ال هـر وأخـ بيـد
علي"فقال ألستم تعلمون اين أوىل ابملؤمنن من أنفسهم قالوا بل قال ألستم تعلمون إين أوىل بنـل مـؤمن
 - 81املصدر الساب .154 :
 - 87الفصول املهمة يف اصوال االئمة /حممد بن احلسن احلر العاملي.687 ،2 :
 - 86شع االميان /ابو بنر امحد بن احلسن البيهقي.218 :9 :
 - 85الشريعة لآلجري /حممد بن احلسن اآلجري.775 ،7:
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من نفس قالوا بل قال فأخ بيد علي فقال اللهم من كنت مواله فعلي مواله اللهـم وال مـن وااله وعـاد
من عاداه"قال فلقي عمر بعد ذلك فقال هنيئا لك ا بن أي طال أصـبحت وأمسـيت مـوىل كـل مـؤمن
()84
ومؤمنة).
م يتمنن معاوية من ان خيفي حقـده وحنقـ علـ
وم ه ه احلج اإلوية والنبوية ألمري املؤمنن
ع
ال ي هو نفـس الرسـول
اإلسال والقرآن املتم ل بعلي
بصـريح القـرآن النـر ﴿فوـ ُق وـل توـ وعـالو ووا نـو ود ُ
()83
ِّ
أوبـناء و وأوبـناء ُكم ونِّساء و ونِّساء ُكم وأونوـ ُفسنا وأونوـ ُفس ُنم ُمثَّ نـوبـت ِّهل فوـنجعل لوعنت َِّّ
ن﴾ .
اّلل وعلو الو وناذبِّ و
وو و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
ال ي جي علي من ابب ان اما املسلمن وحامي الشريعة ،ان يـداف عـن ديـن
واالما احلسن
جده وابي ويصلح ما افسده معاوية.
ويف مــروج ال ـ ه (عن اب ـن أي جن ــيح ،قــال :مل ــا ح ـ معاوي ــة ط ــا ابلبيــت ومع ـ س ــعد ،فلم ــا ف ــر
ع يف وسـبَّ  ،ف حــف
ووقوـ و معاويــة يف علــي و
وشـ وـر و
انصــر معاويــة إىل دار النـ و
ـدر  ،فأجلسـ مع ـ علـ سـريره ،و
يف خصلة واحد من
سعد مث قال :أجلستين معك عل سريرك مث شرعت يف س علي ،وهللاّ ألن ينون َّ
اّلل ألن أكـون صـهرا لرسـول
خصال كانـت لعلـي أحـ إيل مـن أن ينـون يل مـا طلعـت عليـ الشـمس ،و ّ
هللا صل هللا علي وسلم وأن يل من الولـد مـا لعلـي أحـ إيل مـن أن ينـون يل مـا طلعـت عليـ الشـمس،
اّلل ورسول وحي
اّلل  ،قال يل ما قال يو خيرب" و َّ
ألعطن الراية غدا رجال حيب ّ
وهللا ألن ينون رسول ّ
هللاّ ورسول ليس بِّوفَّرار ،يفتح هللاّ عل يدي "أح إيل من أن ينون يل ما طلعت علي الشمس ،وهللاّ ألن
اّلل صــل هللا عليـ وســلم قــال يل مــا قــال لـ يف غـ و تبــوك":أال ترضـ أن تنــون مــين مبن لــة
ينــون رســول ّ
هارون مـن موسـ إال أنـ ال نـيب بعـدي"أحـ ُّ إيل مـن أن ينـون يل مـا طلعـت عليـ الشـمس ،وأ هللا ال
()88
دخلت لك دارا ما بقيت ،مث لض).
(كـان خلفـاء بـين أميــة يسـبون عليـا  ،مـن سـنة إِّحـدى وأربعـن ،وهــي
ويف اتريـخ سـ علـي
الســنة الــي خلـ احلســن فيهــا نفسـ مــن ارالفــة ،إىل أول ســنة تسـ وتســعن ،آخــر أا ســليمان بــن عبــد
()89
امللك ،فلما ويل عمر ،أبطل ذلك .
وألص ــحاهبم
وال ــاهر ال ـ ي ال غب ــار علي ـ يف ك ــل ه ـ ا التعص ـ للباط ــل وال ل ــم أله ــل البي ــت
ومن واالهم من األوائل؛ هـو اتبـاع اوـوى الـ ي هـو أقـوى جنـود ابلـيس ،والـرد
وأصحاب رسول هللا
عن الدين االسالمي حقيقة وبقاؤهم حتت عباء ورسو االسال ليتمننوا من ان يعيدوا ألنفسهم التسلط
ـات أ ووو قُتِّ وـل
والطغيان وهب ا قـال تبـارك وتعـاىل ﴿ -:ووومـا ُحمو َّمـ خد إَِّّال ور ُس خ
ـت ِّم وـن قوـوبلِّـ ِّ ُّ
ـول قوـ ود وخلو و
الر ُس ُـل أوفوـِّ ون وم و
()91
انوـ وقلووبـتُ وم وعلو أ ووع وقابِّ ُن وم﴾.
 - 84فضائل الصحابة /امحد بن حنبل الشيباين.594 ،1 :
 - 83آل عمران.42،7 :
 - 88مروج ال ه  /علي بن احلسن املسعودي.756 ،2 :
 - 89امل تصر يف اخبار البشر /ابو الفداء.279 ،2 :
 - 91آل عمران.266 ،7 :
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العدد10 :

فلـوال لسـنهم ال ـاهري ابإلسـال ملـا قـبلهم ابنـاء االمـة االسـالمية ،وهـ ا ال لـم والطغيـان؛ ملـا م مينـن
َّ
انناره وتن يب ؛ لف اعتـ وشـدت وقسـوت  ،را اتبـاعهم ،ومـن جـاء بعـدهم مـن أبنـاء مدارسـهم ،وثقافـاهتم
اىل اليــو  ،يــربرون لســلفهم غــري الصــاو اعمــاوم ال املــة ،وصــناعتهم الفــا واحلــروب وقــتلهم ألبنــاء أهــل
وغص ــبهم حلق ــوقهم ،وأعم ــاوم املنن ــر امل الف ــة ألبس ــط قواع ــد
وألص ــحاب رس ــول هللا
البي ــت
وأولــوات الــدين االســالمي ،كشــرب ارمــر و ...فيقولــون اتر الن الســلف مــن اصــحاب رســول هللا
فــال حيـ لنــا نقــدهم أو انتقاصــهم ...واتر أخــرى الــم اجتهــدوا فأخطــاؤا!! فلهــم
ممــدوحون مــن قِّبلـ
ثواب واحد حىت يف قتل ي يـد (لعنـ هللا) احلسـن !! واالشـن مـن كـل هـ ا الـم اتبعـوا سـيدهم معاويـة
حــن ابتنــر يف زمان ـ م ـ ه املرجئــة والقدريــة ،فتنصــيب ولــده ي يــد شــارب ارمــر قاتــل الــنفس اارتمــة،
ك ليفة للمسلمن هو قضاء هللا وقدره ،قال ه ا حينما اعرتضت علي عائشة عل توليت ي يد.
واما اعمال الفس والفجور من ي يد وغريه ،فأن هللا تعاىل قد أرجأ حماسبتهم وال يعاقبهم الن كل مـن
ينط الشهادتن فأميان كأميان املالئنة ال تضر معـ سـيئة حـىت او هـد النعبـة!! ،والنتيجـة جيـ اطاعتـ
وغض الطر عن فسق ومننرات !! ...ومن ه ا املنه املعاوي ،سلك علماؤهم مبدأ اطاعة احلـاكم ولـو
بن ــرهم
كـان فاســقا قـاتال جمرمــا ،فـال جيــوز ارــروج علـ احلــاكم ألي سـب مــن االسـباب ،فاحلســن
خــرج عل ـ احلــاكم الشــرعي فيج ـ قتل ـ  ،وكــل مــا تقــد يف ه ـ ا االمــر (االول) يرج ـ اىل ان ه ـ ه الفرقــة
قد اتبعت هوى النفس األمار ابلسوء ،وم حتنم العقل واملنط السليم يف مجي
املعادية ألهل البيت
وم تتبع وخالفـت نصـوص القـرآن النـر  ،فنب تـ وراء ظهرهـا،
امورها الدينية ،فابتعدت عن الرسول
متمسنة لخبار ختد اهواءها وتوجهاهتا ،ومتبنياها القبلية لبعاد اهل البيت عن مناصبهم الي نصبهم هبا
هللا تعاىل.
المبحث الثاني :االمام الحسين

سر اهلل في ارضه

املطلب االول:

الن طة اال ىل :احلسني-:
هــو االمــا املعصــو  ،الغصــن املتفــرع مــن شــجر النبــو والرســالة اامديــة الباســقة ،فهــو ســليل النبــو ،
املستدر بوجه الغما  ،اكمل وامت برية هللا الع ي الرمحن ،خريا وفضال
وعقيد االمامة وارالفة،خ إما األ ،
ُ
يف زمان  ،أطيبهم فرعا وأصال ،وأكرمهم شـجر  ،وأصـلبهم عـودا ،وأعالهـم منصـبا ،وأجلَّهـم قـدرا ،وارفعهـم
خص ـ الع ي ـ اجلبــار ابلعلــم والفهــم ،وابلشــجاعة وال عامــة ،فهــو أمــا عصــره وزمان ـ  ،خليفــة
درجــة ورتبــةَّ ،
الـرمحن ،وقـد خصـ قبـل مولـده ويف مولـده وبعـد مولـده الواحـد اجلبـار لسـرار ،ويف ثورتـ وشـهادت وبعــدها
لرب الع اسرار وأسرار.
سـخـر أراد جـ َّـل جاللـ ان يُ هــره يف ولــد نبيـ حممــد كمــا أظهــره يف نبيـ عيسـ -
ففــي والدتـ
 فقــد ُولِّــد احلســن - -لســتة أشــهر كعيسـ ( - -وقــال قتــاد ولِّــد احلســن بعــد احلســن بســنة44
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وعشــر أشــهر ،رمــس ســنن وســتة أشــهر مــن اوجــر  .وقــال :م يُولــد مولــود قــط لســتة أشــهر فعــاش إال
()92
)
احلسن وعيس بن مر
سر هللا عَّ ا  ،فنيف سيعي الطفل املولود وهو ال يرض ال مـن امـ
ويف رضاعة احلسن ُ - -
م ترضــع أم ـ وم ترضــع أن ـ واعتلــت فاطمــة ملــا ولــدت احلســن
وال مــن ُمرضــعة (وقــال آخــرون ان ـ
ّ
وجف لبنها فطل رسول هللا مرضعة فلم جيد ،فنان أيتي فيلقم إهبام فيمص وجيعل هللا يف اهبا رسول
()91
رزقا يغ ي  ،ففعل ذلك أربعن يوما وليلة فأنبت هللا سبحان وتعاىل حلم من حلم رسول هللا).
سبحانك اللهم وحبمدك ا مـن جعلـت اسـرارك يف خملوقاتـك كامنـة ،فمـن ينـون هـ ا احلسـن- -
ليعي  ،وما ه ا ظاهرا اال ألمـر وحـاد
عندك وما شأن لديك حىت ُعل معج تك يف اهبا نبيك
جليل ،قد قدرت  ،وقد قضيت يف لو حمفوظ ابن ي ور ضد الرد اجلاهلية ،ويستشهد وتسى عيالـ  ،ليبقـ
دينك .وما شأن الع يم عندك حىت ُعل أحد االفراد ارمسة ال ين تنون سببا يف قبولك توبة نبيك أي
ِّ ِِّّ ِّ و
ِّ ِّ
اب ال َّـرِّح ُيم"( )97أخـرج
اب وعلوويـ إنـَّ ُ ُه وـو التَّـ َّـو ُ
البشر آد  - -يف قولك ("فوـتوـلو َّق آو ود ُ م ون وربّ وكل ومات فوـتو و
عــن النلمــات الــي تلقاهــا آد مــن ربـّ فتــاب
ابــن املغــازيل الشــافعي عــن ابــن عبــال قــالُ :ســئل النــيب
وعلي وفاطمة واحلسن واحلسن  - -فتاب وغفر ل ".وقال صاح
علي  ،قال ":سأل حب حممد ّ
ـيم ال يؤخـ ـ فيـ ـ اال
االنص ــا بع ــد نقلـ ـ هـ ـ ه الرواي ــة؛ واحلاص ــل أن سـ ـؤال هللا حبـ ـ غ ــريه عليـ ـ أم ـ(خـر)96ع ـ خ
خطاب للرب ع وجل واثبات حل امل لوقن علي ).
لحادي صحيحة؛ ألن
خ
صفو هللا-:
الن طة الثا ية :االمام احلسني
اي
اي قدر ع ـيم وجليـل ،واي رفعـة شـأن وعلـو تّـة ،واي درجـة رفيعـة ،وصـل اليهـا احلسـن ق و ُّ
مقا ساو حضي ب احلسن - -عند ابرئةق واي ائل اتسم هبا ابو الشهداء ،واي عهد عقده م هللا
وصد ب حىت استشهد من اجل  ،واي صد ح وعش للقاء رب وهو (القائل ىف مناجات :
و
أيرمال ال ال ال ال الالر العيال ال ال ال ال الالا لك ال ال ال ال ال ال أراكال ال ال ال ال الالا
()95
ملال ال ال ال الالا حال ال ال ال ال ّالت الف ال ال ال ال ال اد الىل سال ال ال ال الالواكا

تركال ال ال ال ال الالر املال ال ال ال ال الالق ال ال ال ال ال ال ّالرا يف هواكال ال ال ال ال الالا
الب الراب
ل ال ال ال ال ال ال ال الالو قطعر ال ال ال ال ال ال ال الالين يف احل ال ال ال ال ال ال ال ال ّ

حــىت اوصــل كــل هـ ا اىل ان يصــطفي هللا تبــارك وتعــاىل لنفسـ ( .عــن ابــن عبــال قــال :قــال رســول هللا
صل هللا علي وسلم :ليلة عرج ي اىل السماء رأيت عل ابب اجلنة منتواب ال إل إال هللا حمم خد رسول هللا
()94
علي ح هللا و احلسن واحلسن صفو هللا فاطمة خري هللا ،عل ابغضهم لعنة هللا).
 - 92ذخائر العقى /حم الدين الطربي.224 ،2 :
 - 91ابو الشهداء احلسن بن علي /عبال حممود العقاد.56 :
 - 97البقر .73 ،1 :
 - 96التفه ــيم لش ــىت املع ــار واملع ــاين /خلي ــل قدس ــي مه ــر .714 :و -االنص ــا يف حقيق ــة االولي ــاء وم ــا و ــم م ــن النرام ــات
وااللطا  /حممد بن ا اعيل الصنعاين.53 ،2 :
 - 95منهاج الرباعـة يف شـر لـ البالغـة /خـوئي مـري حبيـ هللا بـن حممـد.22 ،2 :و -تكيـة الـنفس /كـاظم احلسـيين احلـائري:
.2،131
 - 94اتريخ بغداد /امحد بن علي ارطي البغدادي.159 ،2 :
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دى احلسني  - -اببنه ابراهيم-:
الن طة الثالثة:رسو هللا
اببن ابـراهيم ﴿ ،ووومـا
احلسن
هللا تعاىل اعلم ورسول يف سر هللا ع وجل ابن يفدي رسول ُ النر
و
ِّ
ِّ
ِّ
ـوح ﴾ )93(.ولعـل السـر املننـون يف ذلـك علمـ تعـاىل؛ ان يف بقـاء
يـوونط ُ وع ِّن اوووـوى ۞ إ ون ُه وـو إَّال وو وح خـي يُ و
سرب (احلسن )
احلسن
حيا أمدا ُمعينا سو حيىي ب اإلسال اامدي األصيل ويبق  ،فحىت اذا و
األمور بنور احلقيقة ،ولي الناهي وهدى اوادي وحول هللا وقوت  ،وابلتمسك لذال االستمداد من حبـل
هللا املتن؛ وهو حجة هللا عل مجي أهل االرض ،ع عل ان يقـد نفسـ وأهـل بيتـ قـراب هلل تعـاىل مـن
وصـ وـمموا علـ القضــاء علـ الــدين اإلســالمي وحماربت ـ
أجــل ت بيــت عــرى اإلســال الــي فصــمها آل اميــة ،و
ابسم اإلسال .
ـت عنــد النــيب صــل هللا علي ـ و ســلم
فقــد روى اروطي ـ البغــدادي ،بســنده عــن أي العبــال قال(:كنـ ُ
وعل ف ه األيسر ابن إبراهيم وعل ف ـ ه األميـن احلسـن بـن علـي ،اتر يُقبـل هـ ا واتر يقبـل هـ ا ،إذ
هبط علي جربيل بوحي من رب العاملن فلما سرى عن قال :أاتين جربيل من ري فقـال يل :ا حممـد
ان ربك يقرأ عليك السال ويقول لـك :لسـت امجعهمـا لـك فافـد أحـدتا بصـاحب  ،فن ـر النـيب صـل هللا
علي وسلم إىل إبراهيم فبن ون ر إىل احلسن فبن مث قال :ان إبراهيم ُأم وأمـة ومـىت مـات م حيـ ن عليـ
غــريي ،وأ احلســن فاطمــة وأبــوه علــي بــن عمــي حلمــي ودمــي ومــىت مــات ح نــت ابنــي وح ـ ن بــن عمــي
وح نـت ا عليـ وا اؤثـر حـ ين علـ ح لمــا ،ا جربيــل تقـبض إبـراهيم فديتـ إببـراهيم ،قـال :ف ُقــبض بعــد
ثــال  ،فنــان النــيب صــل هللا علي ـ و ســلم إذا رأى احلســن مقــبال ،قبل ـ وضــم إىل صــدره ورشــف ثنــااه
()98
وقال :فديت من فديت اببين إبراهيم).
ج ي ي يد احلسني -:
الن طة الرابعة:احلسنني يصطرعان النيب ي يد احلست
(عن أي هرير عن رسول هللا (صل هللا علي وسـلم) قـال :كـان احلسـن واحلسـن يصـطرعان بـن
يدي رسول هللا صل هللا علي وسلم ورسول هللا صل هللا علي وسلم يقول":هي حسن"( )99قالت فاطمة
()211
 :م تقول هي حسنق فقال":إن جربيل يقول :هي حسن").
ويف ذيـل الروايــة الـي ينقلهــا صـاح كنـ العمـال (256/7أال ترضــن (ا فاطمـة) ان اقــول أ هــي ا
حســن ،ويقــول جربيــل :هــي ا حســن ،فهــل رل ـ م ــل ه ـ ه املن لــة حنــن صــابرون ليقضــي هللا أم ـرا كــان
مفعوال) .وجربيل هو األمن عل الوحي ينقل أوامر هللا تعاىل وإرشـادات  ،فـاذا كـان التأييـد صـادرا مـن هللا
تعــاىل يتجلـ سـخـر كــامن وخفــي اذ يـراد اعــداد احلســن ألمــر مهــم للغايــة يتطلـ قــو وشــنيمة وصـربا
 - 93النجم.6 -7 ،57 :
 - 98اتريــخ دمشـ  /علــي بــن احلســن(ابن عســاكر) .716 ،51 :و -اتريــخ بغــداد .116،1:و -لـ احلـ وكشــف الصــد /
احلسن بن يوسف املطهر احللي.8 ،23 :
 - 99هي ،ويقال :هي ب اد ها السنت يف اخرها ،كلمة تقال عند االست اد واصلها إي ابومـ ابـدلت هـا  /فضـائل ارمسـة
من الصحا الستة.7:116:
 - 211االصابة يف معرفة الصحابة /ابن حجر العسقالين 114 ،2:و -كن العمال /علي بن حسـا الـدين املتقـي اونـدي،7 :
 256و -موسوعة اطرا احلدي  /اتريخ دمش .245 ،26 :
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ومصـ ــابر  ،وع مـ ــا واراد  ،وم ـ ــابر  .ومـ ــن ترضـ ــي النـ ــيب ابنت ـ ـ فاطمـ ــة ابن جربيـ ــل يشـ ــج ويؤيـ ــد
احلســن دونـ  ،نفهــم ان اتييــد جربائيــل افضــل؛ ألنـ لمــر مــن هللا تعــاىل ،حــىت جنــد ان رســول هللا
يفصح بصريح العبـار ان هنالـك امـرا ع يمـا وجلـيال
يستفهم ويقول هل رل م ل ه ه املن لة ،لنن
وال بد من ان يقضي  ،يستأهل منا الصرب مجيعا.
شأن  ،قد قدره هللا تعاىل للحسن
وحسـ الوقــائ التارخييـة يــرى الباحـ ان هـ ا االمـر اجلليــل ارطـر؛ هــو ان يضـحي احلســن - -
بنفس وأهل بيت وان تسى عيال من أجل بقاء اإلسال حيا اىل يو القيامة.
حمبوب النيب ا ه سبط مت االسباط؟
الن طة امامسة:ما هي دالالت ان اإلمام احلسني
(روى الرتمـ ي بسـنده عـن يعلـ بـن مـر قــال :قـال رسـول هللا صـل هللا عليـ وسـلم :حسـن مــين وأ
من حسن ،اُح هللا من أح حسينا ،حسن سبط من االسباط)( )212(.عن اي هرير أن النـيب صـل
هللا علي ـ وســلم قــال :مــن أح ـ احلســن و احلســن فقــد احبــين و مــن أبغضــهما فق ـد أبغضــين) )211(.هنــا
وبــن احلســن وهب ـ ا يشــري اىل االمــة
عــن االرتبــاط الوثي ـ والعمي ـ بين ـ
ينشــف رســول هللا
االسالمية؛ أن ِّ
الفتوا ان اركم وتنبهوا بعقولنم ابن احلسن ه ا ليس كأحدكم ،كما م اكن كأحدكم.
فمســؤولية ومــا اُلقــي عل ـ عاتق ـ  ،ليســت كمســؤوليتنم ،واحلســن - -ال ـ ي هــو مــن النــيب
والنيب من  ،وال ي أح َّ هللاُ من أح حسينا ،وهو السبط :أي األمة من ارري ،هب ا كل يريد رسول
هللا ان يشـ ــري اىل سـ ــر هللا ع ـ ـّ وجـ ــلَّ يف احلسـ ــن وان الـ ــدين االسـ ــالمي سـ ــو لـ ــن يسـ ــتقيم اال
 ،حي مض يف طريقـة اىل
ابحلسن لن ينون قراب و فداءا بنفس لدين جده حممد املصطف
الغاية القصوى ،واود األ ـ  ،فغـاص وسـط اجلحافـل والسـها تسـقط عليـ كـاملطر (وهـو يتم ـل بقـول
()217
القائل :ان كان دين حممد م يستقم ...إال بقتلي ا سيو خ يين).
فلتس ــجد االرض خش ــوعا؛ لتض ــحيتك ،ولت ـ ـ ر السـ ــماء دم ــا؛ ح ـ ـ لفاجعت ــك ،ولتنح ــين اجلبـ ــال
والع م ــاء ركوع ــا؛ اج ــالال ل بات ــك ،ولتهت ــف الن ــال مجيع ــا؛ لبي ــك ا م ل ــو  ،لبي ــك ا حس ــن؛ لس ــنا
بنهجك.
()216
(وانـ ـ ج ــاء يف احل ــدي النب ــوي املب ــارك"ان االس ــال حمم ــدي الوج ــود حس ــيين البق ــاء") .فداللتـ ـ
اللف يــة وحسـ معطيــات الواقـ ان(:كــل مــا عنــد مــن إســال ومســلمن بفضــل تضــحية وبطولــة االمــا
احلسن  ،وه ا ما اكده وامج علي رواد الفنر ومحلة العلم يف ارجاء املعمـور  ،حـىت قـال رئـيس جـام
()215
االزهر حممد عبده :لوال احلسن ملا بقي و ا الدين من اثر).

 - 212سنن الرتم ي .458 ،5 :و -صحيح ابن حبان 627 ،25 :و -حبار االنوار /حممد ابقر اجمللسي.36 ،73:
 - 211الصواع اارقة /امحد بن حجر العسقالين.291 :
 - 217اجملالس السنية /حمسن عبدالنر االمن احلسيين.156 ،6 :
 - 216ارصائ احلسينية /جعفر التسرتي.9 ،12 :
 - 215احلسن رحيانة النيب بطل االسال ارالد.15 ،
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ويقول السيد حمسن االمـن( ) (لـوال قتـل احلسـن  ،مـا بقـي وـ ا الـدين مـن اثـر ،ولـواله مـا ظهـر
لل اص والعا كفر ي يد واحلاده) )214(.فهن ا اقتضت احلنمة اإلوية ان يبق دين حممد ؛ بتضحية
وفداء ولده احلسن - -فان هللا ع وجل امنا اجرى االمور لسباهبا كمـا تقتضـي سـنت اإلويـة يف أفـا
اىل ولـده
حيا االنسان مـن بـدااهتا ويف سـريها التنـاملي اىل لايتهـا ،وهنـ ا كانـت ن ـر رسـول هللا
شــاء املــوىل تعــاىل ان تســتمر وان يبقـ ذكــره- -
احلســن( - -وا مــن حســن) ،فحيــا النــيب
بتضحية احلسن - -بعد أن ع معاوية وولده ي يد القضاء عل اإلسال وهد اركانـ  ،فلـوال تضـحية
احلسن - -م يب من اإلسال اال ر .
املطلب الثاني:ما هو السةر املكنةون يف مقتةل االمةام الحسةني –
وجل بقتله-:

 -حتةى يخةرب اهلل عةر

ملك القطر (املطر) وجربيل خيربان عن قتلة ،فمن هو احلسن - -حىت يغض
فقد ن ل ُ
عّ وجلق! .سبحانك اللهم وحبمدك ،ا مع االولياء ،وا م ل اجلبابر العتا واالشقياء﴿ ،تُعُِّّ
اروويـُر.)213(.﴾..
ووتُ ِّ ُّل وم ون تو وشاءُ بِّيو ِّد وك و
مما درج عليـ ابنـاء البشـر ،االئـتال واالخـتال  ،واابـة والضـغينة ،بـل صـار القتـل والقتـال مـن سـنن
احليــا الفطريــة دفاعــا عــن الــنفس ومــن أجــل املصــاو امل تلفــة ،فيُقتــل يف غمــار احلــروب االال ومــنهم
األنبياء ،فحدثنا القرآن النر والتاريخ عن ذلـك ك ـري ،لنـن م ُحنـ وط علمـا ابن أحـدا مـن اوالد االنبيـاء او
عامة النال غري احلسن - -قد اهتم مبقتل املوىل تبارك و تعاىل ،حىت بنت السماء دما.
سبعة أا ترى عل احليطان كألا
ففي الصواع اارقة( :أن السماء من ت بعد قتل (احلسن)
مالحف معصفر من شـد محرهتـا وضـربت النواكـ بعضـها بعضـا ..وقـال أبـو سـعيد مـا رفـ حجـر مـن
الدنيا إال وجد حتت د عبيط ولقد مطرت السماء دما بقي أثره يف ال ياب مد حىت تقطعت..
ويف رواية أن مطر كالد عل البيوت واجلدر خبراسان والشا والنوفة وأن ملا جيء برأل احلسن إىل
دار زاد س ــالت حيطال ــا دم ــا ..وأخ ــرج ال عل ــيب أن الس ــماء بن ــت وبناؤه ــا محرهت ــا ..ق ــال اب ــن اجل ــوزي
وحنمتـ أن غضــبنا يــؤثر محــر الوجـ واحلـ منـ ه عــن اجلســمية فــأظهر أتثــري غضــب علـ مــن قتــل احلســن
()218
حبمر األف إظهارا لع م اجلناية).
وقد اخرب تعاىل بقتل (عن أنس أن النيب صل هللا علي وسلم قال استأذن ملك القطر(املطـر) ربـ أن
ي ـ ورين فــأذن ل ـ وكــان يف يــو أ ســلمة فقــال رســول هللا صــل هللا علي ـ وســلم ا أ ســلمة احف ــي علينــا
الباب ال يدخل أحد فبينا هي عل الباب إذ دخل احلسن فاقتحم فوث علـ رسـول هللا صـل هللا عليـ
وســلم فجعــل رســول هللا صــل هللا عليـ وســلم يل مـ ويقبلـ فقــال لـ امللــك أحتبـ ق قــال نعــم قــال إن أمتــك
 - 214اجملالس السنية.16 ،2 :
 - 213آل عمران.14 ،7 :
 - 218الصواع اارقة /امحد بن حجر اوي مي املني.296 :
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ستقتل وإن شئت أريك املنان ال ي يقتل ب فأراه فجاء بسـهلة أو تـراب امحـر فأخ تـ أ سـلمة فجعلتـ
يف ثوهبا ...،ويف رواية املال وابن أمحد ،قالت مث ولين كفا من تراب أمحـر وقـال إن هـ ا مـن تربـة األرض
الي يقتل هبا فمىت صار دما فاعلمي أن قد قتل ..فوضعت يف قارور  ..فأصبت يو قتل احلسن وقد صار
دما ...فلما كانت ليلة قتل احلسن عت قائال يقول:
أبشال ال ال ال ال ال ال الالر ا ابلع ال ال ال ال ال ال ال ال اب الر ال ال ال ال ال ال ال ال لي
موسال ال ال ال ال ال ال حامال ال ال ال ال ال ال اإلجنيال ال ال ال ال ال ال

أيهال ال ال ال ال الالا ال ال ال ال ال ال الالاتلون جهال ال ال ال ال الالم حسال ال ال ال ال الالينا
ق ال ال الالد لعن ال ال الالرم علال ال ال ال لس ال ال الالان اب ال ال الالت دا د

()309

ف ـ ــال عج ـ ـ أن يه ـ ــتم هللا ع ـ ـ وج ـ ــل ومالئنت ـ ـ مبقت ـ ــل احلس ـ ــن  - -الك ـ ــي اش ـ ــب ارل ـ ـ ابلن ـ ــيب
مســتعلي ااامــد واملفــاخر ،احــرز اعل ـ املعــايل و اهب ـ املفــاخر ،كــر االصــل ،طي ـ العــر  ،حبي ـ
 ،سيد شباب اهل اجلنـة ،ضـح بنفسـ واوالده واخوتـ واهـل بيتـ  ،وسـيب عيالـ ؛ مـن
الرسول االكر
اج ــل اع ــالء كلم ــة"ال الـ ـ اال هللا حمم ــدا رس ــول هللا" ،وآث ــر ذل ــك كلـ ـ علـ ـ طاع ــة الفس ــقة اللئ ــا  ،فق ــد
كان ين ر اىل اهل بيت وانصاره جم رين كاألضـاحي يسـفي علـيهم الـ اري علـ رمضـاء كـربالء ،ولنـن
بع ـ املتفــاين يف ذات هللا ،وبنرامــة اي الضــيم ،كــان خياط ـ معشــوق فيقــول( :اللهــم انــت ثقــي يف كــل
()221
كـرب ،ورجـائي يف كــل شـد  ،وانـت فيمــا نـ ل ي ثقـة ،وانــت ويل كـل نعمـة ،وصــاح كـل حســنة)
(ومل ــا اش ــتد بـ ـ احل ــال رفـ ـ طرفـ ـ اىل الس ــماء وق ــال :صـ ـربا علـ ـ قض ــائك ا رب ال الـ ـ سـ ـواك ا غي ــا
()222
املستغي ن).
المبحث الثالث:مراقبة االمام الحسين لبدع بني امية
حي ـ
بــدأ ال ــالو املشــؤو ال ـ ي ذكــر ه يف املبح ـ االول!! يتحــرك بعــد وفــا الرســول االكــر
كان يتحن الفـرص لالنقضـاض علـ كـل ثوابـت االسـال واجنازاتـ  ،فبـدأت موجـات التشـنيك املسـيحية
واليهوديـة تعصـف علـ عاصـمة الدولـة االســالمية (املدينـة املنـور ) ،وكـ لك حركـات الرجـوع اىل االســتئ ار
ابل ــرو وامللــك و ...لنــن ه ـ ا ال ــالو اجتم ـ لوضــح صــور يف الســلطان االمــوي وابألخ ـ يف ي يــد
ُ
الفاس ـ  ،حي ـ خلــط النفــر ابإلســال  ،واالســتحواذ عل ـ ام ـوال املســلمن ،والتجــاهر ابلفســاد وش ــرب
ارمر ،فان معاوية وي يد أعاداها وممن تبعهم من االموين ،قيصرية فرعونية كسروي .
املطلب االول:االنتكاسة الكربى وبداية السقوط-:

مــن ان يصــنعوا خــري أمــة ﴿ ُكون ــتُ وم وخوي ـ وـر أ َُّمـ وـة
بعــد ان لنــن الرســول االع ــم حممــد واهــل بيتـ
()221
ت لِّلن ِّ
م ير لبين اميـة ان يـروا رايـة
َّال وأتو ُمُرو ون ِّابلو وم وعُرو ِّ ووتوـونـ وه وو ون وع ِّن الو ُمون ون ِّر ووتُـ وؤِّمنُو ون ِّاب َّّلل﴾.
ُخ ِّر وج و
أو
االميان تعلوا وان دوحة االسال ترتفـ وت هـوا ،فأخـ احلـ ب االمـوي يسـتحوذ علـ جهـاز احلنـم وادواتـ ،
 - 219املصدر الساب .297 -291 :
 - 221سري اعال النبالء /س الدين حممد بن امحد ال هيب.712 ،7 :
 - 222مقتل احلسن  /عبد الرزا املوسوي املقر .187 :نقال عن اسرار الشهاد  :ص.617
 - 221آل عمران.712 ،7 :

32

العدد10 :

اجل ِّ
اهلِّيَّ ِّة
ويتحرك ابُاه يتناقض م مبادئ االسال كلية ،فسع
وم وو
 )227إلعاد االمة اىل اجلاهلية االوىل﴿أوفو ُحن و
اّللِّ ُحنوما لِّوق ووو يُوقِّنُو ون﴾ (.فأوال بدأ إبعاد الفئـة الـي حاربـت االسـال والـي
وح وس ُن ِّم ون َّ
يـووبـغُو ون وووم ون أ و
عــن مواقعهــا الــي كانــت تشــغلها س ـواء كانــت اقتصــادية او ســيادية او اجتماعيــة،
ابعــدها رســول هللا
فأعادها اىل مواقعها االوىل ومراك ها يف السلطة زمن النفر واجلاهلية االوىل ،لنن مـن موقـ أقـوى ،موقـ
الشرعية والقدسية يف ن ر املسلمن وهو موق ارالفة االسالمية ،بل قامـت السـلطة االمويـة بعـ ل الطبقـة
والي بُين عليها االسال وإبعادها.
املؤمنة املوالية ألهل البيت
وســع االمويــون اىل اشــاعة اررافــة ،وال لــم والفســاد ،بــل واستئصــال االســال مــن جـ وره ،فالفضــائح
والوقــائ اىل اتســم هبــا االمويــون شــاهد عل ـ ذلــك ،ابختــاذ الــدين والشــرع وســيلة لقم ـ حركــات املســلمن
املطالبة بتطبي االسال من قِّبول ارلفاء ...ولقد اخت االمويون ،مسـألة القـدر ،أدا لتربيـر اعمـاوم السـيئة
فنانوا يُرجعون تسلطهم وشىت انواع العب والفساد اىل القدر ،فقد قال ابـو هـالل العسـنري( :وروي أن
معاويــة أول مــن زعــم أن هللا يريــد أفعــال العبــاد كلهــا) )226(.ومب ــل ه ـ ا أجــاب معاويــة عبــدهللا بــن عمــر،
عندما استفسر من عن تنصيب ي يد قائال( -:إين اح رك أن تش عصا املسلمن وتسع يف تفري ملتهم
وأن تسـفك دمــاءوهم ،وان أمــر ي يــد قـد كــان قضــاء مــن القضــاء ولــيس للعبــاد خــريخ مــن أمــرهم) )225(.وكـ وـم
احل ـ ـ ب االم ــوي األف ـ ـواه ،و ل ك ــل مـ ــن ع ــارض فنـ ــر الق ــدر ،القتـ ــل والتنني ــل كمعبـ ــد اجله ــين وغـ ــيالن
الدمشقي ،حىت سادت ه ه الفنر عند النال.
فقد روى ارطي البغدادي ،عندما ذكر قصة اروارج يف النهـروان لعائشـة فقالت(:مـا مينعـين مـا بيـين
وبـن علـي أن أقـول احلـ عـت النـيب صــل هللا عليـ و سـلم يقــول :تفـرت أمـي علـ فـرقتن لـر بينهمــا
فرقـة حملقـون رؤوسـهم حمفـون شـوارهبم أزرهـم إىل أنصــا سـوقهم يقـرؤون القـرآن ال يتجـاوز تـراقيهم يقــتلهم
أحــبهم إيل وأحــبهم إىل هللا تعــاىل قــال فقلــت ا أ امل ـؤمنن فأنــت تعلمــن ه ـ ا ،فلــم كــان ال ـ ي منــك!!
()224
قالت ا أاب قتاد وكان أمر هللا قدرا مقدورا ،وللقدر أسباب).
(دخــل ال هـري علـ الوليــد بـن عبـدامللك ،فقــال
وقـد وضـعوا االحاديـ الناذبــة علـ رسـول هللا
ل ـ  :مــا حــدي حيــدثنا ب ـ أهــل الشــا  ،أن هللا إذا اســرتع عبــدا رعيت ـ كت ـ ل ـ احلســنات واســقط عن ـ
الس ــيئات ،ق ــال ال ه ــري :ابط ــل ا أم ــري امل ــؤمنن) )223(.وروج االموي ــون الباط ــل ،والـ ـ وارم ــر وغش ــيان
االمهات ،والغناء واللع ابلقرود ،وقتلوا الصحابة والصاحلن أم ال :حجر بن عدي ومي م التمار ورشـيد
اوجــري و ...وُــاهروا ابإلحلــاد ال ـ ي م يستأصــل االســال مــن نفوســهم ،ال ـ ي كــان ي هــر عل ـ فلتــات
السنتهم بن الفينـة واالخـرى ،فلنن ـر اىل ن عـة االحلـاد عنـد اي سـفيان( :وروي عـن احلسـن أن أاب سـفيان
 - 227املائد .51 ،5 :
 - 226االوائل للعسنري.226 ،2 :
 - 225االمامة والسياسة  /ابن قتيبة الدينوري.181 ،2 :
 - 224اتريخ بغداد /امحد بن علي ارطي البغدادي.181 ،2 :
 - 223االستشرا وموقف من السنة  /أ -د فاو بن حممد الصغري 11 ،2 :و -العقد الفريد /ابن بد رب .28 -2 :
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دخل عل ع مان حن صارت ارالفة الي فقال :قد صارت إليك بعد تيم وعدي فأدرها كالنر واجعل
أواتدها بين أمية ف منا هو امللك وال أدري ما جنة وال ر فصا ب ع مان قم عين فعل هللا بك وفعل ،ول
أخبــار مــن حنــو ه ـ ا رديــة ذكرهــا أهــل األخبــار م أذكرهــا ويف بعضــها مــا يــدل عل ـ أن ـ م ينــن إســالم
()228
ساملا).
(ومــر ابــو ســفيان بقــرب محـ وضـربة برجلـ وقــال :ا أاب عمــار إن األمــر الـ ي اجتلــد عليـ ابلســيف
أمـس ،صـار يف يـد غلماننـا يتلعبـون بـ ) )229(.وامـا مـروان بـن احلنـم -:قـال ابـن اي احلديـد يف شـر لـ
البالغة نقـال عـن شـي اي جعفـر (فأمـا مـروان بـن احلنـم فـأحقر وأقـل مـن أن يـ كر يف الصـحابة...ألن
كــان جمــاهرا ابإلحلــاد ،هــو وأبــوه احلنــم بــن العــاص وتــا الطريــدان اللعينــان ،كــان أبــوه عــدو رســول هللا
ع ــن املدين ــة ...و أم ــا م ــروان ابن ـ  ،فأخبـ ـ عقي ــد وأع ــم إحل ــادا
 ...إىل أن ط ــرده رس ــول هللا
()211
وكفرا).
الن طة اال ىل:النزعة اإلحلادية عند يزيد بت معا ية-:
كانــت الن عــة االحلاديــة عنــد ي يــد مــن اتـ البــارز  ،وكانــت تنفلــت علـ لســان  ،وابألخـ يف شــعره
واابحتـ املدينـة املنـور جلنـد الشـا  ،وضـرب النعبـة ابملنجنيـ  ،وهـ ا ينشـف
ومواقفة ،كقتال احلسن
ابري ران يف جملس وهو عل من ـر
عن عم الن عة اإلحلادية يف نفس  ،وأف عها نن رال احلسن
جبريون بعد وقعة الطف( ..فقال ابو برز األسلمي ،من اصحاب رسول هللا صل هللا علي وسلم :أتنن
بقضـيبك يف ثغــر احلســن :أمــا لقــد أخـ قضــيبك مـن ثغــره مأخـ ا!! لرمبــا رأيــت رســول هللا صــل هللا عليـ
وسلم يرشف  :أمـا إنـك ا ي يـد ُـيء يـو القيامـة وشـفيعك ابـن زاد) )212(.وانشـد ي يـد وهـو يننـ ثنـاا
ابلقضي .
سبط الرسول
جال ال ال الالزع امال ال ال الالزرال مال ال ال الالت قال ال ال الالأل ا س ال ال ال ال
مث ق ال ال ال ال ال الالالوا اي يزي ال ال ال ال ال الالد ال تشال ال ال ال ال ال ال
مال ال ال الالت بال ال ال الالين أ ال ال ال الالد مال ال ال الالا كال ال ال الالان ع ال ال ال ال
ال ال ال ال ال ال ال جال ال ال ال ال ال الالاء ال حال ال ال ال ال ال الالي ال ال ال ال ال ال الالز
ٌ ()311
عال ال ال ال ال ال الالدلناج ببال ال ال ال ال ال الالدر اعرال ال ال ال ال ال الالد

ليال ال ال ال ال الالر أ ال ال ال ال ال الاليا ي ببال ال ال ال ال الالدر ال ال ال ال ال الالهد ا
ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال هلوا اس ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالرهلوا رحال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاً
لس ال ال ال الالر م ال ال ال الالت ن ال ال ال الالد الن مل ا ال ال ال الالر م
لعبال ال ال ال ال ال الالر ها ال ال ال ال ال ال الالم ابملل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم
ق ال ال ال الالد قرلن ال ال ال الالا ال ال ال ال الالرم م ال ال ال الالت س ال ال ال الالادا م

()311

 - 228االستيعاب يف معرفة االصححاب /ابن عبد الرب.73 ،1 :
 - 229أتمالت يف زار وار االنبياء /حممد مهدي اآلصفي.62 :
 - 211شر ل البالغة  /ع الدين اي حامد ابن اي احلديد املعت يل.32 ،6 :
 - 212وقعة الطف  /اي خمنف لوط االزدي.149:
 - 211املنت م /ابن اجلوزي.299 ،1 :
 - 217مقتل احلسن لل وارزمي 31 ،1 :و -مقاتل الطالبين /ابو الفرج االصفهاين ،81 :نقل البيت االول واالخري.
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الن طة الثا ية:اختاذ االمويني م هب املرجئة أدا ً ت يرية عماهلم السيئة-:
وُاهر بنو أميـة ابرالعـة واجملـون ،وتبـ ير أمـوال املسـلمن ،والـدعار والغنـاء والسـنر واالسـتهتار وكـل
()216
ه ـ ا صــار شــائعا يف قصــور خلف ــاء بــين أميــة( ،وكــان معاوي ــة أول خليفــة يــدخل ارمــر يف قص ــره).
ـول بـال عمـل ..فلـو ان احـدا ذبـح أابه وأمـ
واعتمدوا لتربير اعماوم ه ه مـ ه املرجئـة القائـل (االميـان ق خ
وأخاه واحرقهم ابلنار ،أو زين وسر أو احر املصاحف أو هد النعبة...أو أت اي كبري فـان ذلـك ال
يفســد علي ـ اميان ـ وال خيرج ـ من ـ  ...وان ـ اذا اقــر بلســان ابلشــهادتن ان ـ ُ مســتنمل االميــان ،اميان ـ ك ميــان
فعل ما فعل وارتن ما ارتن مما ل هللا عن ) )215(.وفيما روي عن سعيد ابـن
جربيل ومينائيل
()214
لقــد اعطـ بنــو أميــة املناصـ الســامية ألوالد الـ والفســقة
جبــري قــال ﴿املرجئــة يهــود هـ ه االُمــة﴾.
واهــل بيت ـ  !!- -واعتن ـوا ابملتمــردين عل ـ احنــا هللا تعــاىل!! وقــاموا مبصــادر
واعــداء رســول هللا
احلرات واالموال.
واالمــا احلســن  ،معــدن العـ والنرامــة ،والوفــاء منهــل االميــان الصــاد  ،امــا االمــة ،املنلــف مــن
صــاح الش ـريعة ع ـ وج ــل حبمايته ــا واحلفــاظ عليه ــا ،وال ــدفاع عنهــا ،ي ــرى ويس ــم بنــل مف ــردات ه ـ ا
االنقالب عن الدين،
والــرد اىل اجلاهليــة االوىل ،فمــا عس ـاه اال ان يقــف بوج ـ ه ـ ا االحن ـرا  ،رافعــا رايــة جــده حممــد
ليستنق االمة من اجلهالة وحري الضاللة ،وليوصد االبواب بوج هـ ه الـرد اجلاهليـة ،وهـو يعلـم ان ذلـك
سينلف سفك دم ود اهل بيت .
املطلب الثاني:بهادات وبواهد تاريخية﴿ -:وَبَهِدَ بَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا﴾".

()127

 -3ا ساب اال را :
(كان ي يد بن معاوية أول من أظهر شرب الشراب واالستهتار ابلغناء والصيد واختاذ القيـان والغلمـان
والتفن مبا يضحك من املرتفون من القرود واملعاقر ابلنالب والدينة مث جرى عل يده قتل احلسن،
وقتـل أهــل احلـر  ،ورمــي البيــت وإحراقـ  ،وكــان مـ هـ ا صــحيح العقد (هنـ ا يف املصـدر ،ولعــل املـراد
()218
صحيح العقيد ) فيما يرى ،ماضي الع مية ال يهم و
بشيء إال ركب ).
 -1ثور احلسني:
(ونشأ ي يد املسيحية ،او القريبة من املسـيحية ،جعلتـ أضـعف مـا ينـون صـلة ابلعقيـد الـي يريـد أن
حينــم النــال اب هــا أعــين االســال  ،وحيــا التحلــل الــي عاشــها قبــل أن يلــي احلنــم واالنســيا م ـ
 - 216أتمالت يف زار وار االنبياء.69 :
 - 215حبو يف امللل والنحل /جعفر سبحاين.96 ،7 :
 - 214املصدر الساب .95 ،7 :
 - 213يوسف.14 ،23 :
 - 218انساب االشرا  /البالذري.233 ،1 :
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العاطفة ،وتلبية كل رغبات  ،كل ذلك جعل عاج ا عن الت اهر ابلورع والتقوى ،والتلبُس بلبـال الـدين
بعد أن حنم املسلمن...ومن مث سيقبل النال بال تردد تربيـر احلسـن وأنصـاره ل ـورهتم حبمايـة الـدين،
()219
وإنقاذ املسلمن من جور األموين).
 -1الفخري يف اآلداب السلطا ية:
(وكان ي يد بن معاوية أشد النال كلفـا ابلصـيد ال يـ ال الهيـا بـ  ،وكـان يُلـبس كـالب الصـيد األسـاور
()271
من ال ه واجلالل املنسوجة من  ،ويه لنل كل عبدا خيدم ).
 -4الفخري يف اآلداب السلطا ية:
(مث ملــك بعــدهُ ابنـ ُ ي يــد ،كــان مــوفر الرغبــة يف اللهــو والقــن وارمــر والنســاء ...كانــت واليت ـ عل ـ
أصح القولن ثال سنن وستة أشهر .ففي السنة األوىل قتل احلسن بن علـي ،عليهمـا السـال  ،ويف
()272
السنة ال انية ل املدينة وأابحها ثالثة أا  ،ويف السنة ال ال ة غ ا النعبة).
 -5مر ال ال هب:
(فسو ي يد وعمال  :وكان ي يد صاح طرب وجوار وكالب وقُـُرود وفهـود ومنادمـة علـ الشـراب،
وجلس ذات يو عل شراب  ،وعن ميين ابن زاد ،وذلك بعد قتل احلسن ،فأقبل عل ساقي فقال:
مث ًمال ال ال ال ال ال ْ اس ال ال ال ال الالق مثله ال ال ال ال الالا اب ال ال ال ال الالت زايد
لرسال ال ال ال ال ال ال الالديد مغنمال ال ال ال ال ال ال الالي جهال ال ال ال ال ال ال الالادي

شا ً ال ال ال ال الالي
اسال ال ال ال ال ال ً ًين ر ال ال ال ال ال ْالربرةً تال ال ال ال ال ال رالرًّي ًم ر
ْ
ص ال ال ال الالاحب الس ال ال ال ال ّالر ا ما ال ال ال الالة ًع ْن ال ال ال ال ًالدي

مث أمر املغنن فغنوا ب  ،وغل عل أصحاب ي يد وعمال ما كان يفعل من الفسو  ،ويف أام ظهـر
()271
الغناء مبنة واملدينة ،واستعملت املالهي ،وأظهر النال شرب الشراب).
 -6اتريخ املفاء:
(ويف ســنة ثــال وســتن كانــت وقعــة احلــر علـ ابب طيبــة مــا كــاد ينجــو مــنهم أحــد ..ولبـت املدينــة
وافتض فيها ألف ع راء ،وكان سب خل أهل املدينة ل أن ي يد أسر يف املعاصي وأخرج الواقـدي
مــن طــر أن عبــد هللا بــن حن لــة بــن الغســيل قــال :وهللا مــا خرجنــا عل ـ ي يــد حــىت خفنــا أن نرم ـ
ابحلج ــار م ــن السـ ــماء إن ـ ـ رجـ ــل ي ــننح أمه ــات األوالد والبنـ ــات واألخ ـ ـوات ويشـ ــرب ارم ــر ويـ ــدع
()277
الصال ).
 -7مر ال ال هب:
(أن الوليد أحلد يف ِّش وع ور ل :
 - 219ثور احلسن ظروفها االجتماعية واثرها االنسانية  /حممد مهدي س الدين.243 – 224 :
 - 271الف ري يف اآلداب السلطانية.24 ،2 :
 - 272املصدر الساب .62 ،2 :
 - 271مروج ال ه  /علي بن احلسن بن علي املسعودي.733 ،2 :
 - 277اتريخ ارلفاء /جالل الدين عبد الرمحن بن اي بنر السيوطي.85 ،2 :
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املطلب الثالث :موقف االمام الحسني

ب ال ال ال ال ال ال ال ال الالم ر ْح ال ال ال ال ال ال ال ال الالي أاتج ال كر ال ال ال ال ال ال ال ال الالاب
()314
ق ال ال ال ال ال ال ً نعال ال ال ال ال الالين ال ال ال ال ال الرايب!!
من ارهاصات الرد "

و
ـت لِّلنَّ ِّ
ـال وأتو ُم ُـرو ون ِّابلو وم وع ُـرو ِّ ووتوـونـ وه وـو ون
ان موقف
ُخ ِّر وج و
هو موقف القرآن النر ﴿ ُكونـتُ وم وخويـور أ َُّمـة أ و
)
275
(
﴿الَّـ ِّين آومن ـوا يـ وقــاتِّلُو ون ِّيف س ـبِّ ِّيل َِّّ َّ ِّ
ين وك وفـ ُـروا يـُ وقــاتِّلُو ون ِّيف وس ـبِّ ِّيل
وعـ ِّـن الو ُمون ونـ ِّـر ووتـُ وؤِّمنُــو ون ِّاب َّّللِّ﴾.
و
و وُ ُ
اّلل274وو)ال ـ و
(
ِّ ِّ ِّ
الشــيطو ِّ
ِّ
وموقــف جــده رســول هللا
ضــعِّيفا﴾.
ان وكــا ون و
الطَّــا ُغوت فوـ وقــاتلُوا أ وووليوــاءو ال َّشـ وـيطوان إِّ َّن وكويـ وـد َّ و
[مــن رأى مــننم منن ـرا فليغــريه بيــده ف ـ ن م يســتط أن يغــريه بيــده فبلســان ف ـ ن م يســتط فبقلب ـ وذلــك
()273
أضعف اإلميان .
املنلــف حبمايــة الش ـريعة،
لقــد كــاد االحنـرا يف االمــة ان ينــون دينــا زمــن ي يــد واالمــا احلســن
ُ
من استئصال للقيم واملبادئ االساسـية ،وقتـل وتشـريد وابعـاد للـ ين اقـاموا
يراق ما حياك ألمة جده
صــر الــدين االســالمي جبهــودهم املضــنية ودمــائهم الكيــة وجراحــاهتم الــي م تنــدمل بعــد...وهو الـ ي
اجتم ل من صفات النمال ،وحممود الشمائل وارالل ،وسناء ورفعة احلس وكر الشر  ،م طهـار
الفطــر النقيــة ،والــنفس الراضــية املرضــية ،مــا م يتهيــأ لغــريه مــن افـ اذ ورؤول الرجــال ،فقــد حتــدر مــن اكــر
واشر املناس  ،وانته اىل أطي االعرا .
م يسجد لصنم ،اول النال اسالما ،امـري املـؤمنن ،يعسـوب الـدين ،اخـي رسـول رب
فأبوه علي
وفاديـ  ،وجـده عبـد املطلـ ،
العاملن ،وجده ابو طال ع يم املشي ة مـن قـري  ،حـامي رسـول هللا
أمري منة املنرمـة وسـيد البطحـاء ،مـن هامـات بـين هاشـم واعيـالم ،وجـده االقـرب حممـد حبيـ رب
(مـن رأى سـلطا جـائرا مسـتحال حلـر هللا
العاملن ،وهو ابن الرسالة يفق قول حن يروي عـن جـده
ك ــا لعهــد هللا خمالفــا لســنة رســول هللا صــل هللا عليـ وســلم يعمــل يف عبــاد هللا ابإلمث والعــدوان فلــم يغــري
()278
علي بفعل وال قول كان حقا عل هللا إن يدخل مدخل ).
حــن واجـ هـ ه املأســا املحدقــة لمــة جــده ؛ وهــو ســر هللا تعــاىل املـ خور وـ ا
ووـ ا جنــده
ُ
ا ليــو الســتنهاض األمــة وكســر حــاج ارــو الـ ي هــيمن عليهــا بســب طغيــان وظلــم بــين أميــة ،قــد علــم
عل ان ينون الناط وارطي ال ي يه ويقـوض
ان النلمة وارطابة ال تنف  ،صمم
بدرايت
عرش بين أمية؛ ويوقظ الضمائر احلر هو الد وخاصة اذا كان م ل دم الطاهر:
هال ال ال ال ي دم ال ال الالاك علال ال ال ال

مال ال الالاذا ي ال ال الالو النطال ال الالق اذا طال ال الالق الال ال الالدم

م ال ال الالي تال ال ال الالركلم

 - 276مروج ال ه .661 ،2 :
 - 275آل عمران.22 ،7:
 - 274النساء.34 ،6 :
 - 273جام االحادي  /جالل الدين عبد الرمحن بن اي بنر السيوطي.713 ،11 :
 - 278اتريخ الطربي 713 ،7 :و -النامل يف التاريخ /علي بن اي النر املعرو اببن االثري.245 ،1 :
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فع ـ بــرو مطمئنــة ،كــأن القتــل عنــدها اطي ـ مــن رقــد الوســنان ،وأل ـ وأهن ـ مــن ش ـربة ال مــآن،
ف فــت يف احبــر األفنــار وســبحت يف جلجهــا الغــامر وعنــد أمواجهــا املتالطمــة ،مســتجيبة ألمــر ابرئهــا،
للوليد بن عتبة ،عامل ي يد عل املدينة ملـا دعـاه اىل مبايعـة ي يـد (أيهـا االمـري!
وي هر ه ا حن قال
أنت تعلم ا ّ اهل بيت النبو ومعدن الرسالة وخمتلف املالئنة وحمل الرمحة وبنا فـتح هللا وبنـا خـتم ،و ي يـد
رج ــل فاسـ ـ ش ــارب لل م ــر قات ــل ال ــنفس اارم ــة معل ــن ابلفسـ ـ  ،وم ل ــي ال يب ــاي م لـ ـ  ،ولن ــن نص ــبح
مـرض بـين
طبيبـا حاذقـا شـ
وتصبحون وننت ر وتنت رون أينا أح ابرالفة والبيعة) )279(.فنـان
أمية فهم غد سرطانية يف جسم االمة االسالمية ال عالج وا اال الني واالستئصال.
ه ـ ا بقول ـ (إِّذوا ُوِّج ـ وـد ِّيف ال ـ ُّـدنوـيوا
وهن ــا يش ــري ص ــاح تفس ــري املن ــار ،اىل موق ــف االم ــا احلس ــن
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اع ..مث
ـيم َّ
صـ ُـر واأل و
اســتوطو و
الشـ وـر و
ومـةخ وجــائورخ تُـ وعطّلُـ ُ ،وو وجـ و وعلوـ ُكـ ِّّـل ُم وســل وم نو و
ُوىل ومــا و
ع وو ُح ُن و
ُح ُن و
ومـةخ وعادلوـةخ تُقـ ُ
الرسـ ِّ
قــال ،وِّمــن وه ـ و ا الوبـ ِّ
احلُسـ و ِّ
ـاب ُخــروج وِّ
اجلوـ وـوِّر ووالوبوـ وغـ ِّـي الَّـ ِّي ووِّ
يل أ ووم ـور
ـول وعلو ـ إِّ ومــاِّ و
اإل ومــاِّ و
ـن ِّسـ وـب ِّط َّ
ُ
و
و و
ُ
و
ُ
و
ِّ ِّ ()261
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
صور لو ُ ِّم ون الو ونَّر ِّاميَّ ِّة ووالنـ وَّواص ).
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الو ُم وسلم و
ن و ُ َّ و و و و و و ُ و و و و و و ُ ُ و و و و و وو و
وق ــال االس ــتاذ عب ــال حمم ــود العق ــاد( :إن مس ــألة العقي ــد يف نف ــس احلس ــن م تن ــن مس ــألة م ـ اج أو
مســاومة ،وأن ـ كــا ن رجــال يــؤمن أقــوى االميــان لحنــا اإلســال ويعتقــد أشــد االعتقــاد أن تعطيــل حــدود
()262
الدين هو اكرب بالء حيي ب  ،ولهل وابألمة قاطبة يف حاضرها و مستقبلها).
لألوضــاع تتضــح حينمــا قــال لـ مــروان (إين آمــرك ببيعــة ي يــد أمــري املــؤمنن
فقـراء األمــا احلســن
فان خري لك يف دينك ودنياك .فقال احلسن  :إ هلل و إ ّ الي راجعون ،وعل اإلسال السـال  ،إذ
يقول[:ارالفــة حمرمــة عل ـ آل أي
قــد بُليــت األمــة ب ـراع م ــل ي يــد ،ولقــد عــت جــدي رســول هللا
()261
سفيان .
وكت ي يد اىل عتبة بن اي سفيان كتاب ،ومما في (...ولينن م اجلواب رأل احلسن بن علي فبلـج
ذلك احلسن ،فهم ابرروج من ارض احلجاز اىل ارض العرا  ،فلما اقبل الليل را اىل مسجد النيب
وهــو يف منامـ فأخـ
ليــودع القــرب فلمــا وصــل...فقا يصــلي فأطــال فــنعس وهــو ســاجد فجــاءه النــيب
وضم اىل صدره وجعل يُقبل عيني ويقول لي أنـت!! كـأين اراك ُمـرمال بـدمك بـن عصـابة
احلسن
من ه ه االمة يرجون شفاعي ماوم عند هللا من خال  ،ا بين إنك قاد علـ أبيـك وامـك واخيـك وهـم
()267
مشتاقون إليك وان لك يف اجلنة درجات ال تناوا اال ابلشهاد ).
والــي اخربتـ هبــا ســابقا ا ســلم ابنـ مقتــول يف كـربالء؛ ينمــن
فهـ ه البشــار مــن جــده االع ــم
سر إالهي ع يم سيتضـح بنتـائ ومعطيـات شـهادت ومـا سـيؤول بعـدها مـن فضـح وكشـف خيـوط
وراءها خ
 /حممـد مهـدي احلـائري 113 ،2:و -كلمـات االمـا احلسـن

 - 279معايل السبطن يف احـوال احلسـن واحلسـن
حممود الشريفي.181 ،2 :
 - 261تفسري القرآن النر (تفسري املنار) /حممد رشيد بن علي رضا 1 743 ،2 ،و.287 ،1 -
 - 262ابو الشهداء احلسن بن علي /عبال حممود العقاد.225 ،
 - 261اكسري العبادات يف اسرار الشهادات /اغا بن عابد الشريواين.21 ،1 :
 - 267أمايل الصدو  /اي جعفر حممد بن علي بن احلسن بن اببوي القمي.271 :
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الــرد اجلاهلي ــة ال ــي تبناه ــا آل اي ســفيان ،وم ــن ان ش ــجر االس ــال الباســقة حتت ــاج اىل س ــقاء يرويه ــا د
رحيانــة رســول هللا؛ بـ ســيهت ويصــحو ضــمري االمــة ،ويوق هــا مــن غفلتهــا ،ويبصــرها يف كيــد
احلســن
ي يد هبا وابلدين ،ومن تقويض حنم بين أمية وحصول ال ورات ضد حنمهم ،وبعـد خروجـ مـن املسـجد
مج عيال واهـل بيتـ وسـارهبم حنـو العـرا  ،وكتـ كتـااب [بسـم هللا الـرمحن الـرحيم مـن احلسـن بـن علـي اىل
()266
بين هاشم ،أما بعد فأن من حل ي مننم استشهد ومن ختلف م يدرك الفتح ،والسال .
اهدا ه مت الثور -:
الن طة اال ىل:د ا أل االمام احلسني
.
ومجي االنبياء
 -2إقامة احلنومة االسالمية والي هي هد جده
(وأين م أخـرج أشـرا وال بطـرا وال مفسـدا
 -1إقامة األمر ابملعرو والنهي عن املننر حي قـال
()265
وال ظاملا؛ وإمنا خرجت لطل االصال يف امة جدي ،اريد أن آمر ابملعرو وأل عن املننر).
 -7إعاد االحنا والسنة الي حمقها ي يد وأبوه( :أخرج الواقدي من طر أن عبد هللا بن حن لة بن
الغسيل قال :و هللا ما خرجنا عل ي يد حىت خفنا أن يرم ابحلجار من السماء! إن رجل يننح أمهات
()264
األوالد و البنات و األخوات و يشرب ارمر و يدع الصال ).
 -6احلفاظ عل الوجود االسالمي حي أخ االمويون القضاء علي بقتل ابنائ .
يفي بعهدج عز ج يف ار كربمء-:
الن طة الثا ية:االمام احلسني
واصــحاب يف
جس ـ ّد اإلمــا احلس ـن
كانــت مجاعــة احلســن
قليلــة مقابــل فئــة كبــري  ،لنــن ّ
كربالء دروسا وعرب ،ومالحم البطولة واإلابء والفداء وارُلُ الع يم و و النفس وتعايل اوم  ،وال وابن يف
وتسابقهم
ذات هللا تعاىل وتقبلهم للموت ااتو وكأن أحل من الشهد ،وفداء االصحاب إلمامهم
حنــو ســو اجلهــاد ،حــىت الصــغري مــنهم ومــن م يبلــج احللــم ،كــل هـ ا كــان ــة عســنر احلســن  ،ففيـ
االرحييــة والصــد وخلــوص النيــة وصــد االميــان وعفــة الــنفس وح ـ القائــد ،واملعرفــة ابلــدين وابلرســول
وابنائ  ،ل اك كان الن ال بن معسنرين ،االول هـ ه اتـ وصـفات و ائلـ  ،امـا معسـنر بـين أميـ  ،فنـان
يسوقهم الطم الدنيوي الرخي  ،فقد ابعوا دينهم ب من خبس ،و
بعطاء موعود ،فعمر بن سعد ُو ِّعد بوالية
الــري مقابــل قتلـ احلســن وم يصــبها ،فنــانوا حيــاربون امــامهم الـ ي دعــوه ومنَّــوه ابلقــدو اىل كـربالء ،فلــم
ينــن مــنهم مــن ي هــر النفــر علنــا ،فحــاربوا ديــنهم ومــا يؤمنــون بـ مــن أجــل بطــولم ،لـ اك كانــت ــاهتم
ــات الشــامت املنــتقم مــن نفسـ وذاتـ املؤنـ وــا ابرتنــاب مــا ال يصــح و ال يــؤمن بـ  ،واال فمــا مضـ
قتلهم الطفل الرضي  ،وحرقهم اريا وقطعهم الرؤول وحرمالم احلسـن واهـل بيتـ مـن املـاء ،ومـا معـو ان
يدوس ـوا جســد احلســن ابريــول!! اال ان ينون ـوا يف نفوســهم قــد اقــروا ب ـ نبهم ،وخســة فعلهــم؛ فــأرادوا ان
يُوغلوا يف اجلرمية معاكسة لضمائرهم وحماربة ل واهتم ،الي ال تؤمن بفعل شني واحد ممـا فعلـوه ،وهـم يـرون
 - 266حلية االبرار يف فضائل حممد وال االطهار /هاشم البحراين.411 ،2 :
 /عبد هللا البحراين.81 ،2 ،
 - 265العوام ،االما احلسن
 - 264اتريخ ارلفاء /جالل الدين السيوطي.169:
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الـ ي دعـوه لينصـروه ،يعـرفهم نفسـ  ،ا ابـن بنـت رسـول هللا ا سـبط رسـول هللا،
ان االما احلسـن
وخياطبهم بلسان اوادي املرشد ،ويبني عليهم اللم سيدخلون النار بسب قتل .
ومشنلتنا اليو كما كانت زمن ي يد املغالطة وخلط االورا  ،فاحل ب املعاوي ،كما قال ي يد للحسن
اي الضـيم  ،يعـر ان مبايعتـ ي يـد تعـين اقـراره علـ شـرب ارمـر ،واقـرار معاويـة
اما تُبايعين أو تقتـل ،و ّ
عل ـ س ـ األمــا علــي  .لنــن احلســن يعلــم ان يف شــهادت ســر إوــي ينمــن يف بقــاء اإلســال
اامدي االصيل حيا طرا ،وهو القائل-:
اذا مالالا الالوى ح الاً جاهالالد مسالاللما

س مضالالي مالالا ابملالالوت عالالار عل ال الفالالي

()347

جماهـدا ال لـم والطغيـان ،رافضـا
م ه أهـل البيـت  ،رافعـا رايـة احلسـن
وبقي بشهادت
ال ـ ل وارنــوع وارضــوع ،فــان ر اىل عبــد االســتنبار والطواغيــت والعمالــة والت ـ لل لقــوى النفــر العــاملي
اليــو  ،والت ري ـ والقتــل للمســلمن ال يصــدر اال مــن ابنــاء اجلهــة االخــرى اتبــاع ي يــد ومريدي ـ  ،فمــا قــدر
وقيمــة املاليــن ممــن يُ وســمون انفســهم مســلمن اليــو  ،وهــم اخل ـ مــن املســتنربين النفــر والصــهاينة اىل
املعادي ــة
!! ال ـ ين يرفعــون راي ــة احلس ــن
انفســهم!! وابملقاب ــل ت ـراهم يع ــادون شــيعة أه ــل البي ــت
لالستنبار العاملي و للصهاينة الغاصبن ألوىل القبلتن.
الن طة الثالثة:مت هو املنرصر؟ احلسني ام اص اب الرد اجلاهلية؟-:
النص ــر ال يق ــال عن ــد ذوي املب ــادئ والق ــيم الس ــماوية ابلنص ــر املـ ـادي ،بقت ــل الع ــدو واح ــتالل االرض
يف رسـالت لبـين هاشـم قـد حتقـ
وابلغنائم ،وامنا يقال ابلنتائ املستقبلية ،فالفتح الـ ي عنـاه احلسـن
عل ارض الواق من خالل شواهد:
فلم تو ُد بعده اال اقل من ستن سنة.
 -2زوال دولة بين امية بعد شهاد االما احلسن
لحقية احلسن ؛ ل لك حدثت ثورات التوابن
 -1اعرتا األمة وحىت ال ين قاتلوا احلسن
وثور امل تار و املدينة و...فقد استيقظ ضمري االمة ،وعرفوا م ال بين امية ودجلهم وحرهبم لإلسال .
 -7انتقم هللا ع ا من كل ال ين قتلوا احلسن فلم يب و منهم أحد اال قتل.
 -6واالهــم مــن كــل ذلــك حتققــت اك ــر اهــدا االمــا احلســن  ،فقــد اثر الســيد االمــا ارميــين
وحقـ ـ النص ــر واس ــس ألق ــوى دول ــة للش ــيعة (اجلمهوري ــة االس ــالمية
( ) رافع ــا راي ــة ج ــده احلس ــن
االيرانية) ترف راية احلسن شعارا وا ،وتقف شاخمة بوج عنجهية ودجل احل ب االموي ،فقـد قـال االمـا
()268
ارميين ( )( :حمر وصفر تا الل ان حف ا االسال حيا).
 -5الشـهاد جانـ اغـراء م يعـر مقامهــا اال هللا والشــهداء ،فبالشـهاد قــد حيصــل الفـتح الـ ي هــو
م ينن منتصرا مادا بـل كـان فاحتـا ،ابنتصـار اهدافـ ولـو بعـد حـن،
اعم من النصر املادي فاحلسن
ابلفتح ،بينما عرب القرآن النر عن غ و منة ابلفتح ،وان م
فلم يُعرب عن واحد من معارك الرسول
 - 263أمايل الصدو .271 :
 - 268لضة عاشوراء /رو هللا بن مصطف ارميين.16 :
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اّللِّ ووالو وفوت ُح﴾ )269(.وم حيصل لقتيل الفتح اال للحسن [ :دخـل زيـن
صُر َّ
حيصل هبا قتال ﴿إِّ وذا وجاءو نو و
العابــدين املدينــة ابهلـ وعيالـ  ،وجــاء اليـ ابـراهيم بــن طلحــة ابــن عبيــد هللا وقــال :مــن الغالـ ق فقــال عليـ
()251
السال  :اذا دخل وقت الصال فأ ِّذّن وأقم تعر الغال .
واماتـت الشـهاد لـ
فان ي يد سع إلطفاء نور هللا تعاىل ،وابوه سع لنقض مسـاعي رسـول هللا
قد هد اركان الشرك وابطل عباد االصنا .
ابلرسالة الواجبة يف الصال اليومية ،فهو
ففـي
واشعاعات  ،نشاهد املالين من النال يتمسـنون بـنه احلسـن
 -4بربكة د احلسن
زار االربعينية وكما قيل هـ ا اليـو  / 11صـفر2674 /ه ـ ،ان عـدد الـ وار بلـج عشـرون مليـون زائـر ،وان
عد مالين منهم من خارج العرا  ،وشارك حىت غري املسلمن...وت ايد عددا وتعاظم فنرا منرب رسول هللا
يدعو اىل االسال ومبادئـ وقيمـ السـامية ،وتـ داد مواضـيع أتلقـا وابـداعا وُـددا
ابسم احلسن
وسعة ودقة ،يف البح واملسألة املعرفية ،بل نالحظ جليا التطور الع يم يف املاد البح ية ،وتعدد املشنلة
البح يــة ،وتنــوع اُــاه فرضــيات البح ـ  ،واالخــتال يف منــط ومنهجيــة املــاد واملســألة املبحوثــة .واهــدا
اجلمي هو تنوير اذهان ابناء االمة اإلسالمية الغافل بعضها عن معرفة االسال واحلسن واهداف .
ألنـ انــدك يف ذات هللا تعــاىل ،ففــي اليــو العاشــر
ومــا هـ ا العطــاء الع ــيم؛ اال بربكــة د احلســن
فيقــول [اللهــم أنــت ثقــي يف كــل كــرب ،ورجــائي يف كــل شــد  ،وأنــت فيمــا نـ ل ي ثقــة،
يرفـ يديـ
()252
وأنت ويل كل نعمة ،وصاح كل حسنة .
 -3شــعار ا حســن اصــبح اليــو يقــض مضــاج الطغــا واجلبــابر  ،وغــدا انشــود تتغــو هبــا حنــاجر
املالين من ال وار واملطالبن حبقوقهم يف ارجاء املعمور .
نتائج البحث:
 -2االنس ـ ــانية الي ـ ــو يف س ـ ــعادهتا وع هت ـ ــا حباج ـ ــة اىل االقت ـ ــداء مبب ـ ــادئ وق ـ ــيم واخ ـ ــال وإابء االم ـ ــا
احلسن .
كان من بداية الدعو االسالمية املباركة ،واستمر
 -1ان عداء بين أمية لرسول هللا واهل بيت
اىل اليو ابتباع مدرسة معاوية.
والعلماء السابقون حب بين
 -7ان املشنلة اليو عند اتباع بين أمية ،الم ال يتبعون ما قال النيب
.
أمية بل يغضون الطر عن م ال الصحابة واحلنا امج  ،ويرفضون اك ر فضائل أهل البيت
ومـن سـ عليـا ُعـل لـ
 -6اتبـاع بـين أميـة ،تكـي قاتـل الصـحاي مـن أهــل البيـت
وحمبـيهم ،و
اجرا!! بينما حتنم ابلنفر عل من يس الصحاي من غريهم.

 - 269النصر.2 ،221 :
جهاد واجماد /حسن احلاج حسن.2 ،2 :
 - 251االما السجاد
 - 252سري اعال النبالء /س الدين حممد ال هيب.712 ،1 :
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 -5ان ســب عــداء بــين أميــة لإلســال وأهل ـ  ،ألــم بق ـوا متمســنن مــدافعن عــن مبــادئ ومعتقــدات
اجلاهلية االوىل.
اسـ ـرار هلل عـ ـ وج ــل ،يف والدتـ ـ ورض ــاعت وش ــهادت  ،وكش ــف ع ــداء ب ــين أمي ــة
 -4يف احلس ــن
خيربان بقتل .
ابحلسن  ،وجربائيل وملك القطر
لإلسال  ،وتوسل أد
حص ــلت االنتناس ــة!!
 ،ومب ــوت الن ــيب
واه ــل بيتـ ـ
 -3انتص ــر االس ــال جبه ــاد الن ــيب
وتسلط بنو أمية ،وحاربوا االسال ابسم االسال !! وجعلوا احلنومة قيصرية كسروي فرعونية جاهلية.
من اجلاهلية االوىل ،فقد خرج
من اجلاهلية االموية ،كموقف جده
 -8كان موقف احلسن
عليهم ابلسيف ،حي علم أن النلمة م تعد تنف .
فقد قوض دم املسفو بنربالء ،عرش بين أمية وكشف
 -9كان الفتح الع يم بشهاد احلسن
لالم ــة كف ــر وفس ـ آل اي س ــفيان ،وأ ر دم ـ الط ــاهر درب ال ـوار ،ف ــار امل ت ــار واثرت النوف ــة واملدين ــة
واملوصل ومنة و.
انشود يتغو هبا املالين من امل لومن واملستضعفن يف العام من
 -21اليو  ،غدا اسم احلسن
املسلمن وغري املسلمن ،بينما تنطل اللعنات عل اعدائ وقاتلي .
المصادر والمراج :
 -2القرآن النر  ،كتاب هللا اجمليد.
حرف االلف

 -1االحنا الشرعية النربى ،ابو حممد عبد احلـ االشـبيلي521 ،ه ـ ـ ـ 582هــ ،حتقيـ ابـو عبـد هللا
حسن بن عناشة ،منتبة الرشيد ،الراض ـ السعودية2611،هـ ـ . 1112
 -7االما السجاد جهاد واجماد ،د ـ حسن احلاج حسن.
 -6أبــو الشــهداء احلســن بــن علــي ،عبــال حممــود العقــاد ،ط ،1انتشــارات الش ـريف الرضــي ،اي ـران،
.2627
 -5احيـ ـ ــاء معرفـ ـ ــة الرجـ ـ ــال (رج ـ ـ ـال النشـ ـ ــي) ،اي جعفـ ـ ــر الطوسـ ـ ــي ،تصـ ـ ــحيح وتعلي ـ ـ ـ مريدامـ ـ ــاد
االسرتآابدي ،حتقي مهدي الرجائي ،مؤسسة آل البيت ـ ع ـ قم ـ ايران2616 ،هـ.
 -4األصول العامـة للفقـ املقـارن ،حممـد تقـي احلنـيم ،ط ،1اجملمـ العـاملي ألهـل البيـت - -قـم،
ايران.2993 – 2628 ،
 -3األنص ــا يف حقيق ــة األولي ــاء وم ــا و ــم م ــن النرام ــات واأللط ــا  ،االم ــري حمم ــد ب ــن ا اعي ــل
الصنعاين ،حتقي عبد الرزا بن عبد ااسن البدر.
 -8اإلصابة يف معرفة الصحابة ،ابن حجر العسقالين( ،منتبة اهل البيت  /موق الورا ).
 -9ابصــار العــن يف انصــار احلســن - -حممــد بــن طــاهر الســماوي ،حتقي ـ حممــد جعفــر الطيــيب،
ط ،2مرك الدراسات االسالمية ملم لة الويل الفقي يف حرل ال ور االسالمية2629. ،
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العدد10 :

 -21االمامـ ــة و السياسـ ــة ،ابـ ــن قتيبـ ــة الـ ــدينوري ،ط ،2انتشـ ــارات الش ـ ـريف الرضـ ــي ،قـ ــم – اي ـ ـران،
.2627
 -22االوائل للعسنري.
 -21االستشرا وموقف من السنة ،أ – د فاو بن حممد بن فاو الصغري.
 -27االستيعاب يف معرفة االصحاب ،يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري.
 -26اكسري العبادات يف اسرار الشهادات ،آغا بن عابد الشـريواين احلـائري (الفاضـل الدربنـدي) ت
 ،2185ط  ،2شركة املصطف لل دمات ال قافية،املنامة – البحرين.
 -25أمــايل الصــدو  ،اي جعفــر حممــد بــن علــي بــن احلســن بــن لبوي ـ القمــي ،ت  ،782ط ،5
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت– لبنان .2981 -2611
 -24انساب االشرا  ،البالذري.
حرف الباء

 -23حبار االنوار ،حممد ابقر اجمللسي ،ط ،1مؤسسة الوفاء ،بريوت – لبنان.2987 -2617 ،
 -28حبو يف امللل والنحل ،ط ،2جعفر سبحاين ،جلنة ادار احلوز العلمية بقم املقدسة.
حرف التاء

 -29اتريخ بغداد ،أمحد بن علي أبو بنر ارطي البغدادي ،دار النت العلمية ،بريوت – لبنان.
 ،ط2616. ،2
قدسي مهر ،فدائيان أهل البيت
 -11التفهيم لشىت املعار واملعاين ،خليل ُ
 -12تكية النفس ،السيد كاظم احلسيين احلائري.
 -11اتريخ دمش  ،احلافظ اي القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا بن عبدهللا الشافعي املعرو اببن
عساكر ،532-699 ،دار الفنر للطباع والنشر والتوزي .
 -17اتريخ الطربي ،حممد بن جرير الطربي ابو جعفر ،ط ،2دار النت العلمية ،بريوت.2613 ،
 -16اتريخ أي الفداء ،امللك املؤيد ا اعيل بن أي الفداء.
 -15اتريخ اليعقوي ،امحد بن أي يعقوب بن جعفر بن وه  ،النات العباسي املعرو ابليعقوي،
ط ،2حتقي عبد االمري مهنا ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت – لبنان2627 ،هـ.
 -14أتم ــالت يف زار وار االنبي ــاء ،حمم ــد مه ـدي اآلص ــفي ،ط  ،2مرك ـ دراس ــات لض ــة االم ــا
قم.
احلسن
 -13اتريخ ارلفاء ،جالل الدين عبد الرمحن بن اي بنـر السـيوطي ،ت 922ه ـ ،حتقيـ حممـد حمـي
الدين ،دار اجليل ،بريوت2618 ،هـ ـ . 2988
 -18تفســري القــرآن النــر (تفســري املنــار) ،حممــد رشــيد بــن علــي رضــا ،ت 2756ه ـ،اويئة املص ـرية
العامة للنتاب.
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حرف الثاء

 -19ث ــور احلس ــن ظروفه ــا االجتماعي ــة وآاثره ــا االنس ــانية ،ط  ،5حمم ــد مه ــدي ــس ال ــدين ،دار
التعار للمطبوعات ،بريوت – لبنان.2938 -2798،
حرف الييم

 -71جام االحادي  ،جالل الدين عبد الرمحن بن اي بنر السيوطي ،ت 922هـ.
حرف الحاء

 -72حليــة االوليــاء ،امحــد بــن عبــد هللا بــن امحــد بــن اســحا االصــبهاين ،ط ،6دار النتــاب العــري،
بريت – لبنان 2615 ،هـ.
 -71احلسن رحيانة النيب بطل االسال ارالد ،كمال معاش.
 -77حلي ــة االبـ ـرار يف فض ــائل حمم ــد والـ ـ األطه ــار  ،هاش ــم البحـ ـراين ،ت ،2219 – 2213
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت – لبنان.
حرف الخاء

 -76ارصائ
العقائدية.

احلسينية ،جعفر التسرتي ،حرره وحقق السيد جعفر احلسيين ،اعداد مركـ األحبـا

حرف الدال

 -75الــدر املن ــور يف التأويــل ابملــأثور ،عبــد الــرمحن بــن أي بنــر ،جــالل الــدين الســيوطي– 869 ،
2665 ،922ه.
حرف الذال

 -74ذخائر العقى ،حم الدين امحد بن عبدهللا الطربي ،القاهر – مصر.2754 ،
حرف الراء

 -73ربي األبرار ،ال خمشري.
حرف السني

 -78سبل اودى والرشاد ،يف سري خري العباد ،حممد بن يوسف الصاحلي الشامي ،ت .961
 -79سنن الرتم ي ،حممد بن عيس بن وس وـو وره بـن موسـ الرتمـ ي ،139 – 119 ،وزار األوقـا
املصرية.
البن هشا أي حممد عبد امللك ابن هشا  ،ت  ،128حتقي حممد حمي الدين
 -61سري النيب
عبد احلميد ،دار الفنر.
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 -62ســري اعــال النــبالء ،ــس الــدين حممــد بــن امحــد بــن ع مــان ال ـ هيب ،ت 368ه ـ، 2736 -
ط ،9حتقي شعي االرنؤطي و -حسن االسد ،مؤسسة الرسالة ،بريوت -لبنان.2997 -2627 ،
حرف الشني

 -61شر ل البالغة ،ع الدين أي حامد عبد احلميـد بـن هبـة هللا ،ابـن أي احلديـد املعتـ يل 584
– .454
 -67شــع االميــان ،امحــد بــن احلســن ارراســاين ،ابــو بنــر البيهقــي ،ت 658ه ـ ،حقق ـ  ،د ـ ـ عبــد
العلي عبد احلميد حامد ،ط ،2منتبة الرشيد للنشر والتوزي ابلراض2617 ،هـ ـ . 1117
 -66شجر طو  ،حممد مهدي احلائري املازندراين ،ط ،1منشورات الشريف الرضي ،قم.2618 ،
 -65الش ـريعة لآلجــري ،حممــد بــن احلســن بــن عبــدهللا ،أبــوبنر اآلجــري البغــدادي ،741 ،مؤسســة
قرطبة2994. – 623 2 ،
 -64شــهداء اإلســال يف عصــر الرســالة ،د -ابـراهيم أيــي ،ط ،2جممـ البحــو اإلســالمية2627 ،
–  ،2997بريوت – لبنان.2997 -2627 ،
حرف الصاد

 -63صحيح مسلم ،مسـلم بـن احلجـاج بـن مسـلم القشـريي النيسـابوري ،دار اجليـل بـريوت ،و -دار
اآلفا اجلديد  ،بريوت.
 -68الص ـ ـ ـ ـواع اارقـ ـ ـ ــة ،أمحـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن حجـ ـ ـ ــر املي مـ ـ ـ ــي املنـ ـ ـ ــي ،ت  ،936 – 899ط ،1منتبـ ـ ـ ــة
القاهر 2945. – 2785،
 -69صحيح ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ التميمي945. – 756 ،
 -51صحيح الب اري ،حممد بن ا اعيل بن ابراهيم بن املغري الب اري.
حرف العني

من املهد اىل اللحد ،حممد كاظم الق ويين.
 -52علي
 -51العقد الفريد ،ابن عبد رب االندلسي.
 -57العوام ،االما احلسن  ،الشيخ عبدهللا البحراين.
حرف الغني

 ،جعفـ ــر نقـ ــدي ،ط ،2مؤسسـ ــة األعلمـ ــي

 -56غ ـ ـ وات ،أمـ ــري املـ ــؤمنن علـ ــي بـ ــن أي طال ـ ـ
للمطبوعات ،بريوت – لبنان ،ت  2627ـ 2991.
 -55غاية املقصد يف زوائد املسند ،للحـافظ علـي بـن أي بنـر بـن سـليمان اوي مـي املصـري القـاهر ،
ت .813
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حرف الفاء

 ،علــي بـن حممــد ابـن امحـد املــالني (ابـن الصــبا )
 -54الفصـول املهمـة يف معرفــة احـوال االئمـة
ت855هـ ،ط ،2مؤسسة األعلمي للمطبوعات،بريوت ـ لبنان2618 ،هـ. 2988 -
 -53فضـائل ارمســة مـن الصــحا الســتة ،مرتضـ احلســيين الفـريوز آابدي ،ط ،6مؤسســة األعلمــي
للمطبوعات ،بريوت – لبنان.2981 -2611 ،
 -58فضــائل الص ــحابة ،امح ــد ب ــن حنب ــل أب ــو عب ــدهللا الش ــيباين ،162 – 446 ،ط ،2حتقي ـ  :د-
وصي هللا حممد عبال ،مؤسسة الرسالة – بريوت2987. -2617 ،
 -59الف ري يف اآلداب السلطانية ،ابن الطقطقي.
حرف الكاف

 -41النام ــل يف الت ــاريخ ،عل ــي ب ــن اي الن ــر حمم ــد ب ــن حمم ــد الش ــيباين املع ــرو ابب ــن األث ــري ،ت
471هـ ،ط ،7در النت العلمية ،بريوت ـ لبنان2628 ،هـ. 2998 -
 -42كن العمال يف سنن األقوال واألفعال ،علي بن حسـا الـدين املتقـي اونـدي ،مؤسسـة الرسـالة،
بريوت.2989 ،
 -41كلمـات االمــا احلســن  ،حممـود الشـريفي ،ط،7معهــد حتقيقـات ابقــر العلــو  ،من مــة
االعال االسالمي ،دار املعرو  ،قم.2995 -2624 ،
حرف امليم

 -47اجملالس السنية يف مناقـ ومصـائ العـرت النبويـة ،حمسـن عبـد النـر االمـن احلسـيين العـاملي،
ط ،7انتشارات الشريف الرضي ،قم ـ ـ ايران2625 ،هـ.
 -46املعجم النبري ،سليمان بن امحد بن ايوب ابو القاسم الطرباين ،ط ،1حتقي محد بن عبد اجمليد
السلفي ،منتبة العلو واحلنم ،املوصل.2987-2616 ،
 -45مسند امحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين ،مؤسسة قرطبة – القاهر
 -44خمتصر الفتاوي املصرية ،بدر الدين أي عبدهللا بن حممد بن علي اربلي البعلي.
 -43منهاج الرباعة يف شر ل البالغة خوئي مري حبي هللا بن السيد حممـد ابـن هاشـم2142،ه ـ-
. 2716
 -48املسرتشد ،حممد بن جرير الطربي ،حتقي أمحد اامودي.
 -49مروج ال ه  ،علي بن احلسن بن علي املسعودي،ت 764هـ ،دار االندلس للطباعة والنشر،
بريوت -لبنان.
 -31امل تصر يف أخبار البشر ،ابو الفداء  /منتبة اهل البيت .
.
 -32موسوعة اطرا احلدي  ،القسم :كت الت ري  /منتبة اهل البيت
 -31مغازي الواقدي ،ابو عبدهللا حممد بن عمر بن واقد الواقدي ،ت .113
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 -37اجمل ـ ـ ـازات النبويـ ـ ــة ،الش ـ ـ ـريف الرضـ ـ ــي614 ،ه ـ ـ ـ ـ ، 2125 -حتقي ـ ـ ـ وش ـ ـ ــر د – ط ـ ـ ـ حمم ـ ـ ــد
ال يين،منشوورات منتبة بصرييت ،قم – ايران.
 -36املنت م يف اتريخ امللوك واالمم ،عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي.
 -35مقتل احلسن ،لل وارزمي.
 -34مقاتـل الطـالبين ،أبــو الفـرج االصـفهاين ،754 – 186 ،ط  ،1املنتبــة احليدريـة ومطبعتهــا يف
النجف االشر 2945. – 2785 ،
 ،حمم ــد مه ــدي احل ــائري ،ط  ،2انتش ــارات
 -33مع ــايل الس ــبطن يف احـ ـوال احلس ــن واحلس ــن
الشريف الرضي.
 -38مقت ــل احلس ــن ،عب ــد ال ــرزا املوس ــوي املق ــر  ،ط  ،5دار النت ــاب االس ــالمي ،ب ــريوت –
لبنان.2939-2799 ،
حرف النون

 -39لضة عاشوراء :رو هللا بن مصطف ارميين( ).
 -81ل احل وكشف الصد  ،احلسن بن يوسف املطهر احللي.
 -82ل ـ البالغ ــة ،ال ــدكتور ص ــبحي الص ــاو ،ط ،7دار النت ــاب املص ــري – الق ــاهر  ،دار النت ــاب
اللبناين – بريوت2992. -2622 ،
 -81ل البالغة ،شر االستاذ األما الشيخ حممـد عبـده ،دار املعرفـة للطباعـة والنشـر – بـريوت –
لبنان.
حرف الواو

 -87وقعــة الطــف ،اي خمن ــف لــوط ب ــن حيــىي األزدي الغام ــدي النــويف ،ت  ،258ط  ،2مؤسس ــة
النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسن بقم املشرفة.2743 ،
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Quranics used in the elegies of Abbas Ben Ali:An
analytic study of the effectiveness of Quranic text in the
elegies of Imam Abbas
()1

م.م مصطفى طارق عبد األمير الشبلي
Assist. lec. Mustafa T. A. Al-Shibli

المستخلص
يتنـاول هـ ا البحـ ابلتحليـل اآلات القرآنيـة املقدسـة الـي ض ّـمنها الشـعراء يف مـراثيهم للعبّـال عليـ
الس ــال  ،وم ــن مثّ املقارن ــة ب ــن النص ــوص القرآني ــة ال ــي ذكره ــا الش ــعراء سـ ـواء كان ــت أح ــدااث أو ش وص ــا
) ،أو قصصا (كقصة مر  ،وأصحاب الفيل) ،وبن مـا جـرى علـ
(كموس  ،وسليمان ،ويعقوب،
أي الفضــل العبــال علي ـ الســال  ،ومــا قــا ب ـ يف واقعــة الطــف ،ومــن مث بيــان ال ـرابط بينهــا وبــن ش ـ
العبال .
ABSTRACT
This research is a technical and academic study that deals with the
analysis of the Holy Quranic verses that poets have included some in their
eulogy pomes written for (AL-Abbas ibn Ali ibnAbitalib (as)), The study we
are about is to compare the Quranic texts quoted by poets whether they
are about people like (Moses, Solomon and Jacob) or an events like
 - 2العتبة العباسية املق ّدسة  /وحد التأليف والدراسات.
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(Mary's story or The owners of the Elephant) with what happened to
Abbas, and what AL-Abbas did in the day of Ashura, and then clarify the
relationship between them and Abbas characteristic.

المقدمة
احلمـد هلل الـ ي جعـل القـرآن منبعـا للعلـم وأصـال لـ  ،ونـورا ال يطفـأ مصـباح  ،ومنهجـا ال يض ّـل سـالن ،
والصال والسال عل خامت األنبياء واملرسلن ،وعل آل الطيبن الطاهرين ،وعل العبد الصـاو البـار األمـن
سيّد وموال أي الفضل العبال ابن أمري املؤمنن.
فـال خيفـ إ ّن أهـل البيـت هـم القـرآن النـاط  ،والعبـال هـو قمـر مـن تلـك األقمـار ،وفـرع مـن ذلـك
األصل ال ي يقول( :أ القران الناط )().1
ومبـا إ ّن القـرآن هـو مصـدر مـن مصـادر اإلوـا الشـعري (للشـعراء( ،ورافـدا أساسـيا مـن روافـد الـن
اإلبداعي ،ومنهال لل ين يسعون إىل إثراء خطاابهتم األدبية ،فقد استقوا من بعـض اآلات القرآنيـة الـي ول َّـل
العبـال  ،وكـان مـن أحـد مصـاديقها ،فجمعـوا مـن خـالل ذلـك بـن القـرآنين الصـامت
هبـا شـ
والنـاط  ،معـربين مـن خـالل الصـور الفنيـة ،والـدالالت املوحيـة ،عـن القـيم القرآنيـة السـامية املتجسـد يف
العبال .
ش
وقـد سـع الباحـ للـدخول يف خضـم هـ ا النـم اوائـل مـن األشـعار الـي قيلـت يف حـ العبـال عليـ
السال من أجل است راج ما خي موضوعي ه ا.
وقُسم عل مقدمة ولهيد يف القرآنية من حي املفهو والداللة ،وبناؤها يف مراثي العبال علي السال ،
ومـن مث املبحـ األول يف منـط القرآنيـة املباشـر اا ّـور  ،وجـاء يف مـوردين األول :القرآنيـة املباشـر اا ّـور
ااور غري ااورية.
ااورية ،وال اين :القرآنية املباشر ّ
أمـا املبحـ ال ـاين فجـاء فقـا علـ الدراسـة القرآنيـة غـري املباشـر اا ّـور  ،وهـو علـ مــوردين األول:
ااور البسيطة ،و ال اين :القرآنية غري املباشر اا ّـور العميقـة ،ومـن مث خالـة يف النتـائ
القرآنية غري املباشر ّ
الي توصل إليها البح .
التمهيد( :القرآنية):
يعد مفهو القرآنية من املفاهيم احلدي ة الي ظهرت عل ساحة األدب العري.
ويتجلـ هـ ا املفهـو يف تعامـل الشـعراء املعاصـرين مـ الـن القـرآين املقـدل مـن حيـ ألـم يقومـون
ابستحضـار الـن القـرآين وإضـافت يف الـن الشـعري ،سـواء كانـت هـ ه اإلضـافة بشـنل مباشـر أو غـري
مباشر.

 - 1ينابي املود ل وي القر .126 /2 :
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حممـد
ويُعد الدكتور (مشـتا عبـال معـن أول مـن طـر هـ ا املصـطلح يف حب ـ املوسـو ب ـ (القرآنيـة يف شـعر ّ
يتوسـل هبـا املبـدع يف تشـنيل نصوصـ
وعرفـ بقولـ )) :القرآنيـة :آليـة مـن اآلليـات الـي
حسـن آل اسـن )،)7
ّ
ّ
اإلبداعية من جهي الرؤا واألنسا (بنية وإيقاعا) حبس ما مرسو يف النتاب املقدل(القرآن))) ().6
والقرآنية تعين ك لك :اإلفاد النصية من لدن الشعراء وغريهم من املبدعن من القرآن النر  ،ويشنل
ه ا املورد املقدل أحد مدارك إنتاجية الن عند الشعراء ال ين رثوا العبال (.)5
وإن مســألة األخ ـ مــن القــرآن النــر هــي ممارس ــة كبــري عريقــة ،لتــد إىل ج ـ ور العصــور اإلس ــالمية
األوىل ،فضــال علـ كــون املــأخوذ منـ نصــا مقدســا ذا أثــر كبــري يف نفســية املرســل واملتلقــي – وال ســيما إذا
كا مسلمن .)6( -
وتُبـو القرآنيـة علـ أسـال اتنـاء النصـوص الشـعرية ،علـ الـن القـرآين املقـدل ،وإذا مـا قـورن هـ ا
املصطلح م غريه من املصطلحات الي تشرتك ابملعو ،جنده أد من جهة الداللـة علـ املفهـو املـراد ،ومـن
جهة أخرى جند ه ا املصطلح حافظ لنا علـ التسـمية املوروثـة للقـرآن النـر  ،وم يـتجن عليهـا) ، (3كمـا هـو
احلال يف التّناص القرآين ،والتّناص الديين.
والـ ي حـدا هبـ ا املفهـو (القرآنيـة) أن ينـون كـ لك هـو تـوفر املماثلـة بـن مـدلويل هـ ه اللف ـة اللغـوي
واالصطالحي ،وعد تعدد دالالت  ،وعد تركيبها مـ لف ـة أخـرى ،فضـال عـن كونـ مصـطلح تراثـي علمـي
( )8
غري مولَّد ،وه ه هي الشروط والقواعد األساسية لوض املصطلح.
وم ينقد ه ا املصـطلح ،أو م يـتهم مـن طبّقـ وعمـل عليـ ابل ـسرقة وذلـك ألنـ يسـتعمل وفـ احلـدود الـي
ر ها نقاد القدام ملوضوع الـسرقة.
فقد جاء يف كتاب(اإلتقـان) للسـيوطي (ت 922ه ـ( ،وعلـي بـن حممـد احلمـوي)ت 873ه ـ) :االقتبـال
من القرآن علـ ثالثـة أقسـا مقبـول ومبـا ومـردود فـاألول مـا كـان يف ارطـ واملـواعظ والعهـود ومـد النـيب
وحنـو ذلـك وال ـاين مـا كـان يف الغـ ل والرسـائل والقصـ وال الـ علـ ضـربن أحـدتا مـا نسـب هللا
تعاىل إىل نفس ونعوذ ابهلل ممن ينقل إىل نفس كما قيل عن أحد بين مروان أن وق عل مطالعة فيها شناية
مـن عمالـ إن إلينـا إاهبـم مث إن علينـا حسـاهبم واآلخـر تضـمن آيـة كرميـة يف معـو هـ ل ونعـوذ ابهلل مـن ذلـك
كقول القائل:
أ حال ال ال
رد ال الاله

الىل عش ال الالاقه
ينط ال الالق م ال الالت

هيه الالات هيه الالات مل الالا توع الالد ن
)(9
العالالالاملون
ذا ليعمال ال
ملثال ال

ر ال الاله
لف ال الاله

 - 7القرآنية يف شعر الرواد :هام  :ص.12
 - 6أتصيل الن .232 :
 - 5أتصيل الن .251 :
 - 4ين ر :أتصيل الن .279 :
الرواد:17.
 - 3القرآنية يف شعر ّ
 - 8املصطلح النقدي.215 -216 :
 - 9اإلتقان يف علو القرآن ،193 /2 :خ انة األدب وغاية األرب.661 :
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وه ا ما عمل علي الشعراء ،فقد ابتعدوا عن ه ا النوع املردود من االقتبال ،وعملوا عل املقبول املبـا ،
وما ابلك إذا كان ذلك االقتبال يف التعبري عن خصائ املوىل أي الفضل العبال ،وش صيت الع يمة .أما
بنائية (القرآنية) يف مراثي العبال علي السال فقد م لت انعطافة جديد  ،عند الشعراء ال ين رثوا العبـال
علي السال  ،وبينوا املواقف البطولية ل  ،وما أبداه يف معركة الطف ارالد  ،،لـ ا كانـت القرآنيـة وسـيلتهم
ل ـ لك ،فقــد هيمنــت عل ـ نصوصــهم ،فربط ـوا بــن الــن والق ـران مــن حي ـ األحــدا  ،والش ـ وص كـ ـ
(موسـ  ،وســليمان) ،والقصـ ك ـ (قصــة اصــحاب الفيــل) وغريهــا مــن آليــات الرمـ  ،واألم ــال ،والــدعاء،
وابتنار الصور  ،مما يشري إىل إمنانياهتم الفنية النبري .
وقـد وضـعنا هـ ا املصـطلح يف الدراسـة وأجرينـاه علـ مراثـي العبـال  ،وسـعينا يف سـبيل الع ـور علـ
النصـوص الشـعرية الـي ختـ موضـوعنا ،وع ـر علـ الن ـري وانتقينـا األصـلح واألروع منهـا وأجرينـا عليـ
الدراسة.
المبحث األول :نمط القرآنية المباشرة المحوّرة:
لقد شنل ه ا النوع من األمناط النسبة األكرب يف مراثي العبال علي السال حي عمد أغل الشـعراء
إىل التعامل م الن القرآين تعامال مباشرا ،واستدعوا من خالل ه ا التعامل النصوص القرآنية وضمنوها يف
قصائدهم.
ويعر ه ا النمط لن ( :أن يعمد الشاعر فيها الستدعاء البنية القرآنية واستضافتها يف خطاب الشعري،
وجعلها ممت جة مع عن طري العملية التصويرية للن القرآين ،لف ا وداللة ،حـ فا وتوليـدا ،تن يفـا وتوسـيعا
( ).(21
ويقســم هـ ا النــوع مــن األمنــاط إىل قرآنيــة مباشــر حمــور حموريــة ،وقرآنيــة مباشــر حمــور غــري حموريــة ،وقــد
اعتمد ه ا يف ه ا التقسيم عل ما طرح الدكتور مشتا عبال معن (.)22
أوالً :القرآنية املبابر املحوّر املحورية:

ص ـ ومعنــاه ،أي :برتكيب ـ وداللت ـ  ،فهــو يستس ــلم
وهــو أن يعمــد الشــاعر إىل الــن ّ القــرآينّ فينقل ـ بن ّ
لرتاكيب ـ فيوظفهــا يف قصــيدت عل ـ مــا هــي علي ـ  ،ولســب ن ول ـ ومــا أراده ،لي ـ ه مع ـ إليهمــا أيضــا يف
أبيات  ،فال جيد املتلقي عناء يف فهم ما يريده الشاعر(.)21
وبتعبــري آخــر أن يتعامــل الشــاعر تعــامال لف يــا ودالليــا ،ولننـ حييــل الــن القــرآين املســتقر واملبــدع إىل
ن قل البناء يفقد بناءات األوىل ،فهو حيور يف األلفاظ ويقد ويؤخر(.)27

الرواد.65 :
القرآنية يف شعر ّ

- 21
 - 22أتصيل الن .287 :
ِّ
مريي.65 :
- 21
ّ
السيّد احل ّ
الديين يف شعر ّ
التناص ّ
 - 27أتصيل الن .287 :
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وقد خ الشعراء يف ه ا املبح عد صفات ألي الفضل العبال علي السال وهي( :الشـجاعة)،
و( و املن لة)و (والدور الرسايل)( ،وانتصار الد عل السيف).
ومــن ا جــل التعبــري عــن شــجاعة العبــال الــي ثبتــت ل ـ يف كــل موقــف مــن مواقف ـ  ،اُ ـ الشــعراء إىل
نصوص خمتلفة من القران ،وألفاظ ،وقص ومن ذلك قول الشاعر (حممد عبد الرضا احلرزي) يف قصيدت
املوسومة بـ (بقيّة السيف):
(البسيط)
ض ال ال ال ال ال ّ ر أرام ال ال ال ال ال جال ال ال ال الالي ً الكف ال ال ال ال ال ًر ابلبلال ال ال ال ال ًالد
الس ال ال ال ال الن ال ال ال ال ًالد
الفض ال ال ال ال يف اجلال ال ال الالود قب ال ال ال ال ّ
ً ()34
الوم قال ال ال ال الالد لال ال ال ال الالق اإل سال ال ال ال الالان يف ركبرال ال ال ال الالد
اليال ال ال ال ال ر

الكر
الب ال ال ال ال ال ال ال ْ
عبال ال ال ال ال ال الالاس ملالّ ال ال ال ال ال الالا أترال ال ال ال ال ال الاله زينال ال ال ال ال ال ال ٌ
الار ل ال ال ال ال الالو دع ال ال ال ال الالي ل ال ال ال ال الالبم
أ ال ال ال ال ال ّالي مثلال ال ال ال ال ال ر ع ال ال ال ال ال ٌ
ب امله ال ال ال ال ال ال رالر ا ر ال ال ال ال ال الالا الل ال ال ال ال ال الالوا ت ال ال ال ال ال الالم
ال ال ال ال ال ال ّالر ر

إ ّن العبـار الشـعرية (قـد ُخلـ اإلنسـا ُن يف وكبو ِّـد) تشـري يف أول وهلـة إىل اآليـة القرآنيـة﴿:لو وقـ ود وخلو وقنوـا
وِّ
نسـا ون ِّيف وكبو وـد﴾() ،25و النبـد يف األصـل مبعـو الشـد ولـ ا يقـال للـو إذا اسـتغلظ تنبـد اللـو وقيـل أم
اإل
و
يصي النبد ،مث اطل عل كل أم ومشقة().24
ويعين ك لك إن هللا خل اإلنسان يف تع ومشقة ،ف ن ينابـد مصـائ الـدنيا وشـدائد اآلخـر  ،ولنـن
ال يتوهم لن ال يقـدر عليـ أحـد ،وهنـا تنمـن العالقـة بـن العبـال عليـ السـال والـن وهـي إذا قـا العبـال
وانتـاش لـواء احلـرب وتقـد لل صـو يف احلـرب ف نـ كـان أخـا احلـرب حـافظ النتيبـة يف يـو النريهـة ،ذلـك
اإلنسان الشديد ،ف ذا تقد ن ل الع اب والعسـر والشـد علـ األعـداء ،ومـن جانـ آخـر ال يتـوهم األعـداء
لن ال يقدر عليهم أحد ،فه ا أبو الفضل ال ي شهد األعداء بشجاعت .
النصن:
ويتضح لنا التواف التا بن رؤية الشاعر والن القرآين من خالل شبنة التعال بن ّ
الشعري
الن ّ
ّ
الن ّ القرآينّ
لقد
قـ ـ ـ ــد
وخلو وقنوا
خل
ِّ
نسا ون
االنسان
واإل و
ِّيف وكبو ود
يف كبد
ـعري عــن األصــل يف الــن ّ األ ّول ســوى بعــض التالع ـ
م يق ـ ّد أو يــؤخر الشــاعر ك ــريا يف ّ
نص ـ الشـ ّ
الـ ي م يـؤدي اىل االحنـرا عـن املعـو فقــد أعـاد الشـاعر تشــنيل الـن ّ القـرآينّ بدرجــة بسـيطة ،يف حــن
أبق عل معناه لدعم ما يريد أن يصل إلي .
ومن الشواهد األخرى عل هـ ا النـوع مـن القرآنيـة يف تصـوير شـجاعة أي الفضـل العبـال  ،قـول
الشاعر السيّد جعفر احللي من قصيد يف ذكر وقعة كربالء وقد خصت ابل كر أاب الفضل العبال :
 - 26موسوعة (شعراء أهل البيت عليهم السال .)www.shoaraa.com
 - 25سور البلد :آية .6
 - 24األم ل يف تفسري كتاب هللا املن ل.118 /11 :
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(النامل)

يه ال ال الالا أ ال ال ال الالو ب ال ال الالين الضال ال ال الالملة تالال ال الالر م
ال ال ال ال الالالبيض تال ال ال ال ال الثلم الرم ال ال ال ال الالا حتطّال ال ال ال ال الم
صال الالموا عال الالت النب ال ال العظال الاليم كمال الالا عمال الالوا
()37
الس ال ال الاليف ينث ال ال الالر املث ال ال الالف ي ال ال الالنظم

الورث مال ال ال الالت أبيال ال ال الاله ال ال ال ال ال اعة
بط ال ال ال ال تال ال ال ال ّ
يل ال ال ال ال الس ال ال الالم ر بش ال ال الالد م ال ال الالت س ال ال الاله
ع ال ال ال الالر امل ال ال ال الالواع ر ال تفي ال ال ال الالد مبعشال ال ال ال الالر
ا صال ال الالاع مطال ال الالب ابجلمال ال الالاجم الكل ال ال ال

م ــن الواض ــح إن الش ــاعر يف البي ــت ال ال ـ ـ ينف ــتح عل ـ ـ قول ـ ـ تع ــاىل ﴿ :وع ـ ـ َّم يـتوس ــاءلُو ون ۞ وع ـ ِّـن النـَّب ـ ـِّ
و
و و و
الو وع ِّ ِّيم﴾( ،)28والشاعر يف ه ا املوض قد تواف لاما م قصدية اآليـة القرآنيـة ،إذا مـا علمنـا ان املقصـود
أن قال( :النبأ الع يم
فقد ورد عن اإلما الصاد
يف اآلية هو اإلما علي بن أي طال علي
()29
علي وفي اختلفوا ال ّن رسول هللا ليس في اختال ) .
 ،فنمــا إن اإلم ــا عل ــي ك ــان
فالشــاعر يعق ــد مقارن ــة بــن اإلم ــا عل ــي وولــده العب ــال علي ـ
صحا لقوم  ،وال ي م يهتد ،وم يسلم ،ضرب بسيف كون ممن ختم هللا عل قلب  ،بل هم صم بنم وه ا
بعد مـا رأى القـو
في اشار اىل قول تعاىل﴿ :صم بنم عمي فهم ال يرجعون﴾( ،)11ك لك العبال
م ـ نص ــيحتهم آلخ ــر حل ــة يف املعرك ــة لن ــنهم م يهت ــدوا إىل س ـواء الس ــبيل ،فانص ــاع خيط ـ يف مج ــامجهم
وكالهم ،وهي صور مجيلة لشجاعة العبال  ،كما إن هناك إشار واضحة للدور الرسـايل واإلرشـادي
ال ي كان للسيّد العبال  ،فقد كان صحا لقوم يف دعوت وم يرد إال ما في خري دنياهم وعقباهم.
وآخــر قــول نـ كره ممـّـا خـ بشــجاعت عليـ للشــاعر ســعيد العســيلي مــن قصــيد يف راثء العبــال عليـ
السال  ،متحداث هبا عن لسان العبال :
(النامل)
جلعل ال ال ال ال ال الالرهم عص ال ال ال ال ال الالفاً ب ال ال ال ال ال الاله مال ال ال ال ال ال ال كوال
الغ ال ال ال الالدر أ ب ال ال ال الالر يف ال ل ال ال ال الالوب ال ال ال الاليم
رأ ا ص ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالارماً مصال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال والً
()13
أك ال الالون ح ال الالدي ل ل ال الالو ع ال الالديم

لال ال ال ال الالو اجهال ال ال ال الالو املهنال ال ال ال الالد يف يال ال ال ال الالدي
لكال ال ال ال الالنهم لال ال ال ال الالف النخي ال ال ال ال ال تس ال ال ال ال ال ا
أان ال ال ال ال ال ي أع ال ال ال الالزت ك ال ال ال ال كمال ال ال الالا م
يش ال ال ال ال الالوي ج ال ال ال ال الالوج الغ ال ال ال ال الالادريت ال ال ال ال الالدج

لق ـ ــد وظ ـ ــف الش ـ ــاعر بقولـ ـ ـ ( :جلعل ـ ــتهم عص ـ ــفا بـ ـ ـ م ـ ــأكوال) اآلي ـ ــة القرآني ـ ــة﴿ :فجعله ـ ــم كعص ـ ــف
مأكول﴾( ، )11متم لة بقصة أصحاب الفيل ،والشاعر قد عمد إىل ه ه القصـة ،وحـور بعـض األلفـاظ يف
اآلية ،للداللة عل الشجاعة الي كان ميتلنها العبـال ،فهـو جعـل النفـار يف يـو الطـف كـ رع أكـل حبـ
وبقي تبن  ،كما فُعل ذلك لصحاب الفيل ،ال ين ارسل عليهم هللا طري ااببيل ترميهم حبجار من سجيل،
 - 23سحر اببل وسج البالبل.671-619:
 - 28سور النبأ :آية 2و.1
 - 29شواهد التن يل لقواعد التفضيل.628/1 :
 - 11سور البقر  :آية .28
 - 12كربالء (ملحمة ادبية اترخيي .521 )...
 - 11سور الفيل :آية .5
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فهو يرسم لنا صور للعبال معرب  ،وال ينتفي ب لك للتعبري عن شجاعت بل اضافة إىل كون العبال رمـ
النفــار وجعلهــم كعصــف مــأكول ،هــو كــان يشــوي وجــوههم بقول ـ ( :يشــوي وجــوه الغــادرين حب ـده) ،في ـ
ِّ
اشار إىل قول تعاىل ﴿ :وقُ ِّل و ِّ
ِّ ِّ ِّ
ن و را
احلو ُّ م ون وربِّّ ُن وم فو وم ون وشاءو فوـ وليُـ وؤم ون وووم ون وشاءو فوـ وليو ون ُف ور إِّ َّ أ ووعتو ود و لل َّالم و
و
و
ِِّّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت ُم ورتوـ وفقا﴾(.)17
اء
س
و
اب
َّر
الش
س
ئ
ب
وه
ج
و
ل
ا
ي
و
ش
ي
ل
ه
م
ل
ا
ك
اء
مب
ا
و
ث
ا
غ
ـ
ي
ا
و
ي
غ
ت
س
وحا وط هب وم ُسورادقُـ وها ووإِّ ون يو و و ُ ُ و ُ و و و ُ و و و و ُ ُ و و و و ُ و و و و
أو
ففي إشار واضحة إىل الشجاعة الفائقة الي أبداها أبو الفضل العبال يو الطف.
أمــا مــا خيـ من لتـ الرفيعــة عنــد هللا ســبحان وتعــاىل فقــد قــال الشــيخ عبــد الواحــد امل فــر مــن قصــيد
بعنوان (امل ارات األربعة ألي الفضل العبال ):
(البسيط)
ابب احلسال ال ً
ني أب الالو الفضال ال ب الالت حيال الالدر
عم رره ال ال ال ال ال الالا
ثمث ال ال ال ال ال الةٌ برب ال ال ال ال ال ال ً
الوع الط ال ال ال ال ال ال ًّ
الف ّ
ً
ً
ص ال الالب ر مثال ال ال ر بي ال الالر هللا ال الالا هب ال الالا
مال ال ال ال ال الزار كفي ال ال ال ال الاله مع ال ال ال ال الالر ٌ مش ال ال ال ال الالهدج
الواب حال ال ال ال ً
الوك عل ال ال ال أبال ال ال ً
ضرته
ت ال الالرى امللال ال ال ر

الاد ل ال ال ال ال ال الاله أ ال ال ال ال ال ال ال مال ال ال ال ال ال الزارات
هللا ال ال ال ال ال ال ر
ابلزائال ال ال ال الالريت ال ال ال ال الالرداً عن ال ال ال ال ال رد ال ال ال ال ال ً
الامات
ًمال ال الالت ك ال ال ال ال ال الالت أانس ْأه ال ال ال حاجال ال ال ً
الات
ٌ
م ال ال ال ال ال ال ال الالمذ زّا ًرجً يف كال ال ال ال ال ال ال ال ال أ ق ال ال ال ال ال ال ال الالات
()14
ترمال ال ال الالي بري ال ال ال ال ً
الان لي ال ال ال ال ينال ال ال الالات

لقد شب الشاعر م ار العبال علي السال ببيت هللا ،واستعان للفاظ القران ،مضمن اآلية القرآنية:
﴿وأذن يف النــال ابحل ـ أيتــوك رجــاال وعل ـ كــل ضــامر أيتــن مــن كــل ف ـ عمي ـ ﴾( .)15مشــري إىل
معناها املقصود ،مشبها هبا م ار العبال  ،إذن ف يراد (من ،كل ،فـ  ،أ ل) ،واملعـو وهـو حـ بيـت
هللا إذا أعلــن وقت ـ  ،فالنــال يؤتــون إلي ـ مــن كــل حــدب وصــوب ،هــو قرآنيــة مباشــر دائــر يف دائــر الــن
القرآين.
وقــد اســتعمل الشــاعر بعــض الفــاظ الق ـران لتقري ـ فنرت ـ م ـ بعــض التحــوير والتقــد والتــأخري لنــي
يتناس م البيت الشعري ولتوضيح ذلك ن كر التعالي اآلتية:
الشعري
الن ّ
ّ
الن ّ القرآينّ
وأذن يف
النال ابحل أيتوك رجاال وعل كل ضامر أيتن
ِّمن
من
كل
كل
فو
ف عمي
ل
أ خ
فالشاعر أخر بعض األلفاظ واستعمل (أ ل) بدل (النال) كما يف الن القرآين.

 - 17سور النهف :آية .19
 - 16بطل العلقمي.184/7:
 - 15سور احل آية.13 :
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أما عن وج التقارب بن بيت هللا وم ار العبال  ،فنما إن فضل النعبة واستحباب الن ر إليهـا
والبنـاء حووــا وفيهــا وفضــل مــا يتعلـ هبــا مــن الــركن واملقــا أكدتـ الن ــري مــن الــرواات( )14فالعبــال
يقصد ابل ار ويطا ب ويتربك في كمـا يتـربك بـركن البيـت األع ـم ويلـ م كمـا يلـ م احلجـر األسـود ويلتـ
()13
ويستلم كما ميسك امللت ويستلم ركن احلطيم.
وفضال عن ذلك إن العبال أصبح ابب من أبواب هللا يف الدنيا ،فهو ابب معنوي وروحـي إىل مدينـة
املعن ــوات ،واملع ــار والروحاني ــات والفض ــائل ،وإىل حص ــن اإلمي ــان والتق ــوى والق ــرب إىل هللا تع ــاىل ،وإىل
(.)18
وإىل أوليائ
رسول
ومــن الشـواهد األخــرى الــي ركـ ت علـ بيــان الــدور الرســايل للعبــال عليـ الســال قــول الشــاعر (فــاهم
هاشم حممد العيساوي) يف قصيدت (سبحان جودك):
(النامل)
بيضال ال الالاء مال ال الالت ق ال ال الرأ ارتفاع ال ال ال أب ال ال الالصرك
س ال الالب ان ربال ال ال كي ال الالف ال الالاء ص ال ال ّالورك
()19
لال الالوال ا سال الالكاب لل سال الالني ال الالدرك

عب ال ال الالاس ال ال الالوق الط ال ال الالف كن ال ال الالر ام ال ال الالة
قم ال ال ال ال الرا يال ال ال ال الالوزع يف السال ال ال ال الالماء أصال ال ال ال الالابعا
مال ال الالا قال ال الالا رب ال ال ال للممئكال ال الالة اس ال ال ال د ا

إ ّن القارئ للعبار الشعرية (ما قال ربك للمالئنة اسجدوا) ،توحي ل من أول قراء لقول عـّ وجـل:
ِّ
َِّّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ين﴾( ،)71ولنــن
ـيس أو و وو و
﴿ ووإِّ وذ قُـ ولنوــا ل ول وم والئ ونــة و
ـج ُدوا آلو ود و فو وسـ و
اسـ ُ
اســتو ونبوـور وووكــا ون مـ وـن الو ونــاف ِّر و
ـج ُدوا إال إبولـ و
الشاعر لني يتناس الوزن ،تـصر ببعض األلفاظ وح اآلخر فاستبدل (وإذ) بـ (ما) النافيـة ،وقرلـا
ب ــ(لوال) ال ــشرطية وح ـ (آد ) لل ـضرور الشــعرية وجعل ـ مقــدر عنــد الســام كون ـ واضــح املعــو ،ونف ـ
 ،لــوال املوقــف البطــويل ،والتفــاين الـ ي قدمـ العبــال يف ســبيل اإلســال  ،واملعــو إن هللا
السـجود آلد
جعــل لإلنســان من لــة كبــري  ،وفضــل علـ ســائر امل لوقــات ،للمواقــف وارصــائ والــدور الـ ي يقــو بـ ،
لـ لك أمــر املالئنــة أن تســجد لـ تقــديرا لـ  ،هـ ا علـ حنــو العمــو  ،أمــا علـ وجـ ارصــوص ففيـ اشــاره
عل سائر ارل  ،وممّا يؤكد ه ا املعو ما ورد عن رسول هللا َّ :
(إن هللا
لتفضيل أئمة أهل البيت
تبارك وتعاىل خل آد فأودعنـا صـلب وأمـر املالئنـة ابلسـجود لـ تع يمـا لنـا وإكرامـا ،وكـان سـجودهم هلل
إكرامــا وطاعــة لنوننــا يف صــلب  ،فنيــف ال ننــون أفضــل مــن املالئنــة وقــد
ع ـّ وجـ ّـل عبوديـّـة وآلد
()72
سجدوا آلد كلَّهم أمجعون) .
فمن ذلك قول الشاعر (سـيف الـ حباوي) ،يف
أما خي االنتصار ال ي كان للحسن والعبال
قصيدت (راحل إىل البياض):
 - 14ين ر :جام أحادي الشيعة.42 /21 :
 - 13بطل العلقمي.187/7:
 - 18ارصائ العباسية.99 :
 - 19اجلود.211 /7 :
 - 71سور البقر  :آية .76
 - 72الرسائل األمحدية.237/2 :
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(البسيط)

مث ال ال ال ال ال الف ال ال ال ال الرا ال ال ال ال ال ر يف سال ال ال ال الالامره
تلال ال ال ال ال ال ال االانجيال ال ال ال ال ال ال  :أر ا معل ال ال ال ال ال الالة
ارق ال ال ال ال طال ال ال الالاك ال ال ال الاليم ،أر حريتال ال ال الاله
ا مني ال ال ال الالات اعطه ال ال ال الالا ال ال ال ال الالاء علوي ال ال ال ال ال
ال ال الالصر م ال الالت هللا جن ال الالد م ال الالا هنالال ال ال مه ال ال ال

دراسة حتليلية لفاعلية النص ال رآ يف مراثي العباس

حيال ال الالث اجل ال ال الرا  :ر د تنال ال الالز السال ال الالورا
لكال ال ال الالت قنادي ال ال ال ال ال ال ال الالور هللا يال ال ال الاله تال ال ال الالرى
قالد رشالر عنال صالبا تسال الصال را
ال ال ال ال الةً ،ل سال ال ال الالم ر ال ال ال الالا امل ال ال ال ال الظف ال ال ال الرا
()11
الالز م الالر قريالالب مالالت ر اك سالالرى

اّللِّ ووفو ـ ـ وـت خح قو ِّري ـ ـ خ ووبو ِّّشـ ـ ِّـر
صـ ـ خـر ِّمـ ـ وـن َّ
البيـ ــت األخـ ــري يف املقطوعـ ــة ينقلـ ــك مباشـ ــر إىل قول ـ ـ تعـ ــاىل﴿ :نو و
ِّ ِّ
وكل من شارك
ن﴾( ،)77ويف الن إشار إىل االنتصار ال ي حتق عل يد احلسن والعبال
الو ُم وؤمن و
يف معركة الطف.
بنل مواقف و ل كلتا احلسنين :غلبة السيف عل ال لم ،وغلبـة الـد علـ
وقد انتصر العبال
السيف ال ام ،وفاز هو ومن مع ابلشهاد العليا  ،فهو نور يضـ إىل اآلن وم يسـتطي ظلـم التحريـف أن
يغطي .
ثانياً :القرآنية املبابر املحوّر غري املحورية:

األول (القــرآينّ) فيــأيت برتاكيب ـ ولنــن بتوظيــف جديــد؛ أي :داللــة
وهــو أن يعمــد الشــاعر إىل الــن ّ ّ
أخرى ،وهي مرحلة أعل يف التوظيف مـن القرآنيـة املباشـر ااـور ااوريـةّ ،أمـا يف هـ ه القرآنيـة فـ ّن األمـر
يتوقــف عل ـ درجــة واحــد وهــي الــن ّ دون ااوريــة ،وذلــك أل ّن االستســال للــن ّ يف احلالــة األوىل كــان
عل درجتن وهي الن والداللة.
()76
الشعري للن ّ القرآينّ ،ومن مثّ االحنرا إىل مقصديّة خمتلفة) .
وهي (تقو عل جمارا الن ّ
ّ
ومـن ارصــائ العباســية الــي صــورها الشــعراء مـن خــالل القرآنيــة يف هـ ا املبحـ هــي( :الشــجاعة)،
(من لة العبال عند احلسن)( ،دروه الرسايل).
()75
فممـا ورد عـن شـجاعت قـول الشـاعر(حممـد عبـد الرضـا احلـرزي)  ،يف قصـيدت املوسـومة ب ـ (بقيّـة
السيف):
(البسيط)
أ دي ال ال ال ال ال ًاله حمرش ال ال ال ال الالداً ي ال ال ال ال الالدعو حملرش ال ال ال ال ال ًالد
ً ()16
الر ه ال ال الالو هللا مل يولال ال ال ال ْد مل يل ال ال الالد
قال ال ال ال ْ

ج الالاء يع الالد الىل ج الالي الع الالدى ض الالباً
الوم ارتال ال ال الاله
لال ال ال الالو رأتْال ال ال الاله النصال ال ال الالارى يال ال ال ال ر

ونلحظ يف ه ا الـن العبـار الشـعرية(م يولـد وم يلـد) تشـري يف أول وهلـة إىل اآلات القرآنيـة﴿ :قُ وـل ُه وـو
ِّ
وح خد﴾().73
وح خد َّ
َّ
اّللُ َّ
الص وم ُد ومو يول ود ووومو يُولو ود ووومو يو ُنن لَّ ُ ُك ُفوا أ و
اّللُ أ و
 - 71اجلود.211 /6 :
 - 77سور
 - 76خصائ األسلوب يف شعر املديح عند السيد احلِّ
مريي.212 :
ّّ
ّ
 - 75مرت ترمجت  :يف هام رقم.27 :
).
 - 74موسوعة (شعراء أهل البيت www.shoaraa.com
 - 73سور اإلخالص :آية .6 – 2
الصف :آية .27

95

العدد10 :

والعبار فيها مبالغة وإفراط ،وهي خمالفة للمراد من اآلية القرآنية ،وهو التأكيد عل اثبات وحدانية هللا
تع ــاىل ،واإلخ ــالص يف عبادت ـ والتوجـ ـ اليـ ـ وح ــده ،وانـ ـ ال يقص ــد يف احلـ ـوائ غ ــريه ،وتن ي ـ ع ــن ــات
ااــداثت ،وهنــا ينمــن اإلحنـرا عــن الــن املقــدل ،مــن حيـ ان الشــاعر نقــل الـن ّ القـراين مــن واقعـ
ولنن ابست مار النلمات والرتاكي نفسها.
األول إىل واق جديد وهو العبال
ّ
فمـن الناحيـة العقائديـة يف البيـت الشـعري نلحـظ هنـاك تنـافرا ات بـن اآليـة القرآنيـة(م يلـد وم يولـد)،
والعبار الشعرية(هو هللا) ،فهي قرآنية غري حمورية كولا بعيد عن حمور اآلية ،وه ا خيل ابلعقيد اإلسالمية،
لنـون اآليـة تفيـد اختصـاص األلوهيـة ابهلل عـ ا ـ  ،ووحدتـ فيهـا وحـد تليـ بسـاحة قدسـ تبـارك وتعـاىل،
وتستبعد إمنان فرض العدد ،لنن التعليم القرآين ينفي ذلك ألن ي بت من الوحد ما ال يستقيم معـ فـرض
أي ك ر ولاي ال يف ال ات وال يف الصفات ،وكـل مـا فـرض مـن شـيء يف هـ ا البـاب كـان عـن االخـر لعـد
احلد ف ات تعـاىل عـن صـفات  ،وكـل صـفة مفروضـة لـ عـن األخـرى ،تعـاىل هللا عمـا يــشركون ،وسـبحان عمـا
( )78
يصفون .
والعبـار (م يلـد) تعـين م خيـرج منـ شـيء ك يـف ،كالولـد ،وال سـائر األشـياء الن يفـة الـي ختـرج مـن
امل لوقن(،وم يولد) أي وم يتولد مـن شـيء ،وم خيـرج مـن شـيء ،كمـا ختـرج األشـياء الن يفـة مـن عناصـرها،
كالشـيء مـن الشـيء ،والدابـة مـن الدابـة ،والنبـات مـن األرض ،وهـ ه مـن الصـفات األلوهيـة اراصـة ابهلل
النر ().79
العبال من ابب التع يم للش
سبحان وتعاىل ،واطالقها عل ش
وفضـال عـن ذلـك إن الشـاعر يتحـد عـن لسـان حـال النصـارى الـ ين هـم موحـدون يف عـن الت ليـ
وي عنون مـن الوحـد وحـد عدديـة ال تنفـ الن ـر مـن جهـة أخـرى فهـم يقولـون :إن األقـانيم (األب واالبـن
والرو ) (ال ات والعلم واحليـا ) ثالثـة وهـي واحـد كاإلنسـان احلـي العـام فهـو شـيء واحـد ألنـ إنسـان حـي
عام وهو ثالثة ألن إنسان وحيا وعلم.
وهـ ا املعــو جنــده مؤكــدا يف قولـ تعـاىل﴿ :وقوالوــت النَّصــارى الوم ِّسـيح ابــن ِّ ِّ
ـك قوـ وـوُوُم ِّلوفو ـ وـو ِّاه ِّه وم
اّلل ذول و
و و و و و ُ وُ ّ
َّ ِّ
ي ِّ
ِّ
وا يـُ وؤفو ُنو ون ﴾). (61
اّللُ أ َّ
ُو
ين وك وفُرواو من قوـوب ُل قواتوـلو ُه ُم ّ
ضاه ُؤو ون قوـ وو ول ال و
وال خيفـ إ ّن النصـارى ذهبـوا إىل القـول ل ّن املسـيح ابـن هللا مسـتدلن علـ ذلـك مـن خـالل تولـده عليـ
ت الويـهود ع يـر ابن ِّ
ِّ
ِّ
ـيح ابو ُـن
اّلل ووقوالو و
السال من غري أب .قال هللا سبحان وتعاىل ﴿ :ووقوالو و ُ ُ ُو وخ و ُ ّ
ت الن و
َّص (وار62ى) الو ومس ُ
َّ ِّ
اّللِّ ذولِّك قوـوُوم ِّلوفوـو ِّاه ِّهم ي ِّ
ِّ
وا يـُ وؤفو ُنو ون ﴾ .
اّللُ أ َّ
ّ و وُ و وُو
ين وك وفُرواو من قوـوب ُل قواتوـلو ُه ُم ّ
ضاه ُؤو ون قوـ وو ول ال و
ظن السيّد املسيح كان رجل عباد ونسـك وآخـر فحسـ  ،بـل انـ كـان رجـل ثـور ضـد
ولقد توهم من ّ
ال لم واالستبداد واحلنا الفاسيدين ،وان ع ب وطرد وهجر يف سبيل الرسالة الدينية الي حتد ثور تغريية
يف شىت مناحي احليا ). (61
 - 78تفسري املي ان.92 – 91/4 ،796/2 :
 - 79جمم البيان.688 /21 :
 - 61سور التوبة :آية.71 :
 - 62سور التوبة :آية.71 :
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ومن هنا نفهم مقصد الشاعر ان النصارى ملـا رأوا مـا لعيسـ مـن ارصوصـيات ،والنرامـات والشـجاعة،
قالوا ه ا ابن هللا.
العبـال يـو غارتـ ورأوا مـا لـ مـن النرامـات والفضـائل و
ولنـن هـؤالء النصـارى إذا رأوا شـ
ارصائ  ،قالوا ه ا هو هللا ،والتعبريان (ابن هللا) (هو هللا) جمازان يراد منهما التع يم مـن الشـاعر لشـ
العبال .
اب
ومـن جانـ ان النصـارى إذا رأوا العبـال وهـو أبـو الفضـل والفضـائل ،قـالوا هـ ا (هـو هللا) اي هـو خ
لسـيد املسـيح وأص خـل يف الفضـائل والشـجاعة ،وهـو الـ ي اسـتق منـ املسـيح ،وذلـك النبهـارهم بش صـ
النر .
ولنــي يتضــح مــا تقــد مــن التعــال بــن رؤيــة الشــاعر والــن القــرآين مــن خــالل شــبنة التعــال بــن
النصن:
ّ
الشعري
الن ّ
ّ
الن ّ القرآينّ
قل هو هللا
قالت هو هللا
م يلد
م يولد
وم يولد
وم يلد
األول إىل
فــنلحظ الشــاعر مـ حماف ت ـ عل ـ امللفــوظ القــد لآليــة نقــل الداللــة مــن صــورهتا يف الــن ّ ّ
صور جديد يف الن ّ ال اين يلغي تشنيل مفردات سابقة ويرسم صورا جديد .
ومــن الش ـواهد األخــرى عــن شــجاعت ق ــول الشــاعر الســيّد مهــدي احللــي يف قصــيد انش ــأها يف راثء
العبال :
(النامل)
الني عال ال ال الالاس
ال ال ال الا ً الكفال ال ال الالا الت حال ال ال ال ر
يف كال ال ال الالف (حي ال ال ال الالدر ) ال ال ال الالديد الب ال ال ال الالاس
مال ال الالت ذل ال ال ال الطال ال ال ً
الود العظال ال الاليم الراسال ال الالي
بًيًال ال ال ال ال ًالد الال ال ال ال الالورى م طوع ال ال ال ال الةر ا ف ال ال ال ال الالاس
()41
ال ال ال ال ال ال ا الىل أم الس ال ال ال ال الالماء ر اس ال ال ال ال الالي

ال ال الالرج النع ال ال الالاس عي ال ال الالو رن أب ال ال ال ال
شال ال ال ال
الائم سال ال ال ال الاليفه ،م ال ال ال ال ال س ال ال ال ال اللّه
ك ال ال ال ال ال ن قال ال ال ال ال ر
ً
الامخ سال ال ال ال الاله
ملال ال ال ال الالا رأى ا عال ال ال ال الالداء ال ال ال ال ال ر
الدت
ال
ال
الت
الاء مل ال ال
ْ
دع ال الالوا الن ال الالاء ،ال جن ال ال ر
ً
ال الرأ ا ق الالد ا س الالد الفض الالاء كال ال ن م الالت ال ال ال

نلحــظ يف ه ـ ا الــن الشــعري اآلي ــة القرآنيــة ﴿ وكــم أوهلونونوــا ِّمــن قو ــبلِّ ِّهم ِّمــن قو ــرون فوـنوــادوا ووال ِّ
ـن
و و
ت حـ و
وو و و
و ( ّ)65و
ومنوـ و
عنــد دخول ـ
ـاص﴾( ،)66معنــاه الت حــن ف ـرار مــن الع ـ اب ،وقيــل :املنــاص املنجــا فالعبــال
ساحة امليدان جعل النعال حيوي عيولم بسيف  ،فصاروا ين رون اىل العبال ن ـر املغشـي عليـ او املغمـ

 - 61ين ر :حيا السيّد املسيح يف القرآن النر .149 :
 - 67ديوان السيد مهدي احللي.196 -191/ 2:
 - 66سور ص :آية.7:
 - 65التبيان يف تفسري القرآن.561/8 :

93

العدد10 :

اىل ساحة امليدان وقالوا ليس اآلن وقت النعال بل هو وقت الفرار
علي  ،استغاثوا عند ن ول العبال
من املوت ال ي سيلح بنا ،ومن الع اب ال ي وق علينا.
فهم كما يقول السيّد جعفر احللي:
(النامل)
ال ال ال ال الرأ ا أ ال ال ال ال الالد ثبال ال ال ال الالا م أن يهزمال ال ال ال الالوا
الال ال ال ال ال ال ال ال الالر رأسال ال ال ال ال ال ال الاله الالمر ال ال ال ال ال ال ال الالد

ثال ال ال أب ال الالو الفضال ال ال الف ال الالوارس كص ال الالا
م ال ال ال ال ال ال ال ال الالاكر ذ س لال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله مر ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدا

)(46

ويف الواق الم توتـوا عنـدما ظنـوا إلـم يسـتطيعون الفـرار مـن الغضـ الـرابين وقـالوا اآلن وقـت الفـرار،
ولننهم وجدوا االرض والسماء قد ُسدت امامهم فاستسلموا للموت ااتّم عليهم.
ويف ال ــن إش ــار واض ــحة للموقـ ــف البط ــويل الش ــجاع للعب ــال  ،فهـ ــو يف تقدم ـ ـ حن ــو االعـ ــداء
ال ي يفر من املوت يف ساحة املعركة.
كالش
كما يقول السيّد جعفر احللي:
(النامل)
ك منال ال ال ال الالا هال ال ال ال الالو ابلر ال ال ال ال الالدم يسال ال ال ال الاللم

لال ال ال ال الاله الىل اإلقال ال ال ال الالدام سال ال ال ال الالرعة هال ال ال ال الالارب

)(47

فهو امل ل األعل للشجاعة ووصفها األكمل ونعتها األمتّ.
ولتوضيح االختال بن اآلية والن الشعري ن كر ه ه التعالي اآلتية:
الن ّ الشعري
الن ّ القرآين
والت
والت
حن
حن
نعال
مناص
فـنلحظ بعـد ان ضـ ّـمن الشـاعر معـو اآليــة وهـو الفـرار ،احنــر وينمـن هـ ا االحنـرا ابسـتبدال كلمــة
(مناص) والي تعين (املنجا ) اىل كلمة (نعـال) ،فضـال عـن ذلـك االخـتال املوجـود بـن معـو النلمتـن
العبال .
وداللتهما ،فالشاعر طور يف املعو واضا إلبراز املوقف البطويل لش
 ،فمــن ذلـك قــول الشـاعر الشــيخ عبـد احلســن احلــوي ي
أمـا مــا خيـ من لــة العبـال عنــد احلسـن
عل لسان اإلما احلسن :
راثيا العبال بن علي
(النامل)
الدب أ ْع ال ال ال ال ال ًو (بكال ال ال ال الالر أصال ال ال ال الاليم)
ال ال ال ال ال ٌ
قل ال ال الاليب بال ال ال ال ر الصال ال ال ال اجلميال ال ال ال ر مج ال ال الاليم
يعال ال ال ال الالود جسال ال ال ال الالم ابلال ال ال ال الالدماء ال ال ال ال الاليم
ب ال ال الالدان علال ال ال ال ج ال ال الاله الص ال ال الالعيد ج ال ال الالديم

ال ال ال ال ال ال الالدبنه حي ال ال الالث ال ّال ال ال ال لله ال ال الالدى
أأ ال ال ال ّالي بع ال ال ال رد مجال ال الالا ً جه ال ال ال ال يال ال الالرى
ت الضي أ ر علال الظمالا الا ي احلشالا
الاهدت
أرج ال الالو احلي ال الالا أعي ال الالين لال ال ال ال ال ْ

 - 64ديوان السيّد جعفر احللي.671:
 - 63ديوان السيّد جعفر احللي.672:
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الدرها
رمال ال الت ذا يص ال الالون م ال الالت الف ال الالوا م ال ال ر
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يك ال ال ال ال ال الالون يف لبا ال ال ال ال ال الالا مال ال ال ال ال ال ال موال

()48

املقــدل مباشــر وهــو قول ـ (بنــر واصــيال) ،وقــد ورد ه ـ ا اللفــظ يف

نلحــظ ان الشــاعر ضــمن الــن
اآلات القرآنية التالية:
()69
﴿وقوالُوا أ ِّ
اطري واأل َّوولِّن ا وكتوـتوـبـها فو ِّهي لُولو علوي ِّ بنور وأ ِّ
وصيال﴾
و (و
و
وو ُ و و
و
وس ُ
)51و و
﴿وسبِّحوه بنور وأ ِّ
وصيال﴾
و وّ ُ ُ ُ و و
()52
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
﴿لِّتُـ وؤِّمنُوا ِّاب َّّللِّ ووور ُسول ووتـُ وعّ ُروهُ ووتـُ ووقُّروهُ ووتُ وسبّ ُحوهُ بُنوور ووأوصيال﴾
()51
ك بنور وأ ِّ
﴿واذو ُك ِّر و ِّ
وصيال﴾
اس وم وربّ و ُ و و
و
()56
()57
والبنر  :أول النهار إىل طلوع الشمس  ،أما األصيل :فهو ما بعد ال ـعصر إىل املغـرب  ،واملعـو
يف اآلات القرآنية دار حول (اإلمالء ،والتسبيح ،وال كر) ،وإذا ما علمنا إن الشاعر قصد الندب والبناء
والعويل ،نلحظ االختال التا يف املعو وان حصل االتفا يف اللفظ ،فـاالختال وارد مـ املعـو العـا
لآلية.
بعــد فقــد أخيـ العبــال ظـ ّـل يندبـ طيلـة الوقــت،
واملعــو إن اإلمــا املعصــو احلســن الشــهيد
صريعا بن ومحلـ
ملا رأى العبال
وقد أكدت الرواات ه ا املعو فقد روي ان االما احلسن
اىل اريمة وقال( :اآلن اننـسر ظهري وقلت حيلي)(.)55
ورآه مقطوع اليدين من ال ندين ،مفضو اوامة فأستاء ل
وقف عند أخي العبال
فاحلسن
وأحرت قلب ح وترقرقت عربت وجدا علي .
وال شك إن من أجـرى افتقـاده دمعـة احلسـن الصـبور وأسـبل مصـاب عـرب اإلمـا األي الغيـور ،هـو يف
أع ــم الــدرجات ـوا وارتفاعــا وأ اهــا مف ـرا ،فهــو يســتح ان تســتدر الع مــاء علي ـ حل ـ أجفالــا،
وتبني علي بدل الدموع دما.
فنجــده بقــول الشــاعر (مهــدي النهــريي) يف
أمــا مــا خي ـ الــدور الرســايل ال ـ ي قــا ب ـ العبــال
قصيد (واقف عل شرفة املعو):
(الطويل)
علال ال ال ح ال الالر ا ح ال الالمم ين ال الالوي ا ال ال الالضرارج
يبرك ال ال ال ال ال ال ال الالر ا ال ال ال ال ال ال ال الالياء مثّ يعا ه ال ال ال ال ال ال ال الالا
ل ال الالد جال الالاء مال الالت أقص ال ال املدينال الالة ال الالاعراً

 - 68ديوان احلوي ي.233-235/ 1:
 - 69سور الفرقان :آية.5 :
 - 51سور األح اب :آية.61 :
 - 52سور الفتح :آية.9 :
 - 51سور اإلنسان :آية.15 :
 - 57القامول الفقهي62 :
 - 56اجلام ألحنا القرآن /5 :هام .721
 - 55حبار األنوار.61 /65 :

اليب جال ال ال ال ال ال ال الرارج
ال ال ال ال ال ال ال ال ابمل ال ال ال ال ال ال الالاء الن ال ال ال ال ال ال ال ّ
لرنم ال ال ال الالو كا ال ال ال الالاء يب ال ال ال ال ال ابركالال ال ال الالارج
ال ال الالارس يف صال ال الالمر الوجال ال الالوج ا رشال ال الالارج
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العدد10 :

اللي ال ال ال الاله ال ال ال الالواً اس ال ال ال الالرطا م ال ال ال الالدارج

ب ال ال الاله آم ال ال الالت النخال ال ال ال العراق ال ال الالي ا رمال ال ال ال

()56

ان الشــطر األول مــن البيــت ال ال ـ (لقــد جــاء مــن أقص ـ املدينــة شــاعرا) ينبئنــا مــن أول وهلــة بقول ـ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ن﴾(.)53
ص الو ومدينوة ور ُج خل يو وس وع قوا ول وا قوـ وو اتَّبِّ ُعوا الو ُم ور وسل و
تعاىل ﴿ :وو وجاءو م ون أوقو و
وهناك عالقة ل يل بيـاين بينمهمـا واقتبـال بالغـي واضـح ،فالشـاعر يشـب العبـال  ،بـ لك الرجـل
ال ي جاء من اقـص املدينة هادا و صح لقوم  ،ويف ذلك أتكيد واضح علـ الـدور الرسـايل الـ ي كـان
ميارس العبال .
المبحث الثاني:نمط القرآنية غير المباشرة المحوّرة:
لغوي جديد)  ،وأل ّن القرآن هو
ومعناها (أ ّن يستلهم الشاعر لف ة أو لف تن لتوظيفهما يف ان ا
ّ
 ،فقـد هـيمن علـ ذاكـرهتم ،فسـرعان مـا حتـال ذاكـرهتم علـ
املصدر االول امللهم لشـعراء أهـل البيـت
آية من آات القرآن أو سور من سوره ،جملرد أن تتلقـف أذ ه كلمـة أو كلمتـن ممّـا يـدور يف هـ ا النتـاب
املق ّدل.
يف القرآنيــة غــري املباشــر  ،خمتلفــة املســتوات مــن حيـ
ويف طــور حب نــا هـ ا وجــد مراثــي العبــال
تغي الن القرآين ،فهناك تغي بسيط ،وهناك تغي عمي .
()58

أوالً :القرآنية غري املبابر املحور البسيطة:

ويعين ه ا النوع ان حيشر الشاعر لف ة واحـد مـن الفـاظ القـران النـر يف عباراتـ الشـعرية ،وإ ّن هـ ا
امللفوظ الواحد يقو بدور اإلشار إىل الـن ّ القـرآينّ بعينـ  ،وهـ ا النـوع أقـل وضـوحا مـن القرآنيـة املباشـر ،
ال ي ال حيتاج إىل عناء كبري ملعرفة منامن التقاط في م النصوص.
ابلنصوص القرآنية أع م ممّا هي احلال يف القرآنية
ويف ه ا النوع حيتاج املتلقي إىل ثقافة أكرب وإحاطة ّ
املباشر  ،إذ ال دليل علىها غري إشار واحد  ،وهو أك ر وضوحا من القرآنية املباشر العميقة.
أما ارصائ العباسية الي صورها الشعراء مـن خـالل القرآنيـة يف هـ ا املـورد مـن الفصـل ال ـاين فهـي:
(اإلي ار) ،و(كون املستغا ) ،و(جوده وكرم ) ،و(شجاعت ).
قـول الشـاعر كـاظم سـبي يف قصـيدت الـي قاوـا منتـداب اإلمـا املهـدي عجـل هللا
فمما خي إي اره
فرج  ،وخيتمها يف راثء أي الفضل العبال :
(النامل)
يال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ثر ن أال ت ال ال ال ال ال ال ال ال الالرى اليث ال ال ال ال ال ال ال ال الالارج
رهال ال ال ال ال ال رالت الظمال ال ال ال ال الالا كبال ال ال ال ال الالارج صال ال ال ال ال الالغارج

ق الالد ح الالق ق الالو احل الالق ي الاله ل الالدى الظمال الا
الني كيال ال الالف ينس ال ال ال قلبرال ال الاله
ذكال ال الالر احلسال ال ال ر

 - 54اجلود.56 / 2 :
 - 53سور يس :آية .11
حممــد الــدهون ،عــام النت ـ احلــدي  ،اربــد-االردن، 1122 ،
 - 58التنــاص يف شــعر أي العــالء املعــري :د .اب ـراهيم مصــطف ّ
ط.276 ،2
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الب ب ال ال ال ال ال الاله ا ام أ ارج
ك ال ال ال ال ال الالاجلمر ال ال ال ال ال ال ّ
()59
الوم الال ال ال الالو ان يال ال ال ال النرضي برال ال ال الالارج
يال ال ال ال ر

يف البي ــت األول ينف ــتح الش ــاعر عل ـ ـ اآلي ــة القرآنيّ ــة يف ملف ــوظ (وي ــؤثرون)؛ وذل ــك يف قول ـ ـ تع ــاىل:
اإلميـا ون ِّمـن قوــبلِّ ِّهم ُِّحيبُّـو ون مــن هـاجر إِّلوـي ِّهم ووال وِّجيـدو ون ِّيف صـد ِِّّ
َّ ِّ
اجـة ِّّممَّـا أُوتُـوا
ُُ
و و و وو و و و ُ
َّار وو وِّ و
وره وم وح()41و
و و
ين توـبوـ َّـوُؤوا الـد و
﴿ ووالـ و
ِِّّ
ِّ
ِّ
ك ُه ُم الو ُم وفلِّ ُحو ون﴾ .
اصةخ ووومن يُو و ُش َّح نـو وف ِّس ِّ فوأ وُولوئِّ و
ص و
وويـُ وؤثُرو ون وعلو أون ُفس ِّه وم وولو وو وكا ون هب وم وخ و
وقد أكد الشاعر تضمين للن املقدل داخل البيت الشعري ،ولفت انتباهنا بقول (:ح قول احل في )
وقول احل هو القران النر  ،ومن مث اورد الن املقدل (و يـؤثرون) فهـ ه النلمـة ُعلنـا نستحضـر مـن أول
مر .
ويف الواقـ ان اللف ـة وـا احيـاء مميـ ال لتلنـ مجيـ األلفـاظ ،وذلـك أللــا ملفـوظ قـرآينّ أصـال وإالّ فــ:
نصيًّا إال يف بعض املفـردات ذات اإلحيـاءات املميـ الـي تـرتبط
تنون تعالقا ّ
((األلفاظ املفرد ال مينن أن ّ
()42
بــن ّ معــن م ــل (مشــنا ) و (هــاروت) و (القــدر)))  ،أو تلــك األلفــاظ الــي تنــون مشــرتكة بــن مــا
يقول النال وما هو يف القـرآن إالّ ألـا توظـف يف سـيا ومطلـ قـرآينّ فتحسـ علـ ملفوظـات القـرآن،
إذ( :إ ّن األسلوب وج من وجوه املعو)( ،)41وهنا ملفوظ ( وويـُ وـؤثُِّرو ون) جـاء مقـرو لجـواء مشـاهبة ألجـواء
الن ّ القرآينّ.
واإلي ار من صفات وخصـائ سـيد ومـوال اي الفضـل العبـال  ،فقـد روي يف هـ ا املعـو عـن
أن قال(( :رحم هللا العبال ،فلقد آثر وأبل وفدى أخاه بنفس حىت قطعت
اإلما علي بن احلسن
يداه فأبدل هللا ع وجل هبما جنـاحن يطـري هبمـا مـ املالئنـة يف اجلنـة كمـا جعـل جلعفـر بـن أي طالـ ،
وأن للعبال عند هللا تعاىل من لة يغبط هبا مجي الشهداء يو القيامة)) (.)47
وال خيف إن سيد العبال قد آثر بنفس وعل نفس  ،أما اي اره بنفس فواضح من أراجي ه
إذ يقول:
*نفسي لنفس الطاهر الطهر وقا*
علـ نفسـ فـ اك حــن رمـ املــاء مــن يــده كأنـ يقــول :ال ذقــت املــاء وابــن
و ّأمــا إي ــاره للحســن
جلي يف أرجوزت املشهور :
رسول هللا عطشان م كون قد أشر عل التلف من ال مأ ،وذلك و خ
اضح خ
بع ال ال ال ال ال ال ال الالدج ال كن ال ال ال ال ال ال ال الالر أن تك ال ال ال ال ال ال ال الالو
ت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الشربني ابدر املع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالني

اي ف ال ال الالس م ال ال الالت بع ال ال الالد احلس ال ال الالني ه ال ال الالو
هال ال ال ال ال ال ال ا حس ال ال ال ال ال الالني ال ال ال ال ال الالارب املن ال ال ال ال ال الالون

()64

 - 59ديوان منتق الدرر يف النيب وال الغرر ج 2ص.79 -74
 - 41سور احلشر :آية.9 :
 - 42التناص يف الشعر األندلسي يف عهد دولة بين األمحر.7:
 - 41األســلوب واألســلوبيّة :كراهــا هــا  ،ترمجــة :كــاظم ســعد الــدين ،جملــة آفــا  ،سلســلة كت ـ شــهريّة تصــدر عــن دار افــا
عربيّة ،العدد ،2كانون ال اين.17 ، 2985 ،
 - 47األنوار العلوية.661 :
 - 46مقتل احلسن علي السال .239 :
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لـيس علـ سـبيل االرتنـاز اجلبلّ ّـي ال بـداعي
يف هـ ا الشـعر أنـّ آثـر أخـاه احلسـن
قد ص ّـر
ي وإّمنا كـان ذلـك عـن فقـ يف الـدين وعلـم مبـا للمـؤثر علـ نفسـ
الطب
الفطري وال طاوع في ارل الغري ّ
ّ
من ع يم األجر وابألخ ّ إذا كان اإلي ار لإلما املفرتض الطاعة ذلك حي يقول في :
ال عال ال ال ال ال ال الالا صال ال ال ال ال ال الالادق الي ال ال ال ال ال ال الالني

لال ال ال ال الاليس ه ال ال ال ال ال ا مال ال ال ال الالت ال ال ال ال الالعار ديال ال ال ال الالين

()65

ولقــد اســتطاع الشــاعر أن يتواف ـ برؤيت ـ م ـ قصــديّة اآليــة النرميــة ،فنان ـت ه ـ ه القرآنيــة ،متفقــة م ـ
الن يف املعو والداللة ،فهي قرآنية غري مباشر حمورية ان صح التعبري.
املستغا وامللتج ال ي يستغا ب فمن ذلك قول الشاعر السيّد حسن حبر العلو
اما كون
بعنوان (ا أاب الفضل) :يستغي ب  ،بعد ان يبن من لت عند هللا:
يف شنوى وجهها إىل العبال
(ارفيف)
ً
أ ال ال ال ر
الر أ ال ال ال ال مال ال ال ال ْت أ ْن تك ال ال الالو رن خبيال ال ال ال ر
الئر تغمال ال ال ال الالر اجلرال ال ال ال ال ْد
الر لال ال ال ال الالو ال ال ال ال ال ر
أ ال ال ال ال ال ر
ً
الئر مل يك ال الالت ال الالري ما ْئ ال ال ال
الر ل ال الالو ال ال ر
أ ال ال ر
قضال ال ال ال ال ال الالاء اإللال ال ال ال ال ال ال ًاله جيال ال ال ال ال ال الالري بك ّف ْيال ال ال ال ال ال ال ال
ً
اليم
ب ال ال ال ال ال جال ال ال ال الالاجٌ عن ال ال ال ال ال رد اآللال ال ال ال الاله عظال ال ال ال ال ٌ
الامر
الذ ال ال الالرى هللا منال ال ال ال ر فسال ال ال الاً تس ال ال ال ْ
ه ال ال ال الالي فال ال ال ال ال م ال ال ال الالت ر ض ال ال ال ال ًالة اجلنهال ال ال ال ال ً
ات
ٌ
ر
ر
مس ال الين الضال ال الر -اي أاب الفض ال ال ً  -الي ال ال
ّ
مس ال ال ال الين الضال ال ال ال الر اي أاب الفض ال ال ال ال ً ح ال ال ال ّال
ّ
عال ال ال ال ْدت ًمال ال ال الت ال ال ال ال ً الزم ال ال ال ً
الان هش ال ال الاليماً
ْ
ال
ال
ال
ال
ال
ال ال ال ال ال ال الالدا ال ال
الدي امل ثهال ال ال ال ال ال ال حش ال ال ال ال ال ال الاً
ر

اجلال ال ال ال ال ال الالاجً ،قْال ال ال ال ال ال ال الر اآلذان للطلبال ال ال ال ال ال ال ً
الات
ر ر
ب حتيال ال ال الالي النفال ال ال الالوس بعال ال ال الالد املمال ال ال ال ً
الات
ر
ر
ر ،يطال ال ال الالوي مال ال ال الالا ينشال ال ال ال الر ً
آت
ال ال ال ال ال ر
ال ال ال ال ال ال ال ر من ال ال ال ال ال الرياً يف احمل ال ال ال ال ال ال ًو اإلثبال ال ال ال ال الالات
الدس ً
س ال ال ال ال ال ال ال ال النه ْمرره قال ال ال ال ال ال ال ال ال ً
ذات
قرال ال ال ال ال ال ال ال ال ْد تر ر
يف مراقال ال ال ال ال ال الالي الكمال ال ال ال ال ال الالا ً ال ال ال ال ال ال ال الالرابتً
هال ال ال ال الالي مل ال ال ال ال ال مال ال ال ال الالت آيال ال ال ال ال ًالة املً ْش ال ال ال ال الكا ً
ٌ
ر
ال ال الالس ًم ال ال ال رت ام ال ال ال ًري ع ال ال ال هم سال ال ال ه
الر جهال ال الالاي
الخرت يب مع ال ال ال ال ال ال ال الالاريف ل ال ال ال ال ال ال ال الالداي
س ال ال ال ال ال ال ال ال ْ
بال ْعثرالرتْ ال ال ال ال ال ال ال اله الال ال ال ال ال ال ال الالراي يف الفلال ال ال ال ال ال ال الالواتً
ر ر
()66
الني ّك ال ال ال ال الي ع ال ال ال الالواذيل عال ال ال ال الالداي
ب ال ال ال ال ر

املالحظ عل ه ا الن هو احتوائ عل الن ري من مـواطن القرآنيـة غـري املباشـر  ،وهـي بسـيطة كولـا
اشتملت عل اشارات واضحة ،توحي لنا ابلن القرآين املقدل.
وأول هـ ه اإلشــارات العبــار الشــعرية (وحتيــي النفــول بعــد املمـ ِّ
ـات) والــي تشــري يف أول وهلــة إىل قولـ
و
()43
ِّ
ك ِّل َّ
احلو ُّ ووأونَُّ ُوحييِّي الو وم ووتو ووأونَُّ وعلو ُك ِّّل وش وي وء قو ِّد خير﴾  ،وهي صفة من صفات
اّللو ُه وو و
ون َّ
تعاىل ﴿ :وذل و
هللا سبحان وتعاىل.
والـ ي لــيس فوقـ بــر
العبـال
ومـن جانـ آخــر فقـد اوحـت لنــا ابلـرب الـ ي كـان ميتلنـ شـ
اضافة اىل غريها من الصـفات كالشـجاعة الـي ل لـت ابمتالكـ جمـازا صـفة الطـوي للماضـي والنشـر لـآلت
ـاض وينش ـر ِّ
السـ وـماء وكطوـ ِّّـي
آت) وهــي تــوحي لنــا بقول ـ تعــاىل ﴿ :يوـ وـوو نوطوـ ِّـوي َّ
كمــا يف العبــار (فيُطــوي مـ و ُ ُ
 - 45بطل العلقمي.737/7 :
 - 44زور اريال.285-281:
 - 43سور احل  :آية .4
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ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ن ﴾ وهي صفة مـن صـفات هللا،
السج ِّّل ل ول ُنتُ ِّ وك وما بو ودأو و أ َّوو ول وخ ول و نُّعِّ ُ
يدهُ وو وعدا وعلوويـنوا إِّ َّ ُكنَّا فواعل و
ّ
وك لك اعطـاء القـدر اإلويـة يف ااـو واالثبـات كمـا يف العبـار الشـعرية (يف اا ِّـو واإلثبـات) فهـي تشـري يف
اول وهلة اىل قول تعاىل﴿ :ميووحو اّلل ما ي وشاء ويـ وبِّ ِّ
نده أُُّ الو ِّنتو ِّ
اب﴾( ،)49وال شك ان من جعل هللا
ُ ُّ و و ُ و ُ ُ
ت ووع و ُ
ينتس ه ه الصـفات االويـة هـو علـ عالقـة وطيـد وُاريـة تقـو علـ البيـ والش ـراء ،وفقـط مـ الـ ين
اختارهم هللا ينونون مع يف ه ا التجار  ،وأبو الفضل من أولئك ال ين رقوا النمال فاختارهم هللا واشرتى
من نفسـ  ،وهـ ا واضـح ابلعبـار الشـعرية (إذ شـرى هللاُ من و
ـك نفسـا) والـي تـوحي ابآليـة القرآنيـة﴿ :إِّ َّن ّ
اّللو
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ن أون ُف وس ُه وم ووأ ووم وواوُم ِّل َّ
اّللِّ فوـيوـ وقتُـلُو ون وويـُ وقتوـلُو ون وو وعدا وعلووي ِّ وح ّقا
ا وشتوـورى م ون الو ُم وؤمن و
ون وُُم اجلونَّةو يـُ وقاتلُو ون ِّيف وسبِّ ِّيل ّ
ِّ
ِّ
آن ومـن أوو وىف بِّعهـ ِّـدهِّ ِّمـن ِّ
ِّيف التَّــورا ِّ و ِّ ِّ
ِّ
ـك ُه وـو الو وفـ وـوُز
استوـوب ِّشـ ُـرواو بِّبوـ وـيعِّ ُن ُم الَّـ ي وابيـو وعــتُم بِّـ ِّ وو وذلـ و
اإلجني ِّـل ووالو ُقـ وـر و و و و و و
و ّ
اّلل فو و
وو و
الو وع ِّ ُيم﴾( ،)31وال شك ان النفس الي تنون ملح من آية املشنا كما عرب الشاعر عن نفس العبال
بقول (وهي ملح من ِّ
آية املِّ وشنا ِّ) ،فهي عل عالقة كبـري مـ هللا ،وقـول الشـاعر يـوحي مـن اول وهلـة اىل
و خ
ِّ
ـورهِّ وك ِّم وش ـ ونا و فِّيهــا ِّ
ِّ
ِّ
صــبوا خ  )32( ﴾ ...والــي تعــين أهــل
م
ـ
ن
ـل
ـ
م
ض
ور
األ
و
ات
او
ـم
ـ
الس
ـور
ـ
ن
اّلل
و
َّ
َّ
قول ـ تعــاىل ُ ُ ُ ﴿ :و و و و و و ُ ُ
و و
البيت ( ، )31فهو فـرع مـن تلـك الشـجر  ،وهـو وسـيلة مـن الوسـائل الـي أمـر هللا ان نبتغيهـا إليـ بقولـ
َّ ِّ
اّللو ووابوـتوـغُوا إِّلووي ِّ الو وو ِّسيلوةو﴾ ( ،)37ل لك جند الشـاعر قـد جعـل مـن العبـال
ين آو ومنُوا اتـَّ ُقوا َّ
تعاىل ﴿ وا أويـُّ وها ال و
ـوب إِّ وذ و ودى وربـَّ ُ
مسين الضـُّر36(-ا) أاب الفض ِّـل )-وهـي تـوحي بقولـ تعـاىل ﴿ ووأويُّ و
وسيلة إىل هللا بقول ( ّ
ِّ ِّ
أِّّ ِّ
كون ـ معصــو ت ـراه ينــاجي رب ـ مباشــر امــا حنــن
ن﴾  ،فــالنيب
ـين ُّ
ـت أ وور وحـ ُـم الـ َّـرامح و
الضـ ُّـر ووأونوـ و
وين وم َّسـ و
وسـيلة إىل هللا سـبحان وتعـاىل نقـدمها امـا حاجتنـا
والعبـال
العاصون فنجعل من أهل البيـت
وطلباتنا عس هللا ان يستجي ويتقبل لنا حبقهم.
العبـال
وقد اخت الشعراء من قصة السيد مر صور للتعبـري عـن بعـض الصـفات املتجسـد بشـ
كاجلود والنر والعطاء ،وكون املستغا وامللج يف الشدائد ،مصورين ذلك من خالل النصوص القرآنية
 ،ومن ذلك قول الشاعر (جمتى التنـان) يف قصـيدت ( :عنـا خ يف السـماء
الي حتدثت عن السيد مر
ال امنة):
(النامل)
ك ال ال ال ال ال ال الالا ّن رايرال ال ال ال ال ال ال ال ا بي ال ال ال ال ال ال الالة ل ال ال ال ال ال ال الالة
م ال ال ال الالت الال ال ال ال الالف ع ال ال ال الالام الع ال ال ال ال الراق حمبال ال ال ال الالة
ال ال ال ال الالر م ال ال ال الالت م ال ال ال الالن احملب ال ال ال الالة قلع ال ال ال الالة

 - 48سور االنبياء :آية .216
 - 49سور الرعد :آية .79
 - 31سور التوبة :آية .222
 - 32سور النور :آية.75
 - 31ين ر :الوايف.522 /7 :
 - 37سور املائد  :آية.75
 - 36سور األنبياء :آية.87
 - 35اجلود.46 /6:

()48

ه ال ال ال الالزت هب ال ال ال الالا ك ال ال ال الالف العال ال ال ال الراق م ال ال ال الالرمي
يف ال ال ال ال الالر يبال ال ال ال ال رها الفال ال ال ال ال اد املغ ال ال ال الالرم
()75
مهمال الالا غال ال ال االرهال الالاب ال ترهال الالدم
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القــرآين املقــدل ،ليلفــت املتلقــي

جعــل الشــاعر مــن لفــظ (الن لــة ،ومــر ) ج ــسرا للوصــول إىل الــن
بشنل سري وبسيط من غري عناء من خالل الدالئل اإلشارية.
ِّ
فقـراء البيـت األول مـن املقطوعـة حييلـك مباشـر إىل قولـ تعـاىل﴿ :وهـ ِّي إِّلوي ِّ
ـك ِِّّجبـ و ِّع النَّ و لو ِّـة تُ وســاق وط
وُّ و
وعلووي ِّك ُرطوبا وجنِّيًّا﴾(.)34
وال خيف ان م حتظ شجر يف تراثنا العري مبا ح يت ب الن لة من تنر حىت ألا عد رم ا للشمو
ابلن لة من حي الوفاء والعطاء ،فهي
واألصالة والعطاء املتجدد ،ومن هنا شبّ الشاعر راية العبّال
راية ما زال عطاؤها ،وما زالت تلقي ب الوا عل رؤول املؤمنن.
وك ـ لك يف نفــس املعــو املتقــد تقــول الشــاعر ( :ر حممــد ارويلــدي) يف قصــيد (رســالة مــن كفــن
قطيعن م تقرأ بعد):
(النامل)
يال ال ال ال الراعي ج ال ال ال الالاءت جلال ال ال ال ال ع مر ال ال ال الالا
كرس ال ال ال ال الاليّه جس ال ال ال ال الالدا لك ال ال ال ال الالي يرنظم ال ال ال ال الالا
العال ال ال الالني يف أ ال ال ال الالق الكواكال ال ال الالب حيثمال ال ال الالا
ليمال ال ال ال ال ال الالر عيال ال ال ال ال ال الالين املنال ال ال ال ال ال الالام حتلمال ال ال ال ال ال ال الا
()77
عم ال الالر ا ض ال ال الرار ق ال الالد توكال ال ال مهرم ال الالا

رسال ال الالي أت ال ال ال لرحال ال الالاب ذكال ال الالرك حمرمال ال الالا
بضال ال ال الالر يف صال ال ال الالدري ..ال ينا عل ال ال ال ال
ك ال ال الالم ا رظرتال ال ال ال يف ياه ال ال الالب عرم ال ال الالة
أان أمش ال ال ال ال ال ال الالط ابلرم ال ال ال ال ال ال الالو دجنّ ال ال ال ال ال ال الالة
لعل ال ال ال ال ال الالين أل ال ال ال ال ال ال ال أكف ال ال ال ال ال الالا حترال ال ال ال ال ال الالوي

اســتعملت الشــاعر ألفاظــا بســيطة م ــل (جـ عك ،ومــر ) ،ذاهبــة ابلســام إىل اآليــة القرآنيــة ﴿ ووُهـِّّي
ك ِِّّجب و ِّع النَّ و لو ِّة تُساقِّ وط علوي ِّ
إِّلوي ِّ
ك ُرطوبا وجنِّيًّا﴾(.)38
و وو
و
فنلحظ الشاعر ختاط العبال للفاظ بسيطة يف صياغتها تعرب فيها عن براءهتا فنألا تقول للعبال:
كتـاي أو صـحيفي البيضــاء جاءتـك لتنتـ عنـك ،لنــين ف عـة أمـا هـ ه الش صـية الع يمــة الـي جلــأت
إىل ج ع النّ لة ،كما ألا استغاثت لي الفضل العبـال
إليها لتأمن روعي وف عي ،كما جلأت مر
 ،وأبو الفضل العبال هو املستغا ال ي يستغا ب .
وشبهت ابلن لة الي استغاثت هبا مر
ومن ذلك
وقد ضمن الشعراء الن ري من النصوص الي دلت داللة واضحة عل شجاعة العبال
((قصة اجلود والقرى)):
قول الشواهد عل ذلك قول الشاعر (أمحد العلياوي) يف قصيد ّ
(النامل)
ص ال الالعب ل ال الاله الطرق ال الالات تنش ال الالر س ال الالعها
هال الالو ال ال ال ي الن ال الالاء ال الالاء كمال الالا يال الالرى
ح ال ال ال الالرب جناه ال ال ال الالا ل ال ال ال الالة ال ال ال الالر ل ال ال ال الاله
تصال ال الالا الش ال ال ال ر الس ال ال ال يب مبارك ال ال الاً
اللي ال ال ال الاله تنظ ال ال ال الالر م ال ال ال الالت بعي ال ال ال الالد مام ال ال ال الالة

 - 34سور مر  :آية.15
 - 33اجلود.211/2:
 - 38سور مر  :آية.15

لينال ال ال الالا مال ال ال الالت ال ال ال الالا املكال ال ال ال ّالر رارهال ال ال الالا
ال ال ال ال ال ال ال ال ب ّر مل مل ال ال ال ال ال ال الالف زاد س ال ال ال ال ال ال الالارها
الف عل ال ال ال ال يديال ال ال الاله سال ال ال الالوارها
ر ب ال ال ال الاً تلال ال ال ال ّ
مال ال الالت س ال ال الالو ال ال الالن للغص ال ال الالون ارهال ال الالا
م ال ال ال س ال ال ال ّ منهال ال الالا يف اجلال ال الالديب ارهال ال الالا
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ران لال ال ال الاله ال صال ال ال الالص ال ال ال ال الالدمي حكايال ال ال الالة
جل ال ال ال ت الليال ال الاله الشال ال الالمس يال ال الالوم تكال ال ال ّالورت
دعر الاله حيم الالي ا الالق يغسال ال جبه الالة ال ال ال
ا ال ال ال الالر ّد يال ال ال الاله الب ال ال ال ال س يال ال ال الالوم أجارهال ال ال الالا
دج ال ال ال ال ال علال ال ال ال الاليهم ال يلال ال ال ال الالني مراسال ال ال ال الاله
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يه ال ال ال ال الالا ي ل ال ال ال ال الالف ر حه ال ال ال ال الالا حواره ال ال ال ال الالا
جاءت ال ال ال ال ال الاله حتمال ال ال ال ال ال ال ذ ّهل ال ال ال ال ال الالا قراره ال ال ال ال ال الالا
ضال ال ال الالوء العريال ال ال الالق أن يصالال ال الالون ذمارهال ال ال الالا
أ ال ال ال ال الالاع مال ال ال ال ال الالت سال ال ال ال ال الالائها أ بارهالال ال ال ال الالا
()79
ح الالا عميال الاً يف الس الاليو الالفارها

فقد ل لّـت الننايـة داخـل الـن يف أك ـر مـن موضـ ممّـا جعـل الـن يفـيض مجـاال عـن طريـ اإلجيـاز
واالختصار واإلمياء عل وف حالة الشاعر ورؤيت اراصة وثقافت وُارب ال اتية ففي قول (تن ر من بعيد
ـف عل ـ يدي ـ س ـوارها) كلّه ــا كن ــاات فيه ــا دالل ــة واض ــحة ع ــن ص ــفي
غمام ــة ،جل ــأت إلي ـ الش ــمس ،تل ـ ّ
فقـد أعطـت البطولـة والشـجاعة الشـاعر قـدر علـ
املرثـي
ُسدت يف شـ
الشجاعة والنر الي ّ
م ــن عائل ــة عرف ــت
ختيــل املع ــاين املبتن ــر خي ــال دحــض األش ــياء مبع ــاين رائع ــة ،وال خيف ـ أ ّن العبّــال
ـك وال ريـ يف أن ميلــك العبّــال شــجاعة ال ُــارى
ابلشــجاعة والبطولــة فوالــده أمــري املــؤمنن
فــال شـ ّ
فهو فرع من ذلك األصل فهو كما يقول السيّد جعفر احللّي:
(النامل)
يه ال الالا أ ال الالو ب ال الالين الض ال الالملة ت ال الالر م

الورث مال ال ال الالت أبيال ال ال الاله ال ال ال ال ال اعة
بط ال ال ال ال تال ال ال ال ّ

()80

ولقــد وصــف أحــد زعمــاء جنــد ي يــد شــجاعة العبّــال وأخوتـ وأصــحاب بقولـ ( :اثرت علينــا عصــابة،
أيديها عل مقارض سيوفها ،كاألُسود الضارية ،حتطم الفرسان ميينا و اال ،وتلقي بنفسها عل املوت ،ال
تقبل األمان ،وال ترغ يف مال ،وال حيول حائل بينها وبن حياض املنيّة أو النصر ،فلو كففنا عنها رويدا
ألتت عل نفول العسنر حب افريها)(.)82
ملا قطعت ميين أخ السيف بيساره وواصل القتال وقتـل بيـد واحـد عـددا غـري
وروي أ ّن العبّال
ّ
قليل(.)81
وقد صور الشاعر ذلك بقول (( :حرب جناها و ت ل  ))..األعداد الي قتلها العبّال  ،وك لك
يصور االنتصار الباهر وهو انتصار الد عل السيف.
ّ
ثانيا :القرآنية غري املبابر املحور العميقة:

خيتلف ه ا النوع عن القرآنية البسيطة مـن حيـ ان الشـاعر يف هـ ا النـوع يهيّـ أجـواء الـن ّ إلعانـة
املتلقي عل ال هاب إىل الن ّ القرآين مب يّلت وال يعتمد عل إضاء اإلشار الي غالبا ما تنون بسيطة،
ويف الواق ان االشار ال تغي هنا ،ولننها تنون حمور بعض الـشيء وبعيد ممّا يصع التقافها.

 - 39اجلود.43 / 7 :
 - 81سحر اببل وسج البالبل :السيّد جعفر.672 :
حممد.82 :
 - 82العبّال بطولة الرو وشجاعة السيف ،هادي ّ
 - 81ين ر :قمر بين هاشم ،سيد وموال أبو الفضل العبال ،السيد أمحد شنر احلسيين.154:
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وبتعبــري آخــر إن الــن القــرآين يف ه ـ ا النــوع ينــون مغي ـ عــن املتلقــي غيــااب قــد يفقــده ح ـ امللنيــة
االبداعية الي ورثها املبدع اجلديد ،اذ ال تنـاد تقـف علـ صـر الـن القـد إال علـ بعـض اشـارات قـد
يقوى ضوؤها (.)87
يف هـ ا املبحـ ال ـاين مـن الفصـل ال ـاين (شـجاعة العبـال
وصور الشعراء من خصائ العبـال
واي اره) ،و(علم وفضل ) ،و(صربه) ،و(جوده) ،و(ع مة اجلر ال ي ارتنب األعداء) ،و(كون احلامي)،
و(الشهيد ارالد)( ،وتفاني ).
فمما خصت ب الشجاعة واإلي ار قول الشاعر احلاج املال مهدي الشهاي الدرازي البحراين:
(الطويل)
ال الالد كها صال الالدق املواسال الالات مال الالت ال ال
كال الالم فلال الالة ر ى حشال الالاها كال الالم ف ال ال
بال ال آك السال ال ا الالوراً أ ال الرياً ال ال الف ال ال
عل ال ال ا ال الالهب كال الالالري ال ال الالوم كالنم ال ال
()84
الالداس علال ال ا الالف الي الالا و ابلنعال ال

مال الالا ذاق عال الالم املال الالا قال الالد كظال الاله الظمال الالا
آب اىل حنال ال ال الالو امبال ال ال الالا حيم ال ال ال ال الس ال ال ال ال ا
لكنال ال ال ال الاله مل يكفهال ال ال ال الالم اسال ال ال ال الالر هلال ال ال ال الالم
ك ال الاله س ال الالليمان البس ال الالاط مال ال ال اس ال الالروى
ال ال الالا وا مجيع ال ال الاً يفال ال الالة هال ال الالو صال ال الالامر

ِّ
الريح ع ِّ
اص وفة ووُ ِّري ِّل ووم ِّرهِّ إِّ وىل واأل وور ِّ
ض
إ ّن أجواء البيت الراب حتيل إىل أجواء اآلية القرآنية ﴿ :وول ُسلووي وما ون ِّّ و و
ِّ
و ِّ ِّ
ن ﴾( ،)85فالشـ ــاعر ال ينتف ــي ابإلشـ ــار الض ــعيفة يف ملفـ ــوظ
الَّ ـ ِّـي واب وروكنوـ ــا ف ويه ــا ووُكنَّـ ــا بِّ ُن ـ ِّّـل وشـ ـ وـيء وع ــالم و
(ســليمان) و(ال ـريح) ال ـ ي حييــل إىل ملفــوظ (ولســليمان ال ـريح) يف الــن ّ القــرآينّ ،وإّمنــا عمــد إىل إضــافة
العامل اآلخر وهو معو الن ّ وداللت النليّة.
فتقـول اآليـة :ولسـليمان
و تشري ه ه اآلية إىل جان من املواه الي منحها هللا للنيب سليمان
الريح عاصفة ُري لمره إىل األرض الي ابركنـا فيهـا وهـ ا األمـر لـيس عجيبـا ،ألننـا عـارفون بـ وكنـا بنـل
ش ـ عــاملن فــنحن مطلعــون عل ـ أس ـرار عــام الوجــود ،والق ـوانن واألن مــة احلاكمــة علي ـ  ،ونعلــم كيفيــة
السـيطر عليهـا ،ونعلــم كـ لك نتيجــة وعاقبـة هـ ا العمـل ،وعلـ كــل حـال فـ ن كـل شـ خاضـ ومســلم
أما علمنا وقدرتنا.
ويف الواقـ ألـا كانـت موهبـة إويـة خارقـة وضـعت حتــت ت ـصر هـ ا النـيب الع ـيم ،ومـا أك ـر املســائل
الــي نعلــم بوجودهــا اإلمجــايل ،وجنهــل تفصــيلهاق! إن معلوماتنــا يف مقابــل مــا جنهل ـ كــالقطر مــن البحــر
اايط ،أو كال ر مقابل اجلبل الع يم (.)84

 - 87أتصيل الن .287 :
 - 86ديوان النصر املهدية.11-28 :
 - 85سور األنبياء.82 :
 - 84االم ل يف تفسري كتاب هللا املن ل.111/21 :
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وامــا عــن العالقــة بــن اآليــة القرآنيــة والــن الشــعري ،فــاذا مــا نـ ـ ر اىل املعج ـ الــي حصــلت للنــيب
سليمان فهي أمر خـار للعـاد فهـي معجـ حقيقيـة ينطبـ عليهـا تعريـف املعجـ  ،كمـا يقـول السـيوطي:
املعج أمر خار للعاد  ،مقرون ابلتحدي ،سام عن املعارضة (.)83
فهــو م أيت لمــر خــار للعــاد وق ـوانن
فمــن ه ـ ه الناحيــة ال توجــد عالقــة بــن الــن والعبــال
الغييب ،و ّاال
الطبيعة خاصة اذا ما علمنا ان اغل العلماء يعلون عن أن قضية كربالء م تُ و
و عل اإلعجاز ّ
لنــان لي ــد اإلعجــاز ان تبي ــد األعــداء وان حت ــر كي ــا هتم ابصــب م ــن الغي ـ ! وأن ين ــون للحس ــن
وكربالء شأن آخر (.)88
حبـ اذا كــان االعجــاز مــن من ــار
ولنــن يف احلقيقــة العبــال كــان حبـ هــو معجـ احلســن
االنتصار فيحصل االتفا بن الن القرآين واملعـو الـ ي قصـده الشـاعر مـن حيـ االعجـاز ،وذلـك اذا
مــا علمنــا ان االنتصــار احلقيقــي لــيس مبجــرد االســتمرار يف احليــا والبقــاء يف الــدنيا ،بــل هــو انتصــار احلـ ،
بتحق ـ األهــدا املطلوبــة مــن املواقــف والوقــائ  ،واســتمرارها يف كيــان االنســانية وأداء اثرهــا ،وهــو مــا قــد
حصل من كربالء.
وان كانت املعج الي حتققت م النيب سليمان هي السري علـ الـرا  ،فـا ّن املعجـ الـي حتققـت يف
كربالء هي من نوع آخر ،ف ّن أعل م اهر اإلعجاز وأتهـا يف كـربالء هـو (العبـال ) نفسـ  ،حيـ
احتــوى مبفــرده عل ـ كــل تلــك املنــار واملــآثر يف ات ـ وســريت ؛ فبلــج مــن املقــا والرفعــة (درجــة يغبط ـ هبــا
الشهداء يو القيامة)
بــال شــك – كـان أكــرب معجـ ألخيـ اإلمــا املعصــو  ،وذلـك أل ّن قتــل احلســنفالعبـال
أخرب عن  ،وهو مـن أخبـاره ابلغيـ لمـور حتققـت يف املسـتقبل ،كمـا
هو من دالئل النبو  ،أل ّن النيب
اورده ارابب النت اجلام لدالئل النبو .
فه ه كلها معج ات؛ لتحققها واقرتان اخبارها ابليقن ،فليست اال من الـوحي املبـن مـن رب العـاملن
عل نبي االمن.
يف واقعــة الطـف يف كـربالء – وهـو مــن أعالمهـا واعيالـا وعليـ تــدور
وبـ لك فـان وجـود العبـال
أك ــر قضــااها املهمــة ،ووجــوده فيهــا وجــود عضــوي يف اجنازهــا ،كــل ذلــك يدخلـ يف املعجـ ويتحقـ بـ
اإلعجاز (.)89
ف روج العبال م احلسن وقيام بتلك املهمات ويف مجي ادوارها احلساسة ،وو من خوار
والنــيب ســليمان  ،ومــن
العــاد  ،وعلـ وفـ هـ ا املعــو صــح وجـ التقــارب والتم يــل بــن العبــال
جان اخر في بيان واضح للموقف البطويل الشجاع للعبال .

 - 83اإلتقان يف علو القران.224 /1 :
 - 88العبال أبو الفضل ابن أمري املؤمنن ات وسريت .174 :
 - 89العبال أبو الفضل ابن أمري املؤمنن ات وسريت .174 :
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ومـن الشـواهد األخـرى يف هـ ا البـاب الــي خصــت شـجاعت عليـ السـال قــول الشـاعر احســان حممــد
شاكر يف قصيدت (مرثية للقمر) إذ يقول:
(املتقارب)
برع ال ال ال ال الب ر ال ال ال ال الالوس ال ال ال ال الالم ال لال ال ال ال ال ً
الوب
تس ال ال ال ال الالطو ت ال ال ال ال الالز الليال ال ال ال ال ال ر ًّ
الرق ال ال ال ال الالاب
ً
س
تطف ال ال ال ال الق رمس ال ال ال ال ال اً ختال ال ال ال الالا الال ال ال ال الالر ر

رمل ال ال ال ال ال مصال ال ال ال ال الطر ركةً من ال ال ال ال ال ر ذعال ال ال ال ال الرا
يف ال ال الالرض ماض ال ال الالي م ال ال الالا ك ال ال الالان بًكال ال ال الرا
()90
ً
الار الال ال ال ال هدر ً
اهم يف الع ال ال الالرس تال ال ال ال ى
ث ال ال ال ر

ففي البيت ال ال إشار إىل أن العبال كان يبـادر إىل قطـ الـرؤول ،ويف التعبـري إشـار إىل قولـ
()92
النيب داود ( :فطف مسحا ابلسو واألعنا )
تعاىل عن ّ
وفضــل وتقـواه قــول الشــاعر احلــاج املــال مهــدي
ومــن الشـواهد االخــرى الــي خصــت علــم العبــال
الشهاي الدرازي البحراين:
(الطويل)
ال ال ال الالد قال ال ال الالو الفص ال ال ال ال مال ال ال الالا هال ال ال الالو ابهلال ال ال الالز
كال ال ال ال ال ال ال ال ل مس ال ال ال ال ال ال الالا يه عن ال ال ال ال ال ال الالا يت لل هال ال ال ال ال ال ال ال
بعلال ال ال ال ال ال ال ال الالم ال ال ال ال ال ال ال ال ال دى للف ال ال ال ال ال ال ال ال الرائض النف ال ال ال ال ال ال ال ال ال
()91
اصال ال ال الالبر لكال ال ال الالت ال كفض ال ال ال ال ايب الفض ال ال ال ال

ال ال ال ال الالو الفال ال ال ال ال ال اي ص ال ال ال ال الالا ابلعل ال ال ال ال الالم الع ال ال ال ال ال ال
حماس ال ال ال ال ال الالت عال ال ال ال ال ال ال امل ال ال ال ال ال الالرء عن ال ال ال ال ال الالوان ض ال ال ال ال ال الالله
ال ض ال ال ال ال ال ال كال ال ال ال ال الالالر وى اذا صال ال ال ال ال الالاحا الف ال ال ال ال ال ال
مال ال ال ال الالت ح ال ال ال ال الالاز هال ال ال ال ال ال ا الوص ال ال ال ال الالف مث مدحر ال ال ال ال الاله

يف الشطر ال اين من البيت األول ضمن الشاعر بشنل صريح آيتن قرآنيتن ففي قول ( :فدونك قول
ص خل ۞ وووما ُه وـو ِّابوـوو ِّل﴾ ( ،)97ففـي هـ ا البيـت
الفصل ما هو ابو ل) ،يشري اىل قول تعاىل﴿ :إِّنَُّ لو وق ووخل فو و
قرآنيـة مباشــر حموريــة ،ولننــا أدرجنــاه يف هـ ا املبحـ لنــون الشــاعر أراد ان يقــول لنــا دونــك اي ينفيــك
قول الفصل ال ي هو ليس هب ل بل هو قول قرآين وانشد البيت ال اين( :حماسن .)....فهو يشري إىل قول
ِّ ِّ ِّ
وسأو ُومت فوـلو وها﴾(.)96
وح وسنتُ وم أ و
تعاىل﴿ :إِّ ون أ و
وح وسنتُ وم ألون ُفس ُن وم ووإ ون أ و
ابإلضافة إىل غريها من اآلات الي ينبأ هبا الن الشعري ،ففي الشطر األول من البيت األول يتضح
()95
لنــا قولـ تعــاىل﴿ :قُــل هــل يســت ِّوي الَّـ ِّين يـعلومــو ون والَّـ ِّ
و و و و وو
ين وال يـو وعلو ُمــو ون﴾  ،وقولـ عـ وجــل كـ لك ﴿أو و
و
و وو ُ و
()94
ِّ
ِّ
ِّ
وجنعل الَّ ِّ
ِّ
ِّ
ن وكالو ُف َّج ِّ
ين ِّيف واأل وور ِّ
ار ﴾ .
الصاحلوات وكالو ُم وفسد
ين وآمنُوا وو وع ِّملُوا َّ
ض أو و ووجن وع ُل الو ُمتَّق و
و
و
وو ُ
و ()93
ِّ
و
ِّ
ِّ
َّ
ن يف وجنَّات وو ُعيُون ﴾  ،وك لك
ويف البيت ال ال نلحظ من الوهلة األوىل قول تعاىل﴿ :إن الو ُمتَّق و
ِّ
ِّ ِّ
قول ع وجل﴿ :وقِّ ِّ ِّ
ِّ
وح وسـنُواو ِّيف وهـ ه ال ُّـدنوـيوا وح وسـنوةخ وولو وـد ُار
ين أ و
ين اتـَّ وق و(واو98وم)ا وذا أونـو ول وربُّ ُن وـم قوـالُواو وخ وـريا لّلَّـ و
يل للَّ و
و و
ِّ
ِّ
ِّ
ن﴾ .
اآلخورِّ وخويـخر وولون وع وم ود ُار الو ُمتَّق و
 - 91مرثية للقمر.74-5 :
 - 92سور ص.77 :
 - 91ديوان النصر املهدية.11-28 :
 - 97سور الطار آية 27 :و .26
 - 96سور اإلسراء :آية .3
 - 95سور ال مر :آية .9
 - 94سور ص :آية .18
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إذا صــار ميتلــك هـ ه املميـ ات
واملعــو العــا للــن الشــعري الـ ي يقصــده الشــاعر ،هــو أ ّن الشـ
يعين أن ينون رجال عاملا عاقال ،وفاضال ،ومتقيـا ورعـا ،فهـو يسـتح لن لدحـ  ،ولنـن ال خيفـ عليـك
أيها املـاد انـ ال فضـل وال عطـاء يضـاهي فضـل وعطـاء وجـود العبـال  ،فهـو الـ ي بـ ل مهجتـ يف
سبيل الدين ،وأعط كل ما ميلك يف سبيل إعالء كلمة احل .
ابلرتكي عل القيم االنسـانية واملواقـف البطوليـة للعبـال
ويستمر الشعراء يف مراثيهم للعبال
ومن ذلك قول الشاعر (غين جبّار العمار) يف قصيد (ا
من خالل القرآنية العميقة واملتم لة بصربه
سيّد املاء ...غيض املاء):
(النامل)
لنبال ال ال ال ال ال ال (حرمل ال ال ال ال ال الالة) ب ال ال ال ال ال الاله امض ال ال ال ال ال الالاء
()99
ر ع ال ال الالر ي ال ال الالديها العال ال ال ال ق دع ال ال الالاء

رأس الفال ال ال ال الرات أتال ال ال ال ال الليال ال ال ال ال مط ال ال ال ال ال
أيّال ال ال ال ال الالوب قال ال ال ال ال الالا لي جرحال ال ال ال ال الالي لال ال ال ال ال الالة

إىل امل ــشرعة واغرتاف ـ املــاء وعــد
صــور الشــاعر لنــا يف البيــت األول وصــول أبــو الفضــل العبــال
شرب ل  ،ويتحول يف البيت ال اين متحداث عن لسان العبال صلوات هللا علي بقول ( :أيوب قافلي) وه ه
ِّ
العبــار تـ
صــابِّرا ن وعـ وـم الو وعوبـ ُـد إِّنَّـ ُ
ـوحي لنــا بقول ـ تعــاىل عنــدما خياط ـ النــيب أيــوب ...﴿ :إِّ َّ وو وج ـ ود و هُ و
()211
 .ويف قول ـ ( :جرح ــي خنل ــة) تص ــوير لع م ــة العط ـ ال ـ ي أم ب ـ وق ــد ش ــبه ابلش ـ ال ـ ي
اب﴾
أ َّوو خ
يفعلون يف الن يل ألجل أن يتسـرب عن املاء املاو.
وان أاب الفضل سال هللا علي امنا أراد ان يقتل آخر صيحات النفس الال معصومة يف داخل ِّ ..وكألا
كانــت ُــره خبـ ِّ
ـيط اآلدميــة اىل فعـ وـل مبــا و وحسـ وـن ..ال إشــنال فيـ و ..وكــأن هللا اختــربه هبـ ه املشــقة الــي مــا
رفعة نفس ِّ اىل ِّ
بعدها مشقة يف ِّ
درجة العصمة.
حممد شاكر يف قصيدت (مرثية للقمر):
ويف نفس ه ا املعو يقول الشاعر إحسان ّ
(املتقارب)
عل بعض بلواك ما اسالطاع صال ا

ل ال ال ال ال ال الالو أل ال ال ال ال ال الالف أي ال ال ال ال ال الالوب يف اح ال ال ال ال ال الالد

()303

وصــربه الع ـيم ،ويف تعبــري الشـاعر مبالغــة ،وتعبـري جمــازي يبغــي
فهـو يصــور ع مـة موقــف العبـال
من التصوير الع ـيم للصـرب البـالج الـ ي صـربه العبـال وهـ ا مـا اكـده اإلمـا املعصـو بقولـ يصـف العبـال
(( :فونِّعم الصابِّر ِّ
اجملاه ُد ِّ
ااامي النّ ِّ
اصُر وواأل ُ ال ّدافِّ ُ وع ون اوخي ))(.)211
وو ّ ُ
ومــن املعــاين األخــرى هــي التفــاين مــن أجــل االســال واإلمــا احلســن وه ـ ا املعــو جنــده يف قــول
الشاعر (احسان حممد شاكر) إذ يقول يف قصيدت املوسومة (مرثية للقمر):
 - 93سور احلجر :آية .65
 - 98سور النحل :آية71
 - 99اجلود.81 / 2 :
 - 211سور ص :آية .66
 - 212مرثية للقمر.7 :
 - 211امل ار ،للشيخ املفيد.216 :
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(املتقارب)

عر لال ال ال الالنفس احلس ال ال ال ال ً
ني
الر اصال ال ال الالطنً ر
ال ال ال ال ر
ض ال ال ال ال ال ال ال الاله ذ اجل ال ال ال ال ال ال ال الالم ً
قلبال ال ال ال ال ال ال ال ال ر رّ ر

علال ال ال ال ال عال ال ال ال ال ً
الدر ر ْل ال ال ال ال الاً أمال ال ال ال الرا
ني حي ال ال ال ال ر
()301
لد ْ ال ال ال الاله ،غال ال ال ال ال ّ اج عر ال ال ال ال الاً كال ال ال ال الرا

جال ال ال عها سال ال ال ةج ال الالوال الطغ ال الالا ك ال الالم

مالالت مالالارقني عل ال ا يائهالالا عكفالالوا

()307

ل ال ال ال الالو ج ال ال ال الالاءج س ال ال ال الالائ ي ال ال ال الالوم مبسال ال ال ال الالغبة

عين الالاج قال الالر قبال ال الال الراحرني ع الالم

()216
ِّ
﴿واصـطونوـعت و ِّ ِّ
صـ
فقــد قــال احلـ تعــاىل خماطبــا النــيب موسـ
و و وُ
ك لنوـ وفســي﴾  ،وقــال ايضــا ﴿ :وولتُ و
214ـنو) و
(
()215
اروول ُ وو واأل ووم ُـر﴾ ،
وعلو وعوي ِّين﴾  ،واملراد بـ (خلقا وامرا) ،اي ظاهرا وابطنا ،جاء يف اآلية﴿ :أووال لو ُ و
رجل خص هللا وخلق من اجل كربالء ،وصنع لنــصر االسـال واحلـ
اي ال اهر والباطن .والعبال
سل سيف يف حادثـة أخيـ احلسـن قـال لـ ا
فقد روي ان االما احلسن قال للعبال عندما ّ
اخي اغمدن سيفك ليس ه ا يومك وامنا يومك يف كربالء.
اُـ الشـعراء إىل تصـوير ع مـة اجلــر الـ ي ارتنبـ األعـداء وبشـاعت ومــن ذلـك قـول الشـاعر (ســجاد
عبد احلميد عد ن):
(الطويل)

ن ِّ
﴿قوــالُوا وا وذا الو وقــرنـو و ِّ
وج ُم وف ِّسـ ُـدو ون ِّيف واأل وور ِّ
ـك وخ ورجــا وعلوـ أو ون ووُ وعـ وـل
ض فوـ وهـ وـل ووجن وعـ ُـل لوـ و
ـوج وووم ـأو ُج و
)218إ َّن وأيو ُجـ و
و
بـوويـنوـنوا ووبـوويـنوـ ُه وم وسدًّا ﴾(  ،فقد شب الشاعر الساتر ال ي وضع االعـداء وتسـرتوا خلفـ هبـ ا السـد الـ ي
ورد يف الن القرآين ويف ذلك تصوير ملوقف الغدر ال ي قاموا ب  ،واجلو ال ي يتنبد يف ش صيتهم.
ويقول الشاعر (خالد الداحي):
(البسيط)
()309

يشعرك الن من اول قراء ابلن املقدل ﴿أ ووو إِّطو وعا خ ِّيف يـو ووو ِّذي وم وسغوبو وة﴾( ،)221وال شك وال ري
ان ااب الفضل العبال هو التجسيد احلي ملبادئ القران النر  ،فهو ال ي ال يرد أي سائل يطل من
والشواهد عل ذلك ك ري.
وأكد ه ا املعو الشاعر (الشيخ حمسن أبو احل (النبري)) :عندما شب العبال ابلسيد املسيح بقولـ
من قصيد يف و ِّ
أهدي إىل روضة العبّال ابن أمري املؤمنن :
العلوم ال ي و
(البسيط)
 - 217مرثية للقمر.74-5 :
 - 216سور ط .62 :
 - 215سور ط .79 :
 - 214سور األعرا .56 :
 - 213اجلود.86 /1 :
 - 218سور النهف.96 :
 - 219اجلود.44/2 :
 - 221سور البلد.26 :
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كال الالان ابال الالت مال الالرمير ي ال ال ي ك ال ال ه ذي رع رمال الاله
الوم ض ال ال ال ال الالاه ج العب ال ال ال ال الالاس من بال ال ال ال ال الةً
الي ال ال ال ال ال ر
الر
أمالالا تالالرى الرج ال ر ا عم ال ال ال ي ر ال ْ
مسرشال ال ال الالفعاً يب الفض ال ال ال ال ً الكال ال ال الالر ًمي الىل
الري لال ال ال الاله
كال ال ال الالان للنّ ال ال ال الاس عي ال ال ال ال ٌد ال ظال ال ال ال ر
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الاس عم ال ال الالا ك ال ال الالان مال ال ال ال ورا
مال ال ال ال الن ال ال ال ر
م ال ال الالازا س ال ال الالعي اي عب ال ال الالاس مشال ال ال الالكورا
الاس م ال ال ال ال عورا
عينال ال ال الالاج ملالّ ال ال الالا أت ال ال ال ال العبال ال ال ال ر
ً
رجع ال ال ال الاله س ال ال ال الالورا
هللا اجلليال ال ال ال ال ً ل ال ال ال الالم ي ْ
()333
العي الالد م الالا ع الالاد ي الاله امل الالرء حمب الالورا

يــربه األكمـ كمـا
فنمــا كــان الســيد املســيح
فالشــاعر جعــل العبــال يضــاهي الســيد املســيح
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
و
ِّ ِّ ِّ ِّ
وخلُـ ُ لو ُنــم مــن الطـّ ِّ
ـن
وين قوـ ود جوئ ــتُ ُن وم ِّآبويـوـة مـ وـن وربِّّ ُنـ وـم أِّّ
يل أِّّ
وين أ و
و و
جــاء يف قولـ تعــاىل ﴿ :ووور ُســوال إ وىل بـوـين إ وسـ وـرائ و
اّللِّ ووأُنـوبِّّئُ ُن وم ِّمبوا
ئ واألو وك وم و وو واألوبوـور
ص ووأُ وحيِّي الو وم ووتو ِّإبِّ وذ ِّن َّ
وك وهويـئو ِّة الطَّوِّري فوأونوـ ُف ُخ فِّي ِّ فوـيو ُنو ُن طوويـرا ِّإبِّ وذ ِّن َّ
اّللِّ ووأُبو ِّر ُ
و
ِّ
ِّ ِّ
وأتو ُكلُو ون وما توـد ِّ
ن﴾( ،)221فنمـا كـان يقـو املسـيح
َّخُرو ون ِّيف بـُيُـوتِّ ُن وم إِّ َّن ِّيف وذل و
ـك وآلويوـة لو ُن وـم إِّ ون ُكونــتُ وم ُم وـؤمن و
وو
يشـفي املرضـ  ،ويقضـي احلـوائ ابلنرامـة بفضـل هللا
هب ه االعمال ابلعج بقدر هللا ،صار العبـال
وقدرت .
الخاتمة
ويف لاية املطا نود أن ن كر أهم النتائ الي توصل إليها البح  ،وهي عل النحو اآليت:
 .2القرآنية من املفاهيم احل دي ة يف الساحة األدبية ،وأهم ما فيها هو اااف ة عل قدسية الن القرآين.
 .1إن تضمن اآلية القرآنية يف مراثي العبال كان بدقـة عاليـة مـن الشـاعر ممتـ ج لـا االمتـ اج ،وحمتـل
موقع يف نسي البيت الشعري.
ّبن املعام وواضح كشـف عـن اسـتعمال جيـد مـن قبـل
 .7كان بناء الن القرآين يف مراثي العبال
الشعراء ،ومن جان آخر جند فصل اآلات القرآنية عن البيت الشعري ليست ابلعملية املعقد بل هي
بسيطة جدا ملن يقـرأ الـن الشـعري قـراء منوذجيـة منتجـة ،وهـ ه العمليـة تسـم بــ(القراء االسـرتجاعية
التأولية).
 .6تعــددت أن ـواع القرآنيــة يف مراثــي العبــال علي ـ الســال فمنهــا موافق ـ للــن يف اللفــظ واملعــو ومنهــا
خمالفة ،وتعدد املقصود منها فبعضـها يشـري للرمـ  ،والـبعض اآلخـر االسـتغاثة ،وضـرب امل ـل ،وابتنـار
الصور  ،وه ا ما يدل عل اإلمنا ت الفنية النبري للشعراء.
ااور بنوعيها البسيطة والعميقة النسبة األقل يف مراثي العبال .
 .5شنلت القرآنية غري املباشر ّ
 .4لقد وجد الشعراء يف بعض القص واألم ال القرآنية كـ (قصة موس  ،وسليمان ،ويوسف ،ويعقوب
) وسيلة للتعبري عن بعض ارصائ العباسية كـ (الشجاعة ،واإلي ار ،والصرب والتضحية).
 .3وأخريا حنمد هللا ال ي وفقنا إللا ه ا البح  ،ونرجو من أن جيعل موض قبول سيدي وموالي أي
الفضل العبال .

 - 222ديوان الشيخ حمسن أبو احل (النبري).94-95 :
 - 221سور آل عمران.69 :
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ملحق بتراج الشعراء الذين استشهد البارث بنصوصه في بحثه
اقي والئي ،ل (مرثيّة للقمر)( ،مرثيّة الوادي املقدل)(.)227
 .2إحسان ّ
حممد شاكر :خ
شاعر عر خ
()226
 .1الدكتور أمحد العلياوي :شاعر عراقي وكات وإعالمي ولد يف النوفة سنة . . 2938
 .7الس ــيّد جعف ــر احلل ــي :جعف ــر اب ــن الس ــيّد أمح ــد اب ــن الس ــيّد حمم ــد حس ــن آل كم ــال ال ــدين احلس ــيين
ـاعر حاضــر البديهـة ،متوقّـد الـ هن ،نشــأ يف مدينـة احللــة ،مــن مؤلفاتـ :
احللـي( ،)2725-2133شـ خ
 ،تـ ــويف يف سـ ــنة  ،2725ودفـ ــن يف النجـ ــف
(اجلعفـ ــرات) ،دي ـ ـوان شـ ــعر يف راثء أهـ ــل البيـ ــت
()225
.
األشر عند قرب والده
 .6السيد حسن حبر العلو  :حسن ابن السيد حممد تقـي بـن حسـن بـن إبـراهيم حبـر العلـو الطباطبـائي
( 2611 - 2763ه ــ) ،أدي ـ فاض ــل ،وش ــاعر مطب ــوع ،نش ــأ يف النج ــف األش ــر يف ظ ــل أس ــر
علمية دينية ،من مؤلفات  :ديوان شعر  -ط  ،-تويف سنة 2611ه(.)224
 .5خالد الداحي :شاعر عراقـي مبـدع ولـد يف داىل سـنة  ، 2966يسـنن يف مركـ ارـال يف حماف ـة
داىل ().223
 .4ر حممد ارويلدي :شاعر عراقية من شاعرات النجف األشر (.)228
 .3سـجاد بـن عبـد احلميـد بــن عـد ن املوسـوي :شـاعر عراقـي ولــد يف حماف ـة ذي قـار يف حيـة الفهــود
سنة .)229( 2982
احلــاج ســعيد الرشــايف :ســعيد بــن عبــد احلســن بــن حممــد بــن يوســف بــن حســن ابــن الشــيخ ســلمان
لعسيلي الرشايف العاملي (2626-2768هـ) ،شاعر ،ومؤر  ،نشأ يف لبنان نشأ أدبية ،تتلم علـ أبيـ
يف فنون الشعر ،ن م الشعر وهو يف العاشـر مـن عمـره ،مـن مؤلفاتـ  :ديـوان شـعر بعنـوان( :ديـوان الشـاعر
)( ،أبـ ــو طال ـ ـ كفيـ ــل الرسـ ــول) ،وغريهـ ــا ،تـ ــويف سـ ــنة
احل ـ ـ ين)( ،ملحمـ ــة اإلمـ ــامن علـ ــي واحلسـ ــن
ودفن يف بلده لبنان().211
2626هـُ ،
 .8س ــيف حس ــن حس ــن ال ـ ـ حباوي :ش ــاعر عراق ــي ول ــد يف النج ــف األش ــر يف مدين ــة النوف ــة س ــنة
()212
. 2981

 - 227ين ر :أدب اانة أو شعراء ااسن بن علي.492 :
 - 226ين ر :اجلود.44/7:
 - 225ينضـر :أدب الطف ،216/8 :طبقات أعال الشيعة ،188/27 :العرايقيات.255/2 :
 - 224ين ر :شعراء الغدير ،156 /7 :علي يف النتاب والسنة واألدب.195/5 :
 - 223ين ر :اجلود.46/1:
 - 228ين ر :اجلود.211/2:
 - 229ين ر :اجلود.81/7:
 - 211ين ــر :معجــم الشــعراء لنامــل ســلمان اجلبــوري ،714/1 :موســوعة شــعراء الغــدير ،122/4 :معجــم مــؤرخي الشــيعة:
 ،759/2املنت من أعال الفنر واألدب.241 :
 - 212ين ر :اجلود.211 /6 :
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 .9الشيخ عبد احلسن احلوي ي :عبد احلسن بن عمـران بـن حسـن بـن يوسـف بـن أمحـد بـن دروش بـن
نص ــار آل قم ــر احل ــوي ي اللي ــي اري ــاط (2733 -2183ه ــ) ،ش ــاعر ش ــهري ،وأدي ـ فاض ــل ،م ــن
الوصي) ،تويف يف كربالء املقدسة ،سنة 2733هـ
النيب و()ّ 211
مؤلفات  :ديوان شعر -ط( ،-فريد البيان يف ّ
ونقل إىل النجف ودفن ابلصحن العلوي الشـريف.
 .21الشــيخ عبــد الواحــد امل فــر :عبــد الواحــد بــن أمحــد بــن حسـن بــن جـواد بــن حســن بــن ابقــر الشــهري
ابمل فــر(2795 -2721ه ــ) ،عــام ،حمق ـ  ،وابح ـ  ،ومــؤر  ،وأدي ـ  ،وشــاعر ابرع ،مــن مؤلفات ـ :
(بطل العلقمي) ،ديوان شعر ،- -تويف يف الدير سنة 2795هـ ،ونقـل إىل النجـف األشـر ودفـن
()217
هبا.
 .22غــين جبــار العمــار :شــاعر عراقــي ولــد يف مدينــة النــوت ســنة  ، 2957لـ عــد دواويــن منهــا(:عل
ابب ســنر ،الوقــو عــدوا ،أتخــرت ك ـريا ايهــا املطــر ،دمــوع العمــار يف مصــائ االئمــة األطهــار،
ابنت ار سبأ) (.)216
 .21فاهم بن هاشم بن حممد العيساوي :شاعر عراقي ،ولد يف حماف ة الديوانية سنة  ، 2944ل جمموعة
شعرية بعنوان (األشجار ال حتسن املوت) ().215
 .27ك ــاظم الس ــهالين :أب ــو حمم ــد الش ــيخ الن ــاظم ب ــن أي عل ــي احلس ــن ب ــن أي احلس ــن عل ــي ب ــن س ــبي
السـهالين احلمـريي(2761 – 2158ه ـ) ،مـن أشـهر خطبــاء عصــره ،ومـن أفصـح الـ اكرين البلغــاء،
كـان شـاعرا فحــال ،مـن مؤلفاتـ  :ديـوان شــعر كبـري ـاه (منتقـ الـدرر يف النــيب وآلـ الغــرر) – ط–،
 ،ت ــويف يف النج ــف األش ــر ع ــا 2761ه ــ ،ودف ــن يف الص ــحن العل ــوي
أغلب ـ يف أه ــل البي ــت
الـشريف(.)214
 .26جمتى التنان :جمتى بن عبد ااسن بن علي التنان ،شاعر حبريين ،ولد يف (املنامـة) سـنة  ، 2987لـ
طابع األدي اراص ،تشنل القضاا اإلنسانية حمورا هاما يف نصوص (.)213
ـاعر مبــدع ،يُلق ـ بشــبل اجلــواهري.
 .25حممـ
)218ـد عبــد الرضــا احلــرزي :أحــد شــعراء النويــت املعاص ـرين ،شـ خ
( .
 .24السيد مهدي احللي :مهدي ابن السيد داوود ابن السيد سليمان بن داوود بن حيدر الشرع بن أمحد
ـوي ،ومــؤر خ  ،ل ـ ديـوان مــن ج ـ أين األول
امل يــدي2189 -2111( ،ه ــ) ،عــامخ ،وأدي ـ خ شــاعر ،ولغـ خ
م ــدحا وراثء ،وال ــاين ش ــعر املناس ــبات واألخواني ــات ،ت ــويف س ــنة 2189ه ـ ـ
خي ـ أه ــل البي ــت
 - 211ين ــر :الطليع ــة ،685 /2 :نقب ــاء البش ـ ــر ،2141 :ش ــعراء الغ ــري ،172/ 5:مش ــاهري امل ــدفونن يف الص ــحن العل ــوي
الشريف 233 :رقم .128
 - 217ين ر :ماضي النجف وحاضرها ،743/ 7:شعراء الغري ،242/ 4:املنت من أعال الفنر واألدب711 :
 - 216ين ر :اجلود.38/2:
 - 215ين ر :اجلود.98/7:
 - 214ين ر :معار الرجال ،245/1 :ماضي النجف وحاضرها ،779/1 :شعراء الغري .251/ 3
 - 213ين ر :اجلود.42 /6 :
 - 218ين ر :موسوعة شعراء أهل البيت عليهم السال .)www.shoaraa.com
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 .23مهــدي شــاكر حممــود النّهــريي :شــاعر عراقــي مقتــدر ،ولــد يف مدينــة النوفــة ســنة  ، 2938بــدأ يف
كتابــة الشــعر ســنة  ، 2992صــدرت ل ـ اجملمــوع الشــعرية األوىل(هــو يف حضــر التجلــي) واجملمــوع
الشعرية ال انية (مواسم إيغال خباصر األرض) (.)271
 .28الشــيخ املــال مهــدي الشــهاي :مهــدي ابــن احلــاج حممــد ابــن احلــاج امحــد ابــن احلــاج امحــد ال شــهاب
الــدرازي البح ـراين ،أدي ـ كامــل وشــاعر مقتــدر ابرع ،ل ـ دي ـوان شــعر مطبــوع بعن ـوان النصــر املهديــة
للعرت اامدية (.)272
ـاعر أديـ ،
 .29الشيخ حمسـن بـن حممـد أبـو احلـ احلـائري 2715-2166( :هــ) ،خطيـ خ فاضـل ،وش خ
نشأ يف كربالء ،تتلم يف الفق عل الشيخ عبد احلسن الطهراين ،ويف األدب عل احلاج حممد علي
ودف ـ ــن يف الص ـ ــحن احلس ـ ــيين
كمون ـ ــة احل ـ ــائري،من مؤلفاتـ ـ ـ ( :احل ـ ــائرات) ،ت ـ ــويف س ـ ــنة 2715هـ ـ ــُ ،
الشـريف().271
المصادر والمراج
 .2القرآن النر .
 .1اإلتقان يف علو القرآن :جـالل الـدين السـيوطي(ت 922هــ) ،حتقيـ  :سـعيد املنـدوب ،الناشـر :دار
الفنر /ط2624 ،2هـ.
 .7أدب الطــف أو شــعراء احلســن :ج ـواد شـ ّـرب(ت بعــد 2612ه ــ) ،مؤسســة التــاريخ العــري /بــريوت،
ط2611 /2هـ. 1112 -
 .6األســلوب واألســلوبيّة :كراهــا هــا  ،ترمجــة :كــاظم ســعد الــدين ،جملــة آفــا  ،سلســلة كت ـ شــهريّة
تصدر عن دار افا عربيّة ،العدد ،2كانون ال اين. 2985 ،
 .5األعال  :خري الدين ال ركلي(ت 2621هـ) ،الناشر :دار العلم للمالين /بريوت ،ط. 2981 /5
 .4أعيان الشيعة :السـيد حمسـن األمـن العـاملي(ت 2732هــ) ،حتقيـ وختـري  :حسـن األمـن العـاملي،
الناشر :دار التعار للمطبوعات /بريوت.
 .3األم ل يف تفسري كتاب هللا املن ل :الشيخ صر منار الشريازي (معاصر).
 - 219ين ــر :معــار الرجــال ،216 -212/ 7:الطليعــة ،755/ 1:أعيــان الشــيعة ،748/ 4:ال ريعــة،212 -211/ 12:
أدب الطف.112/ 3:
 - 271ين ر :اجلود.51/ 2:
 - 272ين ر :ديوان النصر املهدية يف العرت اامدية ،مقدمة الديوان.
 - 271ين ــر :معجــم رجــال الفنــر واألدب يف ك ـربالء ،238 :ال ريعــة ،79/2 /9 :معجــم خطبــاء ك ـربالء ،166 :معــار
الرجال ،282/1 :راقدون عند احلسن.115 :
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 .8األنوار العلوية :الشيخ جعفـر النقـدي (ت 2731هــ) ،الناشـر :منتبـة احليدريـة  /النجـف األشـر ،
ط2782/1هـ.
 .9حبار األنوار :حممد ابقر اجمللسي(ت 2221هـ) ،الناشر :مؤسسة الوفاء /بريوت ،ط2617 /1هـ.
 .21بطل العلقمي :العالمة الشيخ عبد الواحد ابن الشيخ أمحد امل فر(ت 2795هـ) ،الناشر :انتشارات
املنتبة احليدرية /ط2615 ،2هـ.
 .22أتصيل الن  :د .مشتا عبال معن (معاصر) ،الناشر :مرك عبادي ،صنعاء /ط2616 ،2هـ.
 .21التبي ــان يف تفس ــري الق ــرآن :الش ــيخ الطوس ــي(ت 641هـ ــ) ،حتقيـ ـ وتص ــحيح :أمح ــد حبيـ ـ قص ــري
العاملي ،الناشر :منت اإلعال اإلسالمي ،ط2619 /2هـ.
 .27تفســري املي ـ ان :الســيد الطباطبــائي(ت2611ه ــ) ،الناشــر :مؤسســة الن ــشر اإلســالمي التابعــة جلماعــة
املدرسن /قم.
حممـد الـدهون ،عـام النتـ احلـدي  ،اربـد-
 .26التناص يف شعر أي العالء املعري :د .ابراهيم مصـطف ّ
األردن ، 1122 ،ط.276 ،2
 .25جام أحادي الشيعة :السيد الربوجردي (ت 2787هـ)2799 ،هـ.
 .24اجلام ألحنا القرآن :القرطيب (ت 432هــ) ،حتقيـ  :تصـحيح:أمحـد عبـد العلـيم الـربدوين ،الناشـر:
دار إحياء الرتا العري  -بريوت  -لبنان.
 .23اجلـود :إصـدار أدي واثئقـي خــاص مبسـابقة مهرجـان اجلـود العــاملي ،يصـدره قسـم الشـؤون الفنريــة يف
العتبة العباسية املقدسة.
 .28حيا السيّد املسيح يف القرآن النر  :السيد حسن جني حممد ،الناشر :دار اوادي ،بريوت /ط،2
2617هـ.
 .29خ انة األدب :عبد القادر بن عمر البغدادي (ت 2197هـ) ،حتقي  :حممد نبيل طريفـي/إميـل بـدي
يعقوب ،الناشر :دار النت العلمية /بريوت ،ط. 2998 /2
 .11ارصائ العباسية :حممد إبراهيم النلباسي ،الناشر :دار احلوراء ،بريوت /ط2615 ،2هـ.
 :الشــيخ عبــد احلســن بــن عمـران بــن حســن بــن
 .12ديـوان احلــوي ي يف مــدائح ومراثــي أهــل البيــت
يوســف بــن نصــار آل قمــر احلــوي ي اللي ــي اريــاط (ت 2794هــ) ،مجـ وتعليـ  :محيــد جميــد ه ـ ّدو،
الناشر :مؤسسة األعلمي للمطبوعات /كربالء املق ّدسة ،ط2785 /2هـ.
 .11ديوان السيد مهدي احللي :السيد مهدي بـن داود احللـي (ت 2189هــ) ،دراسـة وحتقيـ  :د .مضـر
سليمان احللي ،الناشر :شركة األعلمي للمطبوعات ،ط2671 ،2هـ.
 .17ديوان الشيخ حمسن أبو احلـ (النبـري) :الشـيخ حمسـن بـن حممـد حسـن بـن حمسـن بـن حممـد الشـهري
لي احلـ ـ ار عم ــي احل ــائري(ت2715هـ ــ) ،حتقيـ ـ  :جلي ــل ك ــر أب ــو احلـ ـ  ،الناش ــر :بي ــت العل ــم
للناهبن /بريوت ،ط2616 /2هـ.
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 .16ديـوان النصـر املهديــة :الشـيخ املـال مهــدي ابـن احلــاج حممـد الـدرازي ،الناشــر :دار املرتــض  ،بــريوت/
ط2672 ،2هـ.
العالمة الشيخ آقا ب رك الطهراين (ت2789هـ) ،الناشر :دار األضواء/
 .15ال ريعة إىل تصانيف الشيعةّ :
بريوت ،ط2617 /7هـ.
 .14راقدون عند احلسن  :سامي جواد املن ري الناظمي (معاصر) ،الناشر :شركة دبو  /بـريوت،
ط2676 /2هـ.
 .13الرســائل األمحديــة :الشــيخ أمحــد آل طعــان البحـراين القطيفــي (ت 2725هــ) ،الناشــر:دار املصــطف
إلحياء الرتا  /ط2629 ،2هـ.
 .18زور اري ــال :الس ــيد حس ــن آل حب ــر العل ــو (ت 2611هـ ــ) ،الناش ــر :دار ال هـ ـراء /ب ــريوت ،ط/2
2793هـ.
 .19ســحر اببــل وســج البالبــل :الســيد جعفــر احللــي (ت 2725هــ) ،حتقيـ  :الشــيخ حممــد احلســن آل
كاشف الغطاء ،الناشر :دار األضواء ،بريوت /ط2617 ،2هـ.
 .71ش ــعراء الغ ــري أو النجفي ــات :عل ــي اراق ــاين ،الناش ــر :منتب ــة آي ــة هللا الع مـ ـ املرعش ــي النجف ــي /
قم،ط2618/1هـ.
 .72شـ ـواهد التن ي ــل لقواع ــد التفض ــيل:احلاكم احلس ــناين (  ،)5حتقيـ ـ  :الش ــيخ حمم ــد ابق ــر اام ــودي،
الناش ــر :مؤسس ــة الطبـ ـ والنش ــر التابع ــة ل ــوزار ال قاف ــة واإلرش ــاد اإلس ــالمي -جممـ ـ إحي ــاء ال قاف ــة
اإلسالمية /ط2622 ،2هـ.
العالمـة الشـيخ آقـا بـ رك الطهـراين (ت2789هــ) ،الناشـر :دار إحيـاء الـرتا
 .71طبقات أعال الشيعةّ :
العري /بريوت ،ط2671/2هـ.
 .77الطليعة مـن شـعراء الشـيعة :الشـيخ حممـد بـن طـاهر السـماوي (ت2731هــ) ،حتقيـ  :كامـل سـلمان
اجلبوري ،الناشر :دار املؤر العري /بريوت ،ط2611 /2هـ.
 .76العبــال أبــو الفضــل ابــن أمــري املــؤمنن ات ـ وســريت  :الســيد حممــد رضــا اجلــاليل (معاصــر) ،الناشــر:
منتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة ،كربالء /ط2776 ،2هـ.
 .75العبّال بطولة الرو وشجاعة السيف ،السيد هادي املدرسي (معاصر) ،الناشر :دار اوادي.
 .74العراقيــات :رضــا ،وظــاهر ،وزيــن ،مج ـ  :أصــحاب مطبعــة العرفــان بصــيدا ،الناشــر :مطبعــة العرفــان/
صيدا2772 ،هـ.
 .73علي يف النتاب والسـنة واألدب :حسـن الشـاكري(ت 2671هــ) ،حتقيـ  :فـرات األسـدي،

الناشر :املؤلف ،ط2628 /2هـ.

 .78القــامول الفقهــي :الــدكتور ســعدي أبــو حبيـ (معاصــر) ،الناشــر :دار الفنــر  -دمشـ – ســورا /
ط2618 ،1هـ.
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ـرواد :د إحســان الشــيخ حــاجم التميمي(معاصــر) ،الناشــر :دار الشــؤون ال قافيــة
 .79القرآنيــة يف شــعر الـ ّ
العامة /ط. 1127 ،2
 .61قمــر بــين هاشــم :الســيد أمحــد شــنر احلسيين(معاصــر) ،الناشــر :دار النتــاب العــري ،بــريوت /ط،2
2613هـ.
 .62كربالء (ملحمة ادبية اترخيي  :)...سعيد العسيلي(ت 2626هـ) ،الناشر :دار ال هراء /بريوت.
 .61ماضـ ــي النجـ ــف وحاضـ ــرها :الشـ ــيخ جعفـ ــر ابقـ ــر آل حمبوبـ ــة (ت2733ه ـ ــ) ،الناشـ ــر :دار

األضواء /بريوت ،ط2614 /1هـ.

 .67جمم البيان :الشيخ الطربسي(ت 568هـ) ،حتقي  :جلنة من العلماء وااققن األخصـائين ،الناشـر:
مؤسسة األعلمي  /بريوت ،ط2625 /2هـ.
 .66مرثية للقمر :إحسان حممد شاكر (معاصر) ،ط2611 ،2هـ.
 .65امل ار :للشيخ املفيد (ت 627هـ) ،حتقي  :السيد حممد ابقـر األبطحـي ،الناشـر :دار املفيـد ،بـريوت/
ط2626 ،1هـ.
 .64مش ــاهري امل ــدفونن يف الص ــحن العل ــوي الش ـ ـريف :الش ــيخ ك ــاظم عب ــود الف ــتالوي (ت 2672ه ـ ــ)،
الناشر :منشورات االجتهاد /قم ،ط. 1111/2
 .63معار الرجال :الشيخ حممد حرز الدين (ت2745هـ) ،تعلي  :حممـد حسـن حـرز الـدين ،الناشـر:
منتبة آية هللا الع م املرعشي النجفي /قم2615 ،هـ.
 .68معجــم خطبــاء كـربالء :الســيد ســلمان هــادي آل طعمة(معاصــر) ،الناشــر :مؤسســة الــبال  /بــريوت،
ط2629 /2هـ.
 .69معج ــم رج ــال الفن ــر واألدب يف كـ ـربالء :س ــلمان ه ــادي آل طعمة(معاص ــر) ،الناش ــر :دار ااج ــة
البيضاء /بريوت ،ط2611 /2هـ.
 .51معج ـ ـ ـ ــم الش ـ ـ ـ ــعراء :كام ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ــلمان اجلبوري(معاص ـ ـ ـ ــر) ،الناش ـ ـ ـ ــر :دار النتـ ـ ـ ـ ـ العلمي ـ ـ ـ ــة/بريوت،
ط2616/2هـ.
 .52معجم مؤرخي الشـيعة /األماميـة -ال يديـة -اإل اعيليـة :صـائ عبـد احلميـد ،الناشـر :مؤسسـة دائـر
معار الفق اإلسالمي/قم ،ط2616 /2هـ.
 .51معجم املؤلفن :عمر رضا كحالة ،دار إحياء الرتا العري ،بريوت لبنان.
 .57مقتل احلسن  :أبو خمنف األزدي(ت 253هـ) ،حتقي  :تعلي  :حسن الغفاري ،مطبعة العلمية
– قم.
 .56املنت ـ مــن أعــال الفنــر واألدب :الشــيخ كــاظم عبــود الفــتالوي (ت2672هــ) ،الناشــر :مؤسســة
املواه  /بريوت ،ط2629 /2هـ.
 .55منتق الدرر يف النيب وآل الغـرر :الشـيخ كـاظم سـبي السـهالين( ،ت 2761هــ) ،الناشـر :منشـورات
الشريف الرضي ،ط2625 /2هـ.
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The Fish farming in Kerbala province

أ.د.سلمى عبد الرزاق الشبالوي

)(1

Prof. Salma A. Al-Shiblawi

المستخلص:
السمك عنصر اساسي يف السلسة الغ ائية ،فهو حمتوى بروتيين معرو بسهولة هضم  ،ا اك من
اللحو البيضاء ينصح االطباء بتناووا وخاصة ممن يعانون من نق الربوتن والدهون وفقر الد والضعف
البنيوي جلسد االنسان ...وغريها.
تتحنم يف است راع اال اك مقومـات عديـد (طبيعيـة – بشـرية) وتـر يف حماف ـة كـربالء انـواع عديـد
مــن اال ــاك تعتمــد علـ امليــاه الع بــة يف (احـواض  -اقفــاص -براميــل) أييت يف مقــدمتها النــارب لنواعـ
املتعدد (العادي  -الفضي العشيب) والنفيان (االصبعيات).
توزعــت م ـراي تربيــة اال ــاك يف منطقــة الدراســة حبــدود ( )4اح ـواض ( )6اقفــاص موزعــة عل ـ اقضــية
ونواحي حماف ة كربالء.
Abstract:
key element of the fish in the food chain، He is known protein content
easily digestible، Fish of white meat doctors advised taking it especially
those who suffer from a lack of protein and fat،anemia of the structural
……weaknesses of the human body and other
Control fish farming for many ingredients (natural-human)and raised in
the study area for many fish species depend on fresh water in the region

 - 2جامعة كربالء/كلية الرتبية للعلو االنسانية /قسم اجلغرافية التطبيقية.
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(basins-cages- drums) foremost among multiple different kinds of
carp(normal-silver herbal)and bordj(fingerlings).
)Distributed terrariums fish farming in the study area boundaries (6
basins(4) cages distributed to the districts and the areas of the province of
karbala.

المقدمة
تعــد اال ــاك مــن ال ــروات الطبيعيــة الــي وهبهــا هللا ع ـ وجــل للبشــر مــوردا مــن م ـوارد الطبيعــة ،تتــوزع
اال ــاك يف كــل موض ـ مــن مواض ـ ســطح النــر االرضــية يوجــد يف ميــاه اايطــات إىل البحــار وارلجــان
فــالبحريات وأحـواض االلــار والــربك واالهوار،كلهــا حتتــوي علـ خـريات مــن هـ ه ال ــروات الــي وــا دور يف
ن ا التغ ية،من خالل ما حتوي من بروتينات وفيتامينات وأمال ودهون.
لـيس ااف ــة كـربالء اي اطاللــة حبريــة ت ـ كر ،لنــن يف الوقــت نفسـ أنعــم هللا عليهــا للــا تقـ يف بلــد
حيتوي عل لرين اال ان منو السنان يف السنوات االخري بشنل كبري مقارنة م قلة ال رو السمنية،ه ه
العوامل وعوامل أخرى ساعدت علـ إنشـاء مشـاري االسـت راع السـمني يف حماف ـة كربالء،للمسـاعد يف
سد النق احلاصل يف كمية اال اك.
وعل وف ما تقد جاء اختيار و ا البح .
مشكلة البحث
هل توجد طر حدي ة لرتبية اال اك يف منطقة الدراسةق ماهي الطر قكيف تتوزع جغرافيا يف منطقة
الدراسةق
فرضية البحث
هناك طر جديد بدأت ت هر يف تربية أنواع من اال اك منها (النارب العادي و الفضي والعشيب)
حي ت هر احواض واقفاص لرتبية اال اك قرب مصادر املياه.
المبحث االول
اوال :مفاهيم عامة

اليقابل تعبري إنتاج اال اك  Fish productionمفهو االنتاج احليواين .Animal Productionألنـ
يتض ــمن إنت ــاج اال ــاك إم ــا ع ــن طري ـ الص ــيد م ــن املص ــادر الطبيعي ــة ()Fisheriesأو ع ــن طري ـ ال راع ــة
الســمنية  Fishery scienceضــمن جمموعــة املعــار املرتبطــة بنشــاط صــيد اال ــاك لتحقيـ أكــرب إنتــاج
ممنن لقل جمهود،دون أن يؤدي ذلك إىل خلل ابلتوازن الطبيعي للنائنات احلية يف البيئة املائية.كما هتتم
فـروع هـ ا العلـم بتقنيـات الصـيد وأسـالي أدارهتـا ،علمـا إن تعبـري  Finfish Cultureينـون أك ـر حتديـدا
حي ان يقتصر عل تربية اال اك الفقرية ذات ال عانف،الي تتمي عن تربية النائنات املائية الالفقرية.
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ومــن اجلــدير ابل ـ كر أن بعــض أنشــطة زراعــة اال ــاك تســم تبعــا لنوعيــة الــن م االنتاجيــة أو حس ـ
طبيعة الوحدات املست دمة .فعل سبيل امل ال يست د تعبري ال راعـة السـمنية املن فـة للتعبـري عـن الـن م
االنتاجية املن فة.وك لك تست د بعض التعبريات للداللة عل طبيعة الوحدات املسـت دمة لإلنتـاج م ـل
 Cage ayuacltureوهي زراعة اال اك يف أحواض صـغري مصـنعة.أو  Pond Cultureوهـو يعـين زراعـة
اال ـاك يف األحـواض االرضـيةأو الرتابيـة.Faethen pondsوقـد ينـون التعبـري عـن طبيعـة ال راعـة السـمنية
أك ــر ختصصــا مــن ذلــك م ل.زراعــة اال ــاك يف االحـواض الــي تعتمــدعل امليــاه داخلهــا علـ التغـريات يف
ارتفاع املاء يف البحر نتيجة ل اهر املد واجلـ ر( ،)1وتـتم عمليـة تربيـة اال ـاك والنائنـات املائيـة االخـرى يف
بيئــة مائيــة حمــدود املســاحة بعــد الــتحنم يف نــوع املــاء وكميــة الغـ اء الـ ي تتناولـ اال ــاك والســيطر علـ
العوامــل الفي ائيــة والنيميائيــة واحلياتي ـة،لني يــتم احلصــول عل ـ إنتــاج نــي أوفــر لقــل تنلفــة يف اجلهــد
واملال عرفها الن ري من الباح ن ()Sticknegعا ( )2939ال راعـة املائيـة ( )Aguaculturcللـا ال راعـة
حتت املاء ()Underwater agricultureوم أن هناك تقاراب كبريا بن ال راعة السمنية واالنتـاج احليـواين
مــن حي ـ متطلبــات املعرفــة االساســية،إال ألمــا خيتلفــان ك ـريا يف معارفهــا الت صصــية .فــبعض املعــار
الت صصية لل راعة السمنية تتماثل م علو انتاج احليواين من حيـة االسـس العامـة م ـل تغ يـة اال ـاك
وتربيتهــا.أال أن عــدد كبــري مــن معــار ال راعــة الســمنية تتميـ وتســتقل اىل حــد كبــري عــن معــار االنتــاج
احليواين(.)7
ثانيا :نبذ تاريخية عن استرراع االسماك

لــت ممارســة زراعــة الســمك يف أحـواض منـ عصــر التــورا ،Biblical Timesوبعــض االســالي الــي
طورهــا ا لصــينيون من ـ أربعــة اال ســنة مــا زالــت تســت د حــىت يومنــا ه ا.وق ـد عرفــت احلضــار الصــينية
ك ـ لك التف ـريخ الصــناعي للســمك يف ســنة  1111قبــل املــيالد.وم يســجل اســلوب فــين ل راعــة الســمك
تفص ــيال ح ــىت ع ــا  635قب ــل امليالد،حي ـ ـ س ــجلت حينئ ـ ـ أول نب ـ ـ م ــن م رع ــة امل ــربوك الع ــادي يف
الصن،واســتنبطت بعــد ذلــك ســالالت خاصــة هبــا كــاملربوك لنواع ـ امل تلفــة والبلطــي والبــوري.مث انتقلــت
تربي ـ ــة اال ـ ــاك يف البح ـ ـريات الص ـ ــناعية (االح ـ ـواض)من الص ـ ــن إىل الي ـ ــاابن (ع ـ ــن طري ـ ـ ك ـ ــورا يف ع ـ ــا
،) 111وي ــر فيه ــا الب ــوري وال عب ــان وال ــربوك وغريه ــا .وق ــد ارتبط ــت يف الص ــن زراع ــة الس ــمك إبنت ــاج
احلرير،حي است دمت شران دود احلرير وخراجاهتا يف تغ ية السمك املست رع.كانت زراعة اال ـاك يف
االح ـواض يف اونــد قبــل مــا ي يــد عــن 1111عــا ،عل أســال مــن ارــرب واملعرفــة التقليديــة عــرب االجيــال
خاصة يف منطقة البنغال .ويف مصر،حي النيل مصدر ارص وال ي كان يفيض عل الـوجهن القبلـي
والبحري،حمــول الــدلتا إىل أح ـواض نيــة،مما جعــل الفراعنــة يعتمــدون عل ـ الســمك يف غ ـ ائهم،والرتباط
االنســان املصــري القــد ابلصــيد والســمك ،أختـ مــن الســمك رمــوز ك ــري يف حياتـ .ويف أوراب اســت دمت
 - 1امن اجلمل،ال راعة السمنية،ط،2اجل ء االول،دار النت العاملية،القاهر ،1114،ص .38-45
 - 7محود بن فارل القحم البلوي،علم اال اك،ط،2مطاب جامعة امللك سعود،الراض ،1111،ص75
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ال راعــة الســمنية يف عهــود اإلمرباطوريــة الرومانيــة كنــوع مــن الــرت ،ويف العصــور الوســط انتشــرت م ـ ارع
الســمك يف االديــر حلفــظ الســمك حيــا حلــن اســت دام طازجــا ولقــد انتشــرت أحـواض اال ــاك يف لايــة
القــرن ال ــامن يف النمســا،مث انتشــرت أحـواض املــربوك هنــاك وأرتــبط ببنــاء املعابــد ويف الغــاابت حيـ تنتشــر
الربك.
أما ال راعة املائية  Aquacultureاحلدي ة فتعود إىل عا  2841بدأت الدراسات العلمية ل راعة انـواع
مــن اال ــاك البحري ــة ال ـرتاوات والســاملون يف بريطاني ــا وال ــوالات املتح ــد من ـ ذل ــك احلن،وق ــد أس ــتمرت
وازدهرت عملية تربية االنواع السمنية امل تلفة حىت وصلت حاليا إىل ماي يد عن  726نوعا.وقامت ه ه
امل ـ ارع مجيعهــا عل ـ التغ يــة الطبيعيــة يف االح ـواض،وحىت منتصــف القــرن العش ـرين حي ـ بــدأت أحب ــا
إســنند فية وأمرينيــة عل ـ تغ يــة الســمك عل ـ أعــال مضــغوطة  Pelletedممــا أدى أىل تطــوير إنتــاج
السلمون والرتاوت وأخريا (يف الوالات املتحد ) ك لك قرموط القنا (.)6وقد شج ه ا النجا م أ ـاك
املاء الع ب عل تطوير زراعة اال اك البحرية وااارات وال راعة املن فة لألنواع مرتفعة القيمة كالسلمون
والقرموط والبلطي و ك الن (يف املناط االستوائية) وتطرقت ال راعة املائية يف العقود االخري من السنن
إىل زراعة اجلمربي (الروبيان) لنواع وااار والطحال والنبااتت املائية.
فالتأريخ يدلل عل أن زراعة السمك فرع قد من رعاية احليوان ال ي عرفت أسس احلاليـة منـ زمـن
بعيد ،فاســت دمت زراعــة الســمك للتســلية والراضــة واو ـواات او لالســتهالك والتجار ،وارتبطــت لنشــطة
أخرى كرعاية اجلامول والبقر وارنازير والبط والدجاج ودود احلرير وكالب البحـر وإنتـاج الفـراء واااصـيل
ال راعية وارضروات كمصادر إضافية للدخل،فم ال كالب البحر وضيفتها تن ف االحواض السمنية من
النبــااتت كمــا يُصــن مــن جلودهــا القبعات،بينمــا خملفاهتــا احليوانيــة (جبانـ خملفــات النبااتت)تســت د يف
تســميد االح ـواض وتغ ـ يتها،عالو عل ـ ألــا ختفــض مــن تنــاليف إنتــاج الســمك وفيهــا اســتغالل كــفء
للعمالة إذ مينن أن خيص عامـل لنـل  11هنتـار يف املـ ارع النبـري  .لقـد أدخلـت مصـر أ ـاك املـربوك
بدايــة عــا  2976مــن جـ ر اونــد الشــرقية بقصــد است راعهاوانتشــرت املـ ارع الســمنية حــدي ا وتقــو برتبيــة
البلطي والبوري جبان املربوك الحظ صور ( )5( )2امايف العرا فيعود اتريخ است راع اال اك اىل 7511
ســنة قبــل املــيالد يف بــالد مــابن النهـرين اي بعــد الصــن  511عــا يف حــن م يعــر اســت راع اال ــاك يف
اااف ة اال يف عا  1127يف حية ارريات التابعة لقضاء اوندية.
()4
صور ( )2صيد اال اك قدميا

 - 6مصطف أمحد امل تار،طر است راع اال اك يف أهـوار جنـوب العرا ،حبـ مقـد ملركـ علـو البحار،جامعةالبصـر ،ص-21
. 25
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=5231.pdf

 - 5عبد احلميد حممد محيد،أسس إنتاج واست راع اال اك،ط،2املنت اجلامعي احلدي  ،القاهر ،1119،ص. 72-19
 - 4املصدر.pdfhtp://www.start times come :
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ثالثا :االهمية والقيمة الغذائية لألسماك:

السمك غ اء ممتاز ،فهو ذو حمتـوى بـروتيين معـرو بسـهولة هضـم واحتوائـ علـ االمحـاض االمينيـة
االساســية الالزمــة لنمــو وصــيانة اجلســم .إال أن الســمك يفتقــر إىل فيتــامن ( Cوالســنرات)،ل ـ ا ينصــح
دائما بعصر الليمون علي وتناول التمر بعده ،وه ا ما ردده أجداد العرب سابقا (إذا أ نتم فألروا) اما
ااتوى الغ ائي لأل اك فيتنون من:
 2ـ ـ ـ الربوتينات:تع ــد اال ــاك م ــن العناص ــر املمت ــاز للربوت ــن الـ ـ ي حيتاجـ ـ جس ــم االنس ــان يف البن ــاء
والصــيانة،ولتن يم بعــض العمليــات احليويــة بداخل ـ ،فهو إذن ل ـ دور بنــائي ووقــائي وعالجــي بــل وحيــوي
داخل اجلسم.
وتع ـد االمحــاض االمينيــة هــي وحــد بنــاء الربوتــن ،حي ـ ت ـرتبط اجملموعــة االمينيــة مــن ح ـامض أميــين
ابجملموعــة النربوكســيلية يف ح ـامض أخــر م ـ اســتيعاب ج ـ يء املــاء ،وتتمي ـ بروتينــات اال ــاك ابحتوائهــا
علـ نسـبة عاليـة مـن االمحـاض االمينيـة االساسـية الـي ال يسـتطي اجلسـم تصـنيعها ،ومـن هنـا ت هـر أتيـة
تضمن اللحو ومنها اال اك ،يف الواجبات الغ ائية اليومية.
وبروتينات اال اك من أسهل الربوتينات الغ ائية احليوانية هضـما لـ ا ينصـح االطبـاء االشـ اص ذوي
اوضم البطيء بتناول حلم السمك االبيض ارايل من الدهن بـدال مـن حلـو احلمـراء (.)3()3وحـىت بـدال مـن
حلو الدواجن،وه ا ما الح العام ()Katschيف دراست عل ( )35ش صا سليما من الوجهة الصحية
حي أدخل السمك يف وجبـتهم الغ ائيـة فوجـد أن السـمك يشـج زاد االفـرازات املعدنيـة بدرجـة أك ـر
من حلو احليـوا ت االخرى.وهـ ا مـا أكـده العـام ( )Ceingerورفاقـ حيـ االغ يـة ااضـر مـن اال ـاك
فقط كانـت أسـرع هضـما مـن حلـو احليـوا ت االخـرى .إال هـؤالء العلمـاء م يقـدموا التفسـري النامـل وـ ه
ال ـ ـ ــاهر  ،فمـ ـ ــنهم مـ ـ ــن قـ ـ ــال إن السـ ـ ــب يعـ ـ ــود إىل اخنفـ ـ ــاض حمتـ ـ ــوى أنسـ ـ ــجة السـ ـ ــمك مـ ـ ــن االنسـ ـ ــجة
الضــامة،وك لك لقصــر طــول االليــا االساســية الداخلــة يف تركي ـ العضــالت.وأخرون قــالوا إن الســب
يعود إىل أن بروتينات اال اك مرتبطة بروابط ضعيفة.

3ـ ـ حسن علي موصلي ،اال اك (إنتاجها،طر حف ها،طر إعدادها للمائد )،ط،2دار عـالء الدين،دمشـ ،1111،ص-21
. 28
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 1ـ ـ الــدهون:لتاز دهــون اال ــاك ابحتوائهــا عل ـ نســبة مرتفعــة مــن االمحــاض الدهنيــة غــري املشــبعة،إذ
تصل إىل  %86من االمحاض الدهنية النلية الداخلة يف تركي الدهون ،واالمحاض الدهنيـة غـري املشـبعة
املوجــود يف اال ــاك تنتمــي إىل جمموعــة األوميجــا الــي حتتــوي علـ ثالثــة روابــط ثنائيــة وم ــل محــض اللــن
ولينيك ال الثي وال ي يعمل عل إذابة النوليسرتول يف الد كما ل أتثري كمضاد لالكتئاب.
 7ـ ـ العناصر املعدنية:تعترب اال اك مصدرا ممتازا للعناصر املعدنية الي وا دورها يف بناء اجلسم وصيانت
اىل جان الربوتينات ،وك لك يف تن يم العمليات احليوية بداخل إىل جان الفيتامن ومن ه ه العناصر:
أ  -النالسيو والفوسفور :حيتوي السمك عل نسبة من النالسيو مبتوسط قدره 71ملليغرا 211/
غ ـرا  ،بينمــا يوجــد عنصــر الفوســفور مبتوســط  111ملليغ ـرا  211/غ ـرا  ،وه ـ ه النميــات ممتــاز إذا مــا
قورنت ابللحو االخرى .ه ان العنصران هامان يف بناء الع ا واالسنان وتن يم العمليـات احليويـة داخـل
اجلسم.
ب  -احلديد والنربيت :حيتوي حلم اال اك علـ عنصـر النربيـت ،إذ تبلـج كميتـ يف املتوسـط 111
ملليغرا 211/غرا  ،حي يدخل اجل ء االكرب من يف تركي االمحاض االمينية النربيتية واللعاب والصفراء
وهرمــون االنس ـولن وبعــض الفيتامين ــات .أمــا احلدي ــد وخنــاء الع ــم .يوجــد يف أنس ــجة اال ــاك يف بع ــض
االمحــاض االمينيــة ،وكقاعــد عامــة حتتــوي حلــو ا ــاك امليــاه املاحلــة علـ نســبة مــن احلديــد أك ــر ممــا حتويـ
العضالت البيضاء ،واحلديد يوجد يف اال اك مبتوسط  9،1ملليغرا  211/غرا .
ج  -الصوديو والبواتسيو  :حتتوي ا اك املياه الع بة علـ نسـبة مـن عنصـري الصـوديو والبواتسـيو
أقــل ممــا حتتوي ـ أ ــاك امليــاه املاحلــة .وهـ ان العنص ـران ومــا أتيتهمــا يف اجلســم إذ إن الصــوديو يشــرتك يف
تن يم توازن احلموضـة والقلويـة يف اجلسـم ،ويف تن ـيم تـوازن املـاء يف اجلسـم .أمـا البواتسـيو فـ ن وجـوده يف
الغ اء ضروري لعمل ك ري من االن ميات وضروري لنمو وحلسن نقل وتوصيات املنبهات العصبية.
د  -اليود :تعد اال اك من أغو املصادر ابليود،وخصوصا اال اك البحريـة ،وهـ ا العنصـر يـدخل يف
تركي هرمون الرتوكسن ال ي تفرزه الغد الدرقيـة ،ويـؤدي نقصـ إىل تضـ م الغـد الدرقيـة وإصـابة الفـرد
مبرض اجلويرت ال ي تتميـ أعراضـ بـور الرقبـة وتغلـط االنسـجة الضـامة حتـت اجللـد وانتفـا االطـرا  .إمـا
عند االطفال ف ن نقص يؤدي إىل توقف النمو وتور الوج وتض م اللسان.
ه  -معــادن أخــرى :إضــافة إىل العناصــر الســابقة ف ـ ن حلــو اال ــاك حتتــوي عل ـ نســبة مــن الفلــور
واملنغني يــو وال نــك والنوابلــت الــي تــدخل يف تركي ـ وتنشــيط العديــد مــن االن ميــات وك ـ لك تــدخل يف
تركي كرات الد احلمر.
 6ـ ـ الفيتامينات:حتتوي األ اك عل جمموعة ال لل هبا من الفيتامينات ومنها:
أ ـ ـ فيتــامن  :Aتتوقــف نســبة فيتــامن  Aيف اال ــاك عل ـ عوامــل عــد منهــا،عمر اال ــاك وحجمهــا
ووزلا ،حيـ ثبــت وجــود عالقــة طرديــة بــن نســبة هـ ا الفيتــامن وبــن عمــر الســمنة.كما أن النســبة بــن
(فيتامن  Aيف االنسـجة و فيتـامن Aيف النبـد) تـ داد بتقـد عمـر اال ـاك ،كمـا أن نسـبة هـ ا الفيتـامن
تتغري بتغري فصول السنة ،ويع ى ذلك لتغري درجة احلرار وابلتايل تغري التغ ية.
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ب ـ فيتامن  :Dيعتقد أن فيتامن  Dيف أنسجة اال اك يتم بنفس االلية الي تتم يف حلو احليـوا ت
االخرى ،وذلك بتأثري االشعة فـو البنفسـجية علـ طالئـ هـ ا الفيتـامن .هـ ا الفيتـامن لـ دور مهـم يف
امتصاص النالسيو والفسفور من اجلسـم ،ويف حـال نقصـ يتسـب ظهـور مـرض لـن الع ـا عنـد االفـراد
البالغن خصوصا السيدات.وك لك اصابة االطفال مبرض النسا .
ج ـ ـ ـ فيتامين ــات  :Bحتت ــوي كـ ـ لك اال ــاك علـ ـ هـ ـ ا الن ــوع م ــن الفيتامين ــات ولاث ــل تل ــك ال ــي يف
االبقار،كمــا ه ــو مع ــرو إن و ـ ا الفيت ــامن دورا مهم ـا يف اااف ــة عل ـ س ــالمة اجله ــاز العص ــيب وعم ــل
العضالت خصوصا عضلة القل  .وحتتوي اال ـاك أيضـا علـ الريـ فألفـن ( )B2اوـا لضـمان سـالمة
اجللد والعيون ومحايتها ،ويف اتمن النياسن ( )B3ال ي نقص يسب ظهـور مـرض الـبالج ،وهـو التهـاب
اجللد ،والربيد وكسلن ( ) B6ال ي نقص يسب اىل حدو فقر الد والتهاب االعصـاب وظهـور قشـور
دهنية عل جلد الفم واالنف والعيون والتهاب الشفة واللسان(.)8
رابعا :املتطلبات الواجب توفرها يف املشروع االسترراعي يف محافظة كربالء:

أ ال ال تعليمات ال شاء ريات اال اك:
 2ـ االرض غري صاحلة للـ ـ راع ــة.
 1ـ توفري احلصة املائية من مديرية املوارد املائية يف كربالء.
 7ـ عد ممانعة مديرية البيئة يف كربالء.
 6ـ عد ممانعة مديرية ااثر كربالء.
 5ـ ينون أبعاد احلوض الواحد كحد أدا . 51× 21
4ـ ـ بعد احلوض عن االخر . 21
3ـ ـ بعد حبري عن حبري أخرى . 11
 8ـ بعد البحري عن مشاري الدواجن . 511
9ـ ـ بعد البحري عن الشارع العا . 511
 21ـ ـ بعد البحري عن السدود الن امية . 111
 22ـ بعد البحري عن حمر الضغط العايل للنهرابء . 211
21ـ ـ بعد البحري عن املب ل الرئيسي . 51
(()9
27ـ ـ بعد البحري عن أ بي النفط . 211

 - 8عبــد االمــري رحــيم جاســم ومصــطف امحــد امل تــار وعــامر عبــد هللا جــابر وخالــد محــد حسوين،دراســة ميدانيــة مــن واقـ مـ ارع
اال اك يف حماف ة البصر ،اجمللة العراقية لالست راع املائي اجمللد ،21العدد،1127/ 2جامعة البصر .
 - 9مديرية شعبة ال رو السمنية يف مديرية ال راعة  ،بيا ت غري منشور .
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()21

اث ياً ال ر ط ال شاء االقفاص:
ان ابرز الشروط الواج توفرها يف اختيار املواق امل عم إنشاء أقفاص تربية اال اك عليها هي:
 2ـ لنح االجاز حصرا من قبل اويئة العامة لتنمية ال ور السمنية ويلت صاح املشروع ابلتعليمات
الفنية الصادر منها والسما ملنسبيها إبجراء النشوفات دون اعرتاض.
 1ـ ـ استحصال مواقفة الدوائر ذات العالقة املتم لة بوزارات املوارد املائية والبيئة وال راعة والدوائر البلدية
يف اااف ات وجمالس اااف ات.
 7ـ ان ينون املوق أسفل حمطات تصفية املياه ومبسافة ال تقل عن  2كم إما أذا كان املوق أعل مـن
حمطات التصفية ف ن املسافة جي أن ال تقل عن  6كم.
 6ـ ال تقل االعما يف املناط امل تار عن . 1
 5ـ أن ال يعي املوق أعمال الصيانة وكري وتطهري االلر وال يؤثر عل طر املالحة وجران املياه.
4ـ ـ ـ مين ـ نص ـ االقف ــاص يف الس ـواقي وقن ـوات ال ــري ض ــمن املش ــاري االروائي ــة بص ــور عام ــة واملواق ـ
السريعة اجلران.
 3ـ يتم إقامة االقفـاص يف امليـاه ذات التيـار اوـادئ علـ أن تنـون سـرعة التيـار ال تتجـاوز 21سـم /اث
يف السطح و 15- 25سم/اث يف القعر.
 8ـ ـ ـ يــتم نص ـ االقفــاص يف أمــاكن بعيــد عــن مصــادر تلــو امليــاه (املستشــفيات واملعامــل ومصــايف
النفط)
 9ـ مين است دا املواد النيمياوية والعالجية اال حتت إشرا الدائرتن امل تصتن (اويئة العامة لتنمية
ال رو السمنية والشركة العامة للبيطر ) أو من ختووا وعد رمي اال اك التالفة واملريضة يف املياه.
 21ـ ـ إج ـراء كشــف مــوقعي مــن قبــل الــدوائر ذات العالقــة ت بــت صــالحية املوق ـ (اويئــة العامــة لتنميــة
ال رو السمنية أو من ختول ومديرات املوارد املائية و وزار البيئة).
 22ـ إن املسافة بن جمموعات وحدات من االقفاص وأخرى ال تقل عن 1كم.
21ـ ـ ال يســمح بنصـ االقفــاص ابلقــرب مــن الســدود االروائيــة وينــون املوقـ خــارج حمرمــات الســداد
ومنشآت الري املعينة الستحصال موافقتها.
27ـ ـ جيـ أن ال ي يــد حجــم املســتعمر الواحــد عــن  1 7111وحسـ املســطح املــائي و مــازاد عــن
ذلك يبلج الدوائر املعنية الستحصال موافقاهتا.
26ـ ـ أجــور املســاحة املائيــة املســت مر مــن قبــل مـ ارع تربيــة اال ــاك يف االقفــاص حتــدد بقــانون مــن قبــل
وزار املوارد املائية.

 -21استنادا اىل كتاب وزار ال راعة /الدائر االدارية /قسم شؤون االفراد املرقم ()71848يف .1119/21/71أجتمعـت اللجنـة
املشنلة مبوج االمر أعاله وتدارست موضوع وض ألية لتحديد مواق نص أقفاص تربية اال اك يف االلار واملسطحات املائية
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 -25تقــد تعهــدمن صــاح املشــروع لن يلت ـ ابلفق ـرات أعــاله وعنــد االخــالل هبــا تلغ ـ االجــاز
()22
املمنوحة ل برتبية اال اك يف االقفاص وتلف منشآت امل رعة خالل شهر من أتريخ التبليج.
خامسا معوقات االسترراع:

هناك بعض املعوقات الي من املمنن أن تضعف من مسري النشاط من خالل االنتاجية بشنل كبري
و بعض االحيان تودي إىل غل بعض األحواض أتها:
2ـ ـ ـ ارتفــاع أســعار االراضــي الــي حتمــل املقومــات اجليــد لالســت راع السمني.وخصوصــا ذات املوق ـ
اجليد،م ال قرهبا من مصدر مياه جيد يعطيها موقعا مهما،وسو يوثر عل االنتاج.
 1ـ اخنفاض منسوب املياه،من اهم املعوقات وأك رها اتية وعل االخ أصحاب املواق البعيـد عـن
مصدر املياه الرئيسـي (االحـواض الداخلية)،إضـافة إىل أصـحاب االقفـاص عنـدما يـن فض منسـوب النهـر
الرئيسي ،مما يضطرهم اىل حفر االابر ونص املض ات من أجل است راج املياه اجلوفية لتعـويض الـنق
املائي لألحواض.
7ـ ـ تغري ارصائ املائية،أحيا تتغري ارصـائ املائيـة مـن خـالل ارتفـاع نسـبة االمـال فيهـا أو ك ـر
امللــواثت نتيجــة أتثــري املصــدر الرئيســي للمياه،ممــايؤدي اىل تغــري يف نوعيــة امليــاه وبعــض اال ــاك ال تتحمــل
ه ا التغري فيمـوت منهـا كميـات كبـري وتسـب خسـائر ماديـة كبـري ،واذا م يتحمـل صـاح املشـروع تلـك
ارســائر وعــد وجــود الــدعم ســو يضــطر إىل غل ـ املشــروع لائيا،واحلالــة معنوســة عنــدما تتــوفر القــدر
املادية وهم قلة من ه ا النوع.
 6ـ ـ عد توفر بيا ت دقيقة عن االنتاج وامل ون السمني .نتيجة لعد وجود تنسي فعلي بن دوائر
الدولة وأصحاب املشاري ،وعد إعطـاء معلومـات كافي ،بعضـهم هتـراب مـن الضـرائ ،علما إن دور اللجـان
يف ال ارات ينون من جان وليس من مجي اجلوان .
 5ـ نق البنية االساسية من حي جماالت النقل والت ين والتربيد .إن أغل وسائل الت ين والنقل
هي بسيطة وال ترتقي إىل مستوى الطمو ،بسب التنلفة الي تؤثر عل االنتاج.
 -4عــد وجــود تعــاون مشــرتك بــن الــدوائر ذات العالقــة ،لنــل دائــر شــروط خاصــة هبــا تعي ـ منــو
()21
االست راع السمني .وه ا ما سب بط بنمو هن ا مشاري .

 - 22أ -مديرية شعبة ال رو السمنية يف مديرية ال راعة  ،بيا ت غري منشور .
ب -الدراسات امليدانية للبحريات واحواض اال اك،بتاريخ . 1126/7/11
ج -املقابالت الش صية م مديرشعبة ال رو السمنية واصحاب البحريات،بتاريخ . 1126/6/28
 - 21مقابالت ش صية اجراها الباح م مدير ال راعية ومدير شعبة ال رو ،بيا ت غري منشور .
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المبحث الثاني
اوال :املقومات الرئيسية لالسترراع االسماك:

أ /امل ومات الطبيعية:
تعــد مــن أهــم املقومــات وذلــك الن وــا أتثــريا مباشــرا علـ نــوع االســت راع ونــوع اال ــاك والبيئــة اايطــة
وهي كااليت-:
 -2صالالائص ال بالالة :يســت د الــنمط التقليــدي يف عمليــة االســت راع وال ـ ي يعتمــد عل ـ االح ـواض
الرتابيــة لرتبيــة اال ــاك والـ ي يقــو علـ أســال حفــر ج ـ ء مــن تربــة ســطح املوقـ املـراد إقامــة احلــوض في ـ
وإزالتهــا مـ االخـ بن ــر االعتبــار عمليــة دخــول امليــاه وخروجهــا إىل ذلــك احلــوض .أن أهــم مــا مييـ الرتبــة
الصاحلة لالست راع هي الرتبة الطين ية ذات املسامية القليلـة الـي لنـ امليـاه مـن النفاذيـة ولتـاز ب قلها،لـ لك
أن حوض حية ارريات و عون واحلسينة ذات تربة طينية ل لك هم يست دمون االحواض الرتابية،أضافة
إن مصــدر امليــاه قريـ مــنهم ،إمــا أحـواض قضــاء عــن التمــر ذات تربــة رمليــة فهــم يســت دمون االحـواض
اال ن تية ملن تسرب املياه وأحيان تغط تلك االحواض عند ارتفاع درجات احلرار لتقليل عمليـة التب ـر،
إضافة إىل ألم يعانون من قلة امليـاه أحيا .أمـا طريقـة االقفـاص ال تعنيهـا الرتبـة حبنـم أن االقفـاص توضـ
يف النهر الرئيسي فال تتأثر ه ه الطريقة بنوع الرتبة.
 -1مصادر املياج :عنصر مهم وال يقل أتية عن الرتبة،حتتاج االحواض لنواعها امل تلفة إىل كميات
من املياه كافية لرتبية اال اك،يفضل أن ينون احلوض قريبا من مصدر املياه ،وبسب ما تعاين املنطقة من
قلة املياه ظهر منط االقفاص العائمة يف االلار أو القنوات الرئيسية،حلصـووا علـ مصـادر ميـاه دائميـة،أما
يف حالة بعد احلوض عن مصدر املياه سو يؤدي إىل هالك اال اك .تتوزع البحريات يف منطقة الدراسة
حسـ مصــدر امليــاه،وتنوع االســت راع اىل أحـواض داخليــة وأقفــاص بســب اخنفــاض مناســي امليــاه،وغل
بعض االحواض الداخلية بسب اجلفا  ،ت هر االحواض يف اجلهة الشرقية والشمالية من منطقة الدراسة
نتيجة املوق القري من لر الفـرات كمصـدر رئيسـي للمياه.أمـا أحـواض املنطقـة الغربية،فمصـدر امليـاه هـو
امليــاه اجلوفيــة ،وذلــك لعــد وجــود مصــدر ميــاه ســطحي دائمي،ل ـ ا تعــاين أحيــا مــن خســائر يف هن ـ ا
مشاري بسب قلة املياه وحمدودية املوارد املائية يف منطقة الدراسة فُرضت قيود وضوابط عل فتح مشـروع
تربية اال اك،وليس من السهولة إنشاء حبري أو مشروع أقفاص،حي هناك جلنة منونة من ثالثة وزارات
هي (وزار ال راعـة ،وزار والبيئـة ،وزار املـوارد املائيـة) وتعـد وزار املـوارد املائيـة هـي اجلهـة االساسـية يف مـنح
أجاز تربية اال اك،وخصوصا البحريات،إضافة إىل أن ال راعة تنون مسؤولة عل طـر االسـت راع واملوقـ
والبيئة مشرفة عل نوع االغ ية املتبعة واملعاجلات ونوعية املياه وغريها من االمور البيئية (.)27
 - 27واراتن أزات ســركيس وامحــد حممــد مح ـ وصــبا خليــل ا اعيل،تربيــة اال ــاك يف االقفــاص والرتبيــة يف الن ــا املغل ،نشــر
إرشادية تصدر عن وزار ال راعة اويئة العامة لإلرشاد والتعاون ال راعي رقم (،1113 )62ص.24-27
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 -7الظالالر املنا يالالة املمئمالالة :تعــد درجــات احل ـرار مــن أهــم العناصــر املناخيــة املــؤثر يف االســت راع
الس ــمني،حي تلعـ ـ دورا كب ــريا يف اختي ــار موقـ ـ احل ــوض الس ــمني طريق ــة االس ــت راع ،وحتدي ــد موع ــد
االس ــت راع (زراع ــة االص ــبعيات)حي ت ــوثر ارتف ــاع درج ــات احلـ ـرار علـ ـ م ــوت االص ــبعيات لـ ـ لك ت ــري
االصبعيات يف فرت الشـتاء يف شـهر شـباط حلـن شـهر نيسـان تنـون مسـتعد للنقـل اىل االحـواض بسـب
مالء مـة درجــة احلـرار لنموها.كـ لك ارتفـاع درجــات احلـرار تــؤدي إىل زاد التب ـر للميــاه فمــن الضــروري
تع ــويض املي ــاه املتب ــر مبص ــدرمياه اخ ــر ابلنس ــبة لألحـ ـواض املغلق ــة (البحريات)،لـ ـ لك تع ــاين االحـ ـواض
الداخليــة يف منطقــة الدراســة مــن أتثــري املنــا اجلــا وزاد التب ــر صــيفاخ،وه ا ينــون أك ــر وضــوحا يف
املنطقــة الغربيــة.أما االمطــار فهــي مــن العوامــل االجيابيــة حي ـ ســقوط االمطــار يســاعد عل ـ ارتفــاع امليــاه
ونسبة االمال واملواد العضوية املغ يـة لأل ـاك وتنـون االمطـار مصـدر ميـاه االحـواض الداخليـة يف اجلـ ء
الغــري مــن منطقـة الدراســة،أللا حتــيط هبــا منــاط صــحراوية ،و مــن شــروط االمطــار جيـ أن تنــون ذات
سقوط متوسط وليس ابلرعدية،الن الرعدية من املمنن أن تسب السيول ،وُر الرتبة وتسب خسـائر
مادية لألقفاص واالحواض الداخلية.
ب /امل ومات البشرية:
-3االي ال الالدي العامل ال الالة :عنص ـ ــر مه ـ ــم وأساس ـ ــي ولـ ـ ـ دور مباش ـ ــر يف التعام ـ ــل مـ ـ ـ اال ـ ــاك بص ـ ــور
مباشر ،وأغل اليد العاملة تنون ماهر ووا خرب يف تربية اال اك ل لك أغل العمال هم خرجيو كليات
ال راعة وحيملون شهادات يف جوان متعدد ووم اهتما ابجلان احليايت،وحىت العمال العادين البد من
أن ميتــازون ابرــرب اجليــد يف تربيــة اال ــاك وكيفيــة املعاجلــة يف حالــة مرضــت وطــر التغ ية،ل ـ لك أغل ـ
املشاري الناجحة هي حتت إشرا مهندل زراعي وطبي بيطري وفين مت ص بطر االسـت راع ،ومـ
ذلــك البــد مــن وجــود عمــال أخـرين لعمليــات التجويــل والتفريــج واضــافة امليــاه والغ ـ اء وغريهــا مــن االمــور
الفنيــة علمــا ان عنصــر املمارســة وارــرب مهــم يف هن ـ ا مشــاري ،اما عل ـ صــعيد عــدد فري ـ العمــل حي ـ
يتفاوت حس كرب املشروع ،ويف الغال ينـون عـدد العمـال يف اسـت راع االحـواض اك ـر مـن العـاملن يف
است راع االقفاص الن العمل اك ر وحيتاج اىل استمرارية اكرب من االست راع يف االقفاص حي ينـون عـدد
العمال يف مشاري است راع االحواض بن ( )8 – 4عمال اما يف االقفاص فيرتاو بن ( )6- 1وحسـ
حجم املشروع.
-1السياس الالات احلكومي الالة :تع ــد السياس ــة ال راعي ــة واح ــد م ــن العوام ــل البشـ ـرية امل ــؤثر يف اُاه ــات
استعماالت االرض،ويتبلور ه ا التأثري ابإلجراءات الي تقـو هبـا الدولـة مـن رسـم ارطـط االقتصـادية الـي
تسـع مــن خالوــا تـوفري احلاجــات االساسية،فضــال عـن دورهــا الفاعــل يف تطبيـ تلــك ارطــط علـ أرض
الواق ـ تتضــمن السياســة ال راعيــة إج ـراءات وسياســات فعليــة ســنناق أتهــا أتث ـريا يف مشــاري االســت راع
السمني:
أ ـ التشريعات والقوانن:البد من البدء مبعرفة القوانن والتشريعات واالجراءات التنفي ية املتعلقة بنشاط
االس ــت راع الس ــمني لت ــوفري احلماي ــة والتش ــجي وـ ـ ا النش ــاط،وتوجد قـ ـوانن حت ــدد أس ــالي إنش ــاء مـ ـ ارع
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اال ــاك ومنهــا (قــانون  68لســنة  2934لتن ــيم صــيد االحياءواســتغالوا ومحايتها)وال ـ ي يهمنــا يف ه ـ ا
القــانون ه ــو امل ــاد السادس ــة منهــا،الي تتعل ـ لنش ــاء م ـ ارع نيــة.أما الق ــانون ال ــاين (رق ــم  995لس ــنة
 )2985الصادر عن وزير ال راعة واالصال ال راعي بشأن م ارع تربية اال اك،حي حيتوي القانون عل
( ) 24مــاد  .وهنــاك حمضــر صــدر عــن اللجنــة ال الثيــة املتشــنلة مبــوج كتــاب وزار ال راعــة /الــدائر االداريــة
/قسم شؤن االفراد املرقم ( 71848يف  )1119/21/71يتنون من ( )12فقر يلت هبا كـل مـن إنشـ
()26
م ارع اال اك .
ب ـ ـ سياسة االئتمان ال راعي (القروض) :من خالل الدعم املستمر الصحاب مشـاري االسـت راع مـن
القروض املصرفية والسلف الي تساعدهم عل إنشاء املشاري الي من خالل تلك القروض تُنمي املشاري
وتســاعد عل ـ تطويرهــا ابســتمرار ،وهنــاك دعــم مــن ه ـ ه الناحيــة لنــن ال ينفــي ل ـ لك مــن الضــروري أن
ينون االهتما احلنومي أكرب من ذلك.
ج  -ارـدمات االرشــادية :مــن اهــم دعـائم االنتــاج ال راعــي اذ مي ــل حلقـة الوصــل بــن مراكـ االحبــا
ال راعيــة ومصــادر املعلومــات التقنيــة مــن جهــة واملنتجــن ال ـ راعين مــن جهــة اخــرى ،ان االرشــاد والتوعيــة
ال راعيــة يقــو بــدوره مــن خــالل النــدوات االرشــادية واملشــاهدات احلقليــة وال ـ ارات امليدانيــة الــي يقــو هبــا
مرشــدون زراعيــون مــوزعن يف املنــاط الــي توجــد فيهــا مشــاري اســت راع يف اااف ــة يقــد الــدعم النامــل
للم ارعن من االرشادات لطر الرتبية احلدي ة تساعدهم عل دعـم وتطـوير االنتاج،فضـال عـن وجـود جلنـة
خاصة تقو ابألشرا من خالل جوالت ميدانية لشرا مباشر من شعبة االست راع السمني لالطالع
عل واق تربيـة اال اك،إضـافة إىل وجـود جلـان مـن املـوارد املائيـة والبيئـة لالطـالع علـ طبيعـة املـورد املـائي
والتأثري البيئي عل اال اك وعل املنطقة،وتقد اردمات الطبية ملعاجلة االمراض الي تصاب هبا اال اك
(بنرتية،فريوســة،فطرية،طفيلية) والقضــاء عليهــا مــن خــالل االدويــة والعقــاقري الطبيــة الــي تـ ود هبــا العــاملن
عل مشاري االست راع.
 -7مراكز الب ث العلمي :ال مينـن أن تتحقـ أهـدا التنميـة لالسـت راع السـمني بـدون االعتمـاد
علـ ـ البحـ ـ العلمي،وتتطلـ ـ فاعلي ــة البح ــو العلمي ــة تـ ـوافر خ ــدمات إرش ــادية ك ــفء وفعال ــة لتـ ـ ليل
الصعوابت الي يواجهها املنتجون واملسوقون يف ه ا القطاع ملراك البنية الالزمة للقطـاع لـيس فقـط إلجيـاد
حلول للمشاكل القائمة وبل لتطوير كفاء ه ا النشاط وحتسين وتوس قاعد املعار والبيا ت وتنوين
كوادر مت صصة و ا القطاع .إن عد وجود دراسات علمية هدفها البح العلمـي يف تربيـة اال ـاك يف
منطقة الدراسة جعلها تعاين من بط يف منوها كمـا ان عـد االهتمـا الفعلـي مـن قبـل املؤسسـات العلميـة
أو الباح ن العامين إال القليل جدا،ومن الضـروري أن تنـون دراسـات معمقـة وواسـعة مـن أجـل النهـوض
هبا ابملستقبل القري .

 - 26مديرية شعبة ال رو السمنية يف مديرية ال راعة  ،بيا ت غري منشور .
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 -6السو  :ال مينن ُاهل السو ،حي يعد من أهم النواف االقتصادية الرئيسية لالست راع ول أثر
مباشر علي  .يتأثر الطل عل اال اك بعدد السنان،ومستوى الدخل وأسعار اللحو البديلة ،حي بلج
متوســط إنفــا الفــرد عل ـ الغ ـ اء اليــومي ح ـوايل ( )7111دينــار عراقــي .وتعــد اال ــاك وجبــة أساس ــية
لالستهالك الشعيب.أذ بلـج متوسـط اسـتهالك الفـرد مـن اال ـاك يف الـدول العربيـة حـوايل ( )22.5كغـم يف
السنة خالل ،1118مقابل ( )5،24كغم /سنة عل املستوى العاملي،بينما م حيصـل الفـرد العراقـي سـوى
( )5،2كغــم مــن الســمك ســنوا( ،)25وه ـ ه نســبة متدنيــة جــدا التتناس ـ م ـ حجــم االمنانيات.ل ـ لك
نالحظ أن للسو دورا مهما يف عملية بي املواد العضوية والصالئ وكل ما خي أدوات إنشاء مشروع
است راع وك لك ينون ل دور أخر ومهم وهو بي وتسوي اال اك بعد أن تصل إىل مستوى حمدد ابلنمو
من أجل النهـوض ابالقتصـاد مث إنشـاء سـو جيـد خـاص لبيـ اال ـاك اجلملـة يف منطقـة (ال بيليـة) ينـون
عل مستوى جيد من االهتما ،لنن املشنلة هي ليست يف السو بل تتبلور يف املاد الي تغ ي السو
حي تعاين من قلة املوارد السمنية واود من االست راع هو دعم السو االي ابأل ـاك مـن أجـل سـد
حاجــة الســو ،ل ا البــد مــن الــدعم والتطــوير مــن قبــل مؤسســات الدولــة للنهــوض هب ـ ه املشــاري والبــدان
تنون سياسة الدولة واضحة عل ثقة عالية من خالل تقد الدعم املادي واملعنوي إىل هن ا مشاري من
أجل ت ويد السو ابل رو السمنية،واملساعد عل حتسن االقتصاد العراقي.
ثانيا :أنواع املرابي (املرارع) السمكية يف منطقة الدراسة:

إن تربية اال اك يف االقفاص من الطر احلدي ة لالست راع السمني وقـد انتشـرت هـ ه التقنيـة بصـور
واسعة وأصبحت من الطر املهمة والرئيسية يف االست راع املائي.وتتمي ه ه الطريقة بتطوير وحتسن ال رو
السمنية ،إضافة إىل املردود املـايل اجليـد.إن االسـت راع املـائي يف االقفـاص مينـن اسـتغالل يف امليـاه املفتوحـة
ومجيـ النتــل املائيــة.وأهم االمــاكن الــي يصــلح فيهــا هـ ا النــوع مــن االســت راع هــي(البحريات ـ ـ ـ االه ـوار ـ ـ ـ
االلار ـ ـ اجلداول ـ ـ القنوات) ومن االمور االساسية الي جي مراعاهتا يف ه ا النوع من االست راع هي:
 2ـ طبيعة سرعة جران املاء وعالقت يف ت بيت االقفاص.
 PH -1املــاء (امللوحــة) جي ـ أن تنــون مــن ( 3إىل  )%5،8واالوكســجن امل ـ اب مالئمــة لطبيعــة
()24
اال اك.
النـ ــل يعلـ ــم إن م ـ ـراي اال ـ ــاك يف منطقـ ــة الدراسـ ــة تعتمـ ــد عل ـ ـ امليـ ــاه الع بة،ل ـ ـ لك هـ ــي تتـ ــأثر يف
عاملن:املوق و طبيعة منسوب املياه ،وهي عل عد انواع تتنون من:
أ  -االحواض الداخلية:وهي من الطر التقليدية املتبعة يف أغل االماكن،وتنون إما طينية منشوفة
أو إ نتيــة مغلقة،حسـ كميــة امليــاه ونــوع الرتبــة،تتأثر ابلقــرب والبعــد عــن مصــدر امليــاه وارتفــاع واخنفــاض
كمية املياه .يبلج عدد االحواض اجملاز ر يا( )3احواض.
 - 25ابتسا كـاظم خـاجي وعمـار عبـد الـرحيم حسـن،مقومات مـ ارع اال ـاك يف البصـر ،حب مقـد إىل قسـم اجلغرافيـة جامعـة
البصر .pdfhttp://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=8685 ،
 - 24امن اجلمل ،ال راعة السمنية،مصدر ساب ،ص.58
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ب  -االقفـ ــاص:منط حـ ــدي مـ ــن االسـ ــت راع السـ ــمني يعتمـ ــد عل ـ ـ اجملـ ــاري املائيـ ــة ذات املنسـ ــوب
العايل،يتقيد يف وجود لر واس ورئيسي ،ل لك ل ا اليوجـد هـ ا الـنمط يف منطقـة الدراسـة إال يف حـوض
الفرات .صور ()1
()23
صور ( )1االست راع يف االقفاص

ج ـ هناك نوع أخر جدا حدي هو االست راع يف براميل أو يسم االست راع املن ف:
هــو أحــد الطــر االقتصــادية احلدي ــة عل ـ مســتوى العرا ،واقتصــادي يف نفــس الوقــت،يتم اســت دا
أحواض ظاهرية مرتبنة م بعضها الـبعض مـن خـالل اال بيـ لغـرض تـدوير امليـاه واسـتبداوا،تنون هـ ه
اال بي ـ مغلقــة ويف داخلهــا مصــابيح لــإل ر إضــافة إىل ألــا وــا معــايري خاصــة للميــاه ونوعيتهــا ودرجــة
امللوحة وكمية األوكسجن وكمية األعال ونوعيتها،وه ا املشـروع يعملـون عليـ يف الوقـت احلاضـر حيـ
هنالــك مســت مر صــاح الفنــر وأســتورد املعــدات كاملــة،اال انــة م ميــنح أجــازه ممارســة حلــد االن ألســباب
جمهولــة،م العلــم إن هـ ا النــوع مــن االســت راع اقتصــادي يف امليــاه،موق املشــروع يف قريــة اجلماليــة اتبعــة إىل
حية احلر.
ثالثا :االصناف الرئيسية لالسترراع االسماك يف منطقة الدراسة:

هنــاك عــد أن ـواع مــن اال ــاك تــر يف طــر االســت راع املــائي لنــن الفــر هــو ان أن ـواع تســتطي ان
تتحمــل أن تــر يف امليــاه املاحلــة واخــرى تــر يف امليــاه الع بــة أللــا ال تتحمــل درجــة ملوحــة عالية،كـ لك
ا نواع تتحمل البيئات الصعبة من خالل قلة املواد العضوية أو قلة االوكسجن وأخرى ال تتحمـل ال ـرو
الصعبة وأيضا منها من يصل مرحلة البلو يف وقت قصـري وأخـرى حتتـاج إىل وقـت لتنض .وسـو حنـاول
أن ن كر أهم أنواع اال اك:
 .3أ اك الكارب:
وهي من االنواع اجليد الي تسطي أن تر يف االقفاص الطر احلدي ة،وهي تتحمل ال رو الصعبة
وتتنيــف م ـ الوض ـ البيئي،وختتلــف يف طــر تغ ـ يتها ومينــن اســت راعها بطــر خمتلطــة لتــداخل سلســلة
23
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التغ يــة بيــنهم ،وأللــا لتــاز هبـ ه املميـ ات هــي مــن أهــم اال ــاك الــي تــر يف منطقــة الدراســة.ولنن هنــاك
بعض االمور غري ال فنية الي من املمنن أن تؤثر عل ه ا النوع ومنهـا ارتفـاع مناسـي امليـاه او اخنفاضـها
وك ـ لك حركــة ال ـ وار ه ـ ا ينــون يف طريقــة االقفاص،أمــا يف االح ـواض الداخليــة فتنــون ال ــرو جيــد
لنن ال ي يعي االست راع هو منسوب املياه ابلدرجة االوىل.يوجد ه ا النوع من اال اك يف ثالثة أشنال
هي:
أ  -النارب الفضـي:إن أ ـاك النـارب الفضـي مـن اال ـاك الـي تتغـ ى علـ اوائمـات املائيـة وكلمـا
كانت املياه غنية ابوائمات حصلنا عل أنتاج جيد.
ب -النــارب العشــيب:غ ائها االساســي النبــااتت ارض ـرية او النبــااتت املائيــة أو االعــال وهــي مــن
اال اك السري النمو وإن الطل عليها عايل.
ج  -النــارب االعتيــادي :وهــو مــن نــوع اال ــاك الــي تنمــو عل ـ العلــف االصــطناعي وعل ـ الغ ـ اء
الطبيعي ،وهي من اال ـاك املرغوبـة يف االسـوا ممـا ي يـد مـن املـردود االقتصـادي للمنتجـن وـ ا النـوع مـن
اال ــاك وامل ـربن ك ـ لك .وعل ـ العمــو ه ـ ا االن ـواع ال الثــة هــي منتشــر زراعتهــا بصــور واســعة يف منطقــة
الدراس ــة،وهي م ــن االن ـواع املفض ــلة لتحمله ــا ال ــرو املناخي ــة يف منطق ــة الدراس ــة اض ــافة اىل ان االن ـواع
ال ـ ال ت ـ رع م ـ بعضــها ،حي ـ ان النــوع الفضــي يتغ ـ ى عل ـ االغ يــة اجلــاه ذات الربوتــن العــايل،
والعش ــيب عل ـ اغل ـ النب ــااتت املوج ــود يف االح ـواض ل ـ لك ي ــتم زراع ــة الن ــري م ــن النب ــااتت م ــن اج ــل
مســاعدهتا ابلغـ اء ،امــا النــارب االعتيــادي فهــو يتغـ ى علـ فضــالت االنـواع االخــرى ،يالحــظ الصــور
(.)7
()28
صوره ( )7احواض است راع اال اك يف حية احلسينية حماف ة كربالء

 - 28التقطت الصور يف حية احلسينية حماف ة كربالء ابلتاريخ .1125\7\21
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1الالكفيات أ (االصبعيات):
أن النفيــات عبــار عــن أ ــاك عل ـ شــنل أف ـرا صــغري ،وهي تنــون املصــدر الرئيســي لأل ــاك بعــد
منوهــا،مينن اســت راع االصــبعيات الصــغري (7ســم) يف االقفــاص اىل معــدل ( 51ـ 211غــم) ومــن املمنــن
االستمرار برتبيتها إىل اوزان التسوي أو مينن إطال صغار اال اك إىل املياه الداخلية وحس مـا خمطـط
وا ومن املمنن است راع النفيات م أ اك صغري ويف لاية املوسم مينن صيد اال اك النبـري واملرغـوب
يف االسـوا االيــة وتــرك الصــغري منهــا ملوســم أخــر بعــد إضــافة عــدد مــن اال ــاك الصــغري مســاوا للعــدد
ال ي مت صيده،وهن ا من املمنن االستمرار هب ه العملية عل مدار السنة
املصدر الرئيس لإلصبعيات يف منطقة الدراسة هـي مـن قضـاء الصـوير ،حي تـر يف احـواض داخليـة
حلن ما تصل اىل مستوى النـف حتـول اىل احـواض اكـرب لتنمـو مـ بقيـة النفيـات املتـأخر وبعـد ان تنمـو
بشنل مقبول تسو اىل املستهلك علما ان ه ا النشاط يعمل ب لاية فصل الشتاء حبنـم اعتـدال املنـا
ليساعد االصبعيات عل النمو السري وال ينلف كميات كبري من الغ اء تستمر ه ه العملية عل مدار
الس ــنة ،وهن ــاك حبـ ـريات ضـ ـ مة تن ــت كمي ــات كب ــري م ــن االص ــبعيات وي ــتم التس ــوي إىل أغلـ ـ من ــاط
االست راع يف البلد،ل لك إن كل مري اال اك يف منطقة الدراسة يبتاعون االصبعيات والنفيات من تلك
املناط وينون املقدار عبار عن قد مملوء إصبعيات كمقيال للوزن مبقار معن من ك النارب يالحظ
الصوره ()6
()29
صوره ( ) 6تربية االصبيعات يف منطقة الفرحية حماف ة كربالء

رابعا :التوزيع اليغرايف لالسترراع االسماك يف منطقة الدراسة

ي هر يف منطقة الدراسة منطن من االست راع السمني وهي كااليت:

 - 29التقطت ه ه الصور من احواض تربية اال اك يف منطقة الفرحية حماف ة كربالء بتاريخ .1126\7\ 21
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أ الًال ال االحوا الدا لية:
من الطر التقليدية املتبعة يف تربية اال اك،هي إما تنون أحواض طينية منشوفة أذا كانت قريبة من
مصادر املياه،أو أحواض إ نتية مغلقة نوعا ما أذا كانت يف منطقة بعيد نوعا ما عن مصادر املياه.صور
(.)5
تتــوزع حب ـريات اس ـت راع اال ــاك يف منطقــة الدراســة حبــدود ( )4حب ـريات موزعــة بــن قضــاء عــن التمــر
و حيــة احلســينة ومنطقــة االمــا عــون ابالضــافة اىل وجــود حــوض يف منطقــة فرحيــة التابعــة اىل مركـ مدينــة
كـ ـربالء ،يالح ــظ م ــن ج ــدول ( )2ان مس ــاحة البحـ ـريات تـ ـرتاو ب ــن ( 5 – 2دومن) ام ــا مص ــدر مي ــاه
البحريات ينون من الار متم لة جبدول احلسينية وتفرعاتة او مياه جوفية (اابر) اما انواع اال ـاك املـرابت
يف ه ـ ه البح ـريات ا ــاك الن ــارب لنواع ـ ال الث ــة (الع ــادي ،الفض ــي ،العش ــيب) كم ــا يس ــو انت ــاج ه ـ ه
االح ـواض اىل حماف ــة ك ـربالء واس ـوا اااف ــات القريبــة (اببــل والنجــف) اال ان ه ـ ه االحواض(الرتابيــة)
تعــاين مــن مشــاكل عديــد أتيت يف مقــدمتها مشــنلة مصــادر امليــاه وخاصــة يف ال ــرو املناخيــة احلــار يف
فصل الصيف وقلة الدعم املادي من قبل الدولـة او أتخـر خاصـة يف موسـم االسـت راع واخـريا مشـنلة نـوع
الرتبة (الرملية) الي وا قابلية كبري عل تسرب امليـاه الضـرورية لنمـو اال ـاك كمـا هـو احلـال يف تربـة قضـاء
عن التمر .خريطة ()2
()11
جدول ( )2التوزي اجلغرايف لألحواض الداخلية يف منطقة الدراسة
انـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواع رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم رقم املقاطعة ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
املساحة مصدر امليا
ت عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد املوق
احلوض
اال ـ ــاك القطعة
االحواض
املرابت
 2دومن تفرع ـ ـ ـ ـ ــات ل ـ ـ ـ ـ ــر الناري 276 14بوزرن تراي
حية عون
2 2
ابنواع
احلسينية
2 1

حية عون

2 7

فرحيـ ـ ـ ـ ــة مرك ـ ـ ـ ـ ـ
كربالء

2 6

حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  5دومن تفرع ـ ـ ـ ـ ــات ل ـ ـ ـ ـ ــر ״״
احلسينية
احلسينية

28

2 5

 3دومن اابر

״״

73

عن التمر

 7دومن تفرع ـ ـ ـ ـ ــات ل ـ ـ ـ ـ ــر ״״
احلسينية واابر

53

276بوزرن

״״

28

مقاطعة  61״
مقاطعة  51״
الغوار
مقاطعة  76״

 6دومن اابر

 - 11املصدر -2 :مديرية زراعة كربالء – شعبة ال رو السمنية بيا ت غري منشور .
 -1الدراسة امليدانية اجريت بتاريخ .1126 /6/3

275

״

العدد10 :

2 4

عن التمر

251
دومن

اابر

״״

صور ( )5حوض تراي لالست راع السمني،وقت روي االصبعيات

ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ء مقطعة  11״
قطع ـ ـ ــة
51

()12

ه ا م العلم أن كـل االحـواض الـي يقـا فيهـا مشـاري االسـت راع هـي مـن النـوع الرتاي،ابلـرغم مـن ان
الشــروط الــي تســمح إبنشــاء حــوض نــي إ نــي،الن احلــوض الـرتاي يســاعد علـ منــو احلشــائ بصــور
جيد  ،فضال عن إنشاء أماكن يف جدران البحري لتجم اال اك،وكـ لك إن السـطح الـرتاي ينـون أك ـر
بــرود مــن الســطح اال نــي إضــافة إىل أن اال نــي منلــف مــن عــد جوان .أمــا دور النبــااتت ومنوهــا يف
البحري تساعد عل املشاركة يف إطعا اال اك وخصوصا النرب العشيب كما إلا تقلل من عملية التب ر
من خالل ظلها فو املاء .م ذلك ويف حالة الرتبة ذات مسامات عاليـة سـو تسـب إىل هـروب امليـاه
إىل داخــل االرض،وه ـ ا يســب اســتن ا الن ــري مــن امل ـوارد املائيــة،كما هــو احلــال يف املواق ـ البعيــد عــن
مصدر املياه م ل أحواض قضاء عن التمر ذات الرتبة الرملية شديد املسامية.
اث ياً  /االسرزراع يف االقفاص:
اليوجد ه ا النوع إال يف جمرى لر الفرات اجل ء ال ي مير يف احلدود االدارية للمحاف ة ،يوجد بصور
ر ية أربعة مواق لالست راع ،اثنان منهما يقعان يف حية احلسينية وأثنان يف حية ارريات التابعة لقضاء
اوندية.هـ ا النــوع مــن االســت راع عبــار عــن أقفــاص حديديـة تنصـ يف النهــر وعلـ عم ـ مــن مــرتين إىل
ثالثــة أمتار،ت بــت بطــر حمنمــة مــن جان ـ كتــف النه ـر بصــور جيــد ،واجلوان االخــرى توض ـ حتتهــا
طوافات من براميل فارغة ومغلقة جيدا،وهـ ه االقفـاص ذات فتحـات صـغري ملنـ خـروج اال ـاك منهـا او
دخول احليوا ت املفرتسة اليها،وأضاف إىل وجـود أشـباك حتـيط ابألقفـاص لغـرض احلمايـة ،كـ لك تـر يف

 - 12املصدر:

file www.sfdegyptget
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ه ا االقفاص انواع النارب ال الثة وهي (العشيب والفضـي والعـادي) واالسـت راج ينـون عـن طريـ شـباك
الصيد الحظ جدول ( )1وخارطة (.)2
()11
جدول ( )1التوزي اجلغرايف ملشاري است راع اال اك يف االقفاص يف منطقة الدراسة
1
نوع اال اك
املقاطعة
رقم القطعة
املساحة
ت املوق
2

حية احلسينية

451

1

244

النارب لنواع

1
7

حية احلسينية
حية ارريات

211
115

2
97

244
225

״
״

6

حية ارريات

361

97

12

״

ويواجـ ه ـ ا النــوع مــن االســت راع الن ــري مــن املشــاكل اتيت يف مقــدمتها ضــعف الــدعم احلنــومي م ــل
أتخر القروض وارتفاع قيمة الضرائ وروتن االجراءات القانونية اضافة اىل مشنلة ت ب ب مستوى امليـاه
ال ي يؤثر أتثري كبري عل تربية ومنو اال ـاك .االسـت راع يف هـ ا الـنمط (االقفـاص) يف العـرا مـن االمنـاط
احلدي ة وخصوصا يف منطقة الدراسة واملالحظ إن ه ا النوع ينمو يف منطقة لرية ذات عم جيد ل ا هو
ال يع ــاين م ــن املي ــاه اال يف حال ــة ح ــدو ح ــاد أو مش ــنلة ت ــؤدي إىل غلـ ـ النه ــر أو عام ــل اجلف ــا
املو ي،ل ـ ـ لك ه ـ ــو أفض ـ ــل م ـ ــن الناحي ـ ــة االنتاجي ـ ــة م ـ ــن من ـ ــط االح ـ ـواض ك ـ ـ لك نوعي ـ ــة املي ـ ــاه متج ـ ــدد
ابســتمرار،بيئة حيــة ،لنن مــن املســتفيد هــو مــن حيصــل علـ أرض زراعيــة مطلــة علـ حــوض النهــر و رأل
مـال جيـد يسـاعده علـ اسـت مار هـ ا املـورد مـن اجـل دعـم االقتصــاد االـي والـوطين ابملسـتقبل ويسـد مــن
حاجة السو من اال اك.
إن االســت ماريف جمــال تربيــة اال ــاك جان ـ مهــم يف الســو االي،والبــد مــن منــو ه ـ ا اجلان ـ وعل ـ
خمتلف االصعد لنن بسب الروتن وصعوبة احلصول عل صر إجـاز ونـ ا مشـاري نالحـظ ت بـ ب
يف منو االنتاج السمني،هناك أيدي ترغ يف العمل وتقد االفضل من اجل مصلحة اجلمي ،لنن هناك
أيدي ال ترغ لن االنتاج ينمو ويتحسن وألسباب عديد ،لنن من املفروض أن ينون دعم الدولة عل
مستوى عايل ون ا مشاري تنموية.الحظ صور (.)4

 - 11املصدر .2 :مديرية زراعة كربالء – شعبة ال رو السمنية بيا ت غري منشور
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خارطة ()2التوزي اجلغرايف الست راع اال اك يف حماف ة كربالء

املصدر :من عمل الباح
 -1جدول ()1
 -2جدول ()2

صور ( )4االست راع يف االقفاص

()17

 - 17التقطت يف اقفاص است راع اال اك يف حية ارريات،بتاريخ.1126/6/21

278

االسرزراع السمكي يف حما ظة كربمء

االستنتاجات:
من خالل البح يف موضوع االست راع السـمني تبـن إن هنـاك الن ـري مـن الفوائـد االقتصـادية لرتبيـة
وإنتاج اال اك،منها:
 2ـ اال اك عنصر أساسي يف السلسلة الغ ائية ول دور كبري يف الربوتينات.
 1ـ تعاين منطقة الدراسة من قلة أ اك الصيد وذلك السباب منها طبيعية وأخرى بشرية.
7ـ لال اك دور اقتصادي مهم ومن خالل دعم السو واالقتصاد االي بنميات من اال اك.
 6ـ مشاري االست راع يف منطقة الدراسة من املشاري احلدي ة ويف بداية النمو.
 5ـ ضعف منو هن ا مشاري لعد أسباب أغلبها ينون بسب الروتن والفساد االداري واالتال.
 4ـ قلة موارد املياه.
3ـ ـ تر أنواع معينة من اال اك (النارب العادي والفضي والعشيب) ألن يتحمل ال رو الطبيعية يف
منطقة الدراسة.
 9ـ ـ الُ يسمح بصر إجازات جديد ألنشاء مشاري حدي ة ألسباب متعدد منها حبجة قلة املياه أو
عد وجود أرض.
 21ـ ـ أغل املشاري الي تعمل هي بفضل الدعم املصريف من خالل القروض.
22ـ ـ البــد مــن رســم سياســة واضــحة يف هـ ه املشــاري ودارســتها مــن خــالل دورهــا يف تشــغيل االيــدي
العاملــة املــاهر وتــوفري منــت حملــي يســاعد عل ـ دعــم االقتصــاد والــدعم املســتمر ون ـ ا مشــاري ،م الرقابــة
املســتمر مــن قبــل جلــان مت ص ـ لغــرض املســاعد عل ـ منــو وتطــوير االنتــاج وحتســن النوعيــة ملــا ل ـ مــن
مردود اقتصادي للجمي .
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قائمة المصادر:
2ـ ـ البلوي ،محود بن فارل القحم ،علم اال اك ،ط ،2مطاب جامعة امللك سعود ،الراض.1111،
 1ـ اجلمل ،امن ،ال راعة السمنية،ط ،2اجل ء االول ،دار النت العاملية ،القاهر .1114،
 -7امل تار،مصــطف أمحــد،طر اســت راع اال ــاك يف أه ـوار جنــوب العرا ،حب ـ مقــد ملرك ـ عل ــو
البحار،جامعةالبصر pdfhttp://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=5231 .
 -6جاسم ،عبد االمري رحيم ومصطف امحد امل تار وعامر عبد هللا جابر وخالد محد حسوين،دراسة
ميدانيــة مــن واق ـ م ـ ارع اال ــاك يف حماف ــة البصــر  ،اجمللــة العراقيــة لالســت راع املــائي اجمللــد  ،21العــدد2
 ،1127/جامعة البصر ..
 -5محي ــد ،عب ــد احلمي ــد حمم ــد ،أس ــس إنت ــاج واس ــت راع اال ــاك ،ط ،2املنتـ ـ اجل ــامعي احل ــدي ،
القاهر .1119،
 -4خاجي ،ابتسا كاظم وعمار عبد الرحيم حسن ،مقومات م ارع اال اك يف البصر  ،حب مقد
إىل قسم اجلغرافية جامعة البصر pdfhttp://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=8685.،
 -3سركيس ،واراتن أزات وامحد حممد مح وصبا خليل ا اعيل ،تربية اال اك يف االقفاص والرتبية
يف الن ا املغل  ،نشر إرشادية تصدر عن وزار ال راعة اويئـة العامـة لإلرشـاد والتعـاون ال راعـي رقـم ()62
.1113
 -8موصــلي ،حســن علــي ،اال ــاك (إنتاجهــا ،طــر حف هــا ،طــر إعــدادها للمائــد ) ،ط ،2دار
عالء الدين ،دمش .1111 ،
 -9مديرية شعبة ال رو السمنية يف مديرية ال راعة ،بيا ت غري منشور .
 -21أ -مديرية شعبة ال رو السمنية يف مديرية ال راعة ،بيا ت غري منشور .
ب -الدراسات امليدانية للبحريات واحواض اال اك،بتاريخ .1126/7/11
ج -املقابالت الش صية م مديرشعبة ال رو السمنية واصحاب البحريات ،بتاريخ .1126/6/28
 -22مقابالت ش صية اجراها الباح م مدير ال راعية ومدير شعبة ال رو  ،بيا ت غري منشور .
 -21مديرية شعبة ال رو السمنية يف مديرية ال راعة ،بيا ت غري منشور .
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الحركات االسالمية المسلحة المبايعة لتنظي "الدولة االسالمية"
بوكوررام إنموذجا

– Armed Islamic movements pledging allegiance to ISIS
Boko Harem as a sample
م.م مؤيد جبار حسن

()1

م.م حسين باسم عبد االمير

Assist. lec. Mueid J. Hassan
()2

Assist. lec. Hossein B. Abd Al-Ameer

المستخلص
بعــد ظهــور تن ــيم"الدولــة االســالمية"وتعــاظم خطــره ،ألســباب عــد يتعل ـ بعضــها ابلــداخل االــي او
ابرارج الدويل ،برزت بعد اعالن ارالفة يف اآلونة االخري  ،ظاهر تستدعي االنتباه،وهي تلقي البيعة من
عـد جمموعـات إسـالمية متطرفـة حـول العـام .ومـن تلـك اجلماعـات أنصـار بيـت املقـدل يف سـيناء مصـر،
ومجاعــة اي ســيا واحلريــة االســالمية يف الفلبــن ،مــرورا بتن ــيم انصــار االســال يف ــال العـرا  ،وأنصــار
الشريعة يف درنة الليبية ،وك لك مجاعة جند ارالفة يف اجل ائر ،وكان آخر من أعلن بيعت رالفـة اي بنـر
البغدادي ،مجاعة بوكو حرا يف نيجريا ،والي تقارع احلنومة هناك وتواج حتالفا من دول اجلوار.
وم ينن التقارب بن تن يم"الدولة االسالمية"و بوكو حـرا حمـض صـدفة ،وإمنـا ألسـباب مينـن امجاوـا
يف جمموعتن :االوىل وحد املناب الفنرية ،فنالتا يستندان عل الفنر السلفي التنفريي ال ي جـاء بـ
 - 2مرك الدراسات االسرتاتيجية\جامعة كربالء.
 - 1مرك الدراسات االسرتاتيجية\جامعة كربالء.
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10 :العدد

 ال اني ــة غ ــاات سياس ــية. ويعتم ــدان القت ــال س ــبيال لتحقي ـ غ ــااهتم يف أنش ــاء دول ــة اس ــالمية،اب ــن تيمي ــة
. الي ُم التن يمن املتطرفن، تتعل ابملصاو واالهدا املشرتكة،اسرتاتيجية
 يف قـ ـ ـ ـ ـراء سـ ـ ـ ـ ـريعة آلف ـ ـ ـ ــا،وتناولن ـ ـ ـ ــا يف البحـ ـ ـ ـ ـ مص ـ ـ ـ ــري الشـ ـ ـ ـ ـراكة ب ـ ـ ـ ــن التن يم ـ ـ ـ ــن االره ـ ـ ـ ــابين
.وفري اخـر يــرى فشــلها وانتهاءهــا،وانقسـمت االراء حووــا إىل فريـ يعتقـد بنجاحهــا واســتمرارها،املستقبل
 وامنـا إىل مـا سـتنون، جي ليس فقط االنتباه إىل خطر التن يمـات االرهابيـة احلـايل،وبعيدا عن التوقعات
 حينه ــا،  واص ــبحت ك ــاألخطبوط تنتش ــر اذرع ـ يف احن ــاء املعم ــور، علي ـ ان توح ــدت حت ــت قي ــاد واح ــد
.ولن يسلم من احد،سينون خطرها اع م
Research Summary
After the emergence of the"Islamic State"and growing its danger, for
several reasons, some related to domestic or international, emerged after
announcing the succession recently, a phenomenon requiring attention,
which received a pledge of several Islamic extremist groups around the
world. One of those groups, supporters of Jerusalem in Sinai, Egypt, and
the Abu Sayyaf and Islamic freedom in the Philippines, through the
organization of Ansar al-Islam in northern Iraq, and Ansar al-Sharia in the
Libyan, as well as, Jund caliphate in Algeria, the last of the announced it
homage to Abu Bakr al-Baghdadi, group Boko Haram in Nigeria, which the
government brainstormed There, and facing an alliance of neighboring
countries.
Rapprochement between the"Islamic state"and Boko haram was not
pure coincidence, but for reasons can be summarized in two groups: the
first one the unit of intellectual sources, both are based on expiation Salafi
ideology, which was brought by Ibn Taymiyyah, and depend on fighting a
way to achieve their ends in the establishment of an Islamic state. The
second, strategy and political ends, related to the common interests and
goals, which brings together two organizations extremists.
And we dealt with in the research the fate of the partnership between
the two organizations terrorists, in a quick reading of the prospects of the
future, and divided opinions around, to a team believes its success and
continuity, and another team sees failure and end. Away from the
expectations, we should not only pay attention to the current risk of terrorist
organizations, but to what will be if it united under one command, and
become like octopus spread his arms around the globe, then it will be the
greatest danger, and no one will be in peace.
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المقدمة
تواك بروز التن يم االرهاي االشهر واالشرل"الدولة االسـالمية" ،مـ قيـا حركـات جهاديـة يف دول
عد  ،خاصة تلك الي تشهد توترات امنية وضـعف قبضـة الدولـة املرك يـة ،إبعـالن بيعتهـا لتن ـيم"الدولـة".
وم ــن تل ــك اجلماع ــات أنص ــار بي ــت املق ــدل يف س ــيناء مص ــر ،ومجاع ــة اي س ــيا واحلري ــة االس ــالمية يف
الفلبن ،مرورا بتن يم انصار االسال يف ال العرا  ،وأنصار الشريعة يف درنة الليبية ،وك لك مجاعة جند
ارالفة يف اجل ائر ،وكان آخر من أعلن بيعت رالفة اي بنر البغدادي ،زعـيم مجاعـة"بوكـوحرا "يف نيجـريا
أبو بنر شيناو ،ال ي يسيطر علـ مـدن يف ـال شـر نيجـريا ،ويطبـ مـا يصـفها ابلشـريعة اإلسـالمية
فيها.
وت ــربز اتي ــة البحـ ـ يف التع ــر علـ ـ أب ــرز تل ــك اجلماع ــات وه ــي حبسـ ـ رؤيتن ــا حرك ــة بوك ــوحرا ،
والنشف عن االسباب الي دفعتها ملبايعة تن ـيم"الدولـة االسـالمية"واالنضـواء حتـت لوائهـا وتقـد الطاعـة
وا .للتعر عل طريقة تفنريها ونوااها احلالية واملستقبلية.
ولن ــن هن ــاك بع ــض الص ــعوابت ال ــي واجه ــت الباح ـ  ،ومنه ــا ن ــدر املص ــادر الدقيق ــة ع ــن احلرك ــات
اجلهادية املسلحة ملا ميتاز ب وجودها من سرية و خطور  ،وو ا السب اعتمد عل ما توفر من مقاالت
ودراسات عل االنرتنت.
هد البح تسليط الضـوء إىل احلركـات الـي ابيعـت تن ـيم الدولـة االرهـاي ،وابالخـ حركـة بوكـو
حرا النيجريية ،ملا لتلك املبايعات املتتالية من خطر كبري يف منو قو التن ـيم االرهـاي اال  ،وانتشـار أذرعـ
القتاليــة يف امــاكن خمتلفــة .ومل ـا م تنــل ه ـ ه املبايعــات اهتمامــا وقتهــا؛ بســب ان مع ــم امل ـراقبن اعتربهــا
شنلية ،وجملرد احلصول عل بعض الـدعم املـادي مـن تن ـيم"الدولـة" ،أرأتينـا البحـ يف املوضـوع وتقصـي
اسباب وما حييط ب .
وق ــد اعتم ــد يف دراس ــتنا ه ـ ه عل ـ أس ــالي حب ي ــة متع ــدد ؛ منه ــا االس ــلوب الت ــارخيي لتتب ـ الوق ــائ
بســردها ال ـ مين املت ـوايل ،واالســلوب التحليلــي لتحليــل مــا بــن أيــدينا مــن بيــا ت ومعلومــات ،واالســلوب
املقارن للتميي بن احلركات واملواقف واملفاهيم الي قد تبدو متشاهبة.
وقــد افرتضــنا ان انضــما احلركــات اجلهاديــة الدوليــة إىل تن ــيم الدولــة االســالمية ســي يده قــو وســطو
وسيضاعف خطره عل العام وليس عل دول املنطقة فقط.
ولغرض سرد البح ابسلوب اكادميي دقيـ وموضـوعي ،قـدر االمنـان ،قمنـا بوضـ هينليـة تتضـمن
ثالثة مباح لنل منها خالصة يف لايت  .يف املبح االول تعريف بتن يم"الدولة االسالمية"وحركة بوكو
حـرا  ،ويتفــرع إىل مطلبــن االول عــن تن ــيم"الدولــة"وال ــاين عــن حركــة بوكوحرا .وجــاء املبحـ ال ــاين حتــت
عنـوان اصـول التقــارب بـن تن ـيم"الدولــة"وحركـة بوكــوحرا  ،وينقسـم بـدوره إىل قســمن االول يتحـد عــن
وحــد املنــاب الفنريــة ،وال ــاين عــن الغــاات السياســية االس ـرتاتيجية .واخ ـريا املبح ـ ال ال ـ الســتطالع
مســتقبل التقــارب بــن تن ــيم"الدولــة"االرهــاي وحركــة بوكــو ح ـرا النيجرييــة .ويف لايــة البح ـ خالــة فيهــا
خالصة االفنار الي وردت يف البح .
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العدد10 :

المبحث األول :التعريف بتنظي "الدولة االسالمية"ورركة بوكو ررام
نسع يف ه ه املبح إىل التعر عن ك إىل ماهية احلركة االرهابية ،تن ـيم"الدولـة االسـالمية"اوال
ابعتباره ــا القط ـ ـ ال ـ ـ ي ت ــدور يف فلن ـ ـ مجيـ ـ احلرك ــات االرهابي ــة ذات التوجه ــات االس ــالمية الس ــلفية
املتطرفــة .ومــن مث ســنعرج عل ـ حركــة بوكــو ح ـرا الــي عاثــت يف نيجــريا فســادا وهــددت جريال ـا يف قــار
افريقيا.
املطلب االول :التعريف بتنظيم"الدولة االسالمية"

مرت مراحل عد عل التن يم وتعددت ل لك ا اءه ،لنن يؤشـر عليـ تصـاعد نشـاط واتسـاع رقعـة
هيمنت واستقطاب الن ري من املريدين واالنصار.
وأتيت تس ــمية ب ـ ـ(داع ) اختص ــار الربع ــة ح ــرو ه ــي :د (الدول ــة) ،أ (االس ــالمية) ،يف ،ع
(العـرا ) ش (الشـا ) .ويقابلـ يف اللغـة االننلي يـة (،)Islamic State in Iraq and Syria( )ISISاو
خمتصر(.)Islamic State in Iraq and Levant( )ISIL
رغـم ان تلــك اجلماعــة املتطرفـة تفضــل مــؤخرا ان يطلـ عليهــا اســم (الدولـة االســالمية) فقــط ،لتماشــي
االُاه العا ال ي يرى ان احلل ملشاكلهم ينمن يف خل الدولة االسالمية )7(.وتن يم داع يتماه م
طمــوحهم يف ذلــك ،عــرب التوس ـ لتم يــل مجيـ املســلمن يف كــل منــان ،وإبعاللــم اقامــة خالفــة جديــد ،
()6
فالم يسعون للحصول عل دعاية ض مة وم.
ه ا التن يم حاليا يسيطر عل مساحات شاسعة بـن بلـدين عـربين سـورا والعـرا  ،رغـم اعتقـاد ان
العرا واملوصل ابل ات عاصمت االدارية ،كما يعتربه البعض سليل تن يم القاعـد لـو اختـ مـن اال ـاء مـا
()5
اخت .
()4
ويعــده الــبعض دولــة ،فهــي اقــرب للدولــة مــن كولــا تن يمــا عــابرا للحــدود .لتلــك اغل ـ مقومــات
الدولـ ــة ع ـ ـدا االع ـ ـرتا الـ ــدويل ،فمسـ ــاحة االرض الـ ــي هتـ ــيمن عليهـ ــا تقـ ــارب  61،111كـ ــم مرب ـ ـ  ،او
 91،111كــم مرب ـ  ،حبجــم بلجينــا او االردن ،ويعتقــد ان عــدد الســنان داخــل منــاط ســيطر داع ـ
يقــارب  8مليــون ش ـ  )3(.ابالضــافة إىل امتالك ـ م ـوارد الطاقــة مــن نفــط وغــاز ،حي ـ شــنل ه ـ ين
 ،Mohamad Nasran،The concept of Islamic state -7شبنة املعلومات الدولية:
 ،http://www.grandestrategy.com/2009/03/4484848491219the-concept-of-islamic.htmlص.2
 ، ISIL Or Islamic State What's In A Name،ISIS -6شبنة املعلومات الدولية:

،www.npr.org/blogs/parallels/2014/09/12/347711170/isis-isil-or-islamic-state-whats-in-a-name
ص.2
 -5اكـ ــر احلجـ ــازي ،مـ ــدخل إىل السـ ــلفية اجلهاديـ ــة ومشـ ــروعها اجلهـ ــادي(منوذج العرا )،املعهـ ــد العـ ــري للبحـ ــو والدراسـ ــات
االسرتاتيجية ،عمان-االردن ،1118 ،ص.16
 -4عبد الباري عطوان ،الدولة االسالمية اجل ور التوح املستقبل ،ط ،2دار الساقي ،بريوت-لبنان ،1125 ،ص .9
 ،BBC News ،What is Islamic State -3شـبنة املعلومـات الدوليــةwww.bbc.com/news/world-middle- :
 east-29052144ص.7
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املوردين هدفا اسرتاتيجيا لتن يم الدولة من نشأت  )8(.ويراه بعض علماء املسلمن جمرد عصـاابت الرهـاب
()9
النال.
فضــال عــن مــا تقــد  ،مينننــا القــول ان تن ــيم (داعـ ) :تن ــيم مســلح يتبــو الفنــر الســلفي التنفــريي
يهد أعضاؤه إىل إعاد "ارالفة اإلسالمية وتطبي الشريعة" ،ميتد نفوذه عرب االراضي املمتد بن العرا
وســورا ،و زعيمـ احلــايل أبــو بنــر البغــدادي .ابــرز حمــاف تن يســيطر عليهمــا اليــو  ،املوصــل العراقيــة والرقــة
السورية.ولداع ن ا داخلي وتسلسل هرمي عل راس ارليفة البغدادي وجملس عسنري واداري ووال
علـ الــوالات االســالمية التابعــة للدولـة امل عومــة.ويــرى د.هيـ م املنــاع ان مشـروع داعـ يعتمــد علـ عــد
عناصر( )21منها:
 .2االستفاد القصوى من خرب ضباط اجلي العراقي الساب ال ين اصبحوا يف موق حتديد السياسات
العسنرية.
 .1اتمن موارد مالية ض مة تسمح للتن يم ابمتالك القدر عل حتقي براجم .
 .7اعتمــاد االعــال وســيلة مرك يــة مــن وســائل النصــر،عرب التاكيــد عل ـ صــور اجلــربوت والقســو والرهبــة
لتحييد واخضاع كل امل الفن ملشروع ارالفة.
 .6الغلــو يف التعامــل مـ ايــة جمموعــات ســنانية غــري"ســنية"لتطهــري امــاكن تواجــده ممــن مينــن ان يشــنل
قاعد احتجاج او رفض ملمارسات التن يم.
وكما هو معرو ان أي مشروع حيتاج موجودات مالية لتغطية نفقات  ،فمن اين أت (داع ) بروات
مقاتلي والتجهي لعمليات العسنرية وشراء السـال والـ مم وغريهـا مـن املتطلبـاتقوالي هـي حبسـ شـيخ
()22
تن يم اجلهاد يف مصر نبيل نعيم تتطل اموال طائلة.
()21
ونرى ان التن يم اعتمد اول االمـر علـ املسـاعدات ارارجيـة مـن الـدول ارليجيـة الغنيـة .مث وبعـد
ان اشتد عوده ،اخ يعتمد عل عمليات االستيالء واالاتوات وارطف ،واالمر االخري وفـر للتن ـيم اك ـر
من  151مليون دوالر مقابل حترير رهائن اوربين )27(.وقد اخ الدعم الدويل شنل املساعدات الدوليـة
والتربعـ ــات االنسـ ــاني  ،اذ يـ ــُعتقد ت ـ ـورط من مـ ــات إغاثـ ــة قطريـ ــة وتركيـ ــة مباشـ ــر يف دعـ ــم جبهـ ــة النصـ ــر
 -8هيـ ـ م من ــاع ،خالف ــة داع ـ ـ ش ــبنات التموي ــل وال ــدعم ،اجلـ ـ ء الرابـ ـ  ،اص ــدار املعه ــد االس ــنند يف حلق ــو االنس ــان ،آب
\ ،1126شـبنة املعلومـات الدوليـة،http://sihr.net/wp-content/uploads/2014/07/DAEESH- Forth -part1.pdf :
ص.6
 -9وكيــل االزهــر االســب تن ــيم داعـ جمــرد عصــاابت وهدفـ إرهــاب النــال للحصــول علـ األمـوال ،شــبنة املعلومــات الدوليــة:
 ،http://misrelwatan.com/video/77812.htmlص.2
 -21هي م مناع ،خالفـة داعـ مـن هجـرات الـوهم إىل حبـريات الـد  ،اجلـ ء االول ،اصـدار املعهـد االسـنند يف حلقـو االنسـان،
آب \ ،1126شبنة املعلومـات الدوليـة،http://sihr.net/wp-content/uploads/2014/07/DAEESH-first-part1.pdf :

ص.26
 -22نبيل نعيم ،مؤسس تن يم اجلهاد يف مصر ،قنا امليادين ،الرابط عل اليوتيوب:
.www.youtube.com/watch?v=8u8UK3Jo4oo
 -21تنوي فرنسي بدعم قطر وتركيا لتن يم داع  ،املسلة ،شبنة املعلومات الدولية ، http://goo.gl/an5wU4:ص.2
 -27هي م مناع ،خالفة داع صناعة التوح  ،اجل ء ال اين ،مصدر ساب  ،ص.7
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وداع  )26(.ابالضافة إىل االموال الي تنون بصحبة الوافدين اجلدد عل دولة التن يم ،وال ين أيتون م
()25
مدخراهتم املالية ،تلبية لنداء البغدادي إىل كل من يرغ ابوجر إىل اراضي"الدولة"والقدو اليها.
وهنـاك أخبـار مؤكــد تـتنلم عـن بيـ التن ـيم لـنفط املنــاط الـي يسـيطر عليهــا يف السـو الســوداء ،يف
حــن ال يــرى اخــرون ذلــك صــحيحا ،فاوــد األساســي مــن ورائ ـ ه ـ ا القــول إخفــاء دعــم بعــض الــدول
()24
لداع  ،وابلتايل يقحم املوضوع النفطي ،من أجل القول أن داع لول نفسها بنفسها.
املطلب الثاني :التعريف بحركة بوكو حرام

ظهــرت حركــة بوكــو حـرا يف نيجــريا ،البلــد ال ـ ي يقـ غــرب أفريقيــا ،وحيــده خلــي غينيــا والنــامريون
وحب ــري تش ــاد والنيج ــر وبن ــن .مس ــاحت اإلمجالي ــة917348 :ك ــم،1وع ــدد س ــنان يق ــارب  269ملي ــون
نســمة ،ل ـ ا يعــد االك ــرب مــن حي ــة الســنان ،ال ـ ين يتوزعــون إىل :مس ــلمون  ،%51مس ــيحيون %61
()23
وثنيون .%21
وتعـد مجاعــة أهــل الســنة للــدعو واجلهــاد ،واملعروفــة ب ـ بوكــو حـرا  ،مجاعــة اســالمية متطرفــة يف نيجــريا،
أدت إىل خل الفوض يف مجي أحناء ال البالد ويف العاصمة أبوجـا عـرب هجمـات عنيفـة علـ مناتـ
()28
احلنومة واألمم املتحد  ،والننائس وزع عة استقرار البالد.
وتسمية اجلماعة جاءت من اسال فنرهتم يف رفض التعليم الغـري ،وأمـا مفهـو (بوكـو حـرا ) املشـاع،
وه ــي كلم ــة هوس ــاوية ،فل ــم ين ــن يعرفـ ـ س ــوى أه ــل اووسـ ـا ،وه ــي كلم ــة مركب ــة تركيب ــا م جي ــا م ــن لغ ــي
اووســا(جمموعة عرقيــة) واللغــة العربيــة ،وقــد كــان اووســاويون يس ـتعملون كلمــة (بوكــو) ويعنــون هبــا (ن ــا
التعلــيم الغــري) وإذا أضــيفت إليهــا كلمــة (ح ـرا ) أصــبح املعــو :ن ــا التعلــيم الغــري ح ـرا  ،وابألحــرى أن
تُفسر النلمة مبحتواها الداليل ،وليس ِّوف الرتمجة احلرفية ،وعل ذلك مينـن أن تنـون الرتمجـة الصـحيحة
()29
هي( :اتباع الن ا الرتبوي عل السيا الغري حرا ).
أتسست احلركة عل يد حممد يوسف ،وهو من مواليد عا  ،2931يف إحدى قرى والية يوي ،كـان
م قفا خترج من إحدى املدارل الي تعتمد األسلوب الغري ويتنلم االننلي ية بطالقة ،وقـد اغتيـل يف 71
()11
لوز 1119بعد ساعات من اعتقال واحتجازه لدى قوات األمن.
ويــدعو إىل الش ـريعة اإلســالمية وإىل تغيــري ن ــا التعلــيم ،وكــان يقــول":ه ـ ه احلــرب الــي بــدأت اآلن
سو تستمر لوقت طويل".عر عن مجاعت رفضها اإلندماج م األهايل االين ،ورفضها للتعليم الغري
وال قافة الغربية.وتتضمن ه ه اجلماعة قادمن مـن تشـاد ويتحـدثون فقـط اللغـة العربيـة .وعنـد أتسيسـها يف
 -26هي م مناع ،خالفة داع شبنات التمويل والدعم ،اجل ء الراب  ،مصدر ساب  ،ص.7
 -25املصدر نفس  ،ص .5
 -24مازن شندب ،من ال ي يشرتي النفط من داع  ،شبنة املعلومات الدولية ، http://hakaek.net/?p=17075:ص.2
 -23قنا اجل ير  ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/Qn7SpJ :
 -28انرو ولنر ،من هي بوكوحرا ق،تقرير املرك االمريني للسال  ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/4aeft8:
 -29امحد مرتض  ،مجاعة بوكو حرا  ،جملة قراءات افريقية،العدد،21تصدر عن املنتدى االسالمي،ح يران.1121
 -11ائسو امحد،حركة بوكو حرا النيجريية ،جملة احلوار ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/3UK9FO:
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 1116كانت احلركـة تضـم حنـو مئـي شـاب مسـلم ،بيـنهم نسـاء ومنـ ذلـك احلـن ختـوض مـن حـن آلخـر
()12
مصادمات م قوات األمن يف مناط البالد امل تلفة.
وهي كما تن يم"الدولة االسالمية"الي انضوت حتت لواء خالفت البغدادية ،شهدت ه ه اجلماعة م
مرور ال من حتوالت حتت أ اء خمتلفة م ل( :حركة طالبان النيجريية) و(املهاجرون) ،و(اليوسفية) قبـل أن
()11
يُطل عليها اسم"بوكو حرا " ،وم ذلك ف لا تفضل أن تُعر جبماعة"أهل السنة للدعو واجلهاد".
ل ــت ع ــد والات اليـ ـة را
وىف ع ــا  1119وقع ــت مواجه ــات ب ــن اجلماع ــة والش ــرطة واجل ــي
ضحيتها مئات من الضحاا من املدنين ،وانتهت إبعالن احلنومة النيجريية ألا قتلـت مجيـ أفـراد مجاعـة
بوكو حرا  ،مبا فيهم زعيم اجلماعة حممد يوسف ،غري ان هـ ا م يشـنل لايـة للجماعـة)17(.بـل تـوىل قيـاد
اجملموعــة قائ ـد اك ــر تطــر ودمويــة ،املعــرو ابي بنــر شــيناو .ال ـ ي يــرجح أن ـ مــن مواليــد  2945أو
 2949يف والية"يو "بنيجريا ،وقد درل الفق لدى رجال الدين االين ،كمـا تلقـ "شـيناو"تعليمـ ىف
كليــة الشـريعة والقــانون ىف كليــة بورنــو ،وقبــل مقتــل الداعيــة حممــد يوســف كــان شــيناو يتهمـ لنـ "معتــدل
أك ر من الالز " ،حي انتهجت مجاعة بوكو حرا منهجا عنيفا بعد إعدا الداعية حممد يوسف عل يد
احلنومــة النيجرييــة ،وت ـرأل حينهــا أبــو بنــر شــيناو احلركــة وتوعــد ابالنتقــا إلعــدا "يوســف" .وجــاء أول
حاد وهو االعتداء عل مقر األمم املتحد ىف أبوجا  1122ال ى أوق  17قتيال ،انتقلـت بوكـو حـرا
إىل تنفي ـ عمليــات نوعيــة مــا أشــاع خمــاو مــن إحلــا احلركــة مبجموعــة جهاديــة عل ـ املســتوى العــاملي.
()16وفعال ه ا ما حصل ،اذ توجهت حركة بوكو حرا  ،إىل تن يم القاعد فعقدت شراكة مع واستفادت
مــن خربات ـ يف العمليــات االنتحاري ــة املتطــور  ،وقــال الس ــفري أنتــوين ه ـومل املس ــاعد املــدين لقيــاد الق ـوات
األمرينيــة يف أفريقيــا" نعلــم أن هنــاك اتصــاالت متنــرر عل ـ حنــو مت ايــد بينهمــا ،ويف الواق ـ ف ـ ن تــدري
()15
أعضاء بوكو حرا يتم من قبل تن يم القاعد يف بالد املغرب اإلسالمي ،وه ا مصدر قل كبري".
عــا  1121قــد شــيناو فــروض الــوالء والطاعــة لتن ــيم القاعــد  ،وأبــدى االخــري اســتعداده لتقــد
الـدعم الــالز للجماعـة يف نيجــريا ،خاصـة يف جمــال تـدري الشــباب أو املسـاعد اللوجســتية ،لتعـود"بوكــو
حـرا "بعــد توقفهــا عــا  ،1119ابل هــور جمــددا عــا  1121بسلســلة مــن االغتيــاالت ،ومنـ ذلــك احلــن
ونيجــريا تشــهد ابســتمرار تفج ـريات وعمليــات انتحاريــة)14(.وه ـ ا يفــتح البــاب عل ـ تســاؤالت حــول مــن
يدعم حركة بوكوحرا قوهنا اغل اصاب االهتا تشري إىل تن يم القاعـد  ،فالتقـارير االخباريـة تشـري إىل ان
أسـ ــامة بـ ــن الدن أسـ ــت مر  7مليـ ــون دوالر يف ـ ــال نيجـ ــريا حي ـ ـ االغلبيـ ــة املسـ ــلمة ،لتع ي ـ ـ امل ـ ـ ه
 -12بوكو حرا  ،وكيبيدا ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/kKyu8W :
 -11بوكو حرا ،بوابة احلركات االسالمية ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://www.islamist-movements.com/2278 :
 -17صربي حممد خليل ،مجاعة بوكو حرا :نشأهتا وأصووا الفنرية ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/5PHKZq:
 -16حممد فتحي ،زعيم حركة بوكو حرا النيجريية ،اليو الساب  ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/E9W5Cj :
 -15بوكو حرا والقاعد ُدان ارضا خصبة يف نيجريا ،السي ان ان،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/bg6mSN:
 -14بوك ـ ـ ــو حـ ـ ـ ـرا م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدعو الس ـ ـ ــلمية إىل اجله ـ ـ ــاد املس ـ ـ ــلح،بوابة احلرك ـ ـ ــات االسالمية،ش ـ ـ ــبنة املعلوم ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ــة:
http://goo.gl/AzV9op
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الســلفي،كما أيــد بــن الدن أســقاط احلنومــة النيجرييــة وأقامــة دولــة حتنمهــا الشـريعة)13(.فيمــا يــرى اربــري
االمرين ــي ج ــاكوب زن ،أن بع ــض دول ارل ــي م ــل الس ــعودية والنوي ــت وقط ــر ،ل ــول امل ــدارل الديني ــة
اإلسالمية يف ال نيجريا ،والي يتعلم فيها األطفال النيجرييون الدين اإلسالمي واللغة العربية ،م توج
فنــري متشــدد قري ـ حلركــة بوكــو حـرا  ،وابلتــايل ينــون األمــر ســهال و ـ ا التن ــيم املتشــدد إلجيــاد عناصــر
جديد ينون رافـدها هـ ه املـدارل )18(.وال زالـت حركـة بوكـو حـرا تسـيطر علـ اغلـ مـدن ـال شـر
نيجريا،وتتوسـ يف حــرب كــر وفــر مـ القـوات احلنوميــة ،رغــم تــدخل دول اجلـوار والســعي النشــاء حلــف
افريقي ملقارعة االرهاب العابر للحدود .إذ رح األمن العا لألمـم املتحـد ابن كـي مـون،ابقرتا االحتـاد
األفريقي تشنيل قو إقليمية ملنافحة مجاعة بوكو حرا النيجريية ،وذلك ابلت امن م معارك عنيفة ختوضها
()19
القوات التشادية ضد اجلماعة يف ايل النامريون.
أسالالرنراال :ي هــر بوضــو تشــاب واضــح بــن التن يمــن االرهــابين"،الدولــة االســالمية"و بوكــو ح ـرا ،
فنالمه ــا يعتم ــدان اس ــلوب النف ــا املس ــلح،ويبغيان اس ــقاط احلنوم ــات احلالي ــة واقام ــة حن ــم الش ـ ـريعة
االســالمية .وســبيلهما إىل ذلــك ،نشــر الفوضـ وارـراب والــدمار،والتوح املطلـ املشــرعن دينيــا ،والـ ي
اثبت جناعت يف دحر قوات اجلي والشرطة والتمهيد الحتالل املدن،ومن دون مقاومة يف بعض االحيان.
ونالحــظ ايضــا ان مؤسســي التن يمــن مــن العائــدين مــن ســو القتــال يف افغانســتان ،ال رقــاوي ويوســف
حمم ــد ،وخرج ــا م ــن عب ــاء تن ــيم القاع ــد وعراهب ــا ب ــن الدن .كـ ـ لك يضـ ـ تن ــيم"الدول ــة"وبوك ــو حـ ـرا ،
اسـرتاتيجية توســعية ال تعــرت حبــدود قوميــة وال خصوصــية وطنيــة ،فنراتــا يتمــددان بسياســة قضــم االرض
ومهامجــة املنــاط الرخــو كــالقرى النائيــة ودور العبــاد  ،ويرك ـ ان عل ـ اوجمــات ذات الصــدى االعالمــي
النبري ،كاحتالل املوصل وجم ر سباينر يف العرا واحتالل بورنو وخطف 111طالبة يف نيجريا.
كـ لك حماولتهــا ااثر النعـرات الطائفيــة والعرقيــة والدينيــة ،رلــط االور ولت هــر وكألــا املــداف الوحيــد
عن املسلمن ،لنس املؤيدين والداعمن.
المبحث الثاني :أصول التقارب بين تنظي "الدولة االسالمية"ورركية بوكيو
ررام
أنضواء بوكوحرا حتت خيمة تن يم"الدولة االسالمية"م أيت من فار  ،بل هناك ما يربره عل الصعيد
الفنري والسياسي .فنما ان هناك اختالفات بن التن يمن تؤشر إىل تباعد املوقـ اجلغـرايف وعـد تشـاب
البيئـ ـ ـ ــة اجليوسياسـ ـ ـ ــية ،ابإلضـ ـ ـ ــافة إىل العامـ ـ ـ ــل االجتمـ ـ ـ ــاعي .إال ان بيعـ ـ ـ ــة بوكـ ـ ـ ــو ح ـ ـ ـ ـرا لتن يم"الدول ـ ـ ـ ــة

 -13راان مايرو ،تقرير خاص عن بوكوحرا ،مشروع كالريون ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/JzfRvz:
 -18خب ــري امريني،بوك ــو حـ ـرا نسـ ـ ة م ــن تن ــيم"الدول ــة االس ــالمية"،بوابة احلراك ــات االسالمية،ش ــبنة املعلوم ــات الدولي ــة:

http://goo.gl/6cvZbI

 -19ترحي اممي بتشنيل قو ملواجهة بوكوحرا  ،موق

اجل ير  ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/cc1wv5:
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االسالمية"لت ،وارالفة قبلت بـدخول جمموعـة اي بنـر شـيناو حتـت طاعتهـا ،ولنالتـا فوائـد وغـاات
لت عرب ذلك.
املطةةةلب االول :وحد املنابع الفكرية

ي هر للمتتب ان كال التن يمـن كـان لـ عالقـة بتن ـيم القاعـد  ،سـواء كانـت تـرابط جنيـين وهـي حالـة
تن ــيم"الدولــة االســالمية"او أتثــر فنــري ودعــم مــايل م ـ حركــة بوكــو حرا ،وي هــر االنتمــاء الروحــي و ـ ه
اجلماعـ ــة اىل القاعـ ــد يف االستشـ ــهاد ابق ـ ـوال رمـ ــوز القاعـ ــد الـ ــي كـ ــان ين ـ ــر منهـ ــا زعـ ــيم احلركـ ــة حممـ ــد
()71
يوسف،حي ينقل م ال عن اي مصع ال رقاوي ،ويصف ابجملاهد.
كانــت بوكــو حـرا يف بــدايتها أقــرب للفرقــة الدينيــة منهــا إىل احلركــة؛ حيـ نالحــظ تصــلبا يف مواقــف
أعضائها ،وتقديسا لقائدها وتعصبا شديدا ضد كل من خيالفهم،وم توث العالقة بـن احلركـة والتن يمـات
اجلهاديية العاملية انفتحت مرجعية ارطاب لديها ومفردات علـ مرجعيـة هـ ه التن يمات،واصـبح احلـدي
()72
داخل بوكو حرا عن مرجعية فنرية تعتمد كت ابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب.
ان الفنر الرئيسة الّي تؤمن هبا بوكو حرا  ،شألا يف ذلك شأن تن يم"الدولة" ،هـي أن دولـة ارالفـة
اإلســالمية الب ـد أن تســود النــر األرضــية ،ويل ـ "حتقي ـ ه ـ ا الغــرض عــرب قتــل غــري املســلمن إذا مــا ابء
إجبارهم عل اعتنا اإلسال ابلفشل" )71(.وقد اسـت دمت بوكـو حـرا امل ـام املت ايـد للـرتوي لفنـر أن
الدول ــة اإلسـ ــالمية مـ ــن ش ــألا أن أتيت ابألفضـ ــل وحنومـ ــة أك ــر عـ ــدال)77(.وك ـ ـ لك دع ــا تن ـ ــيم"الدولـ ــة
االسالمية"إىل ذلك وُاوزها إىل اعالن خالفت عل مجي املسلمن.
مينن تقسيم االصول الفنرية للتن يمات اجلهادية السلفية املتشدد  ،ومنها تن ـيم داعـ  ،إىل حقـ
زمنية ممي  ،ظهر فيها مفنرون اسالميون طرحوا تفسريهم اراص لالسال ،واالخري جاء ملتبسا م ُارهبم
اراصة والوض العا .
تلــك التيــارات الفنريــة الســلفية ،والــي تعــد االرض ارصــبة جلمي ـ احلركــات اجلهاديــة ،مينــن توزيعهــا
حس تسلسلها ال مين ،القد منها يتوزع علـ ثـال حلقـات اساسـية؛ االوىل امحـد بـن حنبـل يف القـرن
التاس  ،ال ي شدد عل وجوب العود إىل الن والسري عل خط السـلف الصـاو رغبـة منـ يف تطبيـ
النموذج ال ي نشأ يف املدينة م النيب حممـد  .احللقـة ال انيـة والوسـط  ،مي لهـا ابـن تيميـة ،الـ ي عـاش
يف مرحلة عصيبة من حيا االمة ل لت يف سقوط بغداد بيد املغول وانتهاء ارالفـة ،وصـر حياتـ لرصـد
أي ثغر لس نقاو العقيد وصفائها ،فتصدى لنل ما صادف من انعناسات الفلسـفة اليو نيـة ومؤثراهتـا
علـ االســال  ،وســاجل املـ اه الباطنيــة بســب مــا توليـ مــن اتيــة للتأويــل .احللقــة ال ال ــة ،جــاءت م ـ
 -71امحد مرتض  ،مجاعة بوكو حرا  ،جملة قراءات افريقية،العدد،21تصدر عن املنتدى االسالمي،ح يران،1121ص.17
 -72س ـ ــيدي امح ـ ــد ول ـ ــد االمري،بوك ـ ــو ح ـ ـ ـرا والس ـ ــياقات املتداخل ـ ــة،مرك اجل ي ـ ــر للدراسات،ش ـ ــبنة املعلوم ـ ــات الدولي ـ ــة:
،http://goo.gl/lRDRbfص7
 -71خالفة بوكو حرا يف نيجريا ،صحيفة العرب ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/pA7Xdn :
 -77بوكو حرا ...ماوراء العناوين ،دراسة جلامعة بوسطن ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/ibiqi9 :
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العدد10 :

حممد بن عبد الوهاب ،ال ي أسس التيار السلفي الوهاي ال ي انطل من عم اجل يـر العربيـة والتحقـت
ب ال سعود ،حبركة تطهريية اسهمت بعد قرنن يف والد اململنة العربية السعودية.
املتتب للمشهد يالحظ تدرجا يف حد الطر بن احللقات ال ال  ،انتقلت من التساهل النسيب عنـد
اب ــن حنب ــل إىل االنتق ــاد اجلـ ـ ري م ــن جانـ ـ اب ــن تيمي ــة ،وص ــوال إىل اس ــت دا العن ــف وه ــد االض ــرحة
ومنافح ــة التص ــو والتوسـ ـل ،ومنـ ـ ك ــل املمارس ــات ال ــي تس ــيء(كما ي ن ــون) إىل ص ــفاء العقي ــد مـ ـ
الوهابين )76(.وال ختتلف حركة بوكوحرا عـن ابقـي احلركـات السـلفية املقاتلـة املتـأثر ابلفنـر سـالف الـ كر،
فمؤسس ــها حمم ــد يوس ــف ،ووفق ــا جلامع ــة كاليفورني ــا يف س ــانتا ك ــروز ب ــول لوبي ــك ،تلق ـ تعليم ـ عل ـ ي ــد
()75
السلفين وأتثر بشد اببن تيمية.
ومينن اجياز اهم اهدا ومعتقدات بوكو حرا اباليت:
 .2تطبي الشريعة اإلسالمية عل وج النر األرضية.
 .1كفر األن مة واحلنومات.
 .7اجلهاد ماض إىل يو القيامة.
 .6حمو النفر العاملي من عل األرض.
 .5عد االعرتا جبمي املؤسسات واويئات الدولية.
()74
 .4عد االعتقاد ابحلدود املرسومة بن الدول.
وهـ ا مــا يفعلـ تن ــيم"الدولــة االسـالمية"علـ ارض الواقـ  ،فهـو يســع إىل تطبيـ تصـوره ارــاص عــن
الشـريعة االسـالمية،واعالن ارالفـة االسـالمية العامليـة)73(.لـ ا مـن البـديهي ان يعـد التن ـيم نفسـ احلنومــة
الشرعية الوحيد يف االرض وما سواها من أن مة وحنومات كافر وج قتاوا،ألن حنم إقامة حنم هللا
علـ ـ هـ ـ ه االرض ف ــرض علـ ـ املس ــلمن،ولنون احن ــا هللا ف ــرض علـ ـ املس ــلمن فبالت ــايل قي ــا الدول ــة
االسالمية فرض عل املسلمن،ألن ما م يتم الواج اال ب فهو واج  ،وحبس حممد عبـد السـال فـرج
إذا كانــت الدولــة لــن تقــو اال ابلقتــال فوج ـ علينــا القتــال )78(.كـ لك ال يعــرت تن ــيم"الدولــة"ابحلــدود
()79
املرسومة بن الدول ،ويصفها املتحد اب ها ابو حممد العد ين حبدود ال ل وصنم الوطنية.
ان التوجـ الفنـري الـ ي يقـود احلركـات والتن يمــات السـلفية املسـلحة ينــاد ينـون واحـدا ،ويف نفــس
الوقــت نالحــظ ان دوافـ النشــوء لتلــك احلركــات تتشــاب ايضــا .ففــي مــا يتعلـ ابلعـرا  ،يــرى عبــد البــاري
عط ـوان ،يف مســألة كس ـ الصــحوات ،ان إدار رئــيس الــوزراء الســاب نــوري املــالني"الفاشــلة واانومــة
 -76عبد الغين عماد ،السلفية اجلهادية او الفرقة الناجية ،شبنة املعلومات الدولية:
 -75حممد يوسف ،وكيبيدا ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/kE4cfP :
 -74كمــال الــدين ش ــيخ،التن يمات اجلهاديــة واثره ــا عل ـ االم ــن القــومي،مرك اجل يــر للدراسات،ش ــبنة املعلومــات الدولي ــة:
http://goo.gl/LG1AMS

http://goo.gl/Zw8jd3
 -73خطبة اي بنر البغدادي،زعيم تن يم"الدولةاالسالمية" ،عن اليوتيوبhttp://goo.gl/hTjATQ :
 -78حممد عبد السال فرج،اجلهاد لفريضة الغائبة ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/ECIiXI:
 -79كلمة ابو حممد العد ين،املتحد لسم تن يم"الدولة االسالمية" ،عن اليوتيوبhttps://goo.gl/urZGBF:
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لجنداتـ الطائفيــة االقصــائية أدت إىل العنــس لامــا ووفــرت البيئــة احلاضــنة للدولــة االســالمية الــي كانــت
تتمناها وتسع من اجلهـا" )61(.أي ان اخنـراط الشـباب مـن الطائفـة السـنية يف صـفو تن ـيم الدولـة جـاء
نتيجــة أخطــاء احلنومــة العراقيــة .ويف نيجــريا هنــاك إمجــاع علـ أن حــىت عــا  1119حتركــات بوكــو حـرا
اغلبهــا ســلمية ،وأن التطــر جــاء بعــد محلــة احلنومــة يف عــا  1119الــي قتــل فيهــا حنــو  811ش ـ
ابالضــافة إىل زعــيم اجملموعــة حممــد يوســف أثنــاء احتجــازه لــدى الشــرطة )62(.فاحلنومــة النيجرييــة تتحمــل
عب حتول حركة بوكو حرا إىل العنف الدموي ،نتيجة سوء إدارهتا لالزمة واعتمادها مبدأ القسو والشد ،
مما أدى ابحلركة االحتجاجية عل التعليم الغري إىل ان تتحول إىل تن يم مسلح دموي.
وهناك ،ابالضافة إىل ذلـك ،لاثـل يف ال ـرو املعيشـية القاسـية يف البلـدين كليهمـا ،العـرا ونيجـريا،
من فقر وبطالة وجهل ،مينن ان أتج الوض الداخلي ويستغلها دعا الفتنة واحلروب واالقتتال الداخلي
مطية وم .ففي ن يجـريا هنـاك اضـطراابت تنشـأ عـن حالـة التـأز واإلحبـاط الـي يعيشـها الشـع مـن جـراء
الفق ــر والت ل ــف وت ــردي األوض ــاع االقتص ــادية واملعيش ــية ،حي ـ الفج ــو الواس ــعة ب ــن الطبق ــات امليس ــور
والطبقــات اارومــة النادحــة ،وأصــبح الفقــر ظــاهر عامــة وانتشــرت البطالــة وم ــاهر البــؤل والفاقــة بــن
السنان )61(.والفساد تسـلل يف هيئـات منافحـة الفسـاد نفسـها والسـلطة القضـائية الـي اصـبحت ضـمانة
للمسـؤولن لإلفــالت مــن العقــاب و احلفــاظ علـ مـواقفهم .هـ ا الفســاد أيخـ يف املقــا األول شــنل مــن
()67
أشنال التدخل السياسي ،واملدفوعات غري املشروعة وااسوبية يف تعين القضا وكبار املسؤولن.
اما يف العرا  ،فالبلد الغين بنفط غين بفقرائ  ،حي الفقر،كما يرى ضياء الشنرجي ،حبد ذات مي ل
أرضــية خصــبة لنشــوء اإلرهــاب ،عــرب اســتغالل القــوى اإلرهابيــة لعــوز الفق ـراء وعطــل العــاطلن ،وتــوظيفهم
للعمل اإلرهاي)66(.وكأن هناك عالقة جدليـة بـن الفقـر واإلرهـاب ،فاإلرهـاب ينمـو وي دهـر يف ظـل الفقـر
وجمتمعــات التهمــي  ،كمــا أن ضــحاا الفقــر هــم يف الغال ـ مــن ضــحاا اإلرهــاب ،س ـواء كــانوا ضــحاا
مباشرين أ غري مباشرين ،والنتيجة أن أسرا وعوائل ابلنامل تُ ج عنو يف فق ور مدق  ،بعد أن تفقد ُمعيلها
()65
أو تنتهي قدرت عل العمل.
الفري امحد البيايت،الوكيل االقد يف وزار الداخلية العراقية ،دواف االرهاب اباليت:
ويش
 -2سياسية لتحقي اهدا سياسية اوتصفية خصو سياسين.
 -1اقتصادية ،بسب الشعور ابل لم من عد توزي ال روات بشنل عادل او عد توفري فرص للعمل
والعي النر .

 -61عبد الباري عطوان ،الدولة االسالمية اجل ور التوح املستقبل ،ط ،2دار الساقي ،بريوت-لبنان ،1125 ،ص .85

 -62بوكو حرا ...تشريح االزمة ،دراسة ملوق العالقات الدولية،بريطانيا،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/OfVmZ1:
 -61ارضر بن عبد الباقي،العوامل الداخلية الزمة نيجريا،موق اجل ير ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/mCHO1v:
 -67تقرير من مة الشفافية عن الفساد يف نيجريا ،شبنة املعلومات الدوليةhttps://goo.gl/DWFDXP :
 -66ضياء الشنرجي،مصان االرهاب:الفقر،اجلهل،الدين ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/1ldg64:
 -65حسن لطيف كاظم،قصة الفقر يف العرا ،موق نقاش ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/OZd0L5:

252

العدد10 :

 – 7ويوجد هناك عامل مشرتك وهو التهمي والعنف ال ي يولد العنف والقو واالقصاء.

()64

املطةةةلب الثاني :غايات سياسية-اسيراتييية

والغايــة لغة،غايــة( :اســم)،اجلم  :غــاات و غاي،الغوايـةُ :النهايـةُ و ِّ
اآلخر،غايتُــك أون تفعــل كـ ا :لايــة
و
طاقتــك ،وغاي ـةُ األومــر :الفائــد ُ املقصــود من ـ )63(.وعنــد اقرتالــا ابلسياســة واالس ـرتاتيجية تصــبح كمــا نــرى
االسباب الواج حتققها للوصول إىل هد ما،وحتقيق .
ويبدو جليا ان لدى الطرفن ،تن ـيم"الدولـة"وبوكـو حـرا  ،مـرا يسـعون لنيلهـا مـن وراء اعاللمـا البيعـة
وقبول البيعة عل التوايل.
فاملنفعــة الــي ســتجنيها حركــة بوكــو ح ـرا تتم ــل يف احلاجــة إىل دعــم التن يمــات اجلهاديــة ،مــن أجــل
مواجهــة احلــرب املفتوحــة مــن جانـ القــو اإلقليميــة اإلفريقيــة املتصــدية إلرهــاب «بوكــو حـرا » ،ممــا جعــل
التن يم يقاتل عل أك ر من جبهة ،مما أدى إىل حدو خسائر بشرية كبري يف صفوف مؤخرا ،إضافة إىل
خس ــار ع ـ و
ـدد م ــن امل ــدن ال ــي ك ــان يس ــيطر عليه ــا ،نتيج ــة الضـ ـرابت القوي ــة ال ــي تع ــرض و ــا م ــن قـ ـوات
التحالف )68(.ل ا ل ل بيعة احلركة لتن يم الدولة سيمننها مـن امـتالك معـن ال ينضـ مـن املـوارد وخاصـة
البشـ ـرية منه ــا .يف ح ــن يص ــف ارب ــري املغ ــري يف اجلماع ــات اإلس ــالمية حمم ــد ضـ ـريف ،خط ــو التن ــيم
النيجـ ـ ـ ـ ـ ــريي ابلشـ ـ ـ ـ ـ ــنلية يف الدرجـ ـ ـ ـ ـ ــة األوىل ال أك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،خصوصـ ـ ـ ـ ـ ــا أن"بوكـ ـ ـ ـ ـ ــو ح ـ ـ ـ ـ ـ ـرا "سـ ـ ـ ـ ـ ــب وـ ـ ـ ـ ـ ــا أن
أعلنــت"بيعتهــا"لتن ــيم"القاعــد "يف وقــت ســاب  ،ويشــري إىل ألــا تســتهد احلصــول علـ دعــم"داعـ "يف
أك ــر مــن جمــال ،ال ســيما ألــا تعتقــد بوجــود أرضــية قويــة ل ـ عل ـ األرض الليبيــة مــن املمنــن اإلســتفاد
منها)69(.وك لك يرى االكادميي النيجريي ،ارضر عبد البـاقي حممـد ،أن إعـالن بوكـو حـرا انضـمامها إىل
()51
تن يم الدولة هو رسالة سياسية وإعالمية أك ر منها واقعية.
أما املنفعة الي سيجنيها تن يم"الدولة االسالمية"فن ري حس اعتقاد  ،ومنها إن تلك البيعة ل ل ل
انتصارا جديدا يف ظل احلرب القائمة ضده يف العرا وسورا؛ حيـ يُ بـت التن ـيم أنـ قـادر علـ التمـدد
واالنتشـار خــارج حــدود دولتـ بــرغم التحــالف الـدويل ضــده ،وأنـ قـادر علـ ت بيــت اسـرتاتيجيت الــي تقــو
علـ أن التن ـيم يتمـدد وال ينحسـر )52(.كمـا ُحتو ِّّقـ هـ ه البيعـة نص ًّـرا إعالميـا لتن ـيم الدولـة؛ فنأنـ يقـول

 -64امحد كاظم البيايت،االرهاب واالمن يف العرا ،جملة سطور ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/cGmPsK :
 -63معجم املعاين ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/x5ykAO :
 -68بوكـ ـ ــو ح ـ ـ ـرا ومبايعـ ـ ــة تن ـ ـ ــيم الدولـ ـ ــة االسـ ـ ــالمية،مرك روابـ ـ ــط للبحـ ـ ــو االسرتاتيجية،ش ـ ـ ــبنة املعلومـ ـ ــات الدوليـ ـ ــة:
http://goo.gl/KJj2pg
 -69بوكو حرا ل داع ،صحيفة النشر االلنرتونية ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/qQczjQ :
 -51اسرتاتيجية بوكو حرا  ،موق املسلم ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/9ojQU6 :
 -52بوك ـ ــو ح ـ ـرا ومبايع ـ ــة تن ـ ــيم الدول ـ ــة االس ـ ــالمية،املرك االقليم ـ ــي للدراس ـ ــات االسرتاتيجية،ش ـ ــبنة املعلوم ـ ــات الدولي ـ ــة:
http://goo.gl/JAPyxr
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احلركات االسممية املسل ة املبايعة لرنظيم" الد لة االسممية" بوكوحرام المنوذجا

ملناصري ومناوئي عل حد السواء :إن تن يم الدولة اإلسالمية يتمدَّد يف فضـاءات بعيـد مـن مركـ ه يف العـرا
وسورا)51(.ك لك يوفر التقارب بن التن يمن تعاون اسرتاتيجي كبري يشمل املال والسال والرجال.
أســتنتاج :ان التقــارب بــن تن ــيم"الدولــة االســالمية"وحركــة بوكـوحرا  ،يرجـ إىل وحــد املنــاب الفنريــة
الــي يســتقوا منهــا كــال التن يمــن االرهــابين ،كوجــوب اقامــة الدولــة االســالمية ابســت دا الســال ،وتنفري
اجملتمعات وعد االعرتا ابحلدود بن الدول،وغريها مـن االفنـار الـي جنـدها يف فتـاوي تعـود بعضـها إىل
ابــن تيميــة وحممــد بــن عبــد الوهــاب .ك ـ لك ســيعود ه ـ ا االنــدماج (البيعــة)عل الط ـرفن مبنــاف عــد ،فمن
حيــة تن ــيم"الدولــة" هنــاك فائــد اعالميــة وإرضــاء للرغبــة التوســعية لدي ـ  ،ومــن حيــة حركــة بوكــو ح ـرا ،
االنتفاع من ال خم ال ي يعطي خرب البيعة ،يف مواجهة التحالف االفريقي ،ويف استدرار املساعدات املالية
وامل دد البشري من ابقي التن يمات اجلهادية التابعة لتن يم الدولة يف افريقيا.
المبحث الثالث :مستقبل العالقية بيين تنظيي "الدولية االسيالمية"ورركية
بوكو ررام
يواج تن يم"الدولة االسالمية"وحركـة بوكـو حـرا  ،صـراعا داخليـا مـ حنومـات الـدول الـي هـم فيهـا،
وصراعا خارجيا م حتالف ات دولية مناهضة لتوجهاهتم .وابلتايل يتوقف مستقبل العالقة الي تربطهما عل
حتملهما جلمي ال رو املعادية وما ،وإن اليار أي طر منهمـا قـد يشـنل خطـرا علـ الطـر االخـر،
فاملعركة مصريية ابلنسبة ومـا .فتن ـيم"الدولـة االسـالمية"ور تـدرجييا تن ـيم القاعـد األ  ،ومـن املتوقـ ان
()57
ير فروعها او مع مها يف خمتلف احناء الشر االوسط والعام.
املطلب االول :النياح واالستمرار

إن أولوات القوى النربى يف عالقاهتا م إفريقيا ،ابتت ترتك عل ضمان وارداهتا من مصادر الطاقة
واملواد ارا االزمة لصناعاهتا االسرتاتيجية ،ه ا ابإلضافة إىل فتح االسوا االفريقيـة أمـا سـل ومنتجـات
ه ه القوى ،االمر ال ي خيرج تلك األولوات عن كولا شأ ُارا او اقتصادا حمضا ،لتصل إىل مصا
الضرورات االسرتاتيجية امللحة ،حبنم ما يعرب عن من مصاو كربى جلان هـ ه القـوى)56(.ومـن هنـا جـاء
التدخل الدويل بقياد فرنسا حلماية مصاحلها من خطـر اجلماعـات اجلهاديـة املسـلحة ،مـ اقـرتاب االخـري
من حقول النفط وموارد الطاقة .حي أشار وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دران اىل إن فرنسا تتج
()55
ل اد قواهتا املنلفة مبواجهة املتشددين يف غرب افريقيا لدعم قو اقليمية تقاتل مجاعة بوكو حرا .

 -51س ـ ــيدي امح ـ ــد ول ـ ــد االمري،بوك ـ ــو ح ـ ـ ـرا والس ـ ــياقات املتداخل ـ ــة،مرك اجل ي ـ ــر للدراسات،ش ـ ــبنة املعلوم ـ ــات الدولي ـ ــة:
،http://goo.gl/lRDRbfص7
 -57عبد الباري عطوان ،الدولة االسالمية اجل ور التوح املستقبل ،ط ،2دار الساقي ،بريوت-لبنان ،1125 ،ص115
 -56جنـ ـ ــالء حمم ـ ـ ــد ،ال رو النفطي ـ ـ ــة والتن ـ ـ ــافس ال ـ ـ ــدويل يف افريقي ـ ـ ــا،مرك البي ـ ـ ــان للدراس ـ ـ ــات ،شـ ـ ــبنة املعلوم ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ــة:
،http://goo.gl/QUe6fRص 625
 -55فرنسا تتج ل اد قواهتا يف غرب افريقيا ،موق رويرت ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/Hc5A9H :
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ولغــرض مواجهــة ه ـ ه التحــدات اعلنــت بوكــو ح ـرا مبايعتهــا لتن ــيم الدولــة ،لتــدخل مقــامر البقــاء
والنجا او الفشل والفناء.
ف ذا كت و ا التقـارب النجـا مـن االخطـار الداتـة واالحننـاء امـا العاصـفة ،فسـي يد ذلـك مـن فـرص
التن يمـن يف التمــدد اك ر،واكتســاب امل يـد مــن املتطــوعن والــداعمن .فمسـتقبل منــاذج القاعــد ىف إفريقيــا
قابل لالنتشار وال اد  ،ما دا هناك الفقر ،والبطالة ،والفساد ،وعد وجود عدالة ىف التوزي  ،وعـد قيـا
رجــال ال ــدين االس ــالم مبه ــامهم عل ـ الوج ـ األكم ــل ،إض ــافة إىل االنتهاك ــات الص ــارخة ال ــىت تق ــو هب ــا
()54
حنومات بعض الدول اإلفريقية ُاه مواطنيها ومعارضيها.
املطلب الثاني :الفشل واالنفصال

ويعد احتمال اليـار الوجـود املسـلح للتن يمـن االرهـابين أمـرا ممنـن التحقيـ إذمـا تـوفرت إراد دوليـة
وحملية للقضاء عل التطر الـديين ،وم رياتـ املتعـدد  .و يـ ه الباحـ حممـد ابـو رمـان إىل إن القضـاء
عسنرا لن خيل حالة من االستقرار اإلقليمي ولن ينق الدولة ال ُقطرية العربية؛
عل تن يم الدولة اإلسالمية
ًّ
إذ تؤشـر املعطيـات الواقعيـة إىل أننـا أمـا مرحلـة اليـار للتـواز ت القدميـة مـن دون خلـ آفـا سـلمية بديلـة،
وهي الي كان مينن أن توفرها ال ورات الدميقراطية العربية ،لنن الطري أمامها أصبحت متعرجة ومعقد ؛ ما
جيعل من سيناريو الفوض والعنـف والتفتيـت السياسـي واجلغـرايف علـ أسـس بدائيـة هـو السـيناريو املتوقـ يف
()53
املدى املن ور.
أما فيما خي االرتباط بن احلركتن ،فهناك مـن يعتقـد خبطورتـ وإنـ سـينون لـ عـدد مـن التـداعيات
اوامة ،خ اصة عل مستوى التن يمات اجلهادية يف املنطقـة ،يف ظـل حالـة التمـدد اجلهـادي الـ ي تشـهده
املنطقة يف أعقاب الربي العري )58(.اما وكالة االست بارات املرك ية األمرينيـة فتبـدو متشـننة يف إمنانيـة
جنا االندماج بـن احلـركتن ،خاصـة وأن بوكـو حـرا تركـ بشـنل كبـري علـ الشـأن األفريقـي ،يف حـن أن
قيـاد داعـ  ،املنونــة أساســا مــن العــرب ،قــد ينــون لــديها ن ــر عنصـرية ُــاه الســود حبيـ يتعــاملون مـ
بوكــو حـرا وزعيمهــا شــينو بشــنل دوين )59(.وقــد اعلنــت احلنومــة النيجرييــة ان مبايعــة مجاعــة بوكــو حـرا
تن ــيم"الدولــة"يعتــرب مؤشــر ضــعف واتيت نتيجــة الضــغوط الــي لارس ـها نيجــريا والــدول احلليفــة وــا عل ـ
املتمردين اجلهادين .وقال املتحد ابسم االمن القومي مايـك عمـري ان املبايعـة تعتـرب"عمـال ائسـا واتيت
يف وقــت تتعــرض في ـ بوكــو ح ـرا رســائر فادحــة" )41(.ويف ه ـ ا االُــاه اشــار حممــد يوســفو ،رئــيس دولــة
()42
النيجر ،إىل ان حركة بوكوحرا ال مستقبل وا.
،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/8JgUxN:

 -54علي بنر،القاعد االفريقية ،جملة السياسة الدولية،مرك االهرا
 -53حمم ـ ـ ــد اب ـ ـ ــو رم ـ ـ ــان،ملف تن ـ ـ ــيم الدولـ ـ ـ ــة االس ـ ـ ــالمية ،مرك ـ ـ ـ ـ اجل ي ـ ـ ــر للدراسـ ـ ـ ــات ،ش ـ ـ ــبنة املعلوم ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ــة:
،http://goo.gl/DPq9kyص82
 -58بوكو حرا ومبايعة تن يم الدولة االسالمية ،مرك الروابط للبحو ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/hJccQy:
 -59بوكو حرا تن م لداع  ،موق االمواج السعودية ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/tjWFNd :
 -41نيجريا تعترب مبايعة بوكو حرا لداع مؤشر أيل،صحيفة الغد،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/Nb6Du4:
 -42كلمة لرئيس النيجر حممد يوسفو،عن اليوتيوبhttps://goo.gl/RvGRHb :
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يف حن يشري عامر راشد إىل ان معاجلة أسباب ظهور اجلماعـات اإلرهابيـة املتطرفـة ال يقـل أتيـة عـن
مواجهتها ابلقو  ،فبقاء تلك األسباب سينت عن يف املستقبل ظهور مجاعات رمبا أك ر تطرفا ،امل ال عل
ذلك تن يم (داع ) ابلقيال إىل تن يم (القاعد ) ،وسيطر اجلنـا املتشـدَّد علـ حسـاب اجلنـا املعتـدل
نسبيا داخل"حركة الشباب اجملاهدين"الصومالية ،بعد التدخل العسنري األفريقـي يف الصـومال ،واسـتمرار
()41
وجود البيئة االجتماعية احلاضنة للتطر .
أسـتنتاج :يتــأرجح مسـتقبل العالقــة بــن التن يمـن االرهــابين ،علـ مــا يبــدو ،حسـ فرصــة بقائهمــا
اوال ،حي يتعرضان إىل هجمة دولية وحملية ،وعل مستوى التعاون والقبول بينهما اثنيا ،فالتباعد املناين
واختال التوجهات ،قد جيعل االا القادمـة أتيت حبـواد ومواقـف ليسـت متوقعـة .عـدا ذلـك ،يبـدو ان
اعــالن البيعــة كــان في ـ املنفعــة واملصــلحة للط ـرفن ،فتن ــيم الدولــة ازداد عــدد موالي ـ وجنــوده وتوس ـ أتثــريه
ولدد ،ابالضافة إىل االثر االعالمي النبري .يف حن بوكو حرا النيجريية ،انضوت حتت مجاعة ذات خرب
طويلــة وقــدرات ماليــة واســعة وارتباطــات وتشــعبات دوليــة ســاند وإن يف ارفــاء ،كــل ه ـ ا يعطــي لبوكــو
حجما اكرب ويرف مرتبتها يف مواجهة حتدات الداخل وارارج.
الخاتمة
مــن املواضــي املقلقــة ،بعــد بــروز وتغــول تن ــيم"الدولــة االســالمية"وإدعائـ ارالفــة ،حصــول االخــري إىل
بيعات متعدد من خمتلف احناء العام ،ومنها حركة بوكو حرا النيجريية.
ويبدو ان كل جمموعة ارهابية تعطي والئها لتن يم الدولة ت يده قو وهو يف منان ال ي هو في ونفوذا
يف املنان ال ي في تلك اجملموعة .لنن ال ي ميي احلركة قيد البح ،بوكو حرا  ،عن غريها من احلركات
املتشــدد  ،ان لــديها اترخيــا طــويال مـ اســت دا االرهــاب والقتــل والعنــف االعمـ  ،ابالضــافة إىل ســيطرهتا
عل ثل مساحة البالد ،فيما تقو مبهامجة املناط املتبقية من ال نيجريا.
وعند البح يف اسباب ودواعي التقارب بن التن يمن ،تبن لنا ان هنالك جمموعتن من االسباب:
اووا ،األسس الفنرية الي ُمعهما ،ويتعلـ اغلبهـا بضـرور قيـا الدولـة االسـالمية سـبيلهم الوحيـد لـ لك
القتال(اجلهاد) .ك لك رفض اجملتمعات الي هم فيها وحماربـة احلنومـات وتنفريها،مسـتندين يف ذلـك إىل
فتاوى بعض العلماء ،كأبن تيمية.
اثنيهـ ــا ،غـ ــاات ومصـ ــاو ومنـ ــاف سياسـ ــية واس ـ ـرتاتيجية ،تـ ــدف هن ـ ـ ا حركـ ــات ارهابيـ ــة إىل التوحـ ــد
واالنــدماج .وب ــدا لن ــا ان لتن ــيم الدول ــة دواف ـ يف ه ـ ا الش ــأن ،منه ــا أعالمي ــة ومنه ــا توس ــعية ومنه ــا ف ــتح
جبهات اخـرى قـد يتـدف منهـا – عنـد احلاجـة -الرجـال والسـال  .أمـا مـن جانـ بوكـوحرا  ،الـي تواجـ
محلة حنومية ودولية شرسة ،كـان اعـالن البيعـة لتن ـيم الدولـة ،مب ابـة االنضـواء حتـت قطـ ارهـاي اقـوى،
لتحصل من عل االعرتا والدعم والنصيحة،وه ا ما حصل ابلفعل.
 -41ع ـ ـ ــامر راش ـ ـ ــد ،حت ـ ـ ــالف قط ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــرؤول ب ـ ـ ــن داع ـ ـ ـ ـ وبوك ـ ـ ــوحرا  ،موق ـ ـ ـ ـ سبوتنك،ش ـ ـ ــبنة املعلوم ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ــة:

http://goo.gl/7nMGv0
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ويف جمـ ال اســتطالع مســتقبل هـ ه االحتــاد بــن التن يمــن ،يرشــح لــدينا اُــاهن :االول يتوقـ النجــا
للعالق ــة ال ــي تربطهم ــا واالس ــتمرار ،بن ــاءا عل ـ معطي ــات من ــور  ،حي ـ العجـ ـ اال ــي ع ــن ك ــبح مج ــا
التن يمــن وتــردد دويل للتصــدي لل ـراات الســوداء مــا دامهــا ال ترف ـ فــو مــدلم .االُــاه ال ــاين يــرى ان
الفشل مصري ه ه احلركات ،فهناك رفض شعيب عاملي الفعاوما االجرامية ،ك لك تشنل حتالفـات عامليـة
ملســاعد احلنومــات االيــة يف القضــاء علـ االرهــاب واستئصــال شــأفت  .واالا كفيلــة ابلنشــف عــن أي
التوقعن سريى النور.
المصادر
الكتب:

 .2عبد الباري عطوان ،الدولة االسـالمية اجلـ ور التـوح املسـتقبل ،ط ،2دار السـاقي ،بـريوت-لبنـان،
.1125
الدوريات:

 .2ائس ـ ـ ـ ـ ــو امحد،حرك ـ ـ ـ ـ ــة بوك ـ ـ ـ ـ ــو حـ ـ ـ ـ ـ ـرا النيجريي ـ ـ ـ ـ ــة ،جمل ـ ـ ـ ـ ــة احلـ ـ ـ ـ ـ ـوار ،ش ـ ـ ـ ـ ــبنة املعلوم ـ ـ ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ـ ـ ــة:
http://goo.gl/3UK9FO

 .1امح ـ ـ ــد مرتض ـ ـ ـ ـ  ،مجاع ـ ـ ــة بوك ـ ـ ــو ح ـ ـ ـ ـرا  ،جمل ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـراءات افريقية،الع ـ ـ ــدد،21تص ـ ـ ــدر ع ـ ـ ــن املنتـ ـ ـ ــدى
االسالمي،ح يران.1121
 .7خالفة بوكو حرا يف نيجريا ،صحيفة العرب ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/pA7Xdn :
 .6علـ ـ ــي بنر،القاعـ ـ ــد االفريقيـ ـ ــة ،جملـ ـ ــة السياسـ ـ ــة الدوليـ ـ ــة،مرك االهرا ،شـ ـ ــبنة املعلومـ ـ ــات الدوليـ ـ ــة:
http://goo.gl/8JgUxN

 .5حممــد فتحــي ،زعــيم حركــة بوكــو ح ـرا النيجرييــة ،صــحيفة اليــو الســاب  ،شــبنة املعلومــات الدوليــة:
http://goo.gl/E9W5Cj

 .4نيجـ ــريا تعتـ ــرب مبايعـ ــة بوكـ ــو ح ـ ـرا لـ ــداع مؤشـ ــر أيل،صـ ــحيفة الغد،شـ ــبنة املعلومـ ــات الدوليـ ــة:
http://goo.gl/Nb6Du4

الدراسات:

 .2اك ــر احلجـ ــازي ،م ــدخل إىل السـ ــلفية اجلهادي ــة ومشـ ــروعها اجله ــادي(منوذج العرا )،املعهـ ــد العـ ــري
للبحو والدراسات االسرتاتيجية ،عمان-االردن.1118 ،
 .1بوكـ ــو حرا ...تش ـ ـريح االزمـ ــة ،دراسـ ــة ملوق ـ ـ العالقـ ــات الدولية،بريطانيا،شـ ــبنة املعلومـ ــات الدوليـ ــة:
http://goo.gl/OfVmZ1

 .7بوك ـ ـ ـ ـ ــو حرا ...م ـ ـ ـ ـ ــاوراء العن ـ ـ ـ ـ ــاوين ،دراس ـ ـ ـ ـ ــة جلامع ـ ـ ـ ـ ــة بوس ـ ـ ـ ـ ــطن ،ش ـ ـ ـ ـ ــبنة املعلوم ـ ـ ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ـ ـ ــة:
http://goo.gl/ibiqi9
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 .6بوك ــو ح ـ ـرا ومبايع ــة تن ــيم الدول ــة االس ــالمية ،مرك ـ ـ ال ــروابط للبحو ،ش ــبنة املعلوم ــات الدولي ــة:
http://goo.gl/hJccQy

 .5راان مـ ـ ـ ــايرو ،دراسـ ـ ـ ــة خاص ـ ـ ـ ـة عـ ـ ـ ــن بوكوحرا ،مش ـ ـ ـ ــروع كالريـ ـ ـ ــون ،ش ـ ـ ـ ــبنة املعلومـ ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ـ ــة:
http://goo.gl/JzfRvz

 .4ســيدي امحــد ولــد االمري،بوكــو ح ـرا والســياقات املتداخلــة،مرك اجل يــر للدراسات،شــبنة املعلومــات
الدوليةhttp://goo.gl/lRDRbf :
 .3كمــال الــدين شــيخ،التن يمات اجلهاديــة واثرهــا عل ـ االمــن القــومي،مرك اجل يــر للدراسات،شــبنة
املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/Zw8jd3 :
 .8حممــد ابــو رمــان،ملف تن ــيم الدولــة االســالمية ،مرك ـ اجل يــر للدراســات ،شــبنة املعلومــات الدوليــة:
http://goo.gl/DPq9ky

 .9جن ــالء حمم ــد ،ال رو النفطي ــة والتن ــافس ال ــدويل يف افريقي ــا،مرك البي ــان للدراس ــات ،ش ــبنة املعلوم ــات
الدوليةhttp://goo.gl/QUe6fR :
 .21هي م مناع ،خالفة داع من هجرات الوهم إىل حبريات الد  ،اجلـ ء  ،2اصـدار املعهـد االسـنند يف
حلقو االنسان ،آب \ ،1126شبنة املعلومات الدولية.http://goo.gl/5CxzwE :
 .22هيـ م منـاع ،خالفــة داعـ صـناعة التــوح  ،اجلـ ء  ،1اصـدار املعهــد االسـنند يف حلقـو االنســان،
آب \ ،1126شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/Lgpilw :
 .21هيـ م منــاع ،خالفــة داع ـ شــبنات التمويــل والــدعم ،اجل ـ ء  ،6اصــدار املعهــد االســنند يف حلقــو
االنسان ،آب \ ،1126شبنة املعلومات الدولية.http://goo.gl/FJ9AD6 :
.2
.1

مقاالت:

ISIL Or Islamic State What's In A Name،ISIS

.http://goo.gl/1wpaXC
state

Islamic

of

concept

Nasran،The

 ،شــبنة املعلومــات الدوليــة:

،Mohamadش ــبنة املعلوم ــات الدولي ــة:

.http://goo.gl/8q8z5g
 ،BBC News ،What is Islamic State .7شبنة املعلومات الدولية.http://goo.gl/u0M9i5 :
 .6امح ـ ـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ــاظم البيايت،االره ـ ـ ـ ــاب واالم ـ ـ ـ ــن يف العرا ،جمل ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ــطور ،ش ـ ـ ـ ــبنة املعلوم ـ ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ـ ــة:
http://goo.gl/cGmPsK

 .5اسرتاتيجية بوكو حرا  ،موق املسلم ،شبنة املعلومات الدولية:
 .4ان ـ ــرو ولن ـ ــر ،م ـ ــن ه ـ ــي بوك ـ ــوحرا ق،تقرير املرك ـ ـ ـ االمرين ـ ــي للس ـ ــال  ،ش ـ ــبنة املعلوم ـ ــات الدولي ـ ــة:
http://goo.gl/9ojQU6

http://goo.gl/4aeft8

 .3بوكو حرا  ،وكيبيدا ،شبنة املعلومات الدولية:
 .8بوكو حرا ،بوابة احلركات االسالمية ،شبنة املعلومات الدوليةhttp://goo.gl/vL1hzu :
http://goo.gl/kKyu8W
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 .9بوك ـ ـ ـ ـ ــو ح ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ت ـ ـ ـ ـ ــن م ل ـ ـ ـ ـ ــداع  ،موق ـ ـ ـ ـ ـ ـ االم ـ ـ ـ ـ ـ ـواج الس ـ ـ ـ ـ ــعودية ،ش ـ ـ ـ ـ ــبنة املعلوم ـ ـ ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ـ ـ ــة:
http://goo.gl/tjWFNd

 .21بوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ل داع ،ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيفة النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االلنرتوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبنة املعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
http://goo.gl/qQczjQ

 .22بوكو حرا من الدعو السلمية إىل اجلهاد املسلح،بوابة احلركات االسالمية،شبنة املعلومات الدوليـة:
http://goo.gl/AzV9op

 .21بوكـ ــو ح ـ ـرا والقاعـ ــد ُـ ــدان ارضـ ــا خصـ ــبة يف نيجـ ــريا ،الس ـ ـي ان ان،شـ ــبنة املعلومـ ــات الدوليـ ــة:
http://goo.gl/bg6mSN

 .27ترحيـ ـ ـ ـ امم ـ ـ ــي بتش ـ ـ ــنيل ق ـ ـ ــو ملواجه ـ ـ ــة بوك ـ ـ ــوحرا  ،موقـ ـ ـ ـ اجل ي ـ ـ ــر  ،ش ـ ـ ــبنة املعلوم ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ــة:
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.
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التعسف في استعمال رق التقاضي

Abuse of the prosecution right
أ.م.د عادل شمران الشمري

)(1

Assist. Prof. Adel Sh. Al-Shammari

م.م علوي شومران الشومري
الخالصة
تبن من خالل البح يف موضوع (التعسف يف اسـتعمال حـ التقاضـي) انـ مـن املوضـوعات املهمـة
والفعالة يف جمال القضاء ،ملا في من محاية وصيانة احلقو من ُاوز الغري عليها ،وك لك يؤدي إىل إعاد
التوازن بن الطرفن املت اصمن لغرض استقرار املعامالت ،وعلي تناولنا ه ا احل اإلجرائي ابلبح ألن
يتعــرض جلانـ مــن اجلوانـ املهمــة يف نطــا قــانون املرافعــات املدنيــة ،وهــو اجلانـ ارــاص حبمايــة قواعــد
ه ا القانون ضد استعمال اإلجراءات القضائية بشنل ال يتف م الغاية منها مما يسب ابلتايل يف إطالة
أمد الن اع وال ي يضر ابلطر اآلخر ،ونتيجة ل لك ال مينن حتقي العدالة بن الطرفن املت اصـمن إال
عـن طريـ القضــاء ووفـ آليـة قانونيــة مينـن تــاليف م ـل هـ ه األمــور غـري املشـروعة ومحايــة الطـر املتضــرر،
وذلك حتقيقا للمصلحة العامة للمجتم .
()2

Assist. lec. Ali Sh. Al-Shammari

Abstract
)Found through a search on the subject (abuse of the right of litigation
that one of the important topics and effective in the field of the judiciary,for
the protection and maintenance of the rights of the bypass to others, as
well as lead to a re-balancing between the two rival groups for the purpose
 - 2جامعة كربالء  /كلية القانون.
 /كلية القانون.
 - 1جامعة اهل البيت
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الرعسف يف اسرعما حق الر اضي

of stabilizing transactions, and therefore we approached this procedural
right to search because it is exposed to the side of the important aspects of
the scope of Code of Civil Procedure, a private side to the protection of the
ruled of this law against the use of judicial proceedings are not consistent
with the purpose of causing thereby prolong the detriment of the other
partyto the conflict, and as a result can not be achieved justice between
the two belligerents only by the judiciary and in accordance with the legal
mechanism can avoid such things illegal and protect the injured party, and
that the public interest of the community.

المقدمة
ان التعســف يف اســتعمال حـ التقاضــي مــن املواضــي املهمــة يف نطــا قــانون املرافعــات ،ألنـ يتعــرض
جلان ـ مــن اجلوان ـ املهمــة يف القــانون االجرائــي ،وهــو اجلان ـ ارــاص حبمايــة قواعــد ه ـ ا القــانون ضــد
استعمال االجراءات القضائية بشنل ال يتف م الغايـة منهـا ،وان هـ ه املسـألة مـن املسـائل املهمـة جـدا
والي وا أتثري مباشر عل قيا اااكم ابلدور املنوط هبا يف حتقي العدل.
ومما ال شك في ان جلوء ارصـو اىل االسـالي غـري املشـروعة واسـت دا االجـراءات القضـائية لغـرض
املماطلــة واطالــة الن ـ اع مــن شــأن ان يضــر ابلطــر االخــر وابلتــايل ال مينــن حتقي ـ العدالــة بــن الطــرفن
املت اصــمن ،وهـ ا ممــا يعرقــل مرفـ القضــاء ابلقيــا بوظيفتـ عل ـ الوجـ املطلــوب بســب عــد اســتعمال
االش ـ اص حلقه ــم ابلصــور املش ــروعة ووفق ــا ملــا يتطلب ـ مب ــدأ حســن الني ــة يف التعام ــل وملــا تقتض ــي ن ــم
املسـؤولية يف العصــر احلاضــر نتيجــة للتطــور النبــري يف االُـاه حنــو املفهــو املوضــوعي علـ حســاب املفهــو
الش صــي ،وابلتــايل ســينون ذلــك محايــة وضــمانة اكيــد للــن م القانونيــة الســائد الــي هتــد بــدورها اىل
محاية وصيانة حقو االفراد.
وألجــل حب ـ ه ـ ا املوضــوع بشــنل تفصــيلي ســو نقســم عل ـ مبح ــن ،نتنــاول يف املبح ـ االول
ماهية التعسف يف استعمال ح التقاضي ،ونبح يف ال اين م اهر التعسف يف اسـتعمال حـ التقاضـي
واالاثر املرتتبة علي  ،يسبقهما لهيد بعنوان (التطور التأرخيي لن رية التعسف يف استعمال ح التقاضي).
وسننهي البح خبالة تتضمن عددا من النتائ واملقرتحات.
تمهيد :التطور التأريخي لنظرية التعسف في استعمال رق التقاضي
ان ن رية التعسف يف استعمال احل هي ليست ن رية جديد او مبتدعة ،بل هي ن رية قدميـة عرفهـا
الرومان مث إنتقلت اىل القانون الفرنسي القد  ،وتشب هبا الفق االسالمي ،ولننها إختفت فرت من ال من
ويرج ـ الفض ــل يف ظهوره ــا م ــر اخ ــرى اىل الوج ــود اىل الفقيه ــن الفرنس ــين س ــايل ( )saleillesوجوسـ ـران
( )Josserandواســتقرت يف الفق ـ وســار عليهــا القضــاء واخ ـ ت هبــا التقنينــات ،وابلتــايل اصــبحت ن ريــة
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اثبتة ومستقر وال يستطي احد االستغناء عنها .وابلتايل انتعشـت هـ ه الن ريـة يف العصـر احلاضـر اذ كـان
للقضاء والفق يف فرنسا الفضل يف إحياء مبدأ حتر التعسف يف استعمال ح التقاضي(.)7
فبعد كل ما ذكر بشأن تطور ه ه الن رية ،فقد اعطت الدساتري وقـوانن املرافعـات لالفـراد الن ـري مـن
االمتيــازات واحلقــو وان مــن أهــم هـ ه احلقــو هــو حـ االفـراد يف اللجــوء اىل ااــاكم ((حـ التقاضــي))
وال ي من خالل يلجأ االفراد عند االعتداء عليهم او عل حقوقهم برف الدعاوى املدنيـة علـ مـن ُـاوز
عليهم او عل حقوقهم ألن الدعوى هي عبـار عـن جمموعـة مـن االجـراءات القضـائية الـي تت ـ مـن قبـل
القاضي واطرا الدعوى وقد تت من قبـل الغـري كالشـهود وارـرباء ،وممـا الشـك فيـ إنـ يتطلـ لصـحة
هـ ه االجـراءات جمموعـة مـن الشــروط املوضـوعية والشـنلية كـاإلراد وااـل وغريهــا مـن الشـروط الـي جيـ
ذكرهــا يف الوقــت واملنــان الـ ي حيــدده القــانون والــي مــن شــألا ان تنــون منتجــة وذات فاعليــة اجيابيــة يف
سري الدعوى.
ولنــن يبق ـ االصــل وهــو الســلطة التقديريــة للقاضــي فــان اانمــة حــىت وان ت ـوافرت الشــروط يف رف ـ
الــدعوى فهــي غــري مل مــة ،فقــد ال تقبــل هـ ه االجـراءات وال ترتـ عليهــا اآلاثر الــي حــددها القــانون ،اذا
استعملها الفرد وكان متعسفا فيها ،فح التقاضي هو كبقية احلقو خيض اىل الن رية العامة الي ذكرهتا
مع ــم القـوانن املدينــة والــي اشــارت اىل ضــرور عــد التعســف يف اســتعمال احلـ  ،معــو ذلــك انـ اذا قــا
الفرد لي اجراء معن فيج علي ان ال ينون متعسفا يف استعمال و ا االجراء.
المبحث االول :ماهية التعسف في استعمال رق التقاضي
لألتيــة النبــري والبالغــة ملوضــوع التعســف ملــا حيتل ـ مــن اهتمــا لــدى الفقهــاء والنتــاب والتش ـريعات
واحنا القضاء ولغرض بيان ماهية ه ا املوضوع بشنل دقي فقد ارأتينا تقسيم ه ا املبح علـ ثالثـة
مطال  ،نتنـاول يف املطلـ االول التعريـف ابلتعسـف يف اسـتعمال حـ التقاضـي وخنصـ املطلـ ال ـاين
لبيــان صــور التعســف أمــا أتصــيل التعســف يف اســتعمال ح ـ التقاضــي فينــون عن ـوا للمطل ـ ال ال ـ ،
وعل النحو اآليت....
املطلب االول:تعريف التعسف يف استعمال حق التقاضي

يف بدايــة النــال نوضــح معــو التعســف يف اســتعمال ح ـ التقاضــي وفقــا ملــا ذكــر يف آراء املســلمن،
ومن مث ننتقل اىل مفهوم القانوين ،فنرى ان الفقهاء املسلمن قاموا بدراسة ه ا املوضوع واالهتما بنافة
جوانب وذلك بتحديد مفهوم بشنل عا  ،عل اسال ان يقو عل االصول واملبادئ العامة امل كور يف
القــرآن النــر  ،وقــد تبــن ذلــك يف دقــة مــا توصــلوا اليـ يف تطبيـ احنــا ومفــاهيم هـ ه الن ريــة او االطــار
()6
العا لنيفية استعمال كافة احلقو .
 - 7د :عبـد الــرزا امحــد الســنهوري ،الوسـيط يف شــر القــانون املــدين ،مصـادر االلتـ ا  ،منشــأ املعــار  ،االســنندرية،1116 ،
ص.494
 - 6د :فتحي الدريين ،ن رية التعسف يف استعمال احل يف الفق االسالمي ،ط ،1بريوت ،2998 ،ص.78
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حيـ مت تعريــف التعســف لنـ ((حتايــل علـ مقصــود الشــرع او هــو حتايــل علـ بلــو هــد م يشــرع
احل الجل ))(.)5
كما مت تعريف ابن ((استعمال احل عل وج غري معتاد شرعا ))(.)4
اما خبصوص تعريف التعسف يف استعمال ح التقاضي يف الفق القانوين ،نرى هنـاك اختالفـا وتباينـا
بن آراء الفقهاء والنتاب والباح ن هب ا اجلان  ،قسم منهم يعترب التعسف هو خروجا عن حدود احل ،
العادي ،وهنـاك مـن كيـف فنـر التعسـف
بينما آخرون يصفون لن احنرا يف السلوك املألو للش
بعي ــدا ع ــن مفه ــو ُ ــاوز احل ــدود وفن ــر ارط ــأ ،وهبـ ـ ا ارص ــوص ع ــر االس ــتاذ بالني ــول(())planiol
التعسف لن ((خروج عن حدود احل )) من خالل كالم املشهور ((حي ينتهي احل يبدأ التعسف)).
وقــد أتثــر هبـ ا الـرأي يف البدايــة عــدد كبــري مــن الفقـ الفرنســي واملصــري حيـ عــر لنـ ((اســتعمال
للســلطات الــي يتضــمنها احل ـ بغيــة حتقي ـ هــد ال يت ـوافر في ـ ه ـ ا الشــرط))( ،)3امــا القســم اآلخــر مــن
الفقهاء فقد ذهبـوا بعيـدا عـن فنـر ارـروج عـن حـدود احلـ عنـد تعـريفهم للتعسـف معتـربين ان التعسـف
هــو صــور جديــد لل طــأ التقليــدي ،ال ـ ي ال ينفــي تصــوره املبــدئي لتصــوير التعســف يف اســتعمال ح ـ
التقاضي ممي ين يف ذلك بن ما يسم ابرطأ املألو وارطأ غري املألو  ،حي يطلقون التعسـف علـ
حلقـ بطريقـ تـؤدي اىل
النوع ال اين لل طأ دون االول ،وال ي يعتربون إن يقـ نتيجـة اسـتعمال الشـ
االخالل وارتناب خطأ تقصريي خيل حب الغري(.)8
ويتبن من النال امل كور آنفا خبصوص تعريف التعسف هب ا الشنل إن يؤدي اىل الدم بن فنر
ارطأ وفنر التعسف ،وكأن التعريف املتقد هو لفنر ارطأ وليس لفنر التعسف.
وك لك من الفق الفرنسي من عر التعسف تعريفا يتعل ابلغاية من استعمال احلـ أي هـو احنـرا
يف غايــة احل ـ وتبعــا ل ـ لك مت تعريف ـ لن ـ ((هــو عبــار عــن احن ـرا عــن الغايــة االجتماعيــة واالقتصــادية
للح ))(.)9
ومــن خــالل دراســة ومالح ــة ه ـ ا التعريــف املتقــد عل ـ اســال إن ـ يفضــل عل ـ مــا قدم ـ الفقهــاء
اآلخـرين إذ إنـ مــن حيـ ال ــاهر ال خيلــط بــن فنــر ارطــأ وفنــر التعســف ،اال انـ ممــا يؤخـ عليـ هــو
جعــل التعســف صــور خاصــة لل طــأ ،وكـ لك عــد التحديــد الــدقي ملفهــو التعســف ،ألن فنــر الغــرض
االجتماعي واالقتصادي قد انتقدها الفق خاصة بعد ظهور االنتقادات للفنر االشرتاكي ،وابلتأكيـد مـن
شأن ذلك سو يؤدي اىل إاتحة الفرصة لتحنم القضا يف اعتبار مسألة معينة تعد تعسفا يف اسـتعمال
احل ا ال تعترب ك لك ،وه ه االنتقادات دفعت بعض الفقهاء اىل تعريف التعسف من خالل الن ـر اىل

 - 5د :امحد ابراهيم عبد التواب ،الن رية العامة للتعسف يف استعمال احل االجرائي ،ط ،2القاهر  ،1114 ،ص.783
 - 4من الفقهاء اادثن ،الشيخ علي ارفيف ،ذكره د :امحد ابراهيم ،املصدر نفس  ،ص.788
 - 3عبد املنعم موس ابراهيم ،حسن النية يف العقود ،دراسة مقارنة ،منشورات زين احلقوقية ،بريوت  ،بال سنة طب  ،ص.95
 - 8د :امحد ابراهيم عبد التواب حممد ،،مصدر ساب  ،ص.792
p.44، 1905،JOSSERAND ((del abus de droits - 9
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غايــة احل ـ نفس ـ ،حي عرف ــوه تبع ــا ل ـ لك لن ـ ((عمــل ال ين ــون اال بقص ــد االض ـرار ابلغ ــري ،وم ين ــن
لصاح احل مصلحة مقدر او ذات قيمة مشروع ))(.)21
ومــن خــالل االطــالع عل ـ النصــوص الــي عاجلــت ن ريــة التعســف يف اســتعمال ح ـ التقاضــي الــي
اش ــارت اليه ــا القـ ـوانن املدني ــة وخاص ــة امل ــاد الس ــابعة م ــن الق ــانون امل ــدين العراق ــي رق ــم  40لس ــنة 1951
املعدل(.)22
وك لك االطالع عل االحنا القضائية هب ا ارصوص يتبن ان التعسـف حيصـل يف كـل حالـة يتـوفر
فيها معيار من املعايري الي نصت عليها القوانن املدنية،مما يؤيد ذلك ان العديد من االجتهـادات الفقهيـة
متعسفا يف
قد اشرتطت لتحق التعسف حصول حالة من احلاالت او املعايري الي يعد مبوجبها الش
استعمال حق  .وهب ا ارصوص فقد قضت حمنمة الـنقض املصـرية يف احـد احنامهـا ((لن التعسـف هـو
العادي ،حبي جي ان يت احد الصور املنصوص عليها يف املاد
عبار عن احنرا يف سلوك الش
ارامس ــة .)21())........وبـ ـ لك درج ــت اا ــاكم اىل االش ــار اىل ال ــن الق ــانوين الـ ـ ي يتض ــمن مع ــايري
متعسفا يف إستعمال حق ا ال.
التعسف لتحديد فيما اذا كان الش
ولـو أمعنـا الن ــر جيـدا بشــأن التعريفـات الــي ذكـرت للتعسـف مــن الناحيـة القانونيــة ،فـنالحظ وحبـ ر
شــديد تعريــف بعــض املصــطلحات بشــنل عــا والتعســف بشــنل خــاص هــو لــيس مــن مهمــة التشـريعات
والقضــاء كأص ــل ع ــا  ،وامن ــا م ــن مهمــة الفق ـ  ،فم ــن خ ــالل م ــا مت ذكــره م ــن آراء الفقه ــاء بش ــان تعري ــف
التعســف لمناننــا ان نصــو تعريفــا بســيطا ل ـ يــتالء مـ اتيــة هـ ا املوضــوع ملــا حيدثـ مــن ضــرور للغــري
حلقـ يف غــري اوــد الـ ي
حيـ ينــون التعريــف علـ الشـنل التــايل ((التعســف هــو إســتعمال الشـ
انشأ من اجل مما يسب ضررا للغري)).
املطلب الثاني :صور التعسف يف استعمال حق التقاضي

التعسف يف استعمال ح التقاضي يتمي بطاب خاص حي ينقسم عل صورتن الصور االوىل وهو
التعســف االجيــاي والصــور ال انيــة هــو التعســف السليب،فالقســم االول هــو التعســف االجيــاي،إذ يعتــرب هــو
الغال ـ األعــم مــن صــور التعســف يف اســتعمال ح ـ التقاضــي ،فيتم ــل يف إتيــان صــاح احل ـ االجرائــي
آخر دعوى كيدية ال صحة وا يف الواق العملي ،وذلك
عل ش
سلوكا مادا  ،كما لو رف ش
للحد او للحيلولة من انتفاع خصم من القرار ال ي يصدره قاضي املوضوع ،وابلتايل ينون قد تسب يف
 - 21لقد ذكر ه ا التعريف من الفق الفرنسي هو الفقي (( ))salellesاشـار اليـ  ،د امحـد ابـراهيم عبـد التـواب ،مصـدر سـاب ،
ص.791
 - 22نصت املاد ( )3من القانون املدين العراقي عل ( -2من اسـتعمل حقـ اسـتعماال غـري جـائ وجـ عليـ الضـمان) ،امـا
الفقر ال انية من ه ه املاد فقـد اشـارت اىل معـايري التعسـف يف اسـتعمال احلـ وهـي -2 :اذا م يقصـد مـن االسـتعمال سـوى االضـرار
ابلغري وعد التوازن بن املصاو واالضرار الي تصي الغري – وك لك اذا كانت املصاو غري مشروعة.
 - 21إن ــر جملــة إدار وقضــاا احلنومــة (بــدون رقــم واتريــخ) الســنة العاشــر  ،العــدد االول ،2944 ،أشــار اليهــا د :امحــد اب ـراهيم
عبد التواب ،مصدر ساب  ،ص.795
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أتخــري حســم الــدعوى ممــا يســب ابلتأكيــد ضــررا عل ـ الطــر اآلخــر يف كس ـ القضــية املعروضــة امــا
القاضي.
بطلـ او بطعـن وم ينـن لديـ مصـلحة
وصور اخرى من صور التعسف االجياي هـو تقـد الشـ
يف تقدمي و ا الطلـ او الطعـن يف احلنـم ،ومـن دون وجـود مصـلحة مشـروعة يف اسـتعمال حقـ  ،علمـا
ان ه ا التعسـف االجيـاي مـن املمنـن ان يقـ مـن غـري ارصـو كالقضـا وااـامن وارـرباء ويف صـور قيـا
صاح احل او السلطة بتصر اجياي لالضرار ابرصم اآلخر ،كما يف منازعت يف التنفي م عد توافر
املصلحة .ففي كل ه ه الصور يتم ل التعسـف يف اسـتعمال حـ التقاضـي يف قيـا صـاح احلـ بسـلوك
مادي يف تعسف يف استعمال حق (.)27
فضـال عــن ذلـك فالتعســف قـد ينــون سـلبيا معــو ذلــك هـو عــن طريـ االمتنــاع عـن اســتعمال احلـ ،
وعليـ فالتعســف يف اســتعمال احلقــو املوضــوعية ،ال يقتصــر علـ القيــا بســلوك مــادي او االتيــان بعمــل
مــادي مــن صــاح احلـ بــل إنـ متصــور ايضــا عــن طريـ امتنــاع صــاح احلـ اإلجرائــي عــن اســتعمال
مــن القيــا ابجـراء معــن مــن اجـراءات املرافعــات بقصــد االضـرار
حقـ  ،كمــا هــو احلــال يف امتنــاع شـ
ابرصم.
وك لك يعترب من قبيل التعسف السليب إمتناع القاضي عن الفصل يف دعوى صـاحلة للحنـم ،او قيـا
اربري عمدا بعـد تبليـج ارصـو للحضـور وابـداء مالح ـاهتم ،وكـ لك امتنـاع ااـامي مـن الطعـن ابحلنـم
الصادر ضد موكل اضرارا ب مما يؤدي اىل سقوط ح املوكل يف الطعن وذلك الن مدد الطعن هي مـدد
حتمية يرتت عل عد مراعاهتا سقوط احل يف الطعن(.)26
وه ـ ا مــا نصــت علي ـ املــاد ( )171مــن قــانون املرافعــات املدنيــة رقــم  83لســنة  1969املعــدل بقووــا
((املدد املعينة ملراجعة طر الطعن يف القرارات حتمية يرتت علـ عـد مراعاهتـا وُاوزهـا سـقوط احلـ يف
الطعــن . )25())...فــيالحظ إذن ان الغــرض ال ـ ي يســع الي ـ ارصــو ابالمتنــاع عــن القيــا ابالج ـراءات
القضائية هو لغرض اطالة الن اع مما يسب الضرر اىل ارصـم اآلخـر ،كمـا هـو يف حالـة امتنـاع ارصـم عـن
التقد ابلدف ابلـبطالن الـ ي يتعلـ ابلن ـا العـا او الـدف بعـد قبـول الـدعوى ابعتبـاره مـن الـدفوع الـي
اعطاهـا القــانون لل صــم ،كمــا لـو كانــت ارصــومة غــري متوجهــة او ان املـدعي لــيس لديـ مصــلحة يف رفـ
الدعوى .وب لك يتبـن ابن التعسـف قـد ينـون اجيـاي وقـد ينـون سـليب عـن طريـ االمتنـاع عـن اسـتعمال
احل ال ي اعطاه القانون للش .

 - 27د :ابراهيم امن النفياوي ،التعسف يف التقاضي ،ط ،2دار النهضة العربية ،بال سنة طب  ،ص.235
 - 26د :امحد ابراهيم عبد التواب ،مصدر ساب  ،ل.366
 - 25وابملعــو نفس ـ إن ــر املــاد ( )125مــن قــانون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة املصــري رقــم  27لســنة  ،2948وك ـ لك املــاد
( )424من قانون اصول اااكمات املدنية اللبناين رقم  91لسنة .2987
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املطلب الثالث :تأصيل التعسف يف استعمال حق التقاضي

بعــد ان تناولنــا تطــور ه ـ ه الن ريــة مــن الناحيــة التأرخييــة ولــو بشــنل مبســط واستعرضــنا جمموعــة مــن
تعريفات الفق بوصفهم وا لن احنرا يف السلوك املألو او ُـاوز حـدود احلـ  ،او حتايـل علـ مقصـود
املشرع وبعد ان ذكر صور ه ه الن رية سواء من الناحية االجيابية او السلبية ،إذن ال بد ان نبن التأصيل
القانوين او االسس الي نعتمد عليها يف ه ا التأصيل.
فبالتأكيد ان ن رية التعسف يف اسـتعمال حـ التقاضـي تسـتند علـ جمموعـة مـن االسـس او االصـول
والـي مـن خالوـا تـربز معـام واتيـة هـ ه الن ريـة يف احليـا العمليـة ملـا وـا مـن عالقـة وثيقـة سـواء ابالفـراد او
حبقـوقهم ،ولعــل ابــرز هـ ه االصــول هــو مبـدأ العدالــة حيـ يصـلح لتأســيس هـ ه الن ريـة ،فقــد بــرر اغلـ
الفقه ـاء الن ــري مــن حــاالت التعســف وفقــا ملبــدأ العدالــة وال ـ ي يقضــي بعــد ج ـواز اســتعمال احلقــو
لالضـرار اب لغــري او حبقــوقهم او بتحقيـ مصــلحة ش صــية ال تتناسـ مـ مــا يصــي الغــري مــن ضــرر مــن
بتجــاوز حــدود حقـ مــن خــالل اســتعمال لتحقيـ مصــلحة معينــة
جـراء هـ ه املصــلحة ،او قيــا الشـ
وكانت ه ه املصلحة غري مشروعة علـ سـبيل امل ـال ،او ان تتعـارض مـ مـا هتـد اليـ املصـلحة العامـة،
وابلتايل ينون قد اضر ابلطر اآلخر(.)24
ومـن اجلــدير ابلـ كر ان مبــدأ العدالـة يقضــي لن ال ينــون اســتعمال احلـ بشــنل مطلـ  ،اذ ال تنــون
هنـاك حقـو مطلقــة للشـ  ،ممـا يســتوج وحيـتم نسـبية احلقــو الـي تعطـ للشـ  ،معـو ذلــك ان
القــانون ميــنح االف ـراد حقوقــا يتصــر هبــا مــا يشــاء م ـ تقييــد ه ـ ا املــنح او ه ـ ا األعطــاء للحقــو لن
يستعملها دون ان يتجاوز احلدود املرسومة ل وفقا ملقتضيات العدالة.
وابالضافة اىل مبدأ العدالة وما يؤديـة مـن أتصـيل ن ريـة التعسـف ،فـأن هنـاك مبـدأ آخـر ال يقـل أتيـة
عما مت ذكره وهو مبدأ حسن النية يف التصرفات حي يُعد هو اآلخر ال ي يعمل عل اجياد أتصيل و ه
عنــد اسـتعمال حقـ وقيامـ بـبعض االجـراءات القضـائية الــي
الن ريـة ،والـ ي مـن شـأن ان يقـو الشـ
منحهــا ااه الق ــانون ،ه ــو ان يق ــو هب ــا مبب ــدأ حس ــن الني ــة وع ــد االض ـرار ابرص ــم اآلخ ــر واال اعت ــرب ه ـ ا
متجاوزا حلدود حق وابلتايل سريت علي القانون مسؤولية تعويض الطر األخر وه ه مسألة
الش
تقديرية يبت فيها قاضي املوضوع مستندا يف ذلك اىل جمموعة مـن القواعـد العامـة الـي تـن م العالقـة بـن
االطرا املت اصمة وعد ُاوز أي طر عل اآلخر بدون وج ح (.)23
إذن يتضــح ان مبــدأ حســن النيــة يســاهم يف أتصــيل هـ ه الن ريــة وهــو ال يقــل اتيــة عــن مبــدأ العدالــة
ان يستعمل حق بدون تعسف او إضرار ابلطر اآلخر.
فنالتا يفرضان عل الش

 - 24د :ابراهيم امن النفياوي ،مصدر ساب  ،ص.53
 - 23ااــامي :ن ي ـ نعــيم شــالال ،دعــاوي التعســف وأســاء اســتعمال احل ـ  ،ط ،2منشــورات احللــيب احلقوقيــة ،بــريوت ،لبنــان،
 ،1114ص .77وك لك ين ر :عبد املنعم موس ابراهيم ،مصدر ساب  ،ص.49
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وم يقتصر األمر عل ه ا احلد ولنن هناك من األسس املهمـة والـي تسـاعد يف أتصـيل هـ ه الن ريـة،
إذ ان أتصـيل هـ ه الن ريــة جيــد أساسـ كـ لك يف ضــرور التـوازن بـن املنــاف والــي حيصــل عليهــا الشـ
وبن اإلضرار الـي تصـي الغـري ،حبيـ جيـ ان ال تنـون االضـرار الـي تصـي الغـري تفـو املصـلحة الـي
عند استعمال حق  ،واذا ما زاد الضرر عن املصلحة هنا تنهض مسؤولية الش
حيصل عليها الش
بوصــف متعســفا حبق ـ ُــاه الطــر اآلخــر وال ـ ي ينــون خصــما ل ـ يف الــدعوى املرفوعــة امــا القاضــي،
عنــدها علـ القاضــي ان يتــدخل ليعيــد التـوازن بــن املصــاو وعنــس ذلــك ســيعد القاضــي مننـرا للعدالــة
وه ـ ا ممــا ال يــتالء م ـ مــا حيــدده ويل م ـ ب ـ القــانون ،ك ـ لك ممــا ُــدر االشــار الي ـ اىل ان أتصــيل ن ريــة
التعسف يف إستعمال ح التقاضي من املمنن رده اىل بعض املبادئ االجرائية العامة يف قانون املرافعات،
كمبدأ املساوا بن ارصو يف ابداء الطلبـات والـدفوع واالدلـة املوجـود لـديهم ،وحيـاد القاضـي واملواجهـة
بن ارصو ومبدأ احرتا احل يف الـدفاع ،ومبقتضـ تعمـيم املبـادئ القانونيـة االجرائيـة يلتـ ارصـو بعـد
التعسف واالحنرا يف استعمال تلك الضما ت الي كفلها القانون حتقيقا للعدالة بن ارصـو  ،هـ ا مـا
يهد الي القانون يف محايت للمجتم وخاصة الطر الضعيف يف العقد ،وابلتـايل سـتتحق املوازنـة بـن
املصاو(.)28
المبحث الثاني :مظاهر التعسف في استعمال رق التقاضي واآلثار المترتبة
عليها
يف ه ا املوضوع جي دراسة م اهر التعسف يف املرحلة الي تبدأ ابملطالبة القضائية حىت صدور حنم
ل ــائي يف موض ــوعها وه ــو مين ــن ان نطل ـ علي ـ مب ــاهر التعس ــف يف مرحل ــة ارص ــومة والطع ــن ،ونقص ــد
ابرصومة  La instanceهنا هو جمموعة االجراءات القضائية املتتابعة والي تبدأ ابملطالبة القضائية وتنتهي
ابحلنم يف املوضوع( .)29وهناك ابلتأكيد آاثر ترتتـ علـ ممارسـة هـ ه امل ـاهر مـن قبـل أطـرا الـدعوى،
ولغــرض بيــان م ــاهر التعســف واآلاثر املرتتبــة عليهــا إرأتينــا تقســيم هـ ا املوضــوع علـ مطلبــن ،خصصــنا
املطلـ ـ االول  /لبي ــان م ــاهر التعس ــف يف اس ــتعمال حـ ـ التقاض ــي ،ونتن ــاول يف املطلـ ـ ال ــاين  /آاثر
املسؤولية الناشئة من التعسف يف استعمال ح التقاضي ،وعل النحو اآليت....
املطلب االول :مظاهر التعسف يف استعمال حق التقاضي

حق من آخر اما القضاء فاالجراءات القضائية ابلتأكيد قد تت
مبا ان الدعوى هي طل ش
ولارل من قبل اطرا يف ه ه الـدعوى وهـو بـال شـك املـدعي ،واملـدع عليـ او مـن قبـل القاضـي ،وقـد
لارل من آخرين كما يف حالة الشـهود وارـرباء او أي متـدخل يف الـدعوى سـواء اكـان تدخلـ انضـماميا
ممــن
او اختصــاميا ،فــاملهم هنــا ان التعســف يف اســتعمال هـ ه االجـراءات قــد حيصــل مــن قبــل أي شـ
ذكروا عند قيام لي اجراء قضائي معن.
 - 28ااامي :ن ي نعيم شالال ،املصدر الساب  ،ص.76
 - 29د :فتحي وايل ،الوسيط يف قانون القضاء املدين ،دار النهضة العربية ،1112 ،بند  ،16ص.51
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العدد10 :

فنبدأ اوال ابلتعسف ال ي يصدر من املدعي بوصف من اطرا الدعوى االساسية ،وال ي يت عد
م اهر من أبرزها تعسف املدعي يف استعمال احل يف االدعاء عل الرغم من ان ح اللجـوء اىل القضـاء
البــادئ
يعــد مــن احلق ـو الــي كفلهــا الدســتور للنــال كافــة ()11فضــال عــن ذلــك فاملــدعي هــو الش ـ
لل صــومة القضــائية وهــو الـ ي يطرحهــا امــا القضــاء وهــو اهــم اط ـرا ارصــومة ،ألن ب ـ تبــدأ ارصــومة
auteur dune
وتعتـ ــرب مرفوعـ ــة امـ ــا القضـ ــاء ،وقـ ــد وصـ ــف املشـ ــرع الفرنسـ ــي بصـ ــاح االدعـ ــاء
.)12(pretention
فيجـ إذن علـ املــدعي عنـد اســتعمال هـ ا احلـ والقيــا لي مــن االجـراءات القضــائية ان ال ينــون
متعسفا يف استعمال أي لو استعمل يف غري اود ال ي انشأ من اجل حبي كان يقصد ب اما تشـوي
عة خصم واالضرار او التشهري ب او مبالغت يف الطلبات واالجراءات او اختاذه الدعوى وسيلة للتهديد
او جعـل التقاضــي اك ــر كلفــة علـ ارصــو او تعطيــل حسـم الــدعوى فنــل هـ ه م ــاهر يقــو هبــا املــدعي
متعسـفا يف حقـ اُــاه ارصــم( ،)11وكـ لك قيــا املــدعي ابلتقــد ابالجـراءات القضــائية وكــان فيهــا ارهــا
ومشقة رصم  ،او رف دعوى حب يعلم املدين ابنقضـائ او م تنـن لديـ مصـلحة يف رفـ هـ ه الـدعوى،
إذ ان من املعلـو لن الـدعوى ال تقبلهـا اانمـة اال اذا تـوافرت شـروطها مـن األهليـة والصـفة او ارصـومة
واملصــلحة( )17ويالحــظ لن االجتهــادات القضــائية قــد اكــدت مــا ذكــر ه ســابقا مــن احنــا واشــرتطت
الســتعمال ارصــم حق ـ يف اللجــوء اىل القضــاء بضــرور وجــود املصــلحة املشــروعة مــن املــدعي او املــدع
علي .
وهبـ ا ارصــوص قضــت حمنمــة الــنقض املصـرية ((حـ االلتجــاء للقضــاء مقيــد بوجــود مصــلحة جديــة
ومشروعة ،فاذا ما تبن ان املدعي كان مبطال يف دعواه وم يقصد هبا اال االضرار خبصم والنناية ب فأن
ال ينون قد ابشر حقا مقررا يف القانون بل ينون عمل خطأ جيي احلنم علي ابلتعويض)) ()16كما ان
من احلاالت الي ينون فيها ارصم متعسفا يف استعمال حقـ  ،هـو توجيـ احـد ارصـمن لآلخـر اليمـن

املـاد ( )29الفقـر اثل ـا مـن دسـتور العـرا لعـا  ،1115الـي نصـت علـ أن ((التقاضـي حـ

 - 11إن ر هب ا ارصوص ن
مصون ومنفول للجمي )).
pirrre Julien et Natalie Fricero ((droit iudicaire prive)) op.cit ،Regard art 30 de NCPCF - 12
 n23.p.15اشار الي د :امحد ابراهيم عبد التواب ،مصدر ساب  ،ص .465
 - 11د :ابراهيم امن النفياوي ،مصدر ساب  ،ص.236
 - 17ين ــر هب ـ ا ارصــوص م ـا نصــت علي ـ املــاد ( )7مــن قــانون املرافعــات العراقــي بقووــا ((يشــرتط ان ينــون كــل مــن طــريف
الــدعوى متمتعــا ابالهليــة الالزمــة الســتعمال احلقــو الــي تتعل ـ هبــا الــدعوى ،واال وج ـ ان ينــوب عن ـ مــن يقــو مقام ـ قــانو يف
استعمال ه ه احلقو )) ،وك لك ين ر ن املاد ( )6مرافعات عراقي والي اشرتطت ان تقا الدعوى عل خصم قانوين ،واملاد ()3
من القانون نفس  ،والي اشرتطت يف املصلحة ان تنون حالة ومعلومة وممننة وحمققة ولننها اجازت است ناء رفـ الـدعوى اسـتنادا اىل
املصلحة ااتملة يف حاالت حمدد منها ،دعوى ت بيت احل ودعوى ت بيت احلالة ،ودعوى قط الن اع.
 - 16ان ر هب ا ارصوص حنم حمنمة النقض املصرية ،يف الدعوى املرقمة  815لسنة  1117وال ي جاء تطبيقا لـن املـاد
( )571من القانون املدين املصري .اشار الي د :امحد ابراهيم عبد التواب ،مصدر ساب  ،ص.464
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احلا ة وكان متعسفا يف توجيهها عل الرغم من ان توجي اليمن احلا ة هو ح مقرر لل صـم مبوجـ
قانون االثبات(.)15
فضال عن ذلك من احلاالت الي ينون فيها املدعي متعسفا يف استعمال ح التقاضي ،هـو تعسـف
يف التحنم بسري االجراءات القضائية او ارصومة ،ومن ابرز م اهرها هو تعسف املدعي يف توجي طل
بــرد القاضــي لغــرض إطالــة الن ـ اع عل ـ الــرغم مــن ان رد القاضــي يعــد مــن ضــما ت صــحة التقاضــي الــي
اعطــت مبوجبهــا قــانون املرافعــات العراقــي احلـ ألطـرا الــدعوى تقــد طلـ بــرد القاضــي اذا كــان هنــاك
حالة من حاالت الرد الي نصت عليها املاد ()14( )93من قانون املرافعات العراقي رقم  83لسنة ،1969
ففي ه ه احلالة وان كان ألي من ارصو احل بتقد طل برد القاضي فيج علي اال ينون متعسفا
يف استعمال ه ا احل  ،لن كان الغرض االساسي ال ي يهد الي هو إطالة الن اع ،كمـا ان مـن م ـاهر
تعس ــف امل ــدعي اآلخ ــرى يف االجـ ـراءات القض ــائية ه ــو اب ــداء ال ــدفوع والطلب ــات النيدي ــة او التعس ــفية يف
ارصومة ،كما لو طل أتجيل الدعوى لعد مرات دون مربر او االدعاء ابلت وير لغرض اطالة مد حسم
الدعوى لالضرار ابرصم االخر.

ومن اجلدير ابل كر ان التعسف ال يصدر من املدعي فقـط الن مباشـر االجـراءات القضـائية ال
يقتصر علي اذ ينون للمدع علي مباشر ه ه االجراءات القضـائية دون تعسـف واضـرار ابرصـم
()13
االخر ،واملدع علي هو من يقد يف مواجهتـ طلبـا للقضـاء للحصـول علـ احلمايـة القضـائية
ومــن احلــاالت الــي ينــون فيهــا املــدع علي ـ متعســفا يف اســتعمال حق ـ هــو التمــادي يف االننــار
لالضـرار ابرصــم االخــر ،عل ـ الــرغم مــن ان اننــار املــدع علي ـ مــا يــدعي ب ـ املــدعي يف موضــوع
لغـرض رد ادعـاء ارصـم االخـر واجبـاره
الدعوى يعد مـن احلقـو الـي كفلهـا القـانون لنـل شـ
و ـ ـ ا احل ـ ـ جي ـ ـ ان ال ينـ ــون متعسـ ــفا يف
عل ـ ـ اثبـ ــات ادعائ ـ ـ ( )18ولنـ ــن اسـ ــتعمال الش ـ ـ
استعمال  ،كما لو اننر الوار صحة الوصية عل الرغم بعد وجود أي شك حـول صـحتها ،كمـا
جيـ ـ علـ ـ امل ــدع عليـ ـ اال ين ــون متعس ــفا يف توجيـ ـ الطلب ــات الفرعي ــة لغ ــرض أتجي ــل ال ــدعوى
وأتجيــل حس ــمها وهب ـ ا ارصــوص اعت ــربت حمنم ــة ال ــنقض الفرنســية ان طل ـ احال ــة القض ــية اىل
اررباء للمر ال ال ة دون ذكر اسباب جدية يشنل تعسفا(.)19
 - 15ان ـر نـ املـاد ( )226مـن قـانون االثبـات رقـم  213لســنة  2939والـي اعطـت لنـل ارصـمن احلـ يف توجيـ اليمــن
بقووـا ((لنــل مــن ارصــمن لذن مــن اانمــة ان يوجـ اليمــن احلا ــة اىل ارصــم اآلخــر)) .كمــا نصـت الفقــر اثنيــا مــن املــاد اعــاله
عل ان ((للمحنمة ان ترفض توجي اليمن احلا ة اذا كان ارصم متعسفا يف توجيهها)).
 - 14نصت املاد ( ، )97من قانون املرافعات العراقي عل حاالت رد القاضي وهي اذا كان احد الطـرفن مسـت دما عنـده او
كان قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفن او مساكنت او كان قد تلق من هدية قبل اقامة الدعوى او بعدها.
 - 13د :امحد هندي ،قانون املرافعات املدنية والتجارية ،ج ،2دار اجلامعة اجلديد للنشر ،االسنندرية ، 2995 ،ص.664
 - 18د :عبد الباسط مجيعي ،االساء يف اجملال االجرائي ،اساء استعمال احل يف التقاضي والتنفي  ،جملة القـانون واالقتصـاد ،
 ،2987ص.124
 - 19ان ــر  Cass.soc.22.p.436،1953،Tuin،Bull. Civأش ــار اليـ ـ ،ا د :امح ــد ابـ ـراهيم عب ــد التـ ـواب ،مص ــدر س ــاب ،
ص.371
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ابالضافة اىل م اهر التعسف الصادر من املـدعي واملـدع عليـ فقـد حيصـل التعسـف مـن قبـل
القاضـي ،فالقاضــي هــو مـن يتــوىل ادار اجللســة والسـري يف اجـراءات الــدعوى ومـن مث اصــدار احلنــم
املناس فيها ،واال يعترب القاضي ممتنعا عن احقا احل ومننرا للعدالة ،مما يعطـي احلـ لل صـو
بتقد شنوى علي ( )71ومن صور التعسف يف استعمال احل من قبل القاضي قبول القاضي الي
طل ـ او دف ـ مقــد مــن قبــل ارصــو دون ان يتأكــد مــن جديــة الــدف او طل ـ ووجــود مصــلحة
ال ي قدم  ،مما يؤدي اىل احالـة الـدعوى للتحقيـ ممـا يسـب اطالـة مـد النـ اع واالضـرار
للش
ابرصو .
املطلب الثاني :آثار التعسف يف استعمال حق التقاضي

يعتمــد نف ــاذ وتطبي ـ قواعــد الق ــانون عل ـ خضــوع االف ـراد االختي ــاري ألحنام ـ  ،لن ــن ه ـ ا التطبي ـ
التلقــائي قــد يواج ـ بعــض العقبــات والعراقيــل الــي حتــول دون نفاذه،وذلــك يف صــور خمالفــة و ـ ه القواعــد
ابرروج عليها ،ومي ل ه ا السلوك عائقا حيول دون نفاذ قواعد القانون عل حنو يتعن مواجهت  ،وتشنل
هـ ه ال ــاهر إســت ناء يف حيــا القـانون يلـ قهرهــا والتغلـ عليهــا ،بتحريـك وســائل القــانون امل تلفــة الــي
تيسر فرض إراد القانون وإعالء كلمت عل امل الفن وابلوسائل اجلربية عند الل و  ،فاذا مـا حصـل حالـة
مــن احلــاالت الــي ذكر هــا آنفــا والــي حيصــل فيهــا تعســف يف اســتعمال حـ التقاضــي ،فــان ذلــك يرتتـ
علي عدد من اآلاثر وأول ه ه اآلاثر هو ضرور القيا ابلتدابري الوقائية قبل قيا ه ه احلاالت ،والي مـن
ابرزهــا عــد قبــول اانمــة ألي إج ـراء مــن االج ـراءات القضــائية اذا كــان فيهــا تعســفا مــن قبــل الش ـ
ال ي تقد هبا مما يؤدي اىل االضرار ابرصم اآلخر ،إذ يعد ذلك مانعا من التعسف ومن اجلدير ابل كر
اىل ان عد القبـول وان كـان مـن التـدابري الوقائيـة ملنـ حصـول التعسـف ،فـان ذلـك يسـتل وجـود مـربرات
ابجـراء قضـائي كمـا لـو رفـ الـدعوى امـا اانمـة فـان ذلـك
لعد القبول ،وم ـال ذلـك ان قيـا الشـ
متعسـفا يف إختـاذه
ينون مرتبطـا حبصـول االعتـداء علـ حقـ  ،امـا اذا م حيصـل االعتـداء فيعـد الشـ
و ـ ا االج ـراء ،ومــن مث ال يقبــل من ـ ه ـ ا االج ـراء ،وابلتأكيــد ان مــن االســباب الــي تــؤدي اىل عــد قبــول
االجراء القضائي هو ختلف شرط من شروط قبول الدعوى كاالهلية وارصومة واملصلحة(.)72
اذا م ينــن لديـ مصــلحة مـ تـوافر شــروط الــدعوى االخــرى ال حيـ لـ رفـ الــدعوى
إذ ان الشـ
بوصــفها اج ـراء قضــائي ،وهــو مــا نصــت علي ـ املــاد ( )6مــن قــانون املرافعــات العراقــي والــي اشــرتطت يف
املصلحة ان تنون معلومة وحالة وممننة وحمقق  ،وان كان جيوز إست ناء رف الدعوى استنادا اىل املصلحة
ااتملة ( )71وفضال عن التدابري الوقائية ،فان هناك عددا من القيود عل ارصو والغرض منها هو احلـد
 - 71أشارت املاد ( )184اىل احلاالت الي جيوز فيها الشنوى عل القاضي وهي اذا وق منـ غـ او تـدليس او خطـأ مهـين
جسيم اوقبل منفعة من احد ارصو وامتن القاضي عن احقا احل .
 - 72د .ابراهيم امن النفياوي  ،مصدر ساب  ،ص.757
 - 71ان ر ما نصت علي املاد ( )4مرافعات عراقي عل ان ((يشرتط يف الـدعوى ان ينـون املـدعي بـ مصـلحة معلومـة وحالـة
وممننة وحمققة وم ذلك فاملصلحة ااتملة تنفي ان كان هناك ما يدعو اىل الت و من احلا الضرر ب وي الشأن.)).........
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مــن تعســفهم يف اســتعمال حقهــم كمن ـ ارصــم مــن توجي ـ اليمــن اذا تبــن للقاضــي مــن ظــرو الــدعوى
ومالبســاهتا ان قيــا ارصــم بتوجي ـ اليمــن يــؤدي اىل االض ـرار ابرصــم اآلخــر عل ـ الــرغم مــن ان توجي ـ
اليمــن هــو ح ـ كفلـ القــانون لل صــو  ،وكـ لك مــن القيــود هــو من ـ ارصــو مــن االسرتســال يف املرافعــة
وارــروج عــن موضــوع الــدعوى ،وهــو مــا نصــت علي ـ املــاد ( )102مــن قــانون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة
املصــري رقــم  13لســنة  1968املعــدل بقووــا ((جي ـ االســتماع اىل اق ـوال ارصــم حــال املرافعــة ،وال جيــوز
مقاطعتهم اال اذا خرجوا عن موضوع او مقتضيات الدفاع فيها.))......
فضال عن ذلك ،فأن القانون ويف سـبيل عـد قيـا احـد ارصـو ابلتعسـف يف اسـتعمال حقـ ِّ  ،فأنـ
رت ج اء يتم ل بسقوط احل يف الدف الشنلي اذا م يتقـد بـ قبـل الـدخول يف موضـوع الـدعوى ،وهـو
ما نصت علي املاد ( ) 73من قانون املرافعات العراقي والي نصت عل إن ((الدف ببطالن تبليج عريضة
الدعوى واالورا االخرى جي ابداؤه قبل أي طل او دف آخر واال سقط احل في .)).....
وكـ لك مــا نصــت عليـ املــاد ( )74مرافعــات عراقــي بقووــا ((الــدف بعــد االختصــاص املنــاين جيـ
ابــداؤه قبــل التعــرض ملوضــوع الــدعوى واال ســقط احلـ فيـ )) .واذا كانــت التــدابري الوقائيــة هتــد اىل منـ
وقوع التعسف ،فان يرتت عل قيا أي مـن ارصـو ابلتعسـف يف اسـتعمال حقـ ِّ حتقـ مسـؤوليت ِّ عـن
ذل ــك ،وهـ ـ ه املس ــؤولية تتحقـ ـ يف حال ــة قي ــا خص ــم ابالحنـ ـرا ع ــن الغاي ــة املش ــروعة حلقـ ـ ابس ــتعمال
االجـراءات القضــائية ،كمــا لــو كانــت املصــلحة غــري موجــود لل صــم وقــت قيامـ ابالج ـراء ،وفضــال عــن
االحنرا عن الغايـة املشـروعة للحـ يشـرتط ان ينـون اسـتعمال ارصـم حلقـ ِّ يـؤدي اىل االضـرار ابرصـم
االخــر بصــور تتجــاوز املصــاو الــي يقررهــا القــانون لصــاح احل ـ  ،وان تنــون هنــاك عالقــة ســببية بــن
االحنرا ال ي يقو ب ارصم والضرر ال ي يصي ارصم اآلخر ،اما اذا م ينن هناك عالقة سببية فال
تتحق ـ ـ مس ــؤولية ارص ــم عـ ــن االض ـ ـرار ،وان تس ــب حبصـ ــول الض ــرر للغ ــري طاملـ ــا ك ــان اس ــتعمال احل ـ ـ
مشروعا (.)77
الخاتمة:
بعد ان تناولنا موضوع التعسف يف استعمال ح التقاضي وبينا تعريف وصوره وأتصيل وم اهره واهم
االاثر املرتتبــة علي ـ  ،توصــلنا مــن خــالل ه ـ ا البح ـ املــوج اىل عـ و
ـدد مــن النتــائ واملقرتحــات وهــي عل ـ
النحو اآليت.
اوال ً :النتائج

 .2تبن إن ال بد من وقوع ضرر حقيقي ملمـول لنـي يعـد الشـ
ابلتعويض.

 - 77د .أمحد ابراهيم عبد التواب  ،مصدر ساب  ،ص.819
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بعمــل اجيــاي يهــد مــن ورائ ـ االض ـرار
 .1تبــن إن التعســف امــا ان ينــون اجيابيــا أي قيــا الش ـ
ابرصــم اآلخــر ،وامــا ان ينــون ســلبيا أي حالــة االمتنــاع عــن القيــا لي مــن االجـراءات القضــائية،
كأمتناع القاضي عن االسراع يف حسم الدعوى دون سب مشروع.
مبجرد ُاوز احلدود املرسومة ل حىت وان اعطاه القانون ه ا احل .
 .7تبن ان القانون يعاق الش
 .6ان عد الرد من القاضي عل الدفوع والطلبات النيدية يف ارصومة ،ال يعترب اخـالال حبـ الطـر
اآلخر وامنا استعمال القاضي لسلطت التقديرية ملن وقوع التعسف.
.2
.1
.7
.6

ثانيا ً :املقيرحات:

ضرور تفعيل دور القضاء الرقاي واعطاء الضما ت الالزمة للحفاظ عل هيبة ه ه املؤسسة املهمة
ملا وا من حفظ للحقو ومن اآلخرين من التجاوز عليها.
مبا ان ح أتجيل الدعوى من اك ر احلقـو شـيوعا الـي حتصـل فيهـا ظـاهر التعسـف ،لـ لك نقـرت
ان تعدل املدد اادد حلسـم كـل دعـوى وعـد التالعـ ابلسـقو ال منيـة لنـي حنـافظ علـ حقـو
اآلخرين من التجاوز.
نقرت إضافة ن اىل قانون املرافعات املدنيـة يف االحنـا العامـة لنـي يـن م مسـألة التعسـف ،حبيـ
ينون نصا عاما يسري علـ كافـة احلقـو يف قـانون املرافعـات والقـوانن االجرائيـة اآلخـرى لنضـمن
عد قيا ارصم ابإلجراء التعسفي خوفا من سلطة القانون.
واخريا نقرت زاد عدد القضا لسرعة حسم الدعاوى ألن أتخريها يؤثر سـلبا علـ حقـو ارصـم
اآلخر وال شك إن ترف يوميا العشرات من الدعاوى عل اختال انواعها.

المصادر
.2
.1
.7
.6
.5
.4

أوالً  /الكتب القانونية:

د :ابراهيم امن النفياوي ،التعسف يف التقاضي ،ط ،2دار النهضة العربية ،بال سنة طب .
د :امحــد اب ـراهيم عبــد الت ـواب ،الن ريــة العامــة للتعســف يف اســتعمال احل ـ االجرائــي ،ط ،2القــاهر ،
.1114
د :امحد هنـدي ،قـانون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة ،ج ،2دار اجلامعـة اجلديـد للنشـر ،االسـنندرية،
.2995
د :فتحي الدريين ،ن رية التعسف يف استعمال احل يف الفق االسالمي ،ط ،1بريوت.2998 ،
د :فتحي وايل ،الوسيط يف قانون القضاء املدين ،دار النهضة العربية.1112 ،
د :عبــد الــرزا امحــد الســنهوري ،الوســيط يف شــر القــانون املــدين ،مصــادر االلتـ ا  ،منشــا املعــار ،
االسنندرية.1116 ،
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 .3عبد املنعم موس ابراهيم ،حسن النية يف العقود ،دراسة مقارنـة ،منشـورات زيـن احلقوقيـة ،بـال منـان
وسنة طب .
 .8ااامي :ن ي نعيم شالال ،دعاوي التعسف واساء استعمال احلـ  ،ط ،2منشـورات احللـيب احلقوقيـة،
بريوت ،لبنان.1114 ،
ثانياً  /القوانني والدساتري

 .2القانون املدين العراقي رقم  61لسنة  2952املعدل.
 .1قانون املرافعات املدنية العراقي رقم  87لسنة  ،2949املعدل.
 .7قانون االثبات رقم  213لسنة  ،2939املعدل.
 .6قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري رقم  27لسنة  2948املعدل.
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المستخلص
يعد موضوع اإلحالة لقيا ذات الن اع أما حمنمة اجنبية من املوضوعات الي ح يت ابهتما العديد
من اال تفاقيات الدولية والتشريعات املقارنة وفق القانون الدويل ارـاص فضـال عـن أروقـة ااـاكم األجنبيـة،
ملا ل من منفعة عمليـة ختتصـر اإلجـراءات وتـوفر الوقـت واجلهـد وتتجنـ االحنـا املتعارضـة الصـادر مـن
حمنمــة دولتــن خمتصــتن أصــال بن ــر الن ـ اع ،ك ـ لك يــؤدي االخ ـ ابإلحالــة اىل ص ـدور احنــا مضــمونة
التنفي عل املستوى الدويل ،أي ان احلنم ال ي يصدر ينون متمتعـا بقـو النفـاذ مـا دامـت اانمـة الـي
أصــدرت هــي االقــدر علـ حســم النـ اع .متم ــل اإلحالــة قيــدا إجرائيــا موجهــا اىل صــحة إجـراءات الــدعوى
األصولية دون التعرض اىل أسال احل او اىل شروط الدعوى ،خبال بعـض التشـريعات -ومنهـا التشـري
العراق ــي -ال ــي م يتس ـ وـن و ــا تن ــيم هـ ـ ا املوض ــوع يف نط ــا العالق ــات الدولي ــة ،واقتص ــاره علـ ـ مس ــتوى
العالق ــات الداخلي ــة ،إذ حت ــال اح ــدى ال ــدعوين املنتمي ــة لـ ـ ات املوض ــوع علـ ـ اانم ــة األس ــب يف ن ــر
الدعوى األوىل بناء علـ طلـ ارصـم املسـتفيد مـن هـ ا الـدف  ،كمـا ان تن ـيم اإلحالـة لقيـا ذات النـ اع
علـ املســتوى اإلقليمــي ال يفــي مبتطلبــات العالقــات القانونيــة الدوليــة ومقتضــيات التجــار العامليــة ،ولعــد
 - 2جامعة اببل  /كلية القانون.
 - 1جامعة اهل البيت /كلية القانون.
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، وجــود دراســة عمليــة شــاملة ومستفيضــة ملوقــف االتفاقيــات الدوليــة والتش ـريعات الــي اهتمــت لحنام ـ
دفعتنــا اىل وضـ هـ ه الدراســة املتســمة ابســتعراض احللــول التفصــيلية ألحنــا موضــوعية وإجرائيــة يســتفيد
 مــىت تــوفرت شــروط،منهــا ارصــم يف طلـ إحالــة الــدعوى اىل اانمــة امل تصــة املرفــوع امامهــا النـ اع أوال
 مــن خــالل التطــر اىل االطــار القــانوين إلشــنالية البح ـ م ـ حماولــة ارــوض يف التن ــيم،ه ـ ه اإلحالــة
 من اجـل خلـ حالـة التـوازن القـانوين يف االحنـا الصـادر مـن ااـاكم امل تصـة،القانوين ملوضوع الدراسة
.بن ر منازعات االفراد املشوبة بعنصر أجنيب
Abstract
It is the subject of a referral to the establishment of a dispute before a
foreign court of the topics that attracted the attention of many international
conventions and comparative legislation and jurisprudence of private
international law as well as the corridors of foreign courts, because of its
practical benefit abbreviated procedures and save time and effort and
avoid provisions conflicting issued by the two court of original jurisdiction
conflict, as well as taking lead with reference to the provisions of the
issuance of guaranteed execution at the international level, which means
that the judgment be issued enjoying strong force as long as the trial court
is the most capable to resolve the dispute. Referral constraint represented
procedurally directed to the health of the lawsuit fundamentalism
procedures Without exposure to the basis of the right or to the terms of the
lawsuit, other than some of the legislation - including Iraqi legislation -alta
not to be able to regulate this matter within the scope of international
relations, and confined to the level of internal relations, it forwarded (a
Da'oyen) belonging to the same subject on the former Court in the eyes of
the first case at the request of the discount beneficiary of this payment, as
the organization referral to do with the conflict at the regional level does not
meet the requirements of international legal relations and the requirements
of the WTO, and the lack of study of a comprehensive and thorough
process for the position of international conventions and legislation that
focused on its provisions, Prompted us to put these characterized the
review of the detailed solutions substantive and procedural with the
provisions of the benefit of the discount in the request to refer the case to
the raised competent court hearing the first conflict, where there is the
terms of this referral, through addressed to the legal framework for the
problematic search with an attempt to delve into the legal regulation of the
subject of study, study, in order to create balance in the case of legal
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verdicts of the competent courts into disputes individuals vestiges foreign
element.

المقدمة:
ان املعطيات الي يستند اليها قاضي املوضوع يف حل اية منـازع موضـوعية او إجرائيـة تنـون مـن خلـ
املشــرع الــوطين ،اذ ال مينــن للقاضــي ان خيــرج عــن توجي ـ املشــرع واال تعــرض حنم ـ للــنقض وانتف ـ اثــره
العملــي ،فعالقــات االف ـراد املشــوبة بعنصــر اجنــيب ال ت ــري تنــازع الق ـوانن فقــط ،وامنــا ت ــري التنــازع يف دائــر
االختصاص القضائي الدويل ومنهـا فنـر الـدف ابإلحالـة لقيـا ذات النـ اع أمـا حمنمـة أجنبيـة أخـرى ،اذ
يعــد هـ ا املوضــوع مــن املوضــوعات الــي ح يــت ابهتمــا االتفاقيــات الدوليــة والتشـريعات املقارنــة لضــمان
تنفيـ األحنــا الصــادر يف النـ اع ،والــي قــد تنــون متعارضــة إن م يــتم األخـ ابلــدف ابإلحالــة ،ولضــمان
عد حـدو تنـازع إجـراءات حمـاكم الـدول املتعاقـد الـ ي قـد حيـد يف حـال رفـض األخـ بفنـر الـدف
ابإلحالة لقيا ذات الن اع أما حمنمـة أخـرى .إذ يعـد الـدف ابإلحالـة مـن أهـم الـدفوع اإلجرائيـة الـي ت ـري
اجلدل يف القانون الدويل اراص ،وال ي ري حتديد مرك الدف ابإلحالة يف إطار القانون القضائي الدويل أية
صعوبة ،إذا كانت م ال الدولة االجنبية الـي رفـ النـ اع أمـا حماكمهـا أوال،والدولـة الوطنيـة الـي رفـ النـ اع
أما حماكمها أخريا والي يراد إبداء الدف أما حماكم كل منها مرتبط ابتفا دويل ثنـائي أو مجـاعي يـن م
تلك املسالة ،فبالرجوع اىل تلك النصوص االتفاقية بشأن ه ا األمر سو ي ول كل لبس حمتمل.ك لك
ال ت ـور صـعوبة تـ كر اذا كـان التشـري الـوطين للدولـة الـي رفـ النـ اع أمـا حماكمهـا أخـريا لـ موقـف حمـدد
وواضح من الدف  ،كما إن موقـف الـن م القانونيـة واالتفاقيـة الدوليـة مـن الـدف ابإلحالـة لقيـا ذات النـ اع
خيتلف من دول اىل أخـرى ،فمنهـا مـن نـ بشـنل صـريح علـ تن يمهـا دوليـا ،وأخـرى م تن مهـا ،وإمنـا
اكتفت ابلتن يم عل مستوى التشري الداخلي.
ان قيــا ذات الن ـ اع امنــا هــو فنــر قانونيــة تســتقي وجوده ـا االجرائــي مــن احتــاد عنص ـرين الش صــي
واملوضــوعي معــا لن ـ اع تنــررت املطالبــة ب ـ قضــائيا عــن ذات الشــيء حمــل احل ـ املطلــوب محايت ـ  ،لتحــد
إباثر ســب ه ـ ه الفنــر ااثرا معينــة اتهــا نقــل الــدعو مــن حمنمــة اىل اخرى،ه ـ ا النقــل حتنم ـ شــروط
موضـوعية،كما انـ ي ـري بعــض املسـائل االجرائيــة ،والــي مينـن تعريفهــا ابلـا قيــد يوجـ اىل صــحة اجـراءات
الـدعوى االصـولية دون ان يتعــرض اىل اسـال احلـ او اىل شــروط الـدعو ،من هنـا جنــد ان الـدف االجرائــي
يشنل وسيلة منازعة يف جمرى اااكمة وال يطال اصل احل املدع ب بل ينص عل االجراء الـ ي بـين
علي استحضار الدعوى هبد ارجاء املناقشة يف موضوع هـ ه الـدعوى ،امـا الن اااكمـة غـري قانونيـة او
لوجود سب يستوج وقف سريها.
ولندر اااوالت الشـاملة واملستفيضـة للجوانـ القانونيـة الـي حيتويهـا هـ ا املوضـوع يف القـانون الـدويل
اراص ،وما ينتج من أاثر يف العالقات القانونية الدولية اراصة ،وحيقق من توازن يف االحنا وتسـهيل
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تنفيـ ها ارأتينـا التصـدي ملعاجلتـ وفـ مبح ـن نتنـاول يف املبحـ االول اإلطـار القـانوين لقيـا ذات النـ اع
وسن ص املبح ال اين لدراسة التن يم القانوين للموضوع حمل البح .
المبحث األول :اإلطار القانوني لقيام ذات النزاع
لقـد تبنـت الن ــري مـن االتفاقيـات الدوليــة فنـر الـدف ابإلحالــة لقيـا ذات النـ اع أمــا حمنمـة أخــرى،
وذلــك لنــي تضــمن تنفيـ األحنــا الصــادر يف النـ اع والــي قــد تنــون متعارضــة إذا م يــتم األخـ ابلــدف
ابإلحالة .وك لك لضمان عد حدو تنازع إجراءات حماكم الدول املتعاقد  .وال ي قد حيد يف حـال
رفض األخ بفنر الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع أما حمنمة أخرى ( .)7ملا كـان هـ ا املبحـ متعرضـا
لإلطار القانوين ل ات الن اع فسو نقو بتقسيم إىل مطلبن نتناول يف املطل األول التعريـف ابإلحالـة
لقيا ذات الن اع ،ويف املطل ال اين الطبيعة القانونية لإلحالة.
املطلب األول :التعريف باإلحالة لقيام ذات النراع

قد ختت أك ر من حمنمة بدعوى واحد  ،كما إذا تعدد املدعي عليهم وكانـت مـواطنهم متعـدد  ،أو
إذا اتف ـ عل ـ مــوطن خمتــار لتنفي ـ عقــد فريف ـ املــدعي دعــوى أمــا حمنمــة خمتصــة مث يرفعهــا أمــا حمنمــة
أخــرى خمتصــة قبــل الفصــل يف الــدعوى األوىل لعــد رضــائ عــن اُــاه اانمــة يف حتقي ـ القضــية املرفوعــة
أمامهــا ،أو يتــوىف املــدعي أثنــاء ســريها فريفعهــا ورثتـ أمــا حمنمــة أخــرى جلهلهــم بقيــا النـ اع أمــا اانمــة
دعوى أما حمنمة غري خمتصة مث ي بت وا اختصاصها بعد االعرتاض عليهـا
األوىل .كما قد يقيم ش
يف الوقـت املناسـ  ،فرتفـ الــدعوى مــر أخــرى لســب مـن األســباب املتقدمــة او لغــريه أمــا حمنمــة أخــرى
خمتصــة وقــد تنــون أجنبيــة ( )6وهـ ا هــو موضــوع حب نــا وســو نتنــاول التعريــف ابإلحالــة مــن خــالل ثالثــة
فروع.
الفالالرع ا  :معن ال ال اإلحال الالة
اإلحالــة هــي دف ـ مــن الــدفوع اإلجرائيــة املتعلقــة ابالختصــاص القضــائي الــدويل ،ت هــر حينمــا ترف ـ
الــدعوى أوال أمــا حمنمــة خمتصــة مث ترفـ كـ لك أمــا حمنمــة أخــرى أيضــا خمتصــة ابلنـ اع و لنــن إحــدى
هــاتن اانمتــن تنــون أك ــر عدالــة و مالئمــة لألط ـرا مــن اانمــة األخــرى فيــتم الــدف ابإلحالــة إىل
اانمة األفضل يف الن اع و الي حتق العدالة ،و عل اانمة امل ار أمامها الدف ابإلحالة أن تتوقف عن
الن ــر يف الــدعوى و الفصــل فيهــا ،و تقــو إبحالتهــا إىل اانمــة األخــرى الــي رفـ إليهــا ذات الن ـ اع دون
التعــرض ألصــل احل ـ املــدع ب ـ و ل ـ لك يعــد ه ـ ا ال ـدف كمــا قلنــا مــن الــدفوع اإلجرائيــة (.)5إن األخ ـ
ابإلحالة يؤدي إىل توفري الوقت و النفقات ابلنسبة للمتقاضن و القائمن عل أداء مرف العدالة .ك لك
 - 7د .صر ع مان صر ،حنو توحيد قواعد اإلجراءات املدنية الدولية يف جمال عالقات األسر  ،دار النهضة العربية – القاهر ،
ط ،1121 ،2ص .218
 - 6د .امحد ابو الوفا ،ن رية الدفوع يف قانون املرافعات ،بدون منان طب و نشر ،ط  ،2981 ،4ص.112
 - 5د .امح ــد حمم ــد مليج ــي ،االختص ــاص الف ــين والن ــوعي واال ــي للمح ــاكم واالحال ــة اىل اا ــاكم امل تص ــة ،ط ،2دار النهض ــة
العربية ،القاهر  ،2991 ،ص.146
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أن األخ ابإلحالة يؤدي إىل صدور أحنا مضمونة التنفي عل املستوى الدويل أي احلنم ال ي يصدر
ينـون متمتعـا بقـو النفـاذ مــا دا أن اانمـة الـي أصـدرت هـي األقــدر علـ حسـم النـ اع ( .)4فعلـ ســبيل
امل ال ان سائحا بلجينيا جاء إىل ال العرا لغرض السياحة و الن هة و أثناء رجوع إىل الفنـد الـ ي
يســنن في ـ يف أربيــل تعــرض حلــاد دعــس ،ففــي ه ـ ه احلالــة أي اانمــة الــي أقــدر عل ـ حســم الن ـ اع
اانم ــة العراقي ــة أ اا ــاكم البلجيني ــة أي حمنم ــة امل ــدعي .يف احلقيق ــة ان اانم ــة العراقي ــة ه ــي اانم ــة
األفضل أللا األقرب إىل حمل احلاد وتستطي أن تنشف علي بسهولة وحتصل عل أدلة احلاد .
ومــن اجلــدير ابل ـ كر ان ـ ال توجــد صــعوبة يف حتديــد مرك ـ الــدف ابإلحالــة يف إطــار القــانون القضــائي
اراص إذا كانـت الدولـة األجنبيـة الـي أثـري أمـا حماكمهـا النـ اع أوال والدولـة الـي رفـ النـ اع أمـا حماكمهـا
أخ ـريا والــي يريــد إبــداء الرف ـ أمــا حماكمهــا كــل منهمــا م ـرتبط ابتفــا دويل ثنــائي أو مجــاعي يــن م تلــك
املسألة ،ك لك ال ت ور صعوبة إذا كان التشري الوطين للدولة الي رف الن اع أمامها اخريا وا موقف حمـدد
ووا ضح من الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع أما حمنمـة دولـة أجنبيـة أخـرى .م ـال ذلـك مـا قـرره القـانون
االيطايل ال ي سريد ذكره الحقـا .ولنـن الصـعوبة احلقيقـة تبـدو يف األن مـة القانونيـة الـي م تضـ تن يمـا
قانونيا للمشنلة كالقانون الفرنسي واملصري حي م يت موقف واضح وحمدد من حي رفض او قبول
الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع أما حمنمة أجنبية أخرى (.)3
ومبناســبة احلــدي عــن اإلحالــة لقيــا ذات النـ اع إمــا حمنمــة أخــرى جيـ أن منيـ بــن اإلحالــة لقيــا
ذات الن اع وبن اإلحالة لالرتباط بن الدعوتن ( .)8فعل سبيل امل ال لو ان أحد طريف العقد رف دعوى
عل األخر يطل تنفي ه ورفـ األخـر دعـوى علـ خصـم يطلـ بطالنـ فـال جيـوز يف هـ ه احلالـة الـدف
ابإلحالــة لقيــا ذات الن ـ اع أمــا اانمــة األوىل ،وإمنــا جيــوز الــدف ابإلحالــة لالرتبــاط .وك ـ لك احلــال إذا
رفعت دعوى يطلـ فيهـا تعـويض الضـرر الـ ي حلـ املـدعي عليـ يف حـاالت معينـة ،وأقـا األخـر دعـوى
مطالبا ابلتعويض رطأ األول يف ذات احلادثة .فال جيوز يف الدعوى األخري التمسك ابإلحالة لقيا ذات
الن اع .وإمنا جيوز التمسك ابإلحالة لالرتباط.
الفرع الثا  :ر ط الد أل ابإلحالة
يعد الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع أما حمنمة أجنبية من أهم الدفوع اإلجرائيـة الـي ت ـري اجلـدل يف
القانون الدويل اراص ،وال ي ري حتديد مرك الدف ابإلحالة يف إطار القـانون القضـائي الـدويل أيـة صـعوبة،
أذا كانــت م ـ ال الدولــة االجنبيــة الــي رف ـ الن ـ اع أمــا حماكمهــا أوال ،والدولــة الوطنيــة الــي رف ـ الن ـ اع أمــا
حماكمها أخريا والي يراد أبداء الدف أما حماكم كل منها مرتبطا ابتفا دويل ثنائي أو مجـاعي يـن م تلـك
 - 4د .أشر عبد العليم الرفاعي ،االختصـاص القضـائي الـدويل ،بـدون رقـم طبعـة ،دار النتـ القانونيـة ،مصـر ،اجمللـة النـربى،
 ،1114ص .611 – 799
 - 3د .أشر عبد العليم الرفاعي ،املصدر الساب  ،ص .738
 - 8د .أشر عبد العليم الرفاعي ،املصدر الساب  ،ص .737
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املسالة ،فبالرجوع اىل تلك النصوص االتفاقية بشـأن هـ ا األمـر سـو يـ ول كـل لـبس حمتمـل .كـ لك ال
ت ــور صــعوبة ت ـ كر أذا كــان التش ـري الــوطين للدولــة الــي رف ـ ألن ـ اع أمــا حماكمهــا أخ ـريا ل ـ موقــف حمــدد
وواضح من الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع أما حمنمة أجنبية (.)9
أمنا تبـدو الصـعوبة احلقيقيـة يف األن مـة القانونيـة الوضـعية الـي م تضـ تن يمـا قانونيـا للمشـنلة .ومـن
أم لة تلك األن مة الن ا ألقانوين املصري والن ا القـانوين الفرنسـي .ومـن خـالل مـا تقـد يشـرتط لقبـول
الدف ابإلحالة توافر عد شروط هي :ـ
الشرط ا  :ان تكون هناك دعواتن مر وعران ابلرعاقب أمام حمكمرني لد ليرني رلفرني:
ان ه ا الشرط مي ل أصل املشنلة وال تتوافر بدون املصلحة يف الدف  ،ويعين انـ يشـرتط لقبـول الـدف
ابإلحالــة لقيــا ذات ألنـ اع أمــا حمنمــة أجنبيــة أن تنــون هنــاك دعــوى قــد رفعــت أمــا حمنمــة دولــة قبــل
رفعها أما حماكم دولة اخرى.
مبعــو أنـ ال مينــن أبــداء الــدف ابإلحالــة أذا كانــت الــدعوى وقــت ن رهــا امــا ااـاكم الوطنيــة مـ ال م
تنن قـد رفعـت بعـد امـا ااـاكم االجنبيـة ،او إذا كانـت الـدعوى عنـد بـدء حترينهـا امـا ااـاكم الوطنيـة،
كانت قد انقضت الوطنية ،كانت قد انقضت اما القضاء االجنيب الحد االسباب االتية:
ا ال :ا ضاء الدعوى بصد ر حكم حائي يف املوضوع.
يعين ان إذا صدر حنم لائي يف الـدعوى املرفوعـة امـا اانمـة االجنبيـة فانـ جيـ عـد قبـول الـدف
ابإلحالـة ،وذلــك الن صــدور حنـم لــائي يف الــدعوى املقامـة يف ارــارج ينفــي شـرط قيــا ذات النـ اع امــا
اانمتن ،اذ ينون القضاء االجنيب يف ه ه احلالة قد انقطعت صلت ابلدعوى واستنف واليت بصـددها،
وابلتايل فان ال يتصور االحالة الي .
اث يا :ا ضاء الدعوى قب الفص يف املوضوع
يعين ان قد تنتهي ارصومة دون إدراك الغاية منها بصدور حنم يف الدعوى وذلك ألسباب عديـد ،
كحالــة انقضــاء ارصــومة مبضــي املــد  ،او تركهــا ،او ســقوطها ،ففــي ه ـ ه احلــاالت ت ـ ول ارصــومة دون
الوصول اىل هدفها بصدور حنم يف املوضوع.
الشرط الثا  :حد ا را احمل السبب يف الدعويني:
يقصد هبـ ا الشـرط هـو ان تنـون املنازعـة او القضـية املرفوعـة امـا احـدى اانمتـن هـي ذاهتـا القائمـة
امــا اانمــة االخــرى ،فــال بــد ان تنــون القضــيتان ومــا ذات املوضــوع والســب وقــائمتن بــن االط ـرا
أنفسهم ،وذلك عل التفصيل التايل-:
ا ال :وحد املوضوع ،يقصـد مبوضـوع الـدعوى مـا هـو مطلـوب فيهـا بواسـطة االطـرا سـواء كـان مـن
قبــل املــدعي او مــن قبــل املــدع علي ـ ردا عل ـ ادعــاءات خصــم  ،ويتحــدد ه ـ ا املوضــوع مبــا هــو وارد يف

 - 9د .حفي ة احلداد ،االختصاص القضائي الدويل النتاب ال اين ،ط ،2منشورات احلليب ،1116،ص.2
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صــحيفة الــدعوى االصــلية ،ومــا هــو مطلــوب يف الــدعوى الفرعيــة ،ان وجــدت ،وك ـ لك بواســطة طلبــات
ارصو واوج الدفاع ،فموضوع الدعوى هو ال ي يرسم حدود الن اع.
اىل رفـ
اث يا :وحد السـب  ،ان سـب الـدعوى هـو الواقعـة او الوقـائ القانونيـة الـي تلجـ الشـ
االمر اىل القضاء طلبا حلمايتـ  ،فـاذا كـان موضـوع الـدعوى حيـدد إطـار النـ اع مـن الناحيـة املوضـوعية ،فـان
سببها حيدد إطار الن اع من الناحية القانونية ،يعين حتديد السند القانوين ال ي يربر املطالبة القضائية (.)21
اثلث الالا :وحــد االط ـرا  ،يقصــد ابألط ـرا ارصــو ال ـ ين تنشــأ بي ــنهم الــدعوى ،أي مــن تنــون و ــم
الدعوى ومن توجد الدعوى يف مواجهتهم.
ون را لت لف ه ا الشرط رفضت حمنمة السن اجل ائية يف حنمهـا الصـادر يف 5مـايو سـنة 2959
وقائ تلك القضية يف دعوى املطالبة ابلتعويض الي رفعها أحد االجانـ
قبول الدف ابإلحالة ،وتتل
لتعويض ـ عــن الضــرر ال ـ ي حلق ـ نتيجــة لعــرض أحــد االفــال  ،فــدفعت احــدى الشــركات املــدع عليهــا
واملنتجة للفلم ابإلحالة لقيا نفس النـ اع امـا حمنمـة اجنبيـة ،ولنـن اانمـة الفرنسـية رفضـت هـ ا الـدف
أتسيسا عل ان ال مينن قبول طاملا كان املدعي االجنيب ال ي قا برف الدعوى اما القضاء االجنيب قد
رفعها عل أطرا اخرين.
الشرط الثالث :توا ر اال رصاص لك مت احملكمرني
يعين ان تنون كل من اانمتن خمتصتن بن ر الدعوى وي ار هنا سؤال ،مـا هـو املرجـ يف حتديـد مـا
أذا كانت اانمة االجنبية خمتصـة أ غـري خمتصـةق هـل يرجـ يف ذلـك اىل قواعـد االختصـاص املعمـول هبـا
يف الدولــة االجنبيــة ا يرجـ يف ذلــك اىل قواعــد االختصــاص الــدويل يف دولــة القاضــي الـ ي أبــدى الــدف
أمام  ،أن الفق يف ه ا الشأن انقسم اىل فريقن:
يرى الفري األول ضرور الرجوع اىل قواعد االختصاص يف قانون القاضي وحجت ان ه ا احلل يضمن
عد االنتقاص من والية قضاء اانمة الـي يـدف امامهـا ابإلحالـة ،أللـا سـتت ل عـن ن ـر الـدعوى ألن
قواعــد االختصــاص مــن الن ــا العــا  ،كمــا توصــف ألــا مــن املســائل اإلجرائيــة الــي ختض ـ حتمــا لقــانون
القاضي اضافة اىل ألا قواعد أمر (قواعد بوليسية) وهي قواعد ذات تطبي فوري ومباشـر يسـتوي عنـدها
أطرا الدعوى سواء كانوا وطنين أو أجان ا خليط من وطنين وأجان .
أما ابلنسبة للفري ال اين ،فريى ضرور تطبي قواعد االختصاص الي تعمل يف ظلها اانمـة االجنبيـة
الي رفعت اليها الدعوى اوال لتحديد ما إذا كانت خمتصة ا غري خمتصة ،وه ا احلل يتف م ن الفقـر
اوال من املاد  198من قانون املرافعات املصري رقم  27لسنة  2948وال ي جاء فيها ( ...وان اااكم
االجنبية الي اصدرت خمتصة ابملنازعة طبقا لقواعد االختصاص القضائي الدويل املقرر يف قانولا) .ونرجح
الراي االول لألسباب االتية:

 - 21د .حممد الروي ،الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع اما حمنمة اجنبية ،ط  ،1دار النهضة العربية ،1127،ص.731
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ا ال :للتأكــد مــن ان الــدعوى غــري داخلــة يف اختصــاص حماكم ـ الوطنيــة تطبيقــا لقاعــد مــن قواعــد
االختصاص املتعلقة ابلن ا العا  ،كـأن تنـون الـدعوى متعلقـة بعقـار واقـ يف مصـر ،او كمـا يـرى جانـ
مــن الفق ـ الفرنســي جي ـ ان تنــون الــدعوى الــي يــدف ابإلحالــة بشــألا تــدخل يف االختصــاص املشــرتك
للمحاكم الوطنية وغري داخلة يف نطا االختصاص املان وا.
اث يالالا :لنــي يتأكــد القاضــي امل ــار امامـ الــدف ابإلحالــة مــن ان االختصــاص املنعقــد للمحنمــة ال ـي
رفعت اليها الدعوى اوال تسوغ رابطة جدية بن الن اع واانمة من شالا تفضي اىل اصدار حنم ينون
قابال الن يعرت ب او ينفـ يف دولـة القاضـي امل ـار امامـ الـدف ولـيس مبنيـا علـ الغـ والتحايـل وذلـك
لعلم املدعي ابن تلك اانمة سو ُيب اىل كافة طلبات او مع مها قاصدا ب لك االضرار خبصم .
الشرط الرابأل :قابلية احلكم الصادر مت احملكمة احملا اليها الدعوى للرنفي
يقصــد ب ـ ان ينــون احلنــم ال ـ ي تصــدره اانمــة االجنبيــة قــابال الن يعــرت ب ـ وان ينف ـ يف دولــة
التنفي  ،ويتعن عل اانمة الوطنية ان تتاب االجراءات االصولية الي مت تطبيقها عند اصدار احلنـم مـن
اانمــة االجنبيــة ملعرفــة مــا إذا كــان احلنــم االجنــيب ال ـ ي سيصــدر عــن اانمــة االجنبيــة ســينون قــابال
للتنفي ا ال ،وان ال ينون احلنم خمالفا للن ا العا يف دولة التنفي  ،ألن سينون مصريه الرفض.
وقــد تقــرر هـ ا الشــرط ألول مــر يف احنــا القضــاء الفرنســي مبوجـ حنــم حمنمــة اســتئنا ابريــس
الصادر عا  ،2944والـ ي جـاء فيـ (ان الـدف ابإلحالـة ُـوز ااثرتـ امـا حمنمـة فرنسـية لصـاو حمنمـة
اجنبيـة خمتصــة ومرفــوع اليهـا ذات الــدعوى يف اتريــخ سـاب  ،غــري انـ ألجـل ان مينــن قبــول هـ ا الــدف مــن
قبل حمنمـة فرنسـية فانـ جيـ ان يـرجح ان تفضـي الـدعوى املرفوعـة يف ارـارج اوال اىل حنـم ينـون قـابال
الن يعرت ب وينف يف فرنسا) (.)22
الشرط امامس :ان يرم الد أل قب امو يف املوضوع قب اي د أل كلي أ ر
وتنون اجراءات الدف ابإلحالة واحلنم فيـ ابن ال يقـد هـ ا الـدف اىل اانمـة امل تصـة الـي رفعـت
امامهــا الــدعوى متــأخرا ،وعليـ يســقط حـ ارصــم يف التمســك ابلــدف إذا م يبــده يف عريضــة الــدعوى او
تقد بدف عد القبول او خاض يف موضوع الدعوى ،واعترب ان تنازل عن ه ا الدف تنازال ضمنيا.
الفرع الثالث :م رات اإلحالة ل يام ذات النزاع أمام حمكمة اجنبية
حي إن مبدأ اإل حالة لقيا ذات الن اع أما حمنمـة أجنبيـة يقـو علـ مجلـة مـربرات مينـن إمجاوـا مبـا
يلي-:
أوال-:إن من مربرات األخ ابإلحالة من التضارب احلاصل يف األحنا عل الصعيد الدويل وأتكيد
رو التعاون الي جي أن تسود بن الـدول حيـ إن قبـول الـدف ابإلحالـة لقيـا ذات النـ اع أمـا حمنمـة
أجنبية جي أن يستجي إىل مبدأ عا أساس حتقي حسن أداء العدالـة وُنـ تعـارض األحنـا حيـ
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إن األخ ب يـؤدي إىل صـدور أحنـا مضـمونة التنفيـ علـ املسـتوى الـدويل أي إن احلنـم الـ ي يصـدر
ينون متمتعا بقو النفاذ مادا إن اانمة الي أصدرت هي األقدر عل حسم الن اع.
اث يالالا-:ضــرور قبــول الــدف ابإلحالــة ملقاومــة الغـ حنــو االختصــاص حيـ إن األخـ ابإلحالــة ينــون
وسيلة فعالة ملن التالع بقواعد االختصاص القضائي يف اجملال الدويل ( .)21م ال عل ذلك إن املدعي
ال ي يرف دعواه أما القضاء األجنيب سرعان ما يتضح ل أحيـا إن احلنـم الصـادر مـن هـ ا القضـاء لـن
ينون يف صاحل فيسارع يف رف دعواه أمـا القضـاء الـوطين ن ـرا ملـا سـو يصـدره هـ ا األخـري مـن حنـم
يف صاحل .
اثلثالالا-:يعــد قبــول الــدف ابإلحالــة هــو التعــويض احلقيقــي للصــياغة مفــرد اجلانـ لقواعــد االختصــاص
القضـائي الـدويل حيـ أن قواعـد االختصـاص القضـائي الـدويل هـي قواعـد وطنيـة حيـ تسـتقل كـل دولــة
برســم حــدود اختصــاص حماكمهــا ابلفصــل يف املنازعــات ذات العنصــر األجنــيب دون تنســي مـ غريهــا مــن
الدول وقد ترت عل ذلك ألا من ارصائ األساسية و ه القواعد ألا قواعد أحادية اجلان .
رابعا-:إن التطورات الي حدثت يف القانون الدويل اراص توج القول بقبول الدف ابإلحالة حي
م تعــد فنــر ســياد الدولــة هــي األســال يف رســم حــدود االختصــاص القضــائي اــاكم الــدول بــل أصــبح
األسال هو ارتباط الن اع ابلدولة وقدر ه ه الدولة عل كفالة اأثر احلنم الصادر فيها (.)27
امسالالا-:مــن مــربرات اإلحالــة أيضــا االقتصــاد يف اإلج ـراءات وك ـ لك تــوفري الوقــت والنفقــات س ـواء
ابلنســبة لل صــو أو ابلنســبة اــاكم الدولــة الــي رفـ إليهــا النـ اع الحقــا حيـ يســهل علـ اانمــة إقامــة
النشف عل حمل حدو الفعل الضار لتنون أقرب للوصول إىل احلقيقة.
سادسا-:إن األخ ابإلحالة لقيا ذات الن اع أما حمنمة أجنبية أصبح من عالمات التطور احلدي
لالختصاص القضائي الدويل ومن مقتضـيات السياسـة التشـريعية لتشـجي التعـاون القضـائي الـدويل حيـ
إن عد األخ ب يضر مبصاو املتقاضن يف ميدان التجار الدولية (.)26
املطلب الثاني :الطبيعة القانونية لإلحالة

ذكر ان من شروط االحالة توافر االختصاص لنـل مـن اانمتـن بن ـر الـدعوى وهـ ا يـؤدي بنـا اىل
نتيجــة منطقيــة ان تنــون اانمــة الــي تن ــر يف الــدعوى والــي مت الــدف امامهــا ابإلحالــة خمتصــة يف ن ــر
الدعوى من اجلان املوضوعي ،ويقو القاضي ك لك بتطبي املسائل االجرائية املتبعة يف قانونـ  ،فمـا هـو
الدف ق وهل تعترب االحالة من الدفوع املوضوعية ا من الدفوع االجرائيةق

 - 21د .هشا علي صاد  ،القانون الدويل اراص ،دار املطبوعات اجلامعية ،1116 ،ص .48- 43
 - 27د .ابو العال عل ابو العال النمر ،مقدمة يف قانون اإلجراءات املدنية الدولية ،1117 ،دار النت القانونيـة ،مصـر ،االـة
النربى ،ص .211
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يقصــد ابلــدفوع بصــفة عامــة كافــة الوســائل الــي يلجــا اليهــا ارصــم لــريد هبــا عل ـ ادعــاءات خصــم ،
لتفادي احلنم و ا ارصم مبا يدعي او أتخري الفصل يف الدعوى ،والدفوع عل ثالثة انواع هي:
 .2الالد وع الشالالكلية ا املرعل الالة ابإلجالراءات :يقصـد ابلــدف الشــنلي او املتعلـ ابإلجـراءات ذلــك
الدف ال ي يوج اىل اجراءات ارصومة بغرض اصدار حنم ينهي ارصومة دون الفصل يف موضوعها او
يؤدي اىل أتخري الفصل في  ،م ل الدف بعد االختصاص او بطالن اورا التنليف ابحلضور.
 .1الد وع املوضوعية :الدف املوضوعي هو ذلك الدف ال ي يوج اىل ذات احلـ املـدع بـ  ،كـأن
يننــر نشــوء هـ ا احلـ او يــدعي ســقوط او انقضــائ ويشــمل كــل دفـ يرتتـ عليـ رفــض طلبــات املــدعي
كلها او بعضها ،ومن مث فال يق حتت حصر ،وم ال الدف ابلوفاء ابلـدين او انقضـائ والـدف ابكتسـاب
امللنية ابلتقاد والدف ببطالن العقد والدف ابلصورية.
.7الالالد أل بعالالدم ال بالالو  :الــدف بعــد القبــول هــو ذلــك الــدف ال ـ ي يوج ـ اىل ح ـ املــدعي يف رف ـ
الدعوى هبد اننار ه ا احل استنادا لعد توافر شروط ومن مث من اانمـة مـن ن ـر الـدعوى املرفوعـة
اليهــا وم الـ الــدف بعــد قبــول الــدعوى لرفعهــا مــن غــري صــفة او لســابقة الفصــل فيهــا او النتفــاء املصــلحة
( .)25ولإلحاطــة ابملوضــوع ســنبح مــن خــالل فــرعن خنـ يف اولـ االحالــة مــن الــدفوع املوضــوعية بينمــا
سنعقد ال اين لإلحالة من الدفوع االجرائية.
الفرع اال  :االحالة مت الد وع املوضوعية
االحالة بوصفها د فعا موضوعيا تشري اشناال عل مستوى الفق وسو نتطر اىل اراء الفقهـاء هبـ ا
الشأن وهناك راان بشأن الطبيعة القانونية لإلحالة االول ذه اىل ان االحالة هي قيد عل حرية الدولة
يف حتديــد االختصــاص الــدويل ااكمهــا يقتضــي التعــاي املشــرتك بــن الــدول حي ـ ان االصــل هــو حري ـة
املشرع الداخلي يف رسم حدود والية القضاء الوطين ابملنازعات اراصة الدولية من خالل حتديد الضوابط
الــي ينعقــد مبقتضــاها االختصــاص الــدويل للمحــاكم الوطنيــة بن ــر ه ـ ه املنازعــات ،وهب ـ ه الطريقــة حيــدد
املشــرع نصــي ااــاكم الوطنيــة مــن واليــة القضــاء ازاء حمــاكم الــدول االجنبيـة مــادا انـ ال توجــد ســلطة او
هيئ ــة دولي ــة خت ــت هبـ ـ ا ابملنازع ــات اراص ــة الدولي ــة م ــن خ ــالل حتدي ــد الضـ ـوابط ال ــي ينعق ــد مبقتض ــاها
االختصــاص الــدويل للمحــاكم الوطنيــة بن ــر ه ـ ه املنازعــات ،وهب ـ ه الطريقــة حيــدد املشــرع نصــي ااــاكم
الوطنية مـن واليـة القضـاء ازاء حمـاكم الـدول االجنبيـة مـادا انـ ال توجـد سـلطة او هيئـة دوليـة ختـت هبـ ا
التحديد يف القانون الدويل املعاصر عل ان وجود الدولة يف اجلماعة الدولية يل مها م ذلك ببعض القيود
الي يفرضها العر الدويل يف ه ا اجملال ،او الي لليها ضرورات التعاي املشرتك بن الدول عل خال
القيود املل مة الي تفرضها االعرا الدولية عل حرية الدولة يف حتديد االختصـاص الـدويل ااكمهـا ،م ـل
الت ا الدولة بت ويل االجنيب ح االلتجاء ااكمها والت امها ابحرتا احلصا ت القضـائية للـدول االجنبيـة
ورؤسائها ومم ليها الدبلوماسين ،فان هناك قيودا اخرى عل حرية الدولة يف ه ا اجملال وان م تنـن مل مـة
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287

العدد10 :

ـود تفرضـها مقتضـيات التعـاي املشـرتك بـن الـدول ( .)24فهـ ه
مبقتض احنا القانون الـدويل ،اال الـا قي خ
القيود االخري اذن لليهـا اعتبـارات التعـاون الـدويل الـي تتطلبهـا فلسـفة القـانون الـدويل يف تطـوره املعاصـر،
ومــن هنــا كــان اســتل ا وجــود رابطــة بــن الن ـ اع املطــرو والدولــة حــىت ينعقــد االختصــاص الــدويل ااكمهــا
ابلــدعوى ،وحــىت ال يرتت ـ علـ وجــود هـ ه الرابطــة اعتــداء علـ واليــة ااــاكم االخــرى الــي يـرتبط نفــس
الن اع مبحاكمها بينمـا ذهـ الـراي ال ـاين اىل ان االحالـة هـي عبـار عـن تنـازع اختصـاص اجيـاي للمحـاكم
ابعتبــار ان قبــول االحالــة يف االطــار الــدويل يبــدو امـرا منطقيــا يف ظــل الصــياغة القانونيــة االحاديــة لقواعــد
االختصــاص القضــائي الــدويل والــي تتجلـ يف اســتقالل مشــرع كــل دولــة برســم حــدود اختصــاص حماكمـ
ابلفصل يف املنازع ــات ذات العنصر األجنيب ،دومنـا تنسـي مـ غـريه مـن الـدول ويف م ـل هنـ ا وضـ فانـ
مينن تصور حدو تنازع اجياي بن حماكم دولتن بشان الفصل يف منازعة واحد كان ختت حماكم دولة
معينــة ابلفصــل يف املنازعــات الناشــئة عــن عقــد اب ــر يف ه ـ ه الدولــة يف حــن ختــت حمــاكم دولــة اخ ــرى
ابلفصل يف ذات املنازعة لنون العقد قد نف أو كان واج تنفي ه يف ه ه الدولة(.)23
وحنــن نــرجح ال ـراي االول ألن ـ يشــري اىل ذات االحالــة بوصــفها قيــدا الن االصــل هــو حريــة الدولــة يف
حتديد االختصاص القضائي الدويل ااكمها الوطنية فتأيت االحالة وتضي من نطا ه ه احلرية اما الـراي
ال ــاين فهــو يعــين اإلطــار ال ـ ي انب قــت عن ـ االحالــة كحــل ،حي ـ عــد قبــول الدولــة ابإلحالــة هــو تركي ـخ
الختصاص اانمة االجنبية املرفوع امامها الن اع .والبد لنا ان نعر ان ابداء الدف املوضوعي هو تعرض
ملوضوع الدعوى واحلنم بقبول هو حنم يف املوضوع ،ويرتت علي الاء الن اع عل أصل احل املدع ب
وحيوز حجية الشيء اانو ب فال جيوز ُديد الن اع اما اانمة الـي اصـدرت او امـا أي حمنمـة اخـرى
(.)28
وذكــر يف تعريــف االحالــة ان ـ عل ـ اانمــة امل ــار امامهــا الــدف ابإلحالــة ان تتوقــف عــن الن ــر يف
الدعوى والفصل فيها وتقو إبحالتها اىل اانمـة االخـرى الـي رفـ اليهـا ذات النـ اع دون التعـرض ألصـل
احل ـ امل ــدع ب ـ  ،وعلـ ـ وف ـ م ــا تق ــد يتب ــن لن ــا انـ ـ ال مين ــن بس ــهولة حتدي ــد طبيعته ــا ابعتباره ــا دفع ــا
موضوعيا.
واملشــرع العــري عمومــا م يــن م بشــنل صـريح االحالــة لقيــا ذات النـ اع امــا حمنمــة اجنبيــة وامنــا اتبـ
ذلك املوضـوع يف التشـري الـداخلي نـ كر علـ سـبيل امل ـال قـانون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة املصـري رقـم
 27لســنة  2948حي ـ جــاء يف املــاد  221من ـ (عل ـ اانمــة إذا قضــت بعــد اختصاصــها ان اتمــر
إبحالة الدعوى حبالتها اىل اانمة امل تصة).

 - 24د .هشا صاد  ،مصدر ساب  ،ص.17
 - 23جنــان جاســم مشــتت ،االحالــة يف االختصــاص القضــائي الــدويل (دراســة مقارنــة) ،رســالة ماجســتري ،اجلامعــة املستنص ـرية ـ
كلية القانون ،1114 ،ص.93
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الفرع الثا  :االحالة مت الد وع االجرائية
ان قيــا ذات الن ـ اع امنــا هــو فنــر قانونيــة تســتقي وجودهــا االجرائــي مــن احتــاد عنص ـرين الش صــي
واملوضــوعي معــا لن ـ اع تنــررت املطالبــة ب ـ قضــائيا عــن ذات الشــيء حمــل احل ـ املطلــوب محايت ـ  ،لتحــد
إباثر ســب ه ـ ه الفنــر ااثرا معينــة اتهــا نقــل الــدعو مــن حمنمــة اىل اخرى،ه ـ ا النقــل حتنم ـ شــروط
موض ــوعية،كما انـ ـ ي ــري بع ــض املس ــائل االجرائية،وق ــد س ــب ان حت ــدثنا ع ــن ال ــدفوع املوض ــوعية وس ــو
نتح ــد يف ه ـ ا الف ــرع ع ــن ال ــدفوع االجرائي ــة وال ــي مين ــن تعريفه ــا ابل ــا قي ــد يوج ـ اىل ص ــحة اج ـراءات
الـدعوى االصـولية دون ان يتعــرض اىل اسـال احلـ او اىل شــروط الـدعو ،من هنـا جنــد ان الـدف االجرائــي
يشنل وسيلة منازعة يف جمرى اااكمة وال يطال اصل احل املدع ب بل ينص عل االجراء الـ ي بـين
علي استحضار الدعوى هبد ارجاء املناقشة يف موضوع هـ ه الـدعوى ،امـا الن اااكمـة غـري قانونيـة او
لوجود سب يستوج وقف سريها وذلك بقصد تفادي احلنم يف املوضوع (.)29
ولنن جي مراعا قواعد الدفوع االجرائية بصور عامة عند تقدميها وه ه القواعد هي:
.2ان كافة ه ه الدفوع توج اىل اجراءات ارصومة وليست اىل املوضوع.
. 1جي تقد ه ه الدفوع قبل اروض يف املوضوع وان يقد قبل أي دف بعد القبول.
.7جي ابداء الدف االجرائي يف عريضة الدعوى.
.6جيـ تقــد مجيـ ان ـواع الــدفوع االجرائيــة يف وقــت واحــد .وعلي ـ يســقط حـ ارصــم يف التمســك
ابلدف اذا م يبده يف عريضة الدعوى او تقد بدف عد القبول او خاض يف موضوع الدعوى ،واعترب ان
تنازلـ عــن ه ـ ا الــدف تنــازال ضــمنيا.ويالحظ يف هـ ا الصــدد ان الــدفوع االجرائيــة يف االحالــة لقيــا ذات
الن ـ اع يف االط ـار الــدويل قــد اختلــف بشــألا اراء الفق ـ ومرج ـ ه ـ ا ارــال هــو قناعــة جان ـ مــن الفق ـ
بوجوب التقيد مبا علي العمل يف نطا قانون االجراءات،أي االلت ا بقاعد ان اانمـة الـي رفعـت اليهـا
الــدعوى اوال هــي االوىل ابلفصــل يف الن ـ اع يف حــن يــرى غالبيــة الفق ـ احلــدي وجــوب عــد التقييــد هب ـ ا
الشرط اسو ابلوض املاثـل يف املرافعـات الداخليـة ( .)11وعليـ فـان دراسـة الـدفوع االجرائيـة لإلحالـة لقيـا
ذات الن اع اما حمنمة اجنبية تتطل ان نستعرض إبجياز الدفوع االجرائية يف القانون الداخلي مث نبح
بعد ذلك يف راي غالبية الفق احلدي :
ا ال :الد وع االجرائية لإلحالة يف املنازعات الدا لية :يهـد الـدف ابإلحالـة يف االطـار الـداخلي
اىل من ـ قيــا ذات الن ـ اع امــا حمنمتــن يف وقــت واحــد ،فاانمتــان املرفــوع اليهمــا الن ـ اع تــا حمنمت ـان
وطنيتان خمتصتان وان احلنم يف القانون الداخلي ان الدف إبحالة الدعوى لقيا ذات الن اع اما حمنمتن
خمتص ــتن جي ـ اب ــداؤه ام ــا اانم ــة ال ــي رف ـ الن ـ اع اليه ــا أخ ـريا ،حي ـ نص ــت امل ــاد  211م ــن ق ــانون
املرافعــات الفرنســي رقــم 511لســنة ( 2982اذا كــان الن ـ اع ذات ـ قائمــا امــا حمنمتــن مــن نفــس الدرجــة
وخمتصتن ابلفصل في  ،وج عل اانمة املرفوع اليها الن اع اثنية ان تت ل للمحنمة االوىل اذا طلـ
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ذلك احد االطرا ويف حالة عد لسك احد االطرا هب ا الدف جيوز ان تت ل من تلقاء نفس ) ،ان
ه ا الن قد منح طريف الن اع احل يف ااثر الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع اما حمنمتن ،ومن مث جيوز
للطرفن التمسك هب ا الدف  ،وال يقتصر الن عل اعطاء طريف الن اع ح التمسك ابلدف ابإلحالـة بـل
خيول القاضي ايضا رخصة ااثر ه ا الدف من تلقاء نفس يف حالة عـد لسـك احـد االطـرا بـ وذلـك
مىت علم بقيا ذات الن اع اما حمنمة أخرى.
وقــد تنــاول املشــرع املصــري ه ـ ا املوضــوع يف ن ـ املــاد  221مــن قــانون املرافعــات املصــري رقــم 27
لسنة  2948حي جاء فيها (إذا رف الن اع ذات اما حمنمتن وج ابداء الدف ابإلحالـة امـا اانمـة
الي رف اليها الن اع اخريا للحنم في  )...وملعرفة أي اانمتن هي الي رفعت اليها الدعوى متأخرا جيـ
الرجوع اىل اتريخ رف الدعوى املقد يف عريضة الدعوى لدى كلي اانمتن.
وان املشــرع العراقــي هــو ايضــا قــد تنــاول ذلــك املوضــوع يف املــاد  34مــن قــانون املرافعــات العراقــي رقــم
 87لسنة  2949حي جاء فيها (ال جيوز اقامة الدعوى الواحد يف اك ر من حمنمة واحد فاذا اقيمت
يف اك ر من حمنمة اعتربت عريضة الدعوى املقامة اوال وابطلت العريضة االخرى) وه ا احلال املعمـول بـ
يف نطا االختصاص الداخلي يلق قبوال وأتييدا من فري من الفقـ اذ يناصـر جانـ مـن الفقـ امنانيـة
تطبيـ احلــل املتبـ يف جمــال االختصــاص الــداخلي ويســتل ضــرور ابــداء الــدف ابإلحالــة امــا اانمــة الــي
رفعت اليها الدعوى مؤخرا.
اث يا :الد وع االجرائية لإلحالة يف املنازعات الد لية :يـ ه جانـ مـن الفقـ اىل امنـان اسـتعار
الفنــر االننلوامرينيــة واراصــة ابلتفرقــة بــن اانمــة املناســبة واانمــة غــري املناســبة للفصــل يف الــدعوى،
وفقا و ه الفنر فان من اجلائ ابـداء هـ ا الـدف امـا اانمـة الـي تعتـرب غـري مناسـبة للفصـل يف الـدعوى
حــىت ولــو كانــت هــي الــي رفعــت اليهــا الــدعوى اوال ،ويقــال مــدى مالئمــة اانمــة للفصــل يف الــدعوى
ابلقــدر الـ ي قطعتـ يف حتقيـ الــدعوى وابلضــما ت الــي توفرهــا لل صــو  ،وكـ لك بقــدرهتا علـ اصــدار
حنم ميسور النفاذ ،وبناء عل ما تقد فقد يقبل القاضـي الـدف ابإلحالـة لقيـا ذات النـ اع امـا حمنمـة
اجنبيــة اذا كانــت ه ـ ه االخــري يف وض ـ تســتطي في ـ تقــدير االدلــة عل ـ حنــو افضــل او اذا كانــت ام ـوال
املــدع علي ـ الــي مينــن التنفي ـ عليهــا كائنــة يف دولــة ه ـ ه اانمــة ،بــل وقــد تتــوفر لنــل مــن اانمتــن
امل تصـتن ابلــدعوى القــدر علـ كفالــة ااثر احلنــم الصــادر يف شــالا ،حيـ يفضــل يف هـ ه احلالــة ابــداء
الــدف امــا اانمــة الــي م تقطـ شــوطا كب ـريا يف حتقيـ الــدعوى علـ خــال اانمــة االخــرى املطلــوب
احالــة الــدعوى اليهــا والــي شــارفت عل ـ االنتهــاء منهــا وذلــك كل ـ بصــر الن ــر عــن االســبقية يف رف ـ
ال ـدعوى اذ املعمــول علي ـ قــدر اانمــة املطلــوب احالــة الن ـ اع اليهــا عل ـ الفصــل يف الــدعوى وكفالــة ااثر
احلنــم الصــادر بشــألا بغــض الن ــر عــن كــون النـ اع قــد رفـ امامهــا اوال ا رفـ امــا ااــاكم الوطنيــة (.)12
ويرى جان من الفق تبين الراي القائل بوجوب ختلي القاضي عن اختصاص واحالة ارصو اىل اانمة
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امل تصــة مــن تلقــاء نفسـ وذلــك حــال تـوافر الشــروط املتطلبــة إلعمالـ علـ الصــعيد الــدويل ،وســندهم يف
ذلــك كــون الــدف يتصــل بتن ــيم وتنســي العمــل بــن خمتلــف الــن م القضــائية وصــوال اىل تــاليف تضــارب
االحنا فهو ليس جمرد مي ممنوحة لل صو وم ان يستعملولا او يهملولـا وفـ ارادهتـم ،ومـن هنـا التـ ا
القاضي ابلت لي عن ن ر الدعوى واحالتها اىل القضاء االجنيب ولـو مـن تلقـاء نفسـ  ،يف حـن يـرى فريـ
اخر عد مالءمة ختويل القاضي سلطة االمر ابإلحالة اىل اانمة االجنبية من تلقاء نفس اذا م يتمسك
احد الطرفن هب ا الدف ولعل السب ينمن وراء ذلك فضال عن الصعوابت العملية الـي حتـول دون علـم
القاضــي بقيــا الن ـ اع امــا حمنمــة اجنبيــة يف حالــة صــمت االط ـرا هــو عــد ت ـوافر مســاوا قانونيــة بــن
اانمتــن املرفــوع اليهمــا النـ اع االمــر الـ ي يوجـ عــد جـواز ااثر القاضــي وـ ا الــدف مــن تلقــاء نفس ـ
ل لك فان انصار الراي االخري يرون ان االمر ال يتعل ابلت ا ابلنسبة للقاضي ال ي يدف امام ابإلحالـة
وامنا يقتصر االمر عل جمرد رخصة فيجوز ل ان يقضي بت لي عن ن ر الدعوى واحالتها اىل اانمة الي
تن ر ذات الدعوى،يبدو ان االعتبـارات الـي يسـع اىل حتقيقهـا اصـحاب هـ ا الـراي االخـري اك ـر وجاهـة
خاصة ( .)11إذا علمنا ان بعض القوانن تتف عل اعتبار الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع اما حمنمتن
دفعــا شــنليا ال يتعل ـ ابلن ــا العــا  ،وعلي ـ فلــيس للقاضــي ااثر الــدف ابإلحالــة مــن تلقــاء نفس ـ لصــاو
قاضــي اخــر عل ـ صــعيد االختصــاص الــداخلي يف حالــة ســنوت االط ـرا ممــا جيعــل القــول ب ـ لك عل ـ
الصعيد الدويل أييت من ابب اوىل.
المبحث الثاني :التنظي القانوني لإلرالة لقييام ذات النيزاع أميام محكمية
أجنبية
إن موقف الن م القانونية واالتفاقية الدولية مـن الـدف ابإلحالـة لقيـا ذات النـ اع خيتلـف مـن دولـ اىل
أخــرى ،فمنهــا مـن نـ بشــنل صـريح علـ تن يمهــا دوليــا .وأخــرى م تن مهــا دوليــا ،وإمنــا اكتفــت علـ
املســتوى التش ـري الــداخلي ،فهــل مينــن ان نطب ـ التش ـري الــداخلي عل ـ احلــاالت الــي تنشــأ يف القضــاء
الدويلق وما هـو موقـف الفقـ والقضـاء يف هـ ه األن مـة ،هـل موقفـ اثبـتق ا يـرتاو بـن املوقـف املـداف
عن قبول الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع إما حمنم أجنبي وبن املوقف الرافض واق
فمن اجل معاجلة ه ه النقاط أك ر سو نقسم املبح إىل ثالثة مطال  ،نتنـاول يف املطلـ األول
املوقــف الفقهــي مــن اإلحالــة ،ويف املطل ـ ال ــاين املوقــف التش ـريعي ،بينمــا خنص ـ املطل ـ ال ال ـ لبيــان
املوقف القضائي من اإلحالة.
املطلب األول :املوقف الفقهي من اإلحالة

انقسم الفق من حي موقف من اإلحالة اىل اُاهن ،فأحدتا يناهض او يرفض اإلحالة لقيـا ذات
النـ اع إمــا حمنم ـ أجنبيـ  ،واألخــر يؤيــدها ،ولنــل اُــاه أســانيد وحجـ يســتند إليهــا .لـ ا ســو نقســم
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املطلـ ـ إىل ف ــرعن األول االُ ــاه املع ــارض لإلحال ــة وه ــو االُ ــاه التقلي ــدي ،والف ــرع ال ــاين االُ ــاه املؤي ــد
لإلحالة وهو االُاه املعاصر.
الفرع ا  :اال اج املعار
ي ه الفق التقليدي يف فرنسا ومصر ،وتبع جانـ مـن الفقـ املعاصـر يف مصـر ،وك خـل مؤيـد بـبعض
إحنا القضاء ( .)17اىل الرفض القاط لإلحالة ،معلال رفض ابحلج اآلتية-:
ا ال :ان قبول العمل هب ا الدف يستل وجود سلطة عليا فو سلطة الدول تتوىل توزي والية القضاء
بــن حمــاكم الــدول امل تلفــة وهــو مــاال يتحقـ يف نطــا العالقــات الدولي ــة اراصــة .الن يف ه ـ ا الــدف ال
نص ــاد ن اع ــا مرفوع ــا أم ــا حمنمت ــن تتبع ــان س ــياد دول ــة واح ــد وامن ــا ام ــا قض ــاءين ينتمي ــان ل ــدولتن
مســتقلتن خمتلفتــن كــل يــود ان يصــدر احلنــم اب ـ وف ـ مــا ر ـ مشــرع مــن اج ـراءات ،ويبــدو ان ه ـ ه
الطبيعة اراصة للمنازعات الدولية وعد لاثلها مـ املنازعـات الداخليـة هـي الـي دفعـت القضـاء الفرنسـي
ولقرابة قرن ونصف من ال مان – امتدت من بداية القرن التاس عشر اىل عـا -2941اىل اإلعـراب عـن
رفض القاط عن قبول الدف ابإلحالة بسب سب رف الدعوى اما حمنمة اجنبية (.)16
اث يا :انتفاء احلنمـة مـن وراء اعمـال هـ ا الـدف يف نطـا االختصـاص القضـائي الـدويل علـ خـال
احلــال يف نطــا االختصــاص القضــائي الــداخلي ،اذ ال جمــال مــن القــول بوجــوب ُن ـ صــدور حنمــن
متناقضن مستقلن بعضهما عن الـبعض االخـر ،الن مـن شـروط تنفيـ احلنـم االجنـيب يف فرنسـا او مصـر
اال ينون يتعارض م حنم وطين صادر في  ،وابلتايل فـال يصـح اذن اسـتعار احلجـة املقـول هبـا يف نطـا
االختصاص الداخلي وهي ان قبول االحالة مين تعارض االحنا (.)15
اثلثا :ان قبول الدف ابإلحالة اىل القضاء االجنيب يؤدي اىل عد االعرتا يف ااثر االحنا األجنبية
قبـل صــدور االمــر بتنفيـ ها كمــا هــو احلــال عليـ يف فرنســا ،فـ ذا كــان احلنــم االجنــيب يعــد عــد القيمــة يف
فرنسا قبل صدور االمر بتنفيـ ه ،فأنـ مـن ابب اوىل عـد االعتـداد ابرصـومة املاثلـة امـا القضـاء االجنـيب
وال جيوز اعطاؤها افضلية عل تلك القائمة اما القضاء الوطين خبصوص ذات الدعوى.
رابعالالا :ان قبــول هـ ا الــدف حيمــل يف طياتـ اعتــداء علـ ســياد الدولــة املطلــوب فيهــا احالــة النـ اع اىل
حمنمة دولة اخرى ،والواق ان مبدأ عد قبول االحالة لقيا نفس الن اع اما حمنمة اجنبية كان يعرب عن
ن ــر الفق ـ القــد للقــانون الــدويل ارــاص ال ـ ي اخت ـ مــن مبــدأ الســياد اساســا ل ـ فوفقــا و ـ ا املبــدأ فــأن
 - 17سنتناول ه ه األحنا القضائية يف مطل مستقل الحقا.
 - 16د .علــي ابــو عطيــة هينــل ،الــدف إبحالــة الــدعوى يف قــانون املرافعــات ،دار اجلامعــة اجلديــد للنشــر ،مصــر ،1115 ،ص
 .561- 579و د .حفي ــة الس ـيد احل ــداد ،الن ري ــة العام ــة يف الق ــانون القض ــائي ار ــاص ال ــدويل ،النت ــاب ال ــاين ،منش ــورات احلل ــيب
احلقوقية ،بريوت ،دون سنة طب  ،ص  .286- 287ود .هشا علي صاد  ،القانون الـدويل ارـاص ،القسـم ال الـ  ،دار املطبوعـات
اجلامعية ،مصر ،1116 ،ص .56و د .حممد الروي ،الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع امـا حمنمـ اجنبيـ  ،ط ،1دار النهضـة العربيـة،
القاهر  ،1127 ،ص  55و.255
 - 15د .حممــد الــروي ،مصــدر ســاب  ،ص 56و .255و د .علــي ابــو عطيــة هينــل ،مصــدر ســاب  ،ص  .561- 579و د.
هشا علي صاد  ،مصدر ساب  ،ص.55ود.حفي ة احلداد ،مصدر ساب  ،ص .286- 287
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القـانون الــدويل ارــاص يســع اىل فــض التنــازع ااتمــل بـن ســيادات الــدول امل تلفــة ومبــا ان االمــر كـ لك
فأن من غري املتصور ان تتنازل دولة عن ج ء مـن سـيادهتا املتم ـل يف ممارسـتها لواليـة القضـاء لصـاو دولـة
اخرى عن ن ر دعوى هي اصال داخلة يف اختصاصها لصاو حمنمة دولة اجنبية دون ان ينون يف ذلك
اعتداء عل سياد الدولة.
امسالالا :التــوجس والريبــة يف العدالــة الــي تســهر عل ـ ادائهــا حمــاكم الــدول االخــرى -اي ان ااــاكم
الوطنية اك ر قدره عل حتقي العدالة من اااكم االجنبية -وذلك بسب الن ر التقليديـة للعدالـة الوطنيـة
علـ الــا العدالــة امل لـ الــي للــك مــاال ميلنـ قضــاء دولــة اخــرى مــن حيـاد ون اهــة وكافــة مقومــات حتقيـ
العدالة وابلتايل فأن ن ر عد ال قة والشك قـد انسـحبت اىل كافـة الصـور الـي مينـن ان تـرتجم فيهـا هـ ه
العدالــة س ـواء يف صــور احنــا ا يف صــور اج ـراءات من ــور امــا القضــاء الــوطين وم تــتم بعــد اال ان ـ ممــا
ُــدر االشــار الي ـ ان قلــة مــن الفق ـ املصــري املعاصــر قــد عــارض االخ ـ ابإلحالــة لقيــا ذات الن ـ اع بــن
حمنمتن تتبعان دولتن خمتلفتن اذ استند ه ا الفري اىل ذات متنـأ الفقـ التقليـدي يف رفضـ وـ ا الـدف
مســتندا اىل بعــض تلــك االســانيد اضــاف اىل ذلــك ان املشــرع املصــري قــد نـ علـ قواعــد االحالــة لتطبـ
فقط بن حمنمتن مصـريتن ولـيس بـن ااـاكم املصـرية واـاكم الـدول االخـرى اذ ان االحالـة بسـب قيـا
ذات النـ اع ال تنـون اال بـن حمنمتـن وطنيتــن تتبعـان جهــة قضـاء واحــد  ...ومـن مث يسـتمر انصـار هـ ا
الرأي اىل القول لنـ ال ُوز احالة الدعوى املن ور اما القاضي الوطين لصاو دولة اجنبية.ك لك يرتن
انصار ه ا الفري اىل حجـة اخـرى مفادهـا تعـارض االخـ ابإلحالـة مـ احنـا القـانون املصـري وابلـ ات
املاد  198من قانون املرافعات والي تن عل ان "ال جيوز االمر ابلتنفي اال بعـد التحقـ مـن ان حمـاكم
اجلمهورية غري خمتصة ابملنازعة الي صدر فيها احلنم"علي فنيف حتيل اااكم املصرية ن اعـا ختـت بـ اىل
حمــاكم دولــة اجنبيــة ،يف حــن ان املشــرع ال جيي ـ تنفي ـ ه ـ ا احلنــم ال ـ ي يتصــور ان تصــدره ه ـ ه ااــاكم
االجنبيةق ،الشك ان ه ا االمر غري جائ ولو طبقنا هـ ا الشـرط علـ أي نـ اع يطلـ احالـة االختصـاص
ب فأن سيرتت عل ذلك ختلف شروط االحالة وي كرون حج اخر هي ان غالبية الدول ال تقر اعمال
الدف ابإلحالة يف االطار الدويل ،وك لك ال جيوز القيال عل الوض الفرنسـي الن عـد معاجلـة كـل مـن
املشــرعن لإلحالــة يف اجملــال الــدويل لــيس ابلضــرور انســيا القضــاء املصــري وراء القضــاء الفرنســي بســب
االختال بن القانونن ،وك لك عد االقتناع حبج االُاه املؤيد لإلحالـة حيـ يسـتند اىل االعتبـارات
امل الية ويبتعد عن االعتبارات الواقعية الي تقتض اىل ضرور احرتا إراد املشرع وحرية كل دول يف حتديد
االختصاص القضائي الدويل وا بغض الن ر عن القواعد السارية يف الدول االخر ،ل ا ان ه ه االعتبارات
الواقعية تقتضي عد قبول الدف ابإلحالة.
الفرع الثا  :اال اج امل يد لإلحالة
تعد املبادئ واملفاهيم الي ارتن عليها الفقـ التقليـدي يف رفضـ لإلحالـة غـري منسـجم مـ التطـورات
احلدي ة للمجتم الدويل ل لك اُ الفق يف فرنسـا ومصـر اىل قبـول الـدف ابإلحالـة حملـال ومنتقـدا حلجـ
االُاه الرافض وا ومستنداو عل جمموع من احلج تدعم موقف كما سنتناووا عل النحو اآليت-:
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ا الً :إن حجـ الفقـ الـرافض لقبـول الـدف ابإلحالـة بعـد وجـود سـلط عليـا تتـوىل توزيـ االختصــاص
بن سائر الدول غري مقبولة ،وذلك ملا درج علي الفق السائد فيما يتعل بتن يم قواعـد االختصـاص وفقـا
العتبارات مالئمة العتبارات السياد فاملشرع الوطين عندما يستند اىل اعتبار السـياد ويعقـد االختصـاص
انمت الوطنية فقد ينون احلنم ال ي تصدره غـري مضـمون التنفيـ فقبـول الـدف ابإلحالـة سـو ينفـل
قابلي احلنم للنفاذ ومن مث حتقي مصاو ارصو الي هي هد اسال للتن يم القضائي بشنل عا .
اث يا :وان حجتهم يف انتفاء احلنمة من اعمال ه ا الدف عل الصعيد الدويل امرا غري مقبول ايضـا،
الن قبول الـدف ابإلحالـة يف القـانون الـداخلي هدفـ ُنـ التعـارض بـن االحنـا الصـادر مـن حمنمتـن
وطنيتــن اتبعتــن لدولـ واحــده ،فــأن صــدور حنمــن االول مــن حمنم ـ وطنيـ وال ــاين مــن حمنم ـ اجنبي ـ
تنون فرص التعارض بن احلنمن اكرب يف ه ه احلالة مما ينون من ابب اوىل قبول الـدف ابإلحالـة علـ
الصعيد الدويل ،وعل االخ بعـد تعـدد وتشـابك العالقـات الدوليـة وكيفمـا تنـون الطريقـة الـي تت ـ ها
الــدول يف الــاء الن اعــات الناُــة عــن ه ـ ا التشــابك اال ان وجــود احنــا متناقضــة بشــأن ن اعــات مرتبطــة
ذات طبيعة دولي امر يتناىف م التطور الدويل واستقرار العالقات الدولية.
اثلثا :وحجـتهم لن قبـول الـدف ابال حالـ يـؤدي اىل عـد االعـرتا يف ااثر احلنـم االجنـيب يف بعـض
الدول قبل صدور االمر بتنفي ه فيها كفرنسا م ال قول مردود أيضا ،وذلك الن احلنم الصادر من حمنم
اجنبي يف دعوى موضوعها حال االش اص او أهليتهم (اي االحنا يف جمال االحوال الش صية) ينون
قابال للتنفي يف فرنسا وبقو القانون ودون حاج اىل االمر بتنفي ه فاذا كان االمر ك لك ابلنسبة للحنم
الصـادر يف هـ ه الــدعوى فـأن التشـدد الـ ي ينـون يف االجـراءات الــي م تتبلـور يف صـدور حنــم امـر غــري
منطقي.
رابعالا :وامـا حجـتهم ابن قبـول الـدف ابإلحالـة لصـاو حمنمـ اجنبيـ اعتـداء علـ سـياده الدولـة حجـ
غري مقبولة ايضا،فقد ذه الفق احلدي اىل ان هد القانون الدويل اراص م يعد محاي سياده الدولة
بن سيادات الدول االخرى ،بل اصبح هدف تن يم العالقات الدولية اراصة وحـل املشـنالت الـي تنشـأ
بسـببها والعمـل علـ حتقيـ اهــدا اخـرى كالتعــاون القضـائي بـن الــدول حتقيقـا للتعــاي املشـرتك ومحايـ
ملصاو االفراد املشروعة وهو ما استوج تغلي مصاو االفراد عل محاي السياد  ،ومبا ان القانون الدويل
اراص قد تقررت مسائل من اجل تن يم العالقات الدولية اراصة فمن ابب اوىل ان تنون محاي املصاو
اراصة عرب احلدود هي هدفا و ا القانون.
امسالالا :واخـريا ال مينــن االخـ ابحلجــة الــي دى هبــا انصــار الفقـ التقليــدي مــن ان ااــاكم الوطنيــة
اك ر قدره عل حتقي العدالة من اااكم األجنبية،وذلك بسب تبدل الن ـر الـي كانـت سـائد قـدميا مـن
شــك وعــد ثقـ يف االجـراءات الــي تــتم امــا ااــاكم األجنبيــة ،فــأن فنــره ان اانمــة الوطنيــة هــي االقــدر
علـ حتقيـ العدالـة تـدل علـ انع اليـ قانونيـ ال تــتالء مـ تطـور االفنـار الـي شـهدهتا العالقـات الدوليــة
اراصة ابإلضافة اىل ان ه ه الفنر تتناقض م مصاو االفراد األساسية عرب احلدود أللا تؤدي اىل ركود
يف العالقات الدولية اراصة فضال عن التناقض يف االحنا .
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املطلب الثاني :التنظيم التشريعي

يل لقبول الدف ابإلحالة لقيـا ذات النـ اع امـا حمنمـة اجنبيـة وحـد السـب واملوضـوع وارصـو يف
الـدعوتن وان تنــون ارصــومة فيهـا قائمــة ابلفعــل امـا حمنمتــن خمتصــتن وإذا كانـت القـوانن الوطنيــة قــد
عاجلــت ذلــك الوض ـ بنطــا املرافعــات الداخليــة ف لــا قــد اتلت ـ يف جمــال املرافعــات املدنيــة الدوليــة ،اي
خبصــوص الــدعاوي ذات العنصــر االجنــيب ،عل ـ الــرغم مــن ان تــدخلها يف ه ـ ا اجملــال وضــرور تن يمهــا
كان ــت اوجـ ـ ( .)14وبن ــاء علـ ـ م ــا تق ــد يقتض ــي البحـ ـ يف موق ــف التشـ ـريعي ان نس ــتعرض التن ــيم
التشريعي عل املستوى الداخلي كفرع اول ويف ال اين سنتناول التن يم التشريعي عل املستوى الدويل.
الفرع اال  :الرنظيم الرشريعي الدا لي
م تفصح أك ر دول العام يف قوانينها عن موقفهـا مـن هـ ا الـدف االجرائـي او الشـنلي  .فبالنسـبة
للقــانون العراقــي نــرى ان ـ م يــن م االحالــة لقيــا ذات الن ـ اع امــا حمنمــة اجنبيــة علـ صــعيد االختصــاص
القضائي الدويل ،اال ان مينن القول ابن قد ن م عل الصـعيد الـداخلي ،املشـرع العراقـي قـد ن ـم حيـ
ن م اإلحالة عل الصعيد الـداخلي املسـائل املتعلقـة ابإلجـراءات القضـائية بشـنل عـا مـن خـالل قـانونن
االول قـانون املرافعـات تــتنلم هـ ه املـاد عــن اقامـة الـدعوى الواحــد يف اك ـر مـن حمنمــة ،فقـد حيــد ان
يقيم املدعي دعواه ابملطالبة ابلدين من حمنمة بداء النراد ابعتبار ان املدعي علي يسنن ضمن منطقة
اختصاصها ،وعندما جيد ان اُاه اانمة يف الدعوى يسري يف غري صاحل او ان مواعيد أتجيل املرافعة يف
ه ه الدعوى طويلة فيلجأ اىل اقامتها عل ذات املدع علي يف حمنمة بداء الرصافة ،ابعتبـار ان سـب
الــدين قــد نشــأ يف حملـ الـ ي يقـ ضــمن اختصــاص حمنمــة بــداء الرصــافة يف الوقــت الـ ي التـ ال دعـواه
قائمــة امــا حمنمــة بــداء الن ـراد  .وب ـ لك نــرى لن املشــرع العراقــي قــد من ـ اقامــة الــدعوى الواحــد امــا
حمنمتن ولو كانـت كـل منهمـا خمتصـة بن رهـا ( .)18ومينـن رد هـ ا الـرأي مـن خـالل القـول لنـ ال مينـن
يف ه ا اجملال اعمال املاد ( )2/34أللا قاصر عل الدعاوي املقامـة يف ااـاكم العراقيـة .وتطبيقـا لـ لك
قضــت حمنمــة ليي ـ الع ـرا لن (االحالــة بســب االختصــاص ُــري بــن ااــاكم العراقيــة فقــط وجي ـ رد
الدعوى إذا كانت من اختصاص حمنمة اجنبية) (.)19
بينم ــا ي ــرى الـ ـرأي ال ــاين ان ق ــانون املرافع ــات العراق ــي م يتض ــمن نصوص ــا تتعل ـ بتن ــيم االختص ــاص
القضائي الدويل للمحاكم العراقية ( .)71وي هر مـن ذلـك انـ اكتفـ مبـا ورد يف املـادتن ( )25 – 26مـن
()13

 - 14د .امحد عبد النر سالمة ،امل تصر يف قانون العالقات الدولية اراصة ،دار النهضة ،القاهر  ،2985 ،ص.299
 - 13حددت بعض التشريعات موقفها صراحة من ه ا الـدف  ،فهنالـك مـن التشـريعات مـا نـ صـراحة علـ عـد قبـول الـدف
ابإلحالة ،وابملقابل نصت تشريعات دول اخرى عل قبول الدف ابإلحالة.
 - 18القاضي مـدحت اامـود ،شـر قـانون املرافعـات رقـم  87لسـنة  2949وتطبيقاتـ العمليـة ،ط ،6املنتبـة القانونيـة ،بغـداد،
 ،1122ص.213
 - 19ان ر قرار حمنمة ليي العرا املرقم  / 141مدنية اوىل  33 /يف  2933 / 21 / 2نقال عـن ابـراهيم املشـاهدي ،املبـادئ
القانونية يف قضاء حمنمة التميي  ،قسم املرافعات املدنية ،2991 ،ص.68
 - 71ين ر :املصدر نفس  .ص.68
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القــانون املــدين العراقــي واملــاد الســابعة مــن قــانون تنفيـ االحنــا االجنبيــة رقــم  18لســنة  2971وبعــض
النصوص من قانون االحوال الش صية ويشمل ه ا االختصاص احلاالت األتية:
ا الً – املدع علي عراقيا :تن املاد  26من القانون املدين العراقي عل ما يلـي ((يقاضـ العراقـي
امــا حمــاكم الع ـرا عمــا ترتـ يف ذمت ـ مــن حقــو حــىت مــا نشــأ منهــا يف ارــارج)) ان ه ـ ا الــن يتس ـ
والقاعد املقرر يف االختصاص املناين من ان دعوى الدين او املنقول تقا يف حمنمة موطن املدع علي
وال يهـم يف هـ ا اجملـال ان ينــون املـدعي اجنبيــا ا عراقيـا وسـواء نشـأ ســب الـدعوى يف العـرا او خارجـ
وسواء كان حمل الدعوى دين ا منقول بشرط ان ينون املنقول موجودا يف العرا .
اث ياً -املدع علي اجنبيا ((يقاض االجنيب اما حماكم العرا يف االحوال التالية:
أ – إذا وجـد يف العـرا  .ب – إذا كانـت املقاضـا يف حـ متعلـ بعقـار موجـود يف العـرا او مبنقــول
موجود في وقت رفـ الـدعوى .ج ـ  -إذا كـان موضـوع التقاضـي عقـدا مت ابرامـ يف العـرا او كـان واجـ
التنفي في او كان التقاضي عـن حادثـة وقعـت يف العـرا ) وتطبيقـا علـ ذلـك قضـت حمنمـة لييـ العـرا
عل ـ ان ـ (يقاض ـ االجنــيب امــا حمــاكم الع ـرا إذا وجــد يف الع ـرا وقــت رف ـ الــدعوى إذا كــان موضــوع
التقاضي عقدا واج التنفيـ فيـ ) اسـال هـ ا االختصـاص هـو سـياد الدولـة علـ اقليمهـا ،ويسـري هـ ا
االختصاص حىت عل االجنيب املوجود وقت اقامة الدعوى خارج العرا إذا كانـت الـدعوى حينمهـا هـ ا
الن  .كأن يتعاقد عراقي م صناعي أجنـيب موجـود يف العـرا علـ توريـد معمـل لـ فهنـا العقـد انعقـد يف
العرا .
ان املشــرع العراقــي ذكــر يف املــاد ( )25مــن القــانون املــدين احلــاالت الــي يقاض ـ فيهــا االجنــيب امــا
اااكم العراقية وم ي كر االحالة من ضمن احلاالت ال صراحة وال داللة ،وم ذلك فان املشـرع العراقـي م
ي رتك االحالة لقيا ذات الن اع اما حمنمة اجنبية دون الن عليها وامنا ن مبفهو امل الفة عل ح رها
علـ ااــاكم العراقيــة وذلــك مبوجـ نـ املــاد ( )34مــن قــانون املرافعــات .اال انـ علـ الــرغم مــن ذلــك
مينــن القــول لن الن ــا القــانوين العراقــي ن ــا متجــاوب مـ مقتضــيات التعــاون القضــائي الــدويل وهنالــك
بعض االم لة تدل عل ذلك:
 – 2ن ــا االع ـ ـرتا ابألحن ــا االجنبي ــة يف الع ـ ـرا  :يع ــرت الق ــانون العراق ــي ابألحن ــا واالوام ــر
والســندات الصــادر عــن حمــاكم الــدول االخــرى وفقــا لشــروط تنســجم يف مجلتهــا مـ مقتضــيات املعــامالت
الدوليــة اذ يــؤمن مبــدأ تنفي ـ االحنــا االجنبيــة اســتقرار املعــامالت يف الن ــا الــدويل والتعــاون بــن الــدول
وضـرور احـرتا الــن م القانونيـة والقضــائية الســائد تنسـجم يف مجلتهــا مـ مقتضـيات املعــامالت الدوليــة اذ
يؤمن مبدأ تنفي االحنا االجنبية استقرار املعامالت يف الن ا الدويل والتعاون بن الدول وضرور احرتا
الن م القانونية والقضائية السائد .
وبنــاء علـ مــا تقــد فأنـ مــن املنط ـ ان االعـرتا ابألحنــا االجنبيــة يســتتب االعـرتا ابإلج ـراءات
القائمة اما حماكم الدول االخرى ومن مث قبول الدف ابإلحالة ابعتبار ان ذلك يدعم االهدا املتقدمة.
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 – 1الت ـ ا الع ـرا بعــد اتفاقيــات للتعــاون القضــائي :اذ ابــر الع ـرا العديــد مــن االتفاقيــات اراصــة
ابلتعــاون القضــائي منهــا االتفاقيــة املربمــة بــن العـرا ومصــر لســنة 2946وهنالــك صــور اخــرى يتبــن فيهــا
ُاوب الن ا القانوين العراقي م مقتضيات التعاون القضائي الدويل وهي انضما العرا التفاقية الراض
للتعـاون القضـائي لعـا 2987حيـ ورد يف نصـوص هـ ه االتفاقيــة انـ ال جيـوز ــول احلنـم الصـادر مــن
حمـاكم احــدى الــدول املنضــمة وـ ه االتفاقيـة ابألمــر ابلتنفيـ علـ اقلــيم الدولـة اذا كــان يتعلـ بـ ات احلـ
حمال وسببا وكانت الدعو قد رفعت اىل حماكم ه ه الدولة االخري يف اتريخ ساب عل عرض النـ اع علـ
حمنمة الدولة الي صـدر فيهـا هـ ا احلنـم ،حيـ ورد يف نصـوص هـ ه االتفاقيـة انـ ال جيـوز ـول احلنـم
الصـادر مــن حمـاكم احــدى الـدول املنضــمة وـ ه االتفاقيــة ابألمـر ابلتنفيـ علـ اقلــيم الدولـة اذا كــان يتعلـ
ب ات احل حمال وسببا وكانت الدعو قد رفعت اىل حماكم ه ه الدولة االخري يف اتريخ ساب عل عرض
الن اع عل حمنمة الدولة الي صدر فيها ه ا احلنم.
- 7ح التقاضي :اذ ذكر الدستور العراقي عل ان (التقاضي ح مصون ومنفول للجمي ) وب لك
فــأن الدســتور العراقــي قــد جعــل اللجــوء اىل القضــاء العراقــي حقــا مصــو للنــال كافــة ال فــر يف ذلــك بــن
الــوطين واالجنــيب وهـ ه االمــور ممــا ال شــك فيهــا الــا تنســجم مـ مقتضــيات التعــاون الــدويل يف جمــال اداء
العدالة وتسيري وصول احلقو اىل اصحاهبا.
الفرع الثا  :الرنظيم الرشريعي الد يل
عل الرغم مما اصـبح عليـ اجملتمـ الـدويل مـن تطـور ومـا سـعت اليـ العديـد مـن الـدول بعقـد اتفاقياهتـا
وقيــا الــبعض منهــا لتعــديل تشـريعاهتا لتواكـ ه ـ ا التطــور بشــنل ابت معـ جعــل جـواز اإلحالــة الدوليــة
لقيــا ذات الن ـ اع مــن املســلمات ولــو م يوجــد ن ـ يقررهــا ،فهنــاك دول تــن بشــنل ص ـريح مــن خــالل
تشريعاهتا عل قبول الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع اما حمنمة اجنبية وأخرى تتحفظ ُاه ذلك ،وبناء
عل ذلك سنقسم هـ ا الفـرع اىل الـدول الـي تقـرر قبـول الـدف ابإلحالـة امـا حمنمـة اجنبيـة اوال ،والـدول
الي تتحفظ ُاهها اثنيا وذلك عل النحو االيت:
ا ال :الد الي ت رر قبو الد أل ابإلحالة ل يام ذات النزاع امام حمكمة اجنبية:
ان الغالبيــة الع مـ مــن االن مــة القانونيــة املعاصــر تقــرر قبــول الــدف ابإلحالــة لقيــا ذات النـ اع امــا
حمنمة اجنبية ،فعل سبيل امل ال القانون الدويل اراص اجملري لعا  2939يف املاد ()45من الـي تـن
علـ ان ـ "عنــد وجــود دعــوى قائمــة بــن االط ـرا تســتند عل ـ ح ـ مماثــل ،وتنــت مــن وقــائ متماثلــة امــا
حمنمة اجنبية وسلطة اجنبية اخرى،وينون من ااتمل ان تستقر عن حنم مينن االعرتا ب وتنفي ه يف
اجملـر مبقتضـ هـ ا املرسـو بقــانون،وان ااـاكم والسـلطات اجملريـة االخـرى املرفــوع اليهـا النـ اع الحقـا توقــف
الفصل يف الدعوى،او ترفض صحيفة اقرتاحها بدون اعالن االطرا ".
ويتبن من ه ا الن ان املشرع اجملري قد اقر في قبـول الـدف ابإلحالـة لقيـا ذات النـ اع امـا حمنمـة
اجنبية وذلك حرصا من عل عد حدو تنـازع يف االجـراءات ،او تنـاقض يف االحنـا ونـ وال منـ علـ
مقتضيات التعاون القضائي الدويل.
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ويف اليو ن نرى ان القضاء والفق الغالـ منـ زمـن بعيـد نـ علـ قبـول الـدف ابإلحالـة لقيـا ذات
النـ اع امــا اانمــة االجنبيــة ،امــا ابلنســبة لسويسـرا فقــد تطــر القــانون الــدويل ارــاص السويســري اجلديــد
لعا 2989لالحال يف املاد ( )9الي تن (عندما تنون هناك دعوى وا ذات املوضوع قائمة قبل ذلك
بن االطرا أنفسهم يف ارـارج فـان اانمـة السويسـرية توقـف الفصـل يف القضـية إذا توقعـت ان اانمـة
االجنبية ستصدر خالل مد معقولة حنما مينن ان يعرت ب يف سويسرا).
اما يف ايطاليا فبعد ان كان القانون االيطايل امللغ ال جييـ ذلـك نـرى ان القـانون االيطـايل اجلديـد قـد
بـن جـواز احالـ القضــاء االيطــايل دعــوى مرفوعـة امامـ اىل حمنمــة اجنبيــة مرفــوع اليهــا ذات النـ اع اوال اذ
تن املاد ()3من ه ا القانون عل ان (-2اذا دف اثناء ن ر الدعوى ابن دعوى مرفوعة يف اتريـخ سـاب
بن االطرا انفسهم هبا نفـس املوضـوع وذات السـب امـا قاضـي اجنيب،فـان القاضـي يوقـف الفصـل يف
القضــية اذا بــدا ل ـ ان احلنــم االجنــيب مينــن ان ينــت اثــره يف الن ــا القــانوين االيطــايل واذا اقــر القاضــي
االجنــيب عــد اختصاص ـ او كــان احلنــم االجنــيب غــري قابــل الن يعــرت ب ـ فــان القضــية تتــاب ســريها يف
ايطاليا بناء عل طلـ الطـر ذي الشـأن -1 ،قيـا الـدعوى امـا القاضـي االجنـيب يتحـدد وفقـا لقـانون
الدولــة الــي تن ــر القضــية ).وب ـ لك نــرى ان املشــرع االيطــايل قــد اســتجاب لــدواعي التطــور ومقتضــيات
التعــاون القضــائي الــدويل والعمــل عل ـ محايــة مصــاو االف ـراد مــن خــالل اق ـراره الــدف ابإلحالــة لقيــا ذات
الن اع اما حمنمة اجنبية ،واكد ب لك هجره لن ر الشك الي كانت تتبعها الن م القضائية االجنبية (.)72
اث يا :الد الي تر ف اج اال ابإلحالة ل يام ذات النزاع امام احملكمة االجنبية:
هنــاك بعــض الــدول مــا زالــت متحف ــة او مــرتدد ُــاه الــدف ابإلحالــة يف االطــار الــدويل،ولعل فرنســا
ومصر ولبنان من اوضح االم لة عل ذلك ،فبالنسبة للمشرع الفرنسي ون ريه املشرع املصري فقد تصدى
لتن يم االحالة لقيا ذات الن اع يف نطا العالقات الوطنية،اال الما م يوردا نصا صرحيا بصدد حـل هـ ه
املشنلة يف نطا العالقات ذات العنصر االجنيب اي عل مسـتوى االختصـاص القضـائي الـدويل رغـم ان
تن يم ه ه املسألة عل نطا االختصاص القضائي الدويل كان اوىل واظهر والسب يف ذلك هو ان رفـ
الــدعوى امــا حمنمتــن هــو امــر اســت نائي احلــدو مــن الناحيــة العمليــة يف اجملــال الــداخلي وذلــك لنــون
اانمتن تتبعان ن امـا قضـائيا واحـدا وتطبقـان ذات القواعـد القانونيـة وابلتـايل ال تتـوافر مصـلحة حقيقيـة
الحد اطرا الن اع يف استمرار ن ره اما اانمتن يف الوقت نفس  ،اال ان الوض قد ال يسري علـ هـ ا
النح ــو يف حالـ ـ قي ــا ذات النـ ـ اع ام ــا قض ــاء دولت ــن خمتلفت ــن اذ ل ــيس م ــن الغراب ــة يف ش ــيء ان ينعق ــد
االختصاص القضائي الدويل للمحاكم الوطنية وينعقد يف الوقت نفس إلحدى اااكم االجنبية،حي كل
دولـ تتمتـ حبريــة مطلقــة يف صــياغة القواعــد املن مــة لالختصــاص القضــائي الــدويل للمحــاكم االجنبيــة.اما
ابلنســبة للبنــان فالــدف ابإلحالــة وفقــا للتشـري اللبنــاين ال ينــون مقبــوال لصــاو حمنمــة اجنبيــة مرفــوع اليهــا
ذات ا لن اع مام توجد اتفاقية دولية ُي ه وينتقد ه ا املوقف اذ يرون ال يتماش م التطورات احلدي ة الي
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تشهدها العالقات الدولية اراصة ويطالبون بناء عل ذلك ابن يعدل القضاء اللبناين من موقف ُاه ه ا
الدف وذلك بقبول مبقتض القواعد العامة لالختصاص وليس فقط يف حالة وجود معاهد دولية.
املطلب الثالث :املوقف القضائي

مــر املوقــف مــن الــدف ابإلحالــة لقيــا ذات الن ـ اع امــا حمنم ـ اجنبيــة بتطــورات ملموسـ يف ك ــري مــن
الن م القانونية والقضائية ،كما اهتمت بتن يم العديد مـن االتفاقيـات الدوليـة منـ زمـن بعيـد .ويبـدو ان
اعتبـارات الســياد اإلقليميــة وغيــاب ســلط قضــائية عليــا للــك توزيـ االختصــاص ابملنازعــات الدوليــة علـ
حماكم الدول امل تلفة هي الي املت عل الفق والقضاء التقليدي موقف الواضح والصريح يف شان رفض
قبــول الــدف ابإلحالــة لقيــا ذات الن ـ اع امــا حمنم ـ اجنبيــة ،عل ـ ان التطــور املعاصــر يف فلســف القــانون
الدويل اراص وال ي م تعد احنام تقو عل حمض فنره السياد اإلقليمية وامنا ابتت هتد اساسا اىل
تنريس التعاون الدويل قد دفعت القضاء احلدي اىل االستجابة و ه املتغريات اجلديد  ،اذ انقسم موقف
القضاء من الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع يف الدول العربية منها واألوربية اىل اُاهن كما هـو احلـال يف
الفق ـ فنجــد احنــا القضــاء يف تلــك الــدول تنقســم اىل مــن تــرفض الــدف ابإلحالــة واخــرى تؤيــد الــدف
ابإلحالــة .وه ـ ا مــا ســنتناول يف ه ـ ا املطل ـ ال ـ ي سنوضــح يف الفــرع االول من ـ املوقــف مــن اإلحالــة يف
الدول األوربية ونبن املوقف من الدف ابإلحالة يف الدول العربية يف الفرع ال اين.
الفرع اال  :املوقف مت االحالة يف الد اال ربية
شهد الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع اما حمنم اجنبية تطورات عديده يف فرنسا ف الل فـرته تربـو
علـ قــرن ونـ مــن ال مــان تـواترت احنــا القضــاء الفرنســي مؤيــده يف ذلــك مــن قبــل الفقـ الغالـ علـ
انن ــار ال ــدف ابإلحال ــة يف اإلط ــار ال ــدويل .وتعت ــرب الف ــرت م ــا ب ــن مطلـ ـ الق ــرن التاسـ ـ عش ــر ح ــىت ع ــا
2941مرحل الرفض املطل ملبدأ الدف ابإلحالة حي كان يعترب ضراب"من الشطط الفنري بل ان القول
ب كان يتعارض مـ سـياد الدولـة ورمبـا كـان يتعـارض مـ معـاين الوطنيـة ،وقـد قـرر القضـاء الفرنسـي ذلـك
ص ـراح يف العديــد مــن االحنــا مــن ذلــك مــا قررت ـ حمنم ـ  Golmarعــا  2825مــن ان ـ "ملــا كــان ح ـ
اللجوء إىل القضاء هو من مستل مات السياد فان املطالبة ب واحلصول علي يعد مي ه ممنوحـ للـوطين مـن
احلـاكم ممـ ال للسـياد وابلن ـر اىل هـ ه العالقـة امل دوجـة فانـ جيـ علـ كـل حـاكم اال يتـيح هـ ا احلـ اال
للـ ــوطنين"غـ ــري ان القضـ ــاء الفرنسـ ــي قـ ــد عـ ــر فـ ــرته تـ ــردد من ـ ـ عـ ــا 2941وحـ ــىت اواخـ ــر  2936بـ ــن
االستجابة ملقتضيات العالقات الدولية وبن احلنن اىل املبدأ التقليدي ،ففي حنم حمنم النقض الصادر
يف  2941/5/5ال ي يعترب بداية التحول احلقيقي للقضـاء الفرنسـي حنـو قبـول الـدف ابإلحالـة وتـتل
وق ــائ ال ــدعوى ال ــي ص ــدر فيه ــا احلن ــم يف ان زواج الس ــيد  Verdierالفرنس ــي اجلنس ــية والس ــيد Zins
أمرينية اجلنسية قد ابر يف ابريس عا  ،2928مث انفصل ال وجان جسمانيا بعد فرته من ه ا الـ واج ،مث
غادرت ال وجة ابريـس اىل الـوالات املتحـد واقامـت هنـاك يف واليـة كاليفورنيـا.ويف عـا  2951رفـ الـ وج
دعوى تطلي اما حمنم السن االبتدائية ،فدفعت ال وجـة بعـد اختصـاص اانمـة ابلفصـل يف الـدعوى
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لنولـا تقـيم منـ سـنوات عديــده ابلـوالات املتحـد  .لنــن اانمـة م تقبــل هـ ا الـدف وقــررت الـا خمتصــة
استنادا اىل ان ال واج قد ابر يف ابريس ،الي يتوطن هبا ال وج ويوجد هبا املوطن القانوين لل وجة ،مما يعقـد
االختصـاص للقضـاء الفرنسـي وفقــا للمـاد  59مرافعـات .طعنـت ال وجــة علـ احلنـم ابالسـتئنا فأيدتـ
حمنمـ ـ اس ــتئنا ابري ــس ألس ــباب املـ ـ كور  .ون ـ ـرا"لع ــد الطع ــن علـ ـ هـ ـ ا احلن ــم خ ــالل امل ــد اا ــدد
قانو "فقد غدا ابات ،ومن مث اضح اختصاص القضاء الفرنسي اثبتـا"بصـف لائيـة واعيـدت الـدعوى بعـد
ذلك انمـ السـن للفصـل يف املوضـوع ويف اغسـطس  2954قـا الـ وج برفـ نفـس الـدعوى امـا حمـاكم
واليــة كاليفورنيــا حي ـ تقــيم ال وجــة .وامــا حمنم ـ الســن ااثرت املــدع عليهــا الــدف ابإلحالــة وطالبــت
بت لي ه ه اانمة لصاو حماكم والية كاليفورنيا املرفوع اليهـا ذات الـدعوى ،فقـررت حمنمـ السـن عـد
قبول ه ا الدف  ،وحنمت ابلتطلي رطـا ال وجـة .مث اتيـد هـ ا احلنـم مـن قبـل حمنمـ اسـتئنا ابريـس.
طعنت ال وجة عل ه ا احلنم ابلنقض ونعت علي خمالفت لصحيح القانون عند قضائ ابلتطلي وُاهل
للدف ابإلحالة فقضت حمنم النقض ابنـ "ال جيـوز قبـول الـدف ابإلحالـة لصـاو حمنمـ اجنبيـة مـىت ثبـت
ان اانمــة الفرنســية قــد رف ـ اليهــا الن ـ اع اوال وان ه ـ ه اانمــة قــد قــررت الــا خمتصــة ابلفصــل ابلــدعوى
مبقتض اختصاصها املان لنل اختصاص أجنيب مشـرتك وفقـا للقواعـد الفرنسـية لتنـازع االختصـاص ،كمـا
يف ه ـ ا احلنــم م ت ـ كر حمنم ـ الــنقض ألول مــره مبــدا عــد ج ـواز الــدف ابإلحالــة بــل بــررت عــد قبووــا
للدف بعد توافر شرطن تا:
-2رف الن اع اوال اما القضاء الفرنسي.
-1هو ان اختصاص اااكم الفرنسية يف ه ه الدعوى كان من قبيـل االختصـاص املـان الـ ي يفضـي
اىل عــد اختصــاص ايـ حمنمـ اجنبيـ ابلفصــل يف النـ اع .وبـ لك فــان هـ ا احلنــم يعــد مب ابــة نقلـ نوعيـ
هامـ يف قضــاء حمنمـ الــنقض حيـ عــربت بـ مــن مرحلـ عــد جـواز اعمــال الــدف يف اجملــال الــدويل اىل
مرحل قبول او عد قبول عند توافر شروط او عدمها .وقد استقر القضاء الفرنسـي لائيـا يف  14نـوفمرب
 2936عل ـ قبــول الــدف ابإلحالــة حي ـ ازالــت حمنم ـ الــنقض كــل شــك حــول موقفهــا يف ه ـ ا الشــأن
حي قررت فيحنمها الصادر يف ه ا التـاريخ ان"الـدف ابإلحالـة مينـن قبولـ امـا القضـاء الفرنسـي ن ـرا
لقيا الدعوى اما حمنم اجنبي خمتصة هي االخرى"ومن ه ا التاريخ استقر القضاء الفرنسي لائيا عل
مبدا جواز الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع اما حمنم اجنبي وهو ما أكدتـ حمنمـ ابريـس يف حنميهـا
الصادرين يف 3يوليو 2934و21فرباير .2981
اما يف سويسرا فقد استقر القضاء السويسري من اوائل القـرن العشـرين سـواء يف اقضـي املقاطعـات او
القضاء الفيدرايل عل قبول الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع امـا حمنمـ اجنبيـ ( .)71وكـ لك يف اليـو ن
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فان الفق والقضاء مستقران من زمن بعيد عل قبول الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع اما حمنم اجنبي
(.)77

الفرع الثا  :املوقف مت الد أل ابإلحالة يف الد العربية
ان القضــاء املصــري وعل ـ راس ـ قضــاء حمنم ـ الــنقض م يقــل كلمت ـ الفاصــلة بعــد عل ـ ان االمجــاع
الفقهـي الـ ي ينـاد ان ينعقـد يف مصـر هـو اجـازه الـدف ابإلحالـة امـا يف اجل ائـر فقـد جـاء موقـف القضـاء
هنـاك متعارضـا مـ مقتضـيات التعـاون الــدويل ،حيـ رفـض القضــاء اجل ائـري اعمـال الــدف ابإلحالـة ومــن
شان ه ا الرفض احلا الضرر ابملتقاضين اجل ائـرين انفسـهم وذلـك الن االحنـا الـي سيحصـلون عليهـا
مــن ااــاكم اجل ائريــة ســريفض ووــا ابألمــر ابلتنفيـ مــن قبــل ااــاكم االجنبيـة الــي رفــض القضــاء اجل ائــري
اإلحالــة اليهــا ممــا يضــطرهم اىل اعــاده بــدء االج ـراءات مــن جديــد يف ارارج.امــا يف تــونس فاخت ـ القضــاء
التونســي ُــاه الــدف ابإلحالــة موقفــا ممــاثال ملوقــف القضــاء اجل ائــري ففــي دعــوى رفعــت اىل حمنمـ تــونس
املدنيــة عــا  2959ااثرت املــدع عليهــا الــدف ابإلحالــة يف اتريــخ ســاب امــا القضــاء الفرنســي م تقبــل
اانمــة هـ ا الــدف اســتنادا اىل اســتقالل الــن م القانونيــة جيعــل اعمالـ يقتصــر علـ حالـ قيــا ذات النـ اع
امــا حمنمتــن وطنيتــن مــام توجــد اتفاقي ـ دوليــة تقضــي خبــال ذلــك .ويف لبنــان اعتمــد القضــاء اللبنــاين
نفس املوقف املت من قبل القضاء يف تونس واجل ائر فالدف ابإلحالة،وفقا"و ا القضاء،ال ينـون مقبـوال
لصاو حمنم اجنبية مرفـوع اليهـا ذات النـ اع مـام توجـد اتفاقيـ دوليـ ُيـ ه وقـد نصـت بعـض االتفاقيـات
ال نائي ــة املربم ــة ب ــن بع ــض ال ــدول العربي ــة عل ـ قب ــول ال ــدف ابإلحال ــة امل ــار أم ــا حم ــاكم اح ــدى ال ــدولتن
املتعاقــدتن بســب قيــا ذات الــدعوى امــا حمــاكم االخــرى ،مــن ذلــك املــاده11مــن االتفاقيــة املربمــة بــن
سورا ولبنان عا  ،2952واملاد  29مـن االتفاقيـة املربمـة بـن لبنـان واالردن عـا  2957فهـااتن املـاداتن
ُيـ ان الــدف امــا حمــاكم الدولــة املرفــوع اليهــا النـ اع اثنيــة ابإلحالــة اىل حمــاكم الدولــة االخــرى املرفــوع اليهــا
ذات الن اع يف اتريخ ساب .
امــا يف العـرا فــيمنن القــول ان املشــرع العراقــي م يتطــر لإلحالــة علـ صــعيد االختصــاص القضــائي
الدويل وامنا ن م عل املستوى الداخلي يف قانون املرافعات املدنية ونعتقد ابن ال مان من اعمال احنا
االحالة املوجهة يف االصل للنطا الداخلي يف جمال االختصاص القضائي الدويل.
الخاتمة:
تعرضــنا يف ه ـ ه الدراســة إىل حب ـ فنــر االحالــة لقيــا ذات الن ـ اع امــا حمنمــة اجنبيــة وبيّنــا احلاجــة
األكيد عل مستوى االختصاص القضائي الدويل و ه الفنر  ،ويتضح ذلك من تبين التشريعات املقارنة
واالتفاقيات الدولية لإلحالة حرصا منها عل النتائ املوضوعية الي توصل اليها ،وخـالل البحـ توصـلنا

 - 77د .هشا علي صاد  ،مصدر ساب  ،ص.31
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اىل مجلــة مــن النتــائ يتبعهــا بعــض التوصــيات نتمــو عل ـ املشــرع العراقــي اخ ـ ها ابالعتبــار دعمــا ملوقــف
املشرع العراقي من تن يم احنا املوضوع حمل الدراسة .ونتائ البح تتم ل ابألمور االتية:
 .2ان فنــر االحالــة لقيــا ذات الن ـ اع تــؤدي إىل تــوفري الوقــت والنفقــات ابلنســبة للمتقاضــن والقــائمن
عل أداء مرف العدالة كما يؤدي إىل صدور أحنا مضمونة التنفي عل املستوى الدويل أي احلنم
ال ي يصدر ينون متمتعا بقو النفاذ ما دا أن اانمة الي أصدرت هي األقدر عل حسم الن اع.
 .1يعد الدف ابإلحالة لقيا ذات الن اع أما حمنمة أجنبية من أهم الدفوع اإلجرائية الي ت ري اجلدل يف
القــانون الــدويل أرــاص ،وال ي ــري حتديــد مرك ـ الــدف ابإلحالــة يف إطــار القــانون القضــائي الــدويل أيــة
صعوبة ،أذا كانت م ال الدولة االجنبية الـي رفـ النـ اع أمـا حماكمهـا أوال ،والدولـة الوطنيـة الـي رفـ
ألن اع أما حماكمهـا أخـريا والـي يـراد أبـداء الـدف أمـا حمـاكم كـل منهـا مـرتبط ابتفـا دويل ثنـائي أو
مجاعي ين م تلك املسالة ،فبالرجوع اىل تلـك النصـوص االتفاقيـة بشـأن هـ ا األمـر سـو يـ ول كـل
لبس حمتمل.
 .7ك لك ال ت ـور صـعوبة تـ كر أذا كـان التشـري الـوطين للدولـة الـي رفـ ألنـ اع أمـا حماكمهـا أخـريا لـ
موقــف حمــدد وواضــح مــن الــدف ابإلحالــة لقيــا ذات ألن ـ اع أمــا حمنمــة أجنبيــة إمنــا تبــدو الصــعوبة
احلقيقية يف األن مة القانونية الوضعية الي م تض تن يما قانونيا للمشنلة ،ومن أم لة تلك األن مة
الن ا القانوين املصري والن ا القانوين الفرنسي.
 .6ان االع ـرتا ابألحنــا االجنبيــة يســتتب االع ـرتا ابإلج ـراءات القائمــة امــا حمــاكم الــدول االخــرى
ومــن مث قبــول الــدف ابإلحالــة .وذلــك حرصــا مــن التش ـريعات الوطنيــة عل ـ عــد حــدو تنــازع يف
االجراءات ،او تناقض يف االحنا ون وال منها عل مقتضيات التعاون القضائي الدويل.
 .5ان االن مــة القانونيــة احلدي ــة كاملشــرع السويســري واجملــري وااليطــايل مــن التشـريعات الــي اســتجابت
لــدواعي التطــور ومقتضــيات التعــاون القضــائي الــدويل والعمــل عل ـ محايــة مصــاو االف ـراد مــن خــالل
اقرارهــا الــدف ابإلحالــة لقيــا ذات النـ اع امــا حمنمــة اجنبيــة ،واكــد بـ لك هجــره لن ــر الشــك الــي
كانت تتبعها الن م القضائية االجنبية.
 .4علـ الــرغم مــن عــد تن ـيم املشــرع العراقــي لفنــر االحالـة يف نطــا االختصــاص القضــائي الــدويل ال
صراحة وال داللة اال ان الن ا القانوين العراقي ن ا متجاوب م مقتضيات التعاون القضائي الدويل
من خالل الت ا العرا بعد اتفاقيات للتعاون القضائي واعرتافـ بتنفيـ االحنـا االجنبيـة يف العـرا
وك ا اقراره حل التقاضي يف دستوره الناف لعا .1115
التوصيات:
يف ضوء ما مت التوصل الي من نتائ خالل البح جنمل التوصيات يف االمور االتية:
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نتمو عل املشرع العراقي ان يتوىل تن يم فنر االحالة لقيا ذات الن اع امـا حمنمـة اجنبيـة وفقـا ملـا
ورد من تن يم للموضوع يف االن مة القانونية احلدي ة كالتشري السويسري واجملري وااليطايل واالبتعاد
عن اقتفاء أثر التشري الفرنسي واملصري ابلنسبة للرتدد يف معاجلة ه ا املوضوع.
اعما احنـا املـاد ( )71مـن القـانون املـدين العراقـي مـن اجـل ان تشـمل مجيـ احلـاالت الـي ي هـر
فيها أثر للتنازع سواء يف إطار تنازع القوانن ا تنازع اااكم اضـافة اىل ان ذلـك ميـنح القاضـي فـرص
اوس لتقدير ظرو كل قضية واختيار أفضل القوانن مالءمة حلنمها.
نقــرت عل ـ الســلطة التش ـريعية يف الع ـرا االس ـراع بتصــدي االتفاقيــات ذات الصــلة ابلقــانون الــدويل
اراص من اجل اجياد معن يستقي من املشرع العراقي رؤيتـ يف تن ـيم االحالـة لقيـا ذات النـ اع مـن
خالل االطالع عل اخر التطورات واالن مة احلدي ة يف العام.
نقرت االستعانة ابرربات االية والدولية يف تن يم احنا القـانون الـدويل ارـاص العراقـي يف نصـوص
وتشري مستقل عن احنا القانون املدين ليتسو مواكبة رك احلضار يف وضـ االحنـا التفصـيلية
مليدان عالقات القانون الدويل اراص اسو بقانون االثبات والقـانون التجـاري وقـانون الشـركات الـي
سب وان كانت ضمن نصوص القانون املدين العراقي رقم  61لسنة .2952
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االختصاص الرقابي لمجلس المحافظة على أعمال السلطة القضائية
العراقية-دراسة تحليلية نقدية في القانون  91لعام -3192

The supervisory jurisdiction of the council of province
on the actions of the judiciary -A critical analytic study
in the law 19 of 2013د .علي سعد عمران القيسي

()1

Dr. Ali S. O. Al-Qeisi

المستخلص
مما الشك في ان املشرع ميلك سلطة تقديرية يف عملية تشري القوانن ،لنن ترد عل عمل املشرع يف
ه ـ ا اجملــال قيــود مهمــة من ـ  ،أن ال ينــون التش ـري خمالف ـا ملبــدأ الفصــل بــن الســلطات ،وأن ينــون حمققــا
للمصلحة العامة .غري ان ه ا غري متحق يف القانون رقم  29لسنة  1127ال ي عدل قانون اااف ات
غري املنت مة يف إقليم ذي الرقم  12لسـنة  ،1118وذلـك عنـدما أعطـ جمللـس اااف ـة اختصـاص الرقابـة
علـ أعمــال الســلطة القضــائية ،فينــون بـ لك القــانون قــد وقـ يف حالــة عــد الدســتورية مل الفــة القــانون
للدستور العراقي لعا ،1115اضافة إىل تناقض م نصوص القوانن االخرى يف العرا  ،وهو ما أنمل من
املشرع تدارك وتعديل .
Abstract
There is no doubt that the legislature has discretion in the process of
law-making, but to respond to the work of the legislature in this area
important limitations of it, that the legislation not be contrary to the principle

 - 2جامعة كربالء  /كلية القانون.
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of separation of powers, and that the investigators in the public interest.
However, this is verified in Law No. 19 of 2013 which amended the
governorates not organized in a region No. 21 of 2008 Act, and that when
he gave to the provincial council jurisdiction of control over the work of the
judiciary, so that the law has occurred in the absence of constitutional
violation of the law of the Iraqi Constitution for 2005, in addition to its
incompatibility with the provisions of other laws in Iraq, which is what I
hope will be remedied by the legislature and modify it.

مقدمة عامة
فكر موضوع البحث:

حينما يتج املشرع يف أي دولة إىل تبين ن ا دستوري أو قانوين معن ،فانـ حيـرص علـ إقامـة تـوازن
يف ه ا الن ا املتبو من خالل االعتماد والتأكيد عل املبادئ األساسية الي حتنم ه ا الن ـا  ،وخبـال
ذلك فان ينت ن ـا مشـوه غـري سـوي يشـوب عـد الدقـة يف التن ـيم ممـا سـيؤثر علـ النتـائ القانونيـة الـي
ستتولد عن .
واملشــرع العراقــي اُ ـ يف دســتور  1115إىل اجلم ـ بــن ن ــامي الالمرك يــة السياســية ون ــا الالمرك يــة
اإلداريــة ،وب ـ لك ينــون قــد زاوج بــن ن ــامن خمتلفــن مــن حي ـ النطــا واألســس الــي يقــو عليهــا كــل
منهما ،وهو ما أثر ابلتايل عل املشرع االعتيادي حينما ن م فنر الالمرك ية اإلدارية يف قـانون اااف ـات
غري املنت مة يف إقليم الصادر يف عا  ،1118فبمقتض ه ا القانون ،جند ابن املشرع قد حاول أن يوجد
تن يما تشريعيا متالئما م فنر الدولة االحتادية القائمة عل الالمرك ية السياسية والالمرك ية اإلدارية ،غري
إن ذلــك التن ــيم قــد شــاب الن ــري مــن العيــوب ومـواطن الضــعف وعــد الدقــة يف هـ ا اجملــال ،ولـ لك فقــد
توالــت التعــديالت الــي طـرأت علـ هـ ا القــانون ،غــري الــا هــي االخــرى جــاءت مبــا جــاء بـ القــانون مــن
تعارضات وتناقضات م املبادئ القانونية احلاكمة يف ه ا اجملـال .وكـان مـن مصـادي ذلـك إعطـاء جملـس
اااف ـ ــة االختص ـ ــاص ابلرقاب ـ ــة علـ ـ ـ أعم ـ ــال الس ـ ــلطة القض ـ ــائية يف ح ـ ــدود اااف ـ ــة اس ـ ــتنادا إىل نـ ـ ـ
البند"سادسا"من املاد السابعة املعدلة مبوج قانون التعديل ال اين رقم  29لسنة .1127
نطاق البحث:

ان حب نــا هـ ا ســو لــن يتنــاول مجيـ مــا جــاء يف قــانون التعــديل ال ــاين رقــم  29لســنة  1127لقــانون
اااف ـ ــات غـ ــري املنت مـ ــة يف إقلـ ــيم رقـ ــم  12لسـ ــنة  1118وامنـ ــا يتعل ـ ـ فقـ ــط جب ـ ـ ء مـ ــن املـ ــاد السـ ــابعة
البنــد"سادســا"منهــا ،وابألخ ـ اختصــاص اجمللــس يف الرقابــة عل ـ أنشــطة دوائــر الدولــة مبــا فيهــا الســلطة
القضائية .وحتليل ذلك من النواحي الدستورية والقانونية.
إبكالية البحث:

ت هر اشناليات البح من نوا و متعدد  ،نوضحها ابآليت:
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 . 2حدد املشرع الدستوري املرك القانوين جمللس اااف ة لن ميارل عمل وف الالمرك ية اإلدارية ،غري
ان الـ ــن الدسـ ــتوري قـ ــد خـ ــالف ه ـ ـ ا املرك ـ ـ القـ ــانوين وك ـ ـ لك فعـ ــل املشـ ــرع االعتيـ ــادي حينمـ ــا منح ـ ـ
اختصاصات التنسجم ومرك ه القانوين والي منها الرقابة عل السلطة القضائية بعد ان كانت مست نا منها
قبل التعديل ال ي مت يف عا .1127
 .1ان االختصــاص امل ـ كور يف أعــاله اضــح متعارضــا م ـ مبــدأ علويــة الدســتور والســيما يف جانب ـ
املوضوعي ،وب لك سيهدر ه ا املبدأ الدستوري.
 .7ان االختصــاص ،حمــل البح ـ  ،املمنــو جمللــس اااف ــة ،يؤكــد غيــاب املفهــو الصــحيح لنــل مــن
ن امي الالمرك ية السياسية والالمرك ية اإلدارية عند املشرع العراقي.
منهيية البحث:

سنعتمد يف حب نا عل املنه التحليلي للنصوص الدستورية والقانونية الي وضـعها املشـرع العراقـي ،مـ
األخ ابملنه االستقرائي للتن يم القانوين العراقي مـن خـالل تتبـ اجل ئيـات للوصـول إىل حنـم كلـي وهـو
جوهر املنه االستقرائي.
تقسيم البحث:

سنقسم ه ا البح عل مبح ن ووف اآليت:
املبح األول :مفهو االختصاص الرقاي جمللس اااف ة.
املبح ال اين :ن ر حتليلية يف رقابة جملس اااف ة عل أعمال السلطة القضائية.
مث نرد ذلك خبالة ن بت فيها أهم النتائ املست لصة من البح والتوصيات الي نراها.

المبحث األول :مفهوم االختصاص الرقابي لمجلس المحافظة
لق ــد أ ط ق ــانون اااف ــات غ ــري املنت م ــة يف إقل ــيم رق ــم  12لع ــا  1118املع ــدل ،مبجل ــس اااف ــة
جمموعــة مــن االختصاصــات ،الــي يفــرتض أن لــارل وف ـ مبــدأ الالمرك يــة اإلداريــة( )1كمــا صــر الدســتور
ب لك يف املاد (/211اثنيا) الي جيري نصها عل أن (لنح اااف ات الي م تنت م يف إقليم الصالحيات
اإلداريــة واملاليــة الواســعة .مبــا ميننهــا مــن إدار ش ــؤولا عل ـ وف ـ مبــدأ الالمرك يــة اإلداريــة .ويــن م ذل ــك
 -1من الضروري االشار إىل وجود اختال جوهري بن ن امي الالمرك ية اإلدارية اإلقليمية والالمرك ية السياسية ،فاألول يتعلـ
بتوزي االختصاصات اإلدارية مابن اإلدار املرك ية واويئات االية وعل ذلك ف ن ه ا التوزي يتعل ابختصاصـات واحـد مـن هيئـات
الدولة وهي التنفي ية وذلك يف وظيفتها اإلدارية فقط ،وهو ن ـا معتمـد يف الـدول االحتاديـة والبسـيطة يف تركيبهـا الدسـتوري .أمـا ال ـاين
ف ن يتعل بتوزي االختصاصات السياسية ويئات الدولة ال ال (التشريعية ،التنفي ية والقضائية) فيما بينها والوحدات االقليمية للدولة
وهــو مــاينت عن ـ ازدواج الســلطات السياســية احلاكمــة يف الدولــة وهــو ن ــا اليعتمــد ،بصــور عامــة ،اال يف الــدول االحتاديــة .مل يــد مــن
التفاصــيل ين ــر :د .إب ـراهيم عبــد الع ي ـ شــيحا :الــن م السياســية –الــدول واحلنومــات ،-االســنندرية ،منشــأ املعــار  ،1117 ،ص
 ،289-288د .داود الباز :الالمرك يـة السياسـية الدسـتورية يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـد  ،القـاهر  ،دار النهضـة العربيـة،1111 ،
ص  68ومابعدها .د .كر كشاك  :التن يم اإلداري االي –املرك ية والالمرك ية -ط ،2عمان ،2993 ،ص  55ومابعدها.
Revue Al-Ulum Al-،G. Lescuyer: Les Perspectivs Actuelles De La Decontralisation Territo Riale
P. 42-43.، 1966، No.1، 8em Annee،Qanuniya Wal-Iqtisadiya

117

العدد10 :
()7

بقـ ـ ــانون) ،وه ـ ـ ـ ه االختصاصـ ـ ــات الـ ـ ــي ن مهـ ـ ــا املشـ ـ ــرع الختـ ـ ــرج عـ ـ ــن كولـ ـ ــا اختصاصـ ـ ــات تش ـ ـ ـريعية
وإداريــة"تنفي يــة"( )6ورقابيــة .ومبــا ان االختصــاص االخــري هــو ال ـ ي يــدخل يف ميــدان حب نــا لـ ا سنوضــح
دون س ـواه وذل ــك م ــن حي ـ التعري ــف بـ ـ يف املطل ـ االول ،مث س ــنعرج يف املطل ـ ال ــاين عل ـ التن ــيم
القانوين ل يف املطل ال اين.
املطلب األول :التعريف باالختصاص الرقابي مليلس املحافظة

س ــنعمد يف ه ـ ا املطل ـ إىل بي ــان مفه ــو جمل ــس اااف ــة ومرك ـ ه الدس ــتوري والق ــانوين ،الس ــيما بع ــد
التعديل االخري للقانون يف عا  ،1127وذلك يف الفرعن اآلتين.
الفرع ا  :تعريف لس احملا ظة
من متطلبات ن ا الالمرك ية اإلدارية اإلقليمية ،أن تقـا جمـالس مسـتقلة تعمـل علـ إشـباع احلاجـات
االيـة مـ خضـوعها يف عملهـا إىل رقابــة السـلطة اإلداريـة املرك يـة( ،)5ولـ لك فــان هـ ه اجملـالس االيـة تعــد
جســدا متنــامال يف الــدول املعاصــر وتشــنل كيــا ذاتيــا ل ـ مضــمون واقعــي ومفهــو قــانوين ل ـ خصــائ
ومقوم ـ ــات ووظ ـ ــائف وص ـ ــالحيات( ،)4ل ـ ـ ا فق ـ ــد عرفه ـ ــا بع ـ ــض الفقه ـ ـاء لل ـ ــا تن يم ـ ــات إداري ـ ــة ل ـ ــارل
اختصاصــاهتا عل ـ أســال إقليمــي حملــي يت ص ـ ه ـ ا التن ــيم يف شــؤون إقلــيم مــن أقــاليم الدولــة وعل ـ
مستوى مصاحل االية وابلنسبة جملموعة األفراد ال ين يرتبطون هب ا اإلقلـيم() ،3أو هـي هيئـات تتمتـ بنـوع
من االستقالل يف مواجهة السلطة املرك ية ،يعهد إليها إدار املصاو االية ،وذلك لن يرتك وـا أمـر الوفـاء
ابحلاج ــات العام ــة االي ــة ،أي القاص ــر م ــن حيـ ـ اإلف ــاد منه ــا علـ ـ أف ـراد إقل ــيم مع ــن م ــن ب ــن أق ــاليم
الدولــة( ،)8ولعــل ه ـ ه بعــض االُاهــات الفقهيــة يف تعريــف اجمللــس االــي ال ـ ي يعــد جملــس اااف ــة مــن
مصاديق يف العرا .
أما ابلنسبة للمشرع العراقي فقد ذه اىل تعريف جملس اااف ة يف قانون اااف ات غـري املنت مـة يف
إقلـيم رقـم  12لعـا  1118املعـدل ابنـ (أوال :جملـس اااف ـة :هـو السـلطة التشـريعية والرقابيـة يف اااف ـة
 -7وذلــك وفقــا لــن املــاد ال انيــة مــن القــانون أعــاله والــي تقضــي ابن (أوال :جملــس اااف ــة :هــو الســلطة التشـريعية والرقابيــة يف
اااف ة ول ح اصدار التشريعات االية .)....واملاد السابعة من القانون ذات الي بينت ابن من خمتصات اجمللس امل كور هو (اثل ا:
اصدار التشريعات االية واألن مة والتعليمات.)..
 -6وه ا االختصاص ن م املشرع يف املاد السابعة يف البنود (أوال ،رابعا .خامسا ،سابعا ،اثمنا ،5/اتسعا ،عاشرا ،احد عشر،
اثين عشر -ساب عشر) .وهي تشتمل عل صالحيات إدارية مبا فيها ممارسة اختصاصات ضبط إداري .عل إن ه ه االختصاصات
ليسـت حصـرية للمجلــس ،فقـد قضـ البنــد (سـاب عشـر) مــن املـاد السـابعة ابن للمجلــس (ممارسـة أيـة اختصاصــات أخـرى منصــوص
عليها يف الدستور أو القوانن الناف ).
 -5ين ر يف ذلك: P. 44-46. G. Lescuyer،OP. Cit :
 -4ين ر يف ذلك إليال إنطوان اليال وادوار اليال :القامول العصري (عري  ،إننليـ ي)  ،الطبعـة التاسـعة  ،املطبعـة العصـرية ،
القاهر  ،2956 ،ص.497
 -3د .نوا كنعان :القانون اإلداري األردين  ،النتاب األول  ،الطبعة ال ال ة  ،عمان  ، 2994 ،ص.278
 -8د .عصا عبد الوهاب الربزجني ،د .علي حممد بدير ،د .مهـدي اسـن السـالمي :مبـادئ وأحنـا القـانون اإلداري  ،بغـداد
 ،2997،ص.214 ، 217
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ول ح إصدار التشريعات االية مبا مينن من إدار شؤولا وف مبدأ الالمرك ية اإلدارية مبا ال يتعارض م
الدستور والقوانن االحتادية الي تندرج ضمن االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية.)9().
ويتضــح مــن الــن أعــاله ان املشــرع قــد أورد تعريفــا جمللــس اااف ــة ،غــري إن ه ـ ا التعريــف تــرد علي ـ
ابملالح تن االتيتن:
 .2لقد منح املشرع جمللس اااف ة سلطة التشري وهو مايتعارض وأحنا الدستور العراقي لعا 1115
والسيما ن املاد (/211اثنيا) الي تقضي لن (لنح اااف ات الي م تنت م يف إقليم الصالحيات
اإلدارية واملالية الواسعة ،مبا ميننهـا مـن إدار شـؤولا علـ وفـ مبـدأ الالمرك يـة االداريـة ،ويـن م ذلـك
بقانون) وب لك فان الن الدستوري م ين عل منح جملس اااف ـة سـلطات تشـريعية ذلـك أللـا
تعمل عل وف مبدأ الالمرك ية اإلدارية وليس الالمرك ية السياسية ،وعلي فان املشرع قد جـاء ببدعـة
تش ـريعية يف ه ـ ا اجملــال( .)21وان كنــا نتف ـ م ـ ال ـرأي املتقــد  ،غــري ان ســلطة التش ـري ه ـ ه ،حبس ـ
وجهــة ن ــر  ،التتعــدى االختصــاص إبصــدار القـرارات اإلداريــة التن يميــة فقــط دون أن لتــد إلصــدار
القـوانن ،وهـو مايتطلبـ إدار الشـؤون وفـ مبـدأ الالمرك يـة اإلداريـة( ،)22كمـا ان االختصـاص بتشـري
القوانن راج اىل السلطة التشريعية االحتادية مم لـة مبجلـس النـواب اسـتنادا اىل نـ املـاد ( )42مـن
الدستور الي بينت ابن من خمتصات اجمللس (أوال – تشري القـوانن االحتاديـة ).هـ ا مـن جهـة ومـن
جهة اثنية فان ن املاد ال انية من القـانون املـ كور قـد ألـ جملـس اااف ـة ابن اليصـدر أي تشـري
حملي يتعارض م القانون االحتادي يف املسائل الي تنـدرج ضـمن االختصاصـات احلصـرية للسـلطات
االحتادية ،وه ا يعين ان التشري االي الصادر وفقا ملبادئ الالمرك ية اإلدارية يبق يف مرتبة أدا من
الق ــانون االحت ــادي( .)21وكن ــا أنم ــل ل ــو ان املش ــرع ق ــد اس ــقط عب ــار "التشـ ـري اال ــي"إلاثرتـ ـ الل ــبس
 -9وذلــك حبسـ نـ املــاد ال انيــة مــن القــانون أعــاله .وكانــت هـ ه املــاد تــن قبــل تعــديلها يف عــا  1127علـ االيت(أوال:
جملس اااف ة :أع ل سلطة تشـريعية ورقابيـة ضـمن احلـدود اإلداريـة للمحاف ـة وـا حـ إصـدار التشـريعات االيـة يف حـدود اااف ـة مبـا
ميننها من إدار شؤولا وف مبدأ الالمرك ية اإلدارية مبا ال يتعارض م الدستور والقوانن االحتادية).
 -21ين ـر يف ذلـك د.غـازي فيصــل مهـدي :نصـوص قــانون اااف ـات غـري املنت مـة يف إقلــيم رقـم  12لسـنة  1118يف امليـ ان ،
بغداد  ،1118،ص.264
 -22د .حممود حممد حافظ :القرار اإلداري ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،بال سنة طب  ،ص .4
 -21ويف ذلـك تقـول اانمـة االحتاديـة العليـا يف قرارهـا الصـادر ابلعـدد /43احتاديـة 1127/وبتـاريخ  ..( 1126/8/29وحيـ
ان جملــالس اااف ــات ح ـ إصــدار التش ـريعات االيــة يف حــدود اااف ــة مبــا ميننهــا مــن إدار شــؤولا وف ـ مبــدأ الالمرك يــة اإلداريــة مبــا
اليتع ــارض مـ ـ الدس ــتور والقـ ـوانن االحتادي ــة ،..وحي ـ ـ إن جمل ــس حماف ــة ميس ــان أص ــدر قـ ـراره امل ـ ـرقم ( )34يف ()1121/21/23
بت صي مبلج قدره مخسة وعشرون مليون دينار سنوا للنادي الراضي من واردات منف الشي احلدودي وحي ان املاد (سادسا)
مـن قـانون املوازنـة العامـة االحتاديــة جلمهوريـة العـرا للسـنة املاليــة  1121قـد قضـت علـ ختصـي االيـرادات املتحققـة فعـال مـن املنافـ
احلدودي ــة (الربي ــة والبحري ــة واجلوي ــة) مب ــا فيه ــا اإلي ـرادات الس ــيادية خ ــالل س ــنة ( )1122إىل موازن ــة اااف ــات احلدودي ــة ك ــال حس ـ
اإليرادات املتحققة فعال يف املناف احلدودية التابعة لنل حماف ة .ل ا ينون القرار الصادر من جملس حماف ة ميسان ابلعدد ( )34لسـنة
 1121خمالفا للقانون االحتادي (قانون املوازنـة العامـة االحتاديـة جلمهوريـة العـرا للسـنة املاليـة  )1121وخمالفـا للفقـر (اثل ـا) مـن املـاد
( )221من دستور مجهورية العرا لعا  1115والي جعلت رسم السياسة املالية والنمركيـة وإصـدار العملـة وتن ـيم السياسـة التجاريـة
عرب حدود االقاليم واااف ات يف العرا ووض املي انية العامـة للدولـة مـن االختصاصـات احلصـرية للسـلطة االحتاديـة ...لـ ا ولألسـباب
املتقدمة ينون القرار الصادر مـن جملـس حماف ـة ميسـان ...خمالفـا لقـانون املوازنـة االحتاديـة ...واملـاد (/221اثل ـا) مـن دسـتور مجهوريـة
العرا مما يقتضي التصدي ل وإلغائ ".)....القرار غري منشور".
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والغموض واالبقاء عل سلطة اجمللس يف اصدار االن مـة والتعليمـات الـوارد يف املـاد (/3اثل ـا) مـن
القانون.
 .1مبا أن جملس اااف ة يتنون لغرض إشباع احلاجات االية الي هي علة وجوده ،فان بـ لك يعـد
جملس ـا خــدميا( ،)27غــري ان الــن املتقــد ال ـوارد يف قــانون اااف ــات قــد أغفــل ذكــر ذلــك عنــد
تعريف جمللس اااف ة ،بل وم ي كر ذلك يف القانون عند صدوره يف عا  1118اال بعد التعديل
ال ــاين ال ـ ي مت يف عــا  1127وملــر واحــد وبعبــار واحــد فقــط ،وذلــك مبقتض ـ ن ـ املــاد
(/3أحــد عشــر) بصــدد بيــان اختصاصــات اجمللــس ،الــي جــاء فيهــا (ختصــي ملنيــة االراضــي
العائد للوزارات ...لغرض اقامة املشاري اردمية والعمرانية يف اااف ة.)..
الفرع الثا  :املركز الدسروري ال ا و جمللس احملا ظة
مم ــا الش ــك في ـ ان تب ــين ن ــا الالمرك ي ــة اإلداري ــة االقليمي ــة"اإلدار االي ــة"يت ــأثر مب تل ــف االعتب ــارات
السياسية واالجتماعية والفلسفية الي تعتنقها الدولة ،كما ان االعتبارات اجلغرافية والتننولوجية تلع دورا
هاما يف ه ا امليدان( .)26ورغم ذلـك تبقـ اجملـالس االيـة جـ ء مـن أجهـ الدولـة"التنفي يـة"واليسـو حبـال
من األحوال تغيري وضعها القانوين ه ا .وهنا أييت دور املشرع ليتـوىل وضـ الضـوابط القانونيـة الـي تتنفـل
ببان األسس العامة وتفاصيل اختصاصات اجملالس االية( )25وابلتايل بيان مرك ها القانوين.
والسؤال ال ي يطر هنا عن املرك القانوين جمللس اااف ة يف العرا ق
يف معرض اإلجابة عن السؤال املتقد البد لنا من بيان االمور اآلتية:
أوال  -لقـ ــد أوضـ ــح الدسـ ــتور يف املـ ــاد (/211اثنيـ ــا) لن (لـ ــنح اااف ـ ــات الـ ــي م تنـ ــت م يف إقلـ ــيم
الصالحيات اإلدارية واملالية الواسـعة ،مبـا ميننهـا مـن إدار شـؤولا علـ وفـ مبـدأ الالمرك يـة االداريـة.)...
وب لك يتضح ان الدسـتور قـد أعتنـ ن ـا الالمرك يـة اإلداريـة اإلقليميـة ،غـري إن الدسـتور قـد خـرج سـريعا
عن تبـين هـ ا الن ـا  ،وكمـا هـو مطبـ يف دول العـام ،حينمـا نـ يف املـاد ذاهتـا البنـد (خامسـا) علـ أن
(الخيض ـ جمل ــس اااف ــة لس ــيطر وإش ـرا أي ــة وزار أو أي ــة جه ــة غــري مرتبط ــة ب ــوزار  .)...وهب ـ ا ين ــون
الدستور قد أزال أحـد األسـس الـي يقـو عليهـا ن ـا الالمرك يـة اإلداريـة واملتم ـل بضـرور خضـوع اويئـات
االية لرقابة السلطة اإلدارية املرك ية ليقيم ب لك ن اما مشوها اليصح وصف ابلالمرك ية االداريـة((.))24
 -27هب ـ ا املع ــو ين ــر د .حمم ــد عب ــد هللا العــري :ن ــم اإلدار االيــة ،جمل ــة الق ــانون واالقتصــاد ،ل ،19ع ،1جامع ــة الق ــاهر ،
 ،2959ص .737
 -26للتفاصيل ين ر د .مصطف حممد موس  :التن يم اإلداري بن املرك يـة والالمرك يـة ،اويئـة املصـرية العامـة للنتـاب،2991 ،
 67ومابعدها.
 -25د .سليمان حممد الطماوي :أهم املشنالت الي تواج البلدات يف العام العـري واحللـول املناسـبة وـا ،جملـة العلـو القانونيـة
واالقتصادية ،ل ،21ع ،1جامعة عن س – كلية احلقو  ،2931 ،ص  .586 ،587د .شاب توما منصـور :القـانون اإلداري ،
النتاب األول  ،الطبعة األوىل  ،جامعة بغداد  2939 ،ـ  ،2981ص .217
 -24د .غازي فيصل مهدي :ن اما الفيدرالية والالمرك ية يف دستور مجهورية العرا لسنة  ،1115جملة التشـري والقضـاء ،ع،2
بغداد ،1119 ،ص .16
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ليبقـ بـ لك جملـس اااف ـة خاضـعا لرقابـة السـلطة التشـريعية االحتاديـة مم لـة مبجلـس النـواب(( ))23دون
خضــوع لرقابــة الســلطة التنفي يــة االحتاديــة .ولعــل هـ ا مايتعــارض واالصــول التن يميــة الســليمة لالمرك يــة
اإلدارية الي تقضي ابن تنون احلنومة يف لاية األمر مسؤولة أما الربملان عن مجي أنواع اردمات العامة
الــي تقــد إىل املـواطنن ،سـواء كانــت هـ ه ارــدمات مرك يــة أ حمليــة ،وهـ ا مايتطلـ إعمــال الرقابــة مــن
احلنومة عل أعمال اجملالس االية(( .))28ذلك ان استقالل ه ه اجملالس االية اليعد استقالال سياسيا
وامنــا هــو فقــط اســتقالل ذايت يف اشــباع احلاجــات االيــة(( ،))29حبي ـ ينــون للمجــالس ح ـ البــت يف
جان ـ م ــن االختصاص ــات ذات الص ــبغة اإلداري ــة اا ــدد يف الق ــانون واص ــدار القـ ـرارات املناس ــبة بش ــألا
إلشباع احلاجات االية(( ،))11م خضوعها يف ذلك إىل رقابة السلطة اإلدارية املرك يـة بوصـف األخـري
القائمة عل تنفي السياسة العامة للدولة لني يضمن عد تعارض السياسات االيـة مـ السياسـة العامـة
للدولة((.))12
اث ي الاً – جــاء يف املــاد ( )217مــن الدســتور الــن اآليت (جيــوز تفــويض ســلطات احلنومــة االحتاديــة
للمحاف ــات ،أو ابلعنــس ،مبوافقــة الط ـرفن ،ويــن م ذلــك بقــانون .).وه ـ ا الــن حمــل انتقــاد مــن عــد
جهــات :فمــن اجلهــة األوىل تفــويض االختصــاص(( ))11يف ميــدان القــانون العــا ينــون مــن جهــة إداريــة
عليــا إىل جهــة إداريــة دنيــا دون العنــس ،فيقــو الـرئيس اإلداري بتفــويض أحــد مرؤوســي أو تقــو هيــأ أو
جملس ما بتفويض رئيسها ج ء من االختصاصات املن مة يف القانون بناء عل قناعة واختيار ،أما تفويض
االختصــاص بن ــاء عل ـ اتف ــا جهت ــن إداريت ــن فه ــو غ ــري مستس ــا يف العم ــل اإلداري .وم ــن جه ــة اثني ــة
تفــويض االختصــاص الينــون اال ج ئيــا أمــا التفــويض النلــي فهــو غــري وارد ألن ـ يعــد تنــازال عــن ممارســة
االختصاصــات ،وإن حــد التفــويض النلــي مــن جان ـ جملــس اااف ــة للحنومــة االحتاديــة ،فمــا هــي
احلاجـة إىل وجـوده بعـد ذلـكق فلـن ينـون أمامـ سـوى أن حيـل نفسـ ألنـ سـينون بـدون اختصــاص(.)17
ومن جهة اثل ة جند ان الن الدستوري املتقد يشوب التعارض م ن املـاد ( )221مـن الدسـتور الـي
حــددت وعل ـ ســبيل احلصــر اختصاصــات الســلطات االحتاديــة فنيــف يســو لألخــري أن تفــوض ه ـ ه
 -23وذلك حبس ن املاد ال انيـة مـن قـانون اااف ـات غـري املنت مـة يف إقلـيم البنـد (اثل ـا) الـ ي يقضـي ابن (ختضـ اجملـالس
لرقابــة جملــس الن ـواب) .فضــال عــن خضــوع جملــس اااف ــة لرقابــة دي ـوان الرقابــة املاليــة وفــروع اويئــات املســتقلة املشــنلة مبوج ـ أحنــا
الدستور حبس املاد ( )63من القانون ذات وخضوع أيضا للرقابة القضائية.
 -28د .ســليمان حممــد الطمــاوي :املصــدر الســاب  ،ص  .586مــن الضــروري اإلشــار ابن الــوزير اليســأل عــن أعمــال اويئــات
اإلدارية املستقلة كرئيس إداري وا بل يسأل سياسيا عن استعمال أو عد استعمال سلطة االشرا والرقابة إزاءها .د .كر كشاك :
املصدر الساب  ،ص .61
 -29د .عصا عبد الوهاب الربزجني واخران :مصدر سب ذكره ،ص .213
 -11د .شاب توما منصور :املصدر الساب  ،ص .88 – 83
 -12د .مصطف حممد موس  :املصدر الساب  ،ص .81
 -11حول تفويض االختصاص ين ر :د .صربي حممـد السنوسـي :ركـن االختصـاص يف القـرار اإلداري النـويي والرقابـة القضـائية
علي ـ ـ  ،جملـ ــة احلقـ ــو  ،السـ ــنة  ، 72العـ ــدد  ، 6جامع ـ ــة النويـ ــت  ، 1113 ،ص 99ومابعـ ــدها .مـ ــروان حممـ ــد حمـ ــرول :تف ـ ــويض
االختصاص التشريعي –دراسة دستورية مقارنة ،-اطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد – كلية القانون ،1111 ،ص  77ومابعدها.
 -17لقد ورد الن عل جـواز قيـا جملـس اااف ـة حبـل نفسـ يف املـاد (/11أوال) مـن قـانون اااف ـات غـري املنت مـة يف إقلـيم.
وهو مايسم ابحلل ال ايت.
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العدد10 :

االختصاصات االحتادية احلصرية اىل جهـات حمليـة خاضـعة لن ـا الالمرك يـة االداريـةق( .)16ان هـ ا الـن
جاء متعارضا يف مضمون م النصوص الدستورية االخـرى وكـ لك مـ املبـادئ القانونيـة العامـة الـي تـن م
الالمرك ية اإلدارية وقواعد تفويض االختصاص يف القانون العا .
اثلثالاً – لقــد مــنح قــانون اااف ــات غــري املنت مــة يف إقلــيم بعــد تعديلـ مبوجـ القــانون ( )29يف عــا
()15
 ،1127جمل ــس اااف ــة الش ص ــية املعنوي ــة ،ف ــورد يف امل ــاد ال اني ــة من ـ اآليت (اثني ــا :تتمت ـ اجمل ــالس
ابلش صــية املعنويــة واالســتقالل املــايل ومي لهــا رئيســها أو مــن خيولـ ) .مث أورد املشــرع يف نـ املــاد ()11
ابن (لنــل وحــد اداريــة( )14ش صــية معنويــة ،واســتقالل مــايل واداري .)...ولنــا عل ـ النصــن املتقــدمن
املالح ات اآلتية:
 .2ان االضــافة اجلديــد الــي جــاء هبــا قــانون التعــديل ال ــاين يف عــا  1127إبضــفائ الش صــية املعنويــة
عل جملس اااف ة ،وي حمل ن ر وأتمل ،ذلك ألن املقرر يف ميدان الالمرك ية اإلدارية االقليميـة أن
الش صية املعنوية اللنح اال إىل الوحدات اإلدارية وكما ن عليها املشرع يف املاد ( )11يف أعاله،
أمـا اجملـالس االيـة –أا كانـت تسـميتها -فـال لـنح هـ ه الش صـية القانونيـة ،ويرتتـ علـ ذلـك إن
حــل ه ـ ه اجملــالس  -يف حــال مــنح الش صــية املعنويــة للوحــدات اإلداريــة دون اجملــالس الــي ل لهــا-
ســو لــن يــؤثر عل ـ حيــا واســتمرارية الوحــدات اإلداريــة ،واحلنــم ذات ـ يف حــال انتهــاء العضــوية يف
ه ه اجملالس ألي سب كان( .)13أما اُاه مشرعنا فهو يؤدي اىل نتائ معاكسة لاما ملا هو مستقر
علي من مبادئ الالمرك ية االدارية االقليمية.
 .1بعــد أن أســبج املشــرع الصــفة القانونيــة عل ـ اااف ــة وجملســها كمــا هــو موضــح يف أعــاله ،عــاد وقــرر
منحهم ـ ــا االس ـ ــتقالل امل ـ ــايل ،واإلداري ابلنس ـ ــبة للوح ـ ــد االداري ـ ــة ،وه ـ ـ ان النص ـ ــان النؤي ـ ــد املش ـ ــرع
خبصوصها ونعدتا ت يد يف األحنا لـيس اال ،ذلـك ألن مـن النتـائ القانونيـة الـي ترتتـ علـ مـنح
الش صــية املعنويــة هــو االســتقالل املــايل واإلداري أللــا ستصــبح أهــال الكتســاب احلقــو وااللت ـ ا
ابلواجبات(.)18
ويف ضوء ماتقد يتضح لنا ان املشرع قد أقـا ن امـا خاصـا لالمرك يـة اإلداريـة غـري متفـ مـ األصـول
العام ــة يف ه ـ ـ ا اجمل ــال ،فن ــان جمل ــس اااف ــة بـ ـ لك يف مرك ـ ـ متن ــاقض مـ ـ مب ــادئ الالمرك ي ــة اإلداري ــة
والالمرك ية السياسية ،وان كان الدستور قد املح إىل إن سيمارل عمل وف مبادئ الالمرك ية اإلدارية.
 -16ين ر يف ذلك د .غازي فيصل مهدي :ن اما الفيدرالية والالمرك ية ،املصدر الساب  ،ص .51-67
 -15يقصد ابجملالس :جملس اااف ة وجملس القضاء وجملس الناحية ،وذلـك بداللـة املـاد االوىل مـن القـانون أعـاله البنـود (اثل ـا،
رابعا ،خامسا).
 -(14يقصد ابلوحد اإلدارية :اااف ة -القضاء -الناحية .حبس ن البند (سادسا) من املاد االوىل من القانون أعاله.
 -13د .بنر القباين :القـانون اإلداري يف ارلـي العـري ،جملـة القـانون واالقتصـاد للبحـو القانونيـة واالقتصـادية ،جامعـة القـاهر
– كليـة احلقـو  ،ل ،64ع ،2934 ،6-7ص  .114 ،117 – 112د .ع مـان خليـل ع مـان :التن ـيم اإلداري يف الـدول العربيــة،
القاهر  ،منشورات معهد الدراسات العربية ،2953 ،ص .161
 -18ين ر يف عرض ه ه النتائ د .شاب توما منصور :املصدر الساب  ،ص .91 ،34 – 36

118

اال رصاص الرقايب جمللس احملا ظة عل أعما السلطة ال ضائية العراقية-دراسة حتليلية دية يف ال ا ون  39لعام -1031

املطلب الثاني :التنظيم القانوني لالختصاص الرقابي مليلس املحافظة

يقصــد ابلرقابــة يف فق ـ القــانون العــا جمموعــة الســلطات الــي تســتعملها الدولــة بقصــد ضــمان اح ـرتا
القــانون مــن جان ـ املن مــات اراصــة ،أو محايــة الصــاو العــا يف ه ـ ا اجملــال دون أن ينــون وــا احل ـ يف
االمتناع عن ذلك(.)19
ف ذا كا أما حقيقة قانونية مسلم هبا واملتم لة بتـأثر التن ـيم اإلداري يف أي دولـة بن ـا احلنـم الـ ي
تبنت نصوص الدستور( )71فان تن يم الالمرك ية اإلدارية اإلقليمية سو لن يغيـ عنـ عامـل التـأثري هـ ا،
السيما وان الطبقة السياسية احلاكمة ست هر إرادهتا يف التن يم اإلداري ابألدوات القانونية املتاحة وا مـن
دســتور وتش ـريعات اعتياديــة( .)72وإبلقــاء ن ــر عل ـ نصــوص الدســتور العراقــي نلحــظ ابن ـ م ميــنح جملــس
اااف ـة سـلطة الرقابـة بصــور صـرحية ،ولنـن مــن املمنـن أن نفهـم هـ ا االختصــاص ضـمنا جمللـس اااف ــة
وذلك من خالل ن املاد ( )211ساب ال كر ال ي منح اااف ات الي م تنت م يف اقليم الصالحيات
االدارية واملالية الواسعة مبا ميننها من ادار شؤولا عل وف مبدأ الالمرك ية االدارية وال ي جي أن يـن م
بقــانون ،وابلفعــل صــدر قــانون اااف ــات غــري املنت مــة يف إقلــيم وعــد جملــس اااف ــة الســلطة الرقابيــة يف
اااف ة مبقتض ن املاد ال انية من  ،وك لك نصت املاد السابعة ،البند"سادسا" ،منها عل اختصاص
جملس اااف ة ابلرقابة عل مجي أنشطة دوائر الدولة يف اااف ة لضمان حسن اداء عملها.
وممـا هـو جـدير ابلـ كر إن نطـا االختصـاص الرقــاي هـ ا المينـن أن ميتـد إىل املرافـ واألنشـطة االيــة
مجيعها ضمن احلدود اإلداريـة يف اااف ـة ،وإال كـان ذلـك اعرتافـا مـن املشـرع ابالسـتقالل النامـل للوحـد
اإلداريـ ــة ،بـ ــل البـ ــد مـ ــن التحديـ ــد التش ـ ـريعي للمراف ـ ـ واملصـ ــاو الـ ــي ختـ ــت السـ ــلطات االيـ ــة إبدارهت ـ ــا
ومراقبتها(.)71
وعل ذلك سنبح يف رقابة جملس اااف ة عل اويئات اإلداريـة االيـة وعلـ اويئـات القضـائية .يف
فرعن مستقلن.
الفرع ا  :الرقابة عل اهليئات اإلدارية احمللية
كما أشر سلفا ،ان املـاد السـابعة يف بنـدها"سادسـا"قضـت ابختصـاص جملـس اااف ـة ابلرقابـة علـ
مجي أنشطة دوائر الدولة يف اااف ة لضمان حسن اداء عملها.
ولنـي يتســو للمجــالس االيــة مــن ممارســة دورهـا الرقــاي علـ أمت وجـ تعمــد إىل تقســيم أعضــائها إىل
جلان ختصصية دائمة تراعي يف تشنيلها ختص أعضاؤها لالستفاد من مـ اا الت صـ وتقسـيم العمـل
الـ ي يـوفره ن ـا اللجــان ،إ ضـافة إىل تشـنيل جلــان مؤقتـة أو االسـتعانة بـ وي النفـاءات والنـوادر الفنيــة
 -19د .بنر القباين :الوصاية اإلدارية ،جملة القـانون واالقتصـاد للبحـو القانونيـة واالقتصـادية ،جامعـة القـاهر – كليـة احلقـو ،
ل  ،2981 ،51ص.69
 -71د .ع مان خليل ع مان :املصدر الساب  ،ص .77
 -72د .مصطف حممد موس  :مصدر سب ذكره ،ص .63
 -71ين ر هب ا املعو د .حممد عبد هللا العري :مصدر ساب  ،ص  733ومابعدها.
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املت صصة عندما يتطل العمـل الرقـاي ذلـك( .)77وجملـس اااف ـة يف رقابتـ للهيئـات اإلداريـة االيـة فـان
رقابت ه ه أما أن تتحق عل الرؤساء اإلدارين أو لتد إىل للمجالس االية األخرى ،وكاآليت:
أوال :رقابة جملس اااف ة عل الرؤساء اإلدارين :نقصد ابلرؤساء اإلدارين يف مورد حب نا ه ا كل من
اا ــافظ وأص ــحاب املناصـ ـ العلي ــا الـ ـوارد ذك ــرهم يف ق ــانون اااف ــات غ ــري املنت م ــة يف إقل ــيم .فبالنس ــبة
للمحــافظ جنــد ابن القــانون عــر ااــافظ يف املــاد ( )16ابن (يعــد اا ـافظ ال ـرئيس التنفي ـ ي األعل ـ يف
اااف ة )...وقد خول القانون ااافظ صالحية الوزير امل ت يف اختاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية حب
موظفي الدولة العاملن يف اااف ة( ،)76وقد عدد القـانون يف املـاد ( )72منـ صـالحيات ااـافظ بصـفت
املتقدمة والي مبطالعتها يتضح ان من ه ه الصالحيات مـا يـدخل يف اجلانـ األعمـال اإلداريـة والضـبطية
والرقابية أيضا .ومن خالل ه ه الصالحيات الـي يتمتـ مبمارسـتها ااـافظ ستنصـ رقابـة جملـس اااف ـة
علـ أعمــال ااــافظ ،فأوضــحت املــاد (/3اثمنــا) ابن جملــس اااف ــة لـ ( -2اســتجواب ااــافظ ...بنــاء
علـ طلـ ثلـ اعضــائ وعنــد عــد قناعــة االغلبيــة البســيطة لجوبــة املســتجوب يعــرض للتصــويت عل ـ
االقالة يف جلسة اثنية ويعترب مقاال مبوافقة االغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس )...عل إن الطل املقد
إبقالة ااافظ أو إذا توصل اجمللس ،عل أثر استجواب  ،بتقد التوصية إبقالت فان م ل هن ا طلـ البـد
وأن يستند عل أحد األسباب الي حصرها القانون ابآليت:
أ -عد الن اهة أو استغالل املنص الوظيفي.
ب -التسب يف هدر املال العا .
ج -فقدان احد شروط العضوية.
()75
هـ  -االتال او التقصري املتعمدين يف اداء الواج واملسؤولية .
أما ابلنسبة ألصحاب املناص العليا فقد اُ قانون اااف ات يف البدايـة إىل تعريـف املناصـ العليـا
ابلـ ــا"املـ ــدراء العـ ــامون ورؤسـ ــاء األجه ـ ـ األمنيـ ــة يف اااف ـ ــة وال تشـ ــمل –أي املناص ـ ـ العليـ ــا -رؤسـ ــاء
اجلامعات والقضا وقاد اجلي  ،".وذلك وفقا لن املاد األوىل من القانون ،وما أن جاء التعديل ال اين
لقانون اااف ات يف عا  1127حىت تغـري تعريـف املناصـ العليـا ،فقـد قضـت املـاد ذاهتـا البنـد (اثمنـا)
ابن ـ ـ يقصـ ــد ابملناص ـ ـ العليـ ــا (املـ ــديرون العـ ــامون ومـ ــديرو الـ ــدوائر ورؤسـ ــاء األجه ـ ـ األمنيـ ــة يف حـ ــدود
اااف ــة ،).ويتض ــح م ــن النص ــن ان املشــرع ق ــد عم ــد إىل إلغ ــاء االســت ناء ال ـ ي س ــب وان أورده ابت ــداء،
والنتيجة الي ترتت عل ه ا االُاه التشـريعي –غـري الـدقي  -ان الفئـات املسـت نا سـابقا سـتنون داخلـة
ضمن وصف املناص العليا وابلتايل ستمتد اليهم رقابة اجمللس فضال عن ترشيحهم ملناصبهم من اجمللس
 -77د .حممد حممد بدران :احلنم االي يف اململنة املتحد  ،دار النهضة العربية  ،القاهر  ،2992 ،ص.637
 -76وذلك حبس البند (اثمنا) من املاد ( )72بعد تعديلها مبوج قانون التعديل ال ـاين رقـم  29لعـا  .1127وم ينـن هـ ا
الن موجود يف أصل القانون.
 -75لقـد نصــت املـاد أعــاله ذاهتـا والبنــد نفسـ يف الفقــر ( )1علـ أن (جمللــس النـواب اقالــة ااـافظ ابألغلبيــة املطلقـة بنــاء علـ
اق ـرتا رئــيس الــوزراء لــنفس االســباب امل ـ كور اعــاله ).وه ـ ا يعــين ان ااــافظ ســينون يف حالــة ازدواج يف مســؤوليت  ،اتر أمــا جملــس
اااف ة واتر أخرى أما جملس النواب.
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ذات ـ ولــيس مــن اجلهــات الــي يفــرتض أن ينتمــون إليهــا وظيفيــا( .)74وقــد أشــار القــانون ابن مــن خمتصــات
جملس اااف ة إعفاء اصحاب املناص العليـا يف اااف ـة وذلـك ابألغلبيـة املطلقـة ألعضـاء جملـس النـواب
بناء عل طل مخس عدد أعضائ أو بناء عل اقرتا من ااافظ( ،)73وينون االعفاء ه ا مسـتندا علـ
أحد االسباب الوارد يف أعاله والي اشر إليها فيما يتعل اباافظ(.)78
اثنيا :رقابة جملس اااف ة عل اجملالس االية :يقصد ابجملالس االية جمالس االقضية والنواحي حبس
ن ـ املــاد االوىل البنــد"رابعــا"مــن قــانون اااف ــات غــري املنت مــة يف إقلــيم .ومبــا ان القــانون ،وكمــا أشــر
ســلفا ،عــد جملــس اااف ــة هــو الســلطة التشـريعية والرقابيــة يف اااف ــة ،فـ ن املشــرع بـ لك ينــون قــد مــنح
جملس اااف ة سلطة الرقابة واألشرا عل اجملالس االية يف القضاء والناحية ،وتتجل صور ه ه الرقابة
إب طــة املشــرع مبجلــس اااف ــة اقــوى أدا قانونيــة يف مواجهــة اجملــالس االيــة ،وهــو ســال احلــل وب ـ لك
ينون قد ضمن جمللـس اااف ـة رقابـة فاعلـة علـ مجيـ اجملـالس االيـة ضـمن احلـدود اجلغرافيـة للمحاف ـة.
والقاعد املقرر يف الدول الدميقراطية تتم ل جبواز حل اجملالس االية عل النحو املقرر ابلنسبة إىل اجملالس
النيابية( ،)79وعل ذلك ن القـانون علـ إن (جمللـس اااف ـة حـل اجملـالس االيـة ابألغلبيـة املطلقـة لعـدد
أعضائ بناء عل طل من القائمقا ابلنسبة جمللس القضاء أو مدير الناحية ابلنسبة جمللس الناحية)(،)61
عل إن ه ا احلل اليتم مام تتحق احد األسباب الي تعد خمالفات قانونية تستوج احلل وهي:
 .2اإلخالل اجلسيم ابإلعمال واملها املوكلة إلي .
 .1خمالفة الدستور والقوانن.
()62
 .7فقدان ثل األعضاء لشروط العضوية .

 -74بينت املاد (/3اتسعا) ابن من اختصاصات جملـس اااف ـة ( -2املوافقـة علـ تعيـن أصـحاب املناصـ العليـا يف اااف ـة
ابألغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس ،بعد أن يتم ترشيح ثالثة أش اص من قبل ااافظ خالل مد شهر من اتريخ ترشيحهم).
 -73وذل ــك حبس ـ امل ــاد (/3اتس ــعا) ويالح ــظ ان ه ـ ه امل ــاد ق ــد جعل ــت م ــن اص ــحاب املناص ـ العلي ــا يف حال ــة ازدواج يف
املسؤولية أيضا وذلك حينما بينت ابن الطري ال اين إلعفائهم يتم ل إبقالتهم من الوزير امل ت بناء عل اقرتا ااافظ.
 -78والبـد لنــا مــن اإلشـار اىل ان كــل أمــر إعفـاء ابلنســبة للمحــافظ أو أصـحاب املناصـ العليــا جيـ أن ينــون مســبوقا جبلســة
استجواب ابلنسبة ألي منهم .وهو مايفهم من ن املاد ( )52من قانون اااف ات الي نصت عل أن (كل أمـر فيـ اعفـاء أو إقالـة
املعين).
ورد يف ه ا القانون يسبق جلسة استجواب للش
 -79د .سليمان حممد الطماوي :الوجي يف القانون اإلداري ،القاهر  ،دار الفنر العري ،2992 ،ص .712-711
 -61وفقا لن املاد (/11اثل ا) من القانون أعاله.
 -62أورد املشرع ه ه األسباب يف املاد (/11أوال) من القانون ذات  .عل إن الـن وان مـنح جمللـس اااف ـة حـ حـل اجملـالس
االيــة فان ـ أجــاز ك ـ لك و ـ ه اجملــالس وبضــمنها جملــس اااف ــة أن حتــل نفســها ذاتيــا ،فــورد يف املــاد والبنــد ذاهتمــا ابن (حيــل اجمللــس
واجملالس االية ابألغلبية املطلقة لعدد أعضاء اجمللس بناء عل طل ثل االعضاء يف احلاالت اآلتية .)..وعل مايبدو فان املشرع يف
مسألة حـل اجملـالس – جملـس اااف ـة واجملـالس االيـة االخـرى  -املنت بـة قـد أتثـر إىل حـد بعيـد مبـا هـو مقـرر يف الدسـتور العراقـي لعـا
 ،1115الـ ي جعــل مــن حــل جملــس النـواب حــال ذاتيــا رغــم تبــين الدســتور يف املــاد االوىل منـ الن ــا الربملــاين القــائم علـ مبــدأ تـوازن
السـلطتن التش ـريعية والتنفي يــة .ين ــر يف تفاصــيل ذلــك :علــي ســعد عمـران :حــدود حــل الربملــان –دراســة مقارنــة ،-اطروحــة دكتــوراه،
جامعة اببل – كلية القانون ،1126 ،ص  59ومابعدها.
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الفرع الثا  :الرقابة عل اهليئات ال ضائية احمللية
يقو مبدأ الفصل بن السلطات علـ أسـال إسـناد وظـائف الدولـة الـ ال إىل ثـال هيئـات متميـ
عـن بعضــها ،حبيـ ال ترتكـ ممارســة الســلطة يف جهــة واحـد بــل تــوزع علـ هيئـات متعــدد ومســتقلة عــن
بعضها داخل الدولـة وهـي (التشـريعية ،التنفي يـة والقضـائية) فينـون لنـل منهـا القيـا بوظيفتهـا ابسـتقالل
عــن األخــرات مـ قــدر كــل منهــا وقــف األخــرى إذا ُــاوزت احلــدود املرسـومة وــا ،وهـ ا االســتقالل بــن
الس ــلطات الـ ـ ال يع ــين االس ــتقالل العض ــوي واالس ــتقالل ال ــوظيفي يف ممارس ــة الوظ ــائف املعه ــود لن ــل
منهــا( .)61ومــن النتــائ املنطقيــة للمبــدأ املـ كور أن لــارل الســلطة القضــائية مهامهــا بتطبيـ القــانون علـ
املنازعــات املعروضــة أمامهــا دون تــدخل مــن لــدن الس ـلطتن االخ ـرين( .)67بغــض الن ــر عــن كــون اويــأ
القضــائية مرك يــة أ حمليــة فالقضــاء االــي يتمت ـ مببــدأ اســتقالل القضــاء مســتندا يف ذلــك عل ـ األســال
الدستوري و ا املبدأ(.)66
وختتلــف الــدول يف تن ــيم قضــائها وترتيـ حماكمهــا مبــا يتفـ مـ حاجاهتــا وظــرو كــل منهــا اراصــة،
فنلحظ فيها درجـات متعـدد مـن حمـاكم أول درجـة إىل اسـتئنافية وليي يـة ،كمـا قـد تتعـدد يف البلـد الواحـد
جهات القضاء مابن قضـاء اعتيـادي وإداري ،فضـال عـن اويئـات القضـائية الـي تن ـر بتنـازع االختصـاص
بن اويئات القضائية القائمة( .)65يضا إىل ذلك وجود القضاء الدستوري.
والســلطة القضــائية االحتاديــة يف العـرا تتنــون مــن جملــس القضــاء األعل ـ  ،واانمــة االحتاديــة العليــا،
وحمنمة التميي االحتادية .وجهاز االدعاء العا  ،وهيئة األشرا القضائي واااكم االحتادية األخرى ،الـي
ت ــن م وفق ــا للق ــانون( .)64واويئ ــات القض ــائية االي ــة يف اااف ــات تتن ــون ع ــاد م ــن حم ــاكم االس ــتئنا
االحتادية ،وكل حماف ة تضم حمنمـة اسـتئنا احتاديـة( ،)63الـي تتشـنل مـن اويئـات وااـاكم اآلتيـة (اويـأ
التميي ية ،اويئات االستئنافية ،حماكم البداء  ،حمـاكم األحـوال الش صـية ،حمـاكم املـواد الش صـية ،حمنمـة
العمــل ،حمــاكم اجلنــاات ،حمنمــة االحــدا  ،حمــاكم اجلــنح ،حمنمــة تن ــيم التجــار وحمــاكم التحقيـ )(،)68
ويلحـ مبركـ كــل حمنمــة اســتئنا جمموعــة أقســا هــي (قســم الشــؤون اإلداريــة ،قســم احلســاابت ،منتـ
()69
مدع عا يف كل منطقة فيها حمنمة استئنا (.)51
رئيس االستئنا )  .كما إن يوجد و
 -61د .حممد كاظم املشهداين :الن م السياسية ،بغداد ،املنتبة القانونية ،1118 ،ص .223- 224
 -67د .إبراهيم عبد الع ي شيحا :مصدر ساب  ،ص .793
 -66د .عبد الوهاب العبدول :مسات ـ ــات اااك ـ ــم العليـا يف تعـ ـ ي مبـ ــدأ استق ـ ــالل القضـ ـ ـ ــاء-منـ ـ ــوذج اانـ ـ ــمة االحتادي ـ ــة الع ــليا
بدول ــة االمـارات الع ـ ـربية املت ــحد  ،-حبـ مقـد إىل املـؤلر ال ــاين لرؤسـاء ااـاكم العليـا يف الــدول العربيـة املقـا يف الـدار البيضــاء/املغرب
بتاريخ  ،1122/9/28-23ص .9 ،3
 -65ين ر يف ذلك د .ع مان خليل ،د .سليمان حممد الطماوي :القانون الدستوري ،ط ،1القاهر  ،دار الفنر العـري2951 ،
–  ،2952ص.139-138
 -64وذلك وفقا لن املاد ( )89من الدستور العراقي لعا .1115
 -63ابست ناء بغداد الي تضم حمنمي استئنا .
 -68تن ر املاداتن ( )4-5من تعليمات تشنيالت السلطة القضائية االحتادية رقم ( )2لسنة .1126
 -69تن ر املاد ( )3من التعليمات ذاهتا.
 -51وذلك حبس ن املاد (/15أوال-ج )7-من قانون االدعاء العا رقم  259لسنة .2939
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فضـال عــن وجــود حمــاكم القضـاء اإلداري وحمــاكم قضــاء املــوظفن الــي قسـم املشــرع وجودهــا علـ أربـ
مناط يف العرا  ،حبي يشمل اختصاص كل منطقة منها أك ر من ثال حماف ات ،طبعا ابست ناء إقليم
كردستان(.)52
وابلتعارض م املبادئ الدستورية املسلم هبا اُ قانون اااف ات غري املنت مة يف إقليم اىل منح جملس
اااف ة اختصاصا ابلرقابة علـ أعمـال السـلطة القضـائية ،وذلـك حينمـا نـ يف املـاد (/3سادسـا) علـ
أن من خمتصـات اجمللـس (الرقابـة علـ مجيـ انشـطة دوائـر الدولـة يف اااف ـة لضـمان حسـن اداء عملهـا).
واصبح ن املاد ابلشنل املتقد بعد أن عـدل يف عـا  1127مبوجـ قـانون التعـديل ال ـاين ،وقـد كـان
ال ـ ــن قب ـ ــل تعديل ـ ـ جي ـ ــري وف ـ ـ اآليت (الرقاب ـ ــة عل ـ ـ مجي ـ ـ أنش ـ ــطة اويئ ـ ــات التنفي ي ـ ــة االي ـ ــة ابس ـ ــت ناء
اااكم ،)....وه ا يعين ان املشرع قد الغ ه ا االست ناء وب لك أصبح جمللس اااف ة سلطة الرقابة عل
أعمال اااكم بوصفها ج ء من السلطة القضائية.
والسؤال ال ي يطر هنا هو ما املقصود لنشطة القضاء الي سرياقبها جملس اااف ةق ومـاهي وسـائل
ه ه الرقابةق.
املقصــود لنشــطة القضــاء األعمــال الــي لارســها اويــأ القضــائية االيــة واملتم لــة بتلــك األعمــال الــي
تصدر عن القضاء سواء أكانت بصور أحنا قضائية أ أعمال والئية ،أ أعمال حتضريية ،أ تصـرفات
اختـ ت مــن القضــا بســب مباشــر وظــائفهم ،وكـ لك مايصــدر عــن االدعــاء العــا فيمــا يتعلـ  :ابالهتــا ،
التحقي  ،القبض واحلبس االحتياطي ،وك لك أعمال رجال الضبط القضائي(.)51
أما خبصوص وسائل رقابة جملس اااف ة ،جند ابن فق القانون العا يشري ابن الوسائل العامة الي يتم
اللجوء إليها لرقابة أعمال اويئات ذات التن يم اراص الخترج عن اآليت:
 .2الرقابة عل األعضاء ،وتتم ل ابلقدر عل التعين والع ل والنقل واصدار التعليمات والتوجيهات.
 .1الرقاب ــة عل ـ األعم ــال ،وت ه ــر ابلتفت ــي عل ـ ه ـ ه االعم ــال واملنن ــة القانوني ــة يف التص ــدي عليه ــا
وإلغائها أو احللول حمل ه ه اويأ واصدار القرار املناس (.)57
وابلتأكيد فان جملس اااف ة سيمتن علي ذلك ج ما ابليقن الختال طبيعـة هـ ا اجمللـس والوسـائل
املتاح ــة ق ــانو أمامـ ـ ع ــن طبيع ــة اجله ــة –اويئ ــات القض ــائية االي ــة -املـ ـراد إعم ــال الرقاب ــة عليه ــا .وه ــو
ماسنالحظ تفصيالت يف املبح ال اين.

 -52ين ــر يف تفاصــيل ذلــك د .علــي ســعد عم ـران :القضــاء اإلداري ،اببــل ،منشــورات منتبــة أبــو الطي ـ املتنــيب ،1126 ،ص
.275-277
 -51د .علي سعد عمران :املصدر نفس  ،ص .181
 -57للتفاصــيل حــول ه ـ ه الوســائل ين ــر د .بن ــر القبــاين :الوصــاية اإلداري ــة ،مصــدر س ــب ذك ــره ،ص  42ومابعــدهاG. .
P 58 – 60.،Lescuyer: OP. Cit
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العدد10 :

المبحث الثاني :نظيرة تحليليية فيي رقابية مجليس المحافظية عليى أعميال
السلطة القضائية
تتحقـ للمشــرع ســلطة تقديريــة عنــدما ميــارل وظيفتـ يف ســن الق ـوانن ،وهــي ســلطة تتم ــل حبريت ـ يف
التقدير واالختيار بن جمموعة مبادئ جي أن تنون متفقـة مجيعهـا مـ نصـوص الدسـتور ومضـمون  ،غـري
ان ه ه السلطة يف الوقت ذات ليست مطلقة بل هي قانونية تستهد الوصول إىل الن املالئم واالك ـر
حتقيقا للمصلحة العامة ،فـ ن م حيقـ املشـرع املالءمـة املشـار اليهـا عنـد اسـت دام سـلطت التقديريـة ،عنـد
ذل ــك مين ــن الق ــول ان املش ــرع م مي ــارل وظيفتـ ـ التشـ ـريعية مب ــا يتفـ ـ والدس ــتور( ،)56فـ ـ ذا تع ــرض املش ــرع
الســتقالل القضــاء بتشـري يتضــمن اشـرافا علـ القضــاء مبــا يــؤدي إىل االنتقــاص مــن اســتقالل  ،كــان هـ ا
التشـري ابطــال مل الفتـ للمبــادئ الدســتورية( .)55إذ ان الدســاتري عــاد مــا حتــرص علـ التأكيــد علـ مبــدأ
اس ــتقالل القض ــاء إزاء الس ــلطة التنفي ي ــة –املرك ي ــة منه ــا واالي ــة -م ــن خ ــالل ال ــن علـ ـ جمموع ــة م ــن
الضما ت ومنها عد جـواز التـدخل يف شـؤون العدالـة أا كانـت صـور هـ ا التـدخل( .)54غـري إن املشـرع
العراقــي قــد وقـ يف حالــة مــن التنــاقض مـ املضــامن الدســتورية اتر ونصــوص القـوانن االخــرى اتر اثنيــة،
وذلــك حينمــا عهــد إىل جملــس اااف ــة ابالختصــاص الرقــاي عل ـ أعمــال اويئــات القضــائية االيــة .وهــو
ماسنعرض يف املطلبن اآلتين.
املطلةةب األول :التنةةاقض الدسةةتور لالختصةةاص الرقةةابي مليلةةس املحافظةةة علةةى أعمةةال
السلطة القضائية

يعد القانون الدستوري األدا القانونية  -السياسية الي تسـع إلقامـة التـوازن يف العالئـ القانونيـة مـن
لدن السلطة السياسية داخل الدولة ( .)53ول لك يعد الدستور القانون األعل يف الدولـة ،الـ ي جيـ أن
تلت بنصوص سلطات الدولة مجيعها ،وان مبدأ أعلوية الدستور مينن أن ينون منصوصا علي يف صل
الوثيقـة الدسـتورية ذاهتــا ،ولننـ قـد يســتنت مـن وجـود فقــر حمـدد يف الدسـتور لنـ املشـرع االعتيـادي مــن
سن قوانن تتعارض م مبادئ أساسية في (.)58
واملشــرع العراقــي حينمــا تنــاول االختصــاص الرقــاي فانـ جــاء ب ـ بصــور متناقضــة م ـ أحنــا الدســتور
العراقــي لعــا  1115ووج ـ ذلــك ي هــر مــن خــالل تعارض ـ م ـ بعــض املبــادئ الدســتورية وم ـ الطبيعــة
الدستورية للقضاء الي تضمنها الدستور وبو عليها احنامها .وهو ماسنبح يف الفرعن اآلتين.
 -56د .سامي مجال الدين :القانون الدستوري والشرعية الدستورية ،ط ،1اإلسنندرية ،منشأ املعار  ،1115 ،ص .248
 -55د .رم ي ط الشاعر :الن رية العامة للقانون الدستوري ،ط ،5القاهر  ،دار النهضة العربية ،1115 ،ص .377
 -54د .ع مان خليل ،د .سليمان حممد الطماوي :املصدر الساب  ،ص .135-136
(54) Zerari Fathi: Le Naissance du Droit Constitutionnel، Journal of Law،Vol 33، No3، university
of Kuwait،2009،p.14.
 -58وقــد تســتنت أعلويــة الدســتور مــن الصــعوبة النســبية يف تغيــري نصــوص الدســتور ،حبيـ ينــون ذلــك التغيــري خمتلفــا عــن تغيــري
القوانن االعتيادية .ين ر يف ذلك:
.p.9.، 1994، Baghdad University Press،S. J. Al - Kadhem: Constitutional and Administrative Law
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الفرع ا  :تناقض اال رصاص الرقايب مأل بعض املبادئ الدسرورية
ملا كان تطبي الدستور حماطا بتحد سياسي كبري يتم ل ابالحنرا يف تطبي نصوص  .ذلـك أن خـر
نصــوص الدســتور وســري احليــا السياســية ،علـ خالفهــا لــيس ابلتصــور املعــدو  ،لـ ا تقتضــي الضــرور فهــم
وإدراك احلــدود الــي يقيمهــا الدســتور الختصاصــات ســلطات الدولــة ( ،)59وابلتــايل فــال مينــن االع ـرتا
بقانونية تصرفاهتا إال إذا كانت ضمن احلدود الدستورية انطالقا من مبدأ علو الدستور( )41السيما السلطة
التشـريعية الــي تعــد أهــم ســلطات الدولــة أللــا تقــو أساســا بســن القـوانن( .)42وقــد جــاء نـ املــاد (/3
سادسا) من قانون اااف ات بعد تعديل ابلقانون رقم  29لعا  1127متناقضا م مجلة من املبادئ الي
تضمنها الدستور يف ثنااه وكاآليت:
أ الً :الرناقض مأل مبدأ الفص بالني الساللطات :لقـد اضـح مـن املسـتقر عليـ يف الفقـ القـانوين ان
الدولـة القانونيــة تســتند ابتــداء علـ مبــدأ الفصـل بــن الســلطات يف تقســيم الوظــائف (التشـريعية والتنفي يــة
والقض ــائية) حبيـ ـ تقس ــم هـ ـ ه الوظ ــائف علـ ـ ث ــال هيئ ــات تس ــتقل ك ــل واح ــد منه ــا ع ــن االخ ــرات
واحد او جهـة واحـد فيجـ أن ينـون
استقالال عضوا ووظيفيا ،وذلك منعا لرتكي السلطة بيد ش
()41
هناك فصل يف اجلهات وفصل يف املهمات ،وما ذلك اال محاية حلقو االفراد وحراهتم  ،وه ا الفصل
المين من وجود وسائل للتعاون واالتصال بن السلطات والقول خبال ذلك يوقف حركة الدولة ويـؤدي
إىل مجوده ــا ،عل ـ ان حق ــو االف ـراد وح ــراهتم التتحق ـ إذا م تفص ــل الس ــلطة القض ــائية ع ــن الس ــلطتن
التشريعية والتنفي ية(.)47
وقد تبو الدستور العراقي لعا  1115مبدأ الفصل بن السلطات بصور صرحية يف املـاد ( )63الـي
قضت ابن (تتنون السلطات االحتادية ،من السلطات التشريعية والتنفي ية والقضائية ،لارل اختصاصاهتا
ومهماهتا عل أسال مبدأ الفصل بن السلطات) .ول ا ينون ن البند (سادسا) حمل البح  ،متعارضا
بصور صرحية واملاد أعاله ذلك ألن (دستور مجهورية العرا لسنة  1115قـد كـرل يف املـاد ( )63منـ
املبــدأ الـ ي عرفت ـ غالبيــة دســاتري العــام وهــو مبــدأ (الفصــل بــن الســلطات) وقــد عــدد هـ ه الســلطات يف
املــاد ذاهتــا ....ورســم لنــل منهــا مهامهــا واختصاصــاهتا بشــنل دقيـ  .ولنــي ننــون أمــا التطبيـ الســليم
ألحنا ه ه املاد واملبدأ ال ي أتسست علي  ،يل أن تتوىل كل سلطة من ه ه السلطات القيا مبهامها
وممارسة صالحياهتا كاملة وف ما ر وا الدستور فالسـلطة التشـريعية لـارل مهامهـا ...ويف مقدمـة هـ ه
 -59ين ر هب ا املعو د .سعاد الشـرقاوي :القـانون الدسـتوري والن ـا السياسـي املصـري ،القـاهر  ،دار النهضـة العربيـة،1112 ،
ص .128
 -41د .إحس ــان محي ــد املفرج ــي ،د .كط ـران زغ ــري نعم ــة ،د .رع ــد ج ــي اجل ــد  :الن ري ــة العام ــة يف الق ــانون الدس ــتوري والن ــا
الدستوري يف العرا  ،بغداد ،مطبعة دار احلنمة .2991 ،ص .179
 -42د .ع مان خليل ،د .سليمان حممد الطماوي :املصدر الساب  ،ص .231
 -41ولقد عاا العرا يف دساتري العهد اجلمهوري من عا  2985وحىت عـا  ،1116مـن انتفـاء مبـدأ الفصـل بـن السـلطات.
ين ــر د .أبـراهيم طـ الفيــاض :مبــدأ الفصــل بــن الســلطات يف الدســاتري العراقيــة والدســاتري املقارنــة ،يف كتــاب"دراســات دســتورية عراقيــة
حول موضوعات أساسية للدستور العراقي اجلديد" ،كلية احلقو جامعة دي بول ،1115 ،ص  214 ،98-93ومابعدها.
 -(47وه ه هي االفنار ذاهتا الي أشار اليها مونتسنيو يف كتابـ رو القـوانن .للتفاصـيل ين ـر د .علـي صـبيح التميمـي :آفـا
الفلسفة السياسية ،ط ،2بغداد ،دار نيبور للطباعة والنشر.291-292 ،1126 ،
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املها القيـا بتشـري القـوانن االحتاديـة الـي تقتضـيها املصـلحة العامـة ووفقـا للسـياقات الدسـتورية ،وممارسـة
هـ ا االختصــاص والصــالحية يلـ أن ينــون مراعيــا ملبــدأ الفصــل بــن الســلطات ...وأن الينــون مــن بــن
القـ ـوانن ال ــي يش ــرعها جمل ــس النـ ـواب مباش ــر م ــاميس هـ ـ ا املب ــدأ ....وأن التن ــون ماس ــة مبه ــا الس ــلطة
القضائية ...الن يف ذلك تعارضا ...م مبـدأ الفصـل بـن السـلطات املنصـوص عليـ يف املـاد ( )63مـن
الدستور.)46()...
اثنيــا :التنــاقض مـ اســتقالل الســلطة القضــائية :دأبــت األن مــة الدســتورية يف العــام علـ ترديــد مبــدأ
استقالل القضاء والن عل بعض الضما ت الي ُعل من ه ا املبدأ حقيقـة قانونيـة قائمـة ،ومـن ذلـك
الن عل أن القضا غري قابلن للع ل والم مستقلون السلطان علـيهم يف قضـائهم لغـري القـانون والجيـوز
ألي سلطة التدخل يف شـؤون العدالـة ،ذلـك الن السـلطة القضـائية هـي احلاميـة للحقـو واحلـرات ،وهـي
الي تعطي للقانون فاعليت وال اميت ( .)45ويعد مبدأ استقالل القضاء من النتـائ املنطقيـة الـي ترتتـ علـ
مب ــدأ س ــياد الق ــانون ال ـ ي يع ـين خض ــوع ارادات احلن ــا  ،بوص ــفهم م ــن م ـواطين الدول ــة ،حلن ــم الق ــانون
مبفهوم العا ( .)44وتتجل م اهر استقالل السلطة القضائية ابآليت:
 .2االسر م اإلداري :واملتم ل ابستقالل السـلطة القضـائية عـن السـلطة التنفي يـة فيمـا يتعلـ بشـؤون
القض ــا وعمله ــم ،وم ــن مص ــادي ه ـ ا االس ــتقالل :تعي ــن القض ــا وت ــرقيتهم ،نق ــل القض ــا ون ــدهبم،
االشرا عل عمل القضا  ،املساءلة االنضباطية للقضا وعـ ل القضـا ) واملصـادي املـ كور مجيعهـا
جي أن تنون من خمتصات السلطة القضائية لوحدها دون تدخل من ن ريهتا التنفي ية(.)43
 .1االس الالر م امله الالين :أي اس ــتقالل القاض ــي يف اص ــدار االحن ــا والق ـرارات فالقض ــا وه ــم يباش ــرون
أعمال وظيفتهم القضائية فهم الخيضعون يف ذلك اال للقانون وحده دون أي تدخل يف ه ه الوظيفة
من قبل السلطتن االخرين( )48كما ان ال يسو التدخل وتغيري منطو احلنـم أو القـرارات مـن قبـل
أي جه ــة اال ابتب ــاع الط ــر القانوني ــة ابلطع ــن أم ــا اا ــاكم ذات الدرج ــة األعلـ ـ م ــن اانم ــة ال ــي
أصدرت احلنم(.)49

 -46ين ر حنم اانمة االحتادية العليا ابلعدد  /12احتادية اعال  1125/الصادر بتاريخ ".1125/6/26غري منشور".
 -45د .رم ي ط الشاعر :املسؤولية عن أعمال السلطة القضائية ،جملة العلو القانونية واالقتصـادية ،ل ،28ع ،1جامعـة عـن
س –كلية احلقو  ،2934 ،ص .2
 -44د .حيىي اجلمل :الن ا الدستوري يف مجهورية مصر العربية ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،2936 ،ص .252 ،268
 -43حــول ه ـ ا النــوع مــن االســتقالل ين ــر :د .حممــود عــاطف البنــا :الوســيط يف الــن م السياســية ،ط ،1القــاهر  ،دار الفنــر
العــري ،2996 ،ص  ،731-743ديــة بــو خــرص :اســتقاللية القضــاء كضــمانة أوليــة للرقابــة علـ الصــفقات العموميــة ،اجل ائــر ،بــال
سنة طب  ،ص  ،21د .ع مان خليل ،د .سليمان حممد الطماوي :املصدر الساب  ،ص ..138-135
 -48د .حيىي اجلمل :املصدر الساب  ،ص .178
 -49د .عــد ن عاجــل عبيــد :أثــر اســتقالل القضــاء عــن احلنومــة يف دولــة القــانون ،النجــف االشــر  ،مؤسســة النـربال للطباعــة
والنشر ،1118 ،ص .123-124
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اال رصاص الرقايب جمللس احملا ظة عل أعما السلطة ال ضائية العراقية-دراسة حتليلية دية يف ال ا ون  39لعام -1031

 .7االسر م املالايل :الـ ي يعـين أن ينـون للسـلطة القضـائية مي انيـة ماليـة مسـتقلة ،وأن يتمتـ القضـا
بروات تنفيهم لعي حيا كرمية دون الشعور بضغط احلاجة املالية(.)31
وتطبيقا للمبادئ املتقدمة جند ان الدستور العراقي قد ضمنها يف نصوص  ،فقد جاء يف الفصـل األول
املوسـو "احلقـو "مـن البـاب ال ـاين مـن الدســتور املعنـون"احلقـو واحلـرات"نـ املـاد (/ 29اوال) القاضــي
ابآليت (القضاء مستقل ال سلطان علي لغري القانون.).
وب لك ينون املشرع الدستوري قد أوجد ضما للحقو العامة بوصف القضاء مستقال ،الن القضاء
املسـتقل مي ـل واحــد مـن أهـم ضــما ت احلقـو واحلــرات ،والجيـوز للدولـة يف تن يماهتــا امل تلفـة أن تنـ ل
ابحلماية الي توفرها حلقو مواطنيها عن احلدود الدنيا املقبولة بوج عا يف الدول الدميقراطية( .)32مث جاء
الفصــل ال ال ـ وهــو معنــون"الســلطة القضــائية"مــن البــاب ال ال ـ املوســو "الســلطات االحتاديــة"متضــمنا
جمموعة من النصوص الي تن م وجود السلطة القضائية ،وهي االيت:
 .2بينت املاد ( ) 83من الدستور لن (السلطة القضائية مستقلة وتتوالها اااكم عل اختال أنواعها
ودرجاهت ــا وتص ــدر أحنامه ــا وفق ــا للق ــانون) ،و(ي ــن م الق ــانون تن ــوين اا ــاكم وأنواعه ــا ودرجاهت ــا،
واختصاصــاهتا ،)31()...مث ورد يف املــاد ( )89ابن (تتنــون الســلطة القضــائية االحتاديــة مــن جملــس
القض ــاء األعل ـ واانم ــة االحتادي ــة العلي ــا وحمنم ــة التميي ـ االحتادي ــة وجه ــاز االدع ــاء الع ــا  ،وهيئ ــة
األشرا القضائي واااكم االحتادية األخرى ،الي تن م وفقا للقانون.).
 .1جاء يف املاد ( )88لن (القضا مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون ،وال جيوز ألية
سلطة التدخل يف القضاء أو يف شؤون العدالة) .وتع ي ا وـ ا الـنه الدسـتوري ،جـاء يف املـاد ()94
الن عل أن (ين م القانون....كيفية تعين القضـا وخـدمتهم وأعضـاء االدعـاء العـا  ،وانضـباطهم
وإحــالتهم علـ التقاعــد .).وورد يف املــاد ( )93إن (القضــا غــري قــابلن للع ـ ل إال يف احلــاالت الــي
حيددها القانون ،كما حيدد القانون األحنا اراصة هبم وين م مساءلتهم أتديبيا.).
وب ـ لك أســبج املشــرع الدســتوري محايت ـ عل ـ االســتقالل املهــين واإلداري للســلطة القضــائية ليحــول دون
تدخل السلطتن االخرين يف ذلك.
 .7وأتكيدا ملـا أورده املشـرع مـن اسـتقالل السـلطة القضـائية ،فقـد حـدد اجلهـة املسـؤولة عـن إدار شـؤون
اويئات القضائية يف العرا ابلن يف املاد ( )91عل أن (يتوىل جملس القضاء األعل إدار شؤون
اويئات القضائية .وين م القانون طريقة تنوينـ واختصاصـات وقواعـد سـري العمـل فيـ ( .))37ورغـم إن
 -31د .ع مان خليل ،د .سليمان حممد الطماوي :املصدر الساب  ،ص ..138-135
 -32د .صال الدين فوزي حممد :القانون الدستوري ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،1126 ،ص .57
 -31حبس ن املاد ( )94من الدستور.
 -37وتطبيقــا وـ ا الــن الدســتوري صــدر قــانون جملــس القضــاء األعلـ ابلـرقم  221يف عــا  ،1121غــري ان اانمــة االحتاديــة
العليــا تصــدت وـ ا القــانون والغتـ بعــد أن طعــن بعــد دســتوريت وأسســت اانمــة حنمهــا علـ أن (...اصــدر جملــس النـواب القــانون
املطع ــون في ـ  ...بع ــد أن أج ــرى علي ـ تغيـ ـريات جوهري ــة يف مواض ـ عدي ــد جعلت ـ خيتل ــف كلي ــا ع ــن االحن ــا ال ــي تض ــمنها املش ــروع
االصلي ...وبشنل خمالف ألحنا املواد ( )2و (/29أوال) و ( )63و (/41أوال) و ( )81من الدستور .يف حن كان ينبغي اعادتـ
اىل اجلهة الي ارسلت الن ه ه التغيريات تعد حبنم املقرتحات الي تقد من إحدى جلان جملس النواب ..وذلك للوقو عل رأيهـا يف
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املشــرع قــد أحــال إىل القــانون تن ــيم مــايتعل مبجلــس القضــاء األعل ـ  ،فان ـ م ـ ذلــك بــن يف ثنــااه
اختصاصــات العامــة ،ابلــن يف املــاد ( )92عل ـ أن (ميــارل جملــس القضــاء األعل ـ الص ــالحيات
اآلتية:
أوال - :إدار شؤون القضاء واإلشرا عل القضاء االحتادي.
اثنيا - :ترشيح رئيس وأعضاء حمنمة التميي االحتادية ،ورئيس االدعـاء العـا  ،ورئـيس هيئـة اإلشـرا
القضائي وعرضها عل جملس النواب للموافقة عل تعيينهم.
اثل ــا - :اقـ ـرتا مش ــروع املوازن ــة الس ــنوية للس ــلطة القض ــائية االحتادي ــة ،وعرض ــها علـ ـ جمل ــس النـ ـواب
للموافقة عليها.).
ومن خالل التن يم الدستوري املتقد يتضح لنا اآليت:
 .2اُ املشرع الدستوري إىل حتديد اختصاصات جملس القضاء االعل يف جمال االستقالل القضائي يف
اجلوان املهنية واإلدارية واملالية.
 .1وقــد حــدد املشــرع بـ لك اجلهــة امل تصــة ابلرقابــة علـ اجلهــات القضــائية يف العـرا وحــددها مبجلــس
القضاء األعل ذات .
 .7كــان مــن األوىل ،واملشــرع يض ـ خطــة دســتورية متناملــة اجلوان ـ الســتقالل الســلطة القضــائية ،أن
التنــون ســلطة املوافقــة عل ـ تعيــن أعضــاء ه ـ ه الســلطة ،الســيما هبيئاهتــا العليــا ،راجعــا اىل جملــس
الن ـواب ،الن االخــري تغل ـ علي ـ االعتبــارات السياســية أك ــر مــن س ـواها .فنــان االوىل أن تــرتك إىل
اجمللس ذات .
وانطالقا من النصوص الدستورية امل كور يف أعـاله فـاين أرى عـد دسـتورية رقابـة جملـس اااف ـة علـ
أنشطة اااكم يف حدود اااف ة ،ذلك الن اجمللس هو هيأ حملية منت بة إلدار شؤون اااف ة عل وفـ
مبــدأ الالمرك يــة اإلداريــة ومبــا ال يتعــارض م ـ الدســتور والق ـوانن االحتاديــة ،وكمــا هــو معــرو  ،فــأن مبــدأ
الالمرك ية اإلدارية اليعين سوى توزي ممارسة االختصاصات اإلدارية ،الي هي واحد من وظائف السـلطة
التنفي يــة ،بــن اإلدار املرك يــة والوحــدات االيــة املنت بــة لتحقيـ مصــاو أو تلبيــة حاجــات خدميــة حمليــة.
فنيف يتسو جمللس منت من أجـل إشـباع حاجـات حمليـة ذات طـاب خـدمي ،أن يراقـ عمـل سـلطة
مستقلة عضوا ووظيفيا وبن الدستور كالسلطة القضائيةق.
الفرع الثا  :تناقض اال رصاص الرقايب مأل الطبيعة الدسرورية للسلطة ال ضائية
يتنازع الفق القانوين اُاهان يف بيان طبيعة القضاء ،هل هو ج ء من السلطة التنفي يةق أ ان سـلطة
مستقلة تقف اىل جان السلطتن االخرينق وذلك وف البيان اآليت:
التغيـريات املـ كور وعلـ موقـف الســلطة القضــائية مـن املشــروع ،وأخـ رأي احلنومـة ابلنســبة لاللت امــات املاليـة الــي يرتبهــا ....وبـ لك
فان القانون املطعون في فقد سنده الدستوري وما يتطلب واق القضاء يف العرا ...وعليـ قـرر احلنـم بعـد دسـتورية القـانون .)..احلنـم
ابلعدد /83احتادية اعال  1127/وبتاريخ ".1127/9/24غري منشور".
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أوال :القضاء فـرع مـن فـروع السـلطة التنفي يـة :اُـ بعـض الفقـ إىل القـول ابن القضـاء مـاهو اال جـ ء
من احلنومة ،فالقانون الينون ل سوى مرحلتان تا مرحلة التشري ومرحلة التنفي وه ا يعين ان التوجد
ســوى ســلطتان تــا التشـريعية والتنفي يــة ،وقيــا القاضــي ابحلنــم يف املنازعــات املعروضــة أمام ـ امنــا يــدخل
ضــمن اختصاصــات التنفي ـ  ،وملــا كــان مــن املصــلحة إســناد ه ـ ه املهمــة إىل مــوظفن خمتصــن فقــد رؤي
اختيار هيأ خاصة هبم هي هيأ القضاء دون أن تنون سلطة مستقلة بطبيعتهـا ،ف قامـة العـدل يف الدولـة
م هر خمتلف عن ممارسة السياد فيها.
اثنيــا :القضــاء ســلطة مســتقلة بطبيعتهــا :اُ ـ "مونتســنيو"ســابقا وح ـ ى ح ـ وه أك ــر فقهــاء القــانون
الدستوري من بعده ،إىل وجود ثال سلطات يف الدولة وليست اثنتن ،فالقضاء هـو السـلطة ال ال ـة الـي
تقف عل قد املساوا م ن رياهتا التشريعية والتنفي ية ،فاحلنم يف املنازعات يسـب مـن الناحيـة القانونيـة
التنفي ـ  .ولــو اخ ـ ابن القضــاء فــرع مــن الســلطة التنفي يــة ألصــبح القضــا وكــالء عنهــا حينمــون اب هــا
وجيــوز وــا أن التتقيــد بـرأيهم وهـ ه نتيجــة غــري مستســاغة .فضــال عــن ان اختفــاء م ــاهر االســتقالل ،الــي
ســب وان أوضــحناها ،الســيما اإلداريــة منهــا واملهنيــة .ول ـ لك ينــاد أن يتحق ـ االمجــاع عل ـ ان القضــاء
ماهو اال سلطة مستقلة من سلطات الدولة ال ال ( .)36ومن النتائ املهمة يف جمال التميي واملفاضلة بن
الرأين املتقدمن ،إن الرأي االول سيجعل من القضاء مرف إداري عا اتبـ للسـلطة التنفي يـة ،أمـا الـرأي
ال اين ،فنما هو واضح ،فهو جيعل من القضاء سلطة مستقلة عن التنفي ية(.)35
ومن خالل استعراض النصوص الدستورية السابقة اتضح لنا ابن املشرع قد أخـ ابالُـاه ال ـاين الـ ي
جيعل من القضاء سلطة مستقلة بطبيعتها ،وب لك ينون قانون التعديل ال ـاين الصـادر ابلـرقم  29يف عـا
 1127ال ـ ي طــال ن ـ املــاد الســابعة البنــد"سادســا" ،يتنــاقض م ـ طبيعــة الســلطة القضــائية امل بتــة يف
دس ــتور  ،1115ف ــالن س ــي الف الدس ــتور الـ ـ ي جع ــل م ــن القض ــاء س ــلطة مس ــتقلة ع ــن الس ــلطتن
(التش ـريعية والتنفي يــة) مــن الن ـواحي العضــوية والوظيفيــة ،وأنش ـ جملــس القضــاء األعل ـ ليتــوىل الن ــر يف
أعمال السلطة القضائية وب لك فصلها عن السلطة التنفي ية مم لة يف وزار العدل .والتعديل يريد أن يلغي
ذلك كل  ،ل ا فهو ن غري دستوري لتعارض م الن االعل واال حي ورد يف املاد ( )27الن
عل ـ أن (أوال - :يـُ وعـ ُّـد ه ـ ا الدســتور القــانون األ ـ واألعل ـ يف الع ـرا  ،وينــون مل مــا يف أحنائ ـ كافــة،
وبدون است ناء .اثنيا - :ال جيوز سن قانون يتعارض م ه ا الدستور ويُعد ابطال كل ن و يرد يف دساتري
 -36ين ر يف تفاصيل ماتقد  :أدمـار أيسـمان :أصـول احلقـو الدسـتورية  ،ترمجـة عـادل زعيـرت  ،القـاهر  ،املطبعـة املصـرية  ،بـال
ســنة طب ـ  .ص  147ومابعــدها ،د .زهــري شــنر :الوســيط يف القــانون الدســتوري ،ج ،2ط ،7بــريوت ،املؤسســة اجلامعيــة للدراســات
والنشر ،2996 ،ص  .238-234د .ع مان خليل ،د .سليمان حممد الطماوي :املصدر الساب  ،ص  ،.136-137د .رم ي ط
الشاعر :املسؤولية عن أعمال ،املصدر الساب  ،ص .8-3
 -35وقــد كــان القضــاء يف دســتور العـرا لعــا  2931يعــد مرفقــا اتبعــا للســلطة التنفي يــة ولــيس ســلطة مســتقلة حيـ م يســمها
ابلسلطة القضائية بل" القضاء" وجعل مرتبط بوزار العدل .ين ر يف ذلك د .عد ن عاجل عبيد :املصدر الساب  ،ص  31ومابعدها.
وقد أشارت اانمة االحتادية العليا إىل ه ه احلقيقة حينما أشارت (..ان القضاء فقد اسـتقالليت إبلغـاء (جملـس القضـاء) عـا 2933
وأصبح يدار من (جملس العدل) وهو برائسة وزيـر العـدل الـ ي مي ـل السـلطة التنفي يـة .)...قرارهـا ابلعـدد /83احتاديـة 1127/السـاب
االشار إلي .
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العدد10 :

األقــاليم ،أو أي ن ـ قــانوين آخــر يتعــارض مع ـ  ).ومبــا ان ن ـ
الدستور ل لك فهو غري دستوري وابطل.

املــاد الســابعة حمــل البح ـ يتعــارض م ـ

املطلب الثاني :التناقض التشةريعي لالختصةاص الرقةابي مليلةس املحافظةة علةى أعمةال
السلطة القضائية

للتحديد الدستوري لدور القضاء ومنانت يف الدولة أتية يف إبراز عالقـة القضـاء بسـائر السـلطات يف
الدولة ووضع ابلنسبة للن ا السياسي مبجموع ( ،)34وابلتايل فان اعتبار الدستور القضـاء سـلطة مسـتقلة
يف الدستور يعين ان أعضاء ه ه السلطة مستقلون استقالال كامال ،فهم الخيضعون ألية سلطة رائسية من
خـارج نطــا الســلطة القضــائية( ،)33وانطالقـا مــن ذلــك مينــن القــول ابن تن ـيم رقابــة جملــس اااف ــة علـ
أعمال السلطة القضائية االية يف العرا فضـال عـن كونـ غـري دسـتوري فهـو سـينون متنـاقض ،ابلتأكيـد،
مـ نصــوص التشـريعات االخــرى ،ذلــك الن عمــل ااــاكم ورقابتـ خيضـ لنصــوص قانونيــة لــيس مــن بينهــا
ن البند"سادسا"حمل البح  ،السيما بعد تعديل ابلقانون رقم  29يف عا  ،1127وذلك كاآليت:
أ الً :الرنالالاقض مالالأل تشالالريأل لالالس ال ضالالاء :يعــد القــانون الـ ي يــن م الســلطة القضــائية مــن القـوانن
األساســية املنملــة للدســتور ذلــك ان موضــوع يتعل ـ بتن ــيم مســألة دســتورية بطبيعتهــا فتنــون أحنام ـ
مرتبطة بقاعد كلية تتضمنها الوثيقة الدستورية السيما تلك املتعلقة بصون استقالل السـلطة القضـائية مبـا
ينفي مباشرهتا لشؤون العدالة دون تدخل من أية جهة(،)38وقد جاء يف أمر إعاد تشنيل جملس القضاء
رقم  75يف  ،1117/9/28القسم ال ال من  ،بوصف التشري املن م لعمل جملس القضاء األعل الناف
حاليــا( ،)39حتديــد واجبــات جملــس القضــاء األعل ـ يف الرقابــة عل ـ عمــل القضــا ابلــن عل ـ أن تنــون
للمجلس الواجبات اادد التالية:
أ .توفري الرقابة اإلدارية عل مجي القضا ومجي وكالء النيابة ،ابست ناء أعضاء اانمة العليا.
ب .التحقيـ يف االدعــاءات اراصــة بســوء الســلوك وعــد النفــاء املهنيــة الـوارد حبـ أعضــاء ســلك
القضــاء واالدعــاء العــا  ،وكلمــا كــان ذلــك مناســبا ،اختــاذ اإلجـراءات التأديبيــة أو اإلداريــة املناســبة حبقهــم،
ويشمل ذلك عل سبيل امل ال ال احلصر ،تنحية القاضي أو االدعاء العا عن منصب مبا يف ذلك أعضاء
حمنمة التميي  .)...وب لك فان تصرفات القضا ختض لرقابة جملـس القضـاء األعلـ بـن القـانون .هـ ا
من جان الرقابة أما من جان التعين والرتقية فقد بينها القسم ذات من املاد ذاهتا ابلن عل أن:
ج .ترشيح أش اص أكفـاء ،كلمـا لـ االمـر ،لشـغل املناصـ القضـائية الشـاغر أو مناصـ االدعـاء
العا الشاغر والتوصية بتعيينهم.
 -34د .حممود عاطف البنا :املصدر الساب  ،ص .745
 -33د .عبد الغين بسيوين عبد هللا :الوسيط يف الن م السياسية والقانون الدستوري ،االسنندرية ،منشأ املعـار  ،1116 ،ص
.815
 -38د .صال الدين فوزي حممد :املصدر الساب  ،ص .67 ،79
 -39الي ال ه ا التشري ف إللغاء اانمة االحتادية العليا قانون جملس القضاء االعل الساب اإلشار إلي .
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د .ترقية القضا واملدعن العامن وترفيعهم وحتدي مهاراهتم ونقلهم.).
ومــن خــالل النصــوص أعــاله يتضــح لنــا ابن املشــرع يف قــانون اااف ــات م ينــن مصــيبا حينمــا أعطـ
جمللــس اااف ــة االختصــاص بتعيــن اصــحاب املناصـ العليــا يف اااف ــة وبضــمنهم القضــا وإعفــائهم مــن
مناصبهم( ،)81الن ذلك يدخل يف اختصاص جملس القضاء االعل صاح االختصاص االصيل يف ه ا
اجملــال .فضــال عــن ان كــل مــايتعل لمــورهم الوظيفيــة مــن خمتصــات جملــس القضــاء األعلـ  ،وهــو مــا يتفـ
وأحنا الدستور ،وليس جملس اااف ة.
اث ياً :الرناقض مأل تشريأل قا ون الرنظيم ال ضائي :إن الرقابـة علـ األعمـال والقـرارات الـي تت ـ ها
ااــاكم يف الع ـرا ختض ـ لرقابــة حمنمــة التميي ـ االحتاديــة للتأكــد مــن الت ـ ا ااــاكم األدا درجــة بتطبي ـ
أحنــا الق ـوانن عنــد ن رهــا للمنازعــات املرفوعــة أمامهــا .وهــو مــا أشــار إلي ـ قــانون التن ــيم القضــائي رقــم
 241لعا  2939الناف  ،يف املاد ( )21منـ ابلقـول إ َّن (حمنمـة التمييـ هـي اويـأ القضـائية العليـا الـي
لــارل الرقابــة القضــائية عل ـ مجي ـ ااــاكم مــام يــن القــانون عل ـ خــال ذلــك .).واملقصــود ابلعبــار
األخري (مام ين القانون عل خال ذلك) إن هنـاك بعـض ااـاكم الـي الختضـ لرقابـة حمنمـة التمييـ
االحتادية كاانمة االحتاديـة العليـا الـي تنـون أحنامهـا ابتـة بـن الدسـتور( ،)82وااـاكم املرتبطـة مبجلـس
شورى الدولة وهي حماكم قضاء املوظفن وحماكم القضاء اإلداري الي لي أحنامها وقراراهتا أمـا اانمـة
اإلدارية العليا حبس قانون جملس شورى الدولة(.)81
وبـ ـ لك خنل ـ ـ إىل تع ــارض رقاب ــة جمل ــس اااف ــة ألنش ــطة وأعم ــال اا ــاكم ذل ــك الن م ــل هن ـ ـ ا
اختصاص ولد وهو غري ذي حمل ألن عقد مسبقا إىل جملس القضاء األعل واىل حمنمة التميي االحتاديـة
وهو ما يتف وطبيعة عمـل هـ ه اجلهـات الـي ل ـل سـلطة واحـد حبسـ الدسـتور هـي السـلطة القضـائية.
وهـو اختصــاص يتفـ واملنطـ القــانوين ،خبــال مــنح جملــس اااف ــة هنـ ا اختصــاص ينــون متناقضــا مـ
نصوص الدستور والقوانن االحتادية املشار إليها سلفا وم املنط القانوين السليم.
وقد يعرتض معرتض فيقول ان القانون رقم  29لعا  1127م مينح اجمللس أي سـلطة يف الرقابـة علـ
عمل السلطة القضائية .فنرد ابلقول ان هناك أدلة لوجود ه ا االختصاص وهي مستقا من القانون ذات ،
وكاآليت:
 .2لقد كـان قـانون اااف ـات غـري املنت مـة يف إقلـيم ميـنح جملـس اااف ـة وااـافظ اختصـاص رقـاي علـ
مجي الدوائر االية ابست ناء بعضها ومن تلك املست نا اااكم ،وعندما عدل القانون مبوج التعديل
 -81لقد نصت املاد السابعة ابن من اختصاصات اجمللس (اتسعا:
 .2املوافقة عل تعين أصحاب املناص العليا يف اااف ة ابألغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس ،بعد أن يتم ترشيح ثالثة أشـ اص
من قبل ااافظ خالل مد شهر من اتريخ ترشيحهم.
 .1اعفاء اصحاب املناص العليا يف اااف ة ابألغلبية املطلقـة ألعضـاء اجمللـس بنـاء علـ طلـ مخـس عـدد اعضـاء اجمللـس او بنـاء
عل اقرتا من ااافظ وجمللس الوزراء ك لك ح االقالة ابقرتا من الـوزير امل ـت اسـتنادا لألسـباب الـوارد يف الفقـر ( )8مـن
ه ه املاد .).
 -82تن املاد ( )96من الدستور عل ان (قرارات اانمة االحتادية العليا ابتة ومل مة للسلطات كافة).
 -81يف تفاصيل ذلك ين ر د .علي سعد عمران :القضاء اإلداري ،املصدر الساب  ،ص .245 – 247
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ال اين رقم  29يف عا  1127فان ه ا االست ناء الغي ابلنسـبة جمللـس اااف ـة بينمـا بقـي علـ حالـ
ابلنسبة للمحافظ( .)87وه ا يعين منح اختصاص الرقابة حمل البح جمللس اااف ة دون ااافظ.
 .1لقــد عــر املشــرع املناص ـ العليــا قبــل صــدور قــانون التعــديل ال ــاين ابلــا (املــدراء العــامون ورؤســاء
األجه األمنية يف اااف ة ال تشم رؤساء اجلامعات وال ضا وقاد اجلي  ،).وذلك وفقا لـن
املــاد األوىل مــن القــانون ،ومــا أن جــاء التعــديل ال ــاين لقــانون اااف ــات ابلــرقم  29يف عــا 1127
حـىت تغــري تعريــف املناصـ العليــا ،فقــد قضـت املــاد ذاهتــا البنـد (اثمنــا) ابنـ يقصـد ابملناصـ العليــا
(املـديرون العــامون ومــديرو الــدوائر ورؤسـاء األجهـ األمنيــة يف حــدود اااف ـة ،).ومــن خــالل اجلمـ
بن ه ا الن م ن املاد السابعة البند"اتسعا"( )86والن حمل البح يتضح ابن جمللس اااف ة
سلطة التعين يف ه ه اويئات ،وهو ما أشارت ل تصرحيات بعض أعضاء جملـس النـواب ممـن صـوتوا
علـ التعــديل ال ــاين ابن"التعــديل التشـريعي اجلديــد ميــنح احلنومـات االيــة صــالحية اختيــار مســؤويل
اجلهــاز القضــائي"( )85فضــال عــن ســلطة الرقابــة علـ أعمــال اويئــات القضــائية االيــة .وهـ ا يعــين ان
املشرع قد جعل الن عاما يف حنم الرقابة دون أي است ناء يرد عل اختصاص ه ا.
وإىل حــن قيــا املشــرع بتــدارك هـ ا العـوار الدســتوري يف القــانون ف ننــا نتوجـ إىل الســلطة القضــائية يف
العرا واىل مم لها ابلطعن بعد دستورية االختصاص ،حمل البح  ،املمنو جمللس اااف ة واملطالبة إبلغاء
الــن امل ـ كور إلغــاء ج ئيــا يف ح ــدود اختصــاص جملــس اااف ــة يف رقاب ــة أنشــطة ااــاكم ضــمن احل ــدود
اإلدارية للمحاف ة.
الخاتمة
ب عد أن انتهينا من حب نا ه ا فقد ح علينا ت بيت النتائ املست لصة من البح وأهم التوصيات الي
جندها مفيد وكاآليت:
أوالً :النتائج:

 .2ملــا كــان املشــرع الدســتوري العراقــي قــد بــن ارطــوط العامــة يف التن ــيم اإلداري ،ابن ـ يــتم وفقــا ملبــدأ
الالمرك يــة اإلداريــة الواســعة غــري انـ جــاء مبقــدمات غــري دقيقــة وغــري منســجمة م ـ االصــول القانونيــة
العامة ،فقد جاءتنا النتائ متسمة بعد الدقة وعد االنسجا أيضا.
 -87فبقيت املاد (/72رابعا) الي تتحد عن صالحيات ااـافظ كمـا هـي علـ الـرغم مـن وجـود تعـديالت علـ اختصاصـات
الـوارد يف هـ ه املــاد حبيـ كــان واليـ ال جيــري نصــها كــاآليت (االشـرا علـ ســري املرافـ العامــة يف اااف ــة وتفتيشــها مــا عــدا ااــاكم
والوحدات العسنرية واجلامعات والنليات واملعاهد.).
 -86الـي بينــت ابن واحـد مــن خمتصـات جملــس اااف ـة (-2املوافقــة علـ تعيــن أصـحاب املناصـ العليـا يف اااف ــة ابألغلبيــة
املطلقــة لعــدد اعضــاء اجمللــس ،بعــد أن يــتم ترشــيح ثالثــة أش ـ اص مــن قبــل ااــافظ خــالل مــد شــهر مــن اتريــخ ترشــيحهم-1 .اعفــاء
اصحاب املناص العليا يف اااف ة ابألغلبية املطلقة ألعضاء اجمللس بناء عل طل مخس عدد اعضاء اجمللس او بناء عل اقرتا من
ااافظ وجمللس الوزراء ك لك ح االقالة ابقرتا من الوزير امل ت استنادا لألسباب الوارد يف الفقر ( )8من ه ه املاد .
 -85ين ر موق نقاش االلنرتوين حتت عنوان"الربملان مينح اااف ات استقاللية إدارية" www.niqash.org

111

اال رصاص الرقايب جمللس احملا ظة عل أعما السلطة ال ضائية العراقية-دراسة حتليلية دية يف ال ا ون  39لعام -1031

 .1من املبادئ املعتمد يف ظل ن ا الالمرك ية اإلدارية اإلقليمية ،وجود جمالس ل ل الوحـدات اإلقليميـة
تتوىل اشباع احلاجات االية ،وقد أعتمد املشرع ذلـك ،غـري ان هـ ا اجمللـس المينـن وصـف ابنـ يـدار
وف مبدأ الالمرك ية اإلدارية بصور سليمة.
 .7ان منح جملس اااف ة سلطة الرقابة واالشرا عل مجي دوائر الدولة املوجود يف اااف ة ،وو اُاه
غــري حممــود ،فمــن حيــة أوىل م حيــدد املشــرع بعــد تعــديل القــانون يف عــا  1127ماهيــة املرافـ الــي
ســت رج مــن رقابــة اجمللــس لتشــر عليهــا احلنوم ــة االحتاديــة املرك يــة ألن ـ المينــن للمجلــس اال ــي
االشرا عل مجيـ املرافـ االيـة .ومـن حيـة اثنيـة ،وكنتيجـة لإلطـال الـوارد يف اختصـاص اجمللـس
الرقــاي وقـ املشــرع يف القــانون رقــم  29لســنة  1127يف حومــة امل الفــة الصــرحية لنصــوص الدســتور
وذلك حينما منح اجمللس صالحية الرقابة عل أعمال السلطة القضائية.
.2
.1

.7
.6
.5

ثانياً :التوصيات:

إعاد صياغة ن البنـد"سادسـا"مـن املـاد السـابعة ليقـرأ كـاآليت (الرقابـة علـ الـدوائر االيـة ابسـت ناء
هيئات السلطة القضائية ومؤسسات التعليم العايل والبح العلمي والقطعات العسنرية).
إعــاد صــياغة ن ـ املــاد ال انيــة مــن القــانون البنــد"أوال"إبضــافة العبــار اآلتيــة ( ..ول ـ ح ـ إصــدار
األن مة والتعليمات مبا مينن من إدار شؤولا وف مبدأ الالمرك ية اإلدارية .)...وتطبيقا ل لك يعدل
البند"اثل ا"من املاد السابعة ليقرأ كاآليت (اثل ـا :اصـدار األن مـة والتعليمـات لتن ـيم الشـؤون اإلداريـة
واملاليــة .)...لنــي تفســر ســلطة اجمللــس يف التشـري ابلــا ســلطة التشـري الفرعــي أي اصــدار األن مــة
والتعليمات فقط.
إعاد صياغة املاد ( )11لتنون كاآليت (لنـل وحـد إداريـة ش صـية معنويـة ،ووـا يف سـبيل ممارسـة
أعماوــا مــا أييت )...وذلــك حبـ االســتقالل املــايل واإلداري الـ ي كــان يتضــمن الــن ألنـ نتيجــة
منطقية ملنح الش صية املعنوية.
لغرض حتقي االنسجا بن النصوص الدستورية ومبدأ الالمرك ية اإلدارية ال ي تبناه الدستور صراحة
نقــرت عل ـ جلنــة تعــديل الدســتور إلغــاء ن ـ البنــد"خامســا"مــن املــاد ( )211مــن الدســتور وإعــاد
ترتي البنود لتنون أربعة فقط.
إلغــاء نـ املــاد ( )217مــن الدســتور لتعارضــها مـ فحــوى املــاد ( )221مــن الدســتور فضــال عــن
خمالفتها القواعد القانونية العامة الي تن م قواعد تفويض االختصاص ومفهوم العا .

المصادر
أوالً :الكتب:

 .2د .إبراهيم عبد الع ي شيحا :الن م السياسية –الدول واحلنومـات ،-االسـنندرية ،منشـأ املعـار ،
.1117
117

العدد10 :

 .1د .إبـ ـراهيم طـ ـ الفي ــاض :مب ــدأ الفص ــل ب ــن الس ــلطات يف الدس ــاتري العراقي ــة والدس ــاتري املقارن ــة ،يف
كتــاب"دراســات دســتورية عراقيــة حــول موضــوعات أساســية للدســتور العراقــي اجلديــد" ،كليــة احلقــو
جامعة دي بول.1115 ،
 .7د .إحســان محيــد املفرجــي ،د .كطـران زغــري نعمــة ،د .رعــد جــي اجلــد  :الن ريــة العامــة يف القــانون
الدستوري والن ا الدستوري يف العرا  ،بغداد ،مطبعة دار احلنمة.2991 ،
 .6أدمار أيسمان :أصول احلقو الدستورية ،ترمجة عادل زعيرت ،القاهر  ،املطبعة املصرية ،بال سنة طب .
 .5إليــال إنط ـوان اليــال وادوار اليــال :القــامول العصــري (عــري ،إننلي ـ ي) ،الطبعــة التاســعة ،املطبعــة
العصرية ،القاهر .2956 ،
 .4د .داود الباز :الالمرك ية السياسية الدستورية يف دولة اإلمارات العربية املتحد  ،القاهر  ،دار النهضـة
العربية.1111 ،
 .3د .رم ي ط الشاعر :الن رية العامة للقانون الدستوري ،ط ،5القاهر  ،دار النهضة العربية.1115 ،
 .8د .زهــري شــنر :الوســيط يف القــانون الدســتوري ،ج ،2ط ،7بــريوت ،املؤسســة اجلامعيــة للدراســات
والنشر.2996 ،
 .9د .سامي مجال الدين :القانون الدستوري والشـرعية الدسـتورية ،ط ،1اإلسـنندرية ،منشـأ املعـار ،
.1115
 .21د .ســعاد الش ــرقاوي :القــانون الدس ــتوري والن ــا السياس ــي املصــري ،الق ــاهر  ،دار النهضــة العربي ــة،
.1112
 .22د .سليمان حممد الطماوي :الوجي يف القانون اإلداري ،القاهر  ،دار الفنر العري.2992 ،
 .21د .شاب توما منصور :القانون اإلداري ،ك ،2جامعة بغداد.2981- 2939 ،
 .27د .صال الدين فوزي حممد :القانون الدستوري ،القاهر  ،دار النهضة العربية.1126 ،
 .26د .عبد الغين بسيوين عبد هللا :الوسيط يف الن م السياسية والقـانون الدسـتوري ،االسـنندرية ،منشـأ
املعار .1116 ،
 .25د .ع مــان خليــل ع مــان :التن ــيم اإلداري يف الــدول العربيــة ،القــاهر  ،منشــورات معهــد الدراســات
العربية.2953 ،
 .24د .ع مان خليل ،د .سليمان حممد الطماوي :القانون الدستوري ،ط ،1القاهر  ،دار الفنر العـري،
.2952 – 2951
 .23د .عــد ن عاجــل عبيــد :أثــر اســتقالل القضــاء عــن احلنومــة يف دولــة القــانون ،النجــف االشــر ،
مؤسسة النربال للطباعة والنشر.1118 ،
 .28د .عصا عبد الوهاب الربزجنـي ،د .علـي حممـد بـدير ،د .مهـدي اسـن السـالمي :مبـادئ وأحنـا
القانون اإلداري ،بغداد.2997،
 .29د .علي سعد عمران :القضاء اإلداري ،اببل ،منشورات منتبة أبو الطي املتنيب.1126 ،
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 .11د .علي صبيح التميمي :آفا الفلسفة السياسية ،ط ،2بغداد ،دار نيبور للطباعة والنشر،1126 ،
 .12د.غــازي فيصــل مهــدي :نصــوص قــانون اااف ــات غــري املنت مــة يف إقلــيم رقــم  12لســنة  1118يف
املي ان ،بغداد.1118،
 .11حممد حممد بدران :احلنم االي يف اململنة املتحد  ،دار النهضة العربية ،القاهر .2992،
 .17د .حممد كاظم املشهداين :الن م السياسية ،بغداد ،املنتبة القانونية.1118 ،
 .16د .حممود عاطف البنا :الوسيط يف الن م السياسية ،ط ،1القاهر  ،دار الفنر العري.2996 ،
 .15د .حممود حممد حافظ :القرار اإلداري ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،بال سنة طب .
 .14د .مصــطف حممــد موس ـ  :التن ــيم اإلداري بــن املرك يــة والالمرك يــة ،اويئــة املص ـرية العامــة للنتــاب،
.2991
 .13دية بو خرص :استقاللية القضاء كضمانة أولية للرقابة عل الصـفقات العموميـة ،اجل ائـر ،بـال سـنة
طب .
 .18د .نوا كنعان :القانون اإلداري األردين ،النتاب األول ،الطبعة ال ال ة ،عمان.2994 ،
 .19د .كر كشاك  :التن يم اإلداري االي –املرك ية والالمرك ية -ط ،2عمان.2993 ،
 .71د .حيىي اجلمل :الن ا الدستوري يف مجهورية مصر العربية ،القاهر  ،دار النهضة العربية.2936 ،
.2
.1
.7
.6
.5
.4
.3

ثانياً :األبحاث القانونية:

د .بنــر القبــاين :الوصــاية اإلداريــة ،جملــة القــانون واالقتصــاد للبحــو القانونيــة واالقتصــادية ،جامعــة
القاهر – كلية احلقو  ،ل .2981 ،51
د .بن ــر القب ــاين :الق ــانون اإلداري يف ارل ــي العـ ــري ،جمل ــة الق ــانون واالقتص ــاد للبح ــو القانونيـ ــة
واالقتصادية ،جامعة القاهر – كلية احلقو  ،ل ،64ع.2934 ،6-7
د .رم ـ ي ط ـ الشــاعر :املســؤولية عــن أعمــال الســلطة القض ـائية ،جملــة العلــو القانونيــة واالقتصــادية،
ل ،28ع ،1جامعة عن س –كلية احلقو .2934 ،
د .ســليمان حممــد الطمــاوي :أهــم املشــنالت الــي تواجـ البلــدات يف العــام العــري واحللــول املناســبة
وا ،جملة العلو القانونية واالقتصادية ،ل ،21ع ،1جامعة عن س – كلية احلقو .2931 ،
د  .صربي حممد السنوسي :ركن االختصاص يف القـرار اإلداري النـويي والرقابـة القضـائية عليـ  ،جملـة
احلقو  ،السنة  ،72العدد  ،6جامعة النويت.1113 ،
د .عبــد الوهــاب العبــدول :مسات ـ ـ ــات اااكـ ـ ــم العليــا يف تع ـ ـ ي مب ـ ــدأ استقـ ـ ــالل القض ـ ـ ـ ــاء-من ـ ـ ــوذج
اانـ ـ ــمة االحتادي ـ ــة الع ــليا بدول ــة االمــارات الع ـ ـربية املت ــحد  ،-حب ـ مقــد إىل املــؤلر ال ــاين لرؤســاء
اااكم العليا يف الدول العربية املقا يف الدار البيضاء/املغرب بتاريخ .1122/9/28-23
د .غازي فيصل مهـدي :ن امـا الفيدراليـة والالمرك يـة يف دسـتور مجهوريـة العـرا لسـنة  ،1115جملـة
التشري والقضاء ،ع ،2بغداد.1119 ،
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 .8د .حممد عبد هللا العري :ن م اإلدار االية ،جملة القانون واالقتصـاد ،ل ،19ع ،1جامعـة القـاهر ،
.2959
ثالثاً :االطاريح اليامعية:

 .2علــي ســعد عم ـران :حــدود حــل الربملــان –دراســة مقارنــة ،-اطروحــة دكتــوراه ،جامعــة اببــل – كليــة
القانون.1126 ،
 .1مــروان حممــد حمــرول :تفــويض االختصــاص التش ـريعي –دراســة دســتورية مقارنــة ،-اطروحــة دكتــوراه،
جامعة بغداد – كلية القانون.1111 ،
رابعاً :االحكام القضائية:

 .2حنـ ـ ــم اانمـ ـ ــة االحتاديـ ـ ــة العليـ ـ ــا الصـ ـ ــادر ابلعـ ـ ــدد  /12احتاديـ ـ ــة اعـ ـ ــال  1125/الصـ ـ ــادر بتـ ـ ــاريخ
".1125/6/26غري منشور".
 .1حن ــم اانم ــة االحتادي ــة العلي ــا الص ــادر ابلع ــدد /43احتادي ــة 1127/وبت ــاريخ "1126/8/29غ ــري
منشور".
 .7حن ـ ـ ـ ـ ــم اانم ـ ـ ـ ـ ــة االحتادي ـ ـ ـ ـ ــة العلي ـ ـ ـ ـ ــا الص ـ ـ ـ ـ ــادر ابلع ـ ـ ـ ـ ــدد /83احتادي ـ ـ ـ ـ ــة اع ـ ـ ـ ـ ــال  1127/وبت ـ ـ ـ ـ ــاريخ
".1127/9/24غري منشور".
.2
.1
.7
.6
.5
.4

خامساً :الدستور والتشريعات العراقية االخرى:

دستور العرا لعا .1115
قانون االدعاء العا رقم  259لعا  2939املعدل.
قانون التن يم القضائي رقم  241لعا  2939املعدل.
أمر اعاد تشنيل جملس القضاء لعا .1117
قانون اااف ات غري املنت مة يف إقليم رقم  12لسنة  1118املعدل.
تعليمات تشنيالت السلطة القضائية االحتادية رقم ( )2لسنة .1126

سادساً :مواقع االنيرنت:

موق نقاش االلنرتوين حتت عنوان"الربملان مينح اااف ات استقاللية

إدارية"www.niqash.org

سابعاً :املصادر االجنبية( :االنيليرية والفرنسية)

1- S. J. Al - Kadhem: Constitutional and Administrative Law Baghdad
University Press، 1994.
2-Zerari Fathi: Le Naissance du Droit Constitutionnel، Journal of
Law،Vol 33 ، No3، university of Kuwait، 2009.
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Ethics of Tourism
م.م عالء كاظم ابراهيم

()1

Assist.lec. Alaa Kadhim Ibraheem

ملخص البحث
هـ ا املبحـ لتســليط الضــوء فقهيــا علـ واحــد مــن أهــم معــام احليـا وأخصــبها فائــد  ،وهــو الســياحة،
دينيـة كانــت أو عامــة متنوعــة ،و بيــان أحنامهــا وآداهبــا ،أللـا مــن األمــور املبتلـ هبــا غالبــا وال ينــاد خيلــو
منها أو من االرتباط هبا جمال ،وهي اليو من الصناعات احلدي ـة الـي زاووـا االنسـان بـدائيا يف القـد ؛ و
أللا حتتاج اىل تطوير صناعي م فهم فقهي ،حىت يق اإلنسجا بن احلركتن علميا ،إضافة لضرور بيان
مقدار امل اطر الي تنتنف املوضوع.
وم أجد حب ا مستقال سب يف ه ا الباب.
و املبح ـ يق ـ يف م ــدخل وأح ــد عش ــر مبح ــا ،األول :بي ــان مع ــو الس ــياحة ،وال ــاين يف أدل ــة ج ـواز
الســياحة ،و ال الـ  :الســياحة يف الــدعاء ،والرابـ  :الســياحة يف الشــعر و ارــامس :يف بيــان الضــررمن تــرك
السياحة ،و السادل :يف السياحة القسرية ،والساب  :يف رد شبهة الرهبانية يف السياحة ،واثمنها :السياحة
الفنري ــة ،واتس ــعها :م ــا أييت م ــن الفس ــاد يف الس ــياحة ،والعاش ــر بع ــض مع ــام الس ــياحة يف العـ ـرا والع ــام
االســالمي ،واحلــادي عشــر :يف بعــض مســائل الســياحة الفقهيــة ،مث خالــة املبح ـ و مل ـ مــرتجم اىل
االننلي ية و ا املبح .
و أهــم املصــادر الــي رجعــت اليهــا ،تفس ـريأي مح ـ ال مــايل و تبيــان الطوســي و تفســري القمــي والبيــان
للطربسي و صحيح الب اري و تفسري القرطيب و التحفة السنية للج ائري.
 - 2جامعة اهل البيت

/كلية العلو االسالمية.
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Summary Section:

This section to highlight doctrinal on one of the most important features
of life and O_khasbha interest, which is tourism, religious were public or
variety, and a statement of its provisions and literature, because they are
things plagued by often and almost devoid of them or from the link to the
area, which Alliot m of modern industries exercised by primitive man in the
foot; and they need to develop an industrial with a jurisprudential
understanding, even located harmony between the two movements
scientifically, in addition to the need to indicate the amount of risk
surrounding the subject.
I did not find an independent search of the above in this section.
And the section is located at the entrance and a ten Mbgesa, first:
Statement meaning of tourism, and the second in evidence passport
tourism, and the third: Tourism in supplication, and fourth: Tourism in hair
and fifth: in a statement Aldharrmen leaving tourism, and sixth: in tourism
forced,seventh: In response suspicion of monasticism in tourism, eighth:
tourism, intellectual, and ninth: What comes from corruption in tourism, and
tenth: some features of tourism in Iraq and the Islamic world, and eleventh:
in some matters of tourism jurisprudence, then the conclusion section and
a summary translated into English for this section.
And the most important sources that returned reference, Tfseriba the
Hamza and residual indicate Toosy and interpretation of the apical and the
statement of the divine secret, Sahih Al-Bukhari and interpretation of verse
and Sunni masterpiece of Algeria.

مدخل
 وهـي. بصـور واخـرى،السياحة قدميا وحدي اُ من االمور املبتل هبا ك ري من النـال ان م ينـن مجـيعهم
 االمـر الـ ي يسـتدعي،عل اتية كبري من حي الا ترتبط لك ر من جان مـن جوانـ حيـا االنسـان
 ومعلو ان اية جهة،معرفة رأي الشارع املقدل يف مجي ذلك وك ا يف الفروع الي تتفرع من حا املسألة
تُعــو ابألمــور املهمــة احلياتيــة م يـو ُفوتهــا ان افــردت ذوي اختصــاص وانشــأت هيئــات بــل ووزارات وارصــدت
 والدراس ــات املفص ــلة للنه ــوض بواقـ ـ الس ــياحة بع ــد الفـ ـرا م ــن االمل ــا بن ــل م ــا يتعلـ ـ، االمـ ـوال الن ــري
 حــىت غــدت احــدى اهــم،الصــعد
ّ  بــل ودراســة ااثرهــا علـ مجيـ،ابلســياحة كعلــم وفــن و ذو واخالقيــات
املوارد االقتصادية للبلد ومن اهم وسائل التواصل والتالقح احلضاري بن االمم عل الصعيد ال قـايف وكفـ
هبما اتية الما (ال قافة واالقتصاد) ال يناد خيلو من سلطالما روا وال جمال من اجملاالت احليوية واروقة
. العي واحليا من اجل ذلك كان ه ا املبح
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معاني السيارة
السياحة لغة( :ال هاب يف االرض للعباد والرته  ،وسا يف االرض يسيح سـياحة وسـيوحا وسـيحا
أي ذه  .قال ابن يل :املسيح من العباء ال ي في حدد واحد بيضاء واخرى سوداء ليست بشـديد
السـواد وكــل عبــاء مســيح ومســيحة ،ومــام ينـن حــدد فهــو كســاء ولــيس بعبــاء ،وبــرد مســيح خمطــط)(،)1
والســيح املــاء ال ــاهر اجلــاري علـ وجـ االرض .مــن ســيح ،يعــين اجلــران واالســتمرار ،الســائحون يف قــول
اهــل اللغــة مجيعــا صــائمون ( .)7قــال اجلـوهري :ســا يف االرض يســيح ســياحة وســيوحا وســيحا وســيحا ،
أي ذهـ وانســا ابلـ أي اتسـ ( ،)6الســيح مصــدر قولــك ســا املــاء ســيحا اذا جــرى علـ وجـ االرض
ويطل ايضا عل املاء اجلاري ،ومن الساحة املتس (.)5
السياحة اصطالحا :سائح مهاجر هـاجر مهـاجر مـن البلـد وعنـ خـرج منـ اىل بلـد اخـر( .)4جـال يف
البالد للتن ه او التفرج او غري ذلك ،املتجولون يف البالد بقصد االطالع واالستمتاع(.)3
الســياحة شــرعا :قيــل للصــائم (ســائح) ألن ـ يس ــتمر يف االمســاك عــن الطعــا والش ـراب كمــا يس ــتمر
الس ــائح يف االرض( ،)8ألن ال ـ ي يس ــيح يف االرض متعب ــد يس ــيح وال زاد ل ـ وال م ــاء فح ــن جي ــد يطع ــم،
والصائم ميضي لاره ال أيكل وال يشرب شيئا فشب ب .
( :سياحة امـي
وقال تعاىل([ :فسيحوا يف االرض)( ،)9أي سريوا فيها امنن حي شئتم .وقال
الغ و واجلهاد) .ويف احلدي الشريف( :كان من شـرائ عيسـ عليـ السـال السـيح يف الـبالد) ،وفيـ مـن
اوص ــا االم ــا عليـ ـ الس ــال (للعاب ــد) س ــياحة اللي ــل وس ــياحة النه ــار ( .)21وق ــال الفراهي ــدي(يف معـ ـو
الس ــياحة)[ :الـ ـ هاب يف االرض للعب ــاد  ،احل ــدي ( .اولئ ــك ائم ــة او ــدى ليسـ ـوا ابملس ــاييح) ،أي الـ ـ ين
 ،يف
يســيحون يف االرض ابلنميمــة والشــر ( .)22وك ـ لك قــال ابــن ســال ( )21ومن ـ املســيح ابــن مــر
بعــض االقاويــل كــان ي ـ ه يف االرض فأينمــا ادرك ـ الليــل صــف قدمي ـ وصــل حــىت الصــبا  ،فــاذا كــان
ك لك فهـو مفعـول مبعـو فاعـل( [ .)27ويف احلـدي ( :ال سـياحة يف االسـال ) ،واملسـيا الـ ي يسـيح يف
 - 1اب ــن من ــور  ،لس ــان الع ــرب ج 1ص ، 697ال بي ــدي  ،اتج الع ــرول ج 1ص ، 748ل ــويس معل ــو  ،املنج ــد يف اللغ ــة
ص.748
 - 7ابن من ور  ،لسان العرب ج ، 691 1الطرحيي  ،جمم البحرين ج 1ص.248
 -6اجلوهري  ،الصحا  ،ج 2ص 733ماد سيح.
 -5ابن من ور  ،لسان العرب ج 1ص.691
 -4لويس معلو  ،املنجد يف اللغة ص.855
 -3لويس معلو  ،املنجد يف اللغة ص.748
 -8اب ــن االث ــري  ،النهاي ــة ج 1ص ، 676الطرحي ــي  ،جممـ ـ البحـ ـرين ج 1ص 645الطوس ــي  ،التبي ــان يف تفس ــري الق ـ ـران ج21
ص ، 63الطربسي  ،جمم البيان ج 21ص.51
 -9اية  1سور التوبة.
 -21الطرحيي  ،جمم البحرين ج 1ص.645
 -22الفراهيدي  ،العن ص.131
 -21ابن سال  ،غري احلدي ص.647
 -27ابن من ور  ،لسان العرب ج 1ص.697
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االرض ابلنميمــة والشــر ،وك ـ لك احلــدي عــن امــري املــؤمنن علــي بــن اي طال ـ عليهمــا الســال (ليس ـوا
ابملســاييح وال ابمل ـ اييح الب ـ ر) ( .)26قــال ابــن االثــري :اراد بـ ـ (ال ســياحة يف االســال ) ،مفارقــة االمصــار
وســنو ال ـرباري وتــرك شــهود اجلمعــة واجلماعــات ،وقيــل اراد ال ـ ين يســيحون يف االرض ابلشــر والنميمــة
واالفس ـ ــاد ب ـ ــن الن ـ ــال( .)25ق ـ ــال تع ـ ــاىل (س ـ ــائحات)(( ،)24الس ـ ــائحون)( )23والس ـ ــائحات ،الص ـ ــائمون و
الصــائمات .وقيــل هــم الـ ين يــدميون الصــيا  ،وهــو ممــا يف النتـ االول( .)28وعلـ كــل حــال ي هــر وجـ
االشرتاك اللف ي يف السائح فيما يلي :الصائم املتجول يف البلدان والرباري ويف املاشي ابلنميمة والشر بن
النال وجهة االشـرتاك املـاد  ،السـن ،واليـاء ،واحلـاء ،ومالح ـة الـم مجيعـا جيـرون يف شـيء كاملـاء السـيح،
الســائح ،جيــري عل ـ وج ـ االرض يف مســاحة واســعة وذلــك (النمــا ) جيــري يف النــال والصــائم جيــري يف
صـيام والــدوا عليـ والقمــاش جــرت فيـ اريــوط فهـو مســيح مبعــو مفعــول .وي هــر ايضــا الســياحة املنهــي
عنهــا يف احلــدي الش ـريف هــي الرهبانيــة والتقشــف وهج ـران النــال وعــد حضــور مجعــتهم ومجــاعتهم ،او
تعاىل(:مشــاء بنمــيم)( .)29واملالحــظ ان يف قولنــا ســياحة دينيــة اجتمــاع املعــو
املشــي ابلفســاد فــيهم ،قــال
ّ
الــديين للفــظ (ســياحة) وهــو النــون يف طاعــة هللا ســبحان دائمــا م ـ لفــظ دينيــة الــي هــي بيــان لش ــنل
السياحة ليي ا وا عن السياحة الرتفيهيـة فهـو مـن قبيـل ذكـر ارـاص بعـد العـا كقولـ تعـاىل( :فاكهـة وخنـل
ورمان)( .)11او هي أتكيد كقولنا دينية دينية.
الفصل االول :ادلة جواز السيارة وإبارتها
االول :القران الكريم:

ا الً:اآلايت الدالة ابللف ا ر اقاته.
اال ىل :قوله تعاىل( :السائ ون الراكعون) .
وجـ ـ الدالل ــة بع ــد التس ــليم ان للف ــظ ظه ــورا يف الص ــيا أي الص ــائمون الراكع ــون ،بض ــميمة احل ــدي
الش ـريف ال ـ ي يبــن ان الســائح هــو الصــائم وال ـ ي مــر ذكــره ،اال ان ل ـ ظهــورا اخ ـرا مــن ابب االش ـرتاك
اللف ي ،وهو ال ي يسيح يف االرض ،والسيا ايضا يدل علي اذ ذكر سبحان بعـد العبـاد انواعـا اخـرى
مــن االعمــال الصــاحلات ومعلــو ان العبــاد تشــمل الصــيا فتنــون عبــار الســائحون دالــة علـ معــو اخـرا
دفعا للتنرار ،قال تعاىل( :التائبون العابدون احلامدون السـائحون الراكعـون السـاجدون اآلمـرون ابملعـرو
والنــاهون عــن املننــر واحلــاف ون حلــدود هللا وبشــر املــؤمنن) .وفيهــا ك ـ لك وبــنفس الــدليل الراكعــون يعــين
()13

 -26اجلوهري  ،الصحا ج 2ص.733
 -25ابن االثري  ،النهاية يف غري احلدي ج 1ص.671
 -24اية  5سور التحر .
 -23اية  221سور التوبة.
 -28ابن من ور  ،لسان العرب ج 1ص.697
 - 29االية  22سور القلم.
 -11اآلية  48سور الرمحن.
 -)1-2( -12اية  221سور التوبة.
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اراشعون ،والساجدون اراضعون وه ا ال يدف (كما بينا) ان ينون املقصود الصائمن املصلن اآلمرين
ابملعرو  ...وه ا يدل عل كون السياحة للمقاصد ارريية حممود كطل العلم(.)11
الثا ية :قوله تعاىل( :سائ ات)(.)11
وهنـا ايضــا ي هــر اللفــظ وهـو يف ســيا املــد واملـراد بـ العمــل الصــاو الـ ي ينشـغل بـ املــؤمن وجيــري
في  ،ومن السياحة يف االرض بقصد ارري والرب ،وألن ذكـرت قبلـ العبـاد  ،فتبـن انـ ال يـراد بـ خصـوص
الصــيا وان م ميتن ـ ان ينــون ك ـ لك فاالش ـرتاك اللف ــي ال حيصــر امل ـراد يف معــو واحــد كمــا ذه ـ الي ـ
املفسرون حدي ا ،كآية هللا الدكتور صادقي طهراين حي ان بن يف مقا شرح لقول تعـاىل( :واملطلقـات
يرتبصــن لنفســهم ثالثــة قــروء)( . )16ان امل ـراد ابلقــرء الطهــر مــر واحلــيض مــر وملــا م يقــم الــدليل عل ـ اراد
واحد منهما بعين  ،فاالحتيـاط اجلمـ بينهمـا ألنـ مـراد املـوىل حينئـ و ان املـراد الطهـر والقـرء معـا وكـ ا فيمـا
حنن في فلما م يقم الدليل عل ان السائحات هو خصـوص الصـائمات ،وال مينـن صـرف عـن معنـاه ذاك
فاملراد الصائمات املهاجرات يف هللا سبحان .
وي هر ايضا ان من قبيل اذا اجتمعا افرتقا واذا افرتقـا اجتمعـا فنلمـا جـاء لفـظ سـائح يف مجلـة واحـد
لوحـده فينــون اجتمـاع املعــاين فيـ  ،وكلمـا فصـل ابلتعـداد لألعمــال اخـ معنـاه الـ ي وضـ لـ يف اجلملــة،
كالصــيا  ،او خصــوص التج ـوال يف االرض ،وم ــال اذا قــال تعــاىل( :مســلمات مؤمنــات قانتــات اتئبــات
عابــدات ســائحات ثيبــات وابنــارا) ،وهــي اآليــة الــي حنــن بصــددها فالتفصــيل واضــح ألف ـراد امل ـرأ املؤمنــة
املمدوحة ولفظ مسلمات ال يدل عل ما يدل علي لفظ مؤمنات اللما اجتمعا فافرتقا فاألوىل تدل عل
جمـرد النطـ ابلشــهادتن وال انيــة تـدل علـ اك ــر مــن ذلــك يف شـد االميــان واســتقراره يف القلـ  ،و بـ لك
ايضا ال تدل سائحات عل خصوص الصائمات بل عل اعم من ذلك فالصـائمات يـدخل مفهومهـا يف
لفظ العابدات ال ي سب لفظ السائحات ،في هر السائحات يف املهاجرات وألن يف مقا املد  ،في رج
الس ــائح ابلش ــر والنميم ــة وم ــا اىل ذل ــك م ــن الرهباني ــة او هج ـ ـران مجاع ــة املس ــلمن ،وال خيف ـ ـ أن لف ــظ
(السائحون) ،وك ا (السائحات) يدل عل نفس املعو وقد تقد بيان .
الثالثة :قوله تعاىل ( :سي وا يف االر اربعة ا هر)(.)15
وقــد مــر بيالــا وان امل ـراد ابلســياحة هــو التنقــل ابألرض واطرافهــا ولــو كــان ممنوعــا عل ـ حنــو احلرمــة او
النراهة ملـا اابحـ هللا سـبحان للم ـاطبن .فـان قلـت :ان امل ـاطبن مشـركون واآليـة ال ختاطـ املسـلمن
 -11املازندراين  ،شر اصول النايف  ،ج 1ص 562اجمللسي  ،البحار ج 44ص.754اامودي  ،حممد البـاقر  ،لـ السـعاد
 ،ج 7ص ، 626قـال السـائحون :اجلـارون او السـائرون يف االرض يف اداء واجـبهم مـن تبليـج احنـا او اصـال بـن اجملتمـ او عيــاد
مريض او قضاء حاجة  ،الطربسي الفضل بن احلسن  ،جمم البيـان  ،ج 5ص ، 272قـال يسـيحون يف االرض فيعتـربون بعجائـ هللا
تعاىل  ،ارطي البغدادي  ،امحد بن علي  ،الرحلة يف طل احلـدي  ،قـال السـائحون هـم طلبـة احلـدي  .ال مـايل  ،ابـو محـ تفسـري
اي ال مايل ص.296
 -17اآلية  5سور التحر .
يف قم املقدسـة سـنة  ، 2986ولـ تفسـري (الفرقـان
 -16اية  118سور البقر ( .حضرت تفسريه يف جام االما السجاد
يف تفسري القران) وهو ثالثون جملدا.
 - 15سور التوبة  ،اآلية 1
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يقال :ان موضوع اآلية جواز التنقل يف االرض وكون الفاعل مشـركا ال مينـ ممارسـة املبـا  ،وهـو التنقـل يف
اطـ ـرا االرض ومناكبه ــا .ف ــان قل ــت :االم ــر ي ــدل علـ ـ الوج ــوب ولع ــل اآلي ــة اتم ــرهم .فني ــف نس ــتفيد
االابحــة .يقــال :كــان الســيح مباحــا فبقــي عل ـ اابحتـ وال يهمنــا ان كــان وامــرهم او ال فهــو متوج ـ وــم ال
للمس ــلمن ،فض ــال ع ــن ان اآلي ــة يف مق ــا التهدي ــد ول ــيس االجي ــاب فه ــم ممهل ــون اىل اربع ــة اش ــهر ض ــمن
عهودهم وعقودهم م املسلمن فبعدها مين املشـركن مـن التنقـل لقصـد احلـرب والشـر ووـم ان يرجعـوا اىل
مأمنهم خالل املد ووم ان يسيحوا يف االرض اربعة اشهر.
وابلتايل فان املشرك ال ميت ل ألمر هللا تعاىل سواء كان ابلوجوب او ابحلرمة او حـىت ابإلابحـة ولـ ا فـال
يعقــل ان هللا ســبحان اوج ـ علــيهم الســيح يف االرض ،وامنــا يعقــل ذلــك يف ح ـ املســلم ال ـ ي امــن ابهلل
تعاىل فصح من االمت ال ألوامره ونواهي واما ظهور االابحة للسياحة يف اآلية املباركة فهـو لألصـل وم يقـم
عل منع نصف اآلية تؤكد ه ا االصل اىل حن للمشركن أي بعد اربعة اشهر.
()16
الرابعة :قوله تعاىل( :ان هللا يبشرك بكلمة منه ا ه املسي عيس بت مرمي) .
وج ـ الدالل ــة ان ـ وص ــف ق ــا مق ــا االس ــم مث ت ــاله ا ـ علي ـ الس ــال  ،ول ــوال ان ـ مم ــدو يف س ــياحت
ابلصاحلات كما مر معناه ملا وصف ب .
وقول تعاىل( :ا قتلنا املسيح)(.)13
وقول تعاىل( :امنا املسيح عيس بن مر رسول هللا)(.)18
وقول تعاىل( :لن يستننف املسيح ان ينون عبدا هلل)(.)19
وقول تعاىل( :لقد كفر ال ين قالوا ان هللا هو املسيح)( .)71وه ه اآلية ذكرت مر .
وقول تعاىل( :وقال املسيح ا بين اسرائيل)(.)72
وي هر ب لك:
 .2التأكيد عل استعمال الوصف املاد لعيس بن مر عل نبينا وال وعلي الصال والسال .
 .1الا صفة حمببة حمبوبة عند هللا سبحان .
 .7ان املسيح ليس عنده رهبانية و الهوتية كهنوتية ،حلولية ومـا يشـبهها فهـو لـيس هللا سـبحان وال ابـن
هللا ،وال يس ــتننف يف عبادتـ ـ وس ــياحت ابلـ ـ ات ان ين ــون عب ــدا غ ــري مس ــتنرب وال متن ــرب ،خالص ــا
للمعبود االحدي هللا سبحان .
اث ياً :االسردال ابآلايت الشريفة الداالت عل امل صد لفاظ ا رى ري لف السياحة
اال ىل :قوله تعاىل ( :سري ا يف االر ا ظر ا كيف كان عاقبة املك بني)(.)11
 - 14سور ال عمران اية .65
 -13اآلية  253سور النساء.
 -18اآلية  232سور النساء.
 -19اآلية  231سور النساء.
 -71اآلية  23سور املائد .
 - 72اآلية  31سور املائد .
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وج الداللة واضح يف طل السري يف االرض والتنقل والتجوال بن اطرافها بقصد االعتبار والع ة مما
اصاب االقوا السابقن ومدلم ومسـاكنهم ،وهـل هـ ا اال السـياحة يف االرض ألحـد أهـم املقاصـد اررييـة
واألعمال الصاحلة ليتعظ املتع ن ،وقد ذكرت اآلية مراتن.
()11
الثا ية :قوله تعاىل( :ق سري ا يف االر ا ظر ا كيف بدا املق) .
وهـ ه ايضــا دعــو اخــرى للســياحة بقصــد الدراســات العلميــة واحلـ ال ــاهر عليهــا ،وهبــا يتأكــد لــيس
فقط اابحة السياحة بل استحباهبا.
()14
الثالثة :قوله تعاىل( :ق سري ا يها ليايل اايماً آمنني) .
وجـ الداللــة واضــح يف اســتحباب الســياحة و النــدب اليهــا ،فضــال عــن اابحتهــا ،واملالحــظ هنــا فــتح
الدعو اليها لتنون ليال او لارا ،حىت تعم ال مان كل وال تقتصر احلركة السياحية عل الليل فقط او عل
النهار فقط.
وهناك مجلة من اآلات الشـريفات تبـن املقصـود مـن السـري والسـياحة ،فمـر لين ـروا كيـف كـان عاقبـة
املن بن( ،)75ومر لين روا كيف بدأ ارل (.)74
وم ــر لين ــروا كي ــف ك ــان عاقب ــة ال ـ ين م ــن ق ــبلهم( .)73بص ــور عام ــة وم ــر لين ــروا كي ــف ك ــان عاقب ــة
اجملرمن(.)78
وب ـ لك ت هــر الضــرور العلميــة القصــوى املتعلقــة حص ـرا ابلســياحة والــا متعــدد املقاصــد والغــاات،
فدراسة احوال املن بن دراسة يف الفنر املنحر  .ودراسة احوال اجملرمن دراسة يف اجملتمعات يف السلوك
املنحر  ،ودراسة حال االمم دراسة يف اجملتمعات علـ مجيـ احـواوم االقتصـادية والسياسـية واالجتماعيـة
وغريها ،وامنا حيصل ذلك كل ابالستطالع واالطالع عليها.
وهنـ ا يف قولـ تعــاىل( :افلـم يســروا يف االرض فتنـون وــم قلـوب يعقلـون هبــا او آذان يسـمعون هبــا
فالا ال تعم االبصار ولنن تعم القلوب الي يف الصدور)(.)79
والدالل ــة واض ــحة فيه ــا الس ــتعمال الس ــياحة مقدم ــة للحرك ــة الفنري ــة واملناقبي ــة او م ــا يص ــطلح عليـ ـ
ابلبصري  ،فال ي يسري يف االرض مستعمال الفنر لالستطالع وال اد من املعلومات عـن كـل شـيء مـر ،
ومر ان نفس العمل يور صاحب نضجا ورشدا مين عل صـاحب ((املهـاجر ،السـائح ،املتجـول)) عمـ
البصري والغباء ،فيندف ويرتف عن وا اه القران النر عمـ القلـوب ،ومـن هنـا ايضـا مينـن معرفـة حجـم
 -71اآلية  273سور ال عمران.الصايف  ،التفسري الصايف  ،ج 2ص.781
 -77اآليــة  11ســور العننبــوت .الشــهدي  ،حممــد القمــي  ،تفســري كن ـ الــدقائ  ،ج 1ص .174الطباطبــائي  ،املي ـ ان  ،ج6
ص .11الصاحلي الشامي  ،سبل اودى والرشاد  ،ج 21ص.786
 -76اآلية  28سور سبأ .الطربسي  ،جمم البيان  ،ج 8ص.122
 - 75اآلية  22سور االنعا .
 -74اآلية  11سور العننبوت.
 -73اآلية 9سور الرو .
 -78اآلية  49سور النمل.
 -79اآلية  64سور احل .
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االتيــة القصــوى للســياحة اذا ارتبطــت خبصــوص هـ ا العمــل الصــاو أي البحـ والتنقي ـ يف ســري االمــم
وارل وما اىل ذلك(.)61
قول تعاىل( :اُحل لنم صيد البحر وطعام متاعا لنم وللسيار )(.)62
وقول تعاىل( :يلتقط بعض السيار )(.)61
وج الداللة التشجي علـ السـري يف الـرب والبحـر ببيـان حليـة صـيد الـرب والبحـر( ،الـرب يف ايـة اخـرى)،
ومعلــو ان الســيار هــي القافلــة الــي تســري فتقطـ الفيــاين والقفــار امــا ملقصــد لــائي او مقصــد مشــرتك مـ
قصد الطري كالرحالة ماجالن او ابن بطوطة(.)67
وقول تعاىل( :واننم لتمرون علـيهم مصـبحن وابلليـل افـال تعقلـون)( .)66وفيهـا داللـة علـ ان املـار او
الس ــائح ،او القافل ــة التجاري ــة ال ــي ت ــدخل ل ــيال ذه ــااب وص ــباحا اااب او ابلعن ــس ليج ــد اي ــة وعالم ــة م ــن
عالمات الفهم مما جرى عل االمم السابقة وليستفيد استفاد علمية برؤية ااثر قرية سـد الـي دمرهـا هللا
ســبحان واهلهــا امجعــن وهــي اليــو مــن املعــام الســياحية يف االردن يراتدهــا العشـرات مــن الســيا مــن شــىت
احناء العام.
()65
قول تعاىل( :فامشوا يف مناكبها) .
()64
وقول تعاىل( :فنقبوا يف البالد هل من حمي ) .
()63
أي ســريوا يف الــبالد فــان روا هــل مــن خــالص( ،أي) مـ ّـروا  ،وقــال الطوســي :أي فتحـوا مســالك يف
الـبالد بشــد بطشــهم ،فالتنقيـ التفتــيح مبـا يصــلح للســلوك ،مــن نقــض االبنيـة ،ومنـ النقـ الفــتح الـ ي
يصلح للسلك وليس كل فتح نقبا :فالنق نقض موض مبا يصلح للسلوك ،وقال جماهد :نقبوا يف البالد
أي ضربوا يف االرض ضرب جاعل املسالك ابلنق ( ،)68قال امرؤ القيس:
ل ال ال ال ال ال الالد بال ال ال ال ال الالر يف اال ال ال ال ال ال الالاق ح ال ال ال ال ال ال

قال ال جاج :فنقبوا ،طوفوا وفتشوا

رض ال ال ال الالير م ال ال ال الالت الغنيم ال ال ال الالة ابإلايب

()49

()51

 -61الطربسي جمم البيان ج 3ص.241
 -62اآلية  94سور املائد .
 -61اآلية  21سور يوسف.
 -67مــاجالن (فــر و دي)  2681(magalhaesـ ـ  ، ) 2512رائــد برتغــايل اكتشــف املضــي املعــرو اب ـ  ، 2511اول
من دار حول العام  ،قتـل يف الفلبـن (اويـس معـرو  ،املنجـد يف االعـال ص .)519ابـن بطوطـة( :حممـد بـن عبـد هللا)  2716( ،ـ ـ
 ) 2733ولــد يف طنجــة رحالــة  ،طــا يف احنــاء العــام املعــرو واســتغرقت رحالت ـ ال ـ ال زهــاء  19ســنة زار خالوــا افريقيــة وبــالد
العرب واسيا والشر االقص استقر يف فال  ،لـ ((حتفـة الن ـار يف غرائـ االمصـار وعجائـ االسـفار) املعروفـة برحلـة ابـن بطوطـة ،
امتازت ابلدقة يف املالح ة واالمانـة يف الروايـة( .ن ) .ص .5واملتأمـل يف اتريـخ االثنـن لـنفس املصـدر جيـد ابـن بطوطـة سـب مـاجالن
يف رحلت .
 -66االية  278سور الصافات .النليين  ،النايف ج 8ص.169
 -65االية  25سور امللك.
 -64االية  74سور .
 - 63القمي تفسري القمي ج 1ص.713
 - 68الطوسي  ،التبيان ج 9ص.737
 -69امرؤ القيس  ،ديوان امرؤ القيس  ،ديوان امرؤ القيس ص.68
 -51ال بيدي اتج العرول ج 2ص.691
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وقول تعاىل( :وكـم اهلننـا مـن قريـة بطـرت معيشـتها فتلـك مسـاكنهم م تسـنن مـن بعـدهم اال قلـيال
وكنا حنن الوارثن)(.)52
وفيها مجيعا دعو للتنقل والسفر للتأمل والتعلم ورؤية الدرول العلمية والعملية.
وقول تعاىل( :قل ان روا ماذا يف السموات واالرض)(.)51

وفيهــا دعــو للســياحة الفضــائية يف الســماوات ،كمــا هــي دعــو فنريــة للتأمــل يف من رهــا،
كما يتبن من اآلية التالية:
قول ـ ـ ـ تع ـ ــاىل( :ا معش ـ ــر اجل ـ ــن واالن ـ ــس ان اس ـ ــتطعتم ان تنف ـ ـ ـ وا م ـ ــن اقط ـ ــار الس ـ ــموات واالرض
فانف وا)(.)57
وقول سبحان ( :وعالمات وابلنجم هم يهتدون)(.)56
وفيها بيان واشار اىل السياحة الليلية والنهارية فالعالمات لارية والنجم ليلية.
وق ــال تع ــاىل( :ومــن اجلب ــال جــدد ب ــيض ومح ــر خمتلــف الوال ــا وغرابي ـ س ــود ومــن الن ــال وال ــدواب
واالنعا خمتلف الوان ك لك)(.)55
وابلتأمل يف قول تعاىل ومن النال خمتلف الوان ك لك أي هناك ل بيض وموطنهم اوراب و ل محر
وموطنهم امرينا الشمالية و ل سود وموطنهم افريقيا و ل صفر بداللة (خمتلف الوالا) الن م ج االلوان
يعطي الوا جديد يعر ذلك يف زمـن نـ ول القـران النـر ابلسـياحة والسـفر واال كيـف عـر العـري يف
اجل ير العربية بوجود االمحر يف امرينا الشمالية واالصفريف شر آسيا.
()54
وقول تعاىل( :قال ال ابر حىت ابلج جمم البحرين او امضي حقبا)

وقولـ تعــاىل( :حــىت اذا بلــج مطلـ الشــمس وجــدها تطلـ علـ قــو م جنعــل وــم مــن دولــا
سرت)(.)53
وقول تعاىل( :حىت اذا بلج مغرب الشمس وجدها تغرب يف عن محئة ووجد عندها قوما)(.)58
قال اجمللسي بلج اخر العمار من جان املغرب(.)59
قول ـ تعــاىل( :مث اتب ـ ســببا حــىت اذا بلــج بــن الســدين وجــد مــن دولمــا قومــا ال ينــادون يفقهــون
قوال)(.)41
 -52اآلية  58سور القص .
 -51اآلية  212سور يونس.
 -57اآلية  77سور الرمحن .الصايف تفسري الصايف ج 5ص.222
 -56اآلية  24سور النحل  ،الطوسي  ،التبيان ج 4ص.748
 -55اآلية  18فاطر  ،الطربسي  ،جمم البيان ج 8ص.161
 -54اآلية  41سور النهف.
 -53آلية 91سور النهف.
 -58آلية  84سور النهف.
 -59اجمللسي حبار االنوار ج 21ص.231
 -41اية  97سور النهف.
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قــال اجمللســي يعــين طريقــا اثل ــا بــن املشــر واملغــرب اخ ـ ا مــن اجلنــوب اىل الشــمال حــىت اذا بلــج بــن
السـدين ،بـن اجلبلــن املبـين عليهمـا ســد وتـا جـبال ارمينيــا واذربيجـان وقيـل يف اواخــر الشـمال يف منقطـ
ارض الرتك(.)42
ي هر مما تقد من اآلات املباركات وغريها الن ري مـن اعرضـنا عـن ذكرهـا خمافـة التطويـل ان السـياحة
مستحبة ومندوب اليها مام خيالطها فساد او افساد ،واما اذا كانت لطل العلم والتعلم مبا في النجا من
النريان والفوز ابجلنان فان حنمها يتغري اىل الوجوب النفائي أي ينفي ان ي ه مجاعة لتحصيل ذلك
العلم من اجل نشره بن غريهم ممن تع ر علي ال هاب اىل نفـس تلـك املنـاط فهـو يشـاب موضـوع طلـ
العلم الفقهي ال ي قال عن سبحا ن ( :وما كان املؤمنون لينفـروا كافـة فلـوال نفـر مـن كـل فرقـة مـنهم طائفـة
ليفقهوا يف الدين ولين روا قومهم اذا رجعوا الـيهم لعلهـم حيـ رون)(.)41فوجـوب طلـ العلـم والتفقـ واجـ
كفائي ينفرد ب مجاعة وعل الباقن وجوب التعلم منهم ،وك ا اذا احنصر ه ا العلم ابلسياحة (فرضا) ،ل
عل ـ مجاعــة التفــر لتعلم ـ لتعليم ـ لآلخ ـرين .وب ـ لك يتبــن ابلــدليل االول مــن الق ـران النــر النــدب اىل
السياحة يف االرض.
الثاني :السنة املطهر

ا الً :قال ( :مـن اراد ان ين ـر اىل اد يف علمـ واىل نـو يف فهمـ وابـراهيم يف خلقـ وموسـ يف
مناجات وعيس يف سياحت وايوب يف صربه ببالئ فلين ـر اىل هـ ا الرجـل املقبـل) أي االمـا علـي بـن اي
(.)47
طال
وج الداللة عل االابحة والندب واضح ،ال يقال لعلها ظاهر يف العباد ألن يقال :هي ظاهر ايضا
يف التنقل يف االرض كما املسيح عل نبينا وال وعلي السال وقد تقد بيان ذلك.
اث ياً :قال امري املؤمنن علي يف جواب اليهودي ال ي قال :فـان عيسـ ي عمـون انـ كـان سـياحا
(أي ل فضيلة السياحة) ،قال :لقد كان ك لك ،وحممد كان سياحت يف اجلهاد(.)46
وعلي هبا.
وفي ظهور ان السياحة ممدوحة المتدا عيس والرسول حممد

 -42اجمللسي  ،حبار االنوار ج 21ص.237
 -41اآلية 211سور التوبة.
 -47شاذان بن جربائيل القمي  ،الفضائل ص ، 98اجمللسي  ،حبار االنوار ج 79ص.78
 -46الطربسي  ،االحتجاج ج 2ص.776
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اثلثاً :قال املعلّ بن خنيس( :قلت الي عبـد هللا يومـا :جعلـت فـداك ،ذكـرت ال فـالن ومـاهم فيـ
من النعيم ،فقلت :لو كان ه ا الينم لعشنا معنم فقال :هيهـات ا معلّـ امـا وهللا لـو كـان ذاك مـا كـان
اال سياســة الليــل وســياحة النهــار ولــبس ارشــن واكــل اجلشـ  ،فـ وي ذلــك عنــا ،فهــل رأيــت ظالمــة قــط
صريها هللا نعمة اال ه ه)(،)45
وامنا اضافها (السياحة) اىل النهار الن ال هاب اىل اجلهاد واجلماعة و حنوتا احلركة يف االرض إلجراء
عل ـ
االحنــا علـ ارل ـ (وســائر القصــود الصــاحلات) وحنــوه يقـ يف النهــار غالبــا ،ومحــل ســياحت
الصو بعيد يف ه ا املقا اذ ال مدخل لن ر النعمة في اال ان ينون املراد زجر النفس عنها ،وه ا احلمل
السـياحة يف النهـار (مبعـو الصـو ) ألجـل الرعيـة نعمـة
م قلت منقول عن الشرع ،حي اعترب االمـا
الن فيها زجر للنفس عن اووى .اال ان املراد واضح يف الندب اىل السياحة.
رابعاً :قال رسول هللا ( :سريوا سري اضعفنم) لبيان شنل وهيئة املسافر والسائر للقصود الشرعية
يف االرض( .)44وهو يشمل السياحة.
امساً :وجاء يف احلدي القدسي(( :ا عيس انت املسيح لمـري))( ، )43ألنـ سـائح يف االرض
للعباد وهداية النال وعمل الصاحلات.
سادساً :قا االمام الصادق ( :جلاه سخي ا ض مت سائ خبي ).
أي جاهـل كــر افضــل (ابلتقابــل) مــن عــام خبيــل تعلــم مــن ســياحت وُاربـ او عابــد ســائح يف عبادتـ
ولنن خبيل ال جيود ابملنرمات.
سابعاً :قال سلمان بن غامن :سألين ابو عبد هللا  :كيف تركت الشيعة فقلت :تركت احلاجـة والـبالء
اسرع اليهم من املي اب السري يف ماء املطر ،فقال :هللا املستعان ،مث قال :ايسرك االمر ال ي انت علي ا
مائة الف ،قلت :ال وهللا وال جبال هتامة ذهبا( ،)48فقال من اغو منك ومن اصحابك ما عل احدكم
ولو سا يف االرض أيكل من ور الشجر ونبت االرض حىت أيتي املوت(.)49
وداللــة جـواز الســياحة ونــدهبا حــىت يف اصــع احلــاالت املاديــة مـ احلفــاظ علـ طلـ العلــم وهجـران
الباطل واضح يف منطو احلدي الشريف .ولو م ينن فيها اال الرتويح عن النفس لنانت مستحبة ك ريا
ايضــا لنولــا احــد مصــادي الســاعة الرابعــة ال ـوارد يف احلــدي الش ـريف عــن الرســول  ...(( :وســاعة
يناجي فيها رب  ،وساعة حياس فيهـا نفسـ وسـاعة يلقـ فيهـا اخوانـ الـ ين ينـاجي ،الـ ين ينصـحون يف

 -45املازندراين  ،شر اصول النايف  ،ج 3ص.67
 -44املريزا النوري  ،مستدرك الوسائل  ،ج 8ص.161
 -43املازندراين  ،شر اصول النايف  ،ج 11ص.283
 -48هتامة :منة شرفها هللا تعاىل الفريوز اابدي  ،القامول اايط  ،ص.2611
 -49علي الطربسي  ،مشنا االنوار  ،ص.515
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نفسـ وخيربونـ بعيوبـ وســاعة خيلــو بــن نفسـ وبــن رهبــا فيمــا حيــل وجيمــل فــان يف هـ ه الســاعة عــو علـ
ه ه الساعات))(.)31
الثالث :االجماع

من سا بقصد االجتماع بعام او صاو فال حير علي ذلك وان صد عليـ انـ هـائم ال يقصـد حمـال
(( :وال س ـ ــياحة)) م ـ ــن س ـ ــا يف االرض يس ـ ــيح س ـ ــياحة اذا ذهـ ـ ـ فيه ـ ــا ،اراد
معلوم ـ ــا( ،)32وقولـ ـ ـ
مفارقة االمصار وسنو الرباري وترك شهود اجلمعة واجلماعات(.)31
 ...( :م ــا ك ــان حالن ــا اال سياس ــة اللي ــل وس ــياحة النه ــار) (الـ ـ ي م ــر ذك ــره)،
بي ــان مع ــو قولـ ـ
والسياحة مصدر سا يف االرض يسـيح سـياحة اذا ذهـ فيهـا واصـل مـن السـيح وهـو املـاء اجلـاري علـ
وج ـ االرض وامنــا اضــافها اىل النهــار الن ال ـ هاب اىل اجلهــاد واجلماعــة وحنوتــا احلركــة يف االرض إلج ـراء
( :ان عيس ـ بــن مــر كــان مــن
االحنــا عل ـ ارل ـ وحنــوه يق ـ يف النهــار غالبــا( )37وقول ـ الصــاد
شرائع السيح يف البالد) ،سا يف االرض يسيح سيحا اذا سار وذه فيها ومن املسيح عيس بـن مـر
()36

عن الشيخ الطوسي يف امالي عن ابن خملـد عـن جعفـر بـن حممـد بـن نصـري.عن امحـد بـن مسـرو عـن
حيـىي اجلــالء ،قــال :عــت بشـرا يقـول جللســائ  :ســيحوا ،فــان املــاء اذا سـا طــاب واذا وقــف تغــري واصــفر
( )35وقــال اب ــن معصــو يف الس ــالفة(( :)34لقــد ع ــر الشــيخ البه ــائي بن ــر اس ــفاره و ُوال ـ يف البل ــدان
االسالمية ،حىت قيل :ان امض يف سياحت ثالثن عاما( )33مث استبعد السـيد مهـدي اررسـان ذلـك (اي
السياحة ثالثن عاما) مث ذكر اسفار الشيخ البهائي اىل احلـرمن ومصـر والقـدل الشـريف ودمشـ وحلـ
()38
وكرك والعرا وايران واصفهان ومشهد وهرات وق وين وتربي كل عل التوايل
قال السيد علي خان املـدين يف كتـاب الـدرجات الرفيعـة يـ كر فضـل (أي الفضـل القطـ الراونـدي)،
ان داره حمطــا ُلر ّحــال الغ ـرابء ومــأوى للرحالــة مــن اقطــار العــام ويقصــده اه ـل الفضــل مــن كــل ف ـ عمي ـ
لالس ــتفاد م ــن امالي ـ ـ ومروات ـ ـ (مث يص ــف ق ــائال) س ــا وج ــال ه ـ ـ ا الش ـ ـريف اجللي ــل لس ــماع احل ــدي
واالسـتفاد عـن ارابب الفضــل ،فهـاك ا ـاء بعــض الـبالد الــي سـافرها لتحصـيل العلــم وامالئـ واســتمالئ ،
منة املنرمة ،املدينة املنور  ،النجف االشر  ،كربالء املقدسة ،مشهد الرضا  ،قم املباركـة ،الـري ،آبـ
 - 31املتق اونـدي  ،كنـ العمـال ج ، 5782الـري شـهري  ،ميـ ان احلنمـة ج  1ص  2222الصـدو  ،ارصـال  ،ص515
فيها اضافة (واستجما للقلوب وتفريج وا).
 -32الشريواين  ،حواشي الشريواين  ،ج 1ص.782
 -31الصدو  ،ارصال  ،ص .272
 -37ملازندراين  ،شر اصول النايف  ،ج 3ص.67
 -36املازندراين  ،شر اصول النايف  ،ج 9ص.723
 -35النوري  ،مستدرك الوسائل  ،ج 8ص .161الطوسي  ،االمايل  ،ج 1ص7
 -34ابن معصو  ،سالفة العصر ص 191كما عن لاية الدراية للسيد حسن الصدر ص.62
 -33الصدر  ،لاية الدراية  ،ص.62
 -38حسن الصدر  ،لاية الدراية  ،ص.61
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(آوه) ،ق ـ وين ،بيه ـ ( ،ســب وار) ،قــومس (دامغــان) ،ش ـرياز ،زجنــان ،ســاوه ،اهبــر ،نيســابور ،بغــداد ،احللــة
ومراقدهم مرارا(.)39
الفيحاء ،وغريها وح وزار مشاهد االئمة
وقال السيد حمسن االمن عن ضامر املدين يع ّـر كتابـ ويعرفـ  :وي هـر مـن كتابـ انـ سـا وكتـ يف
الســياحة يف االرض لالطــالع
ســياحت مجلــة مــن االنســاب( ،)81قــال اجمللســي :كــان مــن شـراي عيسـ
علـ عجائ ـ قــدر هللا وهدايــة عبــاد هللا والف ـرار مــن اعدائ ـ ومالقــا اوليائ ـ  ،فنســخ ذلــك يف شــرعنا وقــد
روي( ،ال سياحة يف االسال وسياحة ه ه االمة الصيا )(.)82
وي هر ان املعو ال ي ذه الي اجمللسي هو اوجران للجمعة واجلماعـة واال فـان الـ ي ذكـره هـو مـن
افضـل مـا يسـيح املـؤمن مـن اجلـ  ،مـن االطـالع علـ عجائـ قـدر هللا تعـاىل واودايـة ومـا اىل ذلـك .بــل
ذكر هو عن املريزا عبـد هللا بـن عيسـ االصـفهاين املشـهور ابلتربيـ ي االفنـدي ،قـال( :كـان فاضـال عالمـة
حمققا متبحرا ك ري احلفظ والتتب ( ،حىت يقـول) ،سـا يف اقطـار الـدنيا ك ـريا) وبـ لك يتبـن املعـو املقصـود
ال ي اراده من العبار السابقة( .)81وك ا قـال اجمللسـي قـال عـن صـاح كتـاب (سـالفة العصـر) وقـد مـر
ذكره مد الشهيد ال اين( ،وكـان قـد سـا يف االرض وطـوى منهـا الطـول والعـرض فـدخل احلجـاز والـيمن
واوند والعجم والعرا ون ـم يف ذلـك رحلـة اودعهـا مـن بـدي ن مـ مـا ر ورا )( .)87وكـ ا قـال احلسـيين
عــن بــدر الــدين الطــربي( :مــن اعــال القــرن الســاب او ال ــامن ،مشــتغل ابلنجــو والعلــو الراضــية ،متضــل
فيه ــا ،س ــا اطـ ـرا الع ــام ليج ــد اس ــتاذا ك ــامال يف هـ ـ ه العل ــو فل ــم جي ــد كم ــا ص ــر بـ ـ لك يف مقدم ــة
شرح .)86()..
مت العامة
قال ال هيب عن النوري( :وقد سا النوري اىل الشا ) .
()84
وقال عن اي صاو مفلح( :وقد سا بلبنان يف طل العباد) .
وقال عدي بن ص ر الشامي( :سا سنن ك ري )(.)83
وقال ابن حجر عن ارضر علي السال ( :سا ارضر يف االرض)(.)88
وقال خليفة عن حممد احلارثي السرخسي( :سا اك ر االقاليم لطل احلنمة)(.)89
()85

 -39قط الدين الراوندي  ،كتاب النوادر  ،ص.79
 -81ضامن بن شدقم املدين  ،اجلمل  ،ص.55
 -82اجمللسي  ،حبار االنوار ج 31ص.765
 -81اجمللسي  ،حبار االنوار ج 211ص.21
 -87اجمللسي  ،البحار  ،ج 214ص.241
 -86امحد احلسيين  ،تراجم الرجال ج 2ص.226
 -85ال هيب  ،سري اعال النبالء  ،ج 26ص.31
 -84ن .ج 25ص.85
 -83ن .ج 11ص.761
 -88ابن حجر  ،االصابة ص.169
 -89حاجي خليفة  ،كشف ال نون ج 1ص.2919
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بروح ـ ــي س ـ ــا يف

وق ـ ــال البغ ـ ــدادي ع ـ ــن عف ـ ــان جل ـ ــيب ب ـ ــن عب ـ ــد هللا البغ ـ ــدادي( :الش ـ ــاعر امل ـ ــت ل
البالد)(.)91
وك ا قال عن كوجك امري( :سا البالد)(.)92
وك ا قال عن نصرت افندي( :سا البالد)(.)91
وقال عن االصبهاين نور علي شاه( :سا يف اك ر البالد)(.)97
وقــال اليــال ســركيس عــن ابــن بطوطــة( :ســا يف االقطــار الصــينية والترتيــة واواســط افريقيــة يف بــالد
السودان ويف االندلس مث انقل اىل املغرب)(.)96
وال ين ــاد ُخي ـ ّـرج مع ـ ّـر يف مص ــادر الي ــال س ــركيس او هدي ــة الع ــارفن او اك ــر كت ـ تعري ــف العلم ــاء
كال ريعة للطهراين واالعال لل ركلي حىت مير عليك لفظ سافر ،وسا  ،وتنقل يف البلدان فراج .
يقول حممد هادي االميين( :فان الرجل ال ي سـا الـبالد وانتقـل يف اصـقاع االرض وبالدهـا وبقاعهـا
ووقف عل ك ري من املعار واالشـياء واحتـك ل ل خمتلفـن ينـون اك ـر علمـا واوسـ اطالعـا مـن رجـل
قــروي م ي ايــل قريت ـ وم يتعــد ن ــره دائــر ضــيقة ي ــل حمصــورا فيهــا وال يقــوى فنــره عل ـ اجتيــاز حــدودها
وحميطها)(.)95
وقــال القمــي عــن امحــد بــن اي يعقــوب الناتـ ( :كــان رحالــة حيـ االســفار ،ســا يف بــالد االســال
شــرقا وغـراب ودخــل ارمينيــة ســنة  ،141مث رحــل اىل اونــد وعــاد اىل مصــر وبــالد الغــرب فــالف يف ســياحت
كتاب البلدان ول التاريخ املعرو ابلتاريخ اليعقوي)(.)94
الرابع :العقل

وال نـرا حباجــة لبيــان داللـة العقــل علـ اابحــة السـياحة وحمبوبيتهــا اذ ان مــا تقـد مــن االدلــة ينشــف
عن ذلك.
والعقل النوعي يرى الشيء مبا هو خليا من االغيار ك ري الفائد ع يم املنفعة متنوع ارري قليل الضـرر
او ب ــال ض ــرر يـ ـ كر ،وه ــو م ــا يفعلـ ـ ك ــل عق ــالء الع ــام علـ ـ اخ ــتال مـ ـ اهبهم ومش ــارهبم وادال ــم ب ــل
ومستواهتم ،فريجح وحيب فعل .

 -91ا اعيل البغدادي  ،هدية العارفن ج 2ص.453
 -92ن .ج 2ص.827
 - 91ن .ج 1ص.696
 -97ن .ج 1ص.699
 -96اليال سركيس معجم املطبوعات العربية ج 2ص.68
 -95حممد هادي االميين  ،معجم املطبوعات النجفية ص.51
 -94الشيخ عبال القمي  ،النو وااللقاب ص.194
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الفصل الثاني :فوائد السيارة
فائد ( )1السياحة يف الدعاء

جاء يف دعاء املسافر او السائح عن الصاد علي السـال  ...( :وانصـرين عليـ حبـ كـل ملـك سـائح
يف راض قدسك)(.)93
وك ا( :واجعل ذلك كل سائحا يف جاللك)(.)98
ونقل الشيخ الطوسي يف اآلداب الدينية مارواه عن العرت النبوية( :اذا اردت الرحيل فصل ركعتن وادع
هللا ابحلفظ والنالء وودع املوض واهل فان لنل موض اهال من املالئنة ،وقل السال عل مالئنة هللا
احلاف ن ،والسال علينا وعل عباد هللا الصاحلن ورمحة هللا وبركات )( .)99وهناك جمموعة ك ري من االدعية
واالذكار يف نـوادر مـا يتعلـ لبـواب اداب سـفر احلـ وغـريه وآالتـ  ،ملـن اراد مطلـ االسـفار والسـياحة او
خــا مــن خماطرهــا وعقباهتــا وقــاط طريقهــا ،او اراد بركتهــا وخريهــا ونعيمهــا وكـ ا آداب الــدعاء للمســافر
للعود ابلسالمة ،والوليمة حن عودت  .ذكرها املريزا النوري يف كتاب مستدرك الوسائل(.)211
وك لك ذكرها الشيخ عبال يف مفاتيح (.)212
وك ـ لك ذكــر الشــيخ النفعمــي يف املصــبا والبلــد االمــن( .)211وفيهــا مجيعــا فوائــد وننــات مجــة ملــن
اح االست اد  .بل هناك كت مت صصة يف دعاء السفر(.)217
فائد ( )2السياحة يف الشعر

وورد ذكر السياحة يف الشعر العري ك ريا قدميا وحدي ا ،هنا بعض املقتطفات:
االول :ان السياحة عند العرب منرمة ينفرد هبا النرا  ،ل ا ملا هجا شاعر اوجاء احلطيئة ال برقان بـن
بــدر اتـ عمــر بــن ارطــاب وكــان ســيد قومـ فقــال ان جــروال هجــاين يعــين احلطيئــة فقــال عمــر :هجــاك
فقال بقول :
اقعال الالد ا ال ال ا ال الالر الطال الالاعم الكاسال الالي

دع املكال ال ال ال ال ال الالارم ال ترح ال ال ال ال ال ال ال لبغيره ال ال ال ال ال ال الالا

فقال عمر :ما ا هجاءا ،امنا هي معاتبة ،فقال ال برقان :وال ي نفسي بيده ما هجي احد مب ل ما
هجيت ب ف يل ممن هجاين فقال عمر علي اببن الفريعة ،يعين حسان بن اثبت ،فلما ات ب قال ل :
ا حسان ان ال برقان ي عم ان جروال هجاه فقل حسان  ،فقال بقول (وذكره) ،فقال حسان :ما هجاه،
قال :فماذا صن ب  ،قال :سلح علي  .فقال عمر :علي جبرول فلما جيء ب قال ل  :ا عدو نفس هتجو
 -93اجمللسي  ،البحار ج 92ص.182
 -98ابن طاوول  ،االقبال ص.699
 -99النوري  ،مستدرك الوسائل ج 8ص.161
 -211لنوري ،مستدرك الوسائل ج 8ص.161
 -212عبال القمي  ،مفاتيح اجلنان ص ، 364ص ، 322ص ، 438ص.439
 - 211النفعمي  ،املصبا ص 117ـ  176النفعمي  ،البلد االمن  ،دعاء السفر.
 -217الطهراين  ،اقاب رك  ،ال ريعة ج 8ص.289
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املســلمن فــامر ب ـ فســجن ..اىل اخــر القصــة الــي اعــرت فيهــا جــرول ان ـ فعــال هجــاه ألســباب ذكرهــا،
والشــاهد هــو ان مــن ال يرحــل البتغــاء املنــار فان ـ حمــل س ـ رية وهج ـاء ،حي ـ التــة ل ـ وال طمــو اال
()216
االكل والشرب واللبس مبا يتصد علي
وقال ابن قالقس ميد امللك اسر:
س ال ال ال ال ال ال الالار اهل ال ال ال ال ال ال الالم ص ال ال ال ال ال ال الالار ب ال ال ال ال ال ال الالدراً
()305
اب ال ال ال ال ال ال ال الالدلر ابلب ال ال ال ال ال ال ال الالر حنال ال ال ال ال ال ال ال الراً

س ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا ر اذا مارم ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر امال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الراً
بن له ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدرر املن ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالري

.

وينس اىل امري املؤمنن االما علي بن اي طال

س ال الالا ر ف ال الالي االس ال الالفار ال الالس وائ ال الالد
آداب صال ب ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة م ال ال ال الالاجال ال الال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد
قطال ال الالأل الفيال ال الالايف ارتكال ال الالاب الشالالدائ ال ال الالد
()306
بال الالدار هال ال الالوان ب ال الالني ا حالالاس ال الالد

تغال الالرب عال الالت اال ال الالان يف لال الالب العال الالم
تفال الالرال هال الالم اكرسال الالاب معيشال الالة عاللال ال الالم
ال ال الالان قالي ال ال ال ال يف االسفال ال ال الالار ذ حمالنال ال ال الالة
مال الالوت الفرال ال ال ال الالري لال الاله مال الالت معالا ال ال الاله

وقال اخر:

ال تك ال الالت يف ال ال الراق االه ال ال ال يف ح ال الالرق
يف الرال ال ال الالغرب حمم ال ال الالو عل ال ال ال ال العالنال ال ال الالق
يف ارض ال الاله ه ال الالو مرم ال الالي علال ال ال الط ال الالرق
()307
صالار حيم ال باليالالت اجلفالالت احلالالدق

ارحال ال ال بنفسال ال ال م ال الالت ار تض ال الالام هب ال الالا
العال ال ال ال ال ال الالن ام ال ال ال ال ال الالام ر ث مالوا ن ال ال ال ال ال ال ال ال الاله
الك ال ال ال الالوع مال الالت االح ال الالار تنظ ال الالرج
ملال ال ال الالا تغال ال ال الالرب ح ال ال الالاز الفضال ال ال ال امجالع ال ال ال الاله

وقد مر قول امرؤ القيس:

رضال ال ال الالير مال ال ال الالت الغني ال ال الالمة ابإلايب

ل ال ال ال ال الالد بال ال ال ال الالر يف اال ال ال ال ال ال الالاق حرال ال ال ال ال ال ال

()308

وقــال بــدي ال مــان اومــداين :بينــا ان مبدينــة الســال قــافال مــن البلــد احل ـرا امــيس مــيس الرجلــة عل ـ
شاط الدجلة ..اخل(.)219
وقال ال عليب:
اىل م ال ال ا ب ا ال الالرى برهالالالا ض ال ال

بر ضال ال الالة مال ال الالت ملال ال الاليص سال ال الالا سال ال الالائ ها

فائد ( :)3يف بيان الضرر من ترك السياحة

()330

تبن مما تقـد ان السـياحة تـراد لعـد امـور منهـا طلـ العلـم واملعرفـة والـرتويح عـن الـنفس وامـور غريهـا
ك ري  ،واما مضار تركها فما يرتت عل فاقد كل تلك املسـائل واتهـا العلـم قـال تعـاىل( :والـ ين امنـوا وم

 -216املتق اوندي  ،كن العمال ج 7ص.865
 -215ابن خلدون  ،اتريخ ابن خلدون ج 6ص.129
 -214اجل ائري  ،التحفة السنية ص ، 779النوري  ،مستدرك الوسائل ج 8ص.225
 -213اماله علي الشاعر عبد الستار الناظمي اخو الشاعر احلسيين الشهري جابر الناظمي.
 -218امرؤ القيس  ،ديوان امرؤ القيس ص.68
 -219اومداين  ،بدي ال مان مقامات بدي ال مان اومداين ج 2ص.11
 -221كما عن معجم البلدان للحموي ص.95

167

العدد10 :

يهـاجروا مــا لنـم مــن واليـتهم مــن شـيء حــىت يهــاجروا)( ،)222وقـال تعــاىل( :فـال تت ـ وا مـنهم اوليــاء حــىت
يهاجروا يف سبيل هللا)( ،)221وموضوع اوجر اىل املدينة بقصد العلم واج وترك ذلـك والتعـرب أي عـد
اوجــر وال ـ هاب بعيــدا عــن العلــم ح ـرا او منــروه حبس ـ العلــم املــرتوك ،وقــد عــده االمــا الصــاد مــن
النبائر(.)227
فائد ( :)4يف السياحة القسرية

()226

قال تعاىل( :ا عبادي ال ين امنوا ان ارضي واسعة ف اي فاعبدون)
وقال تعاىل( :ام تنن ارض هللا واسعة فتهاجروا فيها)(.)225

.

قـال الشــيخ االردبيلــي حنايــة عــن النشــا  :معـو اآليــة االوىل ان املــؤمن اذا م يتســهل لـ العبــاد يف
بلد هو في وم يتم ل امر دين كما جي فليهاجر عن اىل بلد يقدر ان في اسلم قلبا واصح دينا واك ر
عب ــاد واحس ــن خش ــوعا ،وع ــن رس ــول هللا ( :م ــن ف ــر بدين ـ م ــن ارض اىل ارض وان ك ــان ش ـربا م ــن
()224
االرض استوجبت ل اجلنة وكان رفي ابراهيم علي السال وحممد )  .وك ا يف اآلية ال انيـة .وقـال
()223
تعاىل( :ومن يهاجر يف سبيل هللا جيد يف االرض مراغمـا ك ـريا وسـعة)  .قـال القمـي أي جيـد خـريا اذا
()228
 ،قـ ــال الطربسـ ــي متحـ ــوال مـ ــن االرض وسـ ــعة يف الـ ــرز  .وقيـ ــل مهـ ــاجرا فسـ ــيحا
جاهـ ــد م ـ ـ االمـ ــا
()229
متسعا .وقد اسه املفسرون يف شرو اوجر لن ر ورودها يف االدلة النقلية ،وبيان ما يتعل هبا من
ال ـواب وبرتكهـا مــن العقـاب هـ ا اذا كــان القصـد خـريا وكـ ا العنـس اذا كــان القصـد شـرا ملــا سـيايت البيــان
ل لك.
فائد ( :)5ببهة الرهبانية

مــر ان الن ــيب ل ـ ع ــن الســيح يف االرض بقص ــد الرهبانيــة وه ــي تــرك اجلمع ــة واجلماعــات وال ـ واج
والطعا والنو وما اىل ذلك من سبل العي الطبيعي واحليا لإلنسان السوي ،فال جمال لفتح البـاب امـا
التقش ـ ــف والرهبن ـ ــة علـ ـ ـ حس ـ ــاب ال وج ـ ــة واالوالد واجملتمـ ـ ـ  ،فق ـ ــال ( :ل ـ ــيس يف ام ـ ــي رهباني ـ ــة وال
ســياحة)( ،)211وقــال امــري املــؤمنن علــي ( :ليس ـوا ابملســاييح وال ابمل ـ ايي البُـ ّ ر)( ،)212وقصــة اولئــك
النفر ال ي (قال احدهم :اما ا فاين اصلي الليل ابدا وقـال اخـر ا اصـو الـدهر وال افطـر وقـال اخـر ا
 -222اآلية  31سور االنفال.
 - 221اآلية  89سور النساء.
 -227الفاضل اوندي  ،كشف الل ا ج 1ص ، 731البحراين  ،احلدائ الناضر ج 21ص.9
 -226اآلية  54سور العننبوت.
 -225اآلية  93سور النساء.
 -224االردبيلي  ،زبد البيان  ،ص ، 728الطوسي  ،التبيان  ،ج 7ص.711
 -223اآلية  211السور النساء.
 -228القمي  ،تفسري القمي ج 2ص.269
 -229الطربسي  ،جمم البيان ج 7ص.231
 -211اجمللسي  ،حبار االنوار ج 166ص .7
 - 212اجمللسي  ،حبار االنوار ج 1ص.291
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اعت ل النساء فال ات وج ابدا فجاء رسول هللا فقال انتم ال ين قلتم ك ا وك ا اما وهللا فاين اخشـاكم هلل
واتقـاكم لـ لنــين اصـو وافطــر واصـلي وارقــد واتـ وج النسـاء فمــن رغـ عــن سـني فلــيس مـين)( .)211هـ ه
القصــة معروفــة والنهــي فيهــا واضــح عــن الرهبانيــة فــال يــدعي احـ خد ان إبمنانـ ان يســن يف االســال بــداعي
التنفري عن ال نوب واوجر الرهبانية او يبتدع ما ليس في من السياحة علـ طريقـة اويـا يف االرض بعـد
ما ل االسال عنها صرحيا.
فائد ( :)6ما ياتي من الفساد يف السياحة

وج االيراد:
ان الســائح امــا ان يُفســد يف ســياحت او يفســد هبــا ،مبعــو امــا ان يرافقهــا الفســاد كشــرب ارمــر والـ
والفجور والقمار وغري ذلك او ان يرتك واجبات ابلسياحة فينون قد فسد وافسد هبا ،وجوابـ  ،اضـافة اىل
ما مر سابقا يف التعريف اللغوي من ان السياحة هـي نـوع مـن انـواع العبـادات ،ان كـان القصـد منهـا خـريا
وه ــي يف بع ــض االحي ــان واجب ــة اذا احنص ــر طل ـ العل ــم او تعليم ـ هب ــا الن طل ـ العل ــم واج ـ وتعليم ـ
ك لك .وان الشارع املقدل قد ل عن الفساد اينما كان بل ول عـن مقدماتـ حـىت ولـو كـان ذلـك يف
العبادات حي ال يطاع هللا سبحان من حي يعص هب ا ل عن السياحة الفاسد واكد عل السياحة
الصاحلة.
فائد ( :)7ببعض معالم السياحة والسياحة الدينية يف العراق والعالم

االول :ااال املقدسة بصور عامة وهي تشمل منة املنرمة ولواحقها واملدينة املنور عل ساكنها وال
يف النجف
اال التحية والصلوات وبيت املقدل ولواحق ومسجد النوفة ولواحق ومرقد ال رسول
 .وكـ ا
االشر وكربالء املقدسة والناظمن ببغداد والرضا يف خراسـان واوـادين يف سـامراء املقدسـة
اوالدهــم علــيهم الســال كمرقــد الســيد زينـ النــربى يف غوطــة دمشـ والســيد ا كل ــو يف دارا دمشـ
والسيد سنينة يف دمش  ،والسيد نفيسة يف القاهر والسيد حممد يف بلد ،وغريها ك ريا جدا يف فلسطن
كجــد الســاد هاشــم يف غـ فلســطن وحيــىي يف الــيمن وادريــس يف املغــرب وحيــىي يف افغانســتان وهيبــت يف
اذربيجان وقبور النبين والصديقن املنتشر يف مجي أصقاع العام تقريبا.
اثنيا :ااال املقدسة من الصديقن واالصحاب والشـهداء كمرقـد اصـحاب النهـف يف االردن وحممـد
بن اي بنر ومالك االشرت يف مصر وابـو ايـوب االنصـاري يف اسـطنبول وعمـار وادريـس يف رقـة سـورا ومـا
اىل ذلك رضي هللا عنهم مجيعا.
اثل ا :االم اكن الي فيها عرب وع ات وآات عجيبات كقرى سد املمتد يف االردن اىل جهة بصرى
الشا واوائل بالد احلجاز ،وقرى عاد االوىل وال انية يف حضرموت واليمن وقرية مدين وااثر االسنندر يف
االسنندرية وااثر اوند وافغانستان وايران مبا ال مينن حصره.
 -211الب اري  ،صحيح الب اري ج 4ص.224
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رابعـا :االاثر فيمــا تركـ االقــدمون مــن معــام ومعــار اك رهــا يف بعــض اشــهر متــاحف العــام كمتحــف
اللــوفر يف ابريــس ،وم ال ـ مســلة محــوراي واجلنــائن املعلقــة وال قــور وســور الصــن الع ــيم وبــرج بي ـ ا وايفــل
واهرامات الفراعنة يف مصر.
خامسا :املعام الطبيعية العجيبة ،كشالالت نياكارا يف كنـدا ولـر املسسـيب يف امرينـا ،وجبـال اومـالا
يف اوند وما شاب ذلك.
سادس ــا :االاثر االدبي ــة ألدابء ومفن ــري الع ــام لتولس ــتوي وكتاب ـ احل ــرب والس ــال  ،ودافنش ــي ولوحتـ ـ
اجلوكندا (املونولي ا) وما شاب ذلك(.)217
مسائل السياحة الفقهية

االوىل :السياحة مباحة ومندوبـة علـ كـل حـال اال اذا طـرأ عليهـا عنـوان اضـايف يغـري حنمهـا االويل،
كالضرر البالج ،او الفساد او ما شاب .
ال انيــة :ال فــر بــن ان ينــون الســائح امـرأ او رجــل او جمموعــة مـ امــن الســرب والطريـ اال انـ ورد
كراهة السفر منفردا واستحباب الرفقة(.)216
ال ال ة :حرمة السياحة م احتمال الضرر البالج ،وكراهت م وجود الضرر ال ي يطيقـ املسـافر اال اذا
حصل عنوان اهم ضروري والضرورات تقدر بقدرها.
وان ساعة التفريح
الرابعة :السياحة جملرد الن هة مستحبة كما مر عليك يف حدي االما الصاد
عون عل الساعات.
ارامسة :السياحة للتعلم والتعليم الواج واجبة.
السادسة :السياحة يف ارض العدو مطلقا او حن احلرب او حن السال  ،حيددها احلاكم الشرعي.
السابعة :ينره السياحة تسنعا.
ال امنــة :ينــره الس ــياحة لقصــد االبتعــاد ع ــن الــوطن واالهــل وامل ــؤمنن ومجــاعتهم ومجعــتهم ويف بع ــض
صورها حرمة.
التاســعة :يلـ معاملــة الســيا مــن غــري املســلمن الـداخلن ابذن مــنهم معاملــة حمرتمــة حاف ــة حلقــوقهم
اللم حينئ مبن لة املعاهدين.
العاشر  :يل اااف ة عل معام البلد السياحية ملا فيها من العلم واملعرفـة ممـا دعـا لتعلمـ االسـال  ،او
ملا فيها من فائد مادية بل فوائد مجة اخرى كهداية السوا االجان الوافدين اليها.

 -217راج يف مجي ذلك املنجد يف االعال لويس معلو .
 -216البحراين  ،احلدائ الناضر ج 26ص ، 57كاشف الغطاء  ،كشف الغطـاء ج 1ص ، 617اليـ دي  ،العـرو الـوثق ج1
ص ، 626ج 6ص.772
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احلاديـة عشـر  :يلـ تصـنيف املصــنفات وبيـان علــم السـياحة وتعليمـ كيمــا جيهلـ مــن ينبغـي ان يعلمـ
وجعل مديرات ذات قو مالية وعلمية ملتابعة ذلك كالوزار  ،وان تتفاعل هـ ه القـو مـ م يالهتـا يف العـام
االسالمي واالنساين يف ه ا املضمار لسعاد وخدمة البشرية.
ال انية عشر  :جيوز استحدا معام سياحية للبلد لع يم الفائد .
ال ال ة عشر  :يل مراعا الواجبات الشرعية وابقي االحنا قدر االمنان يف مجي ما يتعل ابلسياحة
داخل وخارج البلد.
الرابعة عشر  :حير التشب ابلنفار فيما خيتصون ب يف السياحة وغريها.
فائد ( :)8يف السياحة الفكرية

مر ذكر السياحة العبادية كالصيا والنسـك واالعتنـا وهـ ه فائـد يف السـياحة ابلتفنـر قـال رسـول
هللا يف بيان صفات املؤمن( :جوال الفنر)(.)215
قال اجمللسي أي فنره يف احلركة دائما او يف حركة
وقال النمازي :ه ا من اعايل درجات كمال االميان.
قــال ســبحان ( :الـ ين يـ كرون هللا قيامــا وقعــودا وعلـ جنــوهبم ويتفنــرون يف خلـ الســموات واالرض
ربنــا مــا خلقــت هـ ا ابطــال ســبحانك فقنــا عـ اب النــار)( ،)214وقــد وردت لف ــة يتفنــرون مـرارا يف القـران
النر  .فهناك نوع من التالز بن السياحة الفنرية والسياحة البدنية ابلتنقل اذ كيف يتفنر املؤمن فيما م
يره ويشاهده من االرض وآاهتا والسماء ومعاملها وكواكبها فينبغي ان تسب احلركـة الفنريـة سـفر سـياحية
يف مناك ـ االرض ومعامله ــا ،وأتم ــل لطائفه ــا ولط ــائف الس ــموات واذا ك ــان الن ــر اىل الس ــماء ن ــوع م ــن
س ــياحة ف ــان اآلي ــة النرمي ــة يف قولـ ـ تع ــاىل( :ا معش ــر اجل ــن واالن ــس ان اس ــتطعتم ان تنفـ ـ وا م ــن اقط ــار
السموات واالرض فانف وا ال تنف ون اال بسلطان)(.)213
اشار وتشويقا اىل السياحة البدنية بن النواك كما حصل فعال هببوط االنسان عل القمر وارسال
اجملسات الفضائية اىل املريخ واستطالع جماهيل النون واجملرات واجملموعات الشمسية الع يمة هـ ا فضـال
عن البح والتنقي يف معام ما امنن ان يصل الي يف نفس النوك الواحد.
والتنقل ابلفنر يعم العام املادي واملعنوي ،وهو اسرع من التحرك والتنقل البدين وألطف يف سرب اغوار
املع ــام واويئ ــات املادي ــة والفنري ــة اذ الفن ــر بتأمل ـ ولطافت ـ يص ــل اىل اعم ــا الش ــيء وال ينتف ــي ب ـواهر
االشياء كما البدن ابلن ر .فمساحة التجوال والسياحة الفنرية اوس بن ري واعم بن ري وانف بن ري من
سياحة وُوال اجلسد ،وك لك ااثر الفنر ابق وادو  ،ألن يور القناعة واالعتقاد والعلم ابجلواهر بينمـا

 -215كتــاب التمحــي ـ ـ حممــد بــن تــا االســنايف  ،مســتدرك الوســائل الفــوري ج 8ص ، 64حبــار االن ـوار ـ ـ اجمللســي ج46
ص ، 721مستدرك سفينة البحار علي النمازي ج 9ص ، 288الف حدي يف املؤمن النجيفي ص.117
 -214االية  292سور ال عمران.
 -213االية  77سور الرمحن.
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ينتفي السائح ابلصور واملناظر امللتقطـة واملعـام اجلميلـة ارالّبـة ،نعـم اذا ضـم اليهـا سـياحة فنريـة وعباديـة
كان امجل واوق وانف للنفس ولآلخرين.
خالصة المبحث
بعــد بيــان اتيــة املبح ـ يف علــم الســياحة وفقههــا ،وتســليط الضــوء عل ـ العنــاوين البــارز واجملــاالت
احليوية املتعلقة هبا ترت املبح عل بيان املعو اللغوي واالصطالحي والشرعي للسـياحة ،مث بيـان حليـة
السياحة من االدلة االربعة :القران والسنة واالمجاع والعقل ،وك لك بيان ما يتعل مبعو السياحة ال لف ها
كالسري يف االرض والتنقي فيها ،مث بيان بعض املسائل الفقهية الي خت السياحة.
وقــد ذيــل بــبعض الفوائــد يف بيــان العـ و عــن الســياحة وكـ ا تطــوير الســياحة يف اجملــال االقتصــادي و
ال قــايف ،والســياحة اجملازيــة ((ابلفنــر)) ،والســياحة يف الشــعر والن ــر ،والســياحة عنــد العامــة ،واخـريا الــدعاء
عند الشروع يف السياحة والسفر وعند الرجوع منها.
راجعت الن ري من املصادر ،أتها تفاسري الطوسي والقمي والطربسي و ال مايل والقرطيب.
المصادر
 2ـ القران النر  ....كتاب هللا الع ي احلميد
 1ـ ابن االثري االج ري ،النهاية يف غري احلدي (،ت414:هـ) ،دار النت العلمية ،بريوت لبنـان،
ط2628 ،2هـ ـ . 2993
 - 7ابــن حجــر ،امحــد بــن علــي العســقالين ،االصــابة يف ليي ـ الصــحابة( ،ت851:ه ــ) ،ط ،2دار
النت العلمية2625 ،هـ ـ  ، 2995بريوت لبنان.
 - 6ابــن خلــدون عبــد الــرمحن بــن حممــد ،اتريــخ ابــن خلــدون( ،ت818 :ه ــ) ،ط2792 ،62هـ ـ ـ ـ
 ، 2932مؤسسة االعلمي ،بريوت ،لبنان.
 5ـ ابن سال ابـو عبيـد القاسـم ،غريـ احلـدي ( ،ت116 :هــ) ،طبـ مبطبعـة جملـس دائـر املعـار
الع مانية حبيدر اابد ،اوند ،ط2786 ،2هـ ـ . 2946
 4ـ ابن طاوول ،علي بن موس  ،اقبال االعمال(،ت446 :هـ) ،ط2626 ،2هـ ـ . 2996
 3ـ ابن من ور ،مجال الدين حممد بن منر  ،لسان العرب( ،ت322 :هـ) ،بريوت دار احياء الرتا
العري ،ط ،2بريوت2615 ،هـ.
 - 8االردبيلــي ،امحــد بــن حممــد ،زبــد البيــان( ،ت997 :ه ــ) ،نشــر املنتبــة الرضــوية الحيــاء االاثر
اجلعفرية ،طهران ،ايران.
 - 9االسنايف ،حممد بن تا  ،التمحي (،ت774 :هـ) ،نشر مدرسة االما اوـادي عليـ السـال ،
قم املقدسة ـ ايران2617 ،هـ.
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 - 21االصــفهاين ،احلســن بــن حممــد الراغ ـ  ،يف غري ـ القــرآن( ،ت511 :ه ــ) ،طب ـ ونشــر دار
النتاب ،ايران 2616هـ.
 - 22امــرؤ القــيس ،حنــدج بــن حجــر ،ديـوان امــرؤ القــيس( ،ت. 81 :هــ) ،ط  2618 ،2ه ـ -
 ، 1113دار النتاب العري بريوت ،لبنان.
 - 21االميين ،حممد اوادي ،معجم املطبوعات النجفية(،معاصر) ،ط ، 2944 ،2مطبعة االداب،
النجف االشر  ،العرا .
 -27البح ـ ـراين ،يوسـ ــف ،احلـ ــدائ الناضـ ــر ( ،ت ،)2284 :نشـ ــر مؤسسـ ــة النشـ ــر االسـ ــالمية ،قـ ــم
املقدسة ،ايران2619 ،هـ ـ . 2989
 26ـ ـ ـ الب ـ ــاري ،حممـ ــد ب ـ ــن ا اعيـ ــل ،صـ ــحيح الب ـ ــاري( ،ت154:ه ـ ــ) ،ط ،1بـ ــريوت ـ ـ ـ لبن ـ ــان،
2612هـ.
 25ـ البغدادي ،ا اعيل ابشا ،هدية العارفن(،ت ،)2779 :ط ،1دار احياء الرتا العري ،بريوت
لبنان.
 - 24ال عــاليب ،عبــد الــرمحن بــن حممــد ،تفســري ال علــيب( ،ت835 :ه ــ) ،دار احيــاء ال ـرتا العــري،
بريوت ،لبنان.
 - 23ال م ــايل :اب ــو مح ـ ـ  ،تفس ــري اي مح ـ ـ ال م ــايل( ،ت 251:ه ـ ــ) ،ط( ،2دف ــرت نش ــر اوـ ــدى)،
2619هـ ،قم املقدسة ،ايران.
 28ـ ـ اجل ائــري ،عبــد هللا بــن نعمــة هللا ،التحفــة الســنية( ،ت 2237 :هــ) ،خمطــوط حتــت رقــم  59يف
دار االستانة املقدسة يف مشهد خراسان ،ايران.
 29ـ اجلوهري ،ا اعيل بن محاد ،الصحا (،ت 797:هـ) ،ط ،6دار العلم للمالين ،ط ،2بريوت،
لبنان ،القاهر 2613 ،هـ ـ . 2983
 11ـ حاجي خليفة مصطف بن عبد هللا ،كشف ال نون عن اسامي النت والفنـون( ،ت2143 :
هـ) ،ط ،2دار احياء الرتا العري ،بريوت لبنان.
 - 12احلسيين ،امحد ،تراجم الرجال( ،معاصر) ،ط ،2منتبة ايـة هللا الع مـ املرعشـي النجفـي ،قـم
املقدسة2626 ،هـ ـ . 2996
 - 11احلموي ،اقـوت بـن عبـد هللا ،معجـم البلـدان( ،ت ،)414:دار احيـاء الـرتا العـري ،بـريوت
لبنان2799 ،هـ ـ . 2939
 17ـ ارطي البغدادي ،امحد بن علي ،الرحلة يف طل احلدي (،ت ،)647 :دار النت العملية،
ط2795 ،2هـ ،بريوت ،لبنان.
 - 16ال ـ هيب ،حممــد بــن امح ـد ،ســيد اعــال النــبالء( ،ت 368 :ه ــ) ،ط2627 ،1ه ـ ـ ـ ، 2997
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان.
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 - 15الراونــدي ،ضــياء الــدين ،فضــل هللا بــن علــي ،النـوادر( ،ت 537 :هــ) ،ط2733 ،2ه ـ ،دار
احلدي  ،قم املقدسة ـ ايران.
 - 14ال ــري ش ــهري ،حمم ــد ،ميـ ـ ان احلنم ــة( ،معاص ــر) ،ط ،1مؤسس ــة دار احل ــدي 2624 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ
 ، 2994قم املقدسة ـ طهران.
 - 13ال بيـدي ،حممـد مرتضـ  ،اتج العـرول مـن جـواهر القـامول( ،ت 2115:هــ) ،منشــورات دار
كت احليا  ،بريوت ،صور عن الطبعة االوىل ابملطبعة ارريية ،مصر2714 ،هـ.
 - 18س ــركيس ،الي ــان ،معج ــم املطبوع ــات العربي ــة( ،ت2752 :هـ ــ) ،ط2621 2ه ـ ـ ـ ـ ـ ، 2991
منشورات منتبة اية هللا الع م املرعشي النجفي ،قم املقدسة ،ايران.
 19ـ الشريواين ،عبد احلميد الشرواين وابن قاسم العبادي ،حواشي الشريواين( ،ت 2228هـ) ،ط،2
دار احياء الرتا العري ،بريوت ،لبنان.
 71ـ الصادقي ،حممد ،حضرت درس يف قم املقدسة ملد فت عل السنتن  2987ـ . 2984
 72ـ الصاحلي الشامي ،حممد بن يوسف ،سبل اودى والرشاد(،ت 961:هـ) ،ط2626 ،2هـ ،دار
النت العلمية ،بريوت.
 - 71الصـدر ،حسـن ،لايـة الدرايـة( ،ت 2756:هــ) ،ط ،2دار املشـعر ،مطبعـة اعتمـاد ،طهـران ـ
ايران 2612هـ ـ . 2982
 77ـ الصدو  ،حممد بن علي ،ارصال(،ت 782:هـ) ،ط 1جامعة املدرسن ،قم املقدسة2617 ،
هـ.
 76ـ الطباطبائي :حممد حسن ،املي ان يف تفسري القـران(،ت2611 :هــ) ،ط2611 ،2ه ـ ،مؤسسـة
النشر االسالمي ،قم املقدسة ،ايران.
 - 75الطربسـي :ابـو الفضـل علـي ،مشـنا االنـوار( ،ت:اوائـل القـرن التاسـ اوجـري) ،ط 1املطبعــة
احليدرية ،النجف االشر  ،العرا 2785هـ ـ . 2945
 - 74الطربس ــي :اب ــو عل ــي الفض ــل ب ــن احلس ــن ،جممـ ـ البي ــان يف تفس ــري القـ ـران( ،ت 568 :هـ ــ)،
منشورات االعلمي ،ط ،2بريوت لبنان2625 ،هـ ـ . 2995
 - 73الطرحيــي ،ف ــر الــدين ،جمم ـ البح ـرين( ،ت 2185 :هــ) ،ط ،1مطبعــة منت ـ نشــر ال قافــة
االسالمية2618 ،هـ ،قم ،ايران.
 78ـ الطهراين ،اقاب رك ،ال ريعة( ،ت 2789:هـ) ،ط2617 ،1هـ ،دار االضواء بريوت ،لبنان.
 79ـ الطوسي :ابو جعفر بن حممـد بـن احلسـن ،التبيـان يف تفسـري القـران( ،ت 641 :هــ) ،منشـورات
منتبة االعال االسالمي ،دار احياء الرتا العري ،بريوت 2619هـ.
 61ـ الطوسي ،ابو جعفر حممد بن احلسـن ،االمـايل(،ت 641:هــ) ،ط ،2دار ال قافـة ،قـم املقدسـة،
ايران2626 ،هـ ـ . 2996
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 62ـ العياشي ،أبو الن ر حممد بـن مسـعود بـن عيـاش ،تفسـري العياشـي( ،ت711:هــ) ،طبـ و نشـر
املنتبة العلمية االسالمية ،طهران2782 ،هـ.
 61ـ ـ ـ الغفـ ــاري ،عبدالرسـ ــول ،النليـ ــين والنـ ــايف( ،معاصـ ــر) ،ط،2مؤسسـ ــة النشـ ــر االسـ ــالمي  ،قـ ــم
املقدسة ،ايران 2624 ،هـ.
 - 67الفاضــل اونــدي ،حممــد بــن احلســن ،كشــف الل ــا ( ،ت2273 :هــ) ،منشــورات منتبــة آيــةهللا
الع م املرعشي النجفي ،قم املقدسة ،ايران2615 ،هـ.
 - 66الفراهيــدي ،ارليــل بــن امحــد ،العــن(،ت235 :ه ــ) ،ط ،1نشــر مؤسســة دار اوجــر  ،اي ـران
2619هـ.
 65ـ الفريوز اابدي ،حممد بن يعقوب ،القامول ااـيط( ،ت823 :هــ) ،مصـر ،مطبعـة البـاي احللـيب
2732هـ.
 -64القرطيب ،حممد بن أمحد االنصاري ،تفسري القرطيب( ،ت432 :هــ) ،دار احيـاء الـرتا العـري،
بريوت ،لبنان2615 ،هـ . 2985 -
 63ـ القمي :علي بن ابراهيم ،تفسـري القمـي( ،ت719:هــ) ،ط 7مؤسسـة دار النتـاب2616 ،ه ـ،
قم املقدسة ،ايران.
 - 68القم ــي ،ش ــاذان ب ــن جربائي ــل ،الفض ــائل(،ت441 :ه ــ) ،طبع ــة احليدري ــة ،النج ــف االش ــر ،
2782هـ ـ . 2941
 - 69القمي ،عبال ،النو وااللقـاب( ،ت2759 :هــ) ،ط ، 2931 ،2منتبـة الصـدر ،طهـران ـ ـ
ايران.
 - 51كاش ــف الغط ــاء ،جعف ــر ،كش ــف الغط ــاء( ،ت2118 :هـ ــ) ،انتش ــارات مه ــدوي ،اص ــفهان
(حجرية).
 -52الناظمي ،عبد الستار الناظمي ،يف زاريت ل يف بيت يف قم املقدسة سنة . 2986
 - 51النفعم ــي ،ابـ ـراهيم ب ــن عل ــي ،املص ــبا ( ،ت915:هـ ــ) ،ط ،2دار النت ــاب الع ــري ،بغ ــداد،
العرا 2619 ،هـ ـ . 1118
 - 57النفعمــي ،ابـراهيم بــن علــي ،البلــد االمــن( ،ت915:هــ) ،ط ،2منتبــة الصــدو 2787ه ـ ـ ـ
 . 2947طهران ،ايران.
 -56النــويف ،ف ـرات بــن اب ـراهيم ،تفســري ف ـرات النــويف( ،ت751:ه ــ) ،ط 2وزار ال قافــة واالرشــاد
االسالمي2621 ،هـ ،قم املقدسة ـ ايران.
 55ـ الناشاين ،حمسن الفيض ط ،1مؤسسة اودى 2624هـ ـ قم املقدسة ،ايران.
 -54املازندراين ،حممد صاو ،شر اصول النايف( ،ت2182 :هــ) ،ط ،2دار احيـاء الـرتا العـري
للطباعة2612 ،هـ ـ  ، 1111بريوت ،لبنان.
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 -53املتق ـ اونــدي ،عــالء الــدين ،كن ـ العمــال( ،ت951:ه ــ) ،ط 1مؤسســة الرســالة2796 ،ه ـ ـ ـ
 ، 2936بريوت ـ لبنان.
 -58اجمللســي ،حممــد ابقــر ،حبــار االن ـوار( ،ت2222:ه ــ) ،ط ،1طب ـ مؤسســة الوفــاء2617 ،هـ ـ ـ ـ
. 2987
 -59اامــودي ،حممــد ابقــر ،ل ـ الســعاد يف مســتدرك ل ـ البالغة(،معاصــر اىل ســنة 2794ه ــ)،
ط ،2دار التعار للمطبوعات ،2793 ،بريوت ،لبنان.
 -41املدين ،ضامن بن شدقم ،وقعـة اجلمـل( ،ت:بعـد2188هــ) ،ط ،2مطبعـة حممـد ،نشـر ااقـ ،
2611هـ ـ . 2999
 -42املشهدي ،حممد القمي ،تفسري كن الدقائ ( ،ت2215:هـ) ،ط2613 ،2هـ ،مؤسسة النشر
االسالمي ،قم املقدسة ،ايران.
41ـ ـ معلــو  ،لــويس ،املنجــد يف اللغــة( ،ت2745:هــ) ،قــم املقدســة( ،صــور عــن الطبعــة  )75دار
العلم بريوت ،نشر بالغت2737 ،هـ .ش.
 -47النجف ـ ــي ،ه ـ ــادي ،ال ـ ــف ح ـ ــدي يف امل ـ ــؤمن( ،معاص ـ ــر) ،ط ،2مؤسس ـ ــة النش ـ ــر االس ـ ــالمي،
2624هـ ،قم املقدسة ،ايران.
 – 46النسفي ،عبد هللا بن حممد ،مدارك التن يل و حقائ التاويل( ،ت312 :هـ) ،مطبعة السعاد ،
مصر2714 ،هـ.
 -45النمــازي ،علــي ،مســتدرك ســفينة البحــار( ،ت2615 :ه ــ) ،طب ـ مؤسســة النشــر االســالمي،
2629هـ ،قم املقدسة ـ ايران.
 -44النــوري ،حســن بــن حممــد تقــي ،خالــة مســتدرك الوســائل( ،ت2711:هــ) ،ط ،2مؤسســة ال
البيت عليهم السال إلحياء الرتا مطبعة ستار  ،قم املقدسة2625 ،هـ.
 -43اومــداين ،بــدي ال مــان ،مقامــات بــدي ال مــان اومــداين( ،ت798:ه ــ) ،موق ـ الــورا املنت ـ
الشاملة سي دي.htt://www.alwarraq.com ،
 -48اليـ ـ دي ،حمم ــد ك ــاظم ،الع ــرو ال ــوثق ( ،ت2773:هـ ــ) ،ط ،1منش ــورات مؤسس ــة االعلم ــي،
بريوت لبنان2619 ،هـ.
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Aesthetics Islamic decoration in kindergarten doors
Kazimiyah
م.د .أثمار حميد كريم

)(1

Dr. A thmar Hamid cream

المقدمة
وحفيـده اإلمـا حممـد
(الروضة الناظمية) :تضم الروضة الناظمية مرقدي األما موسـ النـاظم
اجلواد  ،يق يف منطقة الناظمية يف بغداد وتسم الروضة الناظمية عند البعض أبو طلبـ أي قاضـي
احلاجــات للطــالبن و للملهــوفن و للقاصــدين حض ـرت كيــف ال وهــو ذريـة بعضــها مــن بعــض نــور ومــالذ
فـأك روا و كـان أفقـ أهـل
ارل ()،1الرجوع إىل كتاب املفيد :و قد روى النال عن أ احلسن موس
زمان حسبما قدمناه و أحف هم لنتاب هللا و أحسنهم صوات ابلقرآن النر .يف حتف العقول :سأل رجل
عن اجلواد فقال إن كنت تسـأل عـن امل لـوقن فـ ن اجلـواد الـ ي يـؤدى مـا افـرتض هللا عليـ و الب يـل مـن
خبـل مـن افـرتض هللا و إن كنـت تعـو ارـال فهـو اجلـواد إن أعطـ و هـو اجلـواد إن منـ ألنـ إن أعطـاك
()7
أعطاك ما ليس لك و إن منعك منعك ما ليس لك.
مر أك ر من اثين عشر قر عل أول بناية ضـمت القـربين الطـاهرين لإلمـامن موسـ النـاظم وحفيـده
 ،اال ان وصلت اىل ماوصلت الية اليو استطاع فيها العقل العراقي املبدع أن ينج ه ه
حممد اجلواد
الروضة املتناملة املتناسقة يف منشآهتا ،الباهر يف عناصر مجاوا مبا يتناس م منانة أهل البيـت األطهـار
.
 - 2جامعة اببل /كلية الفنون اجلميلة /قسم الرتبية الفنية.
 - 1املرشدي ،عبال ،قاضي احلاجات ،مطب الرشاد ،النجف.2933 ،ص86
 - 7جواد،مصطف ،دليل خارطة بغداد،مطبعة اجملم العلمي العراقي،بغداد،2958،ص73
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يف املدينة املنـور يف موضـ يـدع االبـواء يف الطريـ إىل منـة املنرمـة،
ولد اإلما موس الناظم
يف الساب من صـفر سـنة 128ه ـ والـده جعفـر الصـاد بـن حممـد البـاقر بـن علـي زيـن العابـدين بـن احلسـن
( .)6استقدم ارليفـة املهـدي إىل بغـداد و أودعـ السـجن مث رده إىل املدينـة وأقـا
علي بن أي طال
هبا إىل أا الرشيد ،ويف سن  239هـ أمر الرشيد بنقل إىل بغداد وحبس كان موس بن جعفر يدع
العبد الصاو من عبادت واجتهاده ،وكان س يا كرميا و كان يصر الصرر ثال ائة دينار و أربعمائة دينار و
مائي دينار مث يقسمها بن ااتاجن ابملدينـة سـرا.يطل علـي اإلمـامن موسـ النـاظم وحممـد اجلـواد
اسم الناظمن لن مها الغيظ و احة خلقهما ،واجلوادين جلودتا وكرمهما.
أبواب ارارجية يف سور الروضة الناظمية،هناك ثالثة أبواب رئيسة متجانسة التصميم واحلجم هي:
 .2مدخل ابب املراد يف اجلهة الشرقية.
 .1مدخل ابب القبلة يف اجلهة اجلنوبية.
 .7مدخل ابب صاح ال مان يف اجلهة الغربية.
ارتفاع كل منها 5.10و بعرض أربعة أمتار ،زينت واجهاهتا من الداخل وارارج ابلناشـي النربالئـي
املـورد ،وتقابـل كـل ابب مـن هـ ه األبـواب طارمـة حتمـل ا ـ وهنـاك مخسـة أبـواب متوسـطة احلجـم منتشـر
عل طول األسوار األربعة للصحن ،اثنتان يف الشمال واثنتان يف اجلنوب ،و واحد يف الشر هنـاك ابابن
صغريان احدتا يف ال اوية الشمالية الشرقية من الصحن واآلخر يف ال اوية اجلنوبية الغربية من السـور الغـري
للصحن
الطارمـ ـ ــات:هن ـ ـ ــاك ث ـ ـ ــال طارم ـ ـ ــات حت ـ ـ ــيط ابحل ـ ـ ــر حتم ـ ـ ــل اس ـ ـ ــم الب ـ ـ ــاب املقاب ـ ـ ــل و ـ ـ ــا وه ـ ـ ــي:
 .2طارمة ابب املراد يف اجلهة الشرقية
 .1طارمة ابب القبلة يف اجلهة اجلنوبية
 .7طارمة ابب صاح ال مان يف اجلهة الغربية
()5
ولطارمــة ابب املـراد ابب ذهبيــة كبــري صــنعت عــا  2185ه ـ وعلـ جهتيهــا ابابن فضــيان ويـ ين
ال ه طارمة ابب القبلة ،فلها إيوان مغطي ابل ه  ،وابب ذهبية رئيسة وعل جانبها ابابن ذهبيان.أما
طارمة صاح ال مان (عجل هللا فرجة) فلها ابب واحد من الفضة.
وب ـ ـ ـ لك ينـ ـ ــون جممـ ـ ــوع األب ـ ـ ـواب ال هبيـ ـ ــة يف الطارم ـ ــات أربعـ ـ ــة أب ـ ـ ـواب واألب ـ ـ ـواب الفضـ ـ ــية ثالثـ ـ ــة.
أبواب األروقة :لألروقة أبواب تتصل ابلطارمات من جهة وابحلر من جهة أخرى وهي كما يلي:
الروا الشـرقي :لـ ابب رئـيس مـن الـ ه صـن عـا  1383ه ـ وابب فضـي واحـد يتصـل ابحلـر كبـري
احلجم مصنوع من ال ه عا  1314هـ.

 - 6السجاين،مصع ،ال البيت،دار صفا،لبنان ،2999 ،ص.73
 - 5جواد،مصطف ،املصدر الساب ،ص.41
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 لـ ثالثـة أبـواب تتصـل بطارمـة ابب القبلـة و لـ ابب واحـد يتصـل ابحلـر كبـري احلجـم:الـروا اجلنـوي
. 1383 مصنوع من ال ه عا
 ولـ ابابن خشـبيان مغلفـان ابلـوا يتصـالن ابحلـر، لـ مـدخل واحـد مـن جهـة الطارمـة:الـروا الغـري
. ه2777  هـ واجلنوي عا2713 الشمايل منهما عا
.هـ2716  ل ابب فضي واحد يتصل ابحلر صن عا:الروا الشمايل
جمموع األبواب ال هبية والفضية يف الطارمات واألروقة كما يلي
 ستة أبواب ذهبية منها أربعة يف الطارمات واثنان يف األروقة4
 سبعة أبواب فضية منها ثالثة يف الطارمات وأربعة يف األروقة3
 و الية وهبا ضـريح اإلمـا حممـد، جنوبية وهبا ضريح اإلما موس الناظم،تنقسم الروضة إىل قسمن
 وقد، ويق الضرحيان وسط القسمن وفو كل منهما قبة. ويصل بينهما ممران ضيقان، اجلواد علية السال
 وقــد وضـ علـ. قطـ جانـ مــن كــل ضـريح حبــاج حديــدي ليفصــل بــن الرجــال والنســاء أثنــاء الـ ار
 ومنقوش عليهما عناصـر،الضرحين صندوقان من ارش مغطيان ابل جاج السميك محاية وما من الغبار
 وحييط ابلقرب ُشبَّاك فضي مطعم ابملينا تعلوه سوريت الدهر والفجر نقشت عل املينا.زخرفية إسالمية مجيلة
.  وكتبت ابل ه ارال، األزر
Submitted
Al-Kadhimiya Mosque is the shrine of Imam Musa al-Kadhim and his
grandson Imam Muhammad al-Jawad, was built over their graves in the
Kadhimiya district in Bgdad.tzmy Al-Kadhimiya Mosque at some Abu
request any needs judge for asking for Mlhovin for Kadchin attended by
how not a progeny from each other Nur haven creation ((, said useful: and
people have narrated from Abu Hassan Moses Voktheroa and was
knowledgeable people of his time as we did and keep them to the Book of
Allah and the Koran. In the best in voice Antiques minds: a man asked him
about the horse, he said that you ask for the creatures, which leads the
horse, I suppose God him and Scrooge of stinginess of God and I suppose
if you're dealing with the Creator is to give the horse and the horse is to
prevent that he gave you that gives you what you do not have and that
prevented prevented what is not yours)( .
Okspa region surrounding state of holiness and honor until the area has
been derived its name from the two Imams, or the city became known as
Kazemiya Jawadain proportion to their generosity and presence.
Over more than twelve centuries on the first building included the
graves of divine of Imams Musa al-Kadhim and his grandson Mohammed
Jawad, peace be upon them, Iraqi creative mind could it be this integrated
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10 :العدد

kindergarten harmonious performed in facilities, impressive elements
beauty commensurate with the status of the household pure peace be
upon them, was born Imam Musa al-Kadhim in Medina in a position called
Aloboa on the road to Mecca, on the seventh of the year 128 AH zero
father Ja'far Ibn Muhammad al-Baqir Ali bin Hussein, Zine El Abidine Ben
Ali ibn Abi Talib (peace be upon him) (). Recruited him Caliph al-Mahdi to
Baghdad and put him in prison, and his response to the city and he stayed
to the days of good, and in 179 AH is rational him to Baghdad and
imprisoned was Musa Bin Jaafar called good servant of worship and
diligence, and was generous generous and he insists hubs three hundred
dinars and four hundred dinars and two hundred dinars and then divided
among the needy in the city secretly.ataleg Imams Ali Musa al-Kadhim and
Mohammed Jawad name for Kzationa who repress anger and generosity
made them, and Jawadain for their presence and their generosity.
External doors in the wall of the kindergarten Alcatmah, there are three
doors president of homogeneous design and size are:
1. door to be on the east side.
2. Door kiss on the south side.
3. door of his time in the West End.
Rising each 5.10 m and width of four meters, their windows decorated
inside and out Eashi Karbalai supplier, corresponding to each section of
these doors Tarma bears his name, and there are five medium doors Size
scattered along the four walls of the courtyard, two in the north and two in
the south, and one in Middle there are two small doors, one in the
northeast corner of the courtyard and the other in the south-western corner
of the western wall of the bowl
Tarmat: There are three Tarmat surround the campus carrying the
opposite door for her name, namely:
1. Tarma door to be on the east side
2. Tarma door kiss on the south side
3. Tarma door of his time in the West End
Tarma and door to be a big golden door built in 1285 (e) and the
Jhettiha Baban Vzian decorated gold Tarma door kiss, they have Ewan
covered with gold, and the head of the golden door on its side doors
Zhbaan Tarma. As the owner of the time it may one silver door
Thus, the total gold doors in Tarmat four doors and three silver doors.

154

مجاليات الز ر ة اإلسممية عل أبواب الر ضة ألكاظمية

Hallway doors: doors to the corridors relate Btarmat the one hand and
on the other hand campus are as follows:
Corridor east: the door to his Head of making gold in 1383 and silver
door and one related to a large size made of gold in 1314 AH campus
South Gallery: It has three sections relate Btarma door and kiss him one
door connects large size made of gold in 1383 m campus
Corridor west: a single entry from the point of Tarma, and has two doors
Vzian relate to the northern campus making them in 1327 and 1333 in the
southern e
The northern corridor: the door to his silver and one campus-making in
relation to 1304 e
Total gold and silver in Tarmat doors and corridors as follows
6six golden doors of which four are in Tarmat and two in the hallway
7seven silver ones in Tarmat doors three and four in the hallway.
Kindergarten is divided into two parts, the southern and the tomb of
Imam Musa al-Kadhim, the northern and the tomb of Imam Muhammad alJawad, and extending between the two corridors too narrow. And shrines
located above the center sections and each dome, was cut from each side
of the tomb of the barrier railing separates men and women during the visit.
Has been placed on the graves of the two funds wood Mglvan thick glass
to protect them from dust, and engraved on them beautiful Islamic
inscriptions. The tomb is surrounded by nets Silver Restaurant enamel
topped with Koranic ever and Dawn engraved on blue enamel, and written
with pure gold

جمالية تزيين األبواب بالعناصر الزخرفية اإلسالمية
أســهمت العناصــر ال خرفيــة يف انعنــال املعــاين النامنــة ضــمن خصوصــيتها املنانيــة ملــا وــا مــن غــاات
 اذ اســتهدفت بشــنل كبـري وابلــج مـن خــالل انتشــارها واعتمادهـا لتـ ين املنجـ ات،وظيفيـة مجاليــة وتعبرييـة
 إذ يع ــد ه ـ ا العنص ــر. ويتض ــح ه ـ ا ال ــدور الب ــارز يف أب ـواب الروض ــة الناظمي ــة،املرتبطــة ابجلان ـ ال ــديين
املعماري من العناصر املهم يف طرز العماره وال خرف (لنون اصبح قطع فني متمم البراز الفن العماري
للمرقد من جراء ض امت الواضـح وحتليتـ بقطـ املعـادن واملينـا ال مينـ ممـا يـنم عـن ننهـ روحيـ اسـالمي
.)4() دل عل ان الفن االسالمي قد وصل اىل مرحلة دره، وبعد تقديسي ملت

 ملح ـ "الرتا، الفــن املعمــاري واوندســة التشــنيلية العامــة يف املســاجد اإلســالمية واملراقــد املقدســة،  شــاكر هــادي غض ـ- 4
64-65ص.2933 ، دار احلرية للطباعة،السنة ال انية،8الشعيب" العدد
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اخـ ت ال خــار مب تلــف امناطهــا تعـد حبـ التعبــري االصــد والشـاهد األ ـ لتؤكــد الطبيعــة التعبرييــة
و ه األبواب وإضفاء صفة الف امة كما (ان لنـل منـط زخـريف تعبـري خـاص بـ حيتـوي علـ ن ـا خياطـ
الوعي االنساين الداخلي بتعبريية اشنال  -ويف الوقت نفس  ،تعد (الصف التعبريي  )expressionيف ه ا
الن ا عامـل الـربط االساسـي لبنـاء الوحـد النمطيـ )( ،)3ولنـون ان التعبـري هـو أتثـري التنـوين ال خـريف علـ
فنر من يالح ويشاهده وان املضـمون هـو جـوهر العمـل الفـين ،والشـنل هـو م هـره ارـارجي والمينـن
فصلهما ،وعلي فالبد من وجود ارتباط وثي بينهما ،ل ا فقد عمد املصمم اىل تبؤ النصـوص ارطيـة فيهـا
مرك ا منفردا"وحضورا"متمي ا"عن ابقي عناصر ال خرف و اهتا القومية لقدرت التعبريي ومواءمت للـمعاين الي
تعـرب عـن قدســية املرقد(،لنونـ ذو صـلة وثيقـة ابلـدين اإلسـالمي احلنيف،وكونـ يعـد الوسـيلة الـي انـ ل هبـا
ك ــال هللا ع ـ وج ــل)( ،)8اذ أكس ــبت األب ـواب ص ــفتها م ــن خ ــالل م ــا أض ــاف و ــا م ــن مع ــو روح ــي بلي ــج
ودالالت تعبريية ،فضال عن اسهام يف توكيد فضـاءات األبـواب ضـمن الفضـاء الواحـد وإبـراز أتيتهـا مـن
خالل االشرطة والتنوينات ارطية الي تضمنت مساحات الباب والي عملت عل خل التواصل والربط
بن اج اء الباب.
ومبا ان النمط واالسلوب تا من امل اهر التعبريية املهمة ،اذ يعد اسـلوب كـل مصـمم هـو جمموعـة مـن
املعادالت ينولا بنفس من اجل حتقي عملية التعبري والي تنشف لنا طريقت ارــاصة( ،)9ل ا فقد اظهـر
الفنــان املســلم أســلوب يف توقــف هـ ه النصــوص ضــمن أبنيــة املرقــد لتؤكــد علـ أتيــة هـ ا العنصــر العمــاري
(األبواب) مث تواصل انسـيابيتها إىل ارـارج علـ اجلـدران املطلـة اىل الصـحن املنشـو فهـي بـ لك تعمـل
عل كشف هوية املبو وش صيت ( ،)21كون إن طبيعة النصوص الي وظفت عل األبواب تضمنت آات
 ،لـ ـ ا مين ــن الق ــول إن طبيع ــة النـ ــصوص
م ــن الـ ـ كر احلن ــيم و أش ــعارا"ديني ــة نس ــبت إىل آل البي ــت
()22
والتنوينــات ارطيــة تعلقــت معانيهــا ورموزهــا بطبيعــة الفضــاء ونوعــة ،أســهمت يف إزالــة الغمــوض عــن
طبيعة املرحلة التارخيية ،وقد لنن من استقراء العوامل املؤثر يف صياغة بعـض املفـردات والعناصـر العماريـة
بسهول ويسر،هن ا جنبا" اىل جن مـ التـاثريات التعبرييـة والتشـنيلية والفنيـة الـي يرتكهـا اسـت دا ارـط
وابقي انواع ال خار االخرى.
فضال عن ذلك ان نوعية ارامات واملواد املست دمة يف صناعة االبواب وا القدر عل التعبري ،اذ ان
لنل خامة وما تتطلب من تقنية تنفي ية خصائصها املمي الي هتىيء للمصمم امل خـر امنانيـات تعبرييـة

 - 3شريين إحسان شريزاد،مبادئ يف الفن والعمار ،الدار العربية ،بغداد.2985 ،ص291
 - 8الــدوري ،ضــياء شــاكر علــي ،املطــل والنــسيب يف الـرق العــري اإلســالمي ،اطروحــة دكتــوراه ،كليــة الفنــون اجلميلــة ،جامعــة
بغداد.2999 ،ص39
 - 9زكرا إبراهيم ،مشنلة البنية ،دار مصر للطباعة.2934 ،ص288
 - 21عــالء اســن عبــد احلســن ،الفنــون ال خرفيــة يف العمــار العربيــة ،جمــلة آفــا  ،تصــدر عــن دار الشــؤون ال قافيــة العامــة ،وزار
ال قافة واألعال ،السنة العشرون ،كانون ال اين – شباط.2995،ص69
 - 22شاكر هادي غض ،املصدر الساب ،ص.59
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ومجاليــة وعمليــة ،ك ـ لك حتق ـ اســتجابة لالهــدا والغــاات ال اتيــة واملوضــوعية ،كمــا الــا تــوفر أتث ـريات
متباينة يف امل هر النهائي لنل تنوين.
االنظمة المتبعة لتكوينات االبواب
ان النـات الشــنلي النهــائي للبــاب هـو تـ لتفاعــل العمليــات التصـميمية كافــة مــن اختيــارات شــنلية
وخيارات السالي معاجلة تن يمية ذات تنوعات متعدد لنافة تقسيمات الباب ومن ه ه األسالي -:
 . 2أسلوب يقو عل معاجلة ذات تن يم ثنائي متناظر للمساحة النلية للباب.
 . 1أسلوب يقو عل معاجلة ذات تن يم رابعي متناظر للمساحة النلية للباب.
 .7أسلوب يعتمد عل تقسيم املساحة االساسية اىل ج ئن او ثالثة مفصولة ضمنيا (ضمن املساحة
االساسية) ويت كل ج ء اسلوب معاجلة تن يمية خمتلف.
ففي التن يم ذي (التناظر ال نائي) للباب يصـار اىل اعتمـاد حمـور واحـد (عمـودي او افقـي) ميـر ابملركـ
البــؤري املنصــف لفضــاء البــاب اذ (اخت ـ امل خــر ه ـ ا الن ــا يف ك ــري مــن تعبريات ـ ال خرفي ـ فنــان يبــين
وحدتـ ـ علـ ـ حم ــور يقس ــمها اىل قس ــمن متس ــاوين)( )21حيـ ـ يت ــيح هـ ـ ا الن ــوع تن يم ــا ش ــنليا متـ ـواز
للتنوينــات ال خرفيـة الداخلــة يف بنائ ـ مــن خــالل مســاحات البــاب وتنويناهتــا وقيمهــا اللونيــة ،وان ينــون
لنــل تنــوين فيهــا فاعليــة ات انيــة عل ـ وف ـ حســاابت توزي ـ مراك ـ ال قــل والتناس ـ ضــمن كليــة الن ــا
التصــميمي للباب،مراعيــا يف ذلــك التتــاب املســاري للتنوينــات ال خرفيــة وحماولــة أتكيــد لتنــوين دون اخ ـر
ضمن فاعلية النل العا للباب.
أمـ ــا األسـ ــلوب ال ـ ــاين للتن ـ ــيم ذو (التنـ ــاظر الرابعـ ــي) للباب،فيصـ ــار في ـ ـ اىل اعتمـ ــاد حمـ ــورين (افقـ ــي
وعمودي) مير كالتا ابملرك البؤري املنصف لفضاء الباب ،ويعول يف ه ا النوع مـن املعاجلـة التن يميـة اىل
تصميم رب زخريف ينرر ارب مرات فتنون االشنال متقابلة يف كل رب  ،وغالبا ما ينون توزيـ االشـنال
يف ه ا التن يم بشنل يوحي اىل التقارب حنو املركـ ااـوري حتقيقـا للتـوازن ،ممـا ينـت سـحبا بصـرا يشـمل
كافة تنوينات الن ا التصميمي للباب (اعل واسفل) واحدا تتابعي من خالل حتقي مسارات بصرية
ابُاهات خمتلفة مرنة وشد بصري حنو مرك ال قل.
وقد انضوى حتت اسالي املعاجلة التن يمية للمساحة النليـة لالبـواب تنوينـات زخرفيـة متنوعـة ذات
اسالي متعدد يف معاجلاهتا التن يمية ومن ه ه االسالي الي تتضمنها مساحات االبواب هي-:
 .2تكويت ذ تنظيم مرناظر -:يتجسد ه ا النوع من التن يم يف التنوينات الي تنون هيئتها العامة
ذا تن يم هندسي قابال لالنقسا اىل نصفن متناظرين او ارب متناظر  ،من خالل تنامـل االداء الـوظيفي
الشنلي لعناصر التنوين(،ول خرفتها اذ تتنرر الوحدات عل امتداد متال )( ،)27وينمن حتت ه ا النوع
مــن التن ــيم عــددا مــن الركــائ االساســية الــي ينبغــي االســتناد اليهــا ،يف تن ــيم هيئــات التنوينــات ال خرفيــة
 - 21عبد احلميد يوسف ،ال خرفة ،مطاب رمسيس ،القاهر  ،ب .ت.ص74
 - 27حسن علي محود ،فن ال خرفة،مطاب اويئة املصرية العامة للنتاب.2931،ص3
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لالب ـواب تتم ــل مبراعــا الشــنل العــا للتنوينــات ال خرفيــة ويتحق ـ ذلــك مــن خــالل امنانيــة رســم خــط
فاصل وتـي ميـر مبحـور التنـاظر ،وان القسـمن النـاُن سـينو ن مـرآ لبعضـهما االخـر ،وهـ ا ال يعـين ان
كل تنوين ي هر شنل العا قابال لالنقسا بشنل متوازن يتوج علي ان ينون ذو تن يم متناظر ،بل
قد ينون التن يم الداخلي للتنوين موزعا بشنل حر غري خاض ون ا تن يم.
 .1تك الالويت ذ تنظ الاليم الالري مرن الالاظر :يؤســس ه ـ ا النــوع مــن التن ــيم يف التنوينــات الــي ختض ـ اىل
اســلوبن يف بنائهــا الشــنلي :اوومــا اســلوب يعتمــد علـ التن ــيم اوندســي الشــنل التنــوين العــا املتنــاظر
عل ـ وف ـ التقســيم ااــوري ،واســلوب يعتمــد عل ـ التنوينــات الــي تنــون هيئاهتــا ارارجيــة غــري خاضــعة
للتن ـيم اوندسـي والتقسـيم ااـوري وذات هيئـة غــري متنـاظر  ،ويف احلـالتن كليهمـا(توزع املنـو ت ال خرفيــة
بش ــنل ح ــر لتغطي ــة اك ــرب ق ــدر م ــن الفض ــاء املت ــا للتنوين ــات عل ـ وف ـ حرك ــة غ ــري متن ــاظر لالغص ــان
واملفــردات ليــنجم إزاءه التنــوع وكســر الراتبــة التنراريــة وإضــفاء اإلحيــاء احلركــي النــات عــن التغــري يف مواق ـ
االش ــغال الفض ــائي للمن ــو ت ال خرفي ــة)( .)26ورغ ــم ع ــد وج ــود تن ــاظر وتن ـرار ض ــمن الفض ــاء املش ــغول
زخرفيــا"اال ان التصــميم البــد (ان ينــون ــره لعمليــة منهجيــة خاصــة ،اال وهــي تن ــيم العناصــر الــي تتــألف
منها حركتها)(.)25
الري مرنالاظر _:ويتجسـد هـ ا النـوع مـن التن ـيم املـ دوج يف
 .1تكويت مدمت مت تنظيم مرنالاظر
تنوين ــات االرك ــان ال خرفي ــة لالب ـواب وال ــي تتص ــف مس ــاحتها بنول ــا غ ــري خاض ــعة الش ـرتاطات التقس ــيم
ااوري ،اذ يتألف ه ا التنوين من ترتي منو تـ ال خرفيـة ضـمن الفضـاء املتـا لـ وأتسيسـ علـ حمـور
التنـاظر وعمليـات التنـرار يف املنـاط الفضــائية املتقاربـة املواصـفات للحصــول علـ تن ــيم شـنلي متنــاظر،
ومن مث اللجوء اىل التوزي احلــر لالغصـان واملفـردات ال خرفيـة يف املنـاط امل تلفـة املواصـفات الـي يصـع
تقسيمها حمورا او اجراء عمليات التنرار.
العينة ()1

 - 26وســا كامــل عبــد األمري،أســالي تصــميم ال خــار النباتيــة يف واجهــات احلضــر العباســية ،رســالة ماجســتري ،كليــة الفنــون
اجلميلة،جامعة بغداد.1117 ،ص78
 - 25زكرا ابراهيم ،مشنلة الفن ،دار الطباعة احلدي ة ،ب.ت.ص61
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األبعاد 7:االرتفاع× 2.1العرض.
ال خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار املوظفة:نباتية(كأس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية-
زهرية) ،خطية.
نوع ارامة :ذه  -مينا.
التحليل

الفضاء العام للباب
اعتمــد هـ ا البــاب ذو الشــنل اوندســي
املنت م ابويئـة املسـتطيلة اىل تقسـيم مسـاحي
ل ـ ــل بـ ـ ـ (أطـ ــر زخرفيـ ــة  -مسـ ــاحة أساسـ ــية
مف ــرد ) أات إح ــدا ن ــا ثن ــائي متن ــاظر
ع ـ ـ ـ ــرب حم ـ ـ ـ ــوري التن ـ ـ ـ ــيم الفض ـ ـ ـ ــائي للب ـ ـ ـ ــاب
(العمـ ـ ــودي واألفقـ ـ ــي) بغيـ ـ ــة إظهـ ـ ــار توزي ـ ـ ـ
متنـاف لتنويناتـ ال خرفيــة علـ كــال جــانيب
ااورين.
حقق ـ ــت التنوين ـ ــات ال خرفي ـ ــة الش ـ ــاغلة
لنــال املس ــاحتن ذات التطــاب الش ــنلي يف
اويئ ــة امل هري ــة اتب ــاع أس ــلوب ن ــا موح ــد
ارتنـ أحــدتا علـ التنــاظر ال نــائي للمحــور
العم ـ ــودي املتم ل ـ ــة ب ـ ـ ـ التنوين ـ ــات ارطي ـ ــة
الش ـ ـ ــاغلة للمس ـ ـ ــاحة األساس ـ ـ ــية ،يف ح ـ ـ ــن
حققــت التنوينــات النباتيـة اجملســد لألركــان
األربع ــة لفض ــاء األط ــر إىل ع ــد إخض ــاعها
ألي حمور تن يمي و اعتمادها عل النشر الغصين ألشغال كافة فضاء التنوين ،أما املرك املتم ل مبنتصف
الفضاء التصميمي فقد اظهر است ناءا" يف ن ام ال خريف بفعل التناظر الرابعـي ممـا حقـ تنـافؤا مـ الن ـا
العا جململ فضاء الباب.
أ واع الركوينات ال غاهلا الز ريف
نتيجة ملا تقتضـي طبيعـة مسـاحة األطـر ال خرفيـة ،لـ ا فقـد تضـمنت تنوينـات متبانيـة (خطيـة ونباتيـة)
ذات تنــافؤ يف النس ـ القياســية بينهمــا ،أضــفت عل ـ التصــميم العــا للبــاب ثباتيــة واســتقرار لس ــلوب
التجــاور الشــنلي ،اذ حققــت ج ـ اب"بصــرا حنــو اايطــات األربعــة وأسســت تتابعــا أوجــد إحيــاءا ابحلركــة
والدوران حول املساحة األسال من خالل األسطر ارطية املمتـد عـرب هـ ه املسـاحة املتم لـة خبـط النسـخ
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عل وف تن يم خطـي منفـرد مبسـتوى واحـد .فضـال عـن التنوينـات النباتيـة الـي أظهـرت تباينهـا يف او ــيئة
امل هريــة واللونيــة أســهمت يف إحــدا الوحــد والتنــوع علـ الــرغم مــن الراتبــة والســنون الـ ي ســاد جممــل
ه ه املساحة ،نـت عـن كـال التنـوينن إلغـاء"لفضـاء األطـر إال مـن ثغـرات شـغلت مبفـردات زهريـة حققـت
تغايرا يف تقنيتها األظهارية.
أ ــر عــن املســاحة األساســية تنوينــات متنوعــة ل لــت ب ـ (أرابع ركنيــة) حققــت إغالقــا فضــائيا وــا مــن
خالل امتدادها بشنل أنصا تنوينات عل حميط املسـاحة األساسـية وبقيمـة لونيـة مهيمنـة علـ فضـاء
الباب ومن املعـدن ذاتـ  ،اظهـر تناظرهـا الرابعـي املتماثـل ضـمن املسـاحة األساسـية .إمـا تنوينـات(القلوب
ال خرفيــة) املتضــمنة للمســاحة نفســها فقــد حققــت ُســيدا"لل قــل األكــرب مــن الفضــاء عــرب تعدديــة هيئاهتــا
التنوينية عل وف تنوع شنلي_ صفايت م هري انسجمت مـ الفضـاء العـا ركـ ت علـ فاعليـة التـدرج
يف احلجم املساحي من (القل املرك ي حنو القلوب املتوجة لنهااهتا العليا والسفلي عل وف لال شنلي
مرتابط) ،ل ل القل امل رك ي هبيئة لوزية مفصصـة أخضـعت بنيتـ إىل تقسـيم علـ وفـ تراكـ مـن جـ ئن
ذي تدرج ابست دا ارطوط الفاصلة يصار فيها إىل التعويل عل املغاير اللونية و الشنلية ضمن الوحد
الواحــد املتضــمنة للتنــوين يف حــن ل لــت ابقــي القلــوب ال خرفيــة املنملــة لإلشــغال الفضــائي عل ـ وف ـ
م هــر ينطــوي عل ـ تراك ـ ج ـ ئن و لنــن بتــدرج مســاحي اصــغر وهبيئــة مســتوحا مــن عناصــر كأســية
أســهمت يف إعطــاء ص ــفة التنــافؤ يف احلجــم املس ــاحي مــن ج ـراء التق ــارب يف النس ـ القياســية والتم ــاي
للقل املرك ي النبري املساحة.
أمــا فيمــا خي ـ األشــغال ال خــريف فقــد تعاضــدت املفــردات ال خرفيــة ال هريــة م ـ النأســية يف أشــغاوا
للمساحة األساسية مما أحدثت إنشاء م دوجا من نوعن ترجحت في السياد امل هرية لل خار النأسية
بفعل معاجلتها من املعدن ذات نسبة إىل األشغال ال هري ال ي ليـ هـو والفضـاء مبعاجلتـ ابملينـا ،يف حـن
ورد توظيــف أســلوب (أحــادي وم ـ دوج) ضــمن القل ـ املرك ـ ي اعتمــد يف أشــغال ج ئـ ارــارجي مبفــردات
زهريــة عل ـ وف ـ شــنل م هــري حمــور زخرفيــا ،أمــا ج ئ ـ املرك ـ ي فقــد شــغل مبفــردات زهريــة وف ـ شــاكلة
مستوحا من الطبيعة فضال عن أشنال حيوانية (طيور) مب هرهـا الـواقعي ،أمـا ابقـي القلـوب املنملـة فقـد
حققت أشغاال م دوجا من نوعن (نصوص خطية خبط ال ل وف تن يم سطري مبستوين وثالثة ،نف ت
عل أرضية شغلت مبفردات زهرية.
الرنظيم املكا للركوينات الز ر ية
أات التن يم املناين للتنوينات ارطية لألطر ال خرفية أتسيس تفعيل اُاهي حنو امتدادين (عمـودي
وأفقـي) نـت عنـ إغالقـا فضــائيا وحتديـدا ايطيـة شـنل البـاب عــرب االمتـداد الشـريطي التتـابعي للتنوينــات
من اجلوان األربعة للباب.
أمــا املس ــاحة األساســية فق ــد أظهــرت القل ــوب ال خرفيــة فاعليته ــا املنانيــة ع ــرب تن ــيم ش ـريطي بص ــور
عمودية متتابعة عل وف تدرج مسـاحي متسلسـل عـرب إيقـاع متنـاق بـدءا"مـن التنـوين اجملسـد ملنتصـف
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الفض ــاء التص ــميمي وانته ــاءا إىل األعلـ ـ وإىل األس ــفل واملتم لـ ـ بـ ـ القل ــوب املنمل ــة ،حقق ــت امت ــدادها
للمحور الواحد املنصف جململ الفضاء العا عل وف تن يم عمودي ،أسـهمت هـ ه القلـوب يف إحـدا
التن ــوع لتمرك ه ــا املن ــاين ض ــمن املس ــاحة األساس ــية حق ـ بعض ــها لرك ـ ا يف األعل ـ و األس ــفل ل ل ــت ب ـ
القلوب ارطية يف حن حق بعضها اآلخر لرك ها يف الوسـط ل ـل ابلقلـ ال خـريف النبـري املسـاحة ،نـت
عــن هـ ه القلــوب ال خرفيــة العليــا والســفل تفعــيال اُاهيــا متعاكســا يف حــن حقـ القل ـ املركـ ي تفعــيال
يناف االُاهن.
أمــا فيمــا خي ـ مســارات احلركــة الغصــنية ضــمن (املســاحة األساســية) فقــد ل لــت التنوينــات الركنيــة
ابلتوزي احلل وين املعتمد عل االنب ا من منطقة واحد ضمن الركن الواحد اما االشغال النأسي لفضـاء
املساحة فيعـول علـ حركـة غصـنن مبسـارات حل ونيـة تلتـف حنـو الـداخل ضـمن النصـف الواحـد وتتنيـف
ال خــار ال هريــة يف أشــغاوا ال خــريف مبوج ـ مســارات األغصــان النأســية الســائد  ،يف حــن جــاء تن ــيم
احلركــة الغصــنية للقلـ املركـ ي علـ وفـ أســلوبن أحــدتا يعتمــد علـ احلركــة املتموجــة مــن غصــنن ،أمــا
اجل ء الداخلي فيعتمد عل التن يم الغصين احلر.
ا سس البنائية املعرمد يف الركوينات الز ر ية
نت عن ا لتن يم املناين املعتمد يف تنوينات القلوب ال خرفية عرب تسلسل تتابعي بصور عمودية وف
إيقاع مساحي متناق بدءا"من التنوين اجملسد ملنتصف الفضاء التصميمي وانتهاء"إىل األعلـ واألسـفل
ال ـ ي ل لــت ب ـ القلــوب ارطيــة حققــت ثباتيــة شــنلية مــن خــالل اعتمادهــا عل ـ مبــدأ التن ـرار املتطــاب
اجملســد ملقتط ـ منــاين يف اجل ـ ء العلــوي والســفلي مــن فضــاء املســاحة األساســية ،نــت عنهــا حتقي ـ امتــداد
ملســار الرؤيــة حنــو القلــوب ال خرفيــة ذات التضــاد الشــنلي ال ـ ي ل ــل ب ـ القل ـ املرك ـ ي ممــا كــون منطقــة
سح سائد عل سواها من التنوينات ترجحت ل السياد امل هرية بفعل كرب مســاحت ومغايرتـ لبنيتـ
التنوينيــة (شــنل حي ـواين ضــمن من ــر طبيعــي) فضــال"عــن حتقي ـ ســياد متناقصــة األتيــة للق ــلوب ذات
النصوص ارطية الي بدت منملة لـ ضـمن الفضـاء األسـال بفعـل انسـجامها اللـوين واملسـاحي وُاورهـا
لـ عــرب لــال انطــوى علـ الشــد الشــنلي ،أمــا فضــاء األطــر ال خرفيــة فقــا علـ تنـرار وحــداهتا الشــنلية
وإحــدا التبــاين مــن ج ـراء التنوينــات النباتيــة الــي حققــت ت ـواز "رابعيــا"ألركــان األطــر نــت عنهــا ســياد
ج ئية من خالل ما أظهرت ب من تباين لوين بن جممل تنوينات ه ه املساحة.
امامة الر نية الرنفي ية
أظهــرت ارامــة األســال املتجســد و ـ ا البــاب من(ال ـ ه ) ال ـ ي طعمــت بعــض أج ائ ـ مــن خــالل
أســلوب التلــوين املباشــر ابملينا،ضــمن التقســيم املســاحي لألطــر ال خرفيــة ،اذ عوجلــت فضــاءات تنوينات ـ
ارطية ابملينا ارضراء ،فضال"عن أحدا مغاير لونية للنصوص ارطية لربوزها عل حساب أرضياهتا الي
عوجلت خبامة ال ه مما حققت تنوعا"م هـرا"وإظهـارا واضـحا للتتـاب النلمـايت مـن جـراء هيمنـة القيمـة
اللونية رامة الـ ه علـ ابقـي األجـ اء و ممـا عـ ز مـن ذلـك هـو بـروز احلـرو ارطيـة عـن أرضـياهتا .أمـا
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تنوين ـ ـ ــات املس ـ ـ ــاحة األساس ـ ـ ــية فق ـ ـ ــد حقق ـ ـ ــت
تنويناهت ــا الركني ــة ُس ــيدها خبام ــة الـ ـ ه ع ــرب
أشغال زخريف بتقنية البارز أظهرت تباينها العايل
م ـ ـ أرضـ ــية املسـ ــاحة الشـ ــاغلة وـ ــا ممـ ــا حققـ ــت
إحيـ ــاءا"ابإلغـ ــال الفضـ ــائي .يف حـ ــن أظهـ ــرت
تنوينات القلوب ال خرفية املنطويـة علـ تراكـ
جلـ ـ ئن ع ــرب مغ ــاير لوني ــة ب ــن ج ئه ــا ار ــارجي
ال ي شغل ابل ه وف إظهار شنلي ملفردات
بتقنية البارز حققـت تنـافؤا يف الرؤيـة االظهاريـة
مـ ـ التنوين ــات الركني ــة ،يف ح ــن ع ــو ج ؤه ــا
املركـ ـ ي ابملين ــا البيض ــاء مم ــا أس ــهمت تنوين ــات
القلــوب ال خرفيــة قاطبــة يف ضــوء التن ـرار اللــوين
لتنويناهتا املتطابقـة شـنليا"اىل أحـدا السـياد
اللونيـ ـ ــة ااققـ ـ ــة لتباينهـ ـ ــا م ـ ـ ـ فضـ ـ ــاء املسـ ـ ــاحة
األساسية املعاجلة ابملينا ال رقاء م أحدا تتاب
حلركة غصنية مت معاجلتها خبامة الـ ه حققـت
وضــوحها عــن ابقــي املنــو ت البنائيــة الش ــاغلة
لنفس املساحة.
العينة ()2

األبعاد 7:االرتفاع ×  2.11العرض.
ال خارفاملوظفة:نباتية(زهرية) ،خطية.
نوع ارامة :ذه – مينا.

التحليل

الفضاء العام للباب
اخض الفضاء العا للباب إىل تقسيم مساحي ل ـل ب ـ (أطـر زخرفيـة -مسـاحة أساسـية مفـرد ) ،أات
لعــن الرائــي ان تــرى عمــو املســاحة بتفعيــل متنــاف مــن خــالل إخضــاعها إىل التن ــيم الرابعــي عــرب ااــور
العمودي واألفقي مما حق تواز متماثال" .أعطت التنوينات ال خرفية الشاغلة للمساحة األساسية تنوعا
يف تن يمهـا ال خــريف اعتمـد أحــدتا علـ التنــاظر ال نـائي علـ وفـ ااــور العمـودي يف حــن اعتمـد اآلخــر
عل التناظر الرابعي ،أما ابلنسبة للتنوين املرك ي فقد حق تفعيال"است نائيا"واضحا ملـا أواله املصـمم مـن
درجة أظهارية ت مر عن ج ب االنتباه عرب املعاجلة التن يميـة ألشـغال ال خـريف لسـلوبن مـن جـراء انطوائـ
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عل ـ تراك ـ الج ـ اء اعتمــد الــبعض عل ـ التنــاظر الرابعــي ،واعتمــد ج ـ ءه املرك ـ ي عل ـ األشــغال النامــل
للفضاء التنويين من دون إخضاع إىل حمور التناظر ،يف حن اخت ت الوحدات املتنوعة الشاغلة للمساحة
تناظرا رابعيا وأخرى ال تعتمد عل أي من حمور التناظر.
أ واع الركوينات ال غاهلا الز ريف
اظهر التقسيم املساحي لألطر ال خرفية بوحدات مستطيلة متم لة بتنوينات خطية متعاقبة ذات لال
شـنلي مـرتابط حققـت نوعـا"مـن التتـاب البصـري اللـا قـراء الـن القـرآين وفـ التسلسـل السـطري ،نـت
عنها حتديدا" ايطية الباب من خالل االنتقال من تنوين إىل آخر بصور ممتد عرب مسح شـامل جلوانـ
البــاب األربعــة .يف حــن أظهــرت األركــان األربعــة و ـ ه املســاحة بتنوينــات نباتيــة حققــت تنــافؤا"للرؤيــة
البصرية م ابقي تنوينات ه ه املساحة وتفعيال مرتابطا ما بن التنوينات األفقية والعمودية من جراء مـا
عوجلت ب من تفعيل لوين موحد جململ تنوينات ه ه املساحة ،إال ان يف الوقت نفس عمـد املصـمم إىل
فصل تنوينات االمتداد األفقي بعضها عن البعض بتنوين يتواف يف هيئت امل هرية م تنوينات األركان
األربعــة و لنــن بتقنيــة أظهاريــة مغــاير عــرب تضــاد لــوين حيقـ تنــافؤا"لونيــا مـ فضــاء املســاحة األساســية و
أحدا نوعا من احلركة والتنوع يف عمو التن يم العا ملساحت .
اعتمد فضاء (املساحة األساسية)عل التن يف الشنلي للتنوينات ال خرفية م إحدا تنوع منـاين
ملوقعها عل وف مساحة فضائية حمدود ذات قيم لونية متنوعة والتعدديـة يف حركاهتـا االُاهيـة نـت عنهـا
قــو إظهــار اكــرب لنــات الشــنل العــا لفضــاء البــاب .يف حــن أاتحــت أركــان هـ ه املســاحة فرصــة إشــغاوا
بتنوينات ركنية اخت ت من األركان تن يمـا رابعيـا"متنـاظرا" ،ظهـرت بتقنيـة تنفي يـة عـرب أحاديـة لونيـة هـي
والفضــاء األســال مــن املعــدن ذات ـ ُ ،ســدت ضــمن وحــدات زخرفيــة شــنلت اســت ناءا إظهــارا ابلنســبة
للفضـاء األساسـي مـن خـالل فاعليـة التبـاين العـايل مـ التنوينـات الركنيـة،كما توجـت لـاات التنوينــات
الركنيــة بوحــدات أخــرى حققــت إظهــارا هبيئــة أنصــا وحــدات تســتقر علـ احلــدود الفاصــلة بــن الفضــاء
األساســي واألطــر ال خرفيــة علـ وفـ منــط يرمــي إىل أحــدا تراكبهــا إىل جـ ئن ،شــغل ارــارجي ب خــار
غصنية ذات توريقات مسننة عـوجلت ابملعدن ذات  ،يف حن شغل اجل ء املرك ي ب خـار زهريـة ذات هيئـة
م هرية قريبة من الواق بقيم لونية متدرجة.
أمـا القلــوب ال خرفيــة الشــاغلة لفضـاء املســاحة األساســية فتضــمنت قلبــا"مركـ ا"ذا هيئــة لوزيــة نــت عنـ
حتقي تنوع تقين يف أسلوب التنفي ي عرب تقسيم إىل ثالثة أج اء داخليـة ذات تراكـ كلـي فيمـا بينهمـا،
شــغل اجل ـ ءان ارارجيــان ب خــار زهريــة عل ـ وف ـ هيئــة م هريــة حمــور عــن أشــناوا الواقعيــة م ـ التــدرج
احلجمي ملفردات اجل ئن من األصغر إىل األكـرب والتبـاين يف التقنيـة البـارز  ،أمـا اجلـ ء املركـ ي الـ ي اسـهم
يف حتقي قو ج ب بصري فقد شغل ب خار زهرية هبيئـة قريبـة مـن م هرهـا الـواقعي بقـيم لونيـة أحـدثت
تضادا"عاليا م التنوينات ال خرفية والفضاء العا  ،نت عن ه ا التنوين ج اب"بصرا"م ريا"لالنتباه حيقـ
ل رؤية انفراديـة واضـحة عـن ابقـي التنوينـات علـ الـرغم مـن التعدديـة الشـنلية للهيئـة التنوينيـة كمـا .يف
حــن اخت ـ ت ابقــي تنوينــات القلــوب املنملــة م ه ـرا"مســتوح مــن عناصــر كاســية وأخــرى هبيئــة متنوعــة
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ارتن ـ أشــغاوما الفضــائي عل ـ نصــوص خطيــة خبــط ال ل ـ مــن خــالل اعتمــاد التن يــف يف نشــر وتن ــيم
التنوينات ومت أتكيد فضاء ه ه املساحة بوحدات بسيطة ذات هيئة كروية وأخرى ت هر تنوعـا تصـميميا
لعنصر كال ال هر ثنائي الفل شغل كالتا بقيم لونية متماثلة وب خار زهرية لسلوب تن يمي متباين.
أما األشغال الفضائي للمساحة األساسية فشغل مبفردات زهريـة مب هرهـا البسـيط واملعقـد مـ أغصـان
أحادية مصمتة من املعدن وأورا سعفية ،فضال عن أورا نباتية حبافة بسيطة ،شغلت املساحة األساسية
ابلنامل حققت تنافؤا"م حجم مفردات التنوينات الركنية.
الرنظيم املكا للركوينات الز ر ية
أسس ــت تنوين ــات األط ــر ال خرفي ــة ع ــرب إغ ــال ات لفض ـائها األس ــال تعددي ــة تن يمه ــا املن ــاين ع ــرب
االمتدادين (األفقي والعمودي) ،اىل حتقي ترابطا للتتاب البصري عرب االمتـداد املسـاحي وـ ه التنوينـات
ومما ع ز من ذلك التفعيل اللوين بقيمة واحد ابست ناء الوحدات الفاصلة لتنوينات االمتداد األفقي الـي
م لت نقاط ارتناز جاذبة للبصـر .يف حـن نـت عـن التن يـف الشـنلي لتنوينـات املسـاحة األساسـية اىل
أحدا التنوع يف التن يم املناين بن تنوينات القلوب ال خرفية الي اخت ت تن يما عمودا عرب امتـدادها
الش ـريطي للمح ــور العم ــودي ابس ــت ناء التنوين ــات ارطي ــة ال ــي اخت ـ ت تن يم ــا كلماتي ــا عل ـ وف ـ ثالث ــة
مســتوات أسســت عــرب تن ــيم أفقــي حققــت نوعــا مــن االت ـ ان يتواف ـ م ـ اُاهيــة احلركــة والســح إىل
األعل ـ واألســفل عــرب التنوينــات املنملــة ل ـ  ،وممــا ع ـ ز مــن ذلــك هــو التبــاين اللــوين العــايل بينهمــا وبــن
تنوينات التن يم املتماثل ،أما الوحدات ال خرفية املنتشر عل جانيب ااور العمـودي فقـد اختـ ت بعضـها
تن يمـا مـائال وبعضـها اآلخـر تن يمـا ذا ثباتــية واســتقرار ،احـد كالتـا عـرب تعدديـة املوقـ املنـاين ضــمن
الفضــاء األســال إىل حتقي ـ إيهــا ابحلركــة املتوازنــة والتوس ـ الفضــائي واالنطــال مــن القل ـ املرك ـ ي إىل
ارارج عرب االُاهن وف من ور شنلي ينطوي عل التباعد إبيقاع تدرجيي بن كل وحد وأخرى.
أما تن يم حركة األغصان فقد ل لت (املساحة األساسية) حبركة حل ونية متعـدد منـاط االنب ـا عـرب
اك ر من غصن حل وين متقاط ومتداخل التفرعات احلل ونية امللتفة تـرتبط فيهـا املفـردات ال هريـة والقلـوب
(الوحدات ال خرفية الصغري ) من خالل دجمها ابلغصن وتسري طبقا حلركت واُاهاتـ  ،أمـا األركـان ال خرفيـة
فــأظهرت حركتهــا الغصــنية عل ـ وف ـ تن ــيم حل ـ وين متعــدد االلتفافــات والتقاطعــات والتفرعــات املتداخلــة
فيما بينها بصور ك يفة .فضال عن القل املرك ي ال ي انطوى عل تراكـ ثالثـة أجـ اء اعتمـدت احلركـة
الغصـنية جل ئـ ارـارجي علـ تن ـيم حلـ وين حقـ تعاكسـا اُاهيـا للم ــفردات ال هريـة ،واجلـ ء الوســطي ذو
حركة متموجة من غصنن ،أما اجل ء الداخلي فقد ل ل ابلتن يم الغصين احلر.
ا سس البنائية املعرمد يف الركوينات الز ر ية
من خالل ما ظهر بـ الن ـا العـا للبـاب فقـد بـين علـ مبـدا التـوازن املتماثـل عـرب ااـورين (العمـودي
واألفقــي) يف حــن ارتن ـ الن ــا التصــميمي لفضــاء األطــر عل ـ وف ـ مبــدا التن ـرار بطريقــة تن ــيم وحدات ـ
املتماســة وحبجــم مســاحي واحــد حققــت ت ـواز "يف إشــغاوا لفضــاء األطــر نــت عــن ه ـ ا املبــدأ حتقي ـ رؤيــة
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تتابعي ــة حن ــو املس ــاحات الفض ــائية املتجس ــد ض ــمن أرك ــان املس ــاحة أح ــدثت تنوع ــا يف هيئته ــا التنويني ــة
وأشغاوا ال خريف حققت تنافؤا بن االُاهن بين عل وف الوحـد التصـميمية بـن جممـل تنوينـات هـ ه
املساحة.
يف حن عملت التعددية الشنلية يف الصفات امل هرية لتنوينات املساحة األساسية إىل أتسـيس منـطو
مــن التنوينــات اعتمــدت علـ تنرارهــا مــن خــالل نشــرها املن ــف بــن ثنــاا الفضــاء األســال ،فضــال عــن
التنوع يف التعددية االُاهية أعطت ثباتية شنلية واتـ ا "فضـائيا"قصـد منـ حتريـك العـن حنـو مسـح شـامل
عـرب التنـوع يف التن ـيم املنـاين للتنوينــات ال خرفيـة ،أمـا القلـوب ال خرفيــة ذات التن ـيم الشـنلي علـ وفـ
التسلسل التتابعي للمحور العمودي فقد حتققت السياد امل هرية املتفرد للقل املرك ي من جـراء املبالغـة
يف مساحة األشغال الفضـائي ابلنسـبة لبـاقي القلـوب إال إلـا يف الوقـت نفسـ أخـ ت تتناسـ مـ قلـوب
النل العا للفضاء األساسي يف ضـوء اتـ ان متماثـل ذي تنـرار متطـاب للقلـوب املنملـة علـ كـال جـانيب
ااور األفقي ذات التناوب يف التن يم املناين مما من عن وحد تصميمية متنوعة.
امامة الر نية الرنفي ية
ل ــل البــاب خبامــة الـ ه عــرب تقنيــة تنفيـ زخــار الفضــاء االســال لســلوب البــارز والتلــوين املباشــر
ابملينا لباقي التنوينات بغية احدا الربوز والوضو بصور منسـجمة ومتناسـقة بـن الفضـاء والتنوينـات،
فضال" عن ذلك اعتماد التضاد اللوين بن تنوين واخر مما حق انفرادية واضحة ولـاي ا"لنـل تنـوبن دون
اخر لست ناء التنوين اجملسد ملنتصف الفضاء االسال ال ي حقـ تنوعـا"يف اسـلوب تنفيـ ال خـار عـرب
تعدديتها بواسطة البارز والت ر والتلوين املباشر ابملينا مما حتققت ل السياد امل هريـة .امـا مسـاحة االطـر
ال خرفية فقد مت اعتمادها عل تقنية البارز والتلوين املباشـر ابملينـا ا ـر عنهـا حتقيـ رؤيـة واضـحة للنصـوص
ارطية من جراء تباينها العايل م لون االرضية وفضاء االطر.
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العينة ()3

األبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد 7 :االرتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع × 2.11
العرض.
ال خــار املســت دمة :نباتيــة (زهريــة -
كأسية) خطية وحيوانية.
نوع ارامة :ذه  -مينا.
التحليل

الفضاء العام للباب
اعتمــد التنــاظر ال نــائي عل ـ وف ـ ااــور
العم ـ ــودي أساس ـ ــا يف حتقي ـ ـ الن ـ ــا الع ـ ــا
للبــاب ،ممــا حق ـ ت ـواز ممــاثال عل ـ جــانيب
ااور العمودي من خالل تن يم التنوينات
ال خرفيــة ذات اويئــة التنوينيــة املتنوعــة وف ـ
تسلس ـ ـ ـ ــل تت ـ ـ ـ ــابعي إبيقاعي ـ ـ ـ ــة متناقص ـ ـ ـ ــة يف
الرتتيـ صــعودا إىل األعلـ بصــور شـريطية
عـ ـ ـ ــرب حمـ ـ ـ ــور واحـ ـ ـ ــد.مت إخضـ ـ ـ ــاع التقسـ ـ ـ ــيم
املساحي وفقـا وـ ا الن ـا إىل (أطـر زخرفيـة
و مساحة أساسية مفرد ) عمد املصمم إىل
اســت دا التضــاد اللــوين بــن املســاحتن ممــا
ع ـ ـ ز مـ ــن فاعليـ ــة التقسـ ــيم ،وجـ ــاء أشـ ــغال
املس ـ ـ ـ ــاحة األساس ـ ـ ـ ــية بتنوين ـ ـ ـ ــات زخرفي ـ ـ ـ ــة
حقق ــت أس ــلواب تن يمي ــا متنوع ــا لفض ــاءاهتا
مج بن التناظر ال نائي الـ ي حيقـ لاثليتـ
م الن ا العا للباب وآخـر علـ وفـ تن ـيم رابعـي حقـ تنـافؤا وتـواز لعمـو التن ـيم ل ـل بـ التنـوين
املرك ي.
أ واع الركوينات ال غاهلا الز ريف
ارتن التقسيم الفضائي لألطر ال خرفية إىل إحدا تنوينات زخرفية (خ ــطية ونباتية) حققت تن يمـا
شنليا متماسا بن مساحاهتا التنوينيـة لحجـا متباينـة بـن تنوينـات األشـغال ارطـي والنبـايت املتجسـد
ضمن أركان األطر ال خرفية وااققة لتفعيل يناف االمتدادين احد كالتا إلغاءا"لفضاء األطر ال خرفية
إال مــن ثغـرات شــغلت مبفــردات زهريــة بســيطة هبيئــة م هريــة قريبــة مــن أشــناوا الواقعيــة ،وجــاء هـ ا التنــوع
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التنويين ليحق تن يما شنليا ع ز ابلتنـافؤ لتنويناتـ مـن حيـ تقسـيمها املسـاحي و إشـغاوا الفضـائي
ال ـ ي اعتمــد أحــدتا عل ـ نصــوص خبــط ال ل ـ عل ـ وف ـ تن ــيم ســطري يعتمــد عل ـ مســتوين عملــت
احلــرو الصــاعد كاأللفــات و الالمــات اىل إعطــاء االســتقرار و الوحــد للتنــوين ضــمن جمــالن متعــادلن
شغلت أرضياهتا ب خار زهرية واقعية امل هر ،يف حن اعتمد األشغال ال اين ب خار زهرية ذا تن يم غري
خاض ـ للتن ـرار بقيمــة لونيــة مماثلــة جملمــل تنوينــات املســاحة ،ممــا أســهمت يف أتســيس مســارا"بصــرا"ذي
تتابعية اللا قراء الن ارطي و إاثر االهتما حنـو مضـمون القدسـي و ممـا عـ ز مـن ذلـك هـو أسـلوب
التنفي املغاير للفضاء العا بلون املعدن ال ي أعط فرصة إظهاره بشنل واضح ابلنسبة لباقي مساحات
الباب.
عمــد املصــمم مــن خــالل التقســيم الشــنلي للمســاحة األساســية إىل إخضــاعها لتعدديــة اويئــة امل هريــة
ألنواع التنوينات الشاغلة لفضائها ،إذ اخت ت (التنوينات الركنية) تن يما رابعيا متناظرا عرب كل ركن من
أركــان الفضــاء األســال ،نــت عنـ إنشــاء زخرفيــا مــن نــوعن (زهــري و كأســي) بصــيغة ممت جــة ،إذ ســايرت
األغصان ال هريـة حركـة األغصـان النأسـية مـ تـرجيح السـياد الواضـحة لل خـار النأسـية ،يف حـن أ ـر
عــن التنوينــات الــي ل لــت هبيئــة أنصــا وحــدات والــي تعــد امتــداد للتنوينــات الركنيــة اىل إشــغاوا بنــوع
واحد (زهري) احد مغاير يف اويئة امل هرية ملفرداهتا عرب أزهار بسيطة تعنس املسقط اجلانيب و الرأسي
فضال عن توريقات ذات حافة بسيطة .كما تضمنت ال خار الركنية وحـدات اختـ إحـدها هيئـة م هريـة
كاملــة معينيــة شــغلت ب خــار زهريــة مب هرهــا الـواقعي ،يف حــن اخت ـ ت األخــرى هيئــة أنصــا وحــدات
شغلت بعناصر زهرية ذات تن يم انتشاري وأشنال حيوانية (طري اودهد).
أما التنوينات األخرى الشاغلة ملنتصف الفضاء األساسي فقد حققت تنوعا يف هيئتها التنوينية ل ل
التنــوين الســفلي (هبيئــة آ نيــة زهريــة) اذ تتــألف مــن (قاعــد ) هبيئــة مســتوحا مــن عنصــر كأســي ذي قــاع
م دوج و(بدن) ذي اتساع من األعل ولاية مستدقة ترتن عل القاع امل دوج ،فضال عن مقابض وفوهة
حمملــة ابألزهــار الواقعيــة املســتدير يف مراحــل النمــو البســيطة وأخــرى مســتنملة لنموهــا،أ ر عــن األشــغال
ال خـريف لبـدن اآلنيــة حتقيقهـا للمماثلـة و االنســجا مـ التنوينــات الركنيـة عـرب التوحيــد امل هـري ملفرداهتمــا
فضــال عــن إن بــدن اآلنيــة م ــل نقطــة ارتنــاز النب ــا التنوينــات الــي تعلــوه و انطالقهــا إىل األعل ـ عــرب
تسلسل تتابعي ابمتداد عمودي ذي لال شنلي بن تنوينات  .و قد جاء التنوين ال ي يعقب ليع ز من
فاعلية التماسك من خالل اويئة التنوينية لشغال مساحي صغري إبظهار لوين ليحق تباينيت م الفضاء
العا وابقي التنوينات الي تعلوه والي امتازت بصفة التدرج يف احلجـم املسـاحي مـن األكـرب إىل األصـغر،
كما ل ل القل املرك ي ابحلي األكرب عل وف هيئة لوزية تنطوي عل تراك جل ئن مت اعتماد األشغال
الفضــائي جل ئـ ارــارجي ب خــار مــن نوعن(كأســي وزهــري) بصــيغة ممت جــة إذ ســايرت األغصــان ال هريــة
حركــة األغصــان النأســية ذات الســياد الواضــحة و تنــت م وفقــا لتن يمهــا ،يف حــن شــغل ج ئهــا املرك ـ ي
ب خــار زهريــة ذات امل هــر ال ـواقعي ولشــنال حيوانيــة لطيــور خمتلفــة .أمــا ابقــي تنوينــات القلــوب ذات
اويئــة املســتوحا مــن عناصــر كأســية فقــد شــغلت بنصــوص خطيــة خبــط ال ل ـ عل ـ وف ـ تن ــيم ش ـريطي
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مرتاك مبستوى واحد وآخر مبستوين ،وحققت تنوينات القلوب ال خرفية شدا فضائيا ذا ج ب بصري
عل وف تدرج مساحي عرب تعددية شنلية ذات ترابط متناف بقيمة لونية موحد .
ارتن األشغال الفضائي للمساحة األساسية إبنشاء واحد من نوع زهري ل لت مفرداهتا هيئة م هرية
بسيطة ومركبة تلح ابلغصن األحادي ذي اللون املصمت من املعدن ذات تتفرع من األورا النباتية ذات
احلافات البسيطة واملسننة .وقد حققت أشغاال كامال للمساحة ممـا عـ زت مـن النـواحي التعبرييـة واجلماليـة
لتنوينات الباب بتقنية تنفي ية ذات تباين و
عال م تنوينات ه ه املساحة.
الرنظيم املكا للركوينات الز ر ية
أعطـ النــات املتحقـ لتنوينــات األطــر ال خرفيــة إىل إحــدا تن ــيم منــاين متبــاين (افقــي وعمــودي)
ذي ت ـر و
ابط شــنل وي لتنويناهت ــا ذات االســت دا التم ــاثلي ملســاحاهتا الفض ــائية املتماســة ،مم ــا حق ـ مس ــارا
تتابعيا حنـو جممـل املسـاحة مـن خـالل االظهـارات الـي اتصـفت هبـا تنويناهتـا األفقيـة والعموديـة خبصوصـية
االســتقرار املنــاين ضــمن فضــاء املســاحة وتن يمهــا الســطري والفاعليــة املتحققــة مــن ج ـراء تنامــل الــن
القــرآين عل ـ طــول االمتــداد التتــابعي لتنوينــات الفضــاء التصــميمي و ـ ه املســاحة ،وممــا زاد مــن تنافؤيــة
التتــاب البصــري هــو التن يــف يف األشــغال ال خــريف ألرضــية النصــوص ارطيــة والتنوينــات الركنيــة ب خــار
زهرية ولمتداد فضائي بقيمة لونية موحد .
أمــا تنوينــات املســاحة األساس ــية الــي ن مــت عل ـ وف ـ ااــور العم ــودي املنصــف لفضــاء املس ــاحة
األساسية بصور شـريطية ضـمن حمـور التنـاظر ،فقـد حققـت تن يمـا متنـاواب عمـودا وأفقيـا بـدءا"مـن اآلنيـة
ال هريــة وانتهــاءا ابلقلـ ال خــريف ،اســهم تن يمهــا املتنــاف يف تع يـ الرتكيـ علـ التفعيــل العمــودي والـ ي
أات تتابعا بصرا واُاهيا ساحبا إىل أعل الفضاء التصميمي للباب.
يف حــن نــت عــن التن ــيم األفقــي للقلــوب ال خرفيــة اىل حتقي ـ ت ـواز "ذي رؤيــة واضــحة ضــمن الن ــا
التصــميمي للبــاب ،فضــال"عــن ظهــور تنوينــات ذات تنــوع يف تن يمهــا املنــاين اخت ـ ت مــن ااــاور املائلــة
مرتن ا"أساسيا يف تفعيلها االُاهي حنو املواق الركنية للباب أ ر عنها شدا"فضائيا قصد من حتريك العن
عرب املواق الركنية األربعة لفضـاء املسـاحة األساسـية ،أعطـ تنوعـا اسـت نائيا ابلنسـبة للتن ـيم املنـاين لبـاقي
التنوينات وانسجاما بن التن يم األفقـي والعمـودي حيقـ التـوازن االُـاهي،ع ز مـن خـالل القيمـة اللونيـة
املماثلة لباقي التنوينات وااققة للتضاد ابلنسبة للفضاء األسال.
ا سس البنائية املعرمد يف الركوينات الز ر ية
أســس التصــميم العــا للبــاب عل ـ وف ـ مبــدأ الت ـوازن املتماثــل عــرب ااـ ــور العمــودي ،نــت عن ـ حركــة
اُاهيــة عموديــة لآلنيــة ال هريــة والقلــوب ال خرفيــة بفعــل التن ـرار املتغــري وــا بصــور حموريــة ش ـريطية واعتمــاد
التــدرج املتسلســل يف األشــغال املســاحي للقلــوب ال خرفيــة عل ـ وف ـ إيقــاع متنــاق ينطــوي عل ـ الشــد
الشــنلي أحدثت ـ تالمــس التنوينــات ال خرفيــة و ُاورهــا م ـ بعضــها عل ـ وف ـ امتــداد واحــد ،نــت عنهــا
سياد م هرية واضحة للقل املرك ي يف منتصف الفضاء العا بفعل كرب قياس يسانده إزاء ه ا اإلظهار
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التعدديــة يف مراك ـ ال قــل للقلــوب الــي تشــنل منــاط ســح بصــري متتابعــة حنــو األعل ـ ذات ســياد
متناقصــة األتيــة ،يف حــن حققــت اآلنيــة ال هريــة تضــادا يف هيئتهــا التنوينيــة و قيمتهــا اللونيــة الــي جــاءت
منسجمة م الفضاء األسال يف ضوء شاكلة مستوحا من الطبيعة الواقعية م لت نقطة االرتناز األسال
لتنوينات القلوب ال خرفية.
امامة الر نية الرنفي ية
اعتمــدت البــاب عل ـ خامــة ال ـ ه بصــور أساســية يف حــن نف ـ ت منــاط منهــا ابملينــا عل ـ وف ـ
أسلوب التلوين املباشر كما يف التنوينات ارطية املسطحة ضـمن املسـاحة األساسـية ذات الوضـو بفعـل
التباين اللوين بن األزر واألبيض واعتماد احلفر البـارز يف تنفيـ زخـار التنوينـات الركنيـة ذات اإلنشـاء
امل دوج من نوعن والتلوين ابملينا وهو األس لوب ذات يف تنفي القل ال خريف الوسطي واآلنيـة ال هريـة ،أمـا
بقية املساحة األساسية فقد نف ت لسلوب احلفر الغائر ل خارفها ال هرية الي تبدو اقل وضوحا"مـن ابقـي
التفاصيل واعتماد األرضية املسطحة املشغولة ابملينا يف تنفي التنوينات ارطية ضمن األطر ال خرفية.
خالصة البحث
 -2اسهم ثبات املدى الفضائي ألبواب الروضة الناظمية عل وف اويئة املستطيلة ولبعاد اثبتة تبعا
لنــوع ارامــة ،إىل ُســيد هويــة البنيــة التنوينيــة ألب ـواب املراقــد املقدســة ،ويف الوقــت ذات ـ نــت عن ـ غيــاب
عامل التمي بن األبواب اجملاور ضمن املرقد الواحد مما استدع التأكيد عل املصمم إىل ب ل جهد كبري
لتشــديد فعاليــات عمليــة لتحقيـ املغــاير الشــنلية وفـ خيــارات تصــميمي متنوعــة يف التنوينــات ال خرفيــة
لتأسيس رؤية تصميمي تدعو إىل خصوصية التنوين ال خريف لنل ابب.
 -1أات الفضــاء العــا للبــاب قابليــات واســعة للتقســيم املســاحي كيفـت للتعبــري عــن االنتمــاء واوويــة
للمراقد املقدسة من خالل ختصي مساحات فضائية تشغل ابلنصـوص القرآنيـة املباركـة واألشـعار الدينيـة
اراصة ابملرقد ذات من قري آو بعيد ،فضال عـن اتسـيس إمنانيـات هائلـة يف عمليـات التتـاب لفعاليـات
التنوع يف أسالي تصميم التنوينات ال خرفية والي قدمت مستوا من التماي بن تنوينات الباب الواحد
من خالل التنوع يف ن امها ال خريف ال ي حق تداخال م الفضـاء األسـال أ ـر عـن توازنـ الشـنلي مـ
الباب.
 -7حتق ال راء امل هري لبنية التنوينات ال خرفية بفعل التنوع املتغري يف العناصـر الداخلـة يف تن يمهـا
الش ــنلي وفـ ـ تعددي ــة أش ــغاوا ال خ ــريف بن ــوع آو ن ــوعن فض ــال ع ــن االخ ــتال يف احلج ــم آو ارام ــة آو
أسلوب التنفي بن مفرد واخرى ضمن التنوين الواحد مما اسـهم يف إضـفاء التنـوع و احلركـة يف الصـفات
امل هرية بن تنوينات الباب وف وحد تصميمي مرتابطة.
 -6م حتق املنو ت البانيـة للتنـوين وفـ نـوع زخـريف واحـد ثبـاات يف شـنلها امل هـري بـن تنوينـات
األبواب امل تلفة مما أ ر عن لـاي واضـح ومتفـرد لنـل تنـوين مـن تنوينـات البـاب ذات األشـغال املوحـد
ابلنوع ال خريف.
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 -5نتيجــة ملــا اتســمت ب ـ فضــاءات األب ـواب بصــفة االتســاع العمــودي الواضــح جلميعهــا ،ل ـ ا فقــد
أس ست إمنانيات هائلة من التقسيمات الفضائية الي تتاب فيها فعاليات متنوعة من أسالي تن يم اُاه
التنوينات ال خرفية عل املستوى العمودي واألفقي واملائل.
 -4أدى االتساع العمـودي لبنيـة ابب املرقـد إحيـاء ابلقـدر علـ التنـوع يف التن ـيم املنـاين للتنوينـات
ال خرفيــة ،فض ـ ال عــن التعويــل عل ـ التن ــيم الش ـريطي للتنوينــات وف ـ ن ــا م ـرتابط أضــف ثبــاات و تنوعــا
ضمن وحد تصميمي متناملة لبنية شنل الباب.
 -3التنــوع الضــمين يف التن ــيم املنــاين للتنوينــات ال خرفيــة عــرب اســت دا تعــدد يف التن ــيم الش ـريطي
والبؤري والرتبيعي جاء ألسـباب تتعلـ ابلتنـوع التنـويين والشـنلي واللـوين واالُـاهي ضـمن ابب يسـتحوذ
عليها الشنل املستطيل عمودا.
 -8است دا اكرب قدر من األنواع ال خرفية (النباتية،ارطية،اوندسية،احليوانية) بصياغات متنوعة عل
وف ـ ـ ـ تن ي ـ ــف شـ ـ ــنلي وإغ ـ ــال فض ـ ــائي وتنـ ـ ــوع يف ارام ـ ــات وتقني ـ ــات التنفي ـ ـ ـ ج ـ ــاء ل ـ ــيعنس ال ـ ـ ـراء
امل هري،والقدر عل مج وضم التنوعات التنوينية ضمن ابب واحد .
 -9مت الفصل بن تعددية التنوينات ال خرفيـة امل تلفـة ،مـن خـالل املغـاير يف اإلخـراج اللـوين أو كـرب
األشغال املساحي أو االختال يف تقنية التنفي بغية إحدا الوضو والفصل لنل نوع دون أن يقوض
من الوحد النلية للتنوينات.
 -21اقتنصت التنوينات الشاغلة اور اُاهي واحد(عمودي) فرصة إعطاء إحياء ابالمتداد والتوس
إىل األعل واألسفل ،يف حـن أ ـر عـن التنوينـات ذات التن ـيم األفقـي إىل إعطـاء صـفة االتـ ان امل هـري
لشنل الباب فضال عن التنوع ابحلركة االُاهية.
 -22اسـت دا اك ــر مـن أســلوب يف التوزيـ الغصــين جـاء ليـوائم التنـوع يف التقســيم املسـاحي للفضــاء
ضمن تنوينات األطر ال خرفية واملساحة األساسية ولي هر املطاوعة عل التنيف والت لل مهما اختلفت
مواصفات الفضاء.
 -21الرتكيـ علـ الن ــا الســطري والشـريطي يف التنوينــات ارطيــة ضــمن األشــرطة واألطــر ال خرفيــة
واعتمــاد خطــوط ذات أداء وظيفــي كالنســخ وال ل ـ غــري املرتاك ـ هــو إلحــدا الفعــل االتصــايل لق ـراء
الن فضال عن اجلاين الت ييين السيما يف ضوء اعتماد زخار ملحقة ت ين أرضيات التنوين ارطي.
 -27األتية املوقعية للتنوينات ال خرفية املرك ية املوق وكرب أشغاوا املساحي وتفعيـل معاجلتهـا اللونيـة
املغــاير كــال أو جـ ء جملمــل تنوينــات البــاب ،هــو لتأســيس نقطــة جـ ب بصــري تعمــل علـ توزيـ اهتمــا
املتلقــي و حتــد تتــاب انســياي يف املســح البصــري الســيما يف ضــوء اعتمــاد التــدرج املتسلســل يف حجــم
التنوينات ال خرفية عند تن يمها.
المصادر:
 .2جواد،مصطف ،دليل خارطة بغداد،مطبعة اجملم العلمي العراقي،بغداد.2958،
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 .1حسن علي محود ،فن ال خرفة،مطاب اويئة املصرية العامة للنتاب.2931،
 .7الدوري ،ضياء شاكر علي ،املطـل والنـسيب يف الرق العري اإلسالمي ،اطروحة دكتوراه ،كلية الفنون
اجلميلة ،جامعة بغداد.2999 ،
 .6زكرا ابراهيم ،مشنلة الفن ،دار الطباعة احلدي ة ،ب.ت.
 .5زكرا إبراهيم ،مشنلة البنية ،دار مصر للطباعة.2934 ،
 .4السجاين،مصع ،ال البيت،دار صفا،لبنان.2999 ،
 .3ش ــاكر ه ــادي غضـ ـ  ،الف ــن املعم ــاري واوندس ــة التش ــنيلية العام ــة يف املس ــاجد اإلس ــالمية واملراق ــد
املقدسة ،ملح "الرتا الشعيب"العدد،8السنة ال انية ،دار احلرية للطباعة.2933 ،
 .8شريين إحسان شريزاد،مبادئ يف الفن والعمار ،الدار العربية ،بغداد.2985 ،
 .9عبد احلميد يوسف ،ال خرفة ،مطاب رمسيس ،القاهر  ،ب .ت.
 .21عــالء اســن عبــد احلســن ،الفنــون ال خرفيــة يف العمــار العربيــة ،جمــلة آفــا  ،تصــدر عــن دار الشــؤون
ال قافية العامة ،وزار ال قافة واألعال ،السنة العشرون ،كانون ال اين – شباط.2995،
 .22املرشدي،عبال،قاضي احلاجات،مطب الرشاد ،النجف.2933،
وس ــا كام ــل عب ــد األمري،أس ــالي تص ــميم ال خ ــار النباتي ــة يف واجه ــات احلض ــر العباس ــية ،رس ــالة
ماجستري ،كلية الفنون اجلميلة،جامعة بغداد.1117 ،
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Sectarianism and its impact on the structure of civil
society: An approach to strengthen the peaceful coexistence in Iraq

أ.م.د .سامر مؤيد عبد اللطيف)Assist.Prof. Samir M. Abdul-lateef (1
أ.م.د .خالد عليوي جياد العرداوي(Assist.Prof. Khalid U. J. Al-Ardawi )2
المقدمة
اوال :أهمية البحث

يعــد العنــف الطــائفي أقــد وأخطــر داء منيــت ب ـ شــعوبنا ودولنــا عل ـ اخــتال دوراهتــا احلضــارية؛
وابلـ ـ ات منـ ـ فج ــر أتسـ ـيس الدول ــة الوطني ــة عقـ ـ انته ــاء احل ــرب العاملي ــة األوىل .ومـ ـ التغيـ ـريات ال ــي
اجتاحــت األن مــة السياســية يف املنطقــة العربيــة بفعــل تصــاعد حركــة االحتجاجــات الشــعبية فيهــا ،بــرزت
حالة من إعاد الفرز اجملتمعي والسياسي و ه اجملتمعات وف أسس االنتماء الطائفي والقـومي والـديين.
وقد انعنست ه ه احلالة عل العالقات بن الدول العربية ودول اجلوار لتشـهد هـي األخـرى تـوترا طائفيـا
ين ـ ر بتصــاعد احتمــاالت الصــدا او حــىت الن اعــات األهليــة والدوليــة يف املنطقــة عمومــا .وهن ـ ا أصــبح
العنــف الطــائفي أع ــم مشــنلة بنيويــة هتــدد بتفتيــت األواصــر اجملتمعيــة لــدول الشــر األوســط وفـ أســس
طائفيــة بعي ــد عــن األس ــس الوطنيــة واملدني ــة وحــىت اإلنس ــانية و ـ ه اجملتمع ــات .والواق ـ أن خط ــور ه ـ ه
 - 2جامعة كربالء /مرك الدراسات االسرتاتيجية.
 - 1جامعة كربالء /مرك الدراسات االسرتاتيجية.
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ال اهر قد انسحبت إىل قطاعات ك ري يف الدولة العربية املعاصر والسيما قطاع اجملتم املدين لتعاين هي
األخرى من حالة التجاذب واالستقطاب الطائفي.
ثانيا :مشكلة البحث

إن املشــنلة الــي يعاجلهــا البح ـ تتمحــور حــول فهــم كن ـ الطائفيــة ،وســرب أغوارهــا ،وتقصــي أاثرهــا
وتــداعياهتا عل ـ بنيــة وتنــوين اجملتم ـ املــدين يف دول املنطقــة ومنهــا الع ـرا وســبل تالفيهــا لرتســيخ حالــة
التعاي والسلم األهلي.
ثالثا :فرضية البحث

يســع البح ـ إىل إثبــات فرضــية مفادهــا"إن توظيــف الطائفيــة ضــمن املنطلقــات واملصــاو السياســية
والفئوية الضيقة اثر وسيؤثر سلبا يف بنية اجملتم املدين ،وزع ع حالة التعاي السلمي لدول املنطقـة عامـة
والعرا بشنل خاص ".
رابعا :منهيية البحث

اعتمد الباح ان يف إثبات فرضيتهما عل منه التحليل الوصفي يف بيان مشنلة البح وتـداعياهتا،
ومــنه التحليــل املقــارن للتفري ـ بــن الطائفيــة واجملتم ـ املــدين مفهومــا وجمتمعــا ومنــط ســلوك ،وفقــا لطريقــة
االستقراء يف البح العلمي.
خامسا :خطة البحث

مت تقسيم البح إىل مقدمة ،وثالثة مباح  ،وخالة .املبح األول يعمل عل بيان مفهو الطائفية
عل مستوى التعريف وأسباب ال هور مبطلبـن ،واملبحـ ال ـاين يـ ه إىل توضـيح مفهـو اجملتمـ املـدين
عل مستوى التعريف وارصائ والوظائف مبطلبن ،بينما يتطر املبح ال ال إىل عملية التحـول مـن
اجملتمـ الطــائفي إىل اجملتمـ املــدين مبينــا جمــاالت التقــاط بــن اجملتمعــن ومتطلبــات التحــول مــن األول إىل
ال اين مبطلبن أيضا.
المبحث األول :مفهوم الطائفية
يتطل فهم الطائفية بشنل واضح تعريفها أوال ،وبيان أسباب ظهورها يف جمتمعاتنـا اإلسـالمية اثنيـا،
وه ا ما سيتم من خالل املطال اآلتية:
املطلب األول :تعريف الطائفية

تتف معاجم اللغة عل أن معو الطائفة هـو اجلماعـة والفرقـة مـن النـال ،أمـا الطائفيـة فتعـين التعصـ
لطائفـة معينـة ،وهــي مصـدر صـناعي أو اصــطال مشـت مـن لفــظ (طـا  ،يطـو طوافــا ،فهـو طــائف)،
والطائفي هو املتعل بطائفت بشنل متطر  ،والـ ي يبقـ مالزمـا ملتصـقا مبـا يطـو أو يـدور يف فلنـ ؛
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العدد10 :

كمـا اجلـ ء مــن كــل ال فنــاك لـ منـ  ،)7( .ويقابــل هـ ا املصــطلح يف اللغــة االننلي يــة مفــرد ()Sectarian
ذو االف الضي واملنغل عل افنار مجاعة معينة )6(.إذ التعص
الي تعين العضو يف مجاعة او الش
هنا ليس مل ه مبعو اختيار االعتقاد أو اإلميان ابجتهاد (ديين) كما هـو تعريـف املـ ه وإمنـا التعصـ
ابالنش ــداد والتبعي ــة الس ــلبية واس ــتالب إلراد الط ــائفي يف مواجه ــة حرك ــة الطائفي ــة ،إذ ق ــال ص ــلوات هللا
وســالم علي ـ  ":ليســت العصــبية أن حي ـ املــرء قوم ـ  ،بــل أن يــرى املــرء ش ـرار قوم ـ خ ـريا مــن خيــار قــو
آخرين" .وقد وردت مفرد الطائفية يف القران النر ست عشر مـر يف اشـار اىل مجاعـة مـن النـال لـيس
فيهـا لييـ يف مــد او ذ )5(.مــن هنــا يــربز الفــر بـن مفهــومي الطائفــة الــي تشــري اىل التنــوع يف املعتقــدات
واملمارسات الدينية بن االفراد ،والطائفيـة الـي تعـين اسـت دا هـ ا التنـوع الـديين لتحقيـ اهـدا سياسـية
واقتصــادية وثقافيــة )4(.وعــن هـ ا االُــاه يف تعريــف الطائفيــة وجــد احــد البــاح ن للــا":ن عــة سياســية ال
عالقــة وــا ابلعقائــد الدينيــة أو امل هبيــة ،وإمنــا اســتغلت ارالفــات امل هبيــة ألغ ـراض مصــلحي بعيــد عــن
()3
الدين".
وعنــدما يتــداخل مفهــو الطائفيــة م ـ مفــاهيم أخــرى فلســفية أو م هبي ـة أو عرقيــة ليبــن دور األقليــة
العددية يف اجملتم املنفصل عن دور األمة الي تعي ضمنها ه ه األقليـة ،فيغـدو بـديال ملفـاهيم( :الـدين،
العِّر و وامللّـة) ،سـيعي اجملتمـ عنـدها حالـة مـن التـأز الناشـ عـن حتـول (الطائفيـة) إىل مـ ه أو هويـة
انتماء حتل حمل االنتمـاءات األعلـ وتتعـاىل عليهـا لتتفـاقم عوامـل االنقسـا واالقتتـال الطـائفي وتتغلغـل يف
األوساط الشعبية أك ر من غريها مث تعم ابقي األوسـاط والطبقـات االجتماعيـة لتقـ الـبالد ضـحية لـنهم
التطر والتعص الطائفي وتتحول اجلماعات الطائفية إىل ِّملو ول ِّوحنو ول متصارعة ،كل ِّملّة أو ِّحنلة تتشد
بنولا الفرقة الوحيد الي للك احلقيقة سواء أكانت حقيقة اترخيية أ حقيقة معاصر .
إ َّن مفهـو الطائفيــة ينبــين علـ فنــر االنتمــاء لطائفــة معينـة دينيــة أو اجتماعيــة .فـ ذا مــا كــان انتمــاء
اإلنســان إىل طائفــة أو م ـ ه معــن ال جيعل ـ ابلضــرور طائفيّــا ،فان ـ يصــبح ك ـ لك ،عنــدما يســع لي
عمل لإلضرار حبقو الطوائف األخرى ويت سلوكا حياول من خالل إكساب طائفت تلك احلقو الي
تنون لغريها ُاهال وا وتعصبا ضـدها .وإذا كـان ميـل اإلنسـان لطائفتـ وفرقتـ الـي ينتمـي إليهـا جـ ء مـن
الرتكيبــة اإلنســانية والفطــر البش ـرية ،فــان الطائفيــة ل ــل تلــك ال ــاهر الــي حتــول اإلنســان مــن عنصــر بنــاء
 -7ان ر يف ذلك كل مـن :إبـراهيم مصـطف وآخـرون  .املعجـم الوسـيط  .اسـتانبول  ،دار الـدعو  . 2989 ،ص . 532أنطـوان
نعم وآخرون .املنجد يف اللغة العربية املعاصر  .ط  . 2بريوت ،دار املشر  .1111 ،ص 915
4 - Sidny I.Landan، Webster Illastrated Contemporary dictionary ، J.G.Ferguson publishing
com،Chicago،1992،p.661
 - 5رشيد اريون  ،ضد الطائفيـة  :العـرا  ..جـدل مـا بعـد نيسـان  ، 1117مـدارك للطباعـة والنشـر  ،بـريوت  ، 1122 ،ص
24
 - 4عبـد الســال متعـ  ،الن ــا السياســي يف العـرا بــن اااصصـة والطائفيــة منـ عــا  ، 1117-2912جملــة حـوار الفنــر ،
املعهد العراقي حوار الفنر  ،بغداد  ،العدد (، )26ايلول  ، 1121ص 236
 -3د.عبــد ارــال حســن  ،دور الطائفيــة يف األزمــة العراقيــة  ،ورقــة حب يــة قــدمت أثنــاء امللتق ـ الفنــري ال ـ ي عقــد يف بغــداد
خالل يومي  5- 6تشرين األول/أكتوبر  ،1119منشور عل الرابط االلنرتوينhttp://www.hdriraq.com/modules.php :
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وتقد النتمائ الضي وانتمائ العريض إىل عنصر هد وختري لنل االنتماءات من اجل مصلحة انتمائ
الضــي  ،وهــو مــا يقــود اباصــلة إىل تفتيــت بنيــة اجملتمعــات ويقضــي علـ مبــادئ الوحــد اإلنســانية بصــور
متطرفة ترسخ النراهية والعداو بن اإلنسان وأخي اإلنسان .فالطائفية منه سياسي يقو عل تسييس
االنتماء الطائفي للمواطن وأدجلت يف احليا السياسية عل مستوى األفنار واجملتمعات والسلطة؛ وعندما
يوظف البعض املشاعر الطائفية املتولد عن ذلك االنتماء الطائفي حتت شعار الدفاع عن حقـو طائفتـ
حلشــد أتييــد أنصــارها لتحقيـ مناسـ سياســية خاصــة او ضــيقة ،فــان التســييس املـ هيب ســيدف الطــر
اآلخر إىل مواجهت بتسييس م هيب مقابل ل  ،فيساهم تصعيد وتري التسييس امل هيب املتقابلن يف تصعيد
العواطــف الطائفيــة والعواطــف الطائفيــة املضــاد  .وســتعمل الطائفيــة ضــمن جماو ـا السياســي عل ـ إقصــاء
املواطنــة كرابطــة عضــوية وحيــد للدولــة واســتبداوا ابلرابطــة الطائفيــة يف أصــل إنشــاء احليــا السياســية وإدار
مفاص ــلها وحص ــد أه ــدافها ،ويف تن ــوين الدول ــة ويف إقام ــة هياكله ــا وتن ــيم ش ــؤولا ومص ــاو جمتمعه ــا،
أن الوحــد األسـال يف الدولــة هـو الفـرد املـواطن ولـيس اجلماعــة الفرعيـة ،و َّ
متجاهلـة بـ لك َّ
أن أدا حموريــة
والء للجماعة الفرعية عل حساب الوحد العضوية الفردية (املواطنة) سيصادر وحد أمة الدولة ويقضي
()8
عل الدولة الوطنية ابلتبعية .وهن ا تغدو الطائفية سالحا فتاكا يهدد وحد أمة الدولة والدولة معا.
املطلب الثاني :أسباب ظهور الطائفية يف امليتمعات اإلسالمية

ل هور الطائفية يف اجملتمعات اإلسالمية ،ومنها اجملتم العراقي أسباب عد  ،مينن إجيازها اباليت:

الفرع اال  :االسباب الدينية:
تعد التـأويالت امل تلفـة لنصـوص القـرآن النـر واألحاديـ النبويـة املطهـر واالجتهـادات اراصـة اباب
من األبواب املهمـة الـي فتحـت اجملـال للفـا الطائفيـة علـ مصـراعي يف جمتمعاتنـا اإلسـالمية ،السـيما ألـا
انتقل ــت م ــن الص ــعيد الن ــري إىل اجمل ــال العمل ــي لتتجس ــد بش ــنل تعص ـ ـ أعم ـ ـ  ،فأص ــبح الط ــائفيون
يتصارعون عل أتويالت للنتاب والسنة تقبل اجتهادات خمتلفة ،وكان واق احلال يستدعي من كل فري
قبول احلوار اواد والبناء م اآلخر ،لنن ذلك م حيصل إذ ذه كل فري إىل اعتبار نفس فقـط ممـ ال
للفرقة الناجية الي تستح احليا  ،ليتحرك هب ا الباع منفرا ومفسقا لآلخر ،ومبيحـا هـدر دمـ وعرضـ
ودين .
إذ ان كــل طائفــة ت ـ عم احتنــار الشــرعية الدينيــة واحلقيقــة التارخييــة املطلقــة دون اآلخ ـرين ،،ممــا خل ـ
صراعا مستحنما بـن الطوائـف اتر يـربز سـافرا يف سـلوك أفرادهـا ،واتر أخـرى يبقـ دفينـا ينت ـر الفرصـة
املناسبة ليطل برأس من جديد يف متوالية أزلية ال انفناك منها عل الرغم من عالقات التصاهر والصداقة
وتبــادل املصــاو والعــي املشــرتك ووجــود التحــدات املشــرتكة؛ ألن وقــائ التــاريخ دائمــا هنــاك مــن حيــاول
استحضارها وبع ها وتغ يتها وأتجيجها من جديد.
 - 8ان ر للم يد :حسن دروي العاديل ،الطائفية اجملتمعية والطائفية السياسية  ،مقال منشور عل الشـبنة الدوليـة للمعلومـات
(االنرتنيت) عل الرابط االلنرتوينhttp://arabs-for-democracy.com/democracy/pages/view/pageId/1742 :
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العدد10 :

الفرع الثا  :االسباب السياسية
جنحــت ن ــم االســتبداد والطغي ــان الــي حنم ــت الش ــعوب اإلســالمية لف ـرتات طويلــة ،ومنه ــا اجملتم ـ
العراقي يف توظيف فسيفسائية اووية االجتماعية عرب اإلفاد التامة من منطل قاعد "فر تسد" .فعمدت
إىل تقسيم اجملتم إىل فريقن :فريـ حليـف للن ـا مسـتفيد منـ متحـول إىل أدا مـن أدوات قمعـ  ،وفريـ
منبوذ متهم مطارد مقص ومضطهد.
وعندما تغي فرص املساوا بن افراد وفئات اجملتمـ وتوصـد ابـواب املشـاركة واحلـراك السياسـي ،يلجـا
الــبعض الســت دا خمتلــف االســالي واالدوات وتصــبح االنتمــاءات العرقيــة وامل هبيــة اوراقــا وعملــة رائجــة
فتتعم ـ اوــو بــن منــو ت اجملتم ـ  ،وتــربز مشــاعر النراهيــة والعــداو بينهــا بشــنل خطــري ودائــم ،عنــدها
سيل اجملتم يف اتون صراع وتناحر بـن منو تـ فئاتـ  )9(.ومـ ازداد حـاالت االسـتبداد وقسـو الطغيـان
وحصره األمور ابُاه التش ي والتقسيم احتمـت منـو ت اجتماعيـة ابلقبيلـة وأخـرى ابلطائفـة ممـا اضـعف
مشاعر االحرتا للتعددية الدينية وامل هبيـة اجتماعيا،وجعـل الطائفيـة السياسـية آليـة مرضـية تتقـاط عـدائيا
()21
والتعددية وال تعرب عنها يف أي حال من األحوال.
الفرع الثالث :االسباب االجرماعية
مينـن اســت الص االســباب االجتماعيــة للعنــف الطــائفي مـن متالزمــة املاســي االجتماعيــة الــي تعانيهــا
جمتمعاتنا واملتم لة يف اجلهـل والت لـف والفقـر ،والـي تعـد مـوارد مهمـة لتغ يـة م ـل هـ ه الن عـات املتطرفـة؛
اذ يشنل أرضية خصبة للتطر والتعص بنل ألوان القبلية واملناطقية وغريها ،وأخطرها التعص الديين
وامل هيب؛ بسب اسـتعداد اجملتمـ اجلاهـل إلضـفاء عامـل القداسـة املـدعا أو املتوتـة علـ إفـراد معينـن أو
أفنار معينة؛ وه ا جم مـن كـون اجلهـل واألميـة تنـت لـو مـن التـدين ،فيـ الن ـري مـن مالمـح السـطحية
واررافــة والتعص ـ  ،الســيما إذا مــا اســت مرت أاد خبي ــة عامــل اجلهــل لتوظف ـ ابُــاه أتجــي العصــبيات،
()22
ملآرب خاصة هبا ،سياسية أو غري ذلك.
وابمل ل كان الفقر مصدرا لتوليد العنف والتطـر مب تلـف أشـنال  ،ومنهـا الطائفيـة ،فـالفقري ال ميننـ
التعلم ،وال التأمل الواعي حبقائ احليا  ،وال الشعور ابألمان الفردي واألسري واالجتماعي ،بل تنعد لدي
ضما ت الغد السعيد ،واىل ه ه احلقيقة أشار (موريس دوفرجيـ ) ابلقول...(:عنـدما يرتـدي شـع ثيابـ
الرثة ،وينون قابعا يف جماعة حقيقية ،ويعي يف أكوا  ،وتلط سيارات األغنياء الفاخر ...عندها يغدو
الشعور ابل لم أقس والرغبة اكرب ،يف ه ه احلالة العنف وحده أو االستسال الـ ي يولـده البـؤل واجلهـل

 - 9حسن الصفار  ،الفا الطائفية  :مناف اااوالت ارارجية  ،جملة املنهاج  ،مرك الغدير للدراسات والنشر والتوزي  ،لبنان ،
العدد ال امن واالربعون  ،السنة ال انية عشر  ، 1118 ،ص 21
 -21ان ر للم يد :د .تيسري عبد اجلبار اآللوسي .مصدر ساب .
 -22عماد غال بالن  .الطعم اآلخر للطائفية  ،جملة تس النواف  ،العدد  71 ، 21ديسمرب . 1121
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الطائفية اثرها يف بنية اجملرمأل املد  :م اربة ل سيخ حالة الرعاي

السلمي يف العراق

إبمنالما أن يبقيـا هـ ا الوضـ  ،)21( )...أمـا (هارولـد السـني) فقـد قـال(...ولنن هـؤالء الـ ين يعرفـون
حيا الفقـري العاديـة ،وخوفهـا الـدائم مـن الغـد وإحساسـها املرتعـ ابلنارثـة الوشـينة ،وحب هـا املسـتمر عـن
مجــال دائــم التهــرب ،ســو يفهمــون إن احلريــة بــدون االطمئنــان االقتصــادي ال تســتح احلصــول عليهــا،
فالنال قد ينونون أحرار ابلفعل ،ولننهم ي لون عاج ين عن حتقي أهدا احلرية) ( .)27كمـا أشـار إىل
ذلك (تومال بن) ابلقول ":إن الفقر ليتحدى كل فضيلة وسال ؛ ألن يور صاحب درجة من االحنطاط
والت ـ مر تنتســح أمامهــا كــل شــيء ،وال يبق ـ قائمــا غــري ه ـ ا املبــدأ كــن أو ال تنــن"( ،)26ويقــول حممــد
احلس ـ ــيين الش ـ ـ ـريازي يف ه ـ ـ ـ ا الص ـ ــدد":الفقراء فحي ـ ـ ـ ال م ـ ــال و ـ ــم الب ـ ــد أن يلتجئ ـ ـ ـوا إىل احل ـ ــرب حل ـ ـ ـل
مشــنالهتم...إن إمنــا ت الســال يف الفق ـراء اقــل مــن إمنــا ت الســال يف غــريهم"( .)25وعلي ـ  ،فــالفقر
ســبيل إىل خل ـ العنــف والتطــر لــدى اإلنســان ،وه ـ ا يقــود إىل ســياد االح ـرتاب االجتمــاعي بــدال مــن
الســلم ،وان التنــامي ارطــري يف تيــارات العنــف يف البلــدان اإلســالمية عمومــا ،ويف الع ـرا حص ـرا ال تنب ـ
مصادره من أفنار مستورد أو استف ازات وتدخالت أجنبية فقط ،بل إن طبيعة احلنومات الي حنمت
ه ه البلـدان لقـرون طويلـة مـن االسـتبداد والقهـر واإلفقـار ،أنتجـت شـعواب فقـري مـادا وفنـرا تبحـ عـن
سب بؤسها يف ميادين خاطئة وتوجهات أيديولوجية اقصائية لآلخر ،دون أن تدرك إن السـب احلقيقـي
يف بؤسها هو غياب العدالة االجتماعية الي تنتشلها من حالة الفقر الي تعي فيها.
ان جل ما تقد قد انت خلال يف العالقة بن ابناء الطوائف االسالمية يفصح عن ذات عرب ثقافة من
التعبئة املتبادلة القائمة عل التحريض والنراهية واحنا التنفري والتفسي وأتجي ملشاعر العداء والبغض
()23
( )24ال ي سينون العنف هو الوسيلة امل ل للتعبري عن .
المبحث الثاني -مفهوم المجتم المدني
يف ه ا املبحـ سـيتم حتديـد املقصـود ابجملتمـ املـدين وأتصـيل التـارخيي ،ومـن مث حتديـد بنيتـ ووظائفـ
الي يقو هبا ،وذلك من خالل املطلبن اآلتين:

 -21مــوريس دوفرجي .املؤسســات السياســية والقــانون الدســتوري واألن مــة السياســية النــربى .ترمجــة جــورج ســعد .ط .2بــريوت،
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزي  .2991 ،ص . 237
 -27هارولد السني .احلرية يف الدولة احلدي ة .ترمجة امحد رضوان ع الدين .ط .1بريوت ،دار الطليعة .2938 ،ص. 18
 -26علي الوردي .وعاظ السالطن.ط . 2بغداد ،دار احلوراء للطباعة والنشر .1115 ،ص. 43
 -25حمم ـ ـ ـ ــد احلس ـ ـ ـ ــيين الشـ ـ ـ ـ ـريازي.فق االجتم ـ ـ ـ ــاع .اجلـ ـ ـ ـ ـ ء األول.ط .3ب ـ ـ ـ ــريوت ،دار العل ـ ـ ـ ــو للتحقيـ ـ ـ ـ ـ والطباع ـ ـ ـ ــة والنش ـ ـ ـ ــر
والتوزي .2991،ص . 297
 - 24حسن موس الصفار  ،الطائفية بن السياسة والدين  ،املرك ال قايف العري  ،الدار البيضاء  ،1119 ،ص.23
 - 23لقــد اســهبت الدراســات والبحــو النفســية واالجتماعيــة يف حتــري اســباب اللجــوء للعنــف بــن اجلماعــات االنســانية عــرب
اعتماد العديد من الن رات السلوكية واالجتماعية  ،للم يد من التفاصيل حول ه ا املوضوع مينن الرجوع اىل  :فرحـان حممـد محـ ،
العنــف اجلمعــي وعالقتـ ابلتعصـ والتســهيل االجتمــاعي  ،املركـ العراقــي للمعلومــات والدراســات  ،بغــداد  ، 1119 ،ص  256ومــا
بعدها .
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العدد10 :

املطلب األول  -تعريف امليتمع املدني وتأصيله التاريخي:

تتألف عبار اجملتم املدين من مصدرين جمتم  ،وهو صيغة ترد يف اللغة العربية إما اسم منان أو اسم
زمــان أو مصــدرا ميميــا ،مبعــو ألــا إمــا حــد بــدون زمــان (اجتمــاع) ،وإمــا حــد حيــدد منــان و زم ـان
حصول ه ا احلد (جمتم القو  ،مبعو موض اجتماعهم) )28(.واملصدر اآلخر مدين فهـو مييـل يف اللغـة
العربية إىل املدينة أي احلاضر  )29( .أي ان مدين يف اللغـة العربيـة مشـت مـن التمـدن واملدنيـة واملدينـة دون
()11
ان ينطوي عل داللة معو املواطنة ال ي انطوى علي اجل ر الالتيين للمصطلح.
ويرى حممد عابد اجلـابري أن عبـار اجملتمـ املـدين ،ابلنسـبة للغـة العربيـة ،تنتسـ معناهـا مـن مقابلهـا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ي هـ ـ ـ ـ ــو"اجملتم ـ ـ ـ ـ ـ البـ ـ ـ ـ ــدوي" ،لامـ ـ ـ ـ ــا كمـ ـ ـ ـ ــا فعـ ـ ـ ـ ــل ابـ ـ ـ ـ ــن خلـ ـ ـ ـ ــدون حينمـ ـ ـ ـ ــا اسـ ـ ـ ـ ــتعمل"االجتمـ ـ ـ ـ ــاع
احلضري"ومقابل "االجتماع البدوي"كمفهومن إجرائين يف حتليل اجملتم العري يف عهده والعهود السابقة
لـ (أيضـاو الالحقــة) .ومبــا أن القبيلــة هــي املنــون األساســي يف الباديــة العربيــة فـ ن"اجملتم ـ املــدين"سيصــبح
املقابل امل تلف ،إىل حـد التضـاد ل ـ"اجملتمـ القبلـي" ،ويف اللغـة الالتينيـة يعـد لفـظ""CIVILوالـ ي يـرتجم
ب ـ"مــدين")12(،كــنمط مــن التفنــري والســلوك يتولــد يف كنــف اجملتم ـ املتحضــر ،وال ـ ي يتنــاقض م ـ ذلــك
الـنمط مـن التفنـري والسـلوك املتواجــد يف اجملتمـ الـ ي هتـيمن عليـ الن عــة العسـنرية او الدينيـة ،وهنـا يــربز
()11
الفار النبري بن مدلول عبار "اجملتم املدين"يف اللغة العربية وبن مفهومها يف الفنر األوروي.
ظهــر مصــطلح اجملتم ـ املــدين يف قــامول البش ـرية قــدميا عنــد الرومــان ،وكــان يقصــد ب ـ وجــود جمموعــة
سياســية خاضــعة للق ـوانن )17(.ومــن مث اختف ـ ليعــود إىل ال هــور جمــددا يف الق ـرنن الســاب عشــر وال ــامن
عشــر يف ظــل التحــول اجل ـ ري ال ـ ي اجتــا أورواب واالنتقــال مــن عصــر ال ــال اىل عصــر الدولــة احلدي ــة
والن ــا اجلدي ــد ،عن ــدما اس ــت رج املفن ــرون الغربي ــون م ــل (ه ــوب  ،وروس ــو) ،م ــن رح ــم مفه ــو العق ــد
االجتماعي ،ورمبا ينون (جون لوك) أول من است دم بعـد ال ـور اإلننلي يـة  ،2488يف نصـ املشـهور
(رســالة التســامح ،)2489 ،مث وجــد في ـ (هــوب ) اجملتم ـ املــن م سياســيا عــن طري ـ الدول ـة القائمــة عل ـ
التعاقد .أما روسو يف القرن ال امن عشر فنان اجملتم املدين ابلنسـبة لـ ":هـو اجملتمـ القـادر علـ تشـنيل
 - 28أن ر للم يد :إبراهيم مصطف وآخرون .مصدر ساب  .ص .274
 - 29أن ر للم يد :أنطوان نعم وآخرون .مصدر ساب  .ص . 194
 - 11ان ر  :د .سهيل عروسي  ،اجملتم املدين والدولة  :دراسة يف بنية وداللـة اجملتمـ املـدين والدولـة وعالقتهمـا ابلدميقراطيـة ،
دار الفنــر  ،دمشـ  ، 1118 ،ص . 93وكـ لك Merriam ،Websters school dictionary،Amerriam Webster :
P.161،USA،Massachusetts،Webster.INC
21 - Joyce .M.Hawkins، The Oxford reference dictionary، Clarendon press،Oxford University،
New York،1986، p162.
 - 11حممــد عابــد اجلــابري ،اجملتم ـ املــدين  ..املعــو واملفهــو  ،مقــال منشــور عل ـ الشــبنة الدوليــة للمعلومات(االنرتنيــت) عل ـ
الـرابط االلنـرتوين ، http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=512 :وان ـر للم يـد :رشـيد جرمـوين ،اجملتمـ
امل ـ ــدين ب ـ ــن الس ـ ــيا الن ـ ــوين والتجرب ـ ــة املغربي ـ ــة ،مق ـ ــال منش ـ ــور علـ ـ ـ الش ـ ــبنة الدولي ـ ــة (االنرتني ـ ــت) علـ ـ ـ الـ ـ ـرابط االلن ـ ــرتوين:
http://www.aljabriabed.net/n97_02jarmounii.htm

 - 17ان ــر  :حســن ع ـ الــدين حبــر العلــو  ،اجملتم ـ املــدين يف الفنــر االســالمي  ،مرك ـ النجــف لل قافــة والبحــو  ،النجــف
االشر  ، 1118 ،ص . 43
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إراد عامــة" ،واملالحــظ أن مفهــو اجملتم ـ املــدين قــد اســتعمل يف الفنــر الغــري حــىت القــرن ال ــامن عشــر
للداللــة علـ اجملتمعــات الــي ُــاوزت حالــة الطبيعــة والـي أتسســت علـ عقــد اجتمــاعي وحــد بــن األفـراد
وأفرز الدولة ،أي ان العبار كانت تدل عل اجملتم والدولة معا؛ فـاجملتم املـدين حبسـ صـياغات األوىل
هو" كل ُم بشري خرج من حالة الطبيعة إىل احلالة املدنية الـي تتم ـل بوجـود هيئـة سياسـية قائمـة علـ
اتفــا تعاقــدي ،واجملتمـ املــدين وفقــا لـ لك هــو اجملتمـ املــن م سياســيا ،وهــو يضــم اجملتمـ والدولــة معــا".
فـ ــاجملتم املـ ــدين كمـ ــا ظهـ ــر م ـ ـ فالسـ ــفة التنـ ــوير هـ ــو جمتم ـ ـ ال يعـ ــر املرات ـ ـ االجتماعيـ ــة وال التـ ــدرج
االجتم ــاعي ،وتركيبـ ـ ال ــداخلي ال يع ــر الس ــيطر وال التبعي ــة ،والعالق ــات داخ ــل اجملتمـ ـ امل ــدين ليسـ ـت
عالقــات بــن قــوى سياســية أو طبقــات اجتماعيــة ولننهــا عالقــات بــن أحـرار متســاوين )16( .فهــو جمتمـ
االفراد ال ين حـررهم العمـل مـن اسـر العالقـات التقليديـة ،لينت مـوا يف بـو وتن يمـات حدي ـة كاجلمعيـات
والنوادي والنقـاابت وهـو شـرط ضـروري لتحقيـ مبـدا املواطنـة )15( .و ـة مـن يـرى يف مفهـو اجملتمـ املـدين
بنيا واسعا الستيعاب ادوات الدولة املعاصر اىل جان ادواهتا التقليدية عرب تعريف بنون ":جمموعة من
الفعاليــات واالنشــطة الــي حتتــل مرك ـ ا وســطا بــن العائلــة والن ــا القيمــي يف اجملتم ـ مــن حيــة ،والدولــة
ومؤسســاهتا واجه هتــا ذات الصــبغة الر يــة مــن حيــة اخــرى" .وعليـ تســتوع مفــرد اجملتمـ املــدين البــو
واملؤسسـات التقليديـة م ـل العائلـة والعشـري اىل جانـ املؤسسـات احلدي ـة املتم لـة ب ـ(اجلمعيـات والنقـاابت
واالح ـ اب السياســية) خالفــا مل ــن يعــر اجملتم ـ امل ــدين ضــمن افق ـ الضــي املعاص ــر بنون ـ "جمموعــة م ــن
املن مات وامل مارسات الي تنشا ابإلراد احلر يف أي جمتم يف استقالل نسيب عن املؤسسات االرثية م ـل
()14
االسر والعشري "
وم ي هر التماي بن اجملتم املـدين والدولـة يف الفنـر الغـري احلـدي إال مـ (هيغـل) الـ ي اعتـرب أن
اجملتم املدين مي ل احلي االجتماعي واألخالقي الواق بن العائلة والدولة ،وه ا يعين أن بناء اجملتم املدين
يتم بعد بناء الدولة ،وهو ما ميي اجملتم احلدي كما رأى ذلك عن اجملتمعات التقليدية ،وم ه ا فهيغل
م جيعــل اجملتم ـ املــدين شــرطا للحريــة وإطــارا طبيعيــا وــا ،فــاجملتم املــدين عنــد (هيغــل) هــو جمتم ـ احلاجــة
واأل نية ،وعل ه ا فهو يف حاجة مستمر إىل املراقبة الدائمة من طر الدولة؛ بعبار اخرى وجد هيغـل
يف اجملتم املدين"جمموعة روابط قانونية تـن م عالقـات النـال فيمـا بيـنهم وتضـمن تعـاولم واعتمـادهم علـ
()13
بعضهم البعض ،فهو أي اجملتم املدين يف صريور اكرب يتم ُسيدها يف الدولة"
 - 16ان ر للم يد :د .أمحد شنر الصـبيحي ،مسـتقبل اجملتمـ املـدين يف الـوطن العـري  ،مركـ دراسـات الوحـد العربيـة  ،بـريوت
 ،1111 ،ص. 11ود.كمــال عبــد اللطيــف .اجملتمـ املــدين :مالح ــات حــول تشــنل املفهــو وتطــوره ،اجمللــة العربيــة للعلــو اإلنســانية،
العدد  ،55النويت ،2994 ،ص . 44
 - 15جاد النر اجلباعي  ،اجملتم املدين  :هوية االختال  ،الناا للدراسات والنشر والتوزي  ،دمش  ، 2991ص .55
 - 14ين ر يف ذلك  :عبد الباقي اورماسي  ،اجملتم املدين والدولة يف املمارسة السياسية الغربية من القرن التاس عشر اىل اليـو
 :دراسـة مقارنـة  ،ضـمن كتـاب اجملتمـ املـدين يف الـوطن العـري ودوره يف حتقيـ الدميقراطيــة  ،مركـ دراسـات الوحـد العربيـة  ،بــريوت ،
 ، 2991ص . 96
 - 13نقال عن علي عبود اامداوي وحيدر ظم حممد  ،مقارابت يف الدميقراطية واجملتم املـدين  ،صـفحات للدراسـات والنشـر
 ،دمش  ، 1122 ،ص . 31
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العدد10 :

أمــا مــاركس فقــد ن ــر إىل اجملتم ـ املــدين ابعتبــاره األســال ال ـواقعي للدولــة ،وقــد ش ص ـ يف جمموعــة
العالقات املادية لألفراد يف مرحلـة حمـدد مـن مراحـل تطـور قـوى اإلنتـاج ،فـاجملتم املـدين عنـد مـاركس هـو
جمال الصراع الطبقي ،وهـو يشـنل كـل احليـا االجتماعيـة قبـل نشـوء الدولـة وحيـدد املسـتوى السياسـي ،أو
الدولـة ،بوصـف مسـتوى تطــور العالقـات االقتصـادية ،وبـ لك يتطـاب اجملتمـ املــدين يف املعـام العريضـة مـ
()18
البنية التحتية وبشرط مستويي البنية الفوقية ،االيدولوجيا واملؤسسات السياسية.
وم احتدا الصراع ال وري ضمن سيا إعاد بناء اإلسرتاتيجية ال ورية يف جمتمعات أوراب الصناعية يف
النص ــف األول م ــن الق ــرن العش ـرين ج ــاء املفن ــر اإليط ــايل (أنطوني ــو غرامش ــي) ليج ــدد الن ــر إىل مفه ــو
اجملتم املدين ضمن احلقل املاركسي نفس عندما رفض اعتباره فضاء للتنافس االقتصادي  -م لما يعتقد
هيغــل ومــاركس -واعتــربه حقــال للتنــافس األيــديولوجي ،وهــو ل ـ لك ج ـ ء مــن البنيــة الفوقيــة ،وه ـ ه البنيــة
تنقســم بــدورها إىل جمتم ـ مــدين وجمتم ـ سياســي ،وظيفــة األول اويمنــة عــن طري ـ ال قافــة واأليــديولوجيا،
ووظيفة ال اين السيطر واإلكراه ،عل الرغم من حترره من األطر املسبقة الي فرضها هيغل ومـاركس إال أنـ
بقـي وفيــا ومــا فيمــا يتعلـ بعالقــة اجملتمـ املــدين م ـ الدولــة يف ضــوء جــدليتهما املركبــة .ويف رأي غرامشــي
أن " ال ينفي للوصول إىل السلطة واالحتفاظ هبا السيطر عل جهاز الدولة ولنن البد من حتقي اويمنة
علـ اجملتمـ  ،وال يــتم ذلــك إال مــن خــالل من مــات اجملتمـ املــدين عــرب العمــل ال قــايف ابلدرجــة الرئيســية،
ذلك أن اجملتمـ املـدين هـو اجملـال الـ ي تتجلـ فيـ وظيفـة اويمنـة االجتماعيـة مقابـل اجملتمـ السياسـي أو
()19
الدولة ال ي تتجل في وظيفة السيطر أو القياد السياسية املباشر ".
ويوج املفنر االملاين املعاصر (يورغان هابرمال) رؤية غرامشي اىل اجملتم املـدين ابلقـول".ان وظـائف
اجملتمـ ـ امل ــدين تع ــين ل ــدى غرامش ــي الـ ـراي الع ــا – أي الـ ـ ي الخيضـ ـ لس ــلطة الدول ــة"وبن ــل االحـ ـوال
والتوصيفات المينن مغادر اود ال ي رام غرامشي من بلـو ضـفا اجملتمـ املـدين عـرب بوابـة انتصـار
()71
ال ور العمالية ضمن اطر مقوالت الرؤية املاركسية.
وم يعر الفنر العري مفهو اجملتم املدين حبد ذات بل جاء ه ا التعر عرب االهتما املت ايـد الـ ي
القت مؤلفات (انطونيو غرامشي) يف العام العري بعد السبعينيات .وبدرجة أقل مفـردات الفلسـفة والفنـر
الليـربايل عـرب ترمجـة بعـض أعمــال الفلسـفة النالسـينية (العقـد االجتمــاعي لروسـو ،يف احلنـم املـدين جلــون
لوك) ،مما يعين أن الفنر العري م يتعامل م املفهو قبل تلك الفرت ابعتباره ظاهر مستقلة حبد ذاهتا .ال
عل مستوى التأصيل الن ري وال عل مستوى االست دا األدائي األيديولوجي ،اذ م خيرج مفنروا عصر
النهضة العربية يف لاات القرن التاس عشر عن معاجلة معطيات اجملتم املدين ومفردات من زاويـة حاجـة
 - 18ان ر للم يد :د.كمال عبد اللطيف .مصدر ساب  ،ص ص . 32-49
 - 19ان ر  :أماين قنديل ،عملية التحول الـدميقراطي يف مصـر ( ، )2997-2982مركـ ابـن خلـدون للدراسـات اإلمنائيـة ،دار
األمن للنشر ،2995 ،ص  .229و د .ع مي بشار  ،اجملتم املـدين دراسـة نقديـة مـ إشـار للمجتمـ املـدين العـري  ،مركـ دراسـات
الوحد العربية ،بريوت ،2998 ،ص .44
 - 71ي ن ر  :د .احلبي اجلنحاين و د .سيف الدين عبد الفتا  ،اجملتم املـدين وابعـاده الفنريـة  ،دار الفنـر املعاصـر  ،بـريوت
 ،1117ص ص . 11-28
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جمتمعاهتم اىل (احلرية والسـياد واملسـاوا ) )72(.وهنـ ا م ي هـر املفهـو احلـدي واملسـتقل للمجتمـ املـدين
يف الفنر العـري املعاصـر اال مـ انينيـات القـرن العشـرين وخصوصـا يف دول املغـرب العـري ،حيـ ارتـبط
()71
املفهو ابلتفنري يف ظرو التحول من احل ب الواحد إىل التعددية (تونس ،اجل ائر).
وقــد شــهدت لايــة القــرن العشـرين إعــاد اكتشــا املفهــو بعــد تنقيتـ مــن بعــض القضــاا الــي كانــت
موضـ ســجاالت ســاخنة خــالل املراحــل الســابقة ،فصــار يقصــد ابملفهــو املعاصــر للمجتم ـ املــدين"تلــك
الشـ ــبنة الواسـ ــعة مـ ــن املن مـ ــات الـ ــي طورهتـ ــا اجملتمعـ ــات احلدي ـ ــة يف أترخيهـ ــا الطويـ ــل والـ ــي ترفـ ــد عمـ ــل
الدولة"( . )77لقد أثرت ه ه الرحلة الفنرية الطويلة يف إثراء مفهو اجملتم املدين وبلور مالحم  .ومن هنـا
جاءت التعريفات املقدمة و ا املفهو لتؤكـد حالـة النضـوج الفنـري يف الن ـر إليـ وحتـري مبانيـ الن ريـة.
وهن ـ ا تنوع ــت التع ــاريف املقدم ــة ملفه ــو اجملتم ـ امل ــدين بتن ــوع املرجعي ــات واألغ ـراض مل ــن تن ــاول املفه ــو
ابلتعريــف .وهنــا يشــري حســنن توفيـ إىل"اجملتمـ املــدين"علـ أنـ عبــار عــن جمموعــة مــن األبنيــة السياســية
واالقتصادية واال جتماعية وال قافية والقانونية الي تنت م يف إطارها شبنة معقد من العالقات واملمارسات
بن القوى والتنوينات االجتماعية يف اجملتم  ،وحيد ذلك بصور دينامينية ومستمر من خالل جمموعة
()76
من املؤسسات التطوعية الي تنشأ وتعمل ابستقاللية عن الدول.
وعــر ســعد الــدين إبـراهيم اجملتمـ املــدين لنـ "جمموعــة مــن التن يمــات التطوعيــة احلــر الــي لــأل اجملــال
العا بن األسر والدولة لتحقي مصاو أفرادها ملت مة يف ذلك بقيم ومعايري االحرتا والرتاضـي والتسـامح
واإلدار الس ــلمية للتن ــوع وار ــال "( ،)75وتش ــمل تن يم ــات اجملتمـ ـ امل ــدين ك ــال م ــن اجلمعي ــات وال ــروابط
والنقاابت واألح اب واألنديـة والتعاونيـات ،أي كـل مـا هـو غـري حنـومي وكـل مـا هـو غـري عـائلي أو إرثـي
(وراث ــي) .واىل ه ـ ا املع ــو ذهب ــت ال ــدكتور أم ــاين قن ــديل عن ــدما عرف ــت اجملتم ـ امل ــدين ابعتب ــاره"جمموع ــة
التن يمــات الطوعيــة احلــر الــي لــأل اجملــال العــا بــن األســر والدولــة؛ لتحقيـ مصــاو أفرادهــا ملت مــة بقــيم
ومعــايري االح ـرتا والرتاض ــي والتس ــامح واإلدار الس ــليمة للتنــوع واالخ ــتال " )74(.كم ــا عرف ـ حمم ــد عاب ــد
 - 72للم يد من التفاصيل حول موقف رواد النهضـة العربيـة مـن قضـية اجملتمـ املـدين ين ـر  :معـن زاد  ،اجملتمـ املـدين والدولـة
يف فنر ال نهضة العربية احلدي ة  ،ضمن كتاب اجملتم املدين يف الوطن العري ودوره يف حتقي الدميقراطية  ،مرك دراسات الوحد العربية
 ،بريوت  ، 2991 ،ص ص . 231-257
 - 71ين ر للتفاصيل  :د .عيس الشمال  ،مصدر ساب  ،ص .71
 - 77مر مفهو اجملتم املدين خالل ه ه املرحلة املعاصر ب ال فرتات رئيسية :األوىل -هـي فـرت االنفتـا علـ اجملتمـ املـدين
من قبل األح اب والقوى والن م السياسية هبد ضخ د جديد يف السياسة وإضفاء طاب شعيب عليها .ال انية -هي فرت التعامـل مـ
اجملتمـ املــدين بوصــف من مــات مســتقلة موازيــة للدولــة ومشــاركة يف حتقيـ الن ـري مــن املهــا الــي هتــم هـ ه األخــري ابلرتاجـ عنها.وهـ ا
املفهـو يتوافـ مـ انتشـار مفهــو العوملة.ال ال ـة -فـرت انتقـال اجملتمـ املـدين إىل قطـ قـائم ب اتـ ومركـ لقيـاد وسـلطة اجتماعيـة ،علـ
مســتوى التن ــيم العــاملي بشــنل خــاص ،يف مواجهــة القطـ ال ـ ي ل لـ الدولــة -الــدول املتآلفــة يف إطــار سياســات العوملــة والنازعــة إىل
ارضوع بشنل أكرب فأكرب يف منط عملها للحساابت التجارية واالقتصادية.
 - 76حسنن توفي  ،بناء اجملتم املدين ،املؤشـرات النميـة والنيفيـة ،نـدو اجملتمـ املـدين والتحـول الـدميقراطي يف الـوطن العـري،
مرك دراسات الوحد العربية  ،بريوت ،ط ،2991 ،2ص ص 31-49
 -75سعد الدين إبراهيم ،مستقبل اجملتم والدولة يف الوطن العري ،عمان ،منتدى الفنر العري ،2988 ،ص ص . 77-71
 - 74أمــاين قنــديل  ،تطــور اجملتم ـ املــدين يف مصــر  ،عــام الفنــر  ،اجمللــد  ، 13العــدد  ، 7 :النويــت ،اجمللــس الــوطين لل قافــة
والفنون واآلداب ، 2999 ،ص. 99
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اجلــابري" بنونـ جمتمـ املــدن ،وأن مؤسســات هــي تلــك الــي ينشــئها النــال بيــنهم يف املدينــة لتن ــيم حيــاهتم
االجتماعية واالقتصادية والسياسية وال قافية ،فهي إذن مؤسسات إرادية يقيمها النال وين رطـون فيهـا أو
حيلولا أو ينسحبون منها ،عل النقيض لاما من مؤسسات اجملتم البدوي والتقليدي والي تتميـ بنولـا
مؤسسات طبيعية ،أو عضوية يولد الفرد منتميا إليها مندجما فيها ال يستطي االنسحاب منها م ل القبيلة
()73
والطائفة."..
وعلـ ضــوء مــا تقــد مينــن تعريــف اجملتمـ املــدين يف إطــار أتصــيل الفلســفي والفنــري لنـ "عبــار عــن
جمموعة من املؤسسات ،الي تق خارج شبنة سلطة الدولة(واجملتم التقليـدي) ،تتـيح للقـوى االجتماعيـة
العاملــة يف جمــاالت االقتصــاد واحليــا ال قافيــة واأليــديولوجيا والسياســة أن تــن م نفســها بشــنل حــر حبي ـ
()78
تستطي أن تلع دورها يف التطور االجتماعي".
املطلب الثاني :بنية امليتمع املدني.

يتطل فهم بنية اجملتم املدين حتديد خصائص البنيوية أوال ،ووظائف األساسية اثنيا ،وكما يلي-:

الفرع ا  :امصائص البنيوية للم رمأل املد .
هنــاك جمموعــة مــن الســمات الــي يتمي ـ هبــا اجملتم ـ املــدين عــن غــريه مــن اويئــات والنيــا ت القانونيــة
األخرى ،ه ه السمات ل ل ارصائ املمي ملؤسسات ،ومينن إمجاوا اباليت(:)79
 )2الطوعية :وتعين أن تن يمات اجملتم املدين ابختال أنواعها وأهدافها ،تتأسس بنـاء علـ الرغبـة
املشــرتكة ألصــحاهبا ،وانطالقــا مــن إرادهتــم احلــر  ،أو الطوعيــة ،وابلتــايل فهــي غــري مفروضــة مــن طــر أي
جه ــة ،وال ي ــتم إح ــداثها اس ــتجابة لتعليم ــات أو توجيه ــات احل ــاكمن وذوي النف ــوذ ،أو غ ــريهم ،ول ــارل
نشــاطاهتا الــي تســتجي لألهــدا الــي ســطرهتا لنفســها بعيــدا عــن أي ضــغط أو أتثــري خــارجي ،وينــون
االنتمــاء إليهــا وارــروج منهــا إبراد الفــرد؛ ألن مؤسســات اجملتمـ املــدين ال تتماثــل مـ اجلماعــات املرتبطــة
ابلصــالت القرابيــة كاألســر والعشــري والقبيلــة ،بــل هــي بعيــد كــل البعــد عنهــا .وعــاد مــا تنب ـ الرغبــة يف
تنوين هيئات اجملتم املدين ،من شعور األفراد ابنتمائهم للمجتم ال ي يعيشون في  ،وبنولم معنين مبا
حيد في سلبا أو إجيااب ،ووعـيهم مبـا وـم مـن مسـؤولية ُاهـ  ،ولتيـة االخنـراط يف قضـااه ابالشـرتاك مـ
 - 73د .حممــد عابــد اجلابري،الدميقراطيــة وحق ــو اإلنســان ،بــريوت ،مرك ـ دراســات الوحــد العربي ــة ،2996 ،ص ص-224
.223
 78د .صـاو اسـر  ،بعـض إشـناليات اجملتمـ املـدين واجملتمـ السياسـي والدميقراطيـة ،منشــورات طريـ الشـع  ،سلسـلة قضــاا
فنرية ،بغداد،1115 ،ص .77-71
 - 79ان ر للم يد :د .خالد عليوي العرداوي ،اجملتمـ املـدين العراقـي :إشـنالية الـوالد وضـرور التفعيـل ،حبـ منشـور يف كتـاب
(مدخل إىل بناء الدميقراطية يف العرا ) .كربالء املقدسة ،مرك الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية ، 1115 ،ص ص .74-75
د.عالء عبد الرزا  ،اجملتم املدين والتحول الـدميقراطي يف العـرا  ،حبـ منشـور يف كتاب(آليـات التحـول الـدميقراطي يف العـرا )،
كربالء املقدسة،مرك الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية ،1115،ص ص .62-79
وكـ لك  :علــي زيــد الـ عيب  ،واقـ اجملتمـ املــدين العــري ومســتقبل  ،جملــة العلــو االجتماعيــة  ،جملــس النشــر العلمــي  ،النويــت ،
اجمللد  ، 75العدد  ، 1113 ، 2ص . 28
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السلمي يف العراق

اآلخرين ،وما يقتضي ذلك من تطوع وتضامن وتعاضد وتعاون من أجل الصاو العا  ،مث اإلحسال بل
حتقي الن تائ  ،وجين ال مار ،الي تعود ابلنف عل اجملتم كنل ،وعل أفراده من خالل العمل املشرتك.
 )1الرنظيم :إن احلرية والتلقائية الي تطب أتسيس املن مات الي تندرج ضمن مفهـو اجملتمـ املـدين،
ال تعين العشوائية أو عد الضبط؛ ألن وجود كل واحد من ه ه املن مات خيض للقوانن السائد والي
تتــيح حريــة أتسيســها مــن جهــة ،كمــا ختض ـ يف تســيريها وقيامهــا مبهامهــا لقوانينهــا األساســية ،وأن متهــا
الداخلي ــة م ــن جه ــة اثني ــة ،وبـ ـ لك تتميـ ـ ع ــن اجلماع ــات واملن ــو ت ال ــي عرفته ــا اجملتمع ــات اإلس ــالمية
التقليديــة ،ومنهــا اجملتمـ العراقــي كالقبيلــة والعشــري وال اويــة والطريقــة واملـ ه  .وتقــو العالقــة بــن أعضــاء
املؤسســة عل ـ أســال التنــافؤ واح ـرتا كــل اآلراء واالجتهــادات ،يف إطــار العمــل اجلمــاعي لفري ـ يتــوخ
حتقي نفس األهدا  ،وهي عالقات أفقية ،وليست رأسية أو عمودية ،م ل العالقة بـن األجـري واملـؤجر،
أو بــن الســلطة وامل ـواطن ،أو بــن شــيخ ال اويــة واألتبــاع ،ممــا جيعــل اجملتم ـ املــدين إطــارا يتــيح ويشــج كــل
األعضاء عل االبتنار واإلبداع ،واملساتة اإلجيابية يف الوصول إىل الغاات املشروعة املشرتكة.
 )7االسالالر م  :ويقصــد ب ـ أن ال تنــون من مــات اجملتم ـ املــدين خاضــعة للســلطة يف حتديــد طريقــة
تشنيلها وحتركها – م احرتامها للقانون -لني تتمنن من التأثري يف السلطة ومنعها من السري يف طريـ
االســتبداد .ومينــن حتديــد درجــة اســتقالل من مــات اجملتم ـ املــدين عــن الدولــة مــن خــالل عــد مؤش ـرات
منها:
أ -االستقالل من حي النشأ  :األصل أن من مات اجملتم املدين تنشـأ بشـنل حـر وبـدون تـدخل
من قبل األطرا احلنومية وان ما يربر نشأهتا وجود احلاجة إىل نشاطها يف امليادين الي تعمل فيها.
ب -االستقالل املايل :وي هر ذلـك مـن خـالل حتديـد مصـادر لويـل هـ ه املن مـات ،فبعضـها تتلقـ
ج ءا من لويلها من الدولة أو بعض اجلهات ارارجية ،وبعضها األخر يعتمد بصور كاملة عل التمويل
ال ايت من خالل مساتات األعضاء يف شـنل اشـرتاكات لألعضـاء أو التربعـات أو علـ بعـض أنشـطتها
اردميـة أو اإلنتاجيــة .بعبــار أخــرى ،يعتــرب التأســيس االقتصــادي أهــم عناصــر االســتقاللية؛ ألن صــاح
التمويل هو صاح القرار.
ج -االستقالل اإلداري والتن يمي :ويشري إىل مدى استقالل من مات اجملتم املدين يف إدار شؤولا
الداخليــة طبقــا للوائحهــا وأن متهــا الداخليــة وبعيــدا عــن تــدخل الدولــة ،ومــن مث تــن فض إمنانيــة اويمنــة
عل ـ عمــل ه ـ ه املؤسســات وتوجيههــا ابلشــنل ال ـ ي ختتــاره الســلطات احلنوميــة ،أو إخضــاعها للرقابــة
والســيطر الشــديد وب ـ لك تصــبح عدميــة الفاعليــة وقــد تطــر بعــض احلنومــات مؤسســاهتا الر يــة بــديال
ملن مات اجملتم املدين حماولـة بـ لك احتـواء دور تلـك املن مـات أو هتميشـها .إن اسـتقالل اجملتمـ املـدين
عن الدولة ال يعين ابلضرور أن نقـيض أو خصـم وـا ،أو ال توجـد بينهمـا أي صـلة ،وإمنـا تفيـد أن عالقتـ
هبا ال تتسم برابطة التبعية ،بل تنون العالقة يف ه ه احلالة مبنية علـ الشـراكة والتعـاون ،ووظيفـة اجملتمـ
املــدين وإن كانــت ال ختتلــف يف جمــاالت تــدخلها عــن تلــك الــي هتــتم هبــا مؤسســات الدولــة ،ف لــا قــد ال
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تنون من بن أولواهتا ،ول لك يصف البعض دور اجملتم املدين لن منمل للمها الي تقو هبا مصـاو
الدولة ،ويسد الفرا أو النق يف بعض اردمات الي هتم العمو  ،أو هتم فئات معينة.
 )6دمالالة الصالالام العالالام :إن أعمــال ومبــادرات من مــات اجملتم ـ املــدين البــد أن تص ـ يف خدمــة
الصاو العا  ،من خالل تقد خدمات لفائد اجملتم  ،أو بعـض الفئـات املسـتهدفة منـ  ،وهنـاك جمـاالت
ك ــري ومتنوع ــة الش ــتغال اجملتمـ ـ امل ــدين ،يف بل ــد يع ــاين م ــن الت ل ــف ،ويع ــر الن ــري م ــن االخ ــتالالت
وارصائ  ،ومن ه ه اجملاالت :األعمال االجتماعية الي تستهد الفئات ااتاجـة ،ورعايـة األشـ اص
املعاقن ،ومحاية الطفولة ،واالهتما بقضاا املرأ والشباب ،وحماربة األمية ،والوقايـة الصـحية ،والـدفاع عـن
حقو اإلنسان ،وتعميم مفاهيمها وثقافتها ،ونشر قيم املواطنة ،ومحاية البيئة ،واملساتة يف تنمية احلواضر
والقــرى ،وحماربــة الفقــر واإلقصــاء االجتمــاعي ،وترســيخ مقومــات اوويــة الوطنيــة ،ومــا تتمي ـ ب ـ م ـن غــو
وتنوع ،والنهوض ابلفنون ،والتشجي عل اإلبداع ،وخل فضاءات للتنشـيط ال قـايف والراضـي والرتفيهـي،
وغـري ذلــك مــن اجملـاالت الــي مينــن للمجتمـ املــدين أن يســاهم مـن خــالل االشــتغال هبـا يف تنميــة اجملتمـ
والنهـ ـ ــوض ب ـ ـ ـ  ،دون أن تنـ ـ ــون الغايـ ـ ــة مـ ـ ــن وراء ذلـ ـ ــك هـ ـ ــي التجـ ـ ــار أو ال ـ ـ ـربح ،أو املصـ ـ ــلحة ال اتيـ ـ ــة
لألعضـ ــاء.وخدمة الصـ ــاو العامـ ــة مـ ــن قبـ ــل اجملتم ـ ـ املـ ــدين دفعـ ــت سـ ــتيفن ديلـ ــو وتيمـ ــوثي ديـ ــل مؤلفـ ــا
كت ـ ــاب(التفنري السياس ـ ــي والن ري ـ ــة السياس ـ ــية واجملتمـ ـ ـ امل ـ ــدين) إىل القول..":يش ـ ــري اجملتمـ ـ ـ امل ـ ــدين اىل
مؤسسات سياسية وطنية،لديها هد رئيسي يتم ل يف االلت ا بتع ي حنم القانون لصاو مفهو مشرتك
للص ــاو الع ــا  .والص ــاو الع ــا  ..يش ــمل ت ــوفري احلق ــو األساس ــية ،م ــل التعب ــري والتن ــيم وحري ــة االعتق ــاد
()61
والدين ،ومحاية امللنية اراصة إىل غري ذلك"".
 )5عدم السعي للوصو الىل السلطة :عل الرغم مـن كـون أنشـطة وأهـدا اجملتمـ املـدين ال تبتعـد
عــن جمــاالت الشــأن العــا  ،وأن بعــض املؤسســات تشــنل أحيــا قــو ضــاغطة عل ـ الســلطات العموميــة،
وتقو ابنتقاد العمل احلنومي ،ف لا ال تسع من خالل ذلك إىل الوصول إىل السلطة ،ومن ه ه ال اويـة
يتمي اجملتم املدين عن األح اب السياسية الي من طبيعتها أن تعمل للوصول إىل احلنم .وُـدر اإلشـار
إىل أن هنــاك مــن يتوس ـ يف مفهــو اجملتم ـ املــدين فيعتــرب األح ـ اب السياســية ج ـ ءا من ـ  ،غــري أن أهــدا
األحـ اب ومــنه عملهــا مغــايران ،فهــي تتنــافس يف االجتهــادات والـربام الــي هتــم خمتلــف جمــاالت الشــأن
العا  ،وتقو بعرضها علـ الـرأي العـا  ،وعلـ النـاخبن لنيـل ثقـتهم ،والوصـول ابلتـايل إىل احلنومـة لتنفيـ
تلك الربام ؛ بينما أي من مة يف اجملتم املدين ال تتدخل يف كل اجملاالت ،وإمنا ختتـار أن تقـد خـدمات
معينة يف جمال حمدد ،وال تدخل يف املنافسة االنت ابية الي تعين األح اب السياسية.
 )4عالالدم الل الالوء الىل العنالالف :إذا ك ـان مــن ح ـ من مــات اجملتم ـ املــدين أن تقــو ابالحتجــاج عل ـ
السياســة الــي تتبعهــا الســلطات العموميــة يف جمــال مــا ،أو يف مواجهــة إحــدى ال ـواهر الســلبية يف اجملتمـ ،
 - 61ســتيفن ديلــو وتيمــوثي ديــل ،التفنــري السياســي والن ريــة السياســية واجملتمـ املــدين ،ترمجــة ربيـ وهبـ ،ط ،2القــاهر  ،املركـ
القومي للرتمجة ،1121 ،ص .387
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ومـن حقهــا أيضــا ممارســة الضــغوط لتحقيـ فوائـد للمجتمـ  ،ومنتســبات للشـرائح االجتماعيــة الــي تــداف
ع ــن مص ــاحلها ،ف ل ــا ال مين ــن أن تس ــتعمل يف ذل ــك إال الوس ــائل الس ــلمية املتحض ــر  ،واملتم ل ــة يف رفـ ـ
املطالـ  ،وإبــداء املالح ــات ،واحلـوار مـ اجلهــات املعنيــة ،واســتعمال وســائل اإلعــال واالتصــال لتوضــيح
مواقفهــا ،وميننهــا أن تلجــأ إىل الت ــاهر الســلمي إذا اقتض ـ األمــر ذلــك؛ وال ميننهــا مطلقــا اللجــوء إىل
العنف؛ وقد كان كانط يعتقد ان العنف سيتقل حبنـم ان اجملتمـ سي ضـ اك ـر للتشـريعات والقـوانن
وهو االمر ال ي لن يوجد مع سب معقول الست دا العنف من طر الدولة مـا دا ارضـوع والطاعـة
قائمن؛اذ من املفرتض ان يسهم اجملتم املدين يف هت ي السلوك العا  ،ولـيس يف ترهيـ اجملتمـ  ،ويعبـ
الطاق ــات ردم ــة الص ــاو الع ــا  ،وال يه ــي الن ــال م ــن أج ــل الت ري ـ  ،ويعم ــل عل ـ نش ــر ق ــيم التض ــامن
()62
والتسامح ،وال ي رع احلقد والنراهية.
ول ـ ـ لك ف ـ ـ ن التن يمـ ــات الـ ــي ال تتـ ــورع عـ ــن اسـ ــتعمال العنـ ــف ،ولـ ــارل اإلرهـ ــاب لي شـ ــنل مـ ــن
األشنال ،مهما كانت أهـدافها املعلنـة ،ال مينـن أن تنـدرج ضـمن اجملتمـ املـدين ،أللـا ُعـل نفسـها ضـد
أمن وسالمة واستقرار اجملتم  ،وابلتايل تنون ضد األهدا النبيلة ،والرسالة احلضارية الي يضعها اجملتم
املدين عل عاتق .
 )3العم اجلماعي :إذ تعتمد من مـات اجملتمـ املـدين علـ اجلهـد اجلمـاعي يف حتقيـ أهـدافها؛ ألن
ذلك يعطيها القو والتأثري يف عملها.
 )8البع الالد ا مق الالي– الس الاللوكي :تس ــتند من م ــات اجملتمـ ـ امل ــدين إىل من وم ــة أخالقي ــة –س ــلوكية
أساسها قيم املواطنـة ،واحلـوار ،والتسـامح ،واالعـرتا ابآلخـر ،واحـرتا الـرأي املغـاير ،والتعـاون ،والتنـافس،
والصراع السلمي.
الفرع الثا  :ظائف اجملرمأل املد .
يربز الدور احليوي للمجتم املدين من خالل الوظائف املهمة الي تضطل هبـا مؤسسـات  ،والـي مينـن
()61
حتديد أبرزها مبا يلي:
 -3بناء الث ا ة الد را ية :مـن أهـم الوظـائف الـي تقـو هبـا مؤسسـات اجملتمـ املـدين؛اذ تـوفر قنـا
للمشاركة االختيارية يف اجملال العا ويف اجملال السياسي حن تعمـل علـ نشـر قـيم احـرتا العمـل اجلمـاعي
 - 62د.حممد غيالن  ،اجملتم املدين  :حجج مفارقات ومصائره  ،دار اوادي للطباعة والنشر والتوزي ،بريوت  ، 1116 ،ص
.114
 - 61مت حتديد ه ه الوظائف من خالل مراجعة مصادر عد منها:
هاش ــم اواش ــم  ،اجملتمـ ـ امل ــدين ودوره ال ــدميقراطي  ،مق ــال منش ــور علـ ـ الش ــبنة الدولي ــة للمعلوم ــات (االنرتني ــت) علـ ـ الـ ـرابط
االلنرتوينhttp://www.sdp-sy.org/news/94.html :
عبــال فاضــل حممــود ،دور من مــات اجملتم ـ املــدين يف تع ي ـ البنــاء الــدميقراطي يف الع ـرا  ،حب ـ منشــور عل ـ الشــبنة الدوليــة
للمعلومات(االنرتنيت) عل الرابط االلنرتوينhttp://www.google.iq:
عب ــد الغف ــار ش ــنر  ،دور اجملتم ـ ـ امل ــدين يف بن ــاء الدميقراطي ــة  ،عل ـ ـ الش ــبنة الدولي ــة للمعلوم ــات (االنرتني ــت) عل ـ ـ ال ـ ـرابط
االلنرتوينhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26354 :
ب ــال كاتـ ـ  ،وظ ــائف اجملتمـ ـ امل ــدين ،مق ــال منش ــور علـ ـ الش ــبنة الدولي ــة للمعلومات(االنرتني ــت) علـ ـ الـ ـرابط االلن ــرتوين:
https://sites.google.com/site/tarekprof72/wazafmogtamamadani
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العدد10 :

والعمل التطوعي وقبول االختال والتنوع وإدار ارال بوسائل سـلمية يف ضـوء قـيم االحـرتا والتسـامح
والتعاون والتنافس والصراع السلمي م االلت ا ابااسـبة العامـة والشـفافية )67(.وهنـ ا نـرى أن مؤسسـات
اجملتم املدين تلع دورا تربوا تدريبيا عل العملية الدميقراطية من خالل العالقات الداخلية لنل مؤسسة
والـي تن مهـا الئحــة داخليـة أو ن ــا أساسـي حيــدد حقـو وواجبـات األعضــاء وأسـس إدارهتــا مـن خــالل
جملس إدار منت وهيئة عامة تضم كل األعضاء وتعترب أعلـ سـلطة يف املؤسسـة تنت ـ جملـس اإلدار
وتراق ـ أداءه وحتاســب عل ـ مــا حيقق ـ مــن نتــائ  .ومــا تتضــمن ه ـ ه العمليــة مــن مشــاركة يف النشــاطات
والتعبري عن الرأي واالستماع للرأي اآلخر والتصويت عل القرارات والرتشيح يف االنت اابت وهي مجيعهـا
أمور ضرورية ألي ممارسة دميقراطيـة .وابلتايل ال خيط الباح الغـري (بوتنـا ) حينمـا اتعقـد ان من مـات
اجملتم املدين تضطل بوظيفة التنشئة االجتماعية للمشـاركن فيهـا ضـمن معيـار االعتمـاد املتبـادل كاسـال
()66
لرال املال االجتماعي الالز للتعاون الفاعل.
وما تقد يدل عل العالقة الرتابطيـة املتينـة بـن الدميقراطيـة بوصـفها شـرطا ونتاجـا حيـا للطـر االخـر
()65
املتم ل ابجملتم املدين.
 -1اية احل وق احلرايت :ارتـبط مفهـو اجملتمـ املـدين عـاد بصـفة امللجـأ أو احلصـن الـ ي يلجـأ
إلي األفراد يف مواجهة الدولة وحنومتها من حية ،وقوى السو من حية اثنية .فنل من الدولة وقوى
السو قد يهدد بتصرفات احلرات واحلقو اإلنسانية وميارل االسـتغالل والقهـر ضـد الفئـات الضـعيفة يف
اجملتم ـ  .وال ُ ــد ه ـ ه اجلماع ــات درع وقاي ــة تتس ــلح ب ـ ض ــد ه ـ ه التهدي ــدات إال ابالنض ــما إىل أح ــد
تن يمات اجملتم املدين الي لديها من القو املاديـة واملعنويـة مـا ميننهـا مـن الضـغط علـ احلنومـة الحـرتا
تلك احلقو ووقف التعدي عليها ،أو الضغط عل قوى السو كاملنتجن والتجار وأصحاب املشروعات
م ــل النقــاابت ومجعيــات محايــة املســتهلك .والواق ـ أن وجــود اجملتم ـ املــدين ومؤسســات يشــعر األف ـراد لن
لــديهم قن ـوات مفتوحــة لعــرض آرائهــم ووجهــات ن ــرهم حبريـة حــىت لــو كانــت تعــارض احلنومــة وسياســاهتا
للتعبري عن مصاحلهم ومطالبهم لسلوب من م وبطريقة سلمية ودون حاجة إىل استعمال العنـف طاملـا أن
البديل السلمي متوافر ومتا .
 - 1ال الراز ال يالالادات اجلديالالد  :يتطــور اجملتمـ وتنضـ حركتـ بقــدر مــا يتــوفر لـ مــن قيــادات مؤهلــة
للسري ب إىل األما ابسـتمرار .ولنـي يواصـل اجملتمـ تقدمـ ف نـ يف حاجـة دائمـة إلعـداد قيـادات جديـد
مــن األجيــال املتتاليــة .ويقصــد ابلقائــد ذلــك اإلنســان الـ ي يتمت ـ بنفــوذ حقيقــي عل ـ مجاعــة حمــدد مــن
النال ت في وتسع إلي كلما واجهتها مشنلة ،وتتحـرك يف االُـاه الـ ي حيـدده وـا علـ حنـو مـا حيقـ
 - 67ان ر  :د .ابو بالل عبد هللا احلامد  ،ثالثية اجملتم املدين عن سر جنا الغرب واخفاقنـا  ،الـدار العربيـة للعلـو  ،بـريوت ،
 ، 1116ص 15
 - 66ان ر  :بوتنا  ،مفارقات اجملتمـ املـدين  ،جملـة ال قافـة العامليـة  ،اجمللـس الـوطين لل قافـة والفنـون واالداب  ،دولـة النويـت ،
ص.9
 - 65ان ـر  :ابـراهيم حممـود عبـد البـاقي  ،دور الوقـف يف تنميـة اجملتمـ املـدين  :منـوذج االمانـة العامـة لالوقـا بدولـة النويــت ،
اطروحة دكتوراه منشور  ،جامعة النويت  ، 1114 ،ص . 92
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مصاحلها .ومن خالل ه ه املسؤولية ف ن القائد يطور معرفت لحوال النال وي داد املاما لوضاعهم فتـ داد
قدرتـ وخربتـ علـ االســتجابة الفاعلــة ملطالـ اجلمــاهري ،فتـ داد شــعبيت ويـ داد نفــوذه وأتثــريه لــدى دوائــر
أوس من ه ه اجلماهري ،ويتحـول مـن قائـد نـوع أو حملـي يعمـل يف قطـاع مجـاهريي أو جغـرايف حمـدد إىل
قائد سياسي ينشط عل مستوى اجملتم كل  ،وب لك ت داد ثرو اجملتم من القيـادات .وتنـوين القيـادات
اجلديد هب ا املفهو يبدأ داخل مؤسسات اجملتم املدين يف النقـاابت املهنيـة والعماليـة واجلمعيـات األهليـة
والتعاونيات واملن مات الشبابية والنسـائية ..إخل .حيـ تعتـرب مؤسسـات اجملتمـ املـدين يف احلقيقـة امل ـ ن
الـ ـ ي ال ينضـ ـ للقي ــادات اجلدي ــد  ،ومص ــدرا متج ــددا إلم ــداد اجملتمـ ـ هب ــا فه ــي ُتـ ـ ب املـ ـواطنن إىل
عضويتها ،ولننهم مـن اكتشـا قـدراهتم مـن خـالل النشـاط اجلمـاعي ،وتـوفر وـم سـبل املمارسـة القياديـة
من خالل املسؤوليات الي توكلها وم ،وتقد وم اررب الضرورية ملمارسة ه ه املسؤولية ،وتؤكد الدراسات
امليدانيـة أن العناصـر النشــطة يف مؤسسـات اجملتمـ املـدين والــي تتـوىل فيهــا مسـؤوليات قياديــة هـي القاعــد
األساســية الــي خيــرج منهــا قيــادات اجملتم ـ االيــة والقوميــة ابتــداء مــن أعضــاء اجملــالس الشــعبية االيــة إىل
القي ــادات الربملاني ــة يف اجمل ــالس التش ـريعية إىل قي ــادات األحـ ـ اب السياس ــية عل ـ ك ــل املس ــتوات ،وبـ ـ لك
تساهم مؤسسات اجملتم املدين يف دف التطور الدميقراطي للمجتم وإنضاج من خالل ممارستها لوظيفة
إفراز القيادات.
 4ال ظيفالالة ميالالأل املصالالام :تعمــل مؤسســات اجملتمـ املــدين علـ بلــور مواقــف مجاعيــة مــن القضــاا
والتحــدات الــي تواج ـ أعضــاءها ،ولنــنهم مــن التحــرك مجاعيــا حلــل مشــاكلهم وضــمان مصــاحلهم عل ـ
أسـال هـ ه املواقــف اجلماعيــة .ولــارل هـ ه الوظيفــة بشـنل أســال مــن خــالل النقــاابت العماليــة واملهنيــة
والغر التجارية والصناعية ومجاعات رجال األعمال وسائر املن مات الدفاعية .ومن خالل ه ه الوظيفة
يــتعلم األعضــاء كيفيــة حب ـ مشــاكلهم ودراســة األوضــاع القائمــة يف اجملتم ـ  ،وحتديــد كيفيــة احلفــاظ عل ـ
مصاحلهم يف مواجهة مصاو فئـات أخـرى وصـياغة مطالـ حمـدد قـد تنـون ج ئيـة يف بعـض األحيـان أو
تتضمنها برام متناملة .وهب ا ف ن وظيفة ُمي املصاو الي تقو هبا مؤسسات اجملتم املدين ال تقتصـر
نتائجهــا عل ـ العمــل املباشــر و ـ ه املؤسســات بــل لتــد إىل اجملتم ـ فت ــوفر ألعضــائ ه ـ ه ار ـربات اوام ــة
للممارسة الدميقراطية السياسية.
 -5الوسالالا ة الرو يالالق :أي التوســط بــن احلنــا واجلمــاهري مــن خــالل تــوفري قنـوات لالتصــال ونقــل
أهــدا ورغب ــات احلنومــة وامل ـواطنن بطريقــة ســلمية .وتســع مجاعــات املصــاو يف ه ـ ا اإلطــار للحفــاظ
عل وضعها وحتسين واكتساب منانة أفضل وا يف اجملتم  ،ول ا ف لا تتحـرك مباشـر للتـأثري علـ عمليـة
تشري ووض ال قوانن وهتد إىل الوصول إىل نقطة اتفا والتقاء بن اآلراء املتعدد كأسـال لالسـتقرار.
وت ـرتبط وظيف ــة التعب ــري والتم ي ــل والتح ــد ابس ــم مجاع ــات معين ــة بتل ــك الوظيف ــة التن يمي ــة حي ـ تت ــوىل
مؤسســات اجملتم ـ املــدين مهمــات متعــدد تبــدأ بتلقــي املطال ـ الــي عــاد مــا تنــون متعارضــة ومتضــاربة
وُميعهـ ــا وإعـ ــاد ترتيبهـ ــا وتقسـ ــيمها إىل فئـ ــات حمـ ــدد قبـ ــل توصـ ــيلها إىل احلنومـ ــة .وكلمـ ــا زاد التنـ ــوع
واالخ ــتال يف اجملتم ـ كلم ــا احت ــاج إىل ع ــدد أك ــرب م ــن املن م ــات واجلمعي ــات للتعب ــري ع ــن ه ـ ا التن ــوع
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وتن يم ـ ـ والتوفي ـ ـ ب ــن أطراف ـ ـ املتع ــدد  ،وكلمم ــا كـ ــان الن ــا ال ق ــايف يف اجملتم ـ ـ منس ــجما م ـ ـ الن ـ ــا
االجتماعي االك ر استقاللية وتطور ومرونة توافرت ال ـرو املسـاعد علـ وجـود واسـتقرار اجملتمـ املـدين
والدولة عل حد سواء )64( .تتضح أتية ه ه الوظيفة ارطري إذا ما ختيلنا ضـعف أو ضـي منافـ التعبـري
عــن الـرأي أمــا النــال حبيـ يفقــدون القــدر علـ التــأثري يف القـرارات السياســية الــي لــس حيــاهتم بشــنل
مباشــر ،فيتع ــرض الس ــاخطون عل ـ األوض ــاع القائم ــة لنبــت مش ــاعرهم الغاض ــبة وه ـ ا النب ــت ق ــد يول ــد
االنفجار عند وصول إىل نقطة الغليـان طاملـا أنـ لـيس متاحـا لـ فرصـة التنفـيس عـن نفسـ حبريـة ،وهـو مـا
يع ــين تعـ ـريض اجملتمـ ـ بش ــنل متن ــرر لالحتجاج ــات العنيف ــة ألن األفـ ـراد واجلماع ــات م جي ــدوا من م ــات
()63
تستقبل مطالبهم.
 -6تسوية الصراعات :حي يتم من خالل مؤسسات اجملتم املدين حل مع م الن اعـات الداخليـة
بــن أعضــائها بوســائل وديــة دون اللجــوء إىل الدولــة وأجه هتــا البريوقراطيــة وب ـ لك فــأن مؤسســات اجملتم ـ
املـدين ُنـ أعضــاءها املشـقة وتــوفر علــيهم اجلهــد والوقـت وُنــبهم ك ـريا مــن املشـاكل املرتتبــة علـ العجـ
عـن حــل مـا ينشــأ بيـنهم مــن منازعـات ،بـ لك تسـاهم يف توطيــد وتقويـة أســس التضـامن االجتمــاعي فيمــا
بيـنهم .وإذا كانــت الدميقراطيـة ابملفهــو اإلجرائـي هــي صــيغة إلدار الصـراع يف اجملتمـ بوسـائل ســلمية فـ ن
حل املنازعات بن األعضاء بوسائل ودية داخل مؤسسات اجملتم املدين هي ترمجة سلوكية مل ل دميقراطي
ا ــل .وعنــدما يــنجح هــؤالء األعضــاء يف حــل منازعــاهتم ابلطــر الوديــة داخــل مؤسســاهتم املدنيــة ،ف ـ لم
ينتسبون ال قافة واررب الالزمة ملمارسة الصراع الطبقي والسياسي يف اجملتم بوسائل سلمية .تشمل هـ ه
ارــرب وال قافــة ،االع ـرتا ابآلخــر وحبقوق ـ ومصــاحل واحل ـوار مع ـ والوصــول إىل حلــول وســط مــن خــالل
التفاوض .وهن ا تلع وظيفة حسم وحل الصـراعات ودا داخـل مؤسسـات اجملتمـ املـدين دورا هامـا يف
()68
هتيئة اجملتم ملمارسة الدميقراطية السياسية وجوهرها إدار الصراع واملنافسة بوسائل سلمية.
 -7الرنميالالة الشالالاملة :صــحيح أن اجملتم ـ املــدين هــو أدا هامــة يف حتقي ـ االســتقرار إال أن ذلــك ال
يعين أن ال حيق التغيري والتطوير .ومن فرت قريبة بدأت املن مات الدولية املهتمة ابلتنمية تؤكد عل معو
جديد وا هو التنمية ابملشاركة؛ عل أسال أن ُارب التنمية العديد قد أصـاهبا الفشـل؛ أللـا مت فرضـها
من جان احلنومة عل اانومن دون إشراكهم فيها .بينما أثبتت حاالت أخرى أن مشاركة املستوات
الشعبية الدنيا هي خري ضمان لتحقي النجا  .أن مشنلة التنمية ال تنمن دائما يف قلـة املـوارد املاديـة،
وإمنا يف كيفية استغالل تلك املوارد ،وه ه النيفية تتوقف بدورها عل طبيعة ونوعية البشر ال ين يقومون
ابستغالوا ول ا ،ف ن االست مار احلقيقي البد أن يتم يف ال رو البشرية وليس املاديـة فقـط ،وهنـا تـربز أتيـة
اجملتمـ املــدين يف القيــا هبـ ا النــوع مــن االســت مار ،حيـ يــتم مــن خــالل من ماتـ تنميــة وتطــوير املهــارات
 - 64ماجد الغرابوي  ،حماولة اولية لتبيئة املفهو  ،جملة التوحيد  ،مؤسسـة الفنـر االسـالمي  ،قـم  ،العـدد  ، 93السـنة 2998
 ،ص .77
 - 63ان ر للتفاصيل  :د .ابو بالل عبد هللا احلامد  ،مصدر ساب  ،ص .72
 - 68ان ر ك لك  :املصدر الساب  ،ص 74
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السلمي يف العراق

والقدرات الفردية لألعضاء بشنل يقلل من العـ ء علـ احلنومـة حيـ يصـبح ملؤسسـات اجملتمـ املـدين
دور ش ـ ـريك للـ ــدور احلنـ ــومي يف تنفي ـ ـ ب ـ ـرام وخطـ ــط التنميـ ــة الشـ ــاملة مب تلـ ــف جوانبهـ ــا االقتصـ ــادية
واالجتماعية وال قافية والبشرية وهي تتلق من احلنومة الدعم واملساند للقيا هب ا الدور.
وال تقتصــر وظــائف اجملتمـ املــدين علـ مــا ذكــر أعــاله ،فــان الدراســات املهمــة هبـ ا املوضــوع تضــيف
وظائف أخرى ،كــتحقي الن ـا واالنضـباط يف اجملتمـ  ،ومـأل الفـرا يف حالـة غيـاب الدولـة أو انسـحاهبا،
وتــوفري ارــدمات واملســاعد للمحتــاجن ،وحتقيـ التنافــل االجتماعي..وغريهــا ،ممــا يــدل علـ أتيــة ه ـ ا
اجملتم وضرورت يف بناء احلضار اإلنسانية املعاصر .
المبحث الثالث :التحول من المجتمي الطيائفي إليى المجتمي الميدني فيي
العراق.
يف ه ا املبح سيتم بيـان جمـاالت التقـاط بـن الطائفيـة واجملتمـ املـدين أوال ،وحتديـد آليـات التحـول
من اجملتم الطائفي إىل اجملتم املدين اثنيا.
املطلب األول :مياالت التقاطع بني الطائفية وامليتمع املدني

اذا جاز لنا قبول راي لوك بنون"اجملتم املدين هو اخرتاع بشري حب ـا عـن بـديل مـدين مل ـاطر الدولـة
الطبيعية اذ ان الطبيعة م تعد لننون مواطنن"( )69تنون الدولة بوج عا والدولة القانونيـة بوجـ خـاص
الي ترتسخ فيها ج ور املواطنة ووعيهـا ،هـي البيئـة الصـاحلة السـتنبات وتطـوير وشـائ بـو اجملتمـ املـدين.
ومن هنا تتولد عالقة تالزمية تبادلية بن الدولة واجملتم املـدين؛ فهـ ه االخـري التنـاقض الدولـة بـل تعمـل
علـ تـوافر اســس االســتقرار فيهــا كولــا افضــل اليــات ادار احلـوار والتعــاي الســلمي بــن منــو ت اجملتمـ
ضـمن اطـر القــانون الـ ي توظفـ الدولـة لفــرض سـيطرهتا وحتقيـ الغــاات الوظيفيـة وــا ،وابفـرتاض النقــيض
املنطقـي ،أي عنـدما تنـون الدولـة حاضـنة ملنطـ الفرقـة والتعصـ او حـىت تنحـدر قـو االكـراه الر ـي مـن
اجه الدولة اىل القوى االخرى اعتمادا عل منطلقات طائفية ،ينون وجود الدولة حبد ذات مشنوكا في
()51

وعلـ هـ ا ينــون اجملتمـ املــدين جمــاال متمــاي ا عــن الســلطة والبــو التقليديــة املوروثــة يف الدولــة ليؤســس
بنيان الدولة العصرية املستند اىل املواطنـة واملشـاركة واملن مـات علـ اسـال اريـارات الفنريـة الـي تشـنل
()52
حتوال تدرجييا من العالقات التقليدية ابُاه العالقات املدنية احلدي ة.
يتضــح مــن خــالل مــا تقــد مــن فهــم للطائفيــة واجملتمـ املــدين أنـ يوجــد يف اجملتمعــات اإلنســانية عامــة
ل غتان متضاداتن تتم ل األوىل بلغة السال واابة والتسامح و احلوار املدين ال ي هو األسال يف احليا ال
49 - Edward C.Banfield، Civility and citizenshipin Liberal Democratic Societies،World Peace
Academy،1992،p56

 - 51حممد حمسوب عبد اجمليد  ،اصول علمانية الدولة والقانون  ،دار النهضة العربية  ،القاهر  ، 1113 ،ص .122
 - 52زاد عبــد الصــمد  ،اجملتم ـ املــدين وحتــدات التنميــة والدميقراطيــة يف عــام متغــري  ،حب ـ منشــور ضــمن وقــائ مــؤلر اجملتم ـ
املدين العري والتحدي الدميقراطي  ،بريوت  ، 1116 ،ص . 256
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بــل القاعــد  ،بينمــا تتم ــل اللغــة األخــرى يف العنــف و التطــر والتســلط واإلقصــاء ،والتحـريض س ـواء مــن
خــالل النلمــة أو مــن خــالل املوقــف أو حــىت مــن خــالل الــدعم املــادي .وتــربز مؤسســات اجملتمـ املــدين
لتقو لهم وظائفها حينما تتموض يف زاوية احتواء حاالت االحتقـان السياسـي واالجتمـاعي ،والتنفـيس
عنها عرب تفجري الطاقات بصور إجيابية ،واعتماد النه السلمي يف اختاذ املواقف امل تلفة ،والتعبري العلين
عن القناعات املتباينة.؛ فتوفر قنا للمشاركة االختيارية يف اجملال العـا ويف اجملـال السياسـي ،م لمـا تعمـل
عل نشـر قـيم احـرتا العمـل اجلمـاعي والعمـل التطـوعي وقبـول االخـتال والتنـوع وإدار ارـال بوسـائل
ســلمية يف ضــوء قــيم االح ـرتا والتســامح والتعــاون والتنــافس والص ـراع الســلمي م ـ االلت ـ ا ابااســبة العامــة
()51
والشفافية.
وعل النقيض من ه ه الوظيفة املهمة وهـ ا املنـا السـلمي الـ ي يـنهض بـ اجملتمـ املـدين أو يفـرتض
تواجده كأسال ومنطل حلركت املؤثر يف إنضاج شروط املمارسة الدميقراطية وتع ي رو التسامح واحلـوار
املدين البناء داخل اجملتم  ،فان الن عة الطائفية املسيسة لن تسهم إال يف إجياد أجواء االحتقان وتقطيـ
سبل الوصال وت يد من نس النراهية بن أفراد اجملتم الواحد؛ أللا تستمد حضورها ولددها يف ال ات
االجتماعية من إضفاء الشرعية عل متعاطيها م إلغاء اآلخر وتسفي مباني الفنرية والعقائدية ومصادر
حقـ مبمارســة شــعائره وطقوسـ الدينيــة .ليــربز التطــر واإلقصــاء حتــت مســم (التنفــري) كمحصــلة مل ــل
تلــك الــرؤى واملمارســات .وـ ا فــان آاثر التحــرك الطــائفي يتجــاوز الفــرد واملؤسســة إىل العمـ االجتمــاعي
ويضرب آبالم وأخطـاره أعمـد االسـتقرار االجتمـاعي .وهـي أجـواء ال مينـن أن تنـت بيئـة خصـبة وقـادر
عل احتضان اجملتم املدين؛ ألن مفهو اإلدار السلمية للصراع واملنافسة هي جوهر مفهو اجملتم املدين
الـ ي ال مينــن ل ـ أن يــرى النــور إال بت ـوافر احلريــة ،أمــا منــوه وحتقيقـ ألهدافـ فيبق ـ مرتبطــا بطبيعــة ااــيط
ال ي يوجد في لبعاده السياسية واالجتماعية وال قافية ،وكلما كانت العالقات الي تسـود اجملتمـ مرتنـ
عل القواعد الدميقراطية املؤسساتية ،ومتشبعة بقيم التعدد واالختال  ،ورو املواطنة ،والتنافس يف خدمة
املصـلحة العامــة ،وحريــة االجتهــاد ،واملراقبـة واملســاءلة والنقــد ،فـ ن تــوفر هـ ه القواعــد والقــيم يفــتح الفضــاء
الطبيعــي لنمــو اجملتم ـ املــدين وتطــوره؛ اذ ان للدميقراطيــة بغيــة ممارســتها بصــور فعالــة ،احلاجــة الضــرورية يف
اجيــاد اليــة التعامــل العقــالين م ـ ال ـواهر والعالقــات بــن االف ـراد واملؤسســات ووجــود افــا واســعة لقبــول
االنتقادات والتعامل معها بصور عقالنية )57(.وعل العنس من ذلك حينما تسود قيم الطائفية املشجعة
عل التطر والتعص املن وي عن منط قبول اآلخر واملرتنن إىل تغلي منط القو والفرض واإلقصاء
تنغل كل آفا حمتملة إلمناء تلك األجواء الي يتطلبها نشوء اجملتم املدين .أي بعبار أخرى م لما يسهم
اجملتم املدين يف إنضاج شروط الدميقراطية وبلور قواعدها وترسيخ مرتن اهتا ،فان أي اجملتم املدين حيتاج
 -51د .ســعد الــدين إبـراهيم ،اجملتم ـ املــدين والتحــول الــدميقراطي يف الــوطن العــري ،القــاهر  ،مركـ ابــن خلــدون .2997 ،ص

.27
 - 57القاضي ع مان اسن علي  ،العقالنية التواصلية ودورها يف بناء الدولة القانونيـة لـدى يـورغن هابرمـال  ،اربيـل 1121 ،
 ،ص.65
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الطائفية اثرها يف بنية اجملرمأل املد  :م اربة ل سيخ حالة الرعاي

السلمي يف العراق

ه ه ال رو أو حـىت احلـد األدا منهـا لي مـر ويسـتجي بفاعليـة للواقـ االجتمـاعي االجيـاي .والواقـ إن
تفشي الفنر الطائفي – ضمن اإلطار اودا – يف جمتم ما ،وتقدم يف سـلم اهتمامـات الفـرد واجلماعـة
سيجعل من املرجعية واملعيار لسلوك الفرد ُاه اآلخر ،وُاه اجملتم والدولة ون ا احلنم والسياسة االيـة
واإلقليمية والدولية .وهنا تنمن ارطـور مـن حتـول ذلـك الفنـر إىل مواقـف وسـلوك يف التعامـل مـ اآلخـر
تت ط إىل حد بعيد ال وابت الوطنية وحىت املفاهيم األخالقية واإلنسانية بوصفها من أهم دعامات حتق
()56
الوحد ومتطلبات اتمن التعاي السلمي بن أبناء الشع الواحد.
إ ّن التمســك ابلبعــد الــوطين ورفــض التبعيــة يقــف عل ـ تقــاط م ـ قــو الدعايــة الــي حتملهــا الطائفيــة
السياسية ب عمها التعبري عن أتباع امل ه وأبناء الطائفة ولن الفنر النفس م ن م سياسية إقليمية يعرب
عن مصلحة أبناء الطائفة عل حساب وجودها الوطين ال ي مي ل استغالال م عوما وا .وإن دمـ آليـات
احليــا اليوميــة للشــع آبليــات اشــتغال مؤسســات الدولــة بواســطة منط ـ الطائفيــة وفلســفتها الــي لارســها
احلركات السياسية احلاكمة وادعاء أن ذلك مي ل التعددية الطائفية حتديدا ،أمر من الت ييف وارطور مبا ال
يقبل حىت توصيف أن ادعاء تضليلي ...فه ه الفلسفة تعين عمليا تعارضا فعليا هـو األخطـر مـ الوحـد
الوطني ــة ويع ــين ابمللم ــول تفني ــك وح ــد اجملتمـ ـ وعالق ــات منو تـ ـ وطني ــا وجع ــل احلرك ــات املتحنم ــة
مبؤسســات الدولــة ،طائفــة حتتنــر الس ـ لطة وال ــرو بصــور مطلقــة ،وتض ـ نفســها بــديال للشــع ومبواجهــة
تطلعات ـ ومطالب ـ وحقوق ـ وهــي لــارل جهــدها لتش ـ ية الواق ـ ومشــاغلت بص ـراعات هامشــية فيمــا جيــري
تعطيــل كــل حركــة شــعبية مــن تن يمــات نقابيــة وح بيــة وطنيــة ومــن مجعيــات ومؤسســات جمتم ـ مــدين أو
إفراغها من حمتواها ومن إمنا ت التأثري بل أية إمنانية للعمل إال من فسحة ضيقة عرب حركات احتنار
السلطة أي حركة الطائفية السياسية وهي أحادية خنبويـة فوقيـة مهمـا تعـددت مفـردات وأشـنال ل هرهـا.
وعنــدها تتحــول الطائفيــة إىل مشــروع للتفري ـ والتباعــد بــن أبنــاء الشــع الواحــد مــن خــالل التعص ـ
للتفنــري الطــائفي اجلمعــي الـ ي يســت د الــدين أو أي نسـ عقائــدي آخــر بشــنل ســليب ،فيــؤدي ذلــك
بدوره إىل احتضار مقومات التقارب والوحد الوطنية وحىت الرابطة الوطنية الي ينس منها اجملتم املـدين
()55
خيمت اآلمنة لنشر قيم يف احلوار السلمي والتعاي املشرتك بن أبناء الشع الواحد.
وم اسـتحنا حلقـات الن ـر الطائفيـة الضـيقة وتبلورهـا يف صـيغة سـلوك متعصـ يستسـيج امليـل إىل
العنــف والقــو والقهــر يف فــرض تصــورات عل ـ خمالفي ـ أو حــىت القضــاء علــيهم ،منتجــا ب ـ لك حالــة مــن
النراهيــة املتناميــة واملتبادلــة والســلوك ألعنفــي مــن ابقــي الطوائــف أو التيــارات املستضــعفة يف اجملتم ـ ال ـ ي

 - 56ين ــر يف ذلــك  :د .امحــد فورايــة  ،ثقافــة الدميقراطيــة وحقــو االنســان  :يف الفنــر النفســي  ،االجتمــاعي  ،والسياســي ،
ديوان املطبوعات اجلامعية  ،1121 ،ص ص .253 -256
 -55ان ر للم يد :د.سامر مؤيد عبد اللطيف،الطائفية واجملتم املدين :مينان ميـة العمـل وجمـاالت التقـاط  ،مقـال منشـور علـ
الش ــبنة الدولي ــة للمعلوم ــات (االنرتني ــت) عل ـ ـ ال ـ ـرابط االلن ــرتوينhttp://law.uokerbala.edu.iq/index.php/art/125-:

different-articles/545-samer-artc3
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العدد10 :

سيدخل عندها يف أتون دوامة من العنف املتبادل وانعدا االستقرار ،وهو أحد أهم مهددات األمن العـا
()54
والسلم االجتماعي.
لقــد أدت م ــل ه ـ ه ارالفــات الــي تطــورت إىل ن اعــات طائفيــة مســلحة تســتبيح الــدماء واحلرمــات؛
فانقسمت بعض اجملتمعات انقساما عمودا حس الطوائف ،وغابت مرجعية الدولة احلدي ة الرئيسة أعين
املواطنة ،وتضاءلت م غياهبا مفـاهيم املسـاوا والعدالـة واحلريّـة علـ النطـا الفـردي ،ومفـاهيم الدميقراطيـة
وتداول السلطة وفصل السلطات عل النطا اجملتمعي والسياسي .وإذا كانت بنية اجملتم املـدين تتنامـل
وتتفاعل ابجيابية وحيوية ضـمن وسـط مؤسسـايت حتنمـ نـوابض القـانون وضـوابط  ،وتسـتنن حركتـ لبيئـة
مستقر آمنة؛ للقيا بدور مهم آخر يف مراقبة سلطة احلنومة ومتابعة وانتقاد عملهـا علـ قاعـد احلـرات
املنفولة بطو القانون ،فان الطائفية ومـا تنتجـ مـن مضـاعفات وانعناسـات ستسـهم وبـدرجات خمتلفـة
يف آتكل القاعد املؤسساتية للمجتم املدين عرب إخضاع تلك املؤسسات ملنطقها ولدائر نفوذها فتتحول
هي األخرى إىل أدا للقهر واإلقصاء الطائفي ،ولـن ينـون القـانون عنـدها إال مرتعـا ومـالذا لتمريـر اإلراد
املتطبعة بطاب طائفي ضي  .وحىت املؤسسة األمنية ستقف هـي األخـرى عنـد ختـو االنقسـا الطـائفي وال
تســتطي اختــاذ ق ـرار مهــين حــريف يف إطــار مســؤولياهتا عنــدما يصــل األمــر إىل احلــدود الــي ر هــا التقســيم
الطــائفي س ـواء جغرافي ــا ..أ سياس ــيا عن ــدما يص ــل األمــر لش ص ــية حممي ــة م ــن أح ــد األط ـرا ألس ــباب
()53
طائفية.
وعلي ":ليس املطلوب أن يتحرر اجملتم املدين مـن عصـبيات أو تضـامنات الطبيعيـة املتعـدد  ،الدينيـة أو
امل هبية أو اإلثنيـة الـي تعنـس واقـ احلـال ،خاصـة يف جمتمعـات تقليديـة ،أو خارجـة حـدي ا مـن التقاليـد،
وإمنا أن تتحرر الن بة السياسية من لاهياهتا اجل ئية لتتمنن من ُسيد م ال الوطنية وأن حترر معها الدولة
ومؤسساهتا من احتمـال ارهتالـا للعصـبيات اراصـة ،حـىت تتحـول بفضـل سياسـاهتا الوطنيـة إىل دولـة أمـة،
أي دولــة مواطنيهــا )58(".وم لمــا يتغ ـ ى مفهــو اجملتم ـ املــدين مــن واق ـ تعــددي مــدعم بضــما ت احلريــة
واحرتا احلقـو و يعمـل تباعـا  -يف الوقـت عينـ  -علـ رفـده مبقومـات االسـتمرار والفاعليـة والتغلغـل يف
ال قافة اجملتمعية ،فان الفنر الطائفي ابملقابل لن ينت إال واقعا مياال للقم واإلقصـاء والتسـلط عـرب فـرض
اللــون العقائــدي الواحــد عل ـ ســلوكيات اجملتم ـ وتوجهات ـ  ،إذ ستشــي الطائفيــة السياســية فلســفة التربيــر
لنــل مــا يص ـ يف خانــة فلســفتها ومصــاحلها الضــيقة مــن أشــنال التع ـ ي واالنتقــا ُــاه امل ــالفن إىل
تعطيل آليات العمل املؤسسايت الدميقراطي كالتداول السلمي للسلطة برف شعارات مضللة لحقيـة طـر
 -54د .علــي رمضــان األوســي  ،الطائفيــة والص ـراع القــائم  ،مقــال منشــور عل ـ الشــبنة الدوليــة للمعلومــات (االنرتنيــت) عل ـ
الرابط االلنرتوينhttp://www.kitabat.info/subject.php?id=15175 :
 -53حممــود حي ــدر  ،مــن ص ــور املواطن ــة الطائفيــة  ،مق ــال منشــور عل ـ الش ــبنة الدوليــة للمعلوم ــات (االنرتنيــت) عل ـ ال ـرابط
االلنرتوينhttp://www.albayan.ae/opinions/1265973970828-2010-02-17-1.220030 :
 - 58ع و حممد عبد القادر جي ،اثر التماي االجتماعي يف عـد االسـتقرار السياسـي يف الدولـة الطائفيـة ،دراسـة منشـور علـ
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبنة الدوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للمعلومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات (االنرتنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت) عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط االلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتوين:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124634
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طــائفي وزعامات ـ مــن دون مم لــي اجملتم ـ املــدين وطنيــا؛ األمــر ال ـ ي يعــين تقييــد البــدائل وخنقهــا يف ســبيل
إنتاج منط مشوه من ال قافة املنرسة لدوات القهر واإلابد غري املسـتجيبة ملنطـ وافرتاضـات التنـاغم البنـاء
ـتم يف ظـل الطائفيـة
حتت سقف التنـوع وقـيم احلـوار والتسـامح الـ ي حتتاجـ ركـائ اجملتمـ املـدين .وهنـ ا ي ّ
السياســية إطــال عوامــل الت لــف واالننفــاء املاضــوي ابُــاه مرحلــة م لمـة يف اتريــخ البشـرية هــي مرحلــة
دويالت (الطوائف) أو ما قبلها يف البح عن املسوغات التارخيية إلسناد صحة ادعاء ه ا الفريـ ضـد
اآلخر ومن مث صياغة إطار فاصل مفرتض من الشرعية يف إصدار األحنـا وبنـاء املواقـف مـ اآلخـر .أي
بعبــار أخــرى تشــي الطائفيــة السياســية فلســفات الفن ـر املاضــوي الســلفي س ـواء ابخــتال ســلفية مقيتــة
مرفوضة ل ل بعبعا تجيا عنفيا يتقاط م استدعاء طقسـي مل لوميـة اترخييـة ال بقصـد دراسـتها واالتعـاظ
منها كما يدعو املنط العقلي بل السـت ار أشـنال االحـرتاب واالقتتـال والـرو االنتقـامي ال ـأري الـ ي ال
يفضي إال إىل حرب أهلية تستعيد منط حـرب البسـول وداحـس والغـرباء (اجلاهليـة) فنـرا ولننهـا تـؤدي
()59
إىل حروب اإلابد اجلماعية املعاصر كارثيةو وبشاعة..
وم ل ه ا الفنر ا لننوصي أو االسرتجاع السليب للنماذج التارخيي ستضي يف الوعي اجلمعـي مسـاحة
التفنري العقالين وإمنانيات التصاو م احلاضر عل أرضية التفاعل االجياي م الواق  .وعندها سين وي
ارــط العــا للتفنــري يف زواا ضــيقة مــن التعصـ الُــاه مـ هيب أو عرقــي مــا علـ قاعــد االنتمــاء الســليب
املعر ابلتسليم غري املقيد للمنطلقات الفنرية و ا االُاه او التيار امل هيب أو العرقي .وعند هـ ا املنحـو
الضــي سـ تتحدد مســاحة احلريــة الــي ســيتحرك يف جماوــا اجملتمـ املــدين ،هـ ا إن م ينجــر هــو اآلخــر إىل
دائــر االس ــتقطاابت الطائفي ــة ليفــار ب ـ لك أرض ــية املنط ـ العق ــالين والن ع ــة العلميــة املنفتح ــة للت ط ــيط
والتحرك عل أك ر من خط وقنا بعد ضمان هام املنا ألتعددي و ه احلركة .وعل ه ا مينن القـول
أن اجملتمـ املــدين يتشــو إىل املنــا العقــالين املبــين عل ـ التفنــري العلمــي ليدشــن أمامـ اريــارات املتعــدد
لبلــو أهداف ـ حبريــة وانســجا بعيــدا عــن أي من لقــات أو مقيــدات فنريــة ختلقهــا الطائفيــة املقيتــة مبيووــا
التعصبية إىل منط من التفنري غري العقالين ااد د لحنا مسبقة ومسلم هبا مستنبطة من مناذج اترخيية أو
غيبيـة غــري م بتـة .وحــىت مــن حـاول إضــفاء الطـاب العلمــاين علـ الطائفيـة مبضــمولا السـليب ،اعتمــادا علـ
املنتم ــي ،فينف ــي انتس ــاب
فن ــر مفاده ــا أن الطائفي ــة ال هت ــتم بس ــلوكيات وال ح ــىت معتق ــدات الشـ ـ
جملموعــة مــن النــال حيملــون هويــة ه ـ ه الطائفــة دون شــرط االعتقــاد اليقيــين بصــحة منطلقاهتــا العقائديــة
والفنرية .فاملهم يف الطائفية هنا هو التعص ألفراد الطائفة وليس لعقيد الطائفة وال لفنرها وال لقيمها،
ب ــل إن اقتض ـ األم ــر ي ــتم التغاض ــي عل ـ الق ــيم املقدس ــة للطائف ــة يف س ــبيل حتقي ـ مب ــدأ التعص ـ ألف ــراد
الطائفــة .وإن كــان أغل ـ الطــائفين أيخ ـ ون العقيــد ك ريعــة للتعص ـ لطــائفتهم ،وصــوال لبلــور قناعــة
مؤداها أن الطائفية تتشاب م العلمانية يف ألا ال تقيم وز لاللت ا بتعاليم الدين وال حىت اإلميان ب  ،ولـو

 - 59ان ر للم يد :تيسري عبد اجلبار االلوسي ،مصدر ساب .
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تعارضت مصلحة الطائفية م مبادئ الدين فتقـد مصـلحة الطائفـة ،وهـي نفـس الطريقـة الـي تتعامـل هبـا
()41
العلمانية م الدين.
إن دوامة التجاذابت والعنف ال ي ستنتج الن عـة الطائفيـة الضـيقة ستعصـف ابلبـو املاديـة للمجتمـ
وقدراتـ البش ـرية بعــد أن أســهمت يف تصــدع مباني ـ الفنريــة واملعنويــة؛ فتضــي طاقــات اجملتم ـ يف مواجهــة
خملفات الصراع ا لطائفي وتتبدد ثروات يف اتمن الرتسانة املسلحة الي مينن أن ُاب دوامة العنف املتبادل
بن القوى املتصارعة ،م لما سيدف ه ا اجملتم نا ابهضا آخر من إفرازات الدمار ال ي سي لف ذلـك
الص ـراع يف الب ــو التحتي ــة .ه ـ ا إىل جان ـ ن ي ــف الطاق ــات وار ـربات البش ـرية ال ــي س ـينون مص ــريها إم ــا
التصفية اجلسدية أو اوجر والفرار؛ مما يعين خسار مضاعفة ل لك اجملتم وتراجعا يف كل اجملاالت املادية
والفنرية واننفاء مؤكدا وموازا يف معدالت التنمية الي ستتحول م استطالة أمد الصراع إىل و
ختلف م من
يف بنيان اجملتم كنل .وعندها لن يبـ أمـا اجملتمـ املـدين فرصـة واعـد للنهـوض بواجبـ يف تنميـة اجملتمـ
وتلبية احتياجات أبنائ م انداثر تلك املوارد بشطريها املادي والبشري حتت وطأ وي الصراع الطائفي.
وحــىت مـ صــمود بعــض بــو اجملتمـ املــدين يف وجـ ذلــك اإلعصــار الطــائفي فــان وجودهــا ســينون شــبحيا
يفتقد إىل الفاعليـة والقـدر علـ التـأثري والتغيـري ،أي بعبـار أخـرى سـينون بنيـان اجملتمـ املـدين جسـد بـال
رو مصدر طاقتها احلرية واحلوار والتعدديـة واحـرتا القـانون الـي يفتقـدها ابلضـرور أي جمتمـ مبتلـ آبفـة
()42
الطائفية.
املطلب الثاني :متطلبات التحول من امليتمع الطائفي إ

امليتمع املدني

إن التحــول مــن جمتم ـ مغــر ابلتعص ـ الطــائفي ،كمــا هــو حــال اجملتم ـ العراقــي اليــو ومع ـ اغل ـ
اجملتمعات اإلسالمية إىل جمتم مدين حقيقي مبن ومـة قيميـة مدنيـة متماسـنة وحمفـ علـ التقـد والتطـور
اإلنســاين ليســت عمليــة ســهلة أبــدا ،وال تــتم جبــر قلــم الســيما يف ظــرو الصــراع واالســتقطاب الطــائفي
املعاصــر الــي ميــر هبــا العــام اإلســالمي .لنــن صــعوبة هـ ه العمليــة ال تعــين االستســال لألمــر الواقـ وتقبــل
نتائج النارثية عل مستقبل الدول والشعوب ،أي البد مـن عمـل شـ مـا لبنـاء اجملتمـ املـدين يف العـرا
– حمل البح  -وهنا ستربز بعض املتطلبات الرئيسة لتحقي ه ا اود منها:
أ ال :د ر احلكومالالة العراقيالالة :إن العـرا أالن لمــس احلاجــة إىل أجيــاد رابطــة قويــة مــا بــن احلنومــة و
اجملتم ـ امل ــدين ال علـ ـ أس ــال االنتم ــاء الر ــي و أمن ــا عل ـ أس ــال االنتم ــاء أملص ــلحي الع ــا ؛ ألن جن ــا
احلنومة يف أداء دورها يعين جنا املن مات املنضوية حتت لواء اجملتم املدين ،و أن جنـا األخـري يعـين أن
ه ـ ه احلنومــة ستســتمر دون مشــاكل أو عقبــات .و لنــي ينــون هنالــك دور فعــال للحنومــة يف دعــم
اجملتم املدين البد أوال من:
 - 41اسن ع الدين  ،الطائفية والعلمانية  ،مقال منشور عل الشبنة الدولية للمعلومات(االنرتنيت) عل الـرابط االلنـرتوين:

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=952774

 - 42ع و حممد عبد القادر  ،مصدر ساب .
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 .2وضـ ضـوابط قانونيــة بعيــد كــل البعــد عــن التطــر و األبعــاد املتعمــد ملن مــات اجملتمـ املــدين ،مــن
حي إنشاءها أو دعمها مستقبال.
 .1وض سياسة حنومية ملساعد اجملتمـ املـدين يف أبـراز نتاجـ الفنـري ،و االهتمـا بـ و ترمجتـ علـ
سبيل قرارات حنومية فعالة.
 .7ت ليل العقبات املادية أما إمنانية تفعيل حمـاور عمـل اجملتمـ املـدين ،وذلـك مـن خـالل تـوفري الـدعم
املايل واللوجسي ملن مات الفاعلة.
 .6توفري احلماية النافية ملن مات اجملتم املدين للتحرك بعيدا عن االستقطاابت والتجاذابت الطائفية.
 .5تنميــة ثقافــة جمتمعيــة واعيــة رطــور احلشــد الطــائفي مبحت ـواه الســليب ومدركــة ألتيــة التفاعــل االجيــاي
البناء م افرتاضات ومنطلقات اجملتم املدين.
اث ي الالا :الص الالم املنظوم الالة الدس الالرورية :مــن خــالل جعــل الدســتور يف الع ـرا واقعــا ال ن ــرا متض ــمنا
للمب ــادئ ارمس ــة املهم ــة ال ــي ذكره ــا ال ــدكتور عل ــي خليف ــة الن ـ ـواري يف حب ـ ـ القيم(مفه ــو الدميقراطي ــة
()41
املعاصر ) ،وه ه املبادئ هي:
 .2ال سيطر لفرد أو قلة عل الشع .
 .1سيطر أحنا القانون ،وأن ينون النال سواسية أما القانون.
 .7عد اجلم بن السلطات ،إذ أن جهاز الدولة احلدي ة ،جيعل اليد الي لسك ب تلح أضرارا كارثية
ابلوطن واملواطن إذا ما احنرفت عن جاد الصواب.
 .6ضمان احلقو واحلرات العامة ،وال يقتصر األمـر علـ تضـمن هـ ه احلقـو واحلـرات يف النصـوص
الدستورية ،بل جي توفري الضما ت الفاعلة لعد انتهاكها.
 .5تداول السلطة ،ال عل أسال الـن الدسـتوري الـ ي حيـدد واليـة احلنـا  ،وإمنـا أيضـا علـ مسـتوى
االستعداد النفسي والفنري والسلوكي للت لي عن السلطة من قبل احلنا ومن دولم سواء يف حالة
انتهــاء الواليــة الر يــة للتنليــف احلنــومي أو يف حالــة العج ـ عــن تقــد أداء أفضــل للم ـواطنن مــن
خالل ه ا التنليف.
إن النصــوص الدســتورية لدســتور عــا  1115العراقــي النافـ تنطــوي علـ هـ ه املبــادئ ن ــرا ،ولنــن
حان الوقت إىل أن أتخ ه ه النصوص طريقها للتطبي الفعلي بشنل يساعد عل ترسي ها وامنطتها يف
احليا العراقية العامة واراصة.
اثلثالالا :مسال لية النخالالب العراقيالالة يف لالالق الرعالالاي بالالني الطوائالالف الجيالالاد ا رضالالية املناسالالبة لرفعيال
د ر اجملرمالالأل املالالد  :يف الوقــت ال ـ ي ي ـ ول في ـ االســتبداد مــن اجملتم ـ ويبــدأ االنتقــال حنــو الدميقراطيــة،
سو حيتاج هن ا جمتم إىل خن سليمة النية وحسنة ال قافة حترص عل هتدئة امل او املتوقعة وترف
الشوائ الطائفية العالقة يف ثقافة األفراد؛ لني يتحولوا من مرحلة احلـ ر مـن اآلخـر إىل مرحلـة ال قـة بـ ،
 - 41ان ــر للم يــد :د.علــي خليفــة النـواري ،مفهــو الدميقراطيــة املعاصــر  ،حبـ منشــور يف كتاب(املســألة الدميقراطيــة يف الــوطن
العري) ،ط ،2بريوت ،مرك دراسات الوحد العربية ،1111 ،ص ص .56 -66
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واإلقبال علي والتعاي مع  ،ومينن أن نسمي ه ه مبرحلة انتقالية ثقافية ،إذ يف ه ه املرحلة سو تنون
هناك ف وض ثقافية خيتلط فيها املاضي ابحلاضر مـا بـن رؤى اترخييـة خادعـة ومشـاكل آنيـة ملحـة ،وآمـال
مستقبلية يطمـح األفـراد إليهـا ،وسـو تـؤدي هـ ه الفوضـ إىل إرابك تفنـري األفـراد وهتيـي عـواطفهم .يف
هـ ه اللح ــة ســتربز أتيــة الن ـ االجتماعيــة والسياســية وال قافيــة يف هتدئــة الـرأي العــا وترتيـ القضــاا
حسـ األولــوات ،وشــر فوائــد االنفتــا والتعــاي وخمــاطر االنغــال والتصــارع ،وطبيعــة حتــدات العصــر
وحقائق ؛ ألجل أن لر ه ه املرحلة االنتقالية بسال ويربز فضاء ثقايف واحد حيتوي مجي أبنـاء الطوائـف،
يف ظل اووية الوطنية املوحـد  ،وسـين ر عنـدها إىل الصـراع الطـائفي علـ انـ حـد يسـتح أن يرقـد يف
متاحف التاريخ ،أما إذا م تربز م ل هن ا خن يف ه ه الفرت احلرجة من حيا الشعوب ،وكانت الن
مصلحي هتييجية تلع عل وتر العواطـف الطائفيـة فسـتحول مرحلـة احلـ ر الطـائفي إىل مرحلـة احـرتاب
داخلي يهلك في النل .إن مشنلة العرا احلالية يف جمال الطائفية ،هو وجود بعض الن ـ غـري املدركـة
ملتطلبات املرحلة ،ل ا جندها تنت مبنط طائفي وتتنلم مبنطـ طـائفي وتتحـاور مبنطـ طـائفي سـواء مـ
الــداخل العراقــي ،أو م ـ قــوى إقليميــة ذات سياســات حمشــو ابملنط ـ الطــائفي ،وه ـ ه الن ـ هــي الــي
س ــاعدت عل ـ ب ــروز فت ــاوى التنف ــري والتفس ــي واالس ــتباحة لآلخ ــر ،كم ــا س ــاعدت م ــن خ ــالل خ ــداعها
وتضليلها ألبناء طائفتها عل خل بيئة حتتوي اإلرهابين من الطائفين القادمن من خارج احلـدود ،لنـن
جيـ أن تـدرك هـ ه الن ـ إلـا بســلوكها غـري الصـحيح هـ ا إمنـا تغـامر حباضــر العـرا ومسـتقبل  ،وتنمــي
مشــا عر احلقــد والنراهيــة والعــداء بــن أبنــاء الشــع  ،يف مرحلــة مــن حيــا الشــعوب تنــون فيهــا أحــوج مــا
تنون إىل اودا ال ين يبحرون بسفينتها حنو شـاط التطـور والرتقـي وبنـاء النمـوذج يف ظـل ثقافـة التعـاي
الس ــلمي .خنل ـ مم ــا تق ــد إىل أن خن ـ الع ـرا احلالي ــة تق ـ عليه ــا مس ــؤولية جس ــيمة يف معاجل ــة املس ــالة
الطائفية وبناء العرا الدميقراطي احلر ب قافت ون ا حنم  ،والقوي مبجتمع املدين ومنوذج اإلداري.
رابعالالا :الجيالالاد البنيالالة الث ا يالالة املناسالالبة للم رمالالأل املالالد  :إن الدميقراطيــة واجملتمـ املــدين كأحــد ركائ هــا
األساســية ال مينــن أن تنضـ وتتقــد بــدون وجــود البنيــة ال قافيــة املالئمــة؛ أللــا مينــن أن تنهــار بســهولة
بسب سـلطة مسـتبد  ،أو فوضـ اجتماعيـة وحـرب أهليـة عارمـة ،ولنـي يتجنـ التحـول الـدميقراطي يف
الع ـرا ه ـ ا املصــري البــد مــن وجــود ال قافــة الدميقراطيــة عل ـ املســتوى االجتمــاعي واملســتوى السياســي،
ووجود م ل ه ه ال قافة يتطل ترسيخ عدد من املبادئ األساسية منها عل سيبل امل ال:
 .2إن اإلنسان بغض الن ر عن انتمائ العرقي أو الطائفي أو الديين ،جي أن حيـض ابالحـرتا والتقـدير
واحلرية ،وهو ليس أدا تتالع هبا أهواء وأطماع داخلية أو خارجية.
 .1إن املواطنة مبدأ أسـال يف أي دولـة دميقراطيـة ،لـ ا جيـ اعتمادهـا يف التعامـل مـ اإلنسـان العراقـي،
وترك االنتماءات الضيقة الي تقود إىل اللبننة و اااصصة ،ل ا ينبغي ترك أسلوب اااصصة ال ي مت
اعتماده يف العرا بعد 1117/6/9؛ألن عواقبـ كانـت والزالـت خطـري علـ حاضـر ومسـتقبل هـ ا
البلد.
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 .7أن االختال يف القيم بن أبناء الوطن الواحد حقيقة أزلية وسنة إوية ينبغي عد إننارها ،بل البـد
قبووا والتحاور عل أساسها.
 .6من املفيد جدا الت لي عن الفنر املطل ال ي حيتنر احلقيقة سواء أكانت اترخيية أو معاصر  ،ويعد
صاحب عل ح دوما ،واآلخر عل ابطل دوما ،فم ل ه ا الفنر هو ال ي يفتح الباب لالستبداد
واملستبدين ،وهـل املسـتبد إال فرعـون يقـول﴿:ا أيهـا املـأل مـا علمـت لنـم مـن الـ غـريي( ﴾ ..سـور
القص اآلية  ،)78وهللا سبحان وتعاىل يقول ﴿ ال إكراه يف الدين قد تبن الرشد من الغي …﴾
(سور البقر اآلية .)154
 .5األميــان لن قيــاد مــن اجــل تنميتهــا ،قضــية أصــع مــن أن يقــو هبــا فــرد أو ح ـ ب واحــد أو فئــة أو
طائفة واحد  ،بل هي قضية حتتاج إىل تعاون وتضافر مجي أبناء الوطن للوصول إىل غااهتا النهائية،
وألا تتطل الصرب بشرط وجود مقدمات صحيحة للحركة.
 .4عقلنة ارطاب الديين مب تلف مستوات امل هبية والطائفية ،لينون أول أهداف ترسيخ وتع ي الوحد
الوطنيــة ملواجهــة حمــاوالت الفتنــة والفرقــة الناُــة عــن توظيــف واســتغالل الوجـ املــدمر للعصــبية الدينيــة
ُ
والطائفيــة ..وهـ ه مهمــة حتتــاج إىل التصــدي وــا مــن قبــل املؤسســات الدينيــة واألكادمييــة ومؤسســات
اإلعــال والـرأي العــا  ،فضــال عــن املؤسســات االجتماعيــة التقليديــة كالعشــري والقبيلــة الــي مــن املفيــد
توظيف دورها اجيابيا يف بناء ال قافة املدنية املع ز لوجود اجملتم املدين.
امسا :الصم البنية االقرصادية للم رمأل الد لة :إن وجود مؤشرات خميفة حول الفقر والبطالة
وضعف القطاع اراص يف بلد يصنف ضمن البلدان العشر األك ر غـو يف العـام مـن حيـ املـوارد ،يـدل
عل غياب خطري لقيم العدالة االجتماعية جم عن غيـاب الفلسـفة االقتصـادية الصـحيحة ومـا يـربط هبـا
مــن ســوء يف الت طــيط وإدار امل ـوارد وال ــرو  ،ومــن الطبيعــي أن يــؤدي غيــاب الشــعور ابلعدالــة إىل تنــامي
مشاعر ال لم والقهر والنراه ية ،وهي املشاعر الي توفر األرضية ارصبة للتعص والتطر عل اختال
مسميات  .إن عملية التحول من اجملتم الطائفي املتطر إىل اجملتم املـدين املتسـامح يف العـرا حتتـاج إىل
أن تقرتن إبصال البنية االقتصادية يف البلد من خالل إجياد فلسفة اقتصادية تنب منها خطط اقتصـادية
للتنميــة الشــاملة حتق ـ العدالــة االجتماعيــة ،وتــوزع ال ــرو والرفاهيــة بشــنل عــادل عل ـ اجلمي ـ  ،ومــن دون
ذلك لن تنجح عملية التحول وستتنام مشاعر العصبية والتطر لتربز مب اهر وأشنال خمتلفة.
الخاتمة
إن بناء حالة السلم والتعاي يف اجملتمعات ل ل رغبة متأصلة لدى اإلنسان بصر الن ر عـن ال مـان
واملنان؛ ملا يعاني من حيـف وظلـم مـن أخيـ اإلنسـان؛ بسـب أطماعـ وأهوائـ أو بسـب تطرفـ وتعصـب
األعم  .ولنن ال مينن الوصول إىل السلم والتعاي من خالل الرغبات فقط ،وإمنا يتطل احلـال وجـود
اإلراد احلقيقية املستعد لقبول التحدات ،وُاوزها مهما كانت التضحيات ،وه ا األمر يتطلـ جهـودا
خملصة ومبدعة يف ميادين الفنر السياسي والن م السياسية واالجتماعية واالقتصادية تب وا عقـول تت لـ
عن مصاحلها الضيقة ردمة املصاو العامة الوطنية واإلنسانية ،وبدون ه ه اإلراد واإلنسان ال ي حيملها
199

العدد10 :

ستبق أمنية اإلنسان يف عي حيا الرفاهية واألمن والسعاد النامجـة عـن حالـة السـلم والتعـاي اجملتمعـي
جمرد رغبة طوابوية يتأملها صاحبها عندما خيلو وحيدا م نفس بعد يو مرهـ مـن الـ ل وانتهـاك النرامـة
عل يد الن ا احلاكم أو أم ال من املتعصبن املتطرفن وأصحاب األهواء واألطماع ،أو ينتبها م قف ما
يف صـفحات كتابـ وهــو مــؤمن يف قـرار نفسـ ابســتحالة العمـل هبــا سـواء علـ مســتوى ســلوك الفــردي أو
عل مستوى اجملتم ال ي يعي في  ،أو جمرد شعار سياسـي ختـدع بـ سـلطة غـري مؤهلـة شـعبا جـاهال مبـا
تعني .
صـفو القــول ،ال مينــن التحــول يف العـرا مــن حالــة اجملتمـ الطـائفي إىل حالــة اجملتمـ املــدين ابألمــاين
والرغبــات ،وإمنــا يتطلـ حتقيـ هـ ا اوــد وجــود إراد سياســية واجتماعيــة تلتــف حولـ  ،وجهــود مضــنية
صبور وواعية تسري حنوه ،وإنسان حر يتحرر من أغالل لتغدو احلرية لدي أ ن من الشراب والطعا  ،وأ ن
من احليا يف حال فقدالا.
المصادر
اوال :الكتب العربية واملعربة

 .2إبراهيم مصطف وآخرون .املعجم الوسيط .استانبول ،دار الدعو 2989 ،
 .1أنطوان نعم وآخرون .املنجد يف اللغة العربية املعاصر  .ط  .2بريوت ،دار املشر .1111 ،
 .7د .ابو بالل عبد هللا احلامد ،ثالثية اجملتم املدين عن سر جنا الغرب واخفاقنا ،الدار العربية للعلو ،
بريوت1116 ،
 .6د .أمحــد شــنر الصــبيحي ،مســتقبل اجملتمـ املــدين يف الــوطن العــري ،مركـ دراســات الوحــد العربيــة،
بريوت 1111 ،
 .5د .امحــد فورايــة ،ثقافــة الدميقراطيــة وحقــو االنســان :يف الفنــر النفســي ،االجتمــاعي ،والسياســي،
ديوان املطبوعات اجلامعية.1121 ،
 .4د .احلبيـ ـ اجلنح ــاين و د .س ــيف ال ــدين عب ــد الفت ــا  ،اجملتمـ ـ امل ــدين وابع ــاده الفنري ــة ،دار الفن ــر
املعاصر ،بريوت .1117
 .3أماين قنـديل ،عمليـة التحـول الـدميقراطي يف مصـر ( ،)2997-2982مركـ ابـن خلـدون للدراسـات
اإلمنائية ،دار األمن للنشر.2995 ،
 .8جــاد النــر اجلبــاعي ،اجملتم ـ املــدين :هويــة االخــتال  ،النــاا للدراســات والنشــر والتوزي ـ  ،دمش ـ
.2991
 .9حسن موس الصفار ،الطائفية بن السياسة والدين ،املرك ال قايف العري ،الدار البيضاء.1119 ،
 .21حس ــنن توفي ـ ـ  ،بنـ ــاء اجملتم ـ ـ امل ــدين ،املؤش ـ ـرات النميـ ــة والنيفيـ ــة ،ن ــدو اجملتم ـ ـ املـ ــدين والتحـ ــول
الدميقراطي يف الوطن العري ،مرك دراسات الوحد العربية ،بريوت ،ط2991 ،2
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 .22د .خالد عليوي العرداوي ،اجملتم املدين العراقي :إشنالية الوالد وضرور التفعيـل ،حبـ منشـور يف
كتــاب (مــدخل إىل بنــاء الدميقراطيــة يف الع ـرا ) .ك ـربالء املقدســة ،مرك ـ الف ـرات للتنميــة والدراســات
اإلسرتاتيجية.1115 ،
 .21رشيد اريون ،ضد الطائفية :العرا  ..جدل ما بعد نيسان  ،1117مدارك للطباعة والنشر ،بريوت،
1122
 .27س ــتيفن ديل ــو وتيمـ ــوثي دي ــل ،التفنـ ــري السياس ــي والن ري ــة السياسـ ــية واجملتم ـ ـ املـ ــدين ،ترمج ــة ربي ـ ـ
وهب ،ط ،2القاهر ،املرك القومي للرتمجة.1121 ،
 .26د .ســعد ال ــدين إب ـراهيم ،اجملتم ـ امل ــدين والتح ــول الــدميقراطي يف ال ــوطن الع ــري ،الق ــاهر  ،مرك ـ اب ــن
خلدون.2997 ،
 ،مستقبل اجملتم والدولة يف الوطن العري ،عمان ،منتدى الفنر العري.2988 ،
.25
 .24د .ســهيل عروســي ،اجملتم ـ املــدين والدولــة :دراســة يف بنيــة وداللــة اجملتم ـ املــدين والدولــة وعالقتهمــا
ابلدميقراطية ،دار الفنر ،دمش .1118 ،
 .23د .صــاو اســر ،بعــض إشــناليات اجملتم ـ املــدين واجملتم ـ السياســي والدميقراطيــة ،منشــورات طري ـ
الشع  ،سلسلة قضاا فنرية ،بغداد.1115 ،
 .28ع مان اسن علي ،العقالنية التواصلية ودورها يف بناء الدولة القانونية لدى يورغن هابرمال ،اربيل،
.1121
 .29عبد الباقي اورماسي ،اجملتم املدين والدولة يف املمارسة السياسـية الغربيـة مـن القـرن التاسـ عشـر اىل
اليو  :دراسة مقارنة ،ضمن كتـاب اجملتمـ املـدين يف الـوطن العـري ودوره يف حتقيـ الدميقراطيـة ،مركـ
دراسات الوحد العربية ،بريوت.2991 ،
 .11د .ع مي بشار  ،اجملتم املدين دراسة نقدية م إشار للمجتم املدين العري ،مرك دراسات الوحد
العربية ،بريوت.2998 ،
 .12علي الوردي .وعاظ السالطن.ط .2بغداد ،دار احلوراء للطباعة والنشر.1115 ،
 .11د.علــي خليفــة النـواري ،مفهــو الدميقراطيــة املعاصــر  ،حبـ منشــور يف كتاب(املســألة الدميقراطيــة يف
الوطن العري) ،ط ،2بريوت ،مرك دراسات الوحد العربية.1111 ،
 .17علـ ــي عبـ ــود اامـ ــداوي وحيـ ــدر ظـ ــم حممـ ــد ،مقـ ــارابت يف الدميقراطيـ ــة واجملتم ـ ـ املـ ــدين ،صـ ــفحات
للدراسات والنشر ،دمش .1122 ،
 .16د .عيس الشمال ،اجملتم املدين :املواطنـة والدميقراطيـة ،منشـورات احتـاد النتـاب العـرب  ،دمشـ ،
.1118
 .15فرحـ ــان حممـ ــد مح ـ ـ  ،العنـ ــف اجلمعـ ــي وعالقت ـ ـ ابلتعص ـ ـ والتسـ ــهيل االجتمـ ــاعي ،املرك ـ ـ العراقـ ــي
للمعلومات والدراسات ،بغداد.1119 ،
 .14د .حممد عابد اجلابري،الدميقراطية وحقو اإلنسان ،بريوت ،مرك دراسات الوحد العربية.2996 ،
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 .13د.حممــد غــيالن ،اجملتم ـ املــدين :حجج ـ مفارقات ـ ومصــائره ،دار اوــادي للطباعــة والنشــر والتوزي ـ ،
بريوت.1116 ،
 .18حمم ــد احلس ــيين الش ـريازي.فق االجتم ــاع .اجل ـ ء األول.ط .3ب ــريوت ،دار العل ــو للتحقي ـ والطباع ــة
والنشر والتوزي .2991،
 .19حممد حمسوب عبد اجمليد ،اصول علمانية الدولة والقانون ،دار النهضة العربية ،القاهر .1113 ،
 .71معــن زاد  ،اجملتم ـ املــدين والدولــة يف فنــر النهضــة العربيــة احلدي ــة ،ضــمن كتــاب اجملتم ـ املــدين يف
الوطن العري ودوره يف حتقي الدميقراطية ،مرك دراسات الوحد العربية ،بريوت.2991 ،
 .72مـوريس دوفرجي .املؤسسـات السياسـية والقـانون الدســتوري واألن مـة السياسـية النـربى .ترمجـة جــورج
سعد .ط .2بريوت ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزي .2991 ،
 .71هارولد السني .احلرية يف الدولة احلدي ة .ترمجة امحد رضوان ع الدين .ط .1بريوت ،دار الطليعة،
.2938
.2
.1
.7
.6
.5
.4
.3
.8
.9

ثانيا :البحوث والدوريات

أمــاين قنــديل ،تطــور اجملتم ـ املــدين يف مصــر ،عــام الفنــر ،اجمللــد  ،13العــدد ،7 :النويــت ،اجمللــس
الوطين لل قافة والفنون واآلداب.2999 ،
بوتنــا  ،مفارقــات اجملتمـ املــدين ،جملــة ال قافــة العامليــة ،اجمللــس الــوطين لل قافــة والفنــون واالداب ،دولــة
النويت.
حســن الصــفار ،الفــا الطائفيــة :مناف ـ ااــاوالت ارارجيــة ،جملــة املنهــاج ،مرك ـ الغــدير للدراســات
والنشر والتوزي  ،لبنان ،العدد ال امن واالربعون  ،السنة ال انية عشر 1118 ،
زاد عبــد الصــمد ،اجملتم ـ املــدين وحتــدات التنميــة والدميقراطيــة يف عــام متغــري ،حب ـ منشــور ضــمن
وقائ مؤلر اجملتم املدين العري والتحدي الدميقراطي ،بريوت1116 ،
عبد السال متع  ،الن ا السياسي يف العـرا بـن اااصصـة والطائفيـة منـ عـا ،1117-2912
جملة حوار الفنر ،املعهد العراقي حوار الفنر ،بغداد ،العدد (،)26ايلول 1121
علي زيد ال عيب ،واق اجملتم املدين العري ومستقبل  ،جملة العلو االجتماعية ،جملس النشـر العلمـي،
النويت ،اجمللد  ،75العدد .1113 ،2
عماد غال بالن .الطعم اآلخر للطائفية ،جملة تس النواف  ،العدد  71 ،21ديسمرب 1121
د.كمال عبد اللطيف .اجملتم املدين :مالح ات حول تشـنل املفهـو وتطـوره ،اجمللـة العربيـة للعلـو
اإلنسانية ،العدد  ،55النويت.2994 ،
ماجد الغرابوي ،حماولة اولية لتبيئة املفهو  ،جملة التوحيد ،مؤسسة الفنر االسالمي ،قم ،العدد ،93
السنة .2998
711

ثالثا :االطاريح اليامعية

الطائفية اثرها يف بنية اجملرمأل املد  :م اربة ل سيخ حالة الرعاي

السلمي يف العراق

 اب ـراهيم حممــود عبــد البــاقي ،دور الوقــف يف تنميــة اجملتم ـ املــدين :منــوذج االمانــة العامــة لالوقــابدولة النويت ،اطروحة دكتوراه منشور  ،جامعة النويت.1114 ،
رابعا :مصادر الشبكة الدولية للمعلومات

 .2حســن درويـ العــاديل ،الطائفيــة اجملتمعيــة والطائفيــة السياســية ،مقــال منشــور علـ الشــبنة الدوليــة
للمعلومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات (االنرتنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت) عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط االلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتوين:
.1
.7
.6
.5

http://arabsfordemocracy.com/democracy/pages/view/pageId/1742

د.عبــد ارــال حســن ،دور الطائفيــة يف األزمــة العراقيــة ،ورقــة حب يــة قــدمت أثنــاء امللتق ـ الفنــري
ال ـ ـ ي عقـ ــد يف بغـ ــداد خـ ــالل يـ ــومي  5- 6تش ـ ـرين األول/أكتـ ــوبر  ،1119منشـ ــور عل ـ ـ ال ـ ـرابط
االلنرتوينhttp://www.hdriraq.com/modules.php :
حمم ـ ــد عاب ـ ــد اجل ـ ــابري ،اجملتم ـ ـ ـ امل ـ ــدين ..املع ـ ــو واملفه ـ ــو  ،مق ـ ــال منش ـ ــور عل ـ ـ ـ الش ـ ــبنة الدولي ـ ــة
للمعلومات(االنرتنيت) عل الرابط االلنرتوين:
http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=512 ،
رشيد جرموين ،اجملتم املدين بن السيا النوين والتجربة املغربية ،مقال منشور عل الشبنة الدوليـة
(االنرتنيت) عل الرابط االلنرتوينhttp://www.aljabriabed.net/n97_02jarmounii.htm :
هي ـ م احلل ــي احلس ــيين ،اجملتمـ ـ امل ــدين وأث ــره يف دول ــة الدميقراطي ــة واملؤسس ــات ،دراس ــة منش ــور علـ ـ
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبنة الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للمعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات (االنرتني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت) علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط االلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتوين:
http://www.iraqfuture.net/all-article/2007/article_51.htm

 .4د.س ــامر مؤي ــد عب ــد اللطيف،الطائفي ــة واجملتم ـ امل ــدين :مينان مي ــة العم ــل وجم ــاالت التق ــاط  ،مق ــال
منشور عل الشبنة الدولية للمعلومات (االنرتنيت) عل الرابط االلنرتوين:
http://law.uokerbala.edu.iq/index.php/art/125-different-articles/545-samer-artc3

 .3د .علــي رمضــان األوســي ،الطائفيــة والصـراع القــائم ،مقــال منشــور علـ الشــبنة الدوليــة للمعلومــات
(االنرتنيت) عل الرابط االلنرتوينhttp://www.kitabat.info/subject.php?id=15175 :
 .8ع و حممد عبد القادر جي ،اثر التماي االجتماعي يف عد االستقرار السياسي يف الدولة الطائفية،
دراس ـ ــة منش ـ ــور علـ ـ ـ الش ـ ــبنة الدولي ـ ــة للمعلوم ـ ــات (االنرتني ـ ــت) علـ ـ ـ الـ ـ ـرابط االلن ـ ــرتوين:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124634

 .9هاش ــم اواش ــم ،اجملتمـ ـ امل ــدين ودوره ال ــدميقراطي ،مق ــال منش ــور علـ ـ الش ــبنة الدولي ــة للمعلوم ــات
(االنرتنيت) عل الرابط االلنرتوينhttp://www.sdp-sy.org/news/94.html :
 .21عبال فاضل حممود ،دور من مات اجملتم املدين يف تع ي البنـاء الـدميقراطي يف العـرا  ،حبـ منشـور
عل الشبنة الدولية للمعلومات(االنرتنيت) عل الرابط االلنرتوينhttp://www.google.iq:
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 عل ـ ـ الشـ ــبنة الدولي ـ ــة للمعلوم ـ ــات، دور اجملتم ـ ـ امل ـ ــدين يف بنـ ــاء الدميقراطي ـ ــة، عبـ ــد الغف ـ ــار شـ ــنر.22
:(االنرتنيت) عل الرابط االلنرتوين
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26354

) مقال منشور عل الشبنة الدولية للمعلومات (االنرتنيت، من صور املواطنة الطائفية، حممود حيدر.21
http://www.albayan.ae/opinions/1265973970828-2010-02-:علـ الـرابط االلنـرتوين
17-1.220030

 مقــال منشــور علـ الشــبنة الدوليــة للمعلومات(االنرتنيــت) علـ، وظــائف اجملتمـ املــدين،  بــال كاتـ.27
https://sites.google.com/site/tarekprof72/wazafmogtamamadani:الرابط االلنرتوين
 مقال منشور عل الشبنة الدولية للمعلومات(االنرتنيت) عل، الطائفية والعلمانية، اسن ع الدين.26
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=952774 :الرابط االلنرتوين
 الكتب االجنبية:خامسا
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قواعد االسناد آليات الرطبيق يف العراق

قواعد اإلسناد وآليات التطبيق في العراق

The Rules of attribution and the mechanisms of
application in Iraq
()1

Dr. Hassan A. Kadhim

د .حسن علي كاظم
الخالصة
النم ــو احلاص ــل يف العالق ــات القانوني ــة اراص ــة الع ــابر للح ــدود ،أدى إىل أن ختف ــف ك ــل دول ــة م ــن
التمســك مببــدأ اإلقليميــة املطلقــة يف تطبي ـ قوانينهــا ،والســما ااكمهــا وســلطاهتا بتطبي ـ ق ـوانن الــدول
األخرى عل العالقات والروابط الي تتصل هبا .وهـ ه املسـألة حتتـاج إىل الرتجـيح بـن القـوانن الـي تتصـل
هبا العالقة القانونية ذات العنصر األجنيب ،سواء من حية أش اصـها أو موضـوعها أو سـببها أي الواقعـة
املنشئة وا.وهـ ا مـا يسـم ابلتنـازع الـ ي يسـتل تفضـيل أحـد القـوانن الوطنيـة أو األجنبيـة وتطبيقـ علـ
الن ـ اع ،ويــتم ذلــك ابلرجــوع إىل قواعــد اإلســناد (تنــازع الق ـوانن مــن حي ـ املنــان) ،الــي يضــعها املشــرع
الوطين ،فنل دولة تض لنفسها ما تراه مالئما من قواعد اإلسـناد .وتـؤدي حريـة الـدول يف اختيـار قواعـد
تنازع القوانن إىل تنوع ه ه القواعـد واختالفهـا ابلنسـبة للعالقـة الواحـد  ،.خاصـة بعـد التحـوالت اجل ريـة
الــي حصــلت يف الع ـرا عــا  ،1117واالنفتــا يف مجي ـ الن ـواحي الســيما االقتصــادية منهــا والتعــامالت
املاليــة والتجاريــة ،ملــا حيتاجـ العـرا مــن املشــاري االســت مارية الــي مينــن أن تســاهم يف إعــاد بنــاه التحتيــة
وإعاد أعمار البلد.
Abstract
The growth of the legal relations of cross-border, led to the ease of each
State to adhere to the principle of absolute territorial in the application of its
laws, and allow the courts and powers of the application of laws of other
countries on the relations and links to which they relate. This issue needs
to weigh up the laws that relate to the legal relationship with a foreign
element, both in terms of their subjects or subject matter or caused by any
 - 2جامعة كربالء /كلية القانون.
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incident establishing them. This is called Balthazar which requires
preference for a national law or foreign and applied to the conflict, and this
is done by reference to the rules Attribution (Conflict of laws in terms of
location), established by the national legislature, each state sets for itself
as it deems appropriate rules of attribution. And lead the freedom of States
to choose the conflict of laws rules to the diversity of these rules and
different for each relationship., especially after the radical transformations
that took place in Iraq in 2003, and openness in all aspects, especially in
the economic and financial and commercial transactions, what Iraq needs
investment projects that can contribute in the recons traction of its
infrastructure and rebuilding the country.

المقدمة
إن القــانون مبفهوم ـ الضــي والواس ـ معــا ،م ينــن يومــا علمــا مغلقــا أو جامــدا يســتمد ســب وجــوده
ومضمون  ،ليس من ذات بل من ال رو الواقعية للحيا االجتماعية واالقتصادية والسياسية...وملا كانـت
مصــاو األفـراد وظــرو احليــا ختتلــف مــن جمتمـ إىل آخــر ،ف نـ مــن املنطقــي أن ختتلــف القواعــد القانونيــة
السارية أو املطبقة يف جمتمـ معـن عـن تلـك السـائد يف جمتمـ آخـر ،وأن القواعـد القانونيـة تسـري داخـل
حــدود إقلــيم اجملتم ـ ال ـ ي نشــأت أو صــنعت ل ـ  .وابلتــايل النمــو احلاصــل يف العالقــات القانونيــة اراصــة
العــابر للحــدود ،أدى إىل أن ختفــف كــل دولــة مــن التمســك مببــدأ اإلقليميــة املطلقــة يف تطبي ـ قوانينهــا،
والسما ااكمها وسلطاهتا بتطبي قوانن الدول األخـرى علـ العالقـات والـروابط الـي تتصـل هبـا .وهـ ه
املســألة حتتــاج إىل الرتجــيح بــن القـوانن الــي تتصــل هبــا العالقــة القانونيــة ذات العنصــر األجنــيب ،سـواء مــن
حيــة أش اصــها أو موضــوعها أو ســببها أي الواقعــة املنشــئة وا.وه ـ ا مــا يســم ابلتنــازع ال ـ ي يســتل
تفضــيل أحــد الق ـوانن الوطنيــة أو األجنبيــة وتطبيق ـ عل ـ الن ـ اع ،ويــتم ذلــك ابلرجــوع إىل قواعــد اإلســناد
(تنازع القوانن من حي املنان) الي يضعها املشرع الوطين ،فنل دولة تض لنفسـها مـا تـراه مالئمـا مـن
قواعــد اإلســناد .وتــؤدي حريــة الــدول يف اختيــار قواعــد تنــازع الق ـوانن إىل تنــوع ه ـ ه القواعــد واختالفهــا
ابلنسبة للعالقة الواحد .
وقـد ن ـم املشـرع العراقـي هـ ا املوضـوع يف القـانون املـدين رقـم  61لسـنة 2952ام ،الـ ي نسـلط عليـ
الضوء يف حب نا ه ا بصفة أساسية عل قواعد تنازع القـوانن فيـ  ،لنـرى مـدى كفايتـ أو نقصـ أو حاجتـ
للتعــديل أو اإلضــافة.لنون تنــازع القـوانن يعتــرب مــن أهــم موضــوعات القــانون الــدويل ارــاص ،وتـ داد هـ ه
األتية م مرور ال من ألن الـدول ال مينـن أن تعـي منع لـة فتوصـد أبواهبـا يف وجـ األجانـ ولـنعهم مـن
الــدخول واإلقامــة أو التــوطن في ـ  ،خاصــة بعــد التحــوالت اجل ريــة الــي حصــلت يف الع ـرا عــا ،1117
واالنفتــا يف مجيـ النـواحي الســيما االقتصــادية منهــا والتعـامالت املاليــة والتجاريــة ،ملــا حيتاجـ العـرا مــن
املشاري االست مارية الي مينن أن تساهم يف إعاد بناه التحتية وإعاد أعمار البلد.ك لك إنشـاء حمنمـة
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مت صصـة يف ن ــر الن اعــات التجاريــة اراصــة الدوليــة يف بغـداد ،وحاجــة القضــا إىل قواعــد مــن شــألا أن
تسـاعد وترشــد القاضـي يف اختيــار القـانون الواجـ التطبيـ يف الن اعـات املعروضــة علـ اانمــة .وابلتــايل
ه ا كل قد ينـت عنـ نـوع مـن الن اعـات ذات الطـاب الـدويل لعالقـات األشـ اص والشـركات االسـت مارية
األجنبية .الي تستل إجياد احللول املناسبة وا.
ل ا سـنتب يف هـ ا البحـ املـنه الوصـفي التحليلـي للوصـول إىل نتـائ مينـن أن تسـاهم يف تصـحيح
مسار القانون وجعل يتالء م التطورات احلاصلة يف العرا .
المبحث األول :البناء الفني لقاعدة اإلسناد
أن الطاب الفين يف قاعد اإلسناد الـ ي سـنتعرض لـ تفصـيال فيمـا بعـد ،مقتضـاه أن احلـل املوضـوعي
للن اع ال تقدمـ تلـك القاعـد  ،بـل يقدمـ القـانون الـوطين أو األجنـيب ،الـ ي حتـدده قاعـد اإلسـناد ،فهـي
أذن قاعـد وســيطة  Règle Médiateبـن القاضــي امل ــت والقــانون واجـ التطبيـ علـ العالقــة حمــل
الن اع(.)1
وجيســد الطــاب الف ــين القــول لن قاعــد اإلس ــناد هــي أدا مفاضــلة  Préférentielب ــن الق ـوانن ال ـي
تت ـ احم حلنــم العالقــة القانونيــة ذات العنصــر األجنــيب ،وأدا إرشــاد إىل القــانون املالئــم ،فمــن خالوــا يــتم
املوازنة والرتجيح بن أسباب كل منها يف حنم العالقة القانونية .وتلك املفاضلة يفرضها أمـران ،األول أن
قانون القاضي  lex Foriليس هو األفضل دائمـا يف أحنامـ  ،الـي قـد ال يـتالء مـ حاجـات املعـامالت
الي تتم عرب احلدود ،ابلن ر إىل ألا موضوعة أصال لتن يم املعـامالت الوطنيـة الـي تـتم داخـل إقلـيم البلـد،
وال ــاين أن كافــة قـوانن دول العــام مبــا فيهــا قـوانن الــدول الــي تتصــل هبــا العالقــة حمــل النـ اع ،لــديها قــدر و
القابلية للتطبي وتقد حل موضوعي معن ل لك الن اع(.)7
ولغرض الوقو عل تفصيالت أك ر ،سو نبن يف مطل أول ماهية قاعد اإلسـناد ،ويف مطلـ
اثن نبن من خالل نطا قاعد اإلسناد.
املطلب األول :ماهية قاعد اإلسناد

تعتــرب قاعــد التنــازع قاعــد قانونيــة  de Droit Règleابملعــو الصــحيح ،وهــي تشــرتك م ـ القواعــد
القانونية العامة يف بعض منو ت ماهيتها ،إال ألا تتمي عنها فيما وراء ذلك.ولغرض بيـان ماهيـة قاعـد
اإلس ـ ــناد يقتض ـ ــي أن نتع ـ ــرض ملفه ـ ــو قاع ـ ــد التن ـ ــازع يف مطل ـ ـ ـ أول ،وبي ـ ــان أركال ـ ــا يف مطل ـ ـ ـ اثن،
وخصائصها يف مطل اثل .
الفرع ا  :مفهوم قاعد اإلسناد
مــن املســلم في ـ أن قواعــد اإلســناد هــي قواعــد وضــعية Positive

 ،Règleأي مــن وض ـ الســلطات

 - 1د .ع الدين عبد هللا -القانون الدويل اراص ،ط  ،4دار النهضة العربية ،القاهر  2931 ،ص .222
 - 7د .هشا علي صاد  -تنازع القوانن ،منشأ املعار مبصر ،القاهر  ،2931 ،ص .65

713

العدد10 :

امل تصـة يف كــل دولــة حسـ مــا تـراه مناسـبا وحيقـ مصــلحتها ومواطنيهــا يف آن واحــد( .)6وهـ ا يعــين أن
لنــل دولــة قواعــد إســناد خاصــة فيهــا ،والــي قــد ختتلــف عــن القواعــد الناف ـ يف الــدول األخــرى .كمــا أن
طابعها الوضعي ال يعين دائما ألا من صن املشرع ،فقد تنون من صن القضاء كما هو احلـال يف فرنسـا
واننلرتا وغريتا ،بل إن أغل ه ه القواعد نشأ يف األصل نشأ عرفية .كما ألا مينن أن ينون مصدرها
يف االتفاقيات الدولية املتعلقة ابلقانون الدويل اراص(.)5
ا ال /تعريف قاعد اإلسناد
مينننــا تعريــف قاعــد اإلســناد للــا (قاعــد قانونيــة وضــعية ذات طبيعــة فنيــة ،تســري عل ـ العالقــات
اراصــة الدوليــة ،فتصــطفي أك ــر القـوانن مناســبة ومالئمــة لتن ــيم تلــك العالقــات ،حينمــا تتعــدد القـوانن
()4
ذات القابلية للتطبي عليها).
وه ا التعريف ال يغو عن حقيقة أن قاعد اإلسناد هي الي تسند العالقة إىل ن ـا قـانوين معـن ،أو
هــي القاعــد الــي حتــدد القــانون الواجـ التطبيـ ابلنســبة لعالقــة قانونيــة تشــتمل علـ عنصــر أجنــيب ،مــن
خالل اختيار القانون املالئم إذا وق تنازع بن القوانن.
اث يا /ظيفة قاعد اإلسناد
()3
ي ــرى بع ــض م ــن الفق ـ احل ــدي ،أن الق ــانون كالقض ــاء ك ــل منهم ــا مي ــل م ه ــرا م ــن م ــاهر س ــياد
الدولــة.فلنل دولــة نطــا اختصــاص إقليمــي لــارل في ـ ســلطتها التش ـريعية ،ويســري في ـ القــانون ال ـ ي
تصدره ،وال يقبل داخل ه ا النطا اإلقليمي سران قانون دولة أجنبية.
واألمـر كـ لك فـان قاعـد التنـازع ال ينـون وـا غـري وظيفـة سياسـية  ،la Fonction Politiqueوهـي
حتديد السياد التشريعية الوطنية ،وعد ترك ذلك للدول األخرى .ولنن جيـ عنـد إعمـال تلـك القاعـد
وفض تداخل السيادات التشريعية ،مراعا أكرب قـدر مـن االحـرتا املتبـادل بـن تلـك السـيادات ،وهـ ا يـتم
ابختيار أوث القوانن ارتباطا ابلعالقة القانونية ذات العنصر األجنيب(.)8
عندما منعن الن ر ابلرأي الساب للفق  ،فال مينن التسليم بـ كـون وظيفـة قاعـد اإلسـناد ليسـت حـل
التنازع بن سيادات الدول الي تتصل ابلعالقة القانونية ذات العنصر األجنيب .فمن جهة يالحظ أن فنر
السياد يف حد ذاهتا غري حمدد املضمون ،وهي فنر سياسية أك ر منها قانونية .وتوحي لن األمر يتعل
بتنازع مصاو عامـة للـدول الـي تتصـل هبـا العالقـة حمـل النـ اع .واحلقيقـة غـري ذلـك ،فاملشـنالت الـي تعـو
حبلها قاعد اإلسناد هي تلك الي ال لس مصاو الدول ،وإمنا الـي تتصـل ابملصـاو اراصـة لألفـراد .وإذا
 - 6د .إبراهيم أمحد إبراهيم -القانون الدويل اراص ،تنازع القوانن ،دار النهضة العربية ،ط ،2القاهر  ،1111 ،ص .252
 - 5د .أمحــد عبــد النــر ســالمة -علــم قاعــد التنــازع واالختيــار بــن الش ـرائ (أصــوال ومنهجــا) ،ط ،2منتبــة اجلــالء اجلديــد ،
املنصور  ،2994 ،ص .98
 - 4د .أمحد عبد النر سالمة -املصدر نفس  ،ص .12
 - 3د .غال علي الـداودي -القـانون الـدويل ارـاص ،الن ريـة العامـة للمـوطن واملركـ القـانوين لألجانـ وأحنامهمـا يف القـانون
العراقي ،بغداد ،2934 ،ص  .88وك لك د .ع الدين عبد هللا -املصدر الساب  ،ص .89
 - 8د .هشا علي صاد  -مرك القانون األجنيب أما القضاء الوطين ،2948 ،ص .46
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قلنــا لن قاعــد اإلســناد ختتــار القــانون املالئــم واملناس ـ  ،فاملقصــود هــو املالءمــة واملناســبة ابلنســبة لتلــك
املصــاو والعمــل عل ـ منوهــا عــرب احلــدود ،وذلــك بغــض الن ــر عمــا إذا كــان ذلــك القــانون يلــيب احلاجــات
واملصاو ال اتيـة للـدول مـن عدم .ونصـل إىل القـول أن قاعـد اإلسـناد وـل وظيفـة قانونيـة la Fonction
 Juridiqueابلدرجة األسال( ،)9وتتم ل ب الثة أمور هي-:
األول  /مشــاركة كــل دولــة يف تن ــيم الــروابط والعالقــات الــي تــتم بــن األف ـراد عــرب احلــدود .أي تــرتجم
نصي كل دولة م الدول األخرى يف تن يم العالقات اراصة الدولية.
ال ــاين  /حتقي ـ اآلمــان يف تن ــيم العالقــات اراصــة الدوليــة ،وذلــك عــن طري ـ اختيــار القــانون املالئــم
واملناس ل لك التن يم ،حىت ولو كان ه ا القانون قانو أجنبيا وليس قانون القاضي.
ال ال ـ  /تربي ــر تطبي ـ الق ــانون األجن ــيب ،فقاع ــد اإلس ــناد تق ــد األس ــال أو التربي ــر الق ــانوين املقب ــول
لتطبيـ قــانون دولــة أجنبيــة مــن جانـ حمــاكم دولــة معينــة ،ابألفضــلية علـ قانولــا الــوطين ،أي أن قاعــد
اإلسناد تفتح الباب أما نفـاذ قـانون دولـة أمـا سـلطات دولـة أخـرى ،وتعنـس تسـامح املشـرع الـوطين يف
تطبي السلطات الوطنيـة لقـانون مـن وضـ مشـرع أجنـيب .ولنـن كيـف تـرتجم صـياغة قاعـد اإلسـناد هـ ا
التسامح...قه ا ما حناول الرد علي من خالل حب أركان قاعد اإلسناد.
الفرع الثا  :أركان قاعد اإلسناد
إ َّن قاعــد اإلســناد تشــرتك م ـ ســائر قواعــد القــانون يف األركــان الــي ال مينــن لقاعــد قانونيــة أن تقــو
بدولا .غري ألا تفرت عنهـا يف ذاتيـة ت هـر خصوصـيتها ،وتسـاعدها علـ النهـوض بوظيفتهـا الـي أ طهـا
املشــرع هبــا عل ـ حنــو مــا اشــر إلي ـ مــن قبــل .ل ـ ا سن ص ـ النقطــة األوىل لبح ـ األركــان ارارجيــة ويف
النقطة ال انية لألركان الداخلية لقاعد اإلسناد.
ا ال /ا ركان امارجية
األركان ارارجية يف القاعد القانونية عموما هي-:
 -2ركن الفرض -:ال ابت يف الفـن القـانوين أن القاعـد القانونيـة  la Règle de Droitقاعـد عامـة
جمرد  ،أي ألا عند نشأهتا ختاط األفراد واألشياء بصفاهتم وليس ب اهتم ،وال تقصـد فـردا بعينـ
أو شيئا حمدد.
وعنــد التطبي ـ تســري عل ـ اجلمي ـ مــا م يــرد اســت ناء يقيــد عمومهــا ،ابلنســبة لألف ـراد أو األش ــياء أو
الوقائ  .وصفة العموميـة والتجريـد يف القاعـد القانونيـة يعـين ألـا قاعـد فرضـية Règle Hypothétique
أو الشــيء أو احلــد  ،وال يســري
( ، )21مبعــو أن عنصــر األمــر ال ـ ي تتضــمن ي ـرتبط بصــفة يف الش ـ
أو الشـيء أو احلـد تلـك الصـفة .وعلـ هـ ا
حنم ذلـك األمـر إال يف الفـرض الـ ي تتـوفر يف الشـ
 - 9د .عـ الـدين عبــد هللا -القـانون الــدويل ارـاص ،تنــازع القـوانن وتنـازع االختصــاص القضـائي الــدولين ،ط  ،9اويئـة املصـرية
العامة للنتاب ،2984 ،ص .94
 - 21د .هشا علي صاد  -املوج يف القانون الدويل اراص ،تنازع القـوانن ،دار الفنـر اجلـامعي ،اإلسـنندرية ،2998 ،ص
.56
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األسال مينن القول أن ركن الفرض هو ،عبار عن وصف لوض معن أو جمموعة من األوضاع م ل إبرا
زواج أو ارتناب عمل خاط أو إبرا عقد ....وحيتوي الفرض عل شروط انطبا القاعد القانونية.
أم ــا رك ــن الف ــرض يف جم ــال تطبيـ ـ قواعـ ـد اإلس ــناد ،فه ــو مس ــألة أو وضـ ـ مع ــن أو جمموع ــة املس ــائل
واألوضاع الواقعية .وه ا يشنل النطا أو اإلطار  l étendueلعمل قاعد اإلسناد .من ذلك م ال احلالة
املدني ـ ــة وأهلي ـ ــة الشـ ـ ـ  ،أو الش ـ ــروط املوض ـ ــوعية للـ ـ ـ واج أو الط ـ ــال والتفريـ ـ ـ أو النسـ ـ ـ أو ش ـ ــنل
التصرفات ....ويف جمال العالقات والروابط ذات العنصر األجنيب أو الطاب الدويل ،فأن الوصف القانوين
ال يلقهــا إال مبقتض ـ الق ــانون واج ـ التطبي ـ عليه ــا ،وال ـ ي ختت ــاره وحتــدده قاع ــد اإلس ــناد( .)22فتل ــك
القاعد ب اهتا ال تضفي الوصف القانوين عل العالقات والروابط الي حتدد نطـا إعماوـا ولعـل هـ ا هـو
السب يف ميالد مشنلة التنييف .Qualification
 -1ركـن احلنـم -:هـو احلنـم أو األثـر القـانوين  ،le dispositif – effet juridiqueأي احلـل الـ ي
يقــرره القــانون ابلنســبة للوضـ الـواقعي أو جممــوع األوضــاع الواقعيــة ،وينطبـ احلنــم عنــد تــوفر عــد شــروط
()21
وظرو حمدد يف الفرض  .حبي القاعـد القانونيـة تقـيم عالقـة شـرطية Relation conditionnelle
بــن ركــن الفــرض وركــن احلنــم فيهــا ،حبيـ إذا تــوفرت شــروط الفــرض وجـ إعمــال احلنــم .فمـ ال تــن
املـاد ( ) 116مـن القـانون املـدين العراقـي علـ أن (كـل تعـد يصـي الغـري لي ضـرر آخـر غـري مـا ذكــر يف
خبطئ ـ ضــررا للغــري(ركن
امل ـواد الســابقة يســتوج ا لتعــويض) .ومقتض ـ الــن ه ـ ا أن ـ إذا ســب ش ـ
الفرض) ،فأنـ يتعـن إل امـ ابلتعـويض (ركـن احلنـم) .أمـا يف قاعـد اإلسـناد فيعـين احلنـم هـو اإلرشـاد إىل
القــانون ال ـ ي حينــم العالقــة أو الرابطــة حمــل الن ـ اع ،وي هــر ركــن احلنــم بصــيج خمتلفــة ،فبالنســبة للح ــالة
واأل هل ـ ــية لألشـ ـ اص (ركن الفرض)يسري عليها قانون الدولة الـي ينتمـون إليهـا جبنسـيتهم (ركـن احلنـم)،
وابلنسبة آلاثر ال واج (ركن الفرض) يسري قانون الدولـة الـي ينتمـي إليهـا الـ وج وقـت انعقـاد الـ واج (ركـن
احلنم) ،وهن ا...
غري أن ينبغي توجي الن ر إىل أن ركن احلنم يف قاعد اإلسناد ينطوي عل اإلل ا املوج للم اط
بقاعـ ــد اإلسـ ــناد بتطبي ـ ـ القـ ــانون ال ـ ـ ي ترشـ ــد إلي ـ ـ وختتـ ــاره تلـ ــك القاعـ ــد  ،واألمـ ــر يتعل ـ ـ هنـ ــا ابلت ـ ـ ا
 Obligationحقيقي( ،)27ونقصد ابمل اط هن ـا بقاع ـد اإلسناد ه ـو سلطات ال ـدولة الصادر عـنـهـا
وابلدرجة األوىل حماكم تلك الدولة ،لنولا جي أن تلت دون غريهـا بتطبيـ تلـك القاعـد عنـد تـوفر
الشرط األساسي ل لك ،وهو وجود عالقة ذات عنصر أجنيب .ومينـن القـول أن أطـرا العالقـة هـ ه هـم
امل اطبون بقاعد اإلسناد بطري غري مباشر .عندها تسمح قاعد اإلسـناد وـم بتحديـد القـانون الواجـ
التطبي  ،أو يتمسنون بتطبي قانون معن أما اجلهات القضائية وغريها.ويبدو أن ركـن احلنـم هـو املميـ
 - 22د .عناشة عبد العال -تنازع القوانن ،دراسة مقارنة ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسنندرية ،1111 ،ص .214
 - 21د .أمحد عبد النر سالمة -املصدر الساب  ،ص .71
 - 27د .حسن اوداوي -تنازع القوانن وأحنام يف القانون الدويل اراص العراقي ،بغداد ،2931 ،ص .88
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األصيل لقاعد اإلسناد وي هر يف ذات الوقت األركان ال اتية وا ،كما سنرى يف الفرع التايل.
اث يا /ا ركان الدا لية
()26
قاعــد اإلســناد هــي قاع ــد قانونيــة وــا طبيع ــة فنيــة ووظيفــة خاصــة  ،ه ــي اختيــار القــانون املالئ ــم
واملناس كمـا قلنـا سـابقا حلنـم العالقـات اراصـة الدوليـة .وإذا حللنـا إحـدى قواعـد اإلسـناد الـي أوردهـا
املشـرع العراقـي يف القـانون املـدين ،تبـن لنـا ألـا تقـو علـ ثالثـة أركـان هامـة .فمـ ال تـن املــاد ()1/29
عل أن (يسري قانون الدولة الي ينتمي إليها ال وج وقت انعقاد ال واج عل اآلاثر الي يرتبها عقد ال واج
مبا يف ذلك من أثر ابلنسبة للمال) .واألركان الداخلية الي احتواها الن الساب هي-:
 )2موضــوع اإلســناد أو الفنــر املســند  ،Notion Rattachéeوهــو الوض ـ أو احلالــة الواقعيــة الــي
تشنل مضمون ركن الفرض الساب بيان  ،وتتعدد بشـأن احللـول القانونيـة بسـب اتصـال ابلن ـا القـانوين
ألك ر من دولة(.)25
 )1ضــابط االختيــار  Critère de Choixأو ظــر اإلســناد  ،Circonstancesوهــو ال ـ ي حيــدد
بطريقــة جمــرد القــانون الواجـ التطبيـ ( .)24وهـ ا الضــابط هــو أو املعيــار الـ ي ي هــر فيـ املشــرع تفضــيل
لقــانون معــن ،أو إعراض ـ عــن ابقــي الق ـوانن الــي تعــرض حلووــا املوضــوعية لتن ــيم العالقــة ذات العنصــر
األجنــيب .ومــن املعــرو أن أي عالقــة أو رابطــة تتنــون مــن ثالثــة عناصــر ،األط ـرا وااــل والســب أو
الواقعــة .فالس ـؤال ال ـ ي مينــن أن ي ــار هنــا ،كيــف مينــن أن يســتمد ضــابط االختيــار مــن عناصــر العالقــة
القانونية...ق
فمن حية عنصر األطـرا  ،les partiesيالحـظ أنـ أهـم العناصـر يف العالقـة الـي تتصـل ابلشـ
أو ما يسم عالقـات األحـوال الش صـية م ـل ،األهليـة والـ واج والنسـ والنفقـة ...وينـون مـن البـديهي
أن خيتار املشرع ضابط االختيار انطالقـا مـن عنصـر األطـرا  ،ابعتبـاره العنصـر الـ ي مي ـل مركـ ال قـل يف
أو ال وج أو الولد ضابطا الختيار القانون واج التطبي ،
العالقة ،فيت من جنسية أو موطن الش
()23
جبنســيت هــو ذلــك القــانون  .وه ـ ا مــا عمل ـ القــانون
فينــون قــانون الدولــة الــي ينتمــي إليهــا الش ـ
العراقي عندم ا جعل من ضابط اجلنسية الوسيلة الي يتحدد مبقتضاه ،ويتم اختيار القانون الواج التطبي
عل مسائل األحوال الش صية ،وذلك يف املواد ( )17-28من القانون املدين العراقي.
ومن حية عنصر اال  ،l’objetفيربز دوره يف جمال األشـياء حمـل التعامـل أو األمـوال عمومـا .ويقـدر
املشـرع عــاد أن مسـائل امللنيــة ونقـل احلقــو العينيـة علـ األمـوال أوثـ صــلة بقـانون الدولــة الـي يقـ هبــا
املال حمل التعامل أك ر من أي قانون آخر ،فيت من موق املـال ضـابطا اختيـار القـانون واجـ التطبيـ
 - 26د .فؤاد عبد املنعم راض ،د .سامية راشد -القانون الدويل اراص ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،2936 ،ص .217
 - 25د .عاطف عبد احلميد عبد اجمليد نـدا -الفنـر املسـند يف قاعـد خضـوع شـنل التصـرفات القانونيـة لقـانون حمـل إبرامهـا،
دراسة مقارنة يف تنازع القوانن ،ط ،2دار النهضة العربية ،القاهر  ،1114 ،ص .277
 - 24د .عاطف عبد احلميد عبد اجمليد -املصدر نفس  ،ص .276
 - 23د .غال ـ علــي الــداودي -القــانون الــدويل ارــاص ،الن ريــة العامــة وأحنــا اجلنســية العراقيــة ،ط ،1بغــداد ،2983 ،ص
.48
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العدد10 :

عل تلك املسائل .فيقرر املشرع أن يسري عل امللنية وسائر احلقو العينية قانون موق املال املنقـول أو
العقاري( ،)28وه ا ما أُت إلي أغل القوانن يف العام ومنها القانون العراقي (  )16مدين.
ومــن حيــة عنصــر الســب  ،la causeأو الواقعــة املنشــئة للعالقــة أو الرابطــة بــن األطـرا  .فيبــدو أنـ
العنصــر اوــا الـ ي ي ـ ود املشــرع بضــابط االختيــار ،ابلن ــر إىل صــعوبة تركي ـ ه منانيــا .وحتتــل اإلراد مرك ـ
ال قــل يف التصــرفات القانونيــة ،أو االتفاقــات والعقــود عمومــا ،فينــون قــانون اإلراد الـ ي ختتــاره األطـرا
هو ذلك القانون الواج التطبي  .كما حتتل الواقعة املادية أو العمل الضار أو الناف أتية خاصة يف جمال
املسؤولية املدنية غري التعاقدية( . )29وجند أن تلك املسؤولية أوثـ صـلة بقـانون منـان حـدو تلـك الواقعـة
أو العم ــل .فيت ـ م ــن ذل ــك املن ــان ض ــابطا الختي ــار الق ــانون واج ـ التطبي ـ  ،فيق ــول أن ـ يس ــري عل ـ
املســؤولية عــن العمــل الضــار أو النــاف قــانون البلــد ال ـ ي وق ـ في ـ العمــل املنش ـ لاللت ـ ا (  )13مــدين
عراقي.
الفرع الثالث :صائص قاعد اإلسناد
إ َّن قاعد اإلسناد كأي قاعد قانونية أخرى،وا خصائ يستدل هبا عليها ولي هـا عـن غريهـا .وهـ ه
ارصائ مينن أن نصنفها بنوعن األوىل عامة واألخرى ذاتية .وسو نبح كال منها يف فرع مستقل.
ا ال /امصائص العامة
ابإلضــافة إىل أتصــا قاعــد اإلســناد ابرصــائ املألوفــة للقاعــد القانونيــة عمومــا ،كقاعــد عامــة
لتن ــيم الس ــلوك االجتم ــاعي ،إال أن هن ــاك م ــن ارص ــائ العام ــة األخ ــرى ،م ــا ي ــري بع ــض التس ــاؤالت
خبصوص قاعد اإلسناد ابل ات وهي-:
()11
 )2قاعد اإلسناد قاعد مل مة Règle Obligatoire -:
يف املنازعـات الوطنيـة ،إذا عـرض علـ القاضـي الـوطين ن اعــا جمـردا مـن أي عنصـر أجنـيب ،وجـ عليـ
الفصل في ورد االعتداء عن احل أو املرك القانوين املدع بـ  ،بتطبيـ حنـم القواعـد القانونيـة يف قانونـ ،
أي هناك الت اما عل عات القاضي بتطبي القانون ،وأن خالف عد مننرا ألداء العدالة وترتبت مسـؤوليت
القانونية.
أمـا يف املنازعــات اراصــة الدوليــة ،فــاألمر خمتلــف ،فهنــا ت ــار مشــنلة اختيــار القــانون واجـ التطبيـ .
ف ذا لسك أحد ارصو بتطبي قانون أجنيب معن ،ولسك اآلخر بتطبي قانون القاضي أو قانون أجنيب
لدولــة اثنيــة ،فهــل يســتطي القاضــي أن حيــل تلــك املشــنلة بتطبي ـ قانون ـ الــوطين يف قواعــده املوضــوعية
مباشر  ،متفادا تعقيـد املوقـف ومسـتبعدا أو متجـاهال الرجـوع إىل املـنه الفـين Méthode Technique
املشار إلي أصال حلل املشنلة امل كور ...ق
 - 28د .صال الدين الناهي -الوجي يف احلقو العينية األصلية ،بغداد ،2942 /2941 ،ص.68
 - 29د .حسن علي ال نون -أصول االلت ا  ،بغداد ،2931 ،ص .221
 - 11د .عناشة عبد العال -املصدر الساب  ،ص .38
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وبعبار أخرى هل يلت القاضي إبعمال قاعد اإلسناد من تلقاء نفسـ  ،طاملـا تـوفر الشـرط األساسـي
ل لك اإلعمال ،وهو وجود منازعة تتعل بعالقة ذات عنصر أجنيب أو طاب دويل.ق
لإلجابة عن ه ا اإلشنال ...جي أن نفر بن فرضن :األول ،أن يتمسـك ارصـو بتطبيـ قاعـد
اإلســناد ،وهنــا ال مفــر أمــا القاضــي مــن الــرد ابإلجيــاب وتطبي ـ القاع ـد املناســبة يف قانون ـ  .أمــا الفــرض
ال ــاين ،أن يتجاهــل ارصــو أو ينسـ الطــاب الــدويل للمنازعــة وال يتمســنون أو حــىت يلمحــوا إىل وجــوب
تطبي ـ قاع ــد اإلس ــناد .ن ــرى يف الف ــرض األول ال ي ــري مش ــنلة كول ــا حمس ــومة بتطبيـ ـ القاض ــي لقاع ــد
اإلسناد املناسبة .ولنن املشنلة ت ار يف الفرض ال اين ،حي نرى أن قاعد اإلسناد قاعـد مل مـة ويتعـن
عل القاضي إعماوـا مـن تلقـاء نفسـ  ،وعـد التقـاعس حـىت يطلـ منـ ارصـو ذلـك ،ونسـتند يف ذلـك
كون قاعد اإلسناد قاعد قانونية ابملعو الصحيح وال ختتلف يف غايتها عن أي قاعد من قواعد القانون
ال ــوطين ،فه ــي هت ــد إىل اختي ــار الق ــانون املالئ ــم حلن ــم العالق ــات ذات الط ــاب ال ــدويل ب ــن األف ـراد ع ــرب
احلدود.
إن اعتب ــار قاع ــد اإلس ــناد ج ـ ء م ــن قواع ــد الق ــانون ال ــداخلي للقاض ــي ،يوج ـ ع ــد تس ــويج إعف ــاء
القاضــي مــن إعماوــا مــن تلقــاء نفسـ  ،م لمــا هــو اثبــت مــن عــد إعفائـ مــن االلتـ ا بتطبيـ ســائر قواعــد
القانون( . )12ونقول هنا أن يق عل عاتق الت اما قانونيا بتطبي تلـك القاعـد ولـيس الت امـا طبيعيـا .وهنـا
يستل القول لن عل قضا املوضوع االلت ا إبعمال قاعد اإلسناد من تلقاء أنفسهم ،وعليهم يف سبيل
ذلك أن يست هروا العناصر األجنبية يف الن اع ،حىت ولو م ي ريها أو يسنت عنهـا ارصـو  ،فـ ن تقاعسـوا
ع ــن ذل ــك وطبق ـ ـوا القواع ــد املوض ــوعية يف ق ــانون القاض ــي ،فق ــد خ ــالفوا الق ــانون مب ــا يس ــتوج الطع ــن
لحنامهم .كما مينن اإلشار إىل أننـا نـرى إمنانيـة التمسـك إبعمـال قاعـد اإلسـناد يف أي حـال تنـون
عليها الدعوى ،ولو ألول مر أما حمنمـة التمييـ  ،حـىت وإن م يتمسـك بـ لك ارصـو  .تعـن علـ تلـك
اانمــة تطبي ـ القاعــد مــن تلقــاء نفســها مــىت كــان واضــحا مــن الوقــائ أمــا حمنمــة املوضــوع أن الن ـ اع
يشتمل عل عنصر أجنيب.
 )1قاعد اإلسناد قاعد جمرد أو حمايد Règle abstraite ou neutre-:
بينا سابقا أن ضابط االختيار ال ي مي ل الركن اجلوهري ال ي مبوجب تنهض قاعد اإلسناد بوظيفتها،
أييت دائمــا جمــردا ال حيــدد قــانون دولــة معينــة ابل ـ ات لينــون هــو الواج ـ التطبي ـ  ،بــل يرشــد إىل وجــوب
تطبي ـ قــانون الدولــة الــي يرتك ـ فيهــا العالقــة أو الرابطــة حمــل الن ـ اع وتبــدو ألــا وثيقــة الصــلة هبــا أك ــر مــن
غريها(.)11

 - 12د .عنايت عبد احلميد -أسالي فض تنازع القوانن ذي الطاب الدويل يف القانون الوضعي املقارن (حتليل وأتصيل) ،جملة
القانون واالقتصاد ،السنة  ،2995العدد  ،45ص .11
-Gilbert (L): problèmes techniques et commerciaux poses par la communication de know- - 11
.p.98، 1977، Montpellier،how
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وطاب التجريـد  caractère abstraitيف ضـابط االختيـار جيعـل قاعـد اإلسـناد ذاهتـا تنتسـ خاصـية
التجري ــد ،حبيـ ـ أن تل ــك القاع ــد ال ختت ــار ق ــانون دول ــة معين ــة ابلـ ـ ات ،ابلن ــر إىل مض ــمون أحنامـ ـ
وقواعــده ،ليبــن الن ــا القــانوين للعالقــة حمــل النـ اع ،بــل تنتفــي ابلتفضــيل بطريقــة جمــرد بــن القـوانن الــي
تتصل ابلعالقة وتبدي قابليتها حلنمها واختيار أنسبها وأجدرها(.)17
اث يا /امصائص ال اتية
مينــن اإلشــار هنــا إىل نــوعن مــن ارصــائ ال اتيــة ،األوىل كولــا ذات طــاب إرشــادي وال انيــة ذات
طاب ثنائي اجلان  ،وسو نبن ه ين اراصيتن لقاعد اإلسناد ابلتتاب -:
 )2قاعد اإلسناد قاعد إرشادية-:
إذا قلنــا أن قاعــد اإلســناد يــتم مبوجبهــا اختيــار القــانون الواجـ التطبي ـ  ،فهـ ا يعــين إلــا ذات طــاب
إرشــادي  ،)16(Caractère indicatifأي تنتفــي ابإلشــار أو اإلرشــاد إىل القــانون امل تــار الـ ي يقــد
احلل املوضوعي للنـ اع ،وهـي بـ اهتا ال تقـد احلـل .فـ ذا اثر نـ اع حـول أهليـة أحـد األجانـ  ،فـ ن إعمـال
قاع ــد اإلس ــناد يف ق ــانون القاض ــي (  )28م ــدين عراق ــي ،ال يق ــود إىل حتدي ــد الس ــن ال ــي ين ــون عن ــدها
ابلغا سن الرشد ،بل إىل حتديد القانون الداخلي ال ي يبن لنا ذلك السن وهنا يصد ما سب
الش
أن قلناه ،من أن قاعد اإلسناد هـي قاعـد وسـيطة ،بـن القاضـي امل ـت والقـانون واجـ التطبيـ علـ
العالقة حمل الن اع.
()15
-:
 )1قاعد اإلسناد قاعد ثنائية اجلان
بينا فيما سب أن قاعد اإلسناد هي قاعد اختيار أو مفاضلة ،وذلك االختيار وتلك املفاضلة مينـن
أن تنون لصاو قانون الق اضي ال ي يفصل ابلن اع ،كما مينن أن تنون لصاو قانون دولة أجنبية .وه ا
هــو امل ـراد ابلطــاب ال نــائي أو املـ دوج لقاعــد اإلســناد .فه ـ ه األخــري ال تقــرر دائمــا وجــوب تطبيـ قــانون
القاض ــي علـ ـ املنازع ــات ذات العنص ــر األجن ــيب ،ألنـ ـ طامل ــا ك ــان القص ــد ه ــو اختي ــار الق ــانون األص ــلح
واألنس حلنم العالقة أو الرابطة حمل الن اع ،ف ن ال مينن القط لن تلك الصالحية ت بت دائما لقانون
القاضـي ،بــل قــد تنــون ملصـلحة قــانون أجنــيب .لـ لك تصـا قاعــد اإلســناد علـ حنـو يعطــي هـ ا األخــري
فرصة للتطبي  .وتلك الصياغة تتجسد يف التجريد ال ي ينتسب ضابط االختيار أو اإلسناد.
نعتقد أن طاب ال نائية يف قاعد اإلسناد ،هو األرجح عل الرغم من أن هنـاك رأا( ،)14يشـري إىل أنـ
جي ـ أن تن ــون قاع ــد اإلس ــناد ذات ط ــاب إس ــنادي إنف ـرادي ،أي تن ــون ذات ط ــاب أحادي ــة اجلانـ ـ ،
تقتصــر عل ـ حتديــد مــىت ينــون قــانون القاضــي واج ـ التطبي ـ عل ـ منازعــات العالق ـات ذات العنصــر
 - 17د .أمحد عبد النر سالمة -القانون الدويل اراص ،التنازع الدويل للقوانن واملرافعـات املدنيـة الدوليـة ،ج  ،1دار النهضـة
العربية ،القاهر  ،1111/1112 ،ص .267
p.231، 1977، paris، Montchrestien، éd،Mayer (p): Droit international prive - 16
 - 15د .أمحد عبد النر سالمة -املصدر الساب  ،ص .269
Gilbert (L): op.cit. p. 99 - 14
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األجن ــيب ،وال ش ــأن و ــا بتحدي ــد ح ــاالت وج ــوب تطبيـ ـ الق ــانون األجن ــيب ،حيـ ـ جيـ ـ أن ي ــرتك ذل ــك
التحديد لقواعد اإلسناد يف ذلك القانون.
املطلب الثاني :نطاق قاعد اإلسناد

إ َّن انع ــدا التواف ـ ب ــن الق ـوانن الوطني ــة ،م ـ حاج ــات احلي ــا الدولي ــة لألف ـراد ،خصوص ــا يف جانبه ــا
االقتصادي ،أصبح هناك ضرور وحاجة ملحة إىل إجياد حلول موضـوعية أو ماديـة ،تـتالء مـ املعطيـات
اجلديد والي تعمل عل تاليف االختالفات الناُة عـن تبـاين القـوانن الوطنيـة .ومـن أم لـة أدوات التجـار
الدوليــة احلدي ــة الــي ال تــتالء م ـ القواعــد القانونيــة الوطنيــة ،ن ـ كر منهــا العقــود الدوليــة لإلنتــاج والتوريــد
وعقــود نقــل التننولوجيــا وعقــود تســليم مفتــا ابليــد أو إنتــاج يف اليــد وعقــود التعــاون الصــناعي واملســاعد
الفنية وك لك عقود االست مار الي بدأ العرا فيها مؤخرا.
ولنـن الـ ي نريـد بيانـ أن لنـل قاعـد قانونيـة نطــا تطبـ يف حـدوده .سـواء كنـا نـتنلم عـن النطــا
أل مـاين  ،domaine temporalأي الوقـت الـ ي تنـون فيـ واجبـة التطبيـ وحنـم صـدور قاعـد جديـد
علـ نفاذهــا ،أو النطــا املنــاين  ،domaine spatialالـ ي يبحـ فيـ عــن نــوع تنــازع القـوانن املنــاين
ال ـ ي تــنهض لتســويت  ،وهــل التنــازع الــدويل وحــده ،هــل التنــازع يف املســائل األصــلية دون األوليــة .وهنــاك
ك ـ لك النطــا املوضــوعي  domaine objectifأي املســائل املوضــوعية ونــوع العالقــات والــروابط ذات
العنصــر األجنــيب ،الــي تــنهض لفــض النـ اع بشــألا ،هــل هــي عالقــات ضــمن القــانون ارــاص أ عالقــات
القانون العا (.)13
وتبـدو أتيــة حتديــد نطــا ســران قاعــد اإلســناد مــن حيتــن ،أوومــا :إتــال املؤلفــات العامــة يف هـ ا
اجمل ــال حبـ ـ مش ــنالت نط ــا س ــران قاع ــد اإلس ــناد .واثنيهم ــا :ظه ــور بع ــض اجلوانـ ـ اجلدي ــد ال ــي
تستدعي البح  ،كتنازع القوانن يف جمال القانون العا  ،وتنازع القوانن يف املسائل األولية ،وكلها جوان
ت ري اجل دل حول فعالية قاعد اإلسناد ذاهتا وجدواها يف اإلرشاد إىل القانون الواج التطبي  .لـ ا سـنبن
هـ ا النطــا يف ثــال مطالـ ابلتتــاب  ،يف األول لبيــان النطــا الـ مين ،وال ــاين للنطــا املنــاين ،وال الـ
للنطا املوضوعي.
الفرع ا  :النطاق الزمين
إذا حد تعديل تشريعي يف الدولـة الوطنيـة ،وترتـ عليـ تغـري قاعـد اإلسـناد السـارية مـن قبـل ،فـ ن
األمر يتعل بتحديد القانون الواج التطبي  ،فهل يطب ه ا التعديل التشريعي تطبيقا فورا أ ال...ق
فقد كان القانون الش صي يف أملانيا حىت عا  2911هو قانون املوطن ،مث حد تعديل تشريعي مت
مبقتض ــاه األخ ـ بق ــانون اجلنس ــية .وك ـ لك احل ــال يف فرنس ــا س ــنة  .2816يتج ـ ال ـرأي الغال ـ يف الفق ـ

 - 13د .هشا علي صاد  -القانون األجنيب أما القانون الوطين ،املصدر الساب  ،ص .211
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( ،)18إىل اســتعار احللــول املعمــول هبــا يف القــانون الــداخلي عنــدما حيــد تعاقـ قــانونن يف داخــل الدولــة
الواحد ابلنسبة ملسألة ما.
ومن الطبيعي أن يطب يف جمال تنازع القوانن نفس احللول الي تطب عل الروابط القانونية الداخلية.
إذ أن قواعــد اإلســناد تع ــد قواعــد وطني ــة تقــو الدول ــة بوضــعها عل ـ ال ــرغم مــن تعلقه ــا ابلــروابط اراص ــة
الدوليــة .فينــون املبــدأ يف حالــة تعاق ـ قــانونن متعلقــن بتنــازع الق ـوانن هــو تطبي ـ القــانون اجلديــد لثــر
فوري .وابلتايل يتعن عل القاضي الوطين ال ي يفصل يف منازعات العالقات الدولية لألفراد ،كغريها من
املنازعات عموما أن أيخ يف احلسبان عنصر ال من ،لنون يرتك أثرا خطريا يف احلل النهائي للن اع ،خاصة
إذا تعاق بن قانونن أجنبين أو أحدتا فقط وقانون القاضي ،ال كنتيجة لتعـديل قاعـد اإلسـناد ذاهتـا،
بــل كنتيجــة النتقــال أو تغيــري ضــابط االختيــار أو اإلســناد ،وه ـ ا هــو التنــازع املتحــرك للق ـوانن conflit
 ، )19( mobileل ا سنبن ماهية التنازع املتحرك وكيفية حل ه ا التنازع بنقاط متتالية.
ا ال /الرنازع املر رك
بينا سابقا أن قاعد اإلسناد تقو عل ثالثة أركان داخليـة ،هـي الفنـر املسـند وضـابط االختيـار أو
اإلسناد والقانون الواج التطبي  .ولو ركـ يف احلـدي علـ ضـابط االختيـار أو اإلسـناد ،لوجـد ه مي ـل
عص ـ قاعــد اإلســناد ،حي ـ يل ـ مــن وجــوده وجودهــا ويل ـ مــن عدم ـ عــدمها .و عــن طريق ـ تــنهض
قاعــد اإلســناد بوظيفتهــا وحتــدد القــانون الواج ـ التطبي ـ  ،وابلتــايل تغيــريه ألي ســب كــان يولــد مشــنلة
التنازع املتحرك ...ولنن كيف...ق
يتنون ضابط االختيار أو اإلسناد من عنصرين تا :عنصر واقعي  ،élément de faitوعنصر قـانوين
جبنسـية دولــة معينـة ،أمــا
 ،élément de droitفضـابط اجلنســية مـ ال عنصــره الـواقعي هــو لتـ الشـ
العنصر القانوين فهو اجلنسية ذاهتا كن ا يفيد االنتماء إىل تلك الدولة ،وك لك ضابط موق املال فعنصره
الواقعي هو وجود املال ذات يف إقليم دولة معينة ،أما عنصره القانوين فهو فنر املوق أي احلي من املنان
يف دولة ما وال ي يستقر في املال(.)71
ومــا تقــد يشــري إىل إمنانيــة األفـراد يف بعــض األحيــان تغيــري العنصــر الـواقعي مــن ضــابط االختيــار أو
اإلســناد ،وابلتــايل مينــن القــول أن ض ـوابط االختيــار عمومــا تقســم إىل نــوعن تــا :األول ،ض ـوابط قابلــة
للتغيري ومنها ضوابط اجلنسية واملوطن وحمل اإلقامة وموق املال املنقول وإراد املتعاقدين .وال ـاين ،ضـوابط
اثبتــة ال تقبــل التغيــري ،سـواء كانــت بطبيعتهــا كموقـ املــال العقــاري ،أو كنتيجــة للتحديــد القــانوين لنطاقهــا
ال مين كجنسية املتوىف يف املواري ووقوع الفعل الضار أو الناف  .أذن م القدر عل تغيري ضابط اإلسناد
وخل مشنلة ت احم عدد من القوانن ،ابل تأكيد يؤدي ه ا التغيري إىل أن العالقة القانونيـة بعـد إن كانـت
 - 18د .أمحد عبد النر سالمة -املصدر الساب  ،ص .255
 - 19د .عوض هللا شيبة احلمد -الوجي يف القانون الدويل اراص ،دار النهضة العربية ،ط  ،1القاهر  ،2993 ،ص .89
 - 71د .فـؤاد عبــد املــنعم راض ،د .ســامية راشــد -تنــازع القـوانن واالختصــاص القضــائي الــدويل وآاثر األحنــا األجنبيــة ،دار
النهضة العربية ،2996 ،ص .257
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مرك يف قانون دولة ما ،أصبحت مرتك يف جمال قانون دولة أخرى .وابلتايل عل القاضي املعروض علي
الن اع أن يبح عن حل ج و ا النوع من التنازع.
اث يا /كيفية ح الرنازع املر رك
أما كيفية حل التنازع املتحرك ،جند أن املشرع العراقي حال حال املشرعن يف دول العام ،يقد خدمة
للقاضــي إن أطلـ هــو بتحديــد الوقــت الـ ي يعتــد فيـ بضــابط االختيــار أو اإلســناد .واملتأمــل يف القــانون
العراقي ويف القوانن املقارنة ،يدرك دور املشرع يف حل التنازع املتحرك يف ك ري من األحيان .ففي خصوص
آاثر ال واج ،وهي حالة أو وض قانوين مستمر نصت املاد ( )1/29مدين عراقي عل أن (يسري قـانون
الدولــة الــي ينتمــي إليهــا ال ـ وج وقــت انعقــاد ال ـ واج عل ـ تلــك اآلاثر) .فتغيــري ال ـ وج جلنســيت بعــد انعقــاد
ال واج ال يؤثر يف وجوب تطبي قانون الدولة الي أبر ال واج يف ظل  .ويف جمال احنالل ال واج نصت املاد
( ) 7/29مــدين عراقــي ،خبصــوص التطلي ـ واالنفصــال عل ـ أن (يســري عل ـ التطلي ـ واالنفصــال قــانون
الدولة الي ينتمي إليها ال وج وقـت رفـ الـدعوى) .أذن لـيس العـرب ابنتمـاء الـ وج جبنسـيت إىل الدولـة الـي
سيطب قانولا بوقت إبرا ال واج بل بوقت رف الدعوى.ف لك القانون سينون هو امل ت ببيان أسباب
التطلي أو االنفصال وآاثر احنالل ال وجية(.)72
ويف جمـال األمـوال املنقولــة نصــت املــاد ( )16مــدين عراقــي علـ أن(يســري ابلنســبة إىل املنقــول قــانون
الدولة الي يوجد فيها ه ا املنقول وقت وقوع األمور ال ي ترت علي كس احل أو فقده) .ما تقد يف
حالة تدخل املشرع حلل التنازع املتحرك .لنن السؤال ي ار يف حال تقـاعس املشـرع أو االتفاقيـات الدوليـة
عن مواجهة املشنلة...ق
احلقيقــة يوجــد اُاه ـان رئيســيان حلــل مشــاكل التنــازع املتحــرك للق ـوانن ،األول ال ـ ي ينــادي ابح ـرتا
احلقـو املنتسـبة ،ويقــو هـ ا الـرأي( )71علـ أن احلـ الـ ي مت اكتســاب يف دولـة مـا يتعــن احرتامـ وعــد
املســال ب ـ يف الــدول األخــرى .ويســتند ه ـ ا ال ـرأي إىل مبــدأ ســياد الدولــة .ووفقــا و ـ ا ال ـرأي فــان قــانون
جنسيتها أو نقل موطن إليها،ه ا القـانون
الدولة الي انتقل إليها املنقول أو الدولة الي اكتس الش
ال مينن أن يطب لثر رجعي عل املراك الي نشأت يف دولة أخرى .ل لك إذا ت وج زوجان كالتا حيمل
اجلنســية االســبانية ،مث ُــنس ال وج ـان معــا اجلنســية الفرنســية ،فـ ـان ه ـ ا التغيــري يف عنصــر اإلســناد (تغيــري
اجلنسية) ،ليس ل أي أتثري في ل الن اع خاضعا للقانون االسباين ،ومن مث ال تقبل دعوى التطلي املرفوعة
من أحد ال وجن ُاه اآلخر يف فرنسا ،حي أن ال واج غري قابل لالحنالل يف القانون االسباين ،يف حـن
أن القانون الفرنسي يقبل العالقة ال وجية.
وهنــاك رأي اثين يتج ـ إىل اســتعار احللــول املعمــول فيهــا ابلقــانون الــداخلي ،وه ـ ــو ال ـرأي الســائد يف
 - 72د .عبد الرزا السنهوري -الوسـيط يف شـر القـانون املـدين ،ج ،2ن ريـة االلتـ ا بوجـ عـا  ،دار النهضـة العربيـة ،القـاهر ،
 ،2946ص .288
 - 71د .ع الدين عبد هللا -تنازع القوانن وتنازع االختصاص القضائي الدولين ،املصدر الساب  ،ص .292
 -د .عناشة عبد العال -تنازع القوانن ،املصدر الساب  ،ص .213
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الفقـ ـ ( )77إىل حل التنازع املتحرك للقوانن الصادر من دولتن خمتلفتن ،عن طري الرجوع إىل احلل املتب
هـ ا احلـل يف أن
يف القانون الداخلي يف حتديد جمال انطبا قـانونن يتعاقبـان يف داخـل الدولـة .ويـتل
قانون الدولة اجلديد يطب فقط عل اآلاثر املتعلقة ابلتصر القانوين ال ي يتحق يف ظل  ،بينمـا يطبـ
قـانون الدولـة القدميـة علـ اآلاثر الـي تنـون قـد حتققـت ابلفعـل يف ظـل قـانون الدولـة القدميـة .و ال يوجـد
هنا تطبي للقانون اجلديد لثر رجعي فهو يطب تطبيقـا فـورا ألن آاثر املركـ القـانوين م تتحقـ يف الدولـة
القدمية ،وإمنا يف الدولة اجلديد .
ففــي امل ــال املتعل ـ ابكتســاب زوجــن أســبانين للجنســية الفرنســية ،يطب ـ القــانون االســباين يف شــأن
صحة ال واج ويف آاثر ال واج األخرى الي حتققت قبل اكتساب اجلنسية الفرنسية .أما طل التطليـ فهـو
ابعتبــاره أثــر م يتحق ـ يف ظــل القــانون االســباين ،فــال يطب ـ علي ـ ه ـ ا القــانون وإمنــا يطب ـ علي ـ القــانون
الفرنسي ،وهو قانون الدولة ال ي حيد األثر يف ظل (.)76
والواق أن ه ا الرأي يتف م الواق وما ينبغي أن يوفر من استقرار يف املراك القانونية ،كما أن يقود
إىل ازدهار عالقات التجار الدولية .أما التمسك بسياد الدولة القدمية لتطبي القانون القد عل املراك
القانونية فهو غري صائ  ،فال ي يتعارض م سياد الدولة هو إخضـاع اآلاثر املرتتبـة فيهـا لقـانون الدولـة
اجلديد  ،ولنن األمر عل خال ذلك ،إذ ال خيض لقـانون الدولـة اجلديـد سـوى اآلاثر املسـتقبلية الـي
م ترتتـ يف الدولــة القدميــة ،ومــن الطبيعــي خضــوع هـ ه اآلاثر اجلديــد لقــانون الدولــة اجلديــد  ،ألن عــد
خضــوعها يتعــارض مــن حيــة م ـ مبــدأ الســياد ال ـ ي تتمت ـ في ـ ه ـ ه الدولــة ،كمــا أن ـ يــؤدي إىل عــد
استقرار املراك القانونية .وأنخ م اال عل ذلك بقاعد (احلياز يف املنقول سند امللنية)(،)75ف ذا افرتضنا
أن املنقول قد نقل من دولة ُهل ه ه القاعد إىل أخرى تقرها ،فان عد مراعـا القاعـد حبجـة خضـوع
بتقـد دليـل علـ أن املنقـول الـ ي حتـت يـده يـدخل
املنقول للقانون القد سيؤدي إىل مطالبة الشـ
يف ملنيت  ،وهو ما يتعارض م ال ـاهر والـ ي مـن أجلـ وضـعت القاعـد املشـار إليهـا .ومـن شـأن ذلـك
أن ي رع عد ال قة يف املعامالت الي تتم عل ه ا املنقول ابعتباره قاد من دولة أخرى ،مما يهدد استقرار
املراك القانونية ويهدد أيضا تطور ومنو التجار الدولية.
الفرع الثا  :النطاق املكا
قـد تت طـ العالقـات اراصـة (لألفـراد)عرب حـدود أك ـر مـن دولـة ،وابلتـايل قـد تصـبج ابلطـاب الــدويل
أي تدخل يف نطا عمل القواعـد القانونيـة ألك ـر مـن دولـة .ومبـا أنـ لنـل دولـة سـياد علـ إقليمهـا ومـا
 - 77د .ممدو عبد النر حافظ -القانون الدويل اراص ،دار احلرية للطباعة ،بغداد ،2933 ،ص .222
 د .إبراهيم أمحد إبراهيم -املصدر الساب  ،ص .81 د .هشا علي صاد  -تنازع القوانن ،املصدر الساب  ،ص .95-Henry (P): International pre- contractual obligation in (international contract) editors by - 76
. p.158، 1981، New York، Mathew Bender،Hans Smite and others
 - 75د .صال الدين الناهي -املصدر الساب  ،ص .244
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تفرض قواعد اإلسناد يف ن ام القانوين يف اختيار أو اإلشار إىل القانون الواج التطبي  ،ل ا قد حيد
ت ـ احم بــن قــانونن أو أك ــر حلنــم ه ـ ا النــوع مــن العالقــات ذات العنصــر األجنــيب .أمــا ذلــك الت ـ احم أو
التنــازع أو التعــدد احلاصــل بــن الش ـرائ امل تلفــة يف دولــة واحــد  ،فيبــدو أن ـ خــارج عــن إطــار عمــل تلــك
القاعد  ،وداخل يف إطار عمل قواعد التنازع الداخلي يف القانون امل تار(.)74
وإذا كانت قاعد اإلسـناد هتـتم بتعـدد القـوانن الراجـ إىل ظـاهر سـياد كـل دولـة علـ إقليمهـا ،فهـل
يقتصر ه ا االهتما عل االختيار بن القوانن خبصوص املنازعة األصلية أ ميتد فيما وراء ذلك لالختيار
بن القوانن الي حتنم املسائل األولية ،الالز معرفة ن امها القانوين قبل فض التنازع الدويل بشأن املنازعة
األصــلية ،خصوصــا إذا كانــت القـوانن الــي تبــدي قابليتهــا حلنــم املســائل األوليــة هــي قـوانن دول خمتلفــة،
وابلتايل هل يفلت ه ا التنازع من هيمنة قاعد اإلسناد يف قانون القاضي ،ليدخل يف نطا عمـل قواعـد
اإلسناد يف القانون واج التطبي عل املسألة األصلية...ق
لإلجابــة عــن ه ـ ه التســاؤالت ،ســنبح يف نقطــة أوىل قاعــد اإلســناد الوطنيــة وتعــدد الش ـرائ  ،ويف
النقطة ال انية خنصص لقاعد اإلسناد واملسائل األولية.
ا ال /قاعد اإلسناد الو نية تعدد الشرائأل
مــن املشــنالت أساســية الــي قــد تعــرتض القاضــي ال ـوطين ،هــو أن قاعــد اإلســناد الوطنيــة تــؤدي إىل
اختيار قانون دولة أجنبية ذات ن ا قانوين مرك ( ،)73أي تتعدد فيها الشـرائ الداخليـة تعـددا إقليميـا أو
ش صيا وبيان تلك املشنلة وكيفية مواجهتها ونطا عمل قاعد اإلسناد الوطنية خبصوصها ،يقتضي منا
التفصيل وعل النحو التايل:
التنازع الدويل بن القـوانن ،conflit internationalهـو ذلـك التـ احم الناشـ بـن قـوانن صـادر عـن
دول ذات س ــياد  ،وه ــو م ــا هت ــتم بفض ـ قاع ــد اإلس ــناد ابختي ــار أنس ــبها حلن ــم منازع ــات احلي ــا الدولي ــة
لألفـراد( .)78غـري أن نعــت (الـدويل) يـوحي لن هنــاك تنازعـا داخليـا  ،conflit interneوالتنـازع الــداخلي
بن القوانن عل ثالثة أنواع هي:
.2مـن حيـة التنـازع الـ مين ،وهـو مـا ي ـار عنـدما يصـدر قـانون جديـد ليعقـ قـانو آخـر وحيـل حملـ ،
وتتنفل قواعد القانون اجلديد بتحديد نطا سران كل منهما يف ال مان.
.1مـن حيــة التنــازع املنــاين ،وهــو مــا ي ــار عنــدما تتعــدد القـوانن داخــل الدولــة الواحــد  ،وينــون كــل
قانون منها ف ا يف ج ء أو إقليم معن من اإلقلـيم العـا للدولـة .م ـل الـدول الفدراليـة كـالوالات املتحـد
األمرينية وسويسرا وكندا وأسرتاليا وأملانيا.

 - 74د .عناشة حممد عبد العال ،د .هشا علي صاد  -القـانون الـدويل ارـاص ،اإلجـراءات املدنيـة والتجاريـة الدوليـة وتنفيـ
األحنا األجنبية وتنازع القوانن ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسنندرية ،1118 ،ص .166
 - 73د .ع الدين عبد هللا -تنازع القوانن وتنازع االختصاص القضائي ،املصدر الساب  ،ص.112
 - 78د .هشا علي صاد  -تنازع القوانن (دراسة مقارنة) ،املبادئ العامة واحللول الوضعية املقرر يف التشـري املصـري ،منشـأ
املعار  ،اإلسنندرية ،2997 ،ص .298
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.7ومن حية التنازع الش صي ،ويتحق ه ا النـوع مـن التـ احم يف الفـرض الـ ي تتعـدد فيـ القـوانن
داخــل الدولــة الواحــد  ،وينــون كــل قــانون منهــا فـ ا يف مواجهــة جمموعــة معينــة مــن األشـ اص ُمعهــم
صــفات مشــرتكة تقــو علـ انتمــائهم إىل ديــن أو أصــل أو جــنس معــن .وهـ ا جنــده يف الــدول الــي ختضـ
مســائل األح ـوال الش صــية للقواعــد الدينيــة .م ــل مصــر واجل ائــر وتــونس ولبنــان واملغــرب ،حي ـ توجــد
الشريعة اإلسالمية واملسيحية واليهودية(.)79
أذن كيـف ت ـور مشـنلة تعـدد الشـرائ ...ق أنخـ أم لـة لتقريـ املعـو ،أذا طـر أمـا القاضـي العراقــي
ن اعا يتعل برتكة أمريني متوطن يف العرا ومتـوىف فيـ  .فـان قاعـد اإلسـناد العراقيـة تشـري بتطبيـ القـانون
األمريني بوصف قانون اجلنسية وقت الوفا ( )11مدين عراقي ،وهنا ي ار التسـاؤل مـا هـو املـراد ابلقـانون
األمريني ،قانون املواري يف والية تنسال أ يف والية لول أجنلس أ يف والية كاليفورنيا...ق ه ا فرض
التنازع اإلقليمي.
وك لك إذا عرض عل القاضـي الفرنسـي دعـوى نفقـة مـن زوجـة عراقيـة مسـيحية علـ زوجهـا العراقـي
املس ــلم أو غ ــري املس ــلم ،ف ـ ن قاع ــد التن ــازع الفرنس ــية تش ــري ابختص ــاص الق ــانون العراق ــي ،ق ــانون اجلنس ــية
املشرتكة لل وجن ،وهنا ي ار التساؤل ما هو املـراد ابلقـانون العراقـي هـل الشـريعة اإلسـالمية أ املسـيحية أو
غري ذلك...ق وه ا فرض التنازع الش صي.
ومــن اجلــدير ابل ـ كر أن املشــرع العراقــي تنب ـ ملشــنلة التنــازع الــداخلي أو تعــدد الش ـرائ الداخلي ــة يف
القــانون واج ـ التطبي ـ مبقتض ـ قواعــد التنــازع العراقيــة ،ومــا كــان بوســع أن يتجاهلهــا والن ــا القــانوين
العراقي ذات من الن م القانونية املركبة ،ال ي تتعدد في القواعد الداخلية تعددا ش صيا ،خصوصـا بشـأن
مســائل األحـوال الش صــية ،فــأورد ضــمن املـواد املن مــة لســران القــانون مــن حيـ املنــان يف املــاد (72
 ) 1/من القانون املدين العراقي عل أن (وإذا كان ه ا القانون األجنيب هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائ
فأن قانون ه ه الدولة هو ال ي يقرر أية شريعة من ه ه جي تطبيقها).
اث يا /قاعد اإلسناد الو نية املسائ ا لية
تعترب مسألة أولية كل مسألة ينون الفصل فيها أوال الزما للبت يف املسألة األصلية ،وه ا الل و يعين
أن هنــاك درجــة معينــة مــن االرتبــاط بــن املســألتن ،س ـواء حتق ـ ه ـ ا االرتبــاط عــن طري ـ عنصــر أط ـرا
العالقــة حمــل الن ـ اع ،أو عنصــر املوضــوع أو عنصــر الســب  .وحتديــد مــا يعــد مســألة أوليــة وتقــدير مــدى
ارتباطها ابملسالة األصلية ول و الفصل فيها للبت يف تلك األخري  ،أمر خيض للسـلطة التقديريـة للقاضـي
الـ ي ين ــر الــدعوى ،علـ اعتبــار الن اعــات اراصــة الدوليــة فيهــا التنييــف مســألة أوليــة الزمــة للفصــل يف
الدعوى( .)61ولغرض بيان ذلك نسو امل ال التايل-:
 - 79د .أمحد عبد النر سالمة -علم قاعد التنازع واالختيار بن الشرائ  ،املصدر الساب  ،ص .121
 - 61د .غال ـ عل ــي ال ــداودي -الق ــانون ال ــدويل ار ــاص األردين ،ج ،2تن ــازع الق ـوانن ،ط ،6دار وائ ــل للنش ــر ،1115 ،ص
.212
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(مســألة أصــلية)،فان يل ـ أوال حب ـ مــدى صــحة
إذا رفعــت دعــوى ثبــوت النس ـ الشــرعي لش ـ
رابطة ال وجية بن الوالدين (مسألة أولية)املدعي االنتساب إىل أحدتا أو كالتا .أيضـا إذا رفعـت دعـوى
املطالبــة ابحل ـ يف م ـريا تركــة زوج أو أب (مســألة أصــلية) ،فان ـ يل ـ أوال حب ـ صــفة ال وجــة أو الوالــد
الشرعي ،أي ثبوت قيا رابطة زوجية صحيحة أو ثبوت رابطة النس (مسألة أولية) م املتوىف.
ما أشر إليـ أعـاله ،يشـري إىل أنـ ال ت ـار صـعوبة يف القـانون الـداخلي ،إذ أن كلتـا املسـألتن األصـلية
واألولية ختضعان لسلطان ذات الن ا القانوين .أما يف إطار ن ريـة تنـازع القـوانن ،فـان األمـر خمتلـف فقـد
ختض املسألة األصلية لقانون دولة معينة ،بينما ختض املسألة األولية لقانون دولة أو لقوانن دول أخرى،
فنيف يتم التنسي بينهما ...ق ف ذا كـان تعـدد أو تنـازع القـوانن خبصـوص املسـألة األصـلية يفـض إبعمـال
قواعد اإلسناد الوطنية يف قانون القاضي ،فهل يفض التنازع امل ار بشأن املسألة األولية بنفس الطريقة...ق
س ــنحاول تق ــد م ــاال م ــن القض ــاء االس ـرتايل( ،ت ـ وج امل ــدعو عب ــده اون ــدي اجلنس ــية مس ــلم الدان ــة،
واملتوطن يف اسرتاليا من املدعو ع راء اوندية مسلمة الدانة .أبر ال واج يف أسرتاليا طبقا ألحنا الشريعة
اإلســالمية كمــا هــي مطبقــة يف اونــد ،والــي ختتلــف عــن القــانون االس ـرتايل.ه ا يف الوقــت ال ـ ي كــان في ـ
ال وج مت وجا من زوجة أخرى ول منها ولدان .عـاد الـ وج إىل موطنـ ابونـد ،حيـ تـويف هنـاك اتركـا ثـرو
منقولة يف أسرتاليا.
رف ولداه دعوى مريا أما القضاء االسرتايل ،تلك هي املسألة األصـلية الـي قـرر القضـاء إخضـاعها
للقــانون اونــدي ،قــانون مــوطن املتــوىف ،وطبقــا ألحنــا الش ـريعة اإلســالمية يف ه ـ ا القــانون ،ال يــر مــن
األوالد إال من كان ولدا شرعيا .هنا طرحت عل القضـاء االسـرتايل مسـألة أوليـة ،هـي الت بـت مـن شـرعية
نس األوالد)( . )62واثر التساؤل وفقا ألي قاعد تنازع ختض تلـك املسـألة حـىت يتحـدد القـانون واجـ
التطبي ـ عليه ــا ،قاع ــد التن ــازع يف الق ــانون اون ــدي واج ـ التطبي ـ عل ـ املس ــألة األص ــلية طبق ــا للق ــانون
االسـرتايل ،أ قاعــد التنــازع يف هـ ا األخــري ابعتبــاره قــانون القاضــي الـ ي يفصــل يف القضــية...ق هـ ا مــا
سنجي علي يف السطور التالية-:
()61
أُـ بعــض الفقـ األملــاين وتبعـ الــبعض مــن الفقـ الفرنســي والفقـ االيطــايل  ،إىل القــول لن تنــازع
الق ـوانن خبص ــوص املس ــائل األوليـ ـة جيـ ـ أن يف ــض إبعم ــال قواع ــد اإلس ــناد يف الق ــانون األجن ــيب واجـ ـ
التطبيـ  ،أمــا املســألة األصــلية نلجــأ إىل إعمــال قواعــد اإلســناد يف قــانون القاضــي ،فتقريــر أو اختيــار ذلــك
القانون األجنيب ليحنم تلك األخري يعين وض كل املنازعة مسـائلها األصـلية واألوليـة يف كنفـ  ،فـ ذا أثـري
تنازعــا بــن الق ـوانن خبصــوص املســالة األوليــة ،فينــون فض ـ مــن اختصــاص ذلــك القــانون ،إذ أن قاعــد
التنازع يف قانون القاضي امل ت بن ر تلك املنازعة ،قد انته دورها بتحديد القانون املشار إلي .
 - 62د .أشــر وفــا حممــد – الوســيط يف القــانون الــدويل ارــاص ،تنــازع القـوانن ،ط ،2دار النهضــة العربيــة ،القــاهر ،1119 ،
ص .271
 - 61د .ع الدين عبد هللا -القانون الدويل اراص ،ج 1تنازع القوانن وتنازع االختصاص القضائي الدولين ،املصدر الساب ،
ص .222
 -د .عناشة حممد عبد العال -تنازع القوانن ،املصدر الساب  ،ص .256
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وعل خال الرأي املتقد هناك مـن يـرى أن الـرأي الـراجح( ،)67أن تنـازع القـوانن خبصـوص املسـائل
األولية يتم فض إبعمال قواعد اإلسناد يف قانون القاضي،عل غرار فض التنازع خبصوص املسألة األولية،
دون الن ر إىل قواعد التنازع يف القانون األجنيب واج التطبي عل تلـك األخـري  .فاملسـألة األوليـة جيـ
أن تعامل من حية حل تنازع القوانن بشألا كألا مسألة مسـتقلة عـن املسـألة األصـلية ،ويسـري عليهمـا
قواعد التنازع يف الن ا القانوين لدولة القاضي.
وإذا كان الن ا القانوين العراقي احلـايل مينـ بـن صـريح ،تطبيـ قواعـد التنـازع األجنبيـة علـ مسـائل
تنازع القوانن ،الي ت ار أمـا القضـاء العراقـي ( )2/72مـدين( ،)66إال أننـا ال نبتغـي املصـادر علـ التطـور
املســتقبلي ل ـ لك الن ــا  ،ونقــول اســتنادا للفوائــد الــي مينــن أن حيققهــا األخ ـ بن ريــة اإلحالــة ،أن ـ مــن
األسلم عد وض قاعد عامة تطب يف كل األحوال .فقد توج اعتبارات العدالة ومحاية توقعات األفراد
والتبصر مبصاحلهم ،تطبي قواعد اإلسناد يف قانون القاضي مـن أجـل حتديـد القـانون واجـ التطبيـ علـ
املسألة األولية ،كما هو احلال ابلنسبة للمسألة األصلية .ويف ظرو أخـرى قـد تسـتل نفـس االعتبـارات،
تطبي قواعد اإلسـناد يف قـانون القاضـي علـ املسـألة األصـلية ،وتطبيـ قواعـد التنـازع يف القـانون امل ـت
بتلك األخري عل املسألة األولية ،أو حىت خل قواعد تنازع احتياطية جديد تتالء م تلك املسألة.
الفرع الثالث :النطاق املوضوعي
موضـوع  L objetقاعـد اإلسـناد ،هـو تن ـيم العالقـات الدوليـة لألفـراد أو العالقـات اراصـة الدوليـة،
ابختيــار القــانون املالئــم واجـ التطبيـ عليهــا .وهـ ا التن ــيم قاصــر ألن قواعــد اإلســناد ذاهتــا قليلــة ،إذ ال
توجــد قاعــد خاصــة بنــل عالقــة مــن العالقــات الدوليــة لألف ـراد ،بــل مج ـ املشــرع كــل جمموعــة مــن تلــك
العالقات وخصها بقاعد إسناد واحد ( .)65وهنا ظهرت ضرور حتديد املوضوع ال ي تسري علي قاعـد
اإلسناد ،ويتم ذلك عن طري ما يسم بتحديد األوصا أو الطبيعة القانونية للمسألة حمل الن اع ،وتلك
هي مشنلة التنييف القانوين.
كمــا أن ذلــك التن ــيم ي ــري التســاؤل حــول نطــا موضــوع قاعــد اإلســناد ،ومــدى االختيــار بــن كافــة
القواعــد القانونيــة الــي حتق ـ التن ــيم ال ـ ي تبتغي ـ  .فهــل مينــن لقاعــد اإلســناد أن ترشــد إىل قــانون عــا
أجنـيب ،وهــل يسـتطي القاضــي الـوطين تطبيقـ إذا بــدأ أنـ مالئــم أو منمـل لتن ــيم املسـألة حمــل النـ اع...ق
ل ـ لك ســنبح يف النقطــة االوىل قاعــد اإلســناد ومشــنلة التنييــف القــانوين .ويف النقطــة ال انيــة قاعــد
اإلسناد والقانون العا األجنيب.
 - 67د .أشر وفا حممد -املصدر الساب .263،
 د .فؤاد عبد املنعم راض ،د .سامية راشد -املصدر الساب  ،ص .255 د .غال علي الداودي ،د .حسن حممد اوداوي -القانون الدويل اراص ،تنازع القوانن وتنـازع االختصـاص القضـائي وتنفيـاألحنا األجنبية ،ج ،1العاتك لصناعة النتاب ،القاهر  ،توزي املنتبة القانونية ،بغداد ،1119 ،ص .211
 - 66د .غال علي الداودي ،د .حسن حممد اوداوي -املصدر نفس  ،ص .277
 - 65د .مرتض نصر هللا -تنازع اويئات وتنازع االختصاص القضائي ،دار احلرية للطباعة ،2945 ،ص .89
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ا ال /قاعد اإلسناد مشكلة الركييف
إن التنييف عملية ضرورية البد منها يف كل ن اع يعرض عل اانمة ،وسواء كان ذلك يف العالقات
الوطنية أو املشوبة بعنصر أجنيب .وابلتايل عملية التنييف هي تفسري للعالقة القانونية وتعمل علـ حتديـد
مفهومها اجملرد ،وبواسطت هتتدي اانمة إىل حنم القانون ال ي جي أن حينم ه ه العالقة.
لقــد عــر الناتبــان الفرنســيان بيي ـ ونبوايي ـ التنييــف لن ـ (الطبيعــة القانونيــة الــي يعــرت هبــا احلــاكم
لعالقة ما ،أو لن ا قانوين معن) .كما يعرف النات االننلي ي جيشـاير لنـ (حتديـد أو ختصـي النـ اع
املرفوع أما اانمة إىل الصنف القانوين الصحيح ،والغرض من هو إظهار القاعد القانونية لفرض مسألة
()64
قواعد اإلسناد).
ونالحظ التعريفن السابقن متشاهبن ،ألن كل تعريف يهد إىل حتديد العالقة القانونية وليي ها عن
غريها مث إحلاقها ابلـن القـانوين الـ ي يـالء طبيعتهـا أك ر،فالقاضـي املعـروض عليـ النـ اع جيـ أن حيـدد
األسـال الصــحيح الـ ي تقــو عليـ دعــوى املــدعي ،وبعـد ذلــك يــتمنن مــن تطبيـ قاعــد اإلســناد لهيــدا
إلسنادها إىل ن ا قـانوين .فمـ ال إذا ثبـت للقاضـي أن هـ ا النـ اع متعلـ ابلشـنلية يف التصـرفات ،فريجـ
إىل قاعد اإلسناد اراصة ابلشنلية (شنل التصر خاض إىل دولة إبرام )(.)63
أمــا إذا أتضــح أن التصــر متعل ـ ابلشــروط املوضــوعية أو األهليــة يف العقــود ،فهنــا يرج ـ إىل قاعــد
اإلسناد اراصة ابألهلية م ال (األهلية حتنم بقانون اجلنسية أو املوطن)(.)68
ل لك مينننا تعريف التنييف لن (عملية فنية تستهد حتديد الطبيعة أو الوصـف القـانوين للمسـألة
الي ت ريها وقائ املنازعة ذات العنصر األجنيب ،ذلك بغية إدراجها يف طائفـة معينـة مـن طوائـف العالقـات
القانونيـة الـي وضـ وـا القــانون قاعـد إسـناد) .وابلتـايل ملـا كــان التنييـف الزمـا لتحديـد القاعـد القانونيــة
واجبــة التطبي ـ  ،وصــوال إىل احلــل النهــائي للن ـ اع ،ف ـ ن للقاضــي أن يســتعن يف ذلــك لط ـرا املنازعــة يف
التع ــر عل ـ التنيي ــف الص ــحيح للمس ــألة املعروض ــة .غ ــري أن ـ ال ت ري ـ علي ـ إن ط ــر التنيي ــف ال ـ ي
اقرتحوه ،وأعط الوصف القانوين السليم.
اث يا /قاعد اإلسناد اإلحالة
إ َّن وجــود العالقــات ذات العنصــر األجنــيب املــالز لنمــو احليــا الدوليــة لألفـراد مــن عالمــات التطــور يف
الوقت احلاضر ،حي ال توجد دولة تعي مبع ل عن غريها داخل حدودها .وكان البد لنل ن ا قانوين
أن يعــو مبجاهبــة وتن ــيم تلــك العالقــات.ويتم ذلــك عــن طريـ اشــتمال علـ نــوعن مــن القواعــد القانونيــة
(املوضوعية الي حتنم وتن م العالقات الوطنية و قواعد اإلسناد الـي تـن م وحتنـم العالقـات اراصـة ذات
العنصر األجنيب) .وه ا يعين إذا أرشدت قاعد اإلسناد يف قانون القاضي أو اختارت قانو أجنبيا معينا،
كالقانون املصري أو األملـاين أو االيطـايل ،فمـا هـي القواعـد الواجبـة التطبيـ يف ذلـك القـانونق فهـل حتـدد
 - 64أن ر د .ممدو عبد النر حافظ -املصدر الساب .153 ،
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قاعد اإلسناد الوطنية القواعد املوضوعية يف القانون األجنيب كالقواعد املن مة ملسائل األسر أو العقود أو
املسؤولية املدنية أو املواري  ....أ قواعد اإلسناد يف القانون امل تار...ق
أنخ م ال لتقري املعو ،هو أن ترف دعوى مريا تركة منقولة ملور بلجيني كان متوطنا وتوىف يف
الع ـرا  ،أمــا ااــاكم العراقيــة الــي ســتحل الن ـ اع طبقــا للقــانون البلجيني،قــانون دولــة املــور وقــت وفات ـ
حس قاعد اإلسناد العراقية ( )11مدين ،ولن تن ر إىل قواعد اإلسناد البلجينية لرفض القانون العراقي
لفنر اإلحالـة ( )2/72مـدين .وعلـ فـرض أن ذات الـدعوى رفعـت أمـا ااـاكم البلجينيـة ،فـأن قواعـد
اإلسناد البلجينية ستشري ابختيار القانون العراقي ابعتباره قـانون مـوطن املتـوىف ،غـري إلـا لـن تطبـ قواعـد
قانون األحوال الش صية العراقي مباشر  ،بل ستعمل أوال قواعد اإلسناد العراقية ،حي تتبو تلك اااكم
ن رية اإلحالة ،وتلك القواعد تشري ابختصاص قانون دولة املتوىف ،أي القانون البلجينـي والـ ي سـتطبق
يف النهاية عل موضوع الن اع(.)69
علما فنر اإلحالة أتخ هبا بعض الدول وأخرى رافضة وا ،فاالُاه القابل مقتضاه ،أن أذا اختارت
قاعد اإلسناد يف قانون القاضي قانو أجنبيا لـيحنم املسـألة حمـل النـ اع ،فانـ جيـ البـدء إبعمـال قواعـد
اإلسناد يف ذلك القانون،ملعرفة هل تؤكد االختصاص ل ولقواعده املوضوعية،أ أن قانون دولة أخـرى هـو
األجدر ابلتطبيـ  .أمـا االُـاه الـرافض مقتضـاه ،يـتم تقريـر التـ ا القاضـي الـوطين أن يطبـ مباشـر القواعـد
الداخلية أو املوضوعية يف القانون األجنيب ال ي اختارت قاعد اإلسناد الوطنية ،غاضا الطر عـن قواعـد
اإلسناد يف ذلك القانون ،وما قد يؤدي إلي إعماوا(.)51
أما موقف املشرع العراقي واضـح مـن نـ املـاد ( )2/72مـدين ،علـ أنـ (إذا تقـرر أن قـانو أجنبيـا
هو الواج التطبي ف منا يطب من أحنام املوضوعية دون الي تتعلـ ابلقـانون الـدويل ارـاص) .وبـ لك
أنضم القانون العراقي إىل طائفة القوانن املقارنة الرافضة لإلحالة .ونعتقد كان من األوفـ أن يتبـو املشـرع
العراقي موقفا أك ر مرونة ،ويقرر رخصة األخ ابإلحالة كلمـا بـدأ ذلـك مالئمـا ابلن ـر للمصـاو الوطنيـة،
خاصة فيما يتعل ابلطر املسلم يف قضاا األحوال الش صية ،وك لك لصاو عقود التجار الدولية .ل ا
نقرت تعديل املاد ( )72مدين وجعلها هب ا االُاه.
المبحث الثاني :التنظي القانوني لقاعدة اإلسناد
نقصـد ابلتن ـيم القـانوين لقاعـد اإلســناد ،هـو كيـف تلقـ املشـرع الــوطين األفنـار الفنيـة الـي ســب أن
عرضــناها يف املبح ـ األول ،ومــا هــي قواعــد اإلســناد الــي أســتقر عليهــا القضــاء يف ظــل التن ــيم املعاصــر
للعالقات اراصة الدوليةق ورأينا أن تلك القواعـد يف أغلبهـا إن م تنـن مجيعهـا ،مـن وضـ املشـرع الـوطين
يف كــل دولــة .وهــو أمــر تفرضـ اعتبــارات انعــدا الســلطة الدوليــة الــي مينــن أن تــنهض مبهمــة وضـ تن ــيم
موحد أو قواعد موضوعية حلنم ه ه العالقات القانونية،فضال عن عد ميل الـدول إىل التقيـد ابتفاقيـات
1983. P.117، Paris، éd،Battiffol (h) et Lagard (p): Droit International Prive - 69
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دولية تقد ذلك التن يم ،واستئ ارها بوض القواعد الي تعتقد إلا حتق محايـة مصـاحلها امل تلفـة .لـ لك
تتباين قواعد اإل سناد من دولة إىل أخرى ،وابلتايل اختال احللـول املوضـوعية للعالقـات اراصـة الدوليـة.
غــري أن هنــاك العديــد مــن قواعــد اإلســناد الــي تعتــرب مشــرتكة بــن الن ــري مــن الــدول.وإذا أتملنــا الوضـ يف
القــانون العراقــي نــدرك أن ـ قــد أحتــوى العديــد مــن قواعــد اإلســناد املســتقا مــن القــانون املقــارن ،خاصــة
القواعد املتعلقة ابلتنازع من حي املنان وك لك االختصاص التشريعي ،وب لك ينون املشرع العراقي قد
حق خطو جيد حنو التقارب والتناس بن الن م القانونية امل تلفة .ل ا نقسم ه ا املبح إىل مطلبن،
نتن ــاول يف األول احلل ــول املقدم ــة م ــن قب ــل قاع ــد اإلس ــناد للعالق ــات القانوني ــة امل تلف ــة ،واملطل ـ ال ــاين
سن صص لدور القاضي يف إعمال قاعد اإلسناد.
املطلب األول :الحلول املقدمة من قبل قاعد اإلسناد

ســنحاول تقــد احللــول الوضــعية املتعلقــة مبســائل األش ـ اص كاحلالــة واألهليــة وك ـ لك املتعلقــة منهــا
ابمل ـريا والوص ــية ،وه ـ ا س ــينون موض ــوع الف ــرع األول .أم ــا يف الف ــرع ال ــاين س ــنتطر للحل ــول الوض ــعية
املتعلقة ابملعامالت املالية،سواء كانت األموال املادية أو غري املادية .أما يف الفرع ال ال سن صص لبيـان
االلت امات التعاقدية وغري التعاقدية.
الفرع ا  :احللو ال ا و ية املرعل ة مبسائ ا خاص
م سائل احلالة املدنية أو األسرية لألش اص ،ت ري العديد من مشاكل تنـازع القوانن،بـل الواقـ العملـي
يــدلل عل ـ أن تلــك املشــاكل تشــغل احليـ األكــرب مــن القضــاا الــي لــأل ســاحات القضــاء .ل ـ ا ســنبح
احلالة املدنية واألهلية يف نقطة أوىل ،ويف النقطة ال انية سن صصها ملسألة املريا والوصية.
ا ال /احلالة ا هلية
مجـ ـ املش ــرع العراق ــي املس ــائل املتعلق ــة ابحلال ــة مبعناه ــا ار ــاص واألهلي ــة يف طائف ــة واح ــد م ــن قواع ــد
اإلســناد .ونعتقــد أن املنطـ القــانوين تســتدعي عــالج تلــك املســائل يف هـ ا الفــرع بنقطتــن ،األوىل للحالــة
وال انية لألهلية.
مـن أسـرت ومـن دولتـ ،
 )3احلالة املد ية -:يقصد ابحلالـة (مجلـة الصـفات الـي حتـدد مركـ الشـ
وهـي صـفات تقـو علـ أسـال مـن الواقـ كالســن والـ كور واألنوثـة والصـحة أو علـ أسـال مـن القــانون
كــال واج واحلجــر واجلنســية) )52(.مــن خــالل التعريــف الســاب يتضــح أن املقصــود ابحلالــة املدنيــة هــو احلالــة
مــن أســم وذكــور وأنوثــة ومــن أمــور تتعلـ لســر
الش صــية ،وهــي الــي تتعلـ بصــفات لصــيقة ابلشـ
الش كال واج .ومن املسلم ب أن احلالة املدنية يطب عليها القانون الش صي للفرد،وه ا ما سار علي
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القانون العراقي واملصري والفرنسي( .)51أما النوع ال اين من احلالة املـ كور يف التعريـف السـاب  ،هـو احلالـة
السياسية وهي تلك الي تتعل ابنتماء الفرد إىل الدولة ،وه ه احلالة خترج عن نطا ه ا البح .
للتمتـ ـ ابحلق ــو وااللتـ ـ ا ابلواجب ــات ،وألن يباش ــر بنفسـ ـ
 )1ا هلي الالة -:ه ــي ص ــالحية الشـ ـ
األعمال والتصرفات القانونية املتعلقة هب ه احلقو أو تلك االلت امات .وجاءت املـاد ( )2/28مـدين أنـ
جبنسيت ) .وبـ لك وحـد
ابلنسبة لألش اص (أألهلية يسري عليها قانون الدولة الي ينتمي إليها الش
والقــانون الـ ي حينــم أهليتـ  .حيـ تقتضــي إال
القـانون العراقــي بــن القــانون الـ ي حينــم حالــة الشـ
قـانون دولتـ أينمـا ذهـ  ،أي قـانون الدولـة الـي هـو مــن
تتـأثر ابحلـدود السياسـية ،حبيـ يلحـ الشـ
()57
عل نوعن :
رعااها .وال ابت قانو هو أن األهلية املدنية  capacité civileللش
أن ت بــت لـ حقوقــا أو تقــرر
أ -أهليــة الوجــوب  ،capacité de jouissanceوهــي صــالحية الشـ
ف ــور والدتـ ـ حي ــا .ومجيـ ـ األش ـ ـ اص متس ــاوون يف أهلي ــة
عليـ ـ الت ام ــات .وت ب ــت ه ـ ـ ه للشـ ـ
الوجوب.
ملباشــر التصــرفات
ب -أهليــة األداء ،capacité d exerciceوهــي قــدر أو كفــاء  aptitudeالشـ
القانونية .ومناط ه ا املفهو التميي .
وعلـ عنــس أهليــة الوجــوب ال يتســاوى األشـ اص يف أهليــة األداء .فهــي تتــأثر مــن حيــة ابلســن،
فهناك ال صيب غري املمي  ،والقاصـر والبـالج الرشـيد .وتتـأثر مـن حيـة أخـرى بسـالمة العقـل ،فهنـاك اجملنـون
واملعتوه يقرتابن من وض الصيب غري املمي  ،وهناك السفي ذي الغفلة ال ين يقرتابن من وض القاصر(.)56
بعد ه ا اإليضا امل تصر ،ت ار مسألة خضوع كال النوعن لألهلية للقانون الوطين ،أي قانون الدولة
الي ينتمي إليها من ي ور ن اعا حول أهليت ...ق
ونقول أن أهلية األداء هي املقصـود  ،حينمـا ت ـار مسـألة تنـازع القـوانن يف األهليـة عمومـا .وهـي الـي
ختض للقانون الش صي .والفق الراجح يؤيد قصر قاعد التنازع اراصة ابألهلية علـ أهليـة األداء دون
لاللت ا مبقتض التصرفات اإلرادية(.)55
الوجوب .أي صالحية الش
أما ابلنسبة لألشـ اص الـ ين م تنتمـل أهليـتهم سـواء بسـب السـن أو بسـب القصـور العقلـي .هـ ا
ووضـع يف أسـرت  ،وبتلـك امل ابـة فهـو مـن األحـوال الش صـية الـي ختضـ للقـانون
يؤثر يف حالـة الشـ
جبنسـيت  .وهبـ ا املعـو نصـت املـاد ( )11مـدين علـ
الوطين ،أي قانون الدولة الي ينتمي إليها الشـ
 - 51أش ــارت املـ ـواد م ــن ( )17 _ 28م ــن الق ــانون امل ــدين العراق ــي ر ق ــم  61لس ــنة  .2952وأدخ ــل م ــن ض ــمنها إض ــافة إىل
الصفات الطبيعية األخرى العائلية م ل النفقة والوصاا واملواري والنس وال واج والطال والوالد .
 د .غال علي الداودي ،د .حسن حممد اوداوي -ج ،1املصدر الساب  ،ص .88 - 57د .عبد الرزا السنهوري -املصدر الساب  ،ص .256
 د .حسن علي ال نون -املصدر الساب  ،ص .289 - 56د .عب ــد الب ــاقي البن ــري ،د .زه ــري ط ـ البش ــري -امل ــدخل لدراس ــة الق ــانون ،دار النت ـ للطباع ــة والنش ــر ،جامع ــة بغ ــداد،
،2989ص .197
 - 55د .عناشة حممد عبد العال ،د .هشا علي صاد  -املصدر الساب  ،ص .189
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أن (املس ــائل اراص ــة ابلوص ــاية والقوام ــة وغريه ــا م ــن ال ــن م املوض ــوعة حلماي ــة ع ــدميي األهلي ــة و قص ــيها
والغائبن يسري عليها قانون الدولة الي ينتمون إليها) .وه ا ما أخ ت ب القوانن العربية(.)54
اث يا /املرياث الوصية
وترك وراءه أمواال وحقوقا مالية يت تركة  .astateوبعد أن يؤدى منهـا مـا علـ هبـا
أذا تويف ش
مـن حقـو  ،تنتقــل ملنيـة مـا يتبقـ إىل خلفـاء املتـوىف .وارالفــة يف أمـوال الرتكـة بســب املـوت mortes
 causaقــد ينــون مصــدرها القــانون ،هـ ا هــو املـريا الشــرعي ،succession légitimeوالـوار هنــا هــو
ارل ــف الطبيعـ ــي للمتـ ــوىف .وق ــد ينـ ــون مصـ ــدرها تص ــرفا قانونيـ ــا منفـ ــردا أو اتفاقي ــا ،وه ـ ـ ه هـ ــي الوصـ ــية
 ،testamentaireأو التصــرفات األخــرى املضــافة إىل مــا بعــد املــوت ،كاوبــة وحنوهــا( .)53ل ـ ا سن ص ـ
للمريا والوصية لنل منهما نقطة مستقلة.
 -2املرياث -:ختتلف الن م القانونية يف تنييفها لطبيعة أيلولة الرتكة من املور إىل الورثة بسب املوت.
فمنهــا يعتــرب األمــر مــن مســائل األح ـوال الش صــية ،فقوامهــا االعتبــار الش صــي وصــلة القرابــة بــن
املــور ومــن ســتؤول إلي ـ تركت ـ  .فاملصــلحة العائليــة وتن ــيم األســر وكفالــة التض ـامن بــن أفرادهــا هــو
ال ي يهيمن عل أيلولة الرتكة .فاألمر يتعل خبالفة أسرية  succession familialأك ـر منهـا ملنيـة
جمرد لألموال( . )58فاالعتبارات األسرية ودرجة القرابة هـي الفيصـل يف تقريـر مبـدأ التـوار ذاتـ  ،ويف
حتديد من هو الوار وشروط توري ومرتبت ونصيب  .....وتلك امل ابـة ،فـأن القـانون واجـ التطبيـ
عل املريا هو القانون ال ي حينم عموما مسائل األحوال الش صية .أي هـو القـانون الش صـي،
وملا كان املور هو حجر ال اوية إذ ال تركة بدون مور  ،فأن القانون الش صي للمور ينـون هـو
الواجـ التطبيـ علـ املـريا ،أي قــانون الدولــة الـي ينتمــي إليهــا جبنســيت  ،وهــو يســري علـ جممــوع
الرتكة دون تفرقة بن منقول وعقار ،وأا كان موق ذلك املنقـول أو العقـار .وهـ ا هـو موقـف املشـرع
العراقي يف املاد ( ) 11مدين عل أن (قضاا املريا يسري عليها قانون املور وقت وفات .)...
وعل العنس من االُاه الساب  ،ت ه بعض الن م القانونية إىل اعتبار املريا من مسائل األحوال
العينية ،فقوام مال أو شـيء مـايل يـتم للنـ عنـدما يتحقـ سـب امللنيـة ارـاص بـ  ،وهـو مـوت صـاحب
والعرب هنا مبوضوع أو حمل امللنية ،وهو املال املنون للرتكة ،ولـيس للمـور وجيـ أن خيضـ للـك ذلـك
املــال لـ ات األ ن مــة املتعلقــة ابمللنيــة عمومــا ،ملــا لـ لك مــن أتيــة اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية ابلنســبة
للمجتم ـ ـ ـ  .وهب ـ ـ ـ ا االُـ ـ ــاه أخ ـ ـ ـ ت الق ـ ـ ـوانن الفرنسـ ـ ــية والبلجينيـ ـ ــة واالننلي يـ ـ ــة واألمرينيـ ـ ــة والننديـ ـ ــة
واالسرتالية(.)59

 - 54د .عبد الرزا السنهوري -املصدر الساب .256 ،
 - 53د .أمح ــد ارطي ـ  ،د .أمح ــد النبيس ــي ،د .حمم ــد عب ــال الس ــامرائي -ق ــانون األح ـوال الش ص ــية ،بغ ــداد ،2981 ،ص
.262
 - 58أمحد ارطي  ،د .أمحد النبيسي ،د .حممد عبال السامرائي -املصدر الساب  ،ص .265
Battiffol (h) et Lagard (p): op.cit.p.155 - 59
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 -1الوصالالية -:هــي تصــر قــانوين إبراد منفــرد مضــا إىل مــا بعــد املــوت ،مبقتضـاه ينقــل املوصــي إىل
املوصـ لـ عل ـ وجـ التــربع ملنيــة كــل أو بعــض أموال ـ أو أي حـ آخــر مــن حقوقـ املاليــة .وعل ـ
خال املريا تبدو الوصية وكألا أدا حيدد هبا املوصي مصري بعض أو كل أموالـ بعـد وفاتـ  ،علـ
حنو خمتلف عن ما كان سين م هبا القانون ،إذا مات من غري وصية .أما أهلية املوصي لاليصاء من
املسائل الي حينمها قانون املوصي وقت موت  ،ابعتبارها مـن الشـروط املوضـوعية لصـحة الوصـية ،أو
التصـر املضـا إىل مــا بعـد املــوت( .)41وقـد أشـارت املــاد ( )2/17مـدين (قضــاا الوصـاا يســري
عليهـا قــانون املوصـي وقــت موتـ  .)...وحنـن نقــرت حــال ختيـريي مقتضــاه أنـ ينفـي أن تتــوفر األهليــة
لدى املوصي وقت أبـرا الوصـية ،فـ ن كـان قـ األهليـة يف ذلـك الوقـت وصـار أهـال وقـت الوفـا ،
فـ ن وصــيت تنــون صــحيحة.أي األخـ ابلوقــت األصــلح لصــحة الوصــية .أمــا عــن أهليــة املوصـ لـ
لتلقــي الوصــية ،فهــي ختض ـ لقــانون الدولــة الــي ينتمــي إليهــا وقــت قبول ـ الوصــية ،ألن القبــول عمــل
قانوين يل يف صاحب األهلية وقت القيا بـ  .وملـا كانـت الوصـية ال تنـون الزمـة إال مبـوت املوصـي،
ف ن العرب دائما بوقت قبول املوص ل  ،بعد موت املوصي.
الفرع الثا  :احللو الوضعية بش ن املسائ املرعل ة ابملعاممت املالية
املال يف القانون هو احل ال ي مينن تقو حمل ابلنقود( .)42وينقسم املال إىل أموال مادية م ل العقار
واملنقول وأموال معنوية م ل امللنية الفنرية (األدبية والفنية والصـناعية)،وأا كـان نـوع املـال فأنـ قـد ينـون
حمــال لعالقــة قانونيــة ت ــري التنــازع املشــوب بعنصــر أجنــيب بــن ق ـوانن الــدول امل تلفــة ،ممــا ينبغــي حــل ه ـ ا
التنــازع بتنييــف طبيعــة موضــوع أوال وفقــا لقــانون موقع ـ  ،ومــن مث تعيــن القــانون الواج ـ تطبيق ـ علي ـ ،
إبعمال قواعد اإلسناد الوطنية .وو ا سنبح يف نقطة اوىل القانون ال ي حينم األموال املادية ،واألموال
غري املادية يف النقطة ال انية عل التوايل.
ا ال /ا مالالوا املاديالالة
لقد عر املشرع العراقي املال ابملاد ( )45مدين عل أن (هو كل ح ل قيمة مادية) .وتن املاد
( ) 42مــدين عل ـ أن ـ (كــل شــيء ال خيــرج عــن التعامــل بطبيعت ـ أو حبنــم القــانون يصــح أن ينــون حمــال
للحقو املالية) .وسواء كان ه ا الشيء ملموسا ول وجود مستقل عن وجـود اإلنسـان ومينـن حيازتـ أو
مينن للن واالنتفاع والتعامل بـ  .مـن املعـرو أن املشـرع عمومـا يف بنـاءه لقواعـد اإلسـناد ،حيـدد ضـابط
اإلســناد انطالقــا مــن العنصــر الـ ي يشــنل مرك ـ ال قــل يف العالقــة القانونيــة ذات الطــاب الــدويل .وعنصــر
ااــل أو املوضــوع  l objetهــو مركـ ال قــل خبصــوص املعــامالت الــي ينــون ااــل ،أي موقـ املــال ضــابطا
لقاعــد اإلســناد ،يتحــدد بـ القــانون واجـ التطبيـ علـ منازعــات األمـوال ،وابلتــايل يف مســائل األمـوال

 - 41د .غال علي ا لداودي -القانون الدويل اراص ،املصدر الساب  ،ص .283
 - 42املاد  45من القانون املدين العراقي رقم  61لسنة .2952
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املادية ،يسري عل الن ا القانوين لألموال املادية قانون الدولة الي فيهـا موقـ تلـك األمـوال(.)41واألمـوال
املادية تقسم إىل عقار ومنقـول ،وسـو نـرى طبيعـة القـوانن الـي تطبـ عليهمـا ،أذا مـا كـان أحـدتا حمـل
للن اع.
 )3الع ار -:نصت املاد ( )41مدين معرفة العقار عل أن ( -2العقار كل شيء ل مستقر اثبـت
حبي ال مينن نقل أو حتويل دون تلـف فيشـمل األرض والبنـاء والغـرال واجلسـور والسـدود واملنـاجم وغـري
ذلك من األشياء العقارية).أما فيما يتعل ابلقانون الواج التطبيـ علـ العقـار هـو قـانون موقعـ  ،وهـ ه
القاعد أخ ت هبا جل التشريعات يف العام العتبارات عد منها ذات طاب سياسي لنون مي ل ج ء من
إقل ــيم الدول ــة ،والعتب ــار اقتص ــادي مقتض ــاه أن أحن ــا الن ــا الق ــانوين للم ــال العق ــاري يتص ــل ابلتن ــيم
االقتص ـ ــادي يف الدول ـ ــة وض ـ ــبط موارده ـ ــا والتعام ـ ــل يف ثروهت ـ ــا( ،)47كـ ـ ـ لك اعتب ـ ــار ق ـ ــانوين حيـ ـ ـ جيع ـ ــل
االختصاص القضائي ابملنازعـات املتعلقـة ابملـال العقـاري انمـة موقـ العقـار ( )74مرافعـات عراقـي(،)46
حبسبان أن تلك اانمة هي األقدر عل الفصل يف تلك املنازعات لقرهبا من العقار.وك لك ختت هـ ه
اانمة يف تنييف طبيعة املال من حي كون منقوال أو عقارا ،حيـ خيضـ للقـانون العراقـي كونـ موقـ
املــال ،وتــن املــاد ( )1/23علـ أنـ (ومـ ذلــك فــأن القــانون الـ ي حيــدد مــا إذا كــان الشــيء عقــارا أو
منقوال هو قانون الدولة الي يوجد فيها ه ا الشيء) .وه ا أصـبح مـن املبـادئ الشـائعة يف القـانون الـدويل
اراص.
 )1املن الالو  -:تــن املــاد ( )1/41مــدين علـ أن ـ (واملنقــول كــل شــيء مينــن نقل ـ أو حتويل ـ دون
تلف فيشمل النقود والعروض واحليوا ت واملنيالت واملوزو ت وغري ذلك من األشياء املنقولة) .قبـل كـل
شيء البد من اإلشار إىل أن قانون موق املال هو ال ي يعتمد يف تنييف املال موضوع الن اع من حي
أن منقول أو غري منقول كما سب أن ذكر ذلك.
أمــا بصــدد القــانون الواجـ التطبيـ يف النـ اع املشــوب بعنصــر أجنــيب املتولــد مــن التصــر يف األمـوال
املنقولة .فقد اختلفت آراء الفقهاء وظهرت عد ن رات ،منها ن رية قانون منان إبرا عقد التصر يف
املنقــول ،ون ريــة قــانون مــوطن املالــك ،ون ريــة القــانون األك ــر مالءمــة ،ون ريــة قــانون منــان وجــود املــال،
وه ـ ه الن ريــة األخــري هــي األرجــح بن ــر هــؤالء الفقهــاء( ،)45لنولــا ت ـ ه إىل ضــرور حنــم األم ـوال
متوسـط احلرص.كمـا تـرجح
املنقولة بقانون منان وجودها ،ألن ه ا احلل يتفـ مـ توقعـات كـل شـ
 - 41د .أمحد مسلم -القانون الدويل اراص املقارن يف مصر ولبنان ،منشورات احلليب ،بريوت ،2944 ،ص .38
 - 47وو ه األسباب أيضـا ال تبـيح قـوانن بعـض الـدول األجنبيـة للـك العقـارات فيهـا إال بـبعض القيـود ،كاشـرتاط مبـدأ املقابلـة
ابمل ل وحتديد املقدار املسمو للن وضرور استحصال إذن مسب ب لك ،كما يف العرا والسعودية والسويد .وهناك دول أخرى لن
للك األجنيب لنوع معن من العقارات فيها حماف ة عل ال رو الوطنية واالقتصاد القومي ،كاألراضي ال راعيـة يف مصـر والعـرا ورومانيـا
واألردن.
 د .غال علي الداودي -القانون الدويل اراص األردين ،املصدر الساب  ،ص .296 - 46نصــت املــاد  74علـ أنـ (تقــا الــدعوى يف حمنمــة حمــل العقــار إذا تعلقــت حبـ عيــين وإذا تعــددت العقــارات جــاز إقامــة
الدعوى يف حمل أحدها) .قانون املرافعات العراقي رقم  87لسنة .2949
 - 45د .غال علي الداودي -املصدر الساب  ،ص .294
-ك لك أن ر د .ممدو عبد النر  -املصدر الساب  ،ص .718
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ه ـ ه الن ريــة عل ـ غريهــا خاصــة م ـ اخــتال املــوطن واجلنســية ألط ـرا العالقــة ،أللــا تــؤمن الض ــمان
واالطمئنان واالستقرار يف املعامالت الدولية اراصة ابألموال املنقولة.
اث يا /ا موا ري املادية
هنــاك مــن األم ـوال مــا ال يــدرك ابللمــس ،بــل ابحل ـوال األخــرى ويعــرت ابحلقــو الــي تقــرر عليهــا،
وتسم ابألموال املعنوية وما يرد عليها مـن حقـو هـي حقـو معنويـة غـري ماديـة .والقـانون يعطـي سـلطة
عل ـ ه ـ ا الشــيء املعنــوي ،لنن ـ مــن الوصــول إىل منفعــة ماليــة وأن حيتنــر لنفس ـ ه ـ ه
مباشــر لش ـ
()44
املنفعة املالية ،الي مينن أن تنت من نشر تلك الفنـر أو اسـتغالل ذلـك االخـرتاع  ،ومنـ حـ املؤلـف
علـ مصــنف األدي أو املوســيقي أو الســينمائي أو املســرحي أو العلمــي أو املتعل ـ ب ـربام احلاســوب اآليل
وغريهــا وتســم (احلقــو األدبيــة والفنيــة) .وامللنيــة الصــناعية ،ومنهــا حـ امل ــرتع علـ اخرتاعـ والنمــاذج
الصناعية والعالمات التجارية وغريها .وتن املاد ( )2/31مدين عل أن (األموال املعنوية هي الـي تـرد
عل ـ ش ــيء غ ــري م ــادي كحق ــو املؤل ــف وامل ــرتع والفن ــان) .كم ــا أن الفق ــر (ب) م ــن امل ــاد ( )13م ــن
اإلعالن العاملي حلقو اإلنسان الصادر عا  ،2968ن عل أن (لنل إنسـان احلـ يف محايـة مصـاحل
األدبي ــة واملادي ــة الناش ــئة ع ــن أي إنت ــاج أنتج ـ يف مي ــدان العل ــو واآلداب والفن ــون).ومن قبل ـ االتفاقي ــات
الدولية الي جاءت لتؤكد ه ه احلماية ،منها اتفاقية ابريـس حلمايـة امللنيـة الصـناعية لعـا  ،2887واحتـاد
برن لسنة  2884اراص ابمللنية األدبية والفنية ،واتفاقية مدريـد اراصـة ابمللنيـة الصـناعية لسـنة 2892
واملعدلـ ــة ابتفاقيـ ــة لنـ ــدن لسـ ــنة  ،2976واالتفاقيـ ــة العاملي ـ ــة للملنيـ ــة الفنريـ ــة املوقعـ ــة يف سـ ــتوكهوم ع ـ ــا
 .)43(2943ل ا سنحاول حب احلقو األدبية والفنيـة يف نقطـة أوىل ،وحقـو امللنيـة الصـناعية يف نقطـة
اثنية عل التوايل.
 -2احل وق ا دبية الفنية -:إن مشنلة محاية ح ملنية تلك األنواع من مصنفات اإلبداع الفنري،
خاصــة يف الوقــت املعاصــر امتــدت احلمايــة إىل صــور جديــد الزمــت التطــور التقــين والعلمــي .حي ـ
أصبح ضرور ملحة يف ظل التقد امل هل لوسـائل االستنسـا واالتصـال ،ومـن بـ مباشـر ابألقمـار
الصناعية .فمن املتع ر القول لن احل أالستئ اري للمؤلف عل مصنف أا كان نوع  ،مازال مصو
م ت ايد حركة السرقات األدبية وتقليد أو ت ييف املصنفات عرب احلدود.
فال شك أن االنتشـار املـ روع للقرصـنة الفنريـة يف جمـال املصـنفات األدبيـة والفنيـة ،وجمـال التسـجيالت
الصــوتية والســمعية البص ـرية واألفــال عــرب احلــدود ،ي ــري خمــاطر لــيس فقــط ابلنســبة حلقــو املــؤلفن األدبيــة
والفنية واملالية ،بل ك لك ابلنسبة حلركة اإلبداع ال قايف والعلمي يف كل دولة( .)48ل لك ت هر أتية حتديد
القانون الواج التطبي عل الن اع فيما يتعل هب ه املصنفات ،ففي حالة النشـر يطبـ قـانون الدولـة الـي
 - 44د .حممد حسن عبال -امللنية الصناعية ،دار النهضة العربية،القاهر ،2934 ،ص .278
 - 43د .ع الدين عبد هللا -القانون الدويل اراص،ج ،1ط ،9املصدر الساب  ،ص .119
 - 48د .ع الدين عبد هللا -املصدر نفس  ،ص .124
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مت فيهـا النشــر األول للمصــنف ،ولنــن مـا احلــل لــو مت النشــر يف وقــت واحـد يف أك ــر مــن دولــة...ق الـرأي
الراجح هو تطبي قانون الدولة الي مت فيها النشر الرئيسي للمصنف ،وهو قد ينـون قـانون الدولـة الـي مت
فيها النشر قبيل لا النشر يف الدول األخرى ،أو الدولة الي تطر فيها العدد األكرب مـن نسـخ املصـنف.
فأن تع ر الرتجيح بن تلك الدول ،كانت العرب بقانون الدولة الي يتوطن فيها صاح املصـنف .أمـا يف
حالة عد النشر فأن األقرب هو تقرير االختصاص للقانون الوطين أو الش صي لصاح املصنف .وه ا
احلل أخ ت ب اتفاقية برن لعا  2884واملعدلة يف استنهوم عا  2943يف املاد ( .)49()2/7واملتأمـل
يف كت ــاابت الفقـ ـ العراق ــي ي ــدرك أنـ ـ أقتص ــر علـ ـ ع ــرض احلل ــول يف الق ــانون املق ــارن ،الس ــيما التقليدي ــة
منها،دون إيضا حقيقة احلل الواجـ إتباعـ يف القـانون العراقـي ،وذلـك مـن خـالل قواعـد ذلـك القـانون
املتعلقــة حبمايــة ح ـ املؤلــف .وعل ـ أي حــال ف ننــا نــرى أن القــانون العراقــي ال لــان نصوص ـ مــن األخ ـ
ابالُاه املعاصر ،يف اختصاص قانون الدولة الي يطل فيها احلماية ،أي قانون القاضي.
 -1ح ال الالوق امللكيال الالة الصال الالناعية -:ال يقتص ــر اإلب ــداع ال ـ ـ هين عل ـ ـ جم ــاالت اآلداب والفن ــون والعلـ ــو
االجتماعية ،بل يتعداها إىل جماالت العلو التطبيقية الصناعية والطبية وال راعية ...واليو نسم عـن
ال ور يف التننولوجيا الي توهجت بتقد ومنو حركة االبتنار واالخرتاع ،واالكتشافات العلمية ،وكـل
ذلــك أدى إىل التف ــاوت يف مســتوات النم ــو االقتصــادي واالجتم ــاعي بــن ال ــدول .وظهــر لن ــا دول
لتلك من األسرار واالبتنارات واالخرتاعات التننولوجية وتعترب دول متقدمة .بينما هنـاك نـوع آخـر
من الدول الي ال تويل عناية ابلطاقات اإلبداعية واالبتنارية ألبنائها ،وال تنفل وم احلماية الواجبة.
أما فيما يتعل ابلقانون الواج التطبي عل ه ا النوع من األموال ،هو القانون اراص ابلدولة الي
منح ــت فيه ــا ب ـراء االخ ـرتاع( ،)31وذل ــك ألن ال ـرباء ه ــي ال ــي تنش ـ ح ـ امل رتع.أم ــا فيم ــا يتعل ـ
ابلقانون الواج التطبي عل الرسو والنماذج الصناعية ،هو قانون القاضي كما يسري ه ا األخري
عل ـ اجل ـ اءات اجلنائيــة الــي مين ــن احلنــم هبــا عنــدما تشــنل أفع ــال االعتــداء جرميــة معاق ـ عليه ــا
قانو ( . )32أما ابلنسبة للحماية املقـرر للعالمـات التجاريـة ،احلقيقـة ختضـ ملبـدأ إقليميـة احلمايـة(،)31
مبعو أن إذا مت تسجيل عالمـة ُاريـة يف دولـة معينـة ،اقتصـر حـ احتنـار املالـك يف اسـتعماوا علـ
حدود إقليم الدولة الي سجلت فيها العالمة ،أي ال لتد محاية العالمة إىل خارج ذلك اإلقليم.
الفرع الثالث :احللو الوضعية املرعل ة اباللرزامات الرعاقدية ري الرعاقدية
التصــر القــانوين هــو إظهــار لــإلراد بغيــة حتقي ـ آاثر قانونيــة ،وااللت ـ ا التعاقــدي هــو حالــة قانونيــة
القيــا بعمــل أو عــد القيــا بعمــل معــن أو إعطــاء شــيء ذي
مصــدرها العقــد وينــون فيهــا علـ شـ

 - 49د .غال علي الداودي -املصدر الساب  ،ص .113
( - 31وهي احل يف االست مار بتطبي اخرتاع صناعي) .د .حممد حسن عبال -املصدر الساب  ،ص .221
 - 32د .غال علي الداودي -املصدر الساب  ،ص .118
 - 31د .غال علي الداودي ،د .حسن حممد اوداوي -املصدر الساب  ،ص .262
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العدد10 :

قيمــة ماليــة( . )37أمــا املقصــود اباللت امــات غــري التعاقديــة ،وهــي الناشــئة عــن الفعــل الضــار الـ ي تبــو عليـ
املســؤولية التقصــريية ،وااللت امــات الناشــئة عــن الفعــل النــاف (اإلث ـراء دون ســب مشــروع)(،)36ل ـ ا ســنبن
القانون الواج التطبي يف كل حالة علـ حـد بنقطتـن ،األوىل خنصصـها لاللت امـات التعاقديـة ،وال انيـة
لاللت امات غري التعاقدية عل التوايل.
ا ال /االلرزامات الرعاقدية
أو أك ــر يف
العقــد فقهــا هــو تواف ـ إرادتــن عل ـ إحــدا أثــر قــانوين معــن ،يتم ــل يف الت ـ ا ش ـ
آخر إبعطاء شيء أو القيا بعمل أو االمتناع عن عمل(.)35أما تعريف العقد يف القانون
مواجهة ش
العراقـي ابملــاد ( )37مــدين علـ أنـ (هــو ارتبــاط اإلجيــاب الصــادر مــن أحــد العاقــدين بقبــول اآلخــر علـ
وج ي بت أثره يف املعقود علي ) .وإذا كان العقد يلع يف القانون الداخلي دورا أساسيا يف تبادل وتداول
ال روات واردمات ،ف ن ذلك الدور يتعاظم يف القانون الدويل اراص.
فالعقود الدولية هي الي تسيري التجار الدولية ،ووسيلة املبادالت االقتصادية عرب احلدود ،وتتنوع تلك
العقــود بتنــوع حملهــا ،م ــل عقــد البيـ الــدويل وعقــد التــأمن وعقــد القــرض الــدويل وعقــود نقــل التننولوجيــا
وعقود األشغال والتجهي والتوريد وعقود التعاون الصناعي وعقود االست مار والتنمية وغريها...
أمــا فيمــا يتعل ـ ابلقــانون الواج ـ التطبي ـ علـ ه ـ ا النــوع مــن العقــود ،فقــد أســتقر يف خمتلــف الــن م
القانونية مبدأ العقد شريعة املتعاقدين ،يف احلدود الـي ينشـأ فيهـا وفقـا للقـانون،إذ مـن الطبيعـي أن يرتضـ
التعاقــد كلمــا كــان يف ذلــك مصــلحت  ،فالرضــا دليــل وإن كــان غــري ابت .ويف حــدود املصــلحة
الش ـ
العامة ترك القانون لألفراد حرية تن ـيم عقـودهم وتضـمينها مـن الشـروط مـا ينفـل حتقيـ مصـاحلهم .وهـ ا
هــو مبــدأ ســلطان اإلراد يف عالقــات القــانون الــداخلي(.)34بيــد أن القــانون قــد ارأتى مــن املالئــم لديــد
العمل مببدأ سلطان اإلراد إىل ميدان العالقات الدولية واالتفاقـات اراصـة ذات العنصـر األجنـيب ،مبـا أن
للمتعاقدين حرية بناء وإنشاء عقدهم فلهم أيضا خبصوص العقود الدولية حرية اختيار القانون ال ي حينم
تصرفاهتم اإلرادية(.)33
ف ذا كانت تلك التصرفات والعقـود تتصـل ابلن ـا القـانوين ألك ـر مـن دولـة ،فهـ ا يعـين ألـا توجـد يف
فـرا قـانوين ،بـل البــد أن ختضـ يف تنوينهـا وشــروطها وأاثرهـا لقـانون أو ن ـا قــانوين معـن وحتديـد ذلــك
القانون هـو عمـل املتعاقـدين أنفسـهم ،فلهـم اختيـار القـانون واجـ التطبيـ علـ عقـدهم ،وهـ ا هـو مبـدأ

.61

 - 37د .عبد الرزا السنهوري -املصدر الساب  ،ص .156
 - 36د .حسن علي ال نون -املصدر الساب  ،ص .112
 - 35د .حسن علي ال نون -املصدر نفس  ،ص.111
 د .عبد الرزا السنهوري -املصدر الساب  ،ص .152 د .بلحــاج العــري -الن ريــة العامــة لاللتـ ا يف القــانون املــدين اجل ائــري ،ج ،2ديـوان املطبوعــات اجلامعيــة ،اجل ائــر ،2995 ،ص - 34د .أمحد عبد النر سالمة -علم قاعد التنازع ،املصدر الساب  ،ص .115
 - 33د .غال علي الداودي ،د .حسن حممد اوداوي -املصدر الساب  ،ص .252
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قــانون اإلراد  lex Voluntariيف العقــود الدوليــة(.)38و لنــن نريــد أن نبــن أن إراد األش ـ اص مقيــد
بوجود صلة بن العقد والقانون امل تار ،حي يتصل العقد ابلقانون امل تار أما جبنسية أحد املتعاقدين أو
مبوطن أو مبحل إبرا العقد أو حمل التنفي  ،وقد أتيت الصلة بن العقد والقانون امل تار من حاجة التجار
واملعامالت ال دولية .وهنا جي التفرقة بن موضوع العقد ال ي خيض لقانون اإلراد املشار إلي  ،وه ا مـا
أخ ت ب إيطاليا وفرنسا واننلرتا والـدمنارك واجملـر ،ومـن الـدول العربيـة مصـر وسـورا وليبيـا ولبنـان واألردن
( ،)39أمــا موقــف املشــرع العراقــي فنــان واضــحا ابألخ ـ هب ـ ا االُــاه مــن خــالل الــن ص ـراحة يف املــاد
( ) 2/15مــدين علـ أنـ (يســري علـ االلت امــات التعاقديــة قــانون الدولــة الــي يوجــد فيهــا املــوطن املشــرتك
للمتعاقدين إذا احتدا موطنا ،ف ذا اختلفا يسري قانون الدولة الـي مت فيهـا العقـد هـ ا مـا م يتفـ املتعاقـدان
أو يتب ــن م ــن ال ــرو أن ق ــانو آخ ــر يـ ـراد تطبيقـ ـ ) .يتب ــن لن ــا م ــن هـ ـ ا ال ــن أن املش ــرع ق ــد أخضـ ـ
االلت ام ــات التعاقدي ــة للق ــانون الـ ـ ي خيت ــاره املتعاق ــدان إبرادهتم ــا الص ــرحية ،إن أعل ــن عنه ــا يف العق ــد وإال
فب رادهتمــا الضــمنية ،الــي مينــن للقاضــي أن يست لصــها مــن ظــرو احلــال ،ومــن خــالل تقصــي لــإلراد
الضمنية وأال ختض ل رقابة حمنمة التميي أللا مسألة تتعل بتفسري العقد(.)81
أمـا إذا م توجــد إراد صــرحية وم يسـتط القاضــي أن يستنشــف مــن ظـرو احلــال إرادهتمــا الضــمنية،
فقــد أفــرتض القــانون أن املتعاقــدين قــد أرادا قــانون موطنهمــا املشــرتك هـ ا إذا احتــدا موطنــا ،أمــا إذا اختلفــا
موطنا فقد أفرتض أ ن القانون امل تار هو قانون الدولة الي يتم فيها العقد .وه ا هـو اُـاه حمنمـة التمييـ
يف العرا واألردن(.)82
أما املسائل الي خترج عن قانون العقد ،فهي كل من األهلية والشنل ،إذ قرر القانون العراقي إخضاع
كـل منهمـا إىل قاعـد إسـناد خاصـة هبـا ،فاألهليــة حسـ املـاد ( )28مـدين ختضـ لقـانون اجلنسـية ،أمــا
شنل التصـر في ضـ لقـانون حمـل إبـرا العقـد ،وهـ ا مـا أشـار إليـ القـانون العراقـي ابملـاد ( )14مـدين
عل أن (ختض العقود يف شنلها لقانون الدولة الي لت فيها).
 - 38د .فؤاد عبد املنعم راض ،د .سامية راشد -املصدر الساب  ،ص .735
 - 39د .هشــا علــي صــاد  -القــانون الواج ـ التطبي ـ عل ـ عقــود التجــار الدوليــة ،دراســة حتليليــة ومقارنــة ،منشــأ املعــار ،
اإلسنندرية ،2995 ،ص .244
 - 81د .ع ـ الــدين عبــد هللا -حماض ـرات يف تنــازع الق ـوانن يف العقــد( ،طلبــة الــدكتوراه يف النويــت) ،للعــا الدراســي /2931
 ،2937ص .11
 - 82جاء يف قرار انمة التميي  ،بغداد ،رقـم  216حقوقيـة 2958 ،بتـاريخ  .2958 /5/18حيـ أن العقـد قـد مت يف لنـدن
فينون القانون االننلي ي هو املطب .
 وج ــاء كـ ـ لك يف قراره ــا املـ ـرقم  ،1617حقوقي ــة 2944 ،بت ــأريخ  .2943 /1 /29أن الق ــانون املنطبـ ـ علـ ـ هـ ـ ه احلادث ــةالقضائية هو القانون االننلي ي ألن قانون الدولة الي مت فيها العقد.
 أن ر د .حسن حممد اوداوي -املصدر الساب  ،ص .114 ك لك اُاه حمنمة التميي األردنية مبوج قرارهـا /لييـ  ،حقـو  ،رقـم  87 579الصـادر يف  2987/22/21والـ ي جـاءفي ( ،إذا م يتحد املوطن ال ي يقيم فيـ املتعاقـدان ،فـأن قـانون الدولـة الـي مت فيهـا العقـد هـو الواجـ التطبيـ عمـال ابلفقـر األوىل مـن
املاد ( )11من القانون املدين ،وال يرتت عل تسجيل فرع الشركة األجنبية يف األردن اعتبار األردن موطنا ملرك الشركة الرئيسي مادا
أن العقد مرب بن املدعي واملرك الرئيسي للشركة خارج األردن).
 ك ـ لك أن ــر ق ـرار حمنمــة التميي ـ األردنيــة ،حقــو  ،رقــم  ،2998 /631املنشــور يف جملــة نقابــة ااــامن ،الســنة  ،73العــددالعاشر ،ص .11 -29
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اث يا /االلرزامات ري الرعاقدية
ليس ــت األعم ــال التعاقدي ــة الدولي ــة وغريه ــا وح ــدها م ــن أس ــباب ودالئ ــل من ــو العالق ــات االقتص ــادية
واالجتماعيــة لألف ـراد عــرب احلــدود،بل توجــد إىل جوارهــا األعمــال الضــار  ،TORTIOUS ACTSالــي
تســتوج املســاءلة املدنيــة ملــن تســب بوقوعهــا ،وتــن م خمتلــف القـوانن املســؤولية املدنيــة لألشـ اص لــيس
فقط عما حيدثون من ضرر لعماوم الش صية ،بل أيضا عما يرتت عل أعمال من يعترب ألم مسؤولون
عنهم ،أو عل فعل األشياء الي يف حراستهم.
أخــر بشــنل يــؤدي إىل
علـ حســاب شـ
وكـ لك الفعــل النــاف الـ ي يرتتـ عليـ إثـراء شـ
اغتناء ال مة املاليـة لل ـاين دون سـب مشـروع( ،)81وت ـري املسـؤولية عـن األعمـال الضـار أو النافعـة مشـنلة
تنازع القوانن ،إذا تطر إىل أحد عناصرها العنصـر األجنـيب أو الطـاب الـدويل ،ويـدل الواقـ العملـي علـ
ت ايــد عــدد دعــاوى املســؤولية ذات العنص ــر األجنــيب وتنــوع أمناطهــا بتن ــوع م ــاهر املدنيــة احلدي ــة ،ون ــوع
العالقات الي تتم عرب احلدود( .)87أما فيما يتعل ابلقانون الواج التطبي عل ه ا النوع من االلت امات
غري التعاقدية ،هو قانون الدولة الي وقـ فيهـا ذلـك العمـل الـ ي سـب االغتنـاء أو األضـرار للغـري ،وجـاء
القــانون العراقــي هبـ ا االُــاه ،حيـ نصــت املــاد ( )13مــدين علـ أنـ (االلت امــات غــري التعاقديــة يســري
عليهــا قــانون ال دولــة الــي حــدثت فيهــا الواقعــة املنشــئة لاللتـ ا ) .فـ ذا كــان األمــر كـ لك ،فبالتأكيــد هنــاك
ص ــعوابت الفني ــة ال ــي تع ــرتض القاض ــي عن ــد تش يصـ ـ لـ ـ لك الق ــانون وأعم ــال قاع ــد اإلس ــناد املق ــرر
الختصاص ـ ( .)86فقــد يق ـ العمــل الضــار يف دولــة ويرتت ـ الضــرر يف دولــة أخرى،فبــأي قــانون الــدولتن
ي عتــد...ق وكـ لك إذا وقـ العمــل يف منــان ال خيضـ لســياد دولــة حمــدد كاألعمــال الــي تقـ علـ ظهــر
السفن أو عل ما الطائرات وهي يف أعايل البحار ،أو يف الفضاء احلر فو تلك املناط ...ق
 )2احلواد الي تق عل ظهر السفن أو عل ما الطائرات-:
ابلنسبة للحواد الي تق يف النطا اإلقليمي،ال خال يف أن إذا كانت السفينة أو الطائر ال ت ال
وقت حدو الواقعة املنشئة لاللت ا ابلتعويض ،يف اجملال البحري أو اجلوي للدولة املسجلة هبا السفينة أو
الطائر أي دولة العلـم .فـ ن قـانون تلـك الدولـة ينـون هـو امل ت .أمـا يف حالـة االرتطـا بـن سـفينتن أو
طائرتن يف املياه اإلقليمية أو الفضاء اجلوي لدولة معينـة ،فـ ن االختصـاص ينـون لقـانون الدولـة الـي وقـ
حاد التصاد داخل نطا إقليمها البحري أو اجلوي ،عمال مببدأ إقليمية القوانن(.)85
أمــا ابلنســبة للح ـواد الــي تق ـ يف النطــا احلــر ،ينــاد ينعقــد اإلمجــاع هنــا عل ـ أن اســتحالة الرتكي ـ
اإلقليمي لألعمال الضار تفرض اللجوء إىل تركي جمازي لوسيلة النقل الي ارتنبت تلك األعمال عليهـا،
وابلتايل إعطاء االختصاص لقانون العلم ال ي حتمل تلك الوسيلة السفينة أو الطائر .
 - 81د .حسن علي ال نون -املصدر الساب ،ص.117
 - 87د .هشا علي صاد  -تنازع القوانن ،املصدر الساب  ،ص .177
 - 86د .غال علي الداودي -املصدر الساب  ،ص .116
 - 85د .غال علي الداودي -املصدر نفس  ،ص .119

776

قواعد االسناد آليات الرطبيق يف العراق

أم ــا إذا ح ــد تصـ ــاد ب ــن س ــفينتن أو طـ ــائرتن يف أع ــايل البح ــار أو الفضـ ــاء احلر،جي ــري القضـ ــاء
االننلي ـ ي عل ـ تطبي ـ ق ــانون القاض ــي يف ه ـ ا ارص ــوص ،وحن ــن نؤي ــد ه ـ ا االُ ــاه عل ـ اعتب ــار ق ــانون
القاضــي يعــد دائمــا صــاح االختصــاص االحتيــاطي يف حالــة عــد وجــود قاعــد إســناد حتــدد القــانون
الواج التطبي (.)84
بينما اُاه الدول األخرى ،ليل إىل تطبي قانون الدولة الي حتمل السفينة الي حلقها الضرر علمها،
عل ـ أســال أن املضــرور ه ــو الطــر األوىل ابلرعايــة ،كمــا وأن غاي ــة القواعــد املن مــة للمســؤولية املدني ــة
عموما هو تعويض الضرر ال اجل اء عل األنشطة غري املشروعة(.)83
 )1املسؤولية عن اإلضرار البيئية-:
البيئة هي جمم وع العناصر الطبيعيـة والصـناعية الـي لـارل فيهـا احليـا اإلنسـانية ،أو هـي الوسـط الـ ي
يعي في النائن احلي ويساعده عل البقاء ودوا احليا  .وقد تتعرض خمتلف عناصر البيئة لتهديد خطري
ال يتــأت فقــط مــن االســتن ا اجلــائر وغــري الرشــيد ملواردهــا وثرواهتــا ،بــل مــن أنشــطة التل ـو الــي تتفــاقم
أخطارها يوما بعد يو (.)88
أذن اإلضـ ـرار البيئي ــة ع ــاد م ــا تن ــون و ــا امت ــدادات ذات ط ــاب دويل ،خاص ــة م ــا جي ــري اآلن بطم ــر
النفاات النووية يف بعض املناط  ،والي لـس املصـاو املشـروعة للعديـد مـن الـدول وألفـراد شـعوهبا ،لـ لك
حتــرص الــدول عل ـ إب ـرا االتفاقيــات الدوليــة الــي تتضــمن قواعــد موضــوعية واجبــة التطبي ـ عل ـ مســائل
املسؤولية املدنية عن تلك األضرار ،م ل اتفاقية بروكسل لعا  2949املتعلقة ابملسؤولية عن أضرار التلو
ابلب ــرتول ،واتفاقي ــة بروكس ــل لع ــا  2941املتعلق ــة مبس ــؤولية مش ــغلي الس ــفن النووي ــة ،واتفاقي ــة فيين ــا لع ــا
 2947ار اصــة ابملســؤولية املدنيــة عــن األض ـرار النوويــة .وإذا انعــدمت احللــول املوضــوعية يف االتفاقيــات،
تعــن علـ القاضــي البحـ عــن القــانون واجـ التطبيـ طبقــا لقواعــد التنــازع الوطنيــة ،وال خــال يف أن
إعمال تلك القواعد سيقود إىل تقرير االختصاص للقانون الوطين.
ورتـ
ولنن حنن نطـر سـؤال.. .ماذا لـو كـان العمـل البيئـي الضـار قـد وقـ يف دولـة مـن قبـل شـ
آخــر كالتــا يتوطنــا يف دولــة واحــد أو حيمــالن جنســية مشــرتكة ،فينــون القــانون الواجـ
ضــررا لشـ
 - 84د .ممدو عبد النر حافظ -املصدر الساب  ،ص .193
 - 83وه ـ ا مــا أخ ـ ب ـ ق ـرار صــادر ســنة  2913مــن حمنمــة العــدل الدوليــة الدائمــة ،يف قضــية البــاخر الفرنســية (لــوتس) الــي
اصــطدمت ابلبــاخر الرتكيــة (بوزكــورت) يف عــرض البحــر ،اصــطداما أدى إىل إحــدا أض ـرار فادحــة ابلبــاخر الرتكيــة ولروا طاقمهــا.
وعنــدما رســت البــاخر (لــوتس) يف مينــاء تركــي ،قامــت احلنومــة الرتكيــة مبعاقبــة رابلــا ومســاعدي وتقــدير التعويضــات عــن ارســائر يف
البــاخر الرتكيــة (بوزكــورت) ويف أروا طاقمهــا وفقــا للقــانون الرتكــي ،فاحتجــت احلنومــة الفرنســية عل ـ ذلــك وطالبــت إبخضــاع تقــدير
األضرار الناُة عن التصاد البحري يف املياه احلر لقانون الدولة الي حتمل الباخر املسببة للضرر علمها .ولدى إحالة الن اع إىل حمنمة
العــدل الدوليــة الدائمــة ،قضــت اانمــة يف قرارهــا بــبطالن دف ـ احلنومــة الفرنســية ،ملــا الح ت ـ اانمــة مــن عــد وجــود قاعــد تقضــي
مبسـؤولية تركيـا عـن اإلجـراءات الـي اختـ هتا ضـد البـاخر الفرنسـية وفقـا للقـانون الرتكــي - .نقـال عـن د .غالـ علـي الـداودي -املصــدر
الساب  ،ص.171
 - 88التلو  ،la pollutionهو إدخال اإلنسان مباشر أو بطري غـري مباشـر ملـواد أو لطاقـة يف املـاء أو يف اوـواء أو يف الرتبـة،
مما يسب أضرارا ابلصحة البشرية ويلح األذى ابملوارد البيولوجية والن م البيئية ،وابملمتلنات املادية ويعو االست دا املشـروع لتلـك
املوارد واملمتلنات ،وينال من قيم التمت ابلبيئة بوج عا .
 -أن ر د .أمحد عبد النر سالمة -القانون الدويل اراص ،املصدر الساب  ،ص .514
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التطبي ـ هنــا ،هــو قــانون املــوطن أو قــانون اجلنســية املشــرتكة .وإذا اختلــف منــان وقــوع الفعــل عــن منــان
حتق ـ الضــرر وكأن ـ يف دولــة أخــرى ،فنعتقــد هنــا ينــون ضــرور البح ـ عــن القــانون األصــلح للمض ــرور
وتطبيق عل الن اع.
املطلب الثاني :دور القاضي يف إعمال قاعد اإلسناد

إن حب ـ دور القاضــي يف تطبي ـ القــانون األجنــيب ،يقتضــي أوال التعــر عل ـ دوره يف إعمــال قاعــد
اإلسناد .ذلك أن تطبي القانون األجنيب ال يعدو يف حقيقة األمـر أن ينـون إذعـا ألمـر املشـرع مبقتضـ
قاعد اإلسناد الوطنية .و مينن القـول لن دور القاضـي يف تطبيـ قانونـ ال خيتلـف عـن دوره عنـد تطبيـ
القانون األجنيب .ل ا سنبح دور القاضي يف إعمـال قاعـد اإلسـناد مـن تلقـاء نفسـ يف فـرع أول ،ودور
القا ضي يف البح عن مضمون القانون األجنيب يف فرع اثن ،ودور القاضي يف تفسري القانون األجنيب يف
مطل اثل عل التوايل.
الفرع ا  :د ر ال اضي يف العما قاعد اإلسناد مت تل اء فسه
يؤكد الفق احلـدي يف كـل مـن فرنسـا ومصـر التـ ا القاضـي إبعمـال قاعـد اإلسـناد مـن تلقـاء نفسـ ،
ومــؤدى ذلــك أن مــن واج ـ القاضــي أن يطب ـ أحنــا القــانون األجنــيب امل ــت دون حاجــة لتمســك
ارصــو لحنــا هـ ا القــانون .فالقاضــي ملـ بتطبي ـ القــانون األجنــيب مــن تلقــاء نفسـ ( ،)89ألن املشــرع
الوطين قد أمره ب لك مبقتض قاعد اإلسناد الوطنية ،الي وـ ا القـانون قوتـ املل مـة أمـا القضـاء الـوطين.
وهب ا فان واجـ القاضـي يف إعمـال قاعـد اإلسـناد وتطبيـ القـانون الـ ي تشـري ابختصاصـ  ،سـواء كـان
قانو وطنيا أو أجنبيا غري مشروط بتمسـك ارصـو هبـ ه القاعـد  ،وإمنـا يتعـن علـ القاضـي إعماوـا مـن
تلقاء نفس أسو بغريها من القواعد القانونية ،وعمال بدوره املعتـاد يف الـدعوى املدنيـة ،كمـا تعرفـ املبـادئ
العامة يف املرافعات.
عل أن السؤال يبق قائما حول إمنانية أعطاء ح لل صو ابالتفا عل استبعاد القانون األجنيب
امل ــت مبقتض ـ قاعــد اإلســناد ،اســتنادا إىل عــد تعلقهــا ابلن ــا العــا حــن تشــري ابختصــاص قــانون
أجنيب...ق
ا ال /اال الاج الرا الض
()91
 ،إىل رفـض إعطـاء هـ ا احلـ لل صـو مفضـال القـول
ففي ه ا الصدد مييل الفق الفرنسي الغال
لن ليس من ح ارصو االتفا عل اسـتبعاد قاعـد اإلسـناد ،إال يف الفـروض الـي ال تتعلـ فيهـا هـ ه
القاعــد ابلن ــا العــا  .ويتحــدد مــدى تعل ـ قاعــد اإلســناد ابلن ــا العــا مــن عدم ـ عل ـ ه ـ ا النحــو،
 - 89د .هشا علي صاد  ،القانون الواج التطبي عل عقود التجار الدولية ،املصدر الساب  ،ص .268
، française،-Kahn (ph): lex mercatoria et pratiqué des contrats international l expérience - 91
p. 322،1975، paris، international،contrat économique
Mayer (p): op. cit. p. 311
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حبس ـ ـ اتصـ ــاوا مبسـ ــألة مـ ــن املسـ ــائل اآلمـ ــر أو املنملـ ــة يف القـ ــانون الـ ــداخلي ،ولـ ــيس حبس ـ ـ إشـ ــارهتا
ابختصــاص القــانون الــوطين أو األجنــيب( .)92لـ لك فــان قواعــد اإلســناد املتعلقــة مبســائل الـ واج مـ ال ،تعــد
متعلقة ابلن ا العا ولو أشارت بتطبي قانون أجنـيب ،ومـن مث ال جيـوز لل صـو االتفـا علـ اسـتبعادها
ألن أحنا ال واج تعد يف القانون الوطين من األحنا اآلمر .
اث يا /الال الرأي الراج ال ال
()91
وذه البعض من الفق ابُـاه آخـر وحنـن نؤيـده  ،مقتضـاه لن قاعـد اإلسـناد تشـري ابختصـاص
القانون األوث صلة ابل عالقة اراصة الدوليـة املطروحـة مـن وجهـة ن ـر املشـرع الـوطين ،فلـم يعـد مـن اجلـائ
االتفا عل ما خيالفها ولو تعل األمر مبسألة من املسائل الي حتنمها قواعد منملة يف القانون الوطين.
وإمنــا جيــوز لل صــو االتفــا علـ مــا خيــالف القواعــد املوضــوعية ذات الطــاب التنميلــي يف القــانون الـ ي
تشري قاعد اإلسناد ابختصاص سواء كان قانو أجنبيا أو كان ه ا القانون هو القانون الوطين.
وخنل ـ مــن ذلــك إىل أتكيــد الت ـ ا القاضــي إبعمــال قاعــد اإلســناد مــن تلقــاء نفس ـ  ،ولــو أشــارت
ابختصاص قـانون أجنـيب دون أن ينـون مـن حـ ارصـو االتفـا علـ اسـتبعادها يف هـ ا الفـرض .علمـا
الت ا القاضي ه ا ينتهي مبجرد أن يطل من ارصو أثبات أحنا القانون األجنيب .فان م يقد هـؤالء
مــا ي بــت مضــمون هـ ا القــانون فــال يرتتـ علـ القاضــي بعــد ذلــك أي تقصــري يف أداء الت امـ  .وينحصــر
خطــأ القاضــي وُاهل ـ لتطبي ـ قاعــد اإلســناد يف حالــة مــا إذا م يطل ـ مــن ارصــو تقــد الــدليل عل ـ
أحنا القانون األجنيب ،ال ي أشارت ه ه القاعد ابختصاص .
الفرع الثا  :د ر ال اضي يف الب ث عت مضمون ال ا ون ا جنيب
يقتضي حسن بيان وض القانون األجنيب أما قضاء املوضوع ،أن نفر بن اُاه حيمـل العـ ء علـ
ارصو يف إثبات مضمون ال قانون األجنيب ابعتباره واقعة .واُاه آخر يل القاضي ابلبح عن مضمون
القانون األجنيب من تلقاء نفس  .وذلك بنقطتن متتالين:
ا ال /اال اج ال ي حيم العبء عل امصوم يف بيان مضمون ال ا ون ا جنيب
لقــد ذه ـ القضــاء الفرنســي إىل عــد إل ـ ا القاضــي ابلبح ـ عــن أحنــا القــانون األجنــيب واج ـ
التطبي من تلقاء نفس  ،وإلقاء ع ء ذلك البح علـ عـات أطـرا الـدعوى( .)97فالقاضـي الـوطين ال
يطب ابتداء القانون األجنيب ،بل ال بد أن يطل ذلك ارصو  ،ويتحملون هم ع ء بيـان أحنـا ذلـك
القــانون .ويؤكــد ســالمة هـ ا القــول أن القضــاء الفرنســي احلــدي  ،قــد خــول للقاضــي حـ تطبيـ القــانون
األجنيب من تلقاء نفس  ،إذا كان يعلم مضمون ( .)96فه ا القضاء يؤكد مر أخرى خطأ الرأي القائـل لن
 - 92د .أمحد عبد النر سالمة -املصدر الساب  ،ص .634
 - 91د .غال علي الداودي ،د .حسن حممد اوداوي -القانون الدويل اراص ،ج ،1املصدر الساب  ،ص .252
 د .هشا علي صاد  ،د .عناشة حممد عبد العال -القانون الدويل اراص ،املصدر الساب  ،ص .251 /252Kahn (ph): op. cit. p. 365 - 97
 - 96د .هشا علي صاد  ،د .عناشة حممد عبد العال -املصدر الساب  ،ص .256
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القــانون األجنــيب يعامــل يف فرنســا معاملــة الوقــائ .إذ مــن املبــادئ املســتقر عليهــا يف قــانون املرافعــات أنـ ال
جيوز للقاضي أن يقضي بعلم الش صي عن وقائ الدعوى.
أما القضاء املصري ،يبدو أن أستقر عل إلقاء ع ء بيان أحنا القانون األجنيب عل عات ارصـم
ال ي يتمسك بتطبيقهـا ،اسـتنادا ألحنامهـا الصـادر عـا  2943وعـا  ،2931وكـ لك احلنـم الصـادر
عا  ، 2933ال ي جاء ب أن (إذا كانت الطاعنة م تقد السند ال ي يبيح وا طل أبطال الوصـية مـن
نصــوص القــانون االســباين عمــال ابملــاد  23مــن القــانون املــدين ،وكــان االســتناد إىل قــانون أجنــيب علـ مــا
جــرى ب ـ قضــاء ه ـ ه اانمــة ،ال يعــدو أن ينــون جمــرد واقعــة ماديــة وهــو مــا يوج ـ عل ـ ارصــو إقامــة
الدليل علي  ،ف ن النعي ال ينون مقبوال).كما ن كر حنمها يف أول آذار  ،2938ويف  3نيسان 2982
الل ين تردد فيهما نفس الصـيغة ونفـس االُـاه .وبـ لك نـرى أن القضـاء املصـري قـرر أن القـانون األجنـيب
هو واقعة من الوقائ الي يق ع ء أثباهتا علـ ارصـو  ،وال يلـ القاضـي بشـيء يف ذلـك .ويـدعم عـد
الت ام أن ال يفرتض في العلم بقانون دولة خال دولت (.)95
ولنن عند الرجـوع إىل حنـم حمنمـة الـنقض املصـرية يف  4شـباط  ،2986يف شـأن إحـدى الـدعاوى
املتعلقة مبسائل القانون البحري ،وحي كان القانون الواج التطبي عل املوضوع هو القانون االننلي ي
املتض ــمن ألحن ــا معاه ــد س ــندات الش ــحن املوقع ــة يف بروكسـ ـل ع ــا  ،2916وحيـ ـ قض ــت حمنم ــة
اس ــتئنا اإلس ــنندرية حبنمه ــا يف  3آذار  ،2939لن ص ــاح املص ــلحة ملـ ـ بتق ــد األدل ــة الالزم ــة
إلثبـات حنـم القـانون األجنـيب ،وأن حنمـ يتفـ مـ مـا يدعيـ  ،إذ أن القـانون األجنـيب ابلنسـبة للقاضــي
الوطين جمرد واقعة جي عل من يتمسك بن من نصوص  ،أن يقيم الدليل علي  ،جاءت حمنمة النقض
املصرية لتنقض احلنم املستأنف ،وتقرر أن (إذا كان من املقرر يف قضاء ه ه اانمة أن التمسك بقانون
أجنــيب ال يعــدو أن ينــون جمــرد واقعــة جي ـ إقامــة الــدليل عليهــا ،وكــان مــرد ه ـ ا القضــاء هــو االســتجابة
لالعتبــارات العمليــة الــي ال يتيســر معهــا للقاضــي اإلملــا لحنــا ذلــك القــانون ،ف ـ ن منــاط تطبي ـ ه ـ ه
القاعد أن ينون القـانون األجنـيب غريبـا عـن القاضـي ،يصـع عليـ الوقـو علـ أحنامـ والوصـول إىل
مص ــادره ،أم ــا إذا ك ــان القاض ــي يعل ــم مبض ــمون أو ك ــان علم ـ ـ ب ـ ـ مفرتض ــا ف ــال حم ــل للتمس ــك بتطبي ـ ـ
القاعد )(.)94
احلقيقــة أن حمنمــة الــنقض املصـرية هب ـ ا احلنــم ،م تــرد أن تت ـ خطــو متواضــعة حنــو تطــوير قضــائها
املســتقر يف شــأن إثبــات القــانون األجنــيب ومعاملت ـ ابعتبــاره جمــرد عنصــر مــن عناصــر الواق ـ  ،بــل فضــلت
املواجهة الصرحية لقضائها الساب  ،فأل مت القاضي بتطبي القانون األجنيب من تلقاء نفس بل وافرتضت
في ـ العلــم لحنام ـ يف أح ـوال معينــة .وهب ـ ا االُــاه يعــد حنمهــا رائــدا يســتجي لالُــاه ال ـراجح يف فق ـ
القانون الدويل اراص.
 - 95د .هشا علي صاد  -تنازع القوانن ،دراسة مقارنة ،املصدر الساب .138 ،
 - 94د .هشا علي صاد  ،د .عناشة حممد عبد العال -املصدر الساب  ،ص .242
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أما يف العرا ي ه بنفس االُاه التقليدي ال ي يقضي لن القانون األجنيب ال يطب بوصف قانو
بل ابعتباره جمرد وقائ  ،ل ا ال يلتـ القاضـي أن يـركن إليـ ويطبقـ مـن تلقـاء نفسـ ( ،)93وعلـ املتقاضـين
التمســك بـ و أثبــات مضــمون  .وحنــن نــرجح األخـ ابلـرأي الـ ي يــرى إلـ ا ااــاكم ابلبحـ عــن القــانون
األجنــيب الواجـ التطبيـ  ،حــىت ولــو م يطلـ إليهــا ذلــك ارصــو  .مســتندين يف ذلــك إىل صــيج نصــوص
قواعد اإلسناد يف القانون املدين العراقي ،الي ال تشعر لن تطبيـ القـوانن الـي تعينهـا يتوقـف علـ طلـ
من أحد.
فقــد أســتعمل املشــرع يف قواعــد اإلســناد العبــارات التاليــة (يســري ،يرج ـ  ،تطب ـ  ،ختض ـ  ،تتب ـ  ،تعــن
اانمة )....وه ه الصيج ال تدل مطلقا عل أن تطبي القانون األجنيب متوقـف علـ إراد ارصـو  ،بـل
العنــس مــن ذلــك ي هــر منهــا أن تطبي ـ القــانون األجن ــيب حمــتم يف مجي ـ األح ـوال الــي أتمــر هبــا قواع ــد
اإلسناد ،واانمة مل مة ابلبح عن القانون األجنيب والتحق من .
اث يا /اال اج ال ي يلزم ال اضي ابلب ث عت مضمون ال ا ون ا جنيب
وعل خـال الوضـ يف فرنسـا ومصـر و العـرا  ،اُهـت التشـريعات احلدي ـة للقـانون الـدويل ارـاص،
إىل الن صراحة عل الت ا القاضي الوطين ابلبح من تلقاء نفس عن أحنا القانون األجنيب .فاملاد
( )5من جمموعة القانون الدويل اراص اجملري لعا  ،2939نصت علـ أنـ (علـ اانمـة أو أيـة سـلطة
االستعال من تلقاء ذاهتا عن القانون األجنيب ال ي ُهل  ،وعند احلاجة وا أن أتمر ابررب وميننها أيضا
أن أتخـ يف االعتبــار األدلــة الــي يقــدمها األطـرا  ،وبنــاء علـ طلـ اانمــة أو أيــة ســلطة أخــرى يقــد
وزيــر العــدل معلومــات عــن القــانون األجنــيب) .كمــا نصــت املــاد ( )6مــن جمموعــة القــانون الــدويل ارــاص
النمساوي لعا  2939عل أن (جي أن يبح عن القانون األجنيب تلقائيا.)...
وكـ لك املــاد ( )1مــن جمموعــة القــانون الــدويل ارــاص الرتكــي ،واملــاد ( )2/24مــن جمموعــة القــانون
الــدويل ارــاص السويســري لعــا  ،2938واملــاد ( )3مــن القــانون الــدويل الرومــاين لعــا  ،2991وامل ـاد
( )2/26مــن القــانون الــدويل ارــاص االيطــايل لعــا  )98(.2995ه ـ ه الق ـوانن كلهــا أكــدت عل ـ إل ـ ا
القاضــي ابلبحـ عــن مضــمون القــانون األجنــيب مــن تلقــاء نفس ـ  ،وعــد جـواز تنصــل مــن ذلــك ،إال إذا
اســتحال عمــال الوصــول إىل بيــان مضــمون القــانون الواج ـ التطبي ـ  ،وأثبــت ذلــك يف حنم ـ وأوضــح
بتسبي كا و .
الفرع الثالث :د ر ال اضي يف تفسري ال ا ون ا جنيب
ال ينفــي إلعمــال القــانون األجنــيب النشــف عــن أحنام ـ والوصــول إىل فهــم لقواعــده ،فقــد ينتنــف
تلك القواعد بعــض الغمــوض يصـع علـ القاضـي الـوطين فهمهـا ،والـربط بـن حقيقـة األثـر القـانوين le
 dispositiveيف القاعــد القانونيــة األجنبيــة والفــرض يف املســألة املعروضــة أمام ـ ( .)99والس ـؤال ال ـ ي ي ــار
 - 93د .غال علي الداودي ،د .حسن حممد اوداوي -املصدر الساب .119 ،
 - 98د .عناشة حممد عبد العال -تنازع القوانن ،دراسة مقارنة ،املصدر الساب  ،ص .289
 - 99د .عنايت عبد احلميد -املصدر الساب  ،ص .129
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هنــا ،هــل يقــو القاضــي الــوطين بتفســري القــانون األجنــيب بــنفس األســلوب ال ـ ي يتبع ـ يف تفســري قانون ـ
الوطين ،أ جي علي أن يتب األسالي واملعايري املتبعة يف القانون األجنـيب امل ـت نفسـ ...ق وهـل حيـ
ل ممارسة الرقابة عل دستورية القـانون األجنـيب امل ت ...قوبعـد هـ ا هـل حيـ انمـة التمييـ أن تبسـط
واليتها عل تفسري القانون األجنيب امل ت  ،أ ه ا األمر مـرتوك انمـة املوضـوع وحـدها...ق سـنحاول
اإلجابة من خالل النقطتن التاليتن:
ا ال /د ر ال اضي يف الرفسري
ابلتأكيد أن للقاضي املعروض علي الن اع دورا يف عملية التفسري ،فهو من حية ملت ابحرتا القانون
األجنيب يف جمموع (قواعده العرفية ،حلول القضائية) ،بل علي أن يعي جو ذلك القانون ،يفهم وخيرج
مـن النطــا الـوطين وين ــر إىل القـانون األجنــيب كمـا يـراه قاضـي  .وهــو مـن حيــة أخـرى أمــن علـ احـرتا
قواعد التفسري األصلية املستقر  )211(،ومقتض ذلك:
أوال /أن للقاضــي ســلطة تقــدير التفســري الـ ي يقدمـ األطـرا أو اربــري ،فريفضـ إن كــان يســتند إىل
قضـاء أو فقـ مهجـور ،أو كـان تفسـريا واسـعا ال حتتملـ قواعـد القـانون األجنـيب .كمـا أنـ ال يتقيـد ابتفـا
ارصو عل تفسري معن ما دا قد أوضح ذلك بتسبي كا و (.)212
اثنيا /أن علي أن ال خيرج من تفسريه عما هو مستقر يف التطبيقات القضائية األجنبيـة ،وال يسـو لـ
االستناد إىل حنم بعين حبجة أن يقرر مـا ينبغـي أن ينـون ،أو أيخـ بتفسـري غـري رائـ مازالـت تتضـارب
بشــأن األحنــا أو صــادر عــن هيئــة أو جهــة إداريــة أجنبيــة غــري خمولــة حـ التفســري .وإذا كانــت القاعــد
األجنبيــة م تتعــرض بعــد لتفســري وتطبي ـ قضــائي ،الت ـ القاضــي الــوطين بتفســريها عل ـ النحــو ال ـ ي كــان
سيفسرها ب القاضي األجنيب ،حس قواعد التفسري األجنبية ،وكما قررت اانمة الدائمة للعدل الـدويل
يف قض ــية الق ــروض الربازيلي ــة ع ــا  ،2919عل ـ أن ـ (ل ــيس هن ــاك حم ــل ال عط ــاء الق ــانون ال ــوطين واج ـ
التطبيـ معــو آخــر غــري ذلــك الـ ي يعطيـ لـ القضــاء)( .)211وهـ ا القـرار يــدل إذا كــان القــانون األجنــيب
غامض ــا ،وج ـ أن يفس ــر ذل ــك الق ــانون طبق ــا لقواع ــد ومب ــادئ التفس ــري املعم ــول هب ــا يف الن ــا الق ــانوين
األجنيب .وعل ه ا النه يسري القضاء الفرنسي والسويسري واالننلي ي واالسـرتايل والبلجينـي واملصـري
والعراقي(.)217
اث يا /رقابة احملكمة الو نية عل دسرورية ال ا ون ا جنيب
الرقابة عل دستورية القوانن عموما ،هي وسيلة للتأكد من صحة التشري شنال وموضوعا .واألصل
أن ال تنــون اجلهــة الــي تقــو هبـ ه الرقابــة هــي نفــس الســلطة الــي تضـ قواعــد التشـري  ،ن ـرا ملــا يتســم بـ
 - 211د .أشر وفا حممد -املصدر الساب  ،ص .183
 - 212د .غال علي الداودي ،د .حسن حممد اوداوي -املصدر الساب  ،ص .123
 - 211د .هشا علي صاد  -مرك القانون األجنيب أما القضاء الوطين ،املصدر الساب  ،ص.299
( - 217عندما عرضت قضية زواج البنت االننلي ية من عراقي أما حمنمة عراقية ،وتقرر حينها تطبي القانون االننليـ ي فيهـا،
استدعت اانمة العراقية املستشار القانوين يف السفار الربيطانية ببغداد لبيان حنم القانون االننلي ي يف القضية).
 -أن ر د .غال علي الداودي -القانون الدويل اراص األردين ،املصدر الساب  ،ص.145
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القضاء مـن اسـتقالل وحيـاد ون اهـة .لـ ا قـد تتم ـل هـ ه الرقابـة يف امتنـاع اانمـة مـن تطبيـ القـانون غـري
الدستوري شنال أو موضوعا ،وقد تشمل الرقابة وقـف العمـل بـ  ،ورقابـة دسـتورية القـوانن مقـرر للقضـاء
النروجيي ورومانيا والربتغال وكندا وسويسرا والوالات املتحد األمرينية(.)216
أما يف فرنسا فقد جرت حمنمة النقض عل رفض بسط رقابتها عل تفسري القانون األجنيب ،حبسبان
أن مسألة التفسري هي مـن اختصاصـات قضـا املوضـوع .وهـ ا يتماشـ مـ مـ ه اانمـة التقليـدي يف
رفضـها الرقابـة علـ إعمـال القـانون األجنـيب بوجـ عـا  ،غـري أن تلـك اانمـة قـد أدركـت م الـ موقفهـا،
فأجــازت اســت ناءا مقتضــاه قبــول الطعــن يف أحنــا املوضــوع الــي ختط ـ خطــأ واضــحا يف تفســري القــانون
األجنيب وفهم أحنام  ،مبا يؤدي إىل مسخ مضمون وتشوي معناه الواضح(.)215
أمــا يف مصــر ،أن مقتض ـ القــول بفــرض حمنمــة الــنقض رقابتهــا عل ـ إعمــال قاعــد التنــازع وتطبي ـ
القــانون األجنــيب ال ـ ي ختتــاره ،امتــداد تلــك الرقابــة إىل تفســري ذلــك القــانون مــن جان ـ قضــا املوضــوع،
لالرتباط الوثي بن تفسري القانون وت طبيق  ،بل إن ارطأ يف تفسري القانون األجنـيب هـو يف حقيقتـ خطـأ
يف إعمــال قاعــد اإلســناد ،وقواعــد اإلســناد مــن القواعــد الوطنيــة الــي ختضـ تطبيقهــا وتفســريها دون أدا
شك لرقابة حمنمة النقض(.)214
أما يف العرا ذه بعض الفق ( ،)213إىل أن البد من تفسري القانون األجنيب امل ت يف ه ه احلالة
ب ــنفس األس ــلوب الس ــائد يف الن ــا الق ــانوين لدول ــة الق ــانون األجن ــيب امل ــت ول ــو أحت ــدت أو تش ــاهبت
نصوصـ ـ مـ ـ نص ــوص ق ــانون القاض ــي .ألن حرفي ــة النص ــوص يف دول خمتلف ــة ال تع ــين يف مجيـ ـ األحـ ـوال
إحتادها يف املعو واملضمون .فقد ينون لل رو التارخيية وطر الرقابة القضائية أثر يف إسبا معو خاص
للــن يف دولــة خيتلــف عمــا هــو علي ـ يف ن ـ يشــاهب يف دولــة أخــرى ،ممــا جي ـ التمســك مبعــو القــانون
األجن ــيب امل ــت كم ــا ه ــو مطب ـ يف دولت ـ  ،للوص ــول إىل املع ــو ال ـ ي يقص ــده مش ــرع يف بل ــده وزمن ـ .
فاملشرع عندما يـن يف قواعـد اإلسـناد الوطنيـة علـ تطبيـ قـانون أجنـيب ،يريـد بـ لك حقيقـة إتبـاع نفـس
احللول القانونية السائد يف دولـة هـ ا القـانون ،ألن القاعـد القانونيـة ال تعـين الـن القـانوين وحـده ،وإمنـا
تتضمن مبادئ واُاهات وتفسريات خاصة هبا وال بد من الرجوع إليها كنل.
أما ابلنسبة لرقابة حمنمة التميي يف العرا  ،فقد خيتلف الوض فيما إذا ين ر للقانون األجنيب امل ت
كمجرد واقعة أو كقانون مل ( . )218وقد بينا سابقا أن الفق والقضاء يعتـرب القـانون األجنـيب مب ابـة واقعـة،
وابلتــايل ال خيض ـ عندئ ـ القـرار الصــادر مبقتضــاه يف النـ اع مــن حمنمــة املوضــوع الوطنيــة امل تصــة للتميي ـ
لــدى حمنمــة ا لتمييـ يف الع ـرا  ،ألن قـرار حمنمــة الدرجــة األوىل يف الوقــائ يعــد لائيــا غــري خاض ـ لرقابــة
وتدقي حمنمة التميي  ،لنون يدخل ضمن السلطات التقديرية لقاضي املوضوع.
 - 216د .غال علي الداودي -املصدر نفس  ،ص .131
Battiffol (h) et Lagard (p): op. cit. p.259 - 215
 - 214د .ع الدين عبد هللا -القانون الدويل اراص ،ج ،1املصدر الساب  ،ص .154
 - 213د .غال علي الداودي ،د .حسن حممد اوداوي -املصدر الساب  ،ص .128
 - 218د .غال علي الداودي ،د .حسن حممد اوداوي -املصدر نفس  ،ص .119
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العدد10 :

ويف رأينا جي إخضاع تفسري وتطبي القانون األجنيب امل ت يف مجي األحوال لرقابة وتدقي حمنمة
التميي ـ  .شــأن يف ذلــك شــأن القــانون الــوطين لامــا ،ألن مهمــة حمنمــة التميي ـ هــي اااف ــة عل ـ وحــد
التفسري واحللول وسالمة تطبي القانون ،وأن فهمها لقصد املشرع يف القانون األجنيب امل ت  ،قد ينون
أك ر من فهم القاضي املنفرد ،بسب اررب الطويلة املتوفر لدى أعضائها ،وألن القاضي الوطين قد يهمل
التحري عن القـانون األجنـيب امل ـت وتفسـريه إذا كـان يعلـم مسـبقا أن قـراره يعـد ابات وغـري قابـل للطعـن،
ويف ه ا ضرر حمق لصاح احل وخمالفة لرو العدالة وقواعد اإلسناد الوطنية الي أمرت بتطبي القانون
األجنــيب امل ــت  .وعليـ فـ ن قـرار القاضــي العراقــي يف تفســري وتطبيـ القــانون األجنــيب امل ــت جيـ أن
خيض لتدقي حمنمة التميي العراقية ،إذا كان القرار قد بين عل خمالفة ألحنـا هـ ا القـانون أو خطـأ يف
تطبيق أو عي يف أتويل حماف ة عل سالمة تطبيق  ،شأن شأن القانون العراقي لاما.
الخاتمة
يف لاية ه ا البحـ حنـاول أن نقـد اسـتنتاجات الـي توصـل وـا البحـ  ،مـ اإلشـار إىل التوصـيات
ال ــي مين ــن أن تس ــاهم يف تع ــديل الق ــانون امل ــدين العراق ــي رق ــم  61لس ــنة ،2952وجعله ــا تس ــاير التط ــور
احلاصل يف جمال القانون الدويل اراص ،وخاصة قواعد اإلسناد ،وابلشنل التايل-:
-2
-1
-7
-6
-5
-4
-3

أوال /االستنتاجات-:

انعدا السلطة الدولية الي مينن أن تنهض مبهمة وض تن يم موحد ،أو قواعد موضوعية حلنم ه ه
العالقات القانونية املشوبة بعنصر أجنيب .ك لك عد ميل الدول لاللتـ ا أو التقيـد ابتفاقيـات دوليـة
تقد ذلك التن يم.
رفض اإلحالة بشنل مطل من قبل املشرع العراقي عل وف املاد ( )2/72مدين غري سليم.
يف نط ــا العق ــود الدولي ــة اراص ــة تن ــون لألط ـرا حري ــة يف اختي ــار الق ــانون ال ـ ي حين ــم عالق ــتهم
التعاقدية ،ولنن ه ه احلرية مقيد بوجود صلة بن العقد والقانون امل تار.
يف جمال األضرار البيئية خاصة م انتشار ظاهر الطمر للمواد املشعة أو النووية ،فعاد ينون القانون
الواج التطبي  ،هو القانون املشرتك للطرفن سواء كان قانون املوطن أو قانون اجلنسـية ،وقـد يطبـ
قانون القاضي املعروض علي الن اع.
التـ ا القاضــي بتطبيـ قاعــد اإلســناد وتطبيـ القــانون األجنــيب الـ ي تشــري ابختصاصـ  ،معلـ علـ
شرط لسك ارصو لحنا ه ا القانون.
القاضي العراقي ال يطب القانون األجنيب بوصف قانو  ،بل ابعتباره جمرد وقائ  ،ل ا ال يلت ابلركـون
إلي ويطبق من تلقاء نفس  ،وعل املت اصمن التمسك ب واثبات مضمون .
للقاضــي العراقــي ســلطة تقديريــة يف التفســري ال ـ ي يقدم ـ األط ـرا أو اربــري ،فيمــا يتعل ـ ابلقــانون
األجنيب الواج التطبي  ،فريفض إذا كـان يسـتند إىل قضـاء أو فقـ مهجـور ،أو كـان التفسـري واسـعا
ال حتتمل قواعد ه ا القانون.
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 -8مبــا أن القضــاء العراقــي يتعامــل مـ القــانون األجنــيب ابعتبــاره واقعــة ،وابلتــايل خيــرج واحلــال كـ لك مــن
رقابة حمنمة التميي وال حي الطعن ب لك أمامها.
-2
-1
-7
-6
-5
-4
-3
-8

ثانياً /التوصيات-:

التأكيد عل الت ا القاضي العراقي إبعمال قاعد اإلسناد من تلقاء نفسـ  ،وتطبيـ القـانون األجنـيب
إذا كان هو الواج التطبي  ،دون حاجة لتمسك ارصو لحنا ه ا القانون.
إل ا اااكم ابلبح يف مضمون القانون األجنيب الواج التطبي  ،وعد جواز تنصل من ذلك ،إال
إذا استحال علي وأثبت القاضي ذلك يف حنم وأوضح بتسبي كا و .
نرى يف حالة حتق األضرار البيئية ،ضرور البح عن القانون األصلح للطر املضرور وتطبيق عل
الن اع ،ألن أقرب لتحقي العدالة.
عل ـ القاضــي أن ال خيــرج يف تفســريه عمــا هــو مســتقر يف التطبيقــات القضــائية األجنبيــة ،وأن يلت ـ
بتفسريه عل النحو ال ي كان سيفسره هبا القاضي األجنيب.
ضــرور إخضــاع تفســري وتطبي ـ القــانون األجنــيب امل ــت يف مجي ـ األح ـوال ،لرقابــة وتــدقي حمنمــة
التميي يف العرا  ،شأن شأن القانون الوطين لاما.
كان من االوف أن يتبو املشرع العراقـي موقفـا أك ـر مرونـة ،ويقـرر رخصـة األخـ ابإلحالـة كلمـا بـدأ
ذلك مالئما ابلن ر للمصاو الوطنية ،خاصة ابلطر املسلم يف قضاا األحوال الش صـية ،وكـ لك
لصاو عقود التجار الدولية ،ل ا نقرت تعديل املاد ( )72مدين وجعلها هب ا االُاه.
نقــرت حــال ختيــريا مقتضــاه أنـ ينفــي أن تتــوفر األهليــة لــدى املوصــي وقــت إبـرا الوصــية ،فــأن كــان
قـ األهليــة يف ذلــك الوقــت وصــار أهــال وقــت الوفــا  ،فــأن وصــيت تنــون صــحيحة ،لـ لك نقــرت
تعديل املاد ( )2/17مدين وجعلها هب ا االُاه.
أما أهلية املوص ل لتلقي الوصية ،فهـي ختضـ لقـانون الدولـة الـي ينتمـي إليهـا وقـت قبـول الوصـية،
ألن القبول عمل قانوين يل صاحب وجود األهلية وقت القيا بـ  ،ومبـا أن الوصـية تنـون الزمـة بعـد
ال ــموت (املوصي) ،ل لك نقرت أمنانية القبول بعد وفا املوصي ،وتعديل املاد ( )17مدين إبضافة
فقر اثل ة تن عل ذلك.
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Insurance contract on the plane (acomparative study)
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حسنين مكي جودي

Summary
Represents aviation the most important form of exploitation of air space,
the story of man with flying longer depiction Typically this conflict
experienced with the forces of nature have enticed him dream of imitating
birds in flight has his right at first that I think the aviation What Alaspahh in
the air and help him wings to swim, buthe managed after a bitter struggle
and great sacrifices that roam the air space using a high-speed vehicles
capable of carrying large weights, but he exceeded the atmosphere to run
the discovery of outer space.
With the discovery of aviation and its development proceeded human to
be exploited economically and came with a wide range of international
trade and the need for movement of people across the state or across the
provinces of a single state showed the importance of aviation due to its
plane of the ability to carry people and stuff and super speed that makes it
more transportation speed and as a result of the evolution of trade
Environment air by plane appeared insurance system on the aircraft as a
tool to reduce the impact of financial dire consequences when a plane
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accident of aviation accidents, which in some cases may cause damage to
third parties or passengers, or of whom were und\er the command of the
air carrier. and make it worse that activity Air requires financial investments
huge including eighths of aircraft and various hardware and wages of
personnel and training which makes the financial burden borne by the
investor plane grave when a plane disaster specific as well as meet the
compensation to those caused their aircraft damage. Therefore this
insurance did not flourish only with the evolution of technology (industry
aircraft) and this is what can be seen in the wake of the Second World War
as there was directed largely to insurance until he became necessities of
good governance for transportation projects and became insurance prevail
in securing the fuselage and insurance against damage to third parties on
the surface of the earth, as well as damage caused to passengers and
those affecting users of the carrier air. could be argued that one of the
reasons that led us to choose this topic lack of depth searching Multi
writings.
Insurance on the plane and how to compensate for damage caused by
aircraft to third or passengers etc.., As well as the absence of explanations
of the Aviation Act Iraqi and found they are rare, which led us to discuss
the issue and find out how to join Iraqi law.

المقدمة
مي ل الطريان اهم صور من صـور اسـتغالل الفضـاء اجلـوي فـان قصـة االنسـان مـ الطـريان تعـد تصـويرا
 و بعد كفـا مريـر،منوذجيا ل لصراع ال ي يعيش م قوى الطبيعة فلقد راوده حلم تقليد الطيور يف طريالا
وتضحيات مجة استطاع ان جيوب الفضـاء اجلـوي مسـت دما مركبـات ذات سـرعة فائقـة وقـادر علـ محـل
. بل ان ُاوز الغال اجلوي لي وض جمال اكتشا الفضاء ارارجي، أثقال كبري
 وجــاء ذلــك مـ اتســاع نطــا،ومـ اكتشــا الطـريان وتطــوره شــرعت البشـرية اىل اســتغالل اقتصــادا
املبادالت الدولية وضرور انتقال االش اص عرب الدول او عرب اقاليم الدولة الواحـد ظهـرت اتيـة الطـريان
ملــا تتميـ بـ الطــائر مــن القــدر علـ محــل االشـ اص واالشــياء والســرعة الفائقــة الــي ُعلهــا اك ــر وســائل
وحىت االن،  ونتيجــة للتطــور التجــاري للبيئــة اجلويــة بواســطة الطــائر هب ـ ا الشــنل الس ـري،االنتقــال ســرعة
وضـعت شــركات التــامن واعـاد التــامن امــا حتـدات كبــري ل هــور اخطـار جديــد غــري معروفـة ســابقا ممــا
.استدع اجراء صياغات جديد يف واثئ التأمن
من هنا فان اتمن الطريان مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور الطـريان املـدين والعامـل الـ ي سـاعد علـ تطـوره
 حيـ ان التــامن قبــل احلــرب العامليــة ال انيــة م يـ كر اال بعــض األغطيــة التأمينيــة،كــان الطـريان العســنري
. ال ال وحتطم الطائر
الي تغطي مسؤولية الش
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يف البداية كان أتمن الطائر يعتمد عل املعرفة الفنية للمنتت عنـدما كانـت الطـائرات صـغري لـ لك
كانت شركات التامن تلجأ اىل التعاون يف سبيل أتسيس جممعات او وحدات مت صصة ألجراء التامن،
وكـان أول هـ ه اجملمعـات يف لنـدن عـا  2972وتسـم ( avshoin company insurance limited
 )Britishاذ ان اتم ــن الط ـريان ي ــتم ع ــن طريـ ـ ه ـ ه اجملمع ــات وت ــاله بع ــد ذل ــك أتس ــيس االحت ــاد الع ــري
للتامن ،ولعل من أفضل الواثئ الي صدرت هي الوثيقة الي تصدرها شركة  Lloydsللتامن.
وألتية التامن عل الطائر بدأ مست مروا الطائرات ابلتأمن كأدا للحد من اآلاثر املالية البالغة السوء
الــي ترتت ـ عنــد تعــرض الطــائر حلــاد مــن ح ـواد الط ـريان ،والــي يف بعــض األحيــان قــد تلح ـ اض ـرارا
ابلغري او ركاب الطائر او من كان منهم حتت امر الناقل اجلوي.
وي يد األمر سـوءا ان النشـاط اجلـوي يتطلـ اسـت مارات ماليـة ضـ مة منهـا ا ـان الطـائرات واألجهـ
امل تلفــة و اجــور العــاملن وتــدريبهم ممــا جيعــل الع ـ ء املــايل ال ـ ي يتحمل ـ مســت مر الطــائر جســيما عنــد
تعرض الطائر لنارثة معينة وك لك الوفاء ابلتعويضات اىل من احلقت هبم الطائر إضرارا.
ولـ ـ لك ف ــان هـ ـ ا الت ــامن م ي ده ــر اال مـ ـ تط ــور التننولوجي ــا (ص ــناعة الط ــائرات) ،وهـ ـ ا م ــا مين ــن
مالح تـ يف إعقـاب احلــرب العامليـة ال انيـة ،اذ كــان هنـاك توجـ كبــري اىل التـامن حـىت صــار مـن ضــرورات
اإلدار احلســنة ملشــروعات النق ــل ،وأصــبح التــامن يع ــم اتمــن جس ــم الطــائر والتــامن ض ــد األض ـرار ال ــي
تصــي الغــري عل ـ ســطح األرض ،وك ـ لك األض ـرار الــي تصــي الركــاب وتلــك الــي تصــي مســت دمي
الناقل اجلوي.
وهن ا مينن القول ان من األسـباب الـي دفعتنـا اىل اختيـار هـ ا املوضـوع عـد وجـود كتـاابت معمقـة
تبح ـ موضــوع التــامن عل ـ الطــائر وكيفيــة التعــويض عــن اإلض ـرار الــي تس ـببها الطــائر للغــري او ركاهبــا.
وك لك عد وجـود شـروحات لقـانون الطـريان العراقـي رقـم  268لسـنة  2936املعـدل ،وان وجـدت فهـي
در ممــا دفعنــا اىل حبـ املوضــوع ومعرفــة كيــف نضــم القــانون العراقــي عمليــة التــامن علـ الطــائر  .ألجــل
حتقيـ أهــدا البحـ  ،مت اعتمــاد أســلوب الدراســة املقارنــة بــن التقنينــات املدنيــة وغريهــا علـ ان ينــون
القانون العراقي هو األصل ال ي ننطل من يف أجراء املقارنة.
وهن ا يعد عقد التأمن عل الطائر وسيلة مهمة وخطـري  ،للحـد مـن اآلاثر املاليـة البالغـة السـوء الـي
قد تصي الطائر عند تعرضها حلاد من حواد الطريان ال ي قد يؤدي اىل تعرض ركاهبـا او الغـري اىل
إضرار مادية ومعنوية.
اضــافة ل ـ لك ف ــأن النشــاط اجلــوي يتطل ـ مــن الناقــل اجل ــوي اســت مارات ماليــة ض ـ مة منهــا أ ــان
الطـائرات واألجهـ امل تلفــة ممــا جيعــل العـ ء املــايل ملسـت مر الطــائر جســيما خاصــة عنــد تعرضــها حلــاد
معن وإضافة اىل ما يتحم ل من تعويضات تدف اىل من أحلقت هبم الطائر ضررا .وعلـ الـرغم مـن ذلـك
فــأن عقــد الت ــأمن عل ـ الطــائر م ي ه ــر اىل حي ـ الوجــود الق ــانوين اال بعــد احلــرب العاملي ــة ال انيــة حي ـ
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أصـبحت احلاجـة ملحــة للتـأمن علـ الطــائر نتيجـة ل هــور انـواع خمتلفـة مــن الطـائرات ممـا ي ــري الن ـري مــن
االشناالت والن اعات عل مستوى نشاط النقل ال ي تؤدي الية تنفي االلت امات املرتتبة عل ذلك.
اذ أصــبح التــأمن يشــمل جســم الطــائر والتــأمن ضــد األض ـرار الــي تصــي الغــري عل ـ ســطح االرض
وك لك تلك الي تصي الركاب ومست دمي الناقل اجلوي.ل لك يتوج علينا معرفة ماهية عقد التأمن
عل الطائر ،ومعرفة ات ه ا العقد ومن مث معرفة من املل ابلتـأمن علـ الطـائر لـ ا سـو نقسـم هـ ا
البح ـ اىل ثالث ــة مطال ـ س ــنبح يف املطل ـ األول تعري ــف عق ــد الت ــأمن عل ـ الط ــائر وس ــنبح يف
املطل ـ ال ــاين ــات عقــد التــأمن عل ـ الطــائر ومــن مث ســنتناول يف املطل ـ ال ال ـ النطــا الش صــي
لاللت ا ابلتأمن عل الطائر .
المطلب االول :تعريف عقد التأمين على الطائرة
يالحــظ وحب ـ  ،ان التش ـريعات ومنهــا التش ـري العراقــي م تض ـ تعريف ـا لعقــد التــأمن عل ـ الطــائر وامنــا
اكتف واضعوا النصوص القانونية يف جمال النقل عموما إبيراد نصوص ضمن نصوص القوانن املدنية تن م
عقود التأمن بصور عامة.
وقد سار عل ه ا النه املشرع العراقي حيـ اكتفـ بـدوره بـ كر بعـض النصـوص يف القـانون املـدين
العراقي من املاد ( )987اىل املاد ( ،)992تـن م أحنـا التـأمن بصـور عامـة يبـد ان عـد ذكـر املشـرع
لتعريف لعقد التأمن عل الطائر اليعد قصورا ،بل ان اراد ب لك أحالـة األمـر اىل فقهـاء القـانون بعـد ان
ذكر بعض النصوص اراصة ابلتأمن عل الطائر يف قانون الطريان املدين العراقي.
وحي ـ ان التعريــف حيتــاج اىل حب ـ وإملــا كــايف ابملوضــوع مــن اجــل حتديــد األســس القانونيــة والفنيــة
للتأمن ،ل لك فان املشرع ترك أمر التعريف اىل فقهاء القانون بعد ان وض قاعد عامة يف املاد ()987
من القانون املدين العراقي املقابلة للماد ( )363من القـانون املـدين املصـري و املـاد ( )911مـن القـانون
املدين األردين حي جاء فيها (2ـ التأمن عقد ب يلت املؤمن ان يؤدي اىل املؤمن ل اواىل املستفيد مبلغا
او ايـراد ماليــا او اي عــوض مــايل أخــر يف حالــة وقــوع احلــاد املــؤمن ضــده ،وذلــك مقابــل أقســاط او أيــة
دفعة مالية يؤديها املؤمن ل ).
بـ لك يتضــح ان املشــرع العراقــي م يتعــرض للعالقــة الــي تـربط املــؤمن ابملــؤمن لـ اي انـ اخـ ابجلانـ
القــانوين وأتــل اجلان ـ األخــر ،اي اجلان ـ الفــين وحقيقت ـ الرابطــة بــن الط ـرفن ،ال ـ ي اليقــل أتيــة عــن
اجلان القانوين فلنل منهما خصائ لي ه عن األخر.
لغــرض الوقــو عل ـ ماهيــة عقــد التــأمن عل ـ الطــائر البــد لنــا مــن البح ـ يف ماهيــة التــأمن عل ـ
الطائر لغة واصطالحا ومن مث التعرض لتعريف الطائر ل لك سنقسم ه ا املطل عل فرعن متعاقبن يف
فرع اول :ماهية عقد التأمن عل الطائر ويف الفرع ال اين تعريف الطـائر ذاهتـا لإلحاطـة ابلوسـيلة املالئمـة
يف هن ا تعاقدات.
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قبل اروض يف ماهية عقد التأمن علينا ان نعر ماذا تعين كلمـة التـأمن يف اللغـة فالتـأمن مصـدر ل ـ
ِّ
يؤمن أتمينا ،وماد ه ه النلمة (وهي اوم وامليم والنون)(.)7
(أمن) يقال ّأمن ّ
ّ
ِّ
استأمنو ُ ،وقـد
األمنوةُ :ض ّد اريانة ،وقد أمن ،
(كسمع ) ،و ّأمنو ُ أتمينا ،وائوـتو ومنو و و
و اتيت مبعو األمانوةُ ،و و
و ُ ()6
أمن (كنر ) ،فهو أمن وأ َُّما خن( ،كرَّمان) :مأمون ب ثقة.
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()5
نفس .أمن… اطمأن وم خيف.
وعل ه ا فالتأمن يف اللغة :هو استبعاد ارو وزرع ال قة او االطمئنان يف القل .
اما يف االصطال في عريف عقد التأمن عل الطائر لن (عقد يلـ بـ املـؤمن بتعـويض املـؤمن لـ عـن
الضرر ال ي يلح ب عند تعرض واسطة النقل اجلوي والك حقيقي وه ا مقابل االقساط الي تـدف مـن
()4
قبل املؤمن ل عل ان ال يتجاوز التعويض قيمة االشياء اوالنة).
اوقــد ي عــر ابن (عقــد يلتـ بـ املــؤمن بتعــويض املــؤمن لـ (املســت مر) عــن الضــرر الـ ي يلحـ بـ مــن
جراء حواد الطريان مقابل دفـ القسـط املتفـ عليـ علـ ان اليتجـاوز التعـويض قيمـة االضـرار املتحققـة
()3
من حتق ارطر املؤمن من ).
وقد يعر لن (عقـد يعقـده مالـك الطـائر او مشـغلها ضـد اخطـار فقـد وتلـف الطـائر ومبوجـ هـ ا
العقــد يتعهــد املــؤمن حس ـ اختيــاره بتعــويض اواســتبدال او اصــال ماحيــد للطــائر مــن اض ـرار ماديــة
()8
بسب اخطار الطريان اضافة اىل تعويض كل من تضرر من احلاد ال ي اصيبت ب الطائر ).
عل الرغم مما ورد من تعريفات لعقد التأمن عل الطائر  ،اال الا م تبن ماهية ه ا العقد وه ا يعود
اىل ان التشريعات املقارنة ،ومنها قانون الطريان املدين العراقي م تتطر اىل وض تعريف لعقد التأمن عل
الطائر حي انص اهتمامهـا ابجملـالن الـربي والبحـري متناسـن بـ لك اجملـال اجلـوي ،علـ الـرغم مـن انـ
اليقل ات ية عنهما من حي الصفة الدولية للنقل اجلوي وجسامة االخطار الي تتعرض وا الطائر  .ولنن
اغل شـركات التـأمن أت التـأمن علـ الطـائر  ،وذلـك لعـد امنانيـة حتديـد ارطـر اجلـوي ال مـن حيـ
احتمالية وقوع و ال مـن حيـ جسـامت  ،وهـ ا جيعـل مـن العسـري علـ شـركات التـأمن حسـاب امل ـاطر

 - 7ان رحممد بن اي بنر الرازي.خمتار الصحا  ،دار الرسالة ،النويت ،2987صـ ـ ـ .14
 - 6ان ر حممد الدين حممد بن يعقوب،الفريوز اابدي،القامول اايط ،دار احلدي القاهر صـ ـ.36
 - 5ان ر ابن من ور،لسان العرب،بريوت لبنان ،دار احياء الرتا العري ،ج،1ص ـ ـ .25
 - 4ان رد.اك ـ ــر املني،االعم ـ ــال القانوني ـ ــة الـ ـ ـوارد علـ ـ ـ الطائر ،الت ـ ــأمن علـ ـ ـ الط ـ ــائر حبـ ـ ـ منش ـ ــور يف جمل ـ ــة الدراس ـ ــات
القانونية،منشورات احلليب 1114ـ1118ص ـ .299
 - 3ان ر د.هاين دويدار ،.التأمن اجلوي سلسلة حبو قانونيـة اجلديـد يف جمـال التـأمن والضـمان يف العـام العـري 1114،ص ـ ـ
222ـ.225
 - 8ان ر د.مخيس خضر ،تطور التشري املصري يف ميدان النقل اجلوي،حب منشور يف جملة القضاء العدد  14ص ـ2ـ.1
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اجلوية الي تتعرض وا الطائر واملبالج الي تلت بدفعها كتعويضات وه ا اىل احجا اغل شركات التأمن
()9
عن قبول تغطية امل اطر الي تتعرض وا الطائر .
ولنــن ه ـ ا الواق ـ م يب ـ عل ـ مــاهو علي ـ اذ كــان لالتفاقيــات واملعاهــدات دور يف معاجلــة القصــور،
ومنهــا معاه ـد وارس ـو لعــا  ،2919وك ـ ا صــناعة الطــائرات بعــد احلــرب العامليــة ال انيــة وظهــور طــائرات
عمالقـة تفــو ســرعتها الصــوت ،واصـبح النــال اك ــر اســتعماال وـ ه الواسـطة ممــا دفـ شــركات التــأمن اىل
قبــول تغطيــة االخطــار الــي تتعــرض وــا الطــائر  ،وه ـ ا بــدوره دف ـ الناقــل اجلــوي الب ـرا عقــد الت ـأمن عل ـ
الطائر للت ل مـن املسـؤولية الـي ترتتـ علـيهم عنـد تعـرض الطـائر حلـاد مـن حـواد الطريان.وذلـك
الن الطــائر بتعرضــها حلــاد ما،فانـ قــد يســب اضـرار الحصــر وــا فهـ ه االضـرار التقتصــر علـ الطــائر
فحسـ بــل تشــمل الركــاب والغــري والبضــائ اامولــة عليهــا .ومـ ذلــك فــأن التــأمن علـ الطــائر يشــمل
أتمن جسم الطائر مبا في من االجه االضافية واالدوات االحتياطية ،ودعامتها االمامية وارلفية وال يل
وكافــة االجهـ االخــرى ،اضــافة اىل ذلــك فانـ يشــمل أتمــن املسـؤوليات املدنيــة املرتتبــة مــن اصــابة الطــائر
بضرر ال ي قد يؤدي اىل اصابة الركاب او البضائ او مست دمي الناقل اجلوي .وهن ا ايت التأمن عل
الطائر عل اسال من القيمة املتف عليها ( )Agreed valueاي قيمة التعويض من بداية التـأمن ولـيس
من وقت وقوع احلاد  ،اي ان هناك احنرافـا عـن مبـادىء التـأمن العـا اال اذا كانـت القيمـة املتفـ عليهـا
مساوية للقيمة السوقية للطائر وقت وقـوع احلـاد  .وهـ ا مـايرف طـاب الغـرر يف عقـود التأمن.عمومـا ممـا
ي ري االشنال الشرعي حول االحتمالية الواضحة و هن ا عقود قد تقرتب من عقود املقامر والرهان لعد
معرفة حقيقة ونطـا ومقـدار االلت امـات املتقابلـة بـن الطـرفن اىل حـن وقـت وقـوع ارطـر ولنـن بتحديـد
اقيا التعويض مقدما ،وهن ا جند االقساط ،منها مايدف مقدما فضال عن حتديد زمان نفاذ عقد التأمن
عل الطائر  ،فان ذلك وابلضرور سيجعل من العقد عقدا حمدد االلت امات اليشوب االحتمال واملقامر .
وه ـ ا و يعتقــد الــبعض عمومــا ان أتمــن الطــائر خيتلــف عــن أتمــن االم ـوال ،الســب ان مبلــج أتمــن
()21
الطائر قد يتف علي مقدما كما ذكر  ،وهو ما يشنل التعويض عند وقوع ارطر املؤمن من
لنن قد يوج النقد اىل ه ا التوج حبجة ان لو كان مبلج التـأمن متفقـا عليـ منـ البدايـة فـال حاجـة
ال برا عقد التأمن الن ه ا املبلج قد حدد مهمـا كانـت قيمـة االضـرار ،وهـ ا يتنـاىف مـ عقـد التـأمن ذو
الصفة االحتمالية ،ل لك مينن القول ابن الخيتلف عن عقود التأمن العامـة اال يف بعـض ارصـائ الـي
خيت هبا عن غريه من العقود رصوصية حمل التأمن ،يبد ان ه ا النقد الينهض بل هنالك حاجة ملحة
لرفـ طــاب االحتماليــة الغــرر مـن هنـ ا تعاقــدات تتعلـ ابلنشـاط التجاري.ويشــمل التــأمن كافــة االخطــار

 - 9ان ر د.طال حسن موسـ ،الن ا ارـاص ملسـؤولية الناقـل اجلـوي وقـانون التجـار رقـم  269لسـنة  2931حبـ منشـور يف
جملة القضاء العدد ال اين  ،14ص ـ .96
 - 21ان ر حممد زكي الدين،حب بعنـوان التـأمن علـ الطـريان مقـد اىل مركـ التـدري املـايل واااسـيب بغـداد  2986صـ ـ  29ـ
.11
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الـي تتعــرض وــا الطـائر  ،عــدا بعــض االسـت ناءات الــي ســريد ذكرهـا الحقــا والتــأمن هنـا خيتلــف ابخــتال
()22
حالة الطائر عل املدرج او يف وضعها يف اجلو الن ارسار هنا ختتلف من حالة اىل اخرى.
ولاشيا عل ماتقد  ،مينن ان يعر عقد التأمن عل الطائر لن (عقد مابن مؤمن ومؤمن ل (مالك
او مســت مر) للتــأمن مــن االضـرار الــي تصــي الطــائر وركاهبــا والغــري والبضــائ ومســت دمي الناقــل اجلــوي
مقابل اقساط يلت بدفعها املؤمن ل للمؤمن).
الفرع الثاني  /التعريف بالطائر .

اســتهوت اجنحــة الطيــور فنــر االنســان فقــرر ان يصــن لنفس ـ اجنحــة يطــري هبــا يف الفضــاء وحــاول
ك ريون ان حيلقوا لجنحة صـناعية لنـنهم اخفقـوا يف ذلـك واول حماولـة جحـة لالنسـان كانـت يف اواخـر
القرن ال امن عشر .اذ لنن اثنان من الفرنسين من الطريان عـا  2387فـو ابريـس بواسـطة الـة تسـم
(البالون) منفو ابوواء الساخن وكان من تصميم (منجو ليفي ).
ويف بدايــة القــرن التاس ـ عشــر ظهــرت الــة ذات حمركــات كبــري يــت ابلطــائرات حي ـ بــو االخــوان
(ديلربو ارفيل)طائر ذات سطحن(.)21
وقـد عرفهــا القــانون الفرنســي الصــادر ســنة  2911ابلــا (جمموعــة اجهـ االرتفــاع والتحليـ يف اجلــو).
لنـن يعــاب علـ هـ ا التعريـف لنـ سيشـتمل علـ اجهـ اخــرى اىل جانـ الطــائر كالصـواريخ واملناطيــد
()27
وكما ان م يهتم ابلغرض االساسي من صناعة الطائر ال ي يتم ل بنقل البضائ واالش اص.
وقد عرفتها معاهد شيناغو الصادر سنة  2966ابلا (اجلهاز ال ي يستطي البقاء يف اجلو بواسطة
رد فعل اوواء)(.)26
وه ا التعريف قد اقتبس من معاهد ابريس الصادر سنة  2929وال ي اخ هبا قانون الطريان املدين
العراقــي يف الفقــر االوىل مــن املــاد االوىل،واملطابقــة للمــاد الســابعة مــن قــانون الطـريان املــدين املصــري رقــم
18لسـنة  2982واملطابقـة للمـاد ال ال ــة عشـر مـن قــانون الطـريان املـدين السـعودي حيـ جـاء فيهـا ابلــا
(اي الـة يف اســتطاعتها ان تســتمد بقاءهــا يف اجلــو مــن ردود فعــل اوـواء الغــري املنعنســة مــن ســطح االرض
()25
وتشمل كافة املركبات اووائية م ل املناطيد والبالو ت والطائرات ذات االجنحة ال ابتة واملتحركة).
لنن يعاب عل ه ه التعاريف ابلا ذات مفهو واس اذ الا تشتمل كل الة تستطي التحلي بغـض
الن ــر ع ــن الغ ــرض امل صص ــة ل ـ ـ وان كان ــت التش ــرتك م ـ ـ الط ــائر يف غرض ــها ار ــاص بنق ــل البض ــائ
واالش اص ،والي يف بعض االحيان قد تتعرض حلواد تؤدي اىل اتال الطائر ابلنامل واصابة الغرياو
 - 22ان
 - 21ان
 - 27ان
 - 26ان
 - 25ان

ر د.اكر املني،املصدر الساب ص ـ .111
رد.مخيس خضر ،املصدر الساب ص ـ ـ .1
ر منتدات جامعة االسنندرية .www.lomazoma.com
ر تعريف الطائر  ،حب منشور عل منتدات ملتق الشباب عل املوق االلنرتوين .www.4moltqa.com
ر قانون الطريان العراقي رقم 268لسنة  2936املعدل.
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الركاب اوالبضائ بضررممايستوج عل مست مر الطائر ،كما راينا ،ان يؤمن عل طائرتـ لتغطيـة االضـرار
الي تسببها الطائر .
وتعرفهــا واثئ ـ التــأمن عل ـ الطــائر للــا (تلــك الطــائر امل ـ كور يف اجلــدول م ـ منائنهــا واالجه ـ
القياسية اراصة هبا مـ ايـة اجهـ او االت اوادوات اضـافية تـ كر بشـنل صـريح يف اجلدول).هـ ا وُـدر
االشار اىل اتية املصطلحات من حي مايلي:ـ
 2ـ ـ مينــن فــرض خســار مهــدر ( )24لــتاليف التعويضــات الصــغري وه ـ ه ارســار ختتلــف مــن حالــة اىل
اخرى حبس ما اذا كنت الطائر يف حالة سنون اوحركة.
 1ـ املس ـاعد يف اســتعمال وثيقــة التــأمن عل ـ الطــائر الغ ـراض التــأمن ااــدود عل ـ الطــائر اي ان ـ
مينن التأمن عل الطـائر مـن االخطـار االرضـية فقـط ويـتم حـ بقيـة االخطـار وهنـا الحتسـ ارسـار
املهدر يف حالة ارسار النلية للطائر (.)23
اال ان ايضا م يفـر مـابن الطـائر واالجهـ مـن املناطيـد والصـواريخ لـ ا مـن كـل ماتقـد ،مينن القـول
ابن الطــائر هــي (االلــة الــي تســتطي االرتفــاع عــن ســطح االرض بواســطة قــو حمركــة وينــون غرضــها نقــل
االش اص والبضائ ).
المطلب الثاني :سمات عقد التأمين على الطائرة
يتسم عقد التأمن عل الطائر بسمات قد تقرب من غريه من العقود اال الا ختتلف يف احنامها عـن
بقية العقود ل لك فأننا سنبح ه ه السمات طبقا للفروع االتية وابلتعاق :ـ الفـرع االول :عقـد التـأمن
عل الطائر عقد رضائي،الفرع ال اين :عقد التأمن علـ الطـائر ملـ جلـانبن،الفرع ال الـ  :عقـد التـأمن
علـ الطــائر عقــد احتمــايل،الفرع الرابـ  :عقــد التــأمن علـ الطــائر مــن العقــود التعاوضــية،الفرع ارـامس:
عقد التأمن من عقود احللول الش صية.
الفرع االول:عقد التأمني على الطائر عقد رضائي.

لعـل املقصـود مــن الرضـائية هنــا هـو ان العقــد ينعقـد مبجــرد تطـاب االجيــاب والقبـول الصــادر مـن طــريف
العق ــد اي ان العق ــد ينعق ــد بتط ــاب االرادت ــن لط ــريف ،وع ــد وج ــود ش ــائبة تش ــوهبما م ــل االك ـراه والغل ــط
والتــدليس ،مــا لـ لك مــن اتيــة يف م ــل هنـ ا عقــود اذ انـ ينفــي النعقــاد العقــد ان حيررشـفوا او حتريـرا،
فينفــي لطال ـ التــأمن ان يتقــد بطلب ـ اىل شــركة التــأمن بشــنل حتريــري يعــربعن رغبت ـ ابلتــأمن ومبجــرد
()28
صدور القبول من املؤمن ينعقد العقد سواء منتواب ا غري منتوب.
 - 24املقصود ابرسار املهدر  /هي خسار توض لغرض تاليف التعويضات ارطري او توعية وحتفي املؤمن ل للمحاف ة عل
سالمة املسافرين والطائر وهي ختتلف من حالة اىل حالة فاذا كانت الطائر يف حالة طريان تنـون ارسـار  %2ويف حالـة كولـا جا ـة
تنون ارسار ،%1نقال عن حممد زكي الدين،املصدر الساب ص ـ .19
 - 23ان ر حممد زكي الدين  ،املصدر الساب ص ـ ـ.71
 - 28ان ر د.عصا سليمان،مقدمة يف التأمن البحري،اجل ء االول،بدون سنة طب ،صـ ـ .33

756

ع د الر مني عل الطائر ال دراسة م ار ة

اذ ان القانون يل مست مر الطائر ()29او مالنها اجراء التـأمن علـ الطـائر لنـي يسـتطي ان حيصـل
عل تعويض من خالل يقو ابالجراءات الالزمة من اصال الطائر او استبداوا.
وك ـ لك لنــي ي ـ ت ل مــن مســؤوليت ُــاه الغــري ال ـ ي قــد يصــاب ابض ـرار مــن ج ـراء تعــرض الطــائر
حلــاد معن.وهـ ا يف احلقيقــة مشــاب للتــأمن مــن مســؤولية حـواد الســيارات ،رغــم ان الــبعض يـراى ان
اجبارية التأمن تنون قبل ابـرا العقـد ،امـا عنـد ابرامـ تنـون هنـاك الرضـائية علـ اسـال ان الرضـائية هـي
القاعد .الن العقد الينعقد مام يتف الطرفان ويتطاب اجياب احدتا وقبول االخر )11(.يضا اىل ذلك،
ان عــد اشـرتاط الرضــائية او عــد اشـرتاط شــنال معينــا النعقــاد العقــد اال انـ حيـ الطـرا عقــد التــأمن
اشرتاط النتابة من اجل اثبات مضمون العقد عند االختال وابلتايل يصبح العقد شنليا ابالتفا  .من
هنا فان التشريعات الفرنسية املقننة لعقد التأمن الصادر  ،2971وك ا التشري الصادر عا  2934تبو
االُــاه القائــل ابن عقــد التــأمن عق ـ خد رضــائي ،ومــا النتابــة اال لالثبــات ولــيس لالنعقاد.وه ـ ا ماتضــمن
القانون الفرنسي الصادريف  27يوليو  2971حي ذكر ان عقد التأمن عقد رضائي ووثيقة التـأمن هـي
الثبــات العقــد ،اذا قبــل املــؤمن االجيــاب البــات املوج ـ الي ـ مــن املــؤمن ،ووصــل القبــول اىل علــم املــؤمن ل ـ
انعقــد العقــد واصــبح مل مــا لطرفي .وهـ ا ايضــا مــا اكدتـ املــاد  987مــن القــانون املــدين العراقــي واملطابقــة
للمــاد  363مــن القــانون املــدين املصــري الــي جــاء فيهــا (ان عقــد التــأمن عقــد يلت ـ مبقتضــاه املــؤمن ان
يــؤدي اىل املــؤمن ل ـ او املســتفيد ،مبلغــا او اي ـراد مرتبــا او اي عــوض مــايل اخــر ،يف حالــة وقــوع احلــاد
املؤمن ضده،وذلك يف مقابل اقساط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها املؤمن ل اىل املؤمن).
يتضــح مــن كــل ذلــك ان عقــد التــأمن عقــد رضــائي ،حي ـ ان مــاورد يف املــاد اعــاله م حيــدد شــنال
خاصا البرا عقد التأمن )12(.وه ا يدل عل ان النتابة ماهي اال شنل خـاص الثبـات عقـد التـأمن يف
حال االختال يف مضمون بن طريف العقد ،و ان ه ه النتابة فيب بعض االحيان قد تنون مطلوبة من
املـؤمن لـ للحصــول علـ رخصــة معينــة ،او للــت ل مــن املســؤولية ُــاه االخـرين .وينطبـ هـ ا احلنــم يف
حالة التأمن عل الطائر  ،فمست مر الطائر او مالنها يطال بنس ة مـن عقـد التـأمن حـىت يـتمنن مـن
احلصول عل رخصة الطريان ،ل لك فان عقود التأمن عل الطائر تنون منتوبة دائما .وعل الرغم مـن
رضــائية عقــود التــأمن عمومــا اال الــا تنــدرج حتــت عن ـوان عقــود االذعــان حي ـ مي ــل املــؤمن ل ـ يف العقــد
الطر الضعيف ال ي اليستطي املناقشة وليس ل

الطبيعــي او املعنــوي ال ـ ي يقــو بتشــغيل طــائر ختض ـ هيئــة قيادهتــا

 - 29يالحــظ املقصــود مــن مســت مر الطــائر هــو  /الشـ
اخر.
الوامره وسواء كان ذلك حلساب او نيابة عن ش
 - 11ان ر د.امحد شر الدين،احنا عقد التأمن ،الطبعة ال ال ة ،سنة 2992ص.32
 - 12ان ــر د.عبــد اوــادي الســيد حممــد تقي،عقــد التــأمن حقيقت ـ ومشــروعيت دراس ـة مقارنة،منشــورات احلليب،بــريوت ـ لبنــان
 1117ص ـ 177ـ.176
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ســوى ان يقبــل بشــروط املــؤمن.دون ان ينــون لـ احلـ يف مناقشــتها )11(.وهـ ا مــادف املشــرع للتــدخل
مــن اجــل محايــة الطــر الضــعيف ،واملوازنــة بــن الط ـرفن ،اذ ان ـ اشــار يف حالــة وجــود شــك فان ـ يفســر
ملصلحة الدين اي الطر امل عن.وه ا ما اكدت املاد 1/243من القانون املدين العراقي واملطابقة للماد
 269من التقنن املدين املصري حي جاء فيها (ان اذا مت العقد بطريقة االذعان وكان قد تضمن شروطا
تعسفية جازللمحنمة ان تعـدل هـ ه الشـروط او ان تعفـي الطـر املـ عن فيهـا وذلـك وفقـا ملـا تقضـي بـ
العدالــة ويق ـ ابطــال كــل اتفــا خــال ذلــك)( .)17ومينــن القــول مــن كــل ماتقــد ان عقــد التــأمن عل ـ
الطائر ،عقــد رضــائي الحيتــاج يف انعقــاده اىل شــنال خــاص ،وامنــا ينفــي ارتبــاط االجيــاب ابلقبــول الب ـرا
العقد ،و ما النتابة اال لالثبات يف حالة االختال يف املضمون ،وان االذعان الميس طاب الرضائية الن
االجبارية التتوفر اال قبل ابرا العقد اما بقبول الشروط من قبل املؤمن ل فتنتفي صفة االذعان.
الفرع الثاني /عقد التأمني على الطائر ملرم ليانبني.

ان عقد التأمن علـ الطـائر مـن العقـود الـي ترتـ الت امـات متقابلـة علـ ذمـة طرفيـ وهـ ا مـا اكدتـ
املـاد  987مـن القـانون املـدين العراقـي اذ جـاء فيهـا (ان عقـد التـأمن عقـد يلتـ بـ املـؤمن ابن يـؤدي اىل
املؤمن ل اواىل املستفيد مبلغا من املال ،).....وعل ه ا فان عقد التأمن جيد كل طر في سببا اللت ا
الطــر االخــر ،فيلتـ املــؤمن ابلضــمان ويلتـ املــؤمن لـ ابلقســط وعلـ هـ ا تنــون العالقــة بــن الت امــات
االطـرا هـي عالقـة تبادليـة ،اي ان التـ ا الطـر االول يـدور وجـودا وعــدما مـ الت امـات الطـر االخــر
فنــل منهمــا يعتمــد علـ االخـر يف االداء.والينــال مــن هـ ا القــول االدعــاء ابن التـ ا املــؤمن ابلضــمان هــو
الت ا معل عل شرط واقف ،هو حتق ارطر املؤمن من الن حتق ارطر شرط جوهري يف الت ا املؤمن،
وليس شرط عارض يبد ان حتق ارطر شرط لتنفي املؤمن اللت ام وليس لقيا ه ا االلت ا (.)16
وه ا يعين ان الت ا املؤمن الت ا احتمايل ،ويعين ه ا ان وجود العقد يف ذات ليس احتماليا وامنا يرت
الت امــات علـ ذمــة طرفيـ  .وان تنفيـ احــدهم اللت امـ  ،يتوقــف علـ حــد مســتقبل احتمــايل غــري حمقـ
الوقــوع ،فــاملؤمن لـ يلتـ بــدف االقســاط املتفـ عليهــا مســبقا يف وثيقــة التــأمن ،مقابــل تعهــد املــؤمن بــدف
مبلج التعويض عنـد حتقـ ارطـر املـؤمن منـ ضـده )15(.وهبـ ا ينـون لنـل مـن طـريف عقـد التـأمن الت امـات
متقابلة حمدد او قابلة للتحديد مستقبال ،وهنـ ا فـان بعضـا مـن عقـود التـأمن علـ الطـائر  ،لتـاز بتعـدد
يف املؤمنن وم مبوج اشرتاط يف العقد يتف عليـ الطرفـان وهـ ا يطلـ عليـ (شـرط املـؤمن لـ االضـايف)،
وهـ ا الشــرط يعطــي طابعــا خاصــا ابلنســبة للمــؤمن .النـ جيـ ان يطبـ شــروط الوثيقــة لنــل واحــد مــنهم
عل ـ ح ــده اي ان ـ اذا دف ـ امل ــؤمن ل ـ االص ــلي ()2111دين ــار ف ـاملؤمن االض ــايف ي ــدف ( )2111دين ــار
 - 11ان ر د.حممد حسا حممود،االحنا العامة لعقد التأمن دراسة مقارنة بن القانونن الفرنسي واملصري ،بـدون سـنة طبـ ،
صـ ـ 91ـ.92
 - 17ان ر د عصا انور سليم،اصول عقد التأمن،املعار االسنندرية،1118 ،ص ـ.284
 - 16ان ر د حممد حسا حممود ،املصدر الساب صـ .5
 - 15ان ر د.فتحي عبد الرحيم عبد الل ـ ـ،التأمن،منتبة اجلالء املنصور 2993،صـ .296
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فــاجملموع هــو ()1111دينــار اذا كــا اثنــن وه ـ ا الشــرط يــدرج يف الوثيقــة .ولنــن هنــاك اعتبــار اخــر اال
وهـوان االضـرار الــي يســببها املــؤمن لـ االضــايف او مســت دموه التــدف اىل املــؤمن االصــلي ،اي ان املــؤمن
االضايف يبق دون محاية ولغرض تاليف ه ا االمر يدرج يف وثيقة التأمن شرط يسم (بشرط املسؤوليات
املقاطعــة) ،ويعــين ه ـ ا الشــرط ان الوثيقــة حتمــي كــل مــؤمن ل ـ موجــود ا ـ يف الوثيقــة عل ـ حــده وب ـ لك
يستبعد االلتبال القائم ابن املؤمن االصلي ل فقط هو اامي يف الوثيقة .ولنن هناك من يقول لسـتبعاد
ه ا الشرط امل كور ابضافة عبار (ولنل منهم حقوق ومصاحل )(.)14
ومــن كــل ماتقــد امنــن القــول ان عقــد التــأمن عل ـ الطــائر عقــد مل ـ جلــانبن ،وان تعــدد املــؤمنن
وم،وان خاصية االلت ا هي اراصية الي توفر احلماية للمؤمنن االضافن عل الرغم من الوثيقة يف االصل
الحتميهم اال ابضافة شرط املؤمن ل االضايف او شرط املسؤوليات املتقاطعة للمؤمنن وم كما ذكر .
الفرع الثالث /عقد التأمني على الطائر عقد احتمالي.

يالحظ وحب ان عقد التأمن عل الطائر ،عقد احتمايل ذلك ان اي من املتعاقدين ال يستطي معرفة
ما سيعطي وما سياخ حي يصع حتديد مقدار الت امات وحقو الطرفن يف العقد الن االمـر يتوقـف
عل حدو امر معن يف املستقبل قد يتحق او اليتحق .وأتسيسا عل ذلك فان صفة االحتمالية تربز
من خالل حتديد العقود االحتماليـة الن حتديـد الت امـات وحقـو الطـرفن يتوقـف علـ حتقـ صـفة ارطـر
املؤمن من  ،ووقت وقوع ،وحجم فهو ال ي حيدد الرابح واراسر
اي ان دف العوض معل عل حتقـ ارطـر املـؤمن منـ ومـن مث اليعلـم املـؤمن لـ مقـدار مـا يعـود عليـ
()13
من كس واليعلم املؤمن لدى الت ام بدف مبلج التأمن وماسيحصل علي من اقساط.
اذا ان االحتمــال يعتــرب مــن طبيعــة عقــد التــأمن ،بــل مــن وــم خصائصـ لـ لك فــان عــد وجــود صــفة
االحتمال عند ابرا العقد يبطل العقد حـىت لوتـوهم الطرفـان بوجـوده ،كمـا يف حالـة ارطـر ال ـين مـن هنـا
فان املشرع العراقي قد ادرج عقد التأمن ضمن العقود االحتماليـة .وهـ ه الصـفة مـن الناحيـة القانونيـة اي
ابعتبار عقـد ذو عالقـة تعاقديـة احتماليـة بـن املـؤمن واملـؤمن لـ ،الن الت امـات كـل مـن الطـرفن تتوقـف يف
النهاية عل حتق ارطر املؤمن من فأحتمال النس قائم ابلنسبة لنل من الطرفن عند ابرا العقد .امـا
من الناحية الفنية فان صفة االحتمـال تنـاد تنتفـي يف عمليـة التـأمن الـي ُمـ الن ـري مـن عقـود التـامين
الن املــؤمن اليــرب يف الغالـ االعم،عقــدا مفــردا وامنــا جمموعــة كبــري مــن املـؤمن وــم يتعرضــون رطــر معــن
فيتقاض منهم اقساط حمـدد علـ اسـال احتمـايل ،بـل انـ يعمـل وثيـ اليتعـرض الي جمازفـة او احتمـال
بل ان يعمل عل تغطية امل اطر الي تق الي منهم(.)18

 - 14ان ر دحممد زكي عبد الرمحن ،املصدر الساب  ،ص ـ67ـ.66
 - 13ان ر د امحد ابو السعود،عقد التأمن بن الن رية والتطبي ،دار الفنر اجلامعي،1119 ،صـ.262
 - 18ان ر دحممد حسن منصور ،احنا قانون التأمن ،دار املعار االسنندرية ،1115،صـ.261
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العدد10 :

يبد ان االحتمالية قد ختتفي يف عقـود التـأمن علـ الطائر ،وخاصـة تلـك العقـود ااـدد القيمـة حيـ
تنــون شــركة التــأمن مســؤولة عــن تعــويض املــؤمن لـ يف حــدود م بتـ يف وثيقــة التــأمن وهــي تســم وثيقــة
حمدد القيمة.ويف حالة حددت خسار ج يئة وقيا املؤمن ابالصالحات املطلوبة التدف االجممـوع املبـالج
االتية:
2ـ تناليف املواد واالج اء.
1ـ االجور املدفوعة.
7ـ نسبة معينة من االجور الفعلية للعمال
 6ـ تنلفة ارخ طريقة لنقل الطائر او االج اء املطلوبة لالصال وك لك تناليف اعاد الطائر بعد
اصالحها اىل منان احلاد او اىل مطار موطنهااو ايهما اقرب.
وبصــفة عامــة فهــي تقــو بــدف املبــالج بشــرط ان الي يــد التعــويض عــن القيمــة املتف ـ عليهــا يف حالــة
حــدو خســار كليــة للطــائر ()19وه ـ ا كل ـ مــن اجــل اســتبعاد عنصــر االحتمــال ال ـ ي جيعــل العقــد مــن
الناحية الشرعية ابطال ،الن يستند اىل املقامر والرهان ل لك فان فقهاء املسلمن ،قـد اشـنلوا علـ عقـد
التأمن مـن الناحيـة الشـرعية بسـب احتوائـ علـ عنصـر االحتمـال ،حيـ تقـو شـركات التـأمن ابلتـأمن
عل التأمن عل الشيء ملد غري معينة مقابل االقساط الي يدفعها املؤمن ل .
وه ا جيعل العقد قريبا من عقود الغرر والتدليس ل لك فان فقهاء املسلمن بينوا طرقـا يـتم مـن خالوـا
ازالة االشنال من عقود التأمن .وذلك من خالل حتديد مبلج القسط بداية ولاية ،م حتديـد الوقـت يف
عقــد التــأمن اي عــد تــرك الوقــت مفتــو حــىت يســتبعد عنصــر االحتمــال يف حتقـ ارطــر املــؤمن ضــده.اذ
جاء يف كتاب منهاج الصاحلن للسيد اي القاسم اروئي ( )(ان جي ان يعن يف التأمن،قسط التأمن
()71
وتعن املد بداية ولاية)
وايضا ماذكره الشهيد حممـد صـاد الصـدر ( ) يف كتـاب منهـاج الصـاحلن (غـري ان املتعـار لـدى
شـركات التــأمن هـو ان جربالــا لل سـار اا كانــت.غري ان هـ ه اجلهالـة ممــا خيـل بصــحة العقـد فقهيــا ،بــل
جيـ ان ينــون االمــر حمــددا مــن حيــة ارسـران ومقــدار الــدف يف مقابلـ مــام يرجـ اىل امــر تقـرييب يرقـ
العر في  ،والينون احد الطرفن مغررا بـ وخمـدوعا وامـا االقسـاط الشـهرية فتنـون حمـدد بتحديـد مـدهتا
()72
وكميتها فال اشنال يف ه ه الناحية)
وايض ــا م ــاورد يف منه ــاج الص ــاحلن للس ــيد عل ــي احلس ــيين السيس ــتاين (دا ظل ـ ) (ان م ــن ارك ــان عق ــد
التأمن تعين مد العقد بداية ولاية وحتديد مقدار االقساط املدفوعـة)( .)71ويـ كر الشـيخ سـيد سـاب يف
 - 19ان ر د عبد اللـ ـ توفي اولباوي،التأمن البحري واجلوي ،دار احلرية ،1119 ،ص ـ.131
 - 71ان ر السيد ابو القاسم اروئي،منهاج الصاحلن،املعامالت،دار املرتض  ،1114،ص ـ.24
 - 72ان ــر الس ــيد الش ــهيد حمم ــد ابق ــر الص ــدر ( ) ،منه ــاج الص ــاحلن،اجل ء ال الـ ـ  ،هيئ ــة تـ ـرا الش ــهيد الص ــدر ،النج ــف
االشر  1122،،صـ .799
 - 71ان ر السيد علي احلسيين السيستاين ،منهاج الصاحلن ،اجل ء االول،2672 ،صـ .725
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كتاب ـ فق ـ الســنة (ان عقــد التــأمن الينطب ـ عل ـ عقــد يصــحح الشــرع االســالمي الن ـ يعتمــد عنص ــر
االحتماليــة فمجــرد حتق ـ ارطــر يــدف شــركات التــأمن اىل دف ـ مبــالج ض ـ مة التتناس ـ م ـ االقســاط
املســتوفا مــن املــؤمن ل ـ  ،ممــا يســب اث ـراء يف جان ـ املــؤمن ل ـ عل ـ حســاب املــؤمن وه ـ ا يــدخل ضــمن
موضــوع اكــل ام ـوال النــال ابلباطــل وهــو حمــر شــرعا ،ل ـ ا جي ـ ان حتــدد مــد العقــد بدايــة ولايــة وحتــدد
()77
االقساط املدفوعة عل ضوء املد ).
من خالل ماتقد من اراء الفقهاء ،جنـد ان عقـد التـأمن يف االسـال غـري جـائ الحتوائـ علـ عنصـر
االحتمالية ،الي تضفي عل املعاملة طاب الغرر واملقـامر  ،حيـ اليعلـم املـؤمن مـىت يتحقـ ارطـر املـؤمن
من  ،وماهي ارسار الي سو حتد ،وقد حتد خسار تدف املؤمن اىل دف مبالج ض مة للمؤمن لـ
ممــا يسســب خســار ل ـ  ،واث ـراء للمــؤمن ل ـ  ،وه اســيقود يف لايــة املطــا اىل اشــنال مفــاده اكــل ام ـوال
النــال ابلباطــل ،ل ـ لك ي ـ كر فقهــاء املســلمن ضــرور تعيــن املــد بدايــة ولايــة م ـ حتديــد مقــدار القســط
املــدفوع،ومن مث تـ ال االحتماليــة وبـ لك يفضــي دافـ الشــرعية علـ العقــد والوجــود للنسـ دون ســب
اواالثراء عل حساب االخر.
الفرع الرابع  /عقد التأمني على الطائر من العقود التعاوضية.

عقد التأمن كغريه من العقود عقد تعاوض او معاوضة وهنا تنتفي نية التربع فعقـد التـأمن مـن العقـود
التجارية الي تتناىف ونية التربع ،وه ا يعين ان كال من الطرفن املتعاقدين أيخ مقابال ملا اعطاه ،حبي ان
املؤمن يست لم مقابال للتأمن يتم ل يف اقساط التأمن الي يدفعها املـؤمن لـ  .وكـ لك فـان املـؤمن لـ اخـ
مقابال ملا اعطاه يتم ل ه ا املقابل مببلج التعويض يف حالة حتق ارطر املؤمن ضده.
وقد اليتحقـ ارطـر املـؤمن ضـده ممـا يـؤدي اىل اثـراء املـؤمن لـ علـ حسـاب املـؤمن ،ولنـن يـرد علـ
ه ا الراي ابن املؤمن يتحمل تبعة امل اطر من سواء حتق ارطـر ا ال .وهبـ ا فهـو يعطـي االمـان للمـؤمن
ل وه ا االمان الينون اال مبقابل وليس جما (.)76
وه ا يعين ان عقد التأمن المينن ان ينقل اىل عقد تربع حىت يف احلالة الي الحيصل فيها املؤمن لـ
()75
عل مبلج التأمن النعدا نية التربع لدى الطرفن.
هـ ا ويـ ه الــبعض يف الفقـ اىل القــول ابن التـ ا املــؤمن اليقتصــر حتديــدا علـ مبلــج التــأمن ولننـ
مينح االمان اىل املؤمن ل بغض الن ر عن الت ام ابداء االقساط وك لك فان مبلج التأمن قد حيصـل عليـ
املؤمن ل او ال حيصـل عليـ تبعـا لوقـوع ارطـر وان عـد حصـول املـؤمن لـ علـ مبلـج التـأمن اليـؤثر علـ
طبيعــة عقــد التــأمن فــال يتحــول اىل عقــد تــربع النتفــاء نيــة التــربع لــدى املــؤمن ل ـ  ،فمقابــل االقســاط قــد
 - 77ان ر الشيخ سيد ساب  ،فق السنة،اجل ء ال ال ،دار الفنر للطباعة ،بريوت ـلبنان،الطبعة االوىل 1117 ،صـ.13
 - 76ان ــر د يوســف حجيم،دســنان الشــبييب،د حســن مجيــل،د هاشــم فــوزي ادار التــأمن وارطــر ،الطبعــة االوىل،دار اليــازوري
للطباعة،1122،سص ـ.37
 - 75ان ر دـ د غازي خالد،احنا التأمن،دراسة مقارنة،دار الوائل للطباعة،الطبعة االوىل 1122 ،صـ.161
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ينحصــر ابالمــان ال ـ ي مينح ـ ل ـ املــؤمن س ـواء حتق ـ ارطــر ا ال.ولنــن ان صــح ه ـ ا ال ـرأي ،فــان املــؤمن
الميـنح االمـان االمبقابـل لـ  ،وهـ ا املقابـل يتم ــل ابالقسـاط الـي يــدفعها مسـت مر الطـائر او مالنهــا(املؤمن
()74
ل ) لشركة التأمن فعندما يقبل املؤمن تغطية خطر معن فان يبي االمان للمؤمن ل .
و مما تقد مينن القول ان عقد التأمن يتناىف ونية التربع ،واليؤثر يف العقد مايتم اجـراؤه مـن اتفاقـات
الحقة علي كاالشرتاط ملصلحة الغـري الن العـرب بـ ات العقـد ،ولـيس اىل مايعاصـره مـن اتفاقـات او مـايرد
الحقا علي من شروط.فالعرب بعقد التأمن حل ة ابرام .
الفرع الخامس /عقد التأمني من عقود الحلول الشخصية.

اثلـ فمــن حـ شــركة التــأمن بعــد دفعهــا التعــويض
اذا مـا حتقـ للمــؤمن لـ حـ يف مواجهــة شـ
ال ال ،ومطالبتـ بقيمــة االض ـرار الــي ســب وان دفعتهــا .وه ـ ا هــو مبــدا ح ـ
الرجــوع عل ـ هـ ا الش ـ
احللـول او الرجـوع الـ ي يـرتبط ارتباطـا وثيقــا ومباشـرا مببــدا التعـويض او العقـود التعويضــية ذلـك ان العقــود
غري التعويضية اليعمل فيها مبدا ح احللول كواثئ احليا واحلواد الش صية م ال.
امــا يف جمــال نشــاط الطـريان فيوجــد شــرط يف الوثيقــة حيـ فيهــا لشــركة التــأمن الرجــوع علـ مــن ســب
احلاد او الضرر ابسم املؤمن ل  ،ومطالبت بتعويض االضرار قبل قيا الشركة ابلدف والسب الرئيس هو
ضـ امة مبــالج التــأمن وينــل الطــائر  ،و االضـرار الالحقــة ويف احلـواد الــي حتــد خــارج ســيطر طــاقم
الط ــائر  ،وحت ــت ال ــرو االعتيادي ــة اص ــبح م ــن االج ـراءات املعت ــاد ه ـ ه االا يف امرين ــا م ــاال ادخ ــال
منتجــي او مص ــممي الطــائر او املس ــؤولن عنهــا (ص ــيانتها او تصــليحها) كمس ــؤولن عــن احل ــاد عل ـ
السواء يف حـاالت حـ احللـول يف املشـاركة يف التعويض.هـ ا وقـررت حـاالت ك ـري قـا املـؤمن لـ ابلتنـازل
اثلـ تســب يف احلــاد  ،وقــد ادى ذلــك اىل حرمــان شــركة
عــن املســؤولية الــي حتققــت لـ علـ شـ
()73
التأمن يف حقها ابلرجوع عل املتتسب يف احلاد ومطالبت ابالضرار .
المطلب الثالث :النطاق الشخصي لاللتزام بالتأمين على الطائرة
ملعرفة النطا الش صي لاللت ا ابلتأمن عل الطائر البد لنا من معرفة موقف التشريعات الـي تعـا
موضوع التأمن وهل لي بـن جنسـيتها ا حبسـ االقـاليم الـي تشـغلها عنـد العمـل وـ ا سـو نسـتعرض
املوقف املصري والعراقي.
اذ ان املشــرع املصــري اليفــر يف االلتـ ا ابلتــأمن مــابن الطــائرات الوطنيــة والطــائرات االجنبيــة،اذ ان ـ
يوج عل مست مر الطائر الي تعمل يف االقليم املصري ان يؤمن عل طائرت بغض الن ر عن جنسيتها.
امللت ـ ابلتــأمن ي ــري صــعوبة يف بعــض االحيــان حي ـ يــتم القــاء الع ـ ء عل ـ
ولنــن حتديــد ش ـ
مســت مر الطــائر للتــأمن عليهــا رغــم ان هنــاك صــورمن املســؤوليات مــن املفــروض اال يتحملهــا املؤم ـل ل ـ
 - 74ان ر د ابسم حممد صاو،التأمن واحنام واسسس دراسة حتليلية مقارنة،دار النت القانونية للنشر والتوزي  1122صـ
38ـ .39.1
 - 73ان ر حممد زكي عبد الرمحن ،املصدر الساب صـ .28
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(املست مر).حي ان املاد االوىل من القانون الطريان املدين املصري الصادر سنة  2982عرفت يف فقرهتا
طبيعي او معنوي يقو بتشغيل الطائر بغرض الربح،اما بنفس او
ال امنة مست مر الطائر (ابن كل ش
بتاجريها للغري وختض هيئة قيادهتا الوامره).
طبيعـي او معنـوي يقـو
مث يف الفقر العاشر من املاد نفسـها عرفـت الناقـل اجلـوي ابنـ (كـل شـ
ابست مار خط او خطوط جوية لنقل الركاب والبضائ او اي منهما)(.)78
وه ا مطاب ملا ورد يف املاد االوىل من قانون الطريان املدين العراقي رقم  268لسنة  2936ابلفقرتن
(.)79()27،16
يتضح من تعريف القانون املصري للمست مر ابن عمل يتوقف عل تشغيل الطائر  ،ل لك فانـ اخـ
بن ر االعتبار فروض اتجري الطائر .
وحي ان اتجري الطائر ينون عل فرضن تا:
 2ـ اتجريها عارية فينون طاقمها اتبعا للمستاجر.
 1ـ اتجريها ابلطاقم فينون طاقمها اتبعا للمؤجر وينت ب لك صفة املست مر دون املستاجر.
امــا الناقــل اجلــوي فــال عالقــة ل ـ بتشــغيل الطــائر حس ـ مــاورد يف التعريــف ،اذ يتوقــف عمل ـ عل ـ
است مار خط اوخطوط جوية لنقل الركاب او الربيد او البضائ او اي منهما.
الطبيعي او املعنوي ال ي يتوىل مشروع النقل اجلوي).
بعبار اخرى هو ذلك (الش
صفة الناقل سواء كان مالنا للطائر الي تقـو ابلنقـل او مسـتاجرا وـا
ومن مث ينتس ه ا الش
عارية او ابلطاقم.
و هناك فرضان جيم فيهما الناقل اجلوي بن صفي املست مر والناقل اجلوي تا:ـ
2ـ الفرض ال ي ينون الناقل اجلوي هو مالك الطائر .
 1ـ الفرض ال ي ينون الناقل اجلوي مستاجرا للطائر عارية.
اذ نشهد انفصال لصفي الناقل اجلوي واملست مر يف الفـرض ،الـ ي ينـون فيـ الناقـل اجلـوي مسـتاجرا
للطائر ابلطاقم فبينما يعد مؤجر الطائر مست مرا للطائر ينون املستاجر قال جوا.
فاذا انتقلنا اىل تطبي ه ه التعاريف لتحديد النطا الش صي لاللت ا ابلتأمن عل الطائر .
لوجــد ان مســت مر الطــائر ســينون مل مــا ابلتــأمن ضــد االض ـرار ،الــي تصــي متلقــي خدمــة النقــل
ابلــرغم مــن عــد مســؤوليت يف االح ـوال الــي اليعــد فيهــا قــال جــوا،يف حــن املســؤول عــن ه ـ ه االض ـرار
الينون مل ما ابلتأمن من تلك املسؤولية.
اما عن املسؤوليات االخرى املوجبة للتأمن فالي ري الن املصري اي اشنال يف التطبي .
 - 78قانون الطريان املدين املصري رقم  218لسنة .2982
 - 79قانون الطريان املدين العراقي رقم  268لسنة  2936املعدل.
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ذلك ان مست مر الطائر مسؤول عن االضرار الي تلح ابلغري عل سطح االرض ،فيبدو الت ام عـن
ذلك طبيعيا ومسؤوليت حقيقية.
اما ابلنسبة للمست دمن (طاقم الطائر ) ال ين يتعرضون مل اطر الطريان،فسـواء أكـانوا اتبعيـن ملـؤجر
الطائر ا ملستأجرها عارية ،فأن املتبوع ينتس يف كـل االحـوال صـفة املسـت مر ممـا جيعـل الت امـ ابلتـأمن
عن ه ه االضرار طبيعيا.
وإزاء ذلـك ،فقـد يـراد ان جيعـل التـأمن علـ الطـائر لضـمان املسـؤوليات الناشـئة عـن امل ـاطر اجلويــة،
فان جي ربط االلت ا ابلتأمن بنل صور من صور املسؤوليات،ويتعن ان جيعل الناقل اجلوي ال مسـت مر
الطائر مل ما ابلتأمن ضد املسؤولية عن االضرار الي تصي الركاب واالمتعة الي تنون عل ما الطائر
وه ا مافعل املشرع املصري.
واذ مـافرض االلتـ ا علـ عـات الناقـل اجلـوي فانـ سـيق علـ كـل مـن ينتسـ هـ ه الصـفة ،ومـن مث
ف ــان املش ــرع املص ــري جع ــل الت ــأمن علـ ـ الط ــائر ش ــرطا للحص ــول علـ ـ تصـ ـريح الطـ ـريان وخاص ــة لتل ــك
()61
الطائرات الوطنية الي تعمل يف االقليم.
وهنـ ا ان النطــا الش صــي لاللت ـ ا ابلتــأمن عل ـ الطــائر اليقــف عنــد ه ـ ا احلــد بــل ايضــا يشــمل
املودع لديهم الطائرات اي مالني ح ائر الطائرات حي الم ينونون مسؤولن عن االضرار الي تصي
الطائر املودعة لديهم اذا م يب لوا العناية الالزمة للحفاظ عليها.
ال الـ مادامـت الطــائر حبــوزهتم اذا ثبــت
وكـ لك فــالم مســؤولون عـن االضـرار الــي تصـي الشـ
اتاوم ،ل لك فهم جمربون عل التأمن عل الطائر لني يت لصوا من املسؤولية املرتتبة مـن اصـابت الغـري
ابالضرار .لنن املـودع لـديهم الطـائر يت لصـون مـن هـ ه املسـؤولية عـن طريـ تضـمن عقـد التـأمن شـرط
عد املسؤولية عن االضرار الي تسـببها الطـائر  ،علـ ان ي بتـوا يف حـال ظهـور نـ اع بشـان مضـمون العقـد
ابن مالني الطائرات لديهم علم هب ا الشرط والعنس صحيح.
وك لك فان املصار ايضا قـد تـؤمن علـ الطـائرات الـي مت شـراؤها مبوجـ قـروض قـدمت مـن قبلهـا
()62
اىل شركات ارطوط اجلوية وذلك من اجل اااف ة عل مبلج القرض.
امللت ابلتأمن وفقا القانون املصري.
ومن كل ماتقد جند صعوبة يف حتديد ش
امللتـ
خبال قانون الطريان املدين العراقي رقم  268لسنة  2936فال جند صعوبة يف حتديد شـ
ابلتأمن حي ان شركة ارطوط اجلويـة هـي املسـت مر الوحيـد لطائراهتـا وهـي يف نفـس الوقـت تعتـرب قـال
()61
جوا ل لك فهي املل مة ابلتأمن عل طائراهتا.
 - 61ان ر .هاين دويدار ـالتأمن اجلوي حب مقد اىل مؤلر اجلديد يف جمال التأمن ـ منشورات احلليب احلقوقيةـ بريوت لبنان ـ
 1114ـ ص ـ 211ـ .216
 - 62ان ر حممد زكي عبد الرمحن ـ املصدر الساب ـ ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  24ـ .45
 - 61ان ر ش ى حسـن زل لـة ـ واثئـ أتمـن الطـريان والشـروط العامليـة املسـتعملة يف تطبيقهـا يف السـو العراقيـة ـ حبـ مقـد اىل
كلية االدار واالقتصاد ـ جامعة بغداد 2938ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .245
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امللت ابلتأمن عل الطائر وذلك
ومينن القول ان املشرع املصري قد ،وجد صعوبة يف حتديد ش
لعد وجود جهة مت صصة ابدار ارطوط اجلوية املصرية وما يتعل هبا اذ ان اتر ال املست مر يف فروض
معن ابلتأمن واتر اخرى ال الناقل اجلوي ابلتأمن.
خبال املشرع العراقي ال ي م جيد صعوبة يف حتديد النطـا الش صـي لاللتـ ا ابلتـأمن لوجـود جهـة
مت صصــة ابدار ارطــوط اجلويــة العراقيــة الــي ،تعــد هــي املســت مر و الناقــل اجلــوي يف نفــس الوقــت لـ لك
فهي املل مة ابلتأمن عل الطائرات التابعة وا اال وهي ارطوط اجلوية العراقية وكما ذكر انفا.
الخاتمة
بعد ان انتهينا وهلل احلمد من حب نـا (عقـد التـأمن علـ الطـائر ـ دراسـة مقارنة)فقـد توصـلنا مـن خـالل
البح والتحليل اىل است الص عـد نتـائ اوال وهـ ه النتـائ مينـن ان تعـا مـن خـالل عـد مقرتحـات
والي أنمل ابملشرع العراقي االخ هبا وهي كااليت:ـ
اوال:النتائج

 2ـ يتضــح لنــا ان عقــد التــأمن عل ـ الطــائر مــاهو اال ادا للحــد مــن االاثر املاليــة البالغــة الســوء الــي
تلحـ ـ مبس ــت مر الط ــائر نتيج ــة لالضـ ـرار ال ــي تس ــببها للغ ــري او لركاهب ــا او االضـ ـرار ال ــي تص ــي هينله ــا
ومست دمي املست مر.
 .1نالحــظ ان هنــاك دورا كبـريا لالتفاقيــات الدوليــة يف تن ــيم كيفيــة تعــويض املضــرورين الـ ين تعرضـوا
حل ـواد الط ـريان ووض ـ الض ـوابط اراصــة ابلتعــويض وعــد اعمــال القــانون الــوطين يف حــال تعارض ـ م ـ
االتفاقيــة ماعــدا القواعــد الــي يضــعها املشــرع والــي التوجــد يف االتفاقيــة فهــي تطبـ مـ االتفاقيــة جنبــا اىل
جن .
 .7ان عقد التأمن عقد رضـائي الحيتـاج اىل اختـاذ شـنل خـاص وامنـا ينفـي ارتبـاط االجيـاب ابلقبـول
ومــا النتابــة اال لالثبــات يف حالــة االخــتال ابملضــمون وان االذعــان ال يبعــد طــاب الرضــائية الن صــفة
االجبار تتوفر قبل ابرا العقد والقبول لشروط العقد اليعد اذعا .
6ـ يتضح لنا ان القانون قد ح للمؤمن يف حالة عد لنن من الا اجراءات التأمن ان أييت ببدائل
حــددها القــانون ومــن مث يســتطي ادخاوــا يف جمــال النشــاط اجلــوي حلــن اكمــال االجـراءات التــأمن البـرا
العقد.
 .5ان املشرع قد اوكل تقدير مدى كفاية الضما ت للتأمن اىل سطات الطريان املدين اال ان م يعطِّ
سـلطة واسـعة وـا وامنــا قيـدها بقيـود فهــو ،مـن جانـ  ،الـ سـلطات الطـريان املــدين بتطبيـ احنـا اتفاقيــة
وارشو عند توفر شروطها،ومن جان اخر ،ال مها بتطبي احنا اتفاقية روما عند توفر متطلباهتا.
 .4الح نــا ســابقا ان مســت مر الطــائر مينــن ان ينــون مالنــا للطــائر اومينــن ان ينــون مــؤجرا وــا او
حائ ا وا مبوج عقد معن يسمح ل ابحلياز .
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العدد10 :

ثانيا:املقيرحات

عل الرغم من الدور البارز لعقد التأمن عل الطائر يف البيئـة اجلويـة اال انـ م حيـظ ابالهتمـا النـايف
مــن فقهــاء القــانون العراقــي وعلي ـ نقــرت االخـ ابملقرتحــات التاليــة الب ـراز دور واتيــة هـ ا العقــد يف اجملــال
اجلوي ولعل من ابرزه ه املقرتحات هي:ـ
 -2نقــرت وض ـ تعليمــات لقــانون الط ـريان املــدين العراقــي رقــم 268لســنة  2936املعــدل م ـ وض ـ
تعريف خاص بعقد التأمن ع ل الطائر ملا و ا العقد من اتية خاصة ذلك ان الطائر ترت اضرارا مالية
ابلغة السوء تلح مبست مر الطائر .
 -1نقرت ابن يقو املشـرع العراقـي بوضـ قـانون يسـمح للشـركات اراصـة ابلـدخول يف جمـال التـأمن
علـ الطــائرات وان ال ختــت فقــط بشــركة التــأمن الوطنيــة العراقيــة خاصــة ان املرحلــة الراهنــة قــد ادت اىل
انتعاش االقتصاد العراقي.
 -7ك لك نقرت عل املشرع العراقي بوض تشري خاص مينن من خالل شركات الطريان ابلدخول
يف جمال است مار الطائرات خاصة ان العرا عل ابواب انتعاش اقتصادي واسو بدول اجلوار الي م ُعل
شركات ارطوط اجلوية حصرا بيد الدولة وامنا فتحت اجملال للشركات اراصة لالست مار.
 -6نقرت عل املشرع العراقي تعديل ن املاد  911من القانون املـدين العراقـي ببيـان اجلانـ الفـين
وحقيقت الرابطة بن الطرفن (املؤمن واملؤمن ل ) وعد االقتصار عل اجلان القانوين فقط.
 -5نقرت عل املشرع تعديل ن املاد  983الفقر االوىل بعد املساوا بن حالة كتمان املـؤمن لـ
اية بيا ت عن ارطر وحالة تعمده تقد بيا ت كاذبة ابن يدخل احلالة ال انية ضمن الفقر ال انية للماد
اعـاله ومســاواهتا مـ املــؤمن لـ ســيء النيــة النـ يف احلالـة ال انيــة ينــون ســيء النيـة النـ كــان قاصــدا تقــد
بيا ت كاذبة.
-4ندعو املشرع اىل تضمن قـانون الطـريان املـدين العراقـي نـ جيـرب املسـت مر علـ التـأمن وذلـك مـن
اجــل محايــة املســت مر مــن االاثر الــي ترت ـ عل ـ حتطــم الطــائر ويف نفــس الوقــت ضــمان ملــن تضــرر مــن
الطائر .
 -3كما نقرت عل املشرع العراقي ابن جيعل للمضرورين اولوية عل الضما ت الي يقدمها املست مر
قبل ابرام عقد التأمن عل الطائر وان خيص ه ه االولوية للوطنين وتعلي حـ االجانـ علـ شـرط
املعاملــة ابمل ــل ،وذلــك عــن طريـ وض ـ نـ يعطــي ح ـ امتيــاز للمضــرور علـ مبلــج التــأمن ،حبي ـ يــتم
أتخري كافة املستحقات االخرى اىل ان يتم تعويض كافة املضرورين.
 8ـ كما نقرت عل املشرع بوض احنا خاصة ابلنفالة الي يقدمها املصر لنفالة مست مر الطـائر
يف حال تسببها ابضرار ،وذلك الن ه ا النوع من النفالـة خيتلـف لحنامـ عـن النفالـة املقـرر بنصـوص
القانون املدين ،اذ الا تنفل املست مر بتعويض املضرورين مببالج ض مة جدا وان تنون دولة املست مر هي
الضامنة عل اعتبار الا حمل ثقة.
746

ع د الر مني عل الطائر ال دراسة م ار ة

 -9مينن ان ينون عقد التأمن عل الطائر مبنيا عل اسال القيمة املتفـ عليهـا أي ان يـتم حتديـد
مبلج التأمن والوقت وه ا ما يرف طاب الغرر عن عقد التأمن.
المصادر
اوال /كتب اللغة

2ـ ابن من ور ،لسان العرب،بريوت ـ لبنان،دار احياء الرتا العري،اجل ء ال اين،بدون سنة طب .
1ـ حممد الدين حممد بن يعقوب،الفريوز اابدي،القامول اايط،دار احلدي القاهر ،بدون سنة طب .
7ـ حممد بن اي بنر الرازي،خمتار الصحا ،دار الرسالة،النويت.2987،
ثانيا  /كتب الفقه االسالمي

2ـ السيد ابو القاسم اروئي،منهاج الصاحلن،املعامالت،دار املرتض .1114،
 .1الس ــيد الش ــهيد حمم ــد ص ــاد الص ــدر ( ).م ــنه الص ــاحلن،اجل ء ال ال ،هيئ ــة تـ ـرا الش ــهيد
الصدر،النجف االشر .1122،
7ـ السيد علي احلسيين السستاين،منهاج الصاحلن .اجل ء االول2672،هـ.
 .6الشـ ــيخ سـ ــيد سـ ــاب ،فق السـ ــنة،اجل ء ال ال ـ ـ ،دار الفنـ ــر للطباعـ ــة ،بـ ــريوت ـ لبنـ ــان ،الطبعـ ــة
االوىل.1117،
ثالثا /الكتب القانونية

2ـ د .امحد ابو السعود،عقد التأمن بن الن رية والتطبي ،دار الفنر اجلامعي.1119،
1ـ د.امحد شر الدين،احنا عقد التأمن،الطبعة ال ال ة.2992 ،
7ـ البشري زهر ،التأمن الربي،دراسة حتليلية وشر عقود التأمن،تونس،بدون سنة طب .
 .6د.ابســم حممــد صــاو،التأمن واحنام ـ واسس ـ دراســة حتليليــة مقارنــة،دار النت ـ القانونيــة للنشــر
والتوزي .1122،
5ـ د.عبد اللـ ـ توفي اولباوي،التأمن البحري واجلوي،دار احلرية.1119،
 .4د.عب ـ ــد او ـ ــادي الس ـ ــيد حمم ـ ــد تقي،عق ـ ــد الت ـ ــأمن حقيقت ـ ـ ومشروعيت ،دراس ـ ــة مقارنة،منش ـ ــورات
احلليب.بريوت ـ لبنان.1117،
3ـ د.عصا انور سليم،اصول عقد التأمن،دار املعار ،االسنندرية.1118،
8ـ د.عصا سليمان،مقدمة يف التأمن البحري ،اجل ء االول،بدون سنة طب .
9ـ د.غازي خالد ابو عراي،احنا التأمن دراسة مقارنة،دار الوائل للطباعة،الطبعة االوىل.1122،
21ـ دـ فتحي عبد الرحيم عبد الل ـ ـ،التأمن،منتبة اجلالء املنصور .2993 ،
22ـ د.حممد حسن منصور،احنا قانون التأمن،دار املعار ،االسنندرية.1115،
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 .21د.حممد فريد العريين،دهاين دويدار،قانون الطريان التجاري يف ضوء القـانون اللبنـاين واالتفاقيـات
الدولية،دار النهضة العربية.2995،
 .27د.يوســف حجيم،د.ســنان كاظم،د.حســن مجيل،د.هاشــم فــوزي،ادار التــأمن وامل اطر،الطبعــة
االوىل،دار اليازوري.1122،
رابعا /البحوث وامليالت

 -2د.اك ـ ـ ــر املني،االعم ـ ـ ــال القانوني ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـوارد عل ـ ـ ـ ـ الطائر ،حب ـ ـ ـ ـ يف منش ـ ـ ــورجملة الدراس ـ ـ ــات
القانونية،منشورات احلليب1114،ـ.1118
 -7د.مخيس خضر،تطور التشري املصري،يف ميدان النقل اجلوي،حب منشور يف جملة القضاء العدد
.14
 -6ش ى حسن زل لة،واثئ الطريان والشروط العاملية املستعملة يف تطبيقاهتا يف السـو العامليـة،حب
مقد اىل كلية االدار واالقتصاد،جامعة بغداد.2938،
 -5د.طال ـ حســن موس ـ  ،الن ــا ارــاص ملســؤولية الناقــل اجلــوي وقــانون التجــار رقــم  269لســنة
،2931حب منشوريف جملة القضاء،العدد ال اين.14،
 -4د.هــاين دويــدار،التأمن اجلوي،سلســة حبــو قانونيــة يف جمــال التــأمن والضــمان ابلعــام العــري،
منشورات احلليب ،احلقوقية ،بريوت ـ لبنان.1114،
خامسا /القوانني

2ـ قانون الطريان املدين العراقي رقم  268لسنة  2936املعدل.
1ـ قانون الطريان املدين املصري رقم  218لسنة .2982
سادسا/مصادر االنيرنيت
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المستخلص
يســع ه ـ ا البح ـ اىل تتب ـ الداللــة الســيميائية للعن ـوان يف اجملموعــة الشــعرية (فضــاء املعــو) للشــاعر
النربالئــي (كــاظم الســعدي) ومــا تتضــمن ه ـ ه الرحلــة مــن انعناســات عل ـ موضــوعات القصــائد وقــد
توصــل اىل نتيجــة مرك يــة مينــن امجاوــا ابن العن ـوان كــان حاكيــا ملوضــوعات اجملموعــة بشــنل عــا وتص ـ
مجيعهــا مبصــب حيـ ان ابجلم ـ بــن كلمــي العن ـوان (فضــاء ،معــو) الــي هــي (االتســاع – غايــة ال هــور)
يتجل ان ه ه اجملموعة الشعرية قد اتسعت لتشمل كل ما ينابده الشاعر وظهر فيها بنل ما تعني كلمة
ال هــور مــن حالــة االننشــا والتجلــي و تســمت اجملموعــة ابســم قصــيد منهــا حيلــو الحــد البــاح ن ان
يسميها (قصيد الديوان) الي تنون مفتاحا لفهم مضمون و منطلقا قد اختاره الشـاعر لتحديـد سـريه يف
بقيــة العمــل الشــعري .امــا ابلنســبة للعنــاوين االخــرى يف اجملموعــة الشــعرية فقــد اتصــلت بعضــها ابلعن ـوان
الرئيسي للمجموعة الشعرية واالخرى كانت واضحة الداللة تسلم خالصة القصيد للقارئ وهناك عناوين
ال ختلو من داللة رم ية تفك شفراهتا عند اكمال قراء القصيد .
 - 2جامعة كربالء /كلية الرتبية للعلو االنسانية .
 - 1طالبة ماجستري  /جامعة كربالء  /كلية الرتبية للعلو االنسانية .
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Abstract
Seeks this research to trace the significance of semiotics to the subject
of the poetry collection (space-meaning) of the Karbalai poet (Kazem alSaadi) and which included in this journey of reflections on the poems
topics have reached a central result it can be summarized that the title was
mimicking all subjects group generally as by combining my title (space,
meaning) which is (extending - ultimate appearing) reflected that this
poetry collection has expanded to include everything that challenge the
poet and appeared in every sense of the word emerge from the case of
exposure and the transfiguration and the group is named by one poem of
them, which one of the researchers like that call it (poem of the collection),
which it is key to understanding the content and the platform has been
chosen by the poet to determine his way in the rest of the poem work. As
for the other topics in the poetry collection, some of them joined the main
title of the collection of poetry and the other was a clear indication
introduces a summary of the poem to the reader and there are topics that
not devoid of symbolic significance loosen their codes at the completion of
reading the poem.

المقدمة
فان الشعر عام رح يالمس شغا احلس االنساين املرهف ويعاي العواطف البشرية وحياكيها اما
الشاعر فهو كما ِّ
وصف"عدسة منرب ترى دمعة طفلة مشرد قادر علـ اغـرا العـام ،وابتسـامتها سـفينة
حتمل فيها من كل زوجن اثنن"ل ا كان للشعر منانة خاصة يف كـل عصـور االدب العـري رغـم اخـتال
ظرو ال مان واملنان حىت ان اول مسابقة للمواه العربية اجريـت يف العـام العـري كانـت املوهبـة الفـائ
موهبة شعرية وه ا ان دل عل شيء ف منا يدل عل الدور ال ي يلعب الشعر يف احليا العربية ،وقد كانت
كـربالء وال زالــت حتت ضــن ك ـريا مــن الشــعراء الـ ين امتــازوا بشــعرية مميـ ونفــس ابــداعي خــال وقــد تبنــت
جامعتها دراسة هؤالء الشعراء وتسليط الضوء عل نتاجهم االدي ولعل ه ه اااولة البح يـة ل ـل خطـو
ضمن ه ا املشروع تناولت ابلدرل شاعرا كربالئيا م يدرل شـعره فيمـا مضـ وهـو الشـاعر (كـاظم صـر
الســعدي) ضــمن مــنه نقــدي يهــتم ابلعالمــات وحركتهــا يف الشــعر وهــو (املــنه الســيميائي) وابلتحديــد
سيميائية العنوان يف احدى اجملموعات الشعرية للشاعر وهي (فضاء املعو).
خطة البح تنقسم عل مبح ن خص االول منهما يف دراسة العنوان االصلي والعناوين املشرتكة
ب  ،اما ال ـاين فتنفـل ابحلـدي عـن العنـاوين الفرعيـة يف اجملموعـة وكـان علـ حمـورين االول العنـاوين ذات
الداللــة املباشــر علـ موضــوعات قصــائدها وال ــاين غــري املباشــر او الــي تتضــمن رم يــة فننــت شــفراهتا يف
اثناء البح .
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ومــن اهــم املصــادر الــي افــد منهــا (البــو االســلوبية حلســن ظــم –ســيميائية النصــوص للــدكتور مجــال
حضري –عتبات الن البنية والداللة عبد الفتا احلجمري) وغريها.
اما الصعوابت فتتم ل بقلة الدراسات الي تطرقت اىل سيميائية العنوان فلم اجد مناذج تطبيقية ك ري
حىت افيد منها ،وال انس ضي الوقت الـ ي عايشـت خـالل هـ ه املرحلـة الدراسـية الـي كـان هـ ا البحـ
ج ـ ءا مــن متطلباهتــا واشــنر بنهايــة املطــا هللا ع ـ وجــل عل ـ نعم ـ الــي ال حتص ـ ولعــل تفضــل علــي
ابلصــحة والعافيــة اعــانين يف اجنــاز ه ـ ا البح ـ واشــنر اســتاذي الفاضــل ال ـ ي شــاركين آبرائ ـ الســديد
ومالح اتـ القيمــة االســتاذ املســاعد الــدكتور امحــد صــبيح النعــيب وفقـ هللا ملراضــي واعانـ علـ امل يــد مــن
احباث القيمة وأتليفات النافعة وج اه هللا عن طلبت كل خري واحلمد هلل اوال وآخرا.
تمهيد :الشاعر وبيئته االدبية
اجنبــت ك ـربالء املقدســة عــددا كب ـريا مــن العلمــاء واالدابء واملفن ـرين اذ "م تنــن احلركــة ال قافيــة حدي ــة
عهد وامنا وجدت يف كربالء من سننها املسلمون فقد عر من علمائهـا يف القـرن ال الـ اوجـري محيـد
بن زاد وكان من اهل نينوى (القريبة من كربالء) و وصف بنون ثقـة ك ـري التصـانيف ومنـ ذلـك الوقـت
كان ــت ك ـربالء م ــن املراك ـ العلمي ــة ال ــي يقص ــدها العلم ــاء واملتعلم ــون لإلغ ـرتا م ــن مع ــن عل ــو العربي ــة
والدين )7("...ول ا صـار جمتمـ هـ ه املدينـة ميـاال  -بشـنل عـا  -اىل ال قافـة واملعرفـة وينفـي ان نعـر
ان عــدد مــن حيضــر درســا علميــا فيهــا كــان ي يــد علـ الــف رجــل ( )6و االديـ كــاظم صــر عبــد احلســن
جار هللا السعدي ( )5من ادابء ه ه املدينة املعاصرين ال ين اغنوا بعطائهم الفنري واالدي املنتبـة االدبيـة
العربي ــة ابملفي ــد واملمت ـ م ــن نت ــاج ق ـرائحهم وم ـواهبهم ول ــد مبدين ــة ك ـربالء املقدس ــة س ــنة  2968وب ــرز يف
الساحة االدبية العراقية من سنة  2939عندما اصدر جمموعت الشعرية املوسومة (كلمات ح ) (.)4
وهو من رجال االسـر الرتبويـة يف هـ ه املدينـة املقدسـة اذ"ختـرج يف دار املعلمـن ومـارل التعلـيم"( )3يف
مدارسها من سنة  2932ومارل العمل االدي وال قايف وصار عضوا يف عدد من االحتادات واملن مات
ذات العالقة منها:
 .2احتاد االدابء والنتاب العراقين
 .1احتاد االدابء العرب
 .7نقابة الصحفين العراقين
 .6نقابة املعلمن
نتاج ال قايف واملعريف:
 -7االدب العري يف كربالء 54:
 -6ين ر  :ن
 -5ين ر  :اتريخ كربالء قدميا وحدي ا  147:ومعجم رجال الفنر واالدب يف كربالء 236:
 -4ين ر :معجم املؤلفن والنتاب العراقين ( :)1111-2931ج144-4
 -3موسوعة اعال وعلماء العرا  :ج451- 2
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 .2كلمات ح (جمموعة شعرية) 2939
 .1بنو سعد ماضيا وحاضرا (كتاب يف التاريخ والنس ) بغداد 2996
 .7اجبدية الفرات (جمموعة شعرية) 1111
 .6فضاء املعو (جمموعة شعرية) 1118
 .5سري لغد مض (جمموعة شعرية) صدر عن دار الشؤون ال قافية سنة 1127
 .4عسل االحال (جمموعة شعرية خمطوطة) ستصدر عن دار الشؤون ال قافية قريبا
 .3ه ا طري احلسن (حتليل اترخيي) صدر سنة  1111عن املنتبة العلمية ببغداد
 .8من احل الغ ل (خمتارات شعرية م دراسة لهيدية) صدر سنة  1111عن املنتبة العلمية ببغداد
1111/
 .9س كربالء وهي مسرحية شعرية عن االما احلسن
 .21الباح عن املعو وهي مسرحية شعرية عن الصحاي اجلليل سلمان الفارسي 1117/
ول ـ قصــائد وكتــاابت صــحفية منشــور يف الصــحف واجملــالت العراقيــة والعربيــة م ــل :جملــة آفــا ادبيــة
وجملــة االدي ـ العراقــي وجريــد الصــبا وجريــد الصــبا اجلديــد وجريــد املــدى وجريــد االحتــاد وجريــد
املشر  ...وغريها.
كت عن عدد من النقاد واالدابء منهم :ظم السعود ،جاسم عاصي ،عبد علي اليوسفي ،د .عبود
جودي احللي ،رضا ارفاجي ،منـ ر عبـد احلـر ،علـي حسـن عبيـد ،د .خضـري عبـال درويـ  ،د .حممـد
عب ــد فيح ــان ،حس ــن البـ ـ از ،حمم ــد زمان،ع ــد ن عب ــال س ــلطان ،عب ــد اللطي ــف ك ــاظم ،ش ــنر ح ــاجم
الصاحلي وغريهم.
مــارل العمــل الصــحفي كاتبــا وحمققــا واختارت ـ جملــة (مــدارات تربويــة) الــي تصــدر مــن املديريــة العامــة
للرتبية يف كربالء ئبا لرئيس حتريرها.كما عمل حمررا يف جريد االحتاد /قسم التحقيقات ( )8وال ي ال اديبا
يشار الي ابلبنان يف الساحة االدبية العراقية والنربالئية
المبحث االول :العنوان االصلي والعناوين المتصلة به
العنوان االصلي (اسم امليموعة الشعرية)

لعل اول اة اشارية ُ ب انتباه املتلقي وهـو يشـاهد كتـااب او نصـا هـي عنـوان او عتبـة ذلـك النتـاب
فهـي الــي تغريـ مبواصــلة االخـ والــرد معـ وســرب اغـواره او ابلعنــس قـد ُعلـ يلتفـت غــري منــرت اىل أي
شـيء آخـر لـ ا فـان اسـم النتـاب"يعـد مـن بـن العناصـر املناصـية املهمـة فـال مينننـا ُاهلـ او جماوزتـ النـ
العالمــة الفارقــة بــن كاتـ وآخــر فيـ ت بــت هويــة النتــاب لصــاحب وحيقـ ملنيتـ االدبيــة والفنريــة عل ـ
عمل "()9وقد اولـت الدراسـات السـيميائية العنـوان اتيـة ابلغـة كونـ مي ـل بوابـة الـن ومدخلـ "فـالعنوان هـو
 -8لقاء ابلشاعر يف بيت والدي د.عبود احللي عصر يو ال الاثء 1125/ 6/8
 -9عتبات من الن اىل املناص 47:
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مفتا الن او مفتا اجرائي للدخول اىل عام الن وفـك مغاليقـ وفهـم داللتـ فهـو مب ابـة رسـالة يب هـا
املرســل اىل املرســل اليـ مـ ود بشــفر لغويــة حيللهــا املســتقبل ويؤووــا بلغتـ الواصــفة"( )21فاجملموعــة الشــعرية
موضــوعة البحـ ا اهــا الشــاعر (فضــاء املعــو) فهــو عبــار عــن مركـ اضــايف اســند فيـ املفــرد الننــر اىل
املفرد املعرفة وداللة كلمة (فضاء) توحي لنا حبالة من االتساع فمعناها اللغوي"ما اتس من االرض"()22اما
عن الشيء
النلمة املضافة اليها (املعو) فب
(عن) ال ي يقول عن ابن من ورّ ":
رجا)21عها اىل ج رها اللغوي(ّ )27
(
ويعـ ّـن عننــا وعنــو :ظهــر امامــك" ومعــو مصــدر ميمــي وهنــاك مــن ميـ بــن داللــة املصــدر الص ـريح
واملصدر امليمي في كر احد الباح ن ان الراغ االصفهاين مي بن التوبة واملتاب فاملتاب يعـين الغايـة مـن
التوبة ومنتهاها( )26ل ا املعو هو غاية ال هـور وابجلمـ بـن داللـي كلمـي العنـوان االتسـاع -غايـة ال هـور
يتجل لنا ان ه ه اجملموعة الشعرية قد اتسعت لتشمل كل مـا ينابـده الشـاعر وظهـر فيهـا بنـل مـا تعنيـ
كلمة ال هور من حالة االننشا والتجلي أي ان الشاعر كان حرا وم يقيده قيد يف التعبري عـن مـا يريـد
التعبري عن حىت ابلنسبة للبحور القصائد وموسيقاها ففي (فضاء املعو جنـد الشـعر العمـودي والشـعر احلـر
وقصيد الن ر واحلرية مـن االمـور املهمـة عنـد الشـاعر يقـول عنهـا":ينتسـ الشـعر اتيتـ مـن حريـة تعاملـ
م العـام والقصـيد احلقيقيـة ال توجـد يف الـوزن او القافيـة او التحـرر منهمـا بـل توجـد حيـ تـر اجنحـة
الشاعر بقو حنو عام احلرية واجلمال واحلقيقة دون سقوط يف عبودات وقوال وقوانن مقرر "(.)25
وقــد كــان هـ ا العنـوان هــو احــد العنــاوين الفرعيــة لقصــائد الــديوان وان عنــاوين القصــائد االخــرى قــد
جــاءت يف االغلـ مالئمــة ملوضـوع الــديوان متماشــية معـ كمــا سيتضــح ان شــاء هللا تعــاىل يف اثنــاء ه ـ ه
اااولة البح ية.
وقــد اطل ـ احــد البــاح ن تســمية (قصــيد الــديوان) عل ـ تلــك القصــيد الــي تشــرتك م ـ الــديوان يف
التســمية وقــال عنهــا":هــي املفتــا _يف االغل ـ  -لفهــم مضــمون الــديوان الشــعري كنــل واملنطل ـ ال ـ ي
اخت ـ ـاره الشـ ــاعر من ـ ـ البـ ــدء لتحديـ ــد سـ ــريه يف بقي ــة العمـ ــل الشـ ــعري"()24ولـ ــو أتملنـ ــا يف قصـ ــيد (فضـ ــاء
جمسـات بلوريـة تتحســس
املعـو)لوجـد ها ذاتيـة االنطـال وكـأن الشـاعر فيهـا خياطـ نفسـ وجيعـل لروحـ ّ
توم :
"للر
سا ا البلورية
مثلما
لل سد

 -21يف حتليل ارطاب 263:
 -22لسان العرب ماد فضا
 -21ن ماد عنن
 -27ين ر يف تعريف :امله ب يف علم التصريف 182:
 -26ين ر :املصدر امليمي يف القرآن النر 56:
 -25من حوار م الشاعر اجراه من ر عبد احلر نشرت جريد الدستور العدد17_ 1226كانون ال اين 8: 1121
 - 24دور السيميائية اللغوية يف أتويل النصوص الشعرية 124:
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مراايج املدهشة
الغمو العاري
يبسط بينهما
عشبه االليف
لع تنب اته
تفص
()37
عت كنه اللوحة"

لعل من االمنان القـول ان الشـاعر يريـد يف قصـيد الـديوان هـ ه ان يقـول ان الشـعر مي ـل مـرآ للـرو
م لما للجسد مرااه الي تعنس صورت وه ا ما فهم القاص جاسم عاصـي يف كلمـة الغـال الـي كتبهـا
للديوان":فنل ال ي يرتسم هو معو االلفة احلاصلة من قنوات التآلف واملواءمة وهي صور ختطها ال ات
من خالل حتريك خ ينهـا املعـريف – الوجـداين فـال تنـت غـري الشـعر ف نـ النـال املقتضـ واملوسـو بننهـة
الرو وشواردها" .مث يعاود الشاعر ذكر فضاء املعو داخل قصيد الديوان:

"ه ترناثر
ا مء الر
يف ضاء املع ؟
ماذا لو أل الشاعر
كريسراله يف الينابيأل
لو رموز االقاصي...
لة مرمي
قصيد احلاملة
ذل االزرق املرناهي
ن ها
كهة الفرات
رمبا يفيض الغناء
()38
اباللق االجبدي"

افهم من الن ان الشـاعر يتحـد عـن وظيفـة الشـعر وحراكـ اجملتمعـي النـ يلقـي كريسـتال (شـعره-
مرآ روح ) بلحـاظ الـن السـاب يف روافـد البنـاء ال قـايف للمجتمـ ليفـك حبسـ رؤيتـ بعـض الشـفرات
الـي قـد حتـل بفنهـا بعـض املشـنالت الـي يواجههـا اجملتمـ وينـون هـو النـف الـي هتـ خنلـة احللـول -لـو
صح التعبري -لتساقط رطبا جنيا..
ويف االشار اىل اللون االزر اة سيميائية الن "يعترب لون الوقار والسنينة واوـدوء والصـداقة واحلنمـة
وهو اللون ال ي يشج عل الت يل اوـادئ والتأمـل البـاطين"( )29وقـد ذكـره الشـاعر بعـد القصـيد احلاملـة
 -23فضاء املعو 91
 -28فضاء املعو91:
 -29سيميائية االلوان يف القرآن النر 35:
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مما يؤيد تلـك الداللـة .وهنـ ا يسـتمر الشـاعر يف احلـدي عـن الـرو وامنانياهتـا وآالمهـا وهـو مـا يالمـس
مجيـ ـ قص ــائد ال ــديوان ال ــي تنوع ــت مش ــارهبا ب ــن الوجداني ــة والوطني ــة والقومي ــة -حيـ ـ اخـ ـ ت القض ــية
الفلســطينية مســاحة مــن قصــائد الــديوان -والدينيــة ممــا سيتضــح يف املباح ـ االتيــة ل ـ ا ف لــا حقــا قصــيد
الــديوان وتــدور حــول معانيهــا مجي ـ قصــائد الــديوان وابلتــايل فــان عن ـوان الــديوان حق ـ الغايــة املرجــو من ـ
الن ـ " ال مي هــر فقــط خاصــية التســمية فــالعنوان يتضــمن العمــل االدي لكمل ـ م لمــا يســتتب ه ـ ا االخــري
()11
ويتضمن العنوان ايضا".
العناوين املتصلة بالعنوان االصلي

عدا قصيد الديوان احص البح قصيدتن اخرين تشرتكان م اسم الديوان وعنوان قصيد الديوان
ابملفرد (املعو) وتا (زهر املعو)و(بالغة املعو) فنالتا يتنون من مرك اضايف كان املضا الي فيها
املعــو وســنعرض لــبعض ارطــوط العامــة الــي شــنلت ملمحــا يف ســري التصــورات الشــعرية و وصــووا اىل
املتلقي.

زهر املع :
"قب ان يرعرى الصبا
يكشف عت ماسه للش ر
قلر للنهر:
ما ل ر ف معناك ال يرفر يف لغي
هي مت ضوء قنديل احلامل املبركر
ردىل مت اال ق
صوت املناجا
أل عل عشبه املخملي
ثيث الغمام ال يء
اي ابحلب
ري زج البابلي املضيء
ايها النهر ...اي صاحيب
ه سير زالة ر حي الي
كنر ترع صبااب ا.......
ترغلغ يف جدها مث ضوء ال مر
احا اآلن تفر ابل ت ا وا هب رها
()13
ل اي ....اي رات الغناء اال يق"

ولعل املالح ة االوىل الي تستف املتلقي يف ه ا الن هو زخم الفاظ الطبيعة وك ـر ورودهـا فيـ حـىت
كأن الشاعر قد احتد هبا وش صها وجعل حياورها وحتاوره من ذلك (الصبا – الشـجر-النهـر-قرنفـل –
 -11عتبات الن البنية والداللة 28:
 -12فضاء املعو 21-9:
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عش -غما –غ الة –القمر –الربتقـال) وهـ ا االمـر لـيس بغريـ يف الشـعر العـري فالشـعراء منـ العصـر
اجلــاهلي مــنهم مــن"م يقــف عنــد املتعــة اجلماليــة الــي اســتمدها مــن املن ــر الـ ي وقـ عليـ بصــره وم أتســره
الصور املرئية وال االدبية فشغلت عن اال وا لتأمل والتعم واالستلها فقد ُاوز كل ما سب حىت آل ب
االمر ان يتحد ابلطبيعة ف ل عليها مشاعره وآالم وتوهم منها مشاعر حتملها آونة اخرى وأتثر هبا حىت
غلبت علي وصارت مشاعره هو ايضا"(.)11
والقصــيد ُــري ح ـوارا بــن الشــاعر ولــر الف ـرات الـ ي احب ـ واخـ مســاحة واســعة مــن شــعره –كمــا
سيتضح -ولنن الفرات ال جياذب احلدي وامنا يستجي لندائ وتوسالت وافهم من القصـيد ان الشـاعر
خياط الفرات ملهم ال ي يوحي ل الشعر ويرجوه ان ينفتح قرنفل معناه يف لغت الن حبيب ال ي تدور
عل ـ ضــفاف خلجات ـ الشــعرية وي ـ كره الشــاعر ان ـ كــان يرع ـ صــباابت غ الــة روح ـ (وهــي ل ــل شــعره)
ويستجي اخريا ل الفرات ويفتح عل قرحيت (ن ي الغما الربيء) فيشنر الشاعر ممتنا لره امللهم ويهدي
غناء قصائده االني وقد اخت الشـاعر مـن الليـل مجـال وحـاد ملهمـ (قبـل ان يتعـرى الصـبا ) علـ حـد
تعبــريه واالشــارات يف هـ ا الــن "هــدفها تن ــيم التصــور الـ ي ســيقود التحليــل والـ ي غالبــا مــا يــدم بــن
الدوائر الن التحليل يتناول املنج ابلفعل وهو منج ال يرتك لنا خيارا يف تناول كنل"(.)17
امـا القصـيد ال انيـة الـي اشــرتكت واختهـا مـ العنـوان يف احـدى كلماتـ فهـي (بالغـة املعـو) الـي تعــد
املفارقة ة ملفتة للن ر يف سياقها العا :

"يف النز
اىل السط
يكرشف الصوت ته
()14
ي ثث ابحلب اترمه"
ي و يف م طأل ا ر مت ال صيد :
"سيبركر الصوت ر عره...
لع مرااي هواجسه
يف الصعود
اىل ال اع
تبردئ الط س
()15
ابال عراق"

وقد اعتمد الشاعر اسلوب الرتاكم الداليل للتضادات الفرعية داخل نسي القصـيد للوصـول اىل قمـة
املفارقة السياقية الي تنتجها القصيد كنل فهو هنا يضيف التضاد ال ي بدأه يف مطل القصيد ابلنـ ول
اىل الســطح اىل تضــاد اخــر كــان يف اواخــر القصــيد تقريبــا عــرب الصــعود اىل القــاع حيـ تتصــارع االضــداد
 -11الطبيعة والشاعر العري71 :
 -17سيميائية النصوص 215 :
 -16فضاء املعو17 :
 -15ن
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وتشــتبك يف ه ـ ه القصــيد حــىت ت ـرتاكم طياهتــا الواحــد عل ـ االخــرى يف اوائــل القصــيد وخوالهــا ولنــن
ليس عرب الوصف املألو بل من خالل التوليد الداليل القائم عل مبدأ السـب والنتيجـة او االثـر واملـؤثر
حىت تتعقد االضـداد يف سـلم القصـيد لتنتهـي اىل املفارقـة السـياقية الـي تـنهض مـن اعمـا تلـك االضـداد
املتالحقة.
المبحث الثاني :العناوين الفرعية
اوال:العناوين املبابر

أ -املبا ر ذات احلس الو ين
يعطي العنوان املباشر داللة واضحة عن فنر القصيد فهو ال ينلف القارئ م يدا من اعمـال الفنـر
والتأمــل حــىت خيمــن يف مــا تــدور حول ـ مفاصــل القصــيد وموضــوعتها الشــعرية اذ يســلمنا الشــاعر مفــاتيح
ُربتـ بن ـري مـن اليسـر والبسـاطة يف التعبـري والوضـو يف الرؤيـة وهـو م ينـن"قبعـة اضـافية وال زينـة ملحقـة
حبســم منتمــل قــد يســتغين عــن ال وائــد بــل انـ مي ــل جـ ءا حيــوا مــن الــن اىل درجــة ل يــل صــل الداللــة
وكأنـ دال ومدلولـ ابقــي الــن او ابلعنــس مــدلول يفســر دال الــن كلـ "()14وقــد كانــت اغلـ عنــاوين
القصائد وطنية تتحد عن مشاعر منشئها وعواطف ُاه وطن واحلس الوطين كان من اجلوان املهمة يف
مســري الشــاعر االدبيــة وســريت ال اتيــة و"ديدن ـ يف مع ــم قصــائده كــان الــوطن فقــد الــف شــتاءه القــارص
وصيف الاله وتغو بربوع كما يتغو ب لك املغرتبون وأتس لويالت كما يتأس الفاقدون لنعمة التلـ ذ
مبعطياهتــا اجلمــة"( )13ه ـ ا وقــد كانــت عناوين ـ الوطنيــة املباشــر كالتــايل (احبــك ا ع ـرا –بغــداد-ع ـرا
اجلهاد-سيدي الوطن –سيدي العرا -ح العرا -عرا اجملد) وواضح من هـ ه العنـاوين ان موضـوعها
هو الوطن وح الوطن والقضاا الوطنية و قد كتبـت اغلـ هـ ه القصـائد ابلشـعر العمـودي (مخسـة مـن
جمموع ان قصائد)فجاء م ال يف قصيد (عرا اجملد):
نال ال ال الالاء دمال ال ال الالي عل ال ال ال ال ثغال ال ال الالر الصال ال ال الالبا
ال ال ال ال ال ال ال ا ر حال ال ال ال ال ال الالي آالء ا ش ال ال ال ال ال ال الراحي
ابلفال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر امللال ال ال ال ال ال ال ال ال الالون ابالقال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا
رق كهمال ال ال ال ال الالس رجسال ال ال ال ال الالة صال ال ال ال ال الالداحي
ال ال ال ال ال ال احلال ال ال ال ال الالب فال ال ال ال ال الالاق اجلنال ال ال ال ال الالا
عل ال ال ال ال ال ال النهال ال ال ال ال الالريت للغيال ال ال ال ال الالد املال ال ال ال ال الالم
()18
لش ال ال ال الالعب يف مي ال ال ال الالاديت الكف ال ال ال الالا "

" ب ال ال ال ال ال ال اي ع ال ال ال ال ال الراق جال ال ال ال ال الالرى ال ال ال ال ال الراات
ال ال ال الالا عل ال ال ال ال مر ج ال ال ال ال سلسال ال ال الالبيم
ت ال ال ال ال الالوهت ابملال ال ال ال ال ال قن ال ال ال ال الالدي ص ال ال ال ال الالدري
زهال ال ال ال ال الالا غمال ال ال ال ال الالي عل ال ال ال ال ال ال ا اتر قلال ال ال ال ال الاليب
ج ال ال ال ال الالدير ا ال ال ال ال الالر اي ال ال ال ال الالين املف ال ال ال ال الالدى
يلال ال ال ال ال ال يف ربي ال ال ال ال الالأل احل ال ال ال ال الالب ع ال ال ال ال الالرس
سال ال ال ال ال ال يف ال ال ال ال الالاء اجمل ال ال ال ال الالد ص ال ال ال ال الالر

 -14سيميائية النصوص 147:
 - 13مـن مقــال كتبـ حســن البـ از عــن الشــاعر حتــت عنـوان (االبــداع لعلـ درجــات االداء) نشـرت جريــد الدســتور يف عــددها
 7154بتاريخ -27نيسان 1126
 -18فضاء املعو 31:
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وتتضح يف ه ه القصيد الرو الوطنية للشاعر و حب للطبيعـة الـي ت ينـ كـالنهرين والشـمس والن يـل
ورغم معا الشاعر وقساو احليا مع الي دعت اىل هجر الشعر حينا من ال مان النشغال ب رو احليا
الصعبة حي حتول اىل العمل والتنس الن ما يتقاضاه من مرت شهري ال يسد نفقات معيشة عائلت
وبدل االجيـار يف البيـت الـ ي يسـننون فيـ ( )19مـ ذلـك فانـ يـرى ان الـوطن الـ ي م مينحـ بيتـا ليسـنن
وترك يعي مرار االنتقال من منان اىل اخر جيده اهال وجديرا اب آات احل والعش وهـ ا يعنـس
حالة االنتماء واالعت از ابووية اال الي كان ميتاز هبا الشاعر فهو عل الـرغم مـن السـلطات الفاسـد الـي
توالت عل العرا ا ال ان يرى شعب ساعيا ما استطاع اىل حتقي احلرية واحليا النرمية فهو يـؤمن"بقدسـية
الوطن مادامت اجلماعات في متماسنة متضامنة تسع اىل حتقي احلرية والرفاهية"()71يقـول السـعدي يف
ه ا الصدد ضمن قصيد عنوالا(ح العرا ):
احلال ال ال الالب مبال ال ال الالدع ا شال ال ال الالادي تل يال ال ال الالين
()13
اهنال ال ال بنص ال الالرك ض ال الالاء النيا ال الالني"

"الج ال ال حب ال ال احل ال ال الشال الالعر ا شال الالدج
ع ال هك ال ا يف ضالالمري الشالالعب م تل الالا

وقد رشح حسن الب از قصيد (عرا اجملد) آنفة ال كر اىل ان ُد وا موقعا يف احد النت املنهجية
رمبا لسهولة فهمها ومشاعرها الصادقة وحالة السال الي تشي بن جنباهتا.
ب -مبا ر ا رى
رغم ان القصيد الوحيد الـي ادرجتهـا ضـمن هـ ا العنـوان مينـن ان ينـون يف عنوالـا بعـض الغمـوض
اال ان الت مــن مينــن ان يوصــلنا اىل فنــر القصــيد فشــاعر مــن ك ـربالء ينت ـ قصــيد بعن ـوان (ُليــات
الش ــهاد ) أول احتم ــال نض ــع ملوض ــوعها ان تن ــون ع ــن احلس ــن (س ــال هللا علي ـ ) ومأس ــا ك ـربالء ال ــي
احتلــت مســاحة واس ــعة مــن االدب النربالئــي ابلتحدي ــد فضــال عــن االدب الع ــري ...وقــد صــد ه ـ ا
يقول فيها:
االحتمال م السعدي ف ن قصيد ُليات الشهاد عن االما احلسن
حل ال ال ال الالت امل ال ال ال الالود علال ال ال ال ال ال ال ال الالم ال ال ال ال الالدهر
ال ال ال ال الالدم الش ال ال ال ال الالهاد ال ال ال ال الالرجس النه ال ال ال ال الالر
مال ال ال ال ال الالت سلسال ال ال ال ال الالبي اجملال ال ال ال ال الالد الفخال ال ال ال ال الالر
معال ال ال ال ال ال الس ال ال ال ال الالطوع ر ع ال ال ال ال الالة اجلال ال ال ال ال ال ر
زيال ال ال ال ال ال الالف اجلنال ال ال ال ال ال الالا لعبال ال ال ال ال ال الالة الغال ال ال ال ال ال الالدر
كال ال ال ال ال الالاملوال حتم ال ال ال ال ال ال ثال ال ال ال ال الالور الب ال ال ال ال ال الالر"

"دم ال ال ال ال ال املضال ال ال ال الاليء كزهال ال ال ال الالر الف ال ال ال ال الالر
حل ال ال ال ال الالم الفال ال ال ال ال الرات بعال ال ال ال ال ال ب رجس ال ال ال ال الاله
ال ال ال الالو ه ال ال ال ال ي االر م ال ال ال ال حلال ال ال الالر
مر ال ال ال ال ال ال ال ال ر يف الش ال ال ال ال ال ال الالمس ن ه ال ال ال ال ال ال الالا
مال ال ال ال ال الالازا يال ال ال ال ال الالر ي قصال ال ال ال ال الالة كشال ال ال ال ال الالفر
ه ال ال ال الالو حكم ال ال ال الالة الثال ال ال ال الالوار م ال ال ال الالا رئال ال ال ال الالر

والقصيد سلسة املعو واضحة الفنر تناد تنـون تقليديـة وم ختـرج عـن مـا كتـ عـن االمـا احلسـن
اال الا ليست قصيد راثئية ابملعو الصريح الن اجلانـ املأسـاوي م ينـن يغلـ علـ طابعهـا العـا
وامنا كان الشاعر يستجلي فيها تلك الشهاد الي صارت كعبة لالحرار وحمور حلريتهم:
 -19كان ه ا ضمن احلوار ال ي اشرت الي يف املبح االول هام رقم 3
 -71اووية واحلرية يف شعر ادونيس 26:
 -72فضاء املعو 43:
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ال ال ال ال ال الالاحلر يعش ال ال ال ال ال الالق مول ال ال ال ال ال الالد الف ال ال ال ال ال ال الر
()11
بفدائال ال ال ال ال ال ال الاله ليفال ال ال ال ال ال ال الالو ابلعطال ال ال ال ال ال ال الالر"

وحياول الشاعر حتريك اومم متوسال بوحي شهاد احلسن
اووان وال لم:
"م ال ال ال ال ال الالا زل ال ال ال ال ال الالر حتي ال ال ال ال ال الالا يف ض ال ال ال ال ال الالمائران
ابحلال ال ال ال ال ال ال ال الالق حرال ال ال ال ال ال ال ال الالف ال ملغرص ال ال ال ال ال ال ال ال الالب
ال ال ال ال ال ال الالدس تنال ال ال ال ال الالز مال ال ال ال ال الالت راسال ال ال ال ال الالره
ال الح ال ال ال ال ال ال ال ال الالرم عال ال ال ال ال ال ال ال ال الراق عزتن ال ال ال ال ال ال ال ال الالا
اي سال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا عا يف لي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال حمنرنال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا
مروحال ال ال ال ال ال ال ال ال الالديت ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالب مو ننال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا

ومت ا منها راية للتغيري ودافعا لرفض

رمال ال ال ال ال ال الزا ب ال ال ال ال ال الالوحي جه ال ال ال ال ال الالادج س ال ال ال ال ال الالري
مرسال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللط ابلعنال ال ال ال ال ال ال ال ال الالف اجلالال ال ال ال ال ال ال ال الالور
مال ال ال ال ال ال ال ال انهل ال ال ال ال ال ال الالا مبخال ال ال ال ال ال ال الالب الش ال ال ال ال ال ال الالر
هال ال ال ال ال ال ال ي بال ال ال ال ال ال ال االحال ال ال ال ال ال الرار ابل ه ال ال ال ال ال الالر
ك ال ال ال ال ال ال ال ال الالي عال ال ال ال ال ال ال ال ال ال االالم ابلصال ال ال ال ال ال ال ال ال ال
()11
منضال ال ال ال الالي اىل الر ريال ال ال ال الالر النصال ال ال ال الالر"

وتتجل ـ (ُليــات الشــهاد ) ابوضــح صــورها يف االبيــات االربعــة االخــري مــن القصــيد وكــأن الشــاعر
ر فيها فنرت العامة ون رت للقضية احلسينية:
اال اتب ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاع الس ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالنة الطه ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر
ا عال ال ال ال ال ال الالم بر ال ال ال ال ال ال الالوى هللا مال ال ال ال ال ال الالت امال ال ال ال ال ال الالر
للن ال ال ال ال ال ال الالور ينبال ال ال ال ال ال ال ال ظلم ال ال ال ال ال ال الالة الفك ال ال ال ال ال ال الالر
()14
بعظال ال ال الاليم يوم ال ال ال ال عال ال ال الالا ر ال ال ال ال ال كر"

"م ال ال ال ال ال الالا ك ال ال ال ال ال الالان حبال ال ال ال ال ال ال يف ح ي ر ال ال ال ال ال الاله
اال الفض ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاليلة اس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر امرنا
اال اجلهال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاد ك ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال داعيال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة
س ال ال ال ال ال الالفر البطول ال ال ال ال ال الالة مش ال ال ال ال ال الالرق اب ال ال ال ال ال الالدا

ثانيا :العناوين الفرعية غري املبابر

شنلت العناوين الفرعية الي ال تشري مباشر اىل موضوع القصيد نسبة اعل من املباشر يف جمموعـة
(فضاء املعو) الشعرية ولعل ذلك بسب الغموض وااليها ال ي شنل ة ابرز عند الشاعر والغمـوض
يعــد واحــدا مــن م ــاهر الشــعر احلــدي وهــو نتيجــة متوقعــة لــن يعــي يف عصــر تنوعــت في ـ احلضــار
واصــب حت اشــد تعقيــدا مــن كــل عصــورها الــي خلــت وقــد اصــبحت ذاكــر الشــاعر ت ـ دحم فيهــا االفنــار
والفلسفات والرؤى لتدخل يف غفلة من الشاعر يف بناء الن وتنوين خطاب ()75ولعل الوظيفة التشويقية
الـي يلعبهــا العنـوان الـ ي ال نعــر عمــا تـدور قصــيدت ابلــج واقـوى اثـرا مــن العنـوان املباشــر واضــح الداللــة
وخاصة ابلنسبة للقارئ مت و االدب اما القارئ البسيط فلعل يستمت ابلقصائد الوطنية الي ذكرهتا انفا
يف اول ه ا املبح ويعجب الا معروفة من عنوالا اما القارئ ال ي ميتـاز حبـس نقـدي وادي مرهـف فانـ
ينج ـ ب اىل العن ـوان امل ـراو ال ـ ي ال يســلم لنــا مفــاتيح القصــيد دون اخ ـ و رد"لعبــة العن ـوان مــاهي يف
احلقيقة اال لعبة اللغة وبصور اخرى هي لعبة دالئل ختت لا عناصـر العنـوان الـي تسـتف وترهـ والـي حتيلنـا
عل مغامر النتابة عل التالع واملراوغة عل احلرية علـ املطلـ علـ الـال حمـدود علـ الفجـوات علـ
 -71فضاء املعو 39:
 -77ن
 -76ن 81:
 -75ين ر :الرتمي يف شعر البيايت 724:
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املنــابر والعن ـوان بف عل ـ نصــا قــد يــورط القــارئ لينتس ـ مــن خــالل ه ـ ا التــوريط وظيفت ـ التجاذبيــة الــي
هدفها املتعة هدفها االستيالء بفعل اجل ب وتشوي القارئ واستمالت "(.)74
وقــد حاولنــا تبويـ تلــك العنــاوين ومجعهــا علـ اســال مشــرتك حــىت تســهل دراســتها وتنــت م يف نسـ
برتتي معن وسن كر اجلام ال ي مجعت علي العناوين عند احلدي عنها ان شاء هللا.
 -3الفرات:
وقــد مجعــت العنــاوين املندرجــة حتــت هـ ا العنـوان مــا كانــت مفــرد (الفـرات) جـ ءا مــن بنيــة العنـوان او
تضمن العنوان مفرد وا عالقة ابلنهر وكانت كالتايل( :ذاكر الضفا – طفولة فراتية – خنلة الفرات –
الفرات-فرات احل )
ش ــنلت مف ــرد (الف ـ ـرات) حضـ ــورا ملفت ــا للن ــر يف(فض ــاء املعـ ــو) ب ــل يف جمموع ــات الش ــاعر كلهـ ــا
()73و" لنــي نستشــف رو شــاعر مــا او عل ـ االقــل شــاغل االهــم ينبغــي ان نبح ـ يف اعمال ـ عــن تلــك
النلمــة او النلمــات الــي تــرتدد اك ــر مــن غريهــا ف ـ ن النلمــة تــرتجم عــن اوـ ّـم"()78وقــد تغــريت مــدلوالت
النلمــة -كمــا ســنالحظ -فمــر كانــت تتحــد عــن النهــر ومــر كانــت الــوطن ومــر كانــت تـرتبط بداللــة
املفرد من اجلنبة املعجمية ل ا فمـن الصـحيح ان نعـد كلمـة (الفـرات) مـن النلمـات املفـاتيح كمـا يسـميها
ريفــاتري اللــا ت ــري االنتبــاه وه ـ ا معيــار مهــم لتلــك النلمــات يقــول":فــرتدد كلمــة ســب ان ااثرت االنتبــاه
سيدرك اسرع من تردد كلمة اسندت وا قيمة فقط عن طري تنرارها"(.)79
فقصــيد (ذاكــر الضــفا ) تتحــد عــن عالقــة الشــاعر بنهــر الفـرات ال ـ ي كــان ملهمـ كمــا اســلفنا
فنأن يستمد طاقت االبداعية من ذلك النهر ال ي يفيض ابلنماء واحليا يقول:

يظ الفرات
صدي ا لر حي...
عل بعد
ان
مت هباء
النخي
يرا د ابالجبدية
لرها..
قا :اي رد احلب
هيا ا زيل
السباحة

 -74العنونة والعالمة النقدية 211:
 -73ين ر ( :عندما ينون لر الفرات وطنا) مقال ل عبـد علـي اليوسـفي نشـرت جريـد الدسـتور العـدد  7187بتـاريخ  29اار
1126
 -78البو االسلوبية يف شعر السياب 69:
 -79معايري حتليل االسلوب 33:
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ر عرنا
اي رات دمي..
مل تز
سا عا ابلغياب
و ذاكري
()40
ابلر ى"

()62

امــا (طفولــة فراتيــة) فتعــود بنــا للمعــو اللغــوي للمفــرد يقــول ابــن من ــور":كــل مــاء ع ـ ب ف ـرات"
فنــأن الف ـرات يف ه ـ ه القصــيد يعــرب عــن ع وبــة رو الطفــل ونقائهــا وينــون احل ـ عنــده نقيــا مــن دون
مصاو تشوب :
ال ال ال ال ال ال ال ال ك ال ال ال ال ال ال ال ال اك ال ال ال ال ال ال ال ال س احلال ال ال ال ال ال ال الالب
رمال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالات ز رق اللعال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالب
ابلش ال ال ال ال ال ال ر املاسال ال ال ال ال الالي عال ال ال ال ال الالت قال ال ال ال ال الالرب
ر ح ال ال ال ال ال الالي ك ال ال ال ال ال الالم من ال ال ال ال ال ال ال ب قلال ال ال ال ال الاليب
()41
تسال ال ال ال ال الالب يف ال ال ال ال ال الالعاعه ال ال ال ال ال ال ال هيب"

ليرال ال ال ال ال فال ال ال ال ال امل ال ال ال الالاء م ال ال ال الالت ال ال ال الالهدج
مال ال ال الالا كال ال ال الالان احل ال ال ال ال سال ال ال الالات الال ال ال الالر ى
م ال ال ال ال ال الالا امجال ال ال ال ال ال ال الل ال ال ال ال ال ال ال الالاء يف ه ال ال ال ال ال الالدأ
ك ال ال ال ال الالم لف ال ال ال ال ال الرات احل ال ال ال ال الالب مشال ال ال ال ال الالد د
ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاحريف اب لنهال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر موصال ال ال ال ال ال ال ال ال الالولة

اما (فرات احل ) فنان الفرات فيها يرم للوطن وتعرب عن معا الشاعر وامل و رفض لالحتالل:

ال ت وا الفرات
ورد الصبا يف ضمريج بليغة
هبا لر قبلة الصم
ال تطفئوا قنديله السا أل ابحلب
ه بغريج أتتلق احليا ؟

مث يقول:

تبا ملت حر يمن الدج
حنو رات الو ت اجلمي
كيف وت حران
()41
هو شيد اجملد النصر عل الطغا ؟"

وتشــرتك قصــيد (الفـرات) مـ اختهــا يف الــا ترمـ للــوطن لننـ هـ ه املــر الــوطن اجلميــل حببـ وخنلـ و
وروده وغ ل :

"عسلي الر ى

 -61فضاء املعو5-6 :
 -62لسان العرب ماد قص
 -61فضاء املعو 13:
 -67فضاء املعو 67
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مو يف وس احليا
يف ليه تزهر تفاحة االمنيات
الفرات البهي بورد احلنني
حر حب يفيض بن وى اليمام
وق النخي
يرد ق ابلعطر
()44
الغز السلسبي "

ومن اجلدير ابل كر ان الفرات قد ح ي ابهتما كبري وشنل حضورا يف الرتا العري"وقد اقرتن ذكر
الع ـرا ب ـ كر رافدي ـ لري ـ الع يمــن دجلــة والف ـرات ،الل ـ ين جعــال ــة ل ـ فهــو ارض الف ـراتن أي دجلــة
والفرات وبالد ما بن النهرين وي هر للمتتب ملا ذكر عن ه ين النهرين ان الفرات ح ي ابهتما اكرب من
دجلــة اذ ورد يف ســفر التنــوين وهــو عنــد املســلمن لــر مقــدل"( )65ات ـ كر حــدي ا نس ـ اىل اهــل البيــت
مضمون ان الفرات لر حيبنا وحنب لنين م اجده يف كت احلدي فيما حب ت بل تسرب اىل ذاكريت
من املنرب.

-1ال ضية الفلسطينية:
اخــدت القضــية حصــة اللل هبــا يف (فضــاء املعــو) وقــد كانــت بعــض عن ـوانن القصــائد ت ـدل داللــة
مباشر عل ان موضوعها يدور حـول هـ ا ااـور م ـل (قـدل اوـدى-زيتونـة القـدل) اال ان هنـاك قصـائد
اخـرى ال يـدل عنوالـا علـ موضـوعها اال ان عنـد ازاحـة السـتار عـن الـن الـ ي ميـارل العنـوان معـ دورا
لويهيا يوضح لنا مناسبة العنـوان للقصـيد بتمـا املناسـبة فمـ ال هنـاك قصـيد بعنـوان (ورد الفجـر) كتبهـا
عرفها اسفل عنوان القصيد (اىل الطفل الفلسطيين شاهد النصر حممد الدر ) يقول فيها:
الشاعر كما ّ

"مل تز رد الف ر يف دمه تسرغيث
مل تز تسر ث ط الثائريت
احلليب املهدد ابل ر ...
مل يكرم حلمه...
ال اء يف ظ زيرو ة احلب م عور
()46
مل ت ق بعد عم املمذ االمني"

واعتقــد ان وظيفــة ه ـ ه اجلملــة التعريفيــة الــي وضــعت حتــت عن ـوان القصــيد تشــاب وظيفــة العنــاوين
ال انويـة الــي"توضـ لـ اد االيضــا وتوجيـ القــارئ املسـتهد "()63امــا القصــيد االخـرى (شــاهد احلـ )
الي كتبت (اىل الشهيد الفلسطينية وفاء ادريس) ويقول فيها:
" اء

 -66ن 31
 -65الطبيعة يف الشعر العراقي احلدي 33:
 -64فضاء املعو 3:
 -63عتبات من الن اىل املناص 215:
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حلب
اي قدس
اهدت اء
الي بيوم الل اء اجلمي
كريسراهلا
هواها النبي
اهدت بنفس ة العمر
ارقة ابلدماء
()48
اء"

سيميائية العنوان يف عر كاظم السعدي موعة ( ضاء املع ) امنوذجاً

-1احلب:
(هــو احل ـ – شــاهد احل ـ  -لغــة احل ـ ) ثالث ـة عنــاوين شــنلت مفرد (احل ـ ) عــامال مشــرتكا بينهــا
وكألــا تــدور يف فلــك واحــد لنــن عنــدما نــدق الن ــر جنــد ان لنــل منهــا وجهــة معينــة (شــاهد احل ـ )
كتبت يف راثء شاعر كربالئي هو امحد اد وقد كت ه ا االسم حتت عنـوان القصـيد مـن دون االشـار
اىل الراثء لنن يتضح من قراء القصيد :

"قب ان ترفر
سوسنة الف ر
يف دمه...
اب ف الفرات
يف قلبه
لوعة
الزمت
املسربا
الرديء
اب لكنه سا أل
يف ر ى
()49
حبه السومري النبي "

اما (لغة احل ) فقصيد وطنية ابمتياز يقول فيها:
" ال ال ال ال الالدك العال ال ال ال الالايل ضال ال ال ال الالار االعصال ال ال ال الالر
اي عراق ال ال ال ال ال ال ال ال الالا يف دمال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي احر ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله
ر اج البك ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر يف ق ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا يي
كال ال ال ال ال ال ال م ال ال ال ال ال الالا ي ال ال ال ال ال الاله مجيال ال ال ال ال ال ال رائ ال ال ال ال ال الالأل

 -68فضاء املعو 29:
 -69ن48 :
 -51فضاء املعو 57:
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ه ال ال ال ال الالواك العال ال ال ال ال ال ب جن ال ال ال ال الالوى ت ال ال ال ال الالري
لغ ال ال ال ال ال ال الالة احل ال ال ال ال ال ال الالب معال ال ال ال ال ال ال ال املط ال ال ال ال ال ال الالر
هب ال ال ال ال الالة الشال ال ال ال الالمس عال ال ال ال الالرس ال مال ال ال ال الالر
()50
مضال ال ال ال ال الاليء كالصال ال ال ال ال الالبا املزهال ال ال ال ال الالر"

العدد10 :

امــا قص ــيد (ه ــو احل ـ ) فه ــي ت ــدور ح ــول مشــاعر احل ـ وقدس ــيتها ونبله ــا وكي ــف يتمت ـ ص ــاحبها
ابلص ـ ــبابة واوي ـ ــا لن ـ ــن الش ـ ــاعر م يـ ـ ـ كر مل ـ ــن مش ـ ــاعر احل ـ ـ هـ ـ ـ ه ه ـ ــل ه ـ ــي اىل ال ـ ــوطن ا اابوب ـ ــة ا
غريتا....لعلها موجهة اىل اجلمي يقول فيها:
مبعناه ال ال ال ال الالا ج ال ال ال ال الالرى ذه ال ال ال ال الالب الك ال ال ال ال الالمم
ال ال ال ال ال ال ال ال ال ي كابرهال ال ال ال ال ال ال ال الالاالت احلمال ال ال ال ال ال ال ال الالام
ليغس ال ال ال ال ال ال ال ال ابلش ال ال ال ال ال ال ال ال ى رد املنال ال ال ال ال ال ال الالام
ف ال ال ال ال ال ال ال ال الالويل اىل عسال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الغم ال ال ال ال ال ال ال ال الالام
()53
ال ال ال ال ال ال ال الالين ابلص ال ال ال ال ال ال ال الالبابة اهلي ال ال ال ال ال ال ال الالام"

" ال ال ال الالوس احلال ال ال الالب م ال ال ال الرياث الرسال ال ال الالامي
ال ال ال ال ال الالا بل ل ال ال ال ال ال ال الن ال ال ال ال ال الالوى نال ال ال ال ال الالاء
ا ال ال ال ال ال الالرق ابملال ال ال ال ال ال ال ص ال ال ال ال ال الالب مجيال ال ال ال ال ال ال
ال ال ال ال ال الالوس دمال ال ال ال ال الالي ي ر هال ال ال ال ال الالا حنال ال ال ال ال الالني
اان اب ال ال ال ال الالت النخل ال ال ال ال الالة العال ال ال ال ال ال راء قل ال ال ال ال الاليب

-4الطبيعة:
الح نا فيما مض ان الشاعر مول ابست دا الفاظ الطبيعة يف شعره ممـا زاده رقـة و شـاعرية لننـ م
ينتــف ب ـ لك بــل ضــمن بعــض عنــاوين قصــائده الفاظــا مســتمد مــن وحــي الطبيعــة وعاملهــا منهــا(ورد
الرو  -ال نبقة -اجبدية الصبا  -مدار اوديل) اما قصيد ال نبقة فتـوحي يل الـا قصـيد غـ ل لنـن حبنـم
البيئــة اااف ــة الــي تــر الشــاعر فيهــا ونشــأ ال جنــد داللــة صــرحية علـ ذلــك واملعــو يف قلـ الشــاعر اوال
واخريا ....يقول فيها:
"ز ب ة الفرات
تن ب الر اىل معناك
حني يسطأل املدى
بلو اجلمي
تن ب الر بشهو ا طمق
تطري كالعصفور يف عامل الفسي
لرمن يها ر فة ا عراق
زحا اال ضر فو ية النخي
()51
عل ضفا حلم اال يق يس ي "

امــا قصــيد (مــدار اوــديل) فنانــت كمــا كت ـ حتــت عنوالــا (اىل الراحــل من ـ ر اجلبــوري) وقــد اختــار
الشاعر صوت احلما اوديل ملا في من انن وح ن يلي ابلراثء يقول فيها:

" ادرتنا جسدا...
ر ح يف ضمري املاء
اي عة
تظللنا
بوار حب االصف
س حز نا كالورد

 -52ن 24:
 -51فضاء املعو 63:
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يتضح لنا بلحاظ ما سب ان القراء ا لفاحصة للعنوان ال تنفي وحدها لفك شفرت ومعرفة مغـ اه بـل
البد احيا من العود للن االكرب وهو القصيد لالقرتاب من ذلك لنحصل عل عالقة تربطهما معا –
الــن وعنوان ـ – والســب يف ذلــك واضــح وهــو ان العن ـوان بنيــة لغويــة من فــة تفتقــر اىل التفصــيل ال ـ ي
نستجلي من مدلول العنوان اال وهو الن (.)56

الخاتمة
بعد ه ه اجلولـة يف قـراء شـعر الشـاعر نسـتطي ان نـوج عـددا مـن النتـائ الـي توصـل اليهـا البحـ
وهي:
 -2م ل عنوان اجملموعة الشـعرية اول اـة اشـارية ُـ ب انتبـاه املتلقـي ومي ـل رسـالة مـ ود بشـفر لغويـة
حيللها املستقبل ويؤووـا بلغتـ الواصـفة.وقـد كـان العنـوان مـأخوذا مـن قصـيد ا اهـا احـد البـاح ن قصـيد
الديوان وقد كانت ل ل فعال خالصة ُربة الشاعر الي ل لت ابجملموعة املدروسة.
 -1اتصــل عن ـوا ن ابلعن ـوان االصــلي للــديوان وقــد اشــرتكا مع ـ مبفــرد (املعــو) وتركي ـ اجلملــة فهمــا
كالعنوان يتنو ن من مرك اضايف كان املضا الي فيهما املفرد املشرتكة وتا زهر املعو وبالغة املعو.
-7م لــت العنــاوين املباشــر ذات احلــس الــوطين نســبة عاليــة ابجملموعــة حي ـ يشــري عن ـوان القصــيد
بوضــو الــا قصــيد وطنيــة وكانــت اك ــر القصــائد الوطنيــة يف الــديوان قــد ن مــت ابلطريقــة العموديــة لــن م
الشعر.
 -6ام ــا العن ـوان املباش ــر ال ـ ي تض ــمنت اجملموع ــة ك ــان ع ــن قص ــيد حس ــينية ا اه ــا الش ــاعر ُلي ــات
الشهاد اال ان القصيد ليست راثئيـة ابملعـو الصـريح الن اجلانـ املأسـاوي م ينـن يغلـ علـ طابعهـا
العــا وامنــا كــان الشــاعر حيــاول اســتجالء ذلــك احلــد الـ ي غــري مســار التــأريخ اال وهــو استشــهاد االمــا
احلسن .
 -5شنلت العناوين الفرعية الي ال تشري مباشر اىل موضوع القصيد نسـبة اعلـ مـن املباشـر ولعـل
ذلك لن عة الغموض الي شنلت هي االخرى ة ابرز يف شعره.
-4شنلت مفرد الفرات حضورا ملفتا يف اجملموعـة الشـعرية وقـد مجعـت العنـاوين املندرجـة حتـت هـ ا
العنوان فنانت مفرد الفرات ج ءا من بنية العنوان او تضمنت مفرد وا عالقة ابلنهر كالضفا م ال.
-3اخـ ت القضــية الفلســطينية حصــة ال لل هبــا يف (فضــاء املعــو) وقــد كانــت اغلـ القصــائد الــي
حتدثت عن القضية حتمل داللة لويهية وال تشري اىل موضوعها مباشر .
-8كان الشاع ر مولعـا ابسـت دا الفـاظ الطبيعـة يف شـعره ممـا زاده رقـة وشـاعرية وم ينتـف بـ لك بـل
ضمن بعض عناوين قصائده الفاظا مستمد من وحي الطبيعة وعاملها.
 -57ن 41:
 -56ين ر :سيميائية العنوان 67:
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المصادر والمراج
القرآن النر
ب ــريوت
 -2االدب الع ــري يف ك ـ ـربالء /د .عب ــود ج ــودي احلل ــي  /منش ــورات جامع ــة اه ــل البي ــت
1126
 -1البو االسلوبية دراسة يف (انشود املطر للسياب) حسن ظم – طبعة املرك ال قايف العري.
 -7اتريخ كربالء قدميا وحدي ا /سعيد رشيد زمي /بريوت 1121
 -6سيمياء العنوان بسا قطول–وزار ال قافة عمان ط1112 2
 -5سيميائية االلوان يف القرآن النر –كر شالل ارفاجي –دار ومنتبة البصائر بريوت لبنان – ط2
. 1121
 -4ســيميائية النصــوص (عــرض وتطبي ـ منهجــي) لالســتاذ الــدكتور مجــال حضــري –طبعــة مؤسســة جمــد
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزي بريوت ط1125 2
 -3الطبيعة والشاعر العري للدكتور حسن نصار دار مصر للطباعة القاهر . 2931
 -8عتبات الن البنية والداللة –عبد الفتا احلجمري–منشورات الرابطة الدار البيضاء ط. 2994 2
 -9عتبات من الن اىل املناص – جريار جينيت– ترمجة عبد احل بلعابد–منشورات االختال ط-2
. 1118
العنونة والعالمة النقدية
-21
فضاء املعو (جمموعة شعرية) للشاعر كاظم صر السعدي سنة الطب . 1118
-22
يف حتليل ارطاب رؤية منهجية ومناذج تطبيقية للـدكتور محـدي النـورج–عـام النتـ  -القـاهر
-21
–ط1126 6
لسان العرب البن من ور حتقي عبد هللا علي النبـري –حممـد امحـد حسـ هللا –هاشـم حممـد
-27
الشاذيل.
معــايري حتليــل االســلوب ماينــل ريفــاتري ترمجــة د محيــد حليــاين منشــورات دراســات ســال –دار
-26
النجا اجلديد املغرب ط2997 2
معجم رجال الفنر واالدب يف كربالء /سلمان هادي طعمة /بريوت 2999
-25
معجم املؤلفن والنتاب العراقين (/ )1111-2931د .صبا نوري املـرزوك /بغـداد1111
-24
املهـ ب يف علــم التصـريف للــدكتور صــال مهــدي الفرطوســي والــدكتور هاشــم طـ شــالش –
-23
الناشر العطار –ط1126 2
موسوعة اعال وعلماء العرا /محيد املطبعي /ط 2بغداد 1122
-28
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اووية واحلرية يف شعر ادونيس (املدن العربيـة يف شـعر ادونـيس) للـدكتور جـان نعـو طنـول –
-29
دار املنهل اللبناين ط1119 2
-2
-1
-7
-6

الرسائل واالطاريح اليامعية

الرتمي يف شـعر البيـايت اطروحـة دكتـوراه تقـد هبـا الطالـ حسـن عبـد عـود اراقـاين اشـرا االسـتاذ
الدكتور علي كاظم اسد كلية االداب جامعة النوفة
دور السيميائية اللغوية يف أتويل النصوص الشعرية شعر الربدوين منوذجا –اطروحة ماجستري تقدمت
هبا الطالبة هيا عبد النر عبد اجمليد علي –اشرا االستاذ الدكتور ـري سـتيتية– كليـة الدراسـات
العليا اجلامعة االردنية.
الطبيعـة يف الشـعر العراقـي احلـدي رسـالة ماجسـتري تقـد هبـا الطالـ حسـن عبـود محيـد اشـرا د.
قصي سام علوان كلية االداب جامعة البصر
املصدر امليمي يف القرآن النر دراسة صرفية داللية رسالة ماجستري تقد هبا الطال عبد هللا حسن
ذنيبات -اشرا د .حممد امن الروابد -قسم اللغة العربية جامعة مؤتة.
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جريد الدستور العراقية العدد 17- 1226كانون ال اين . 1121
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النظرية الواقعية :دراسة في االصول واالتجاهات الفكرية الواقعية
المعاصرة ((قراءة في الفكر السياسي االمريكي المعاصر))

The Realistic Theory: Study in the contemporary
intellectual trends"Reading in the contemporary
"American Political thought

م.م ميثاق مناحي دشر

)(1

Assist. lec. Mithaq M. Disher

المستخلص
تعد الن رية الواقعية من ابرز واهم الن رات الي سيطر عل السلوك السياسي ارارجي االمريني من
احلرب العاملية ال انية وحـىت يومنـا هـ ا ،ومـا تـ ال هـ ه الن ريـة حتنـم السياسـة ارارجيـة االمرينيـة والسـلوك
ارارجي م املدرسة الليربالية اجلديد  .تلك املدرسة –املدرسة الواقعية -م تعد أتخ مبفهو احلرب والقو
وفوضوية الن ا الدويل وامنا اخ ت االعتمادية الدولية والتعاون املشرتك والقو الناعمة ،وم لت ترابطا مـ
املدارل االخرى م ل الليربالية اجلديد  ،فهناك الن ري من املفاهيم الي اعتمدت بدل تلك املفاهيم السابقة
الــي تعــد اك ــر تشــاؤمية ،وو ـ ا أتخ ـ الن ريــة الواقعي ــة حي ـ ا كب ـريا مــن االهتمــا ابلنس ــبة لدارســي العل ــو
السياسية والعالقات الدولية ،وقد ترك ت هـ ه الدراسـة حـول االصـول الفنريـة االوربيـة واالمرينيـة للن ريـة
الواقعية والعناصر الن رية ك لك ،ومن مث الن رية الواقعيـة مبفهومهـا التقليـدي واجلديـد واالُاهـات الفنريـة
املعاص ــر للفن ــر الـ ـواقعي وال ــي ل ــل ابلن ــرات الدفاعي ــة اوجومي ــة والنيوكالس ــينية ،حيـ ـ م ل ــت تل ــك

 - 2ابح يف مرك الدراسات االسرتاتيجية /جامعة كربالء.
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،الن رات مبفاهيمها امل تلفة السـلوك ارـارجي للسياسـة االمرينيـة وتطلعاهتـا املسـتقبلية ون رهتـا إىل العـام
.وجسدت الفنر السياسي االمريني املعاصر والطريقة التعامل م مستجدات الن ا الدويل
Abstract
The realism school regardedthe most important theory and the most
prominent theory that control the US external political behavior since World
War II to the present day, and this theorycontinues leading US foreign
policy and external behavior with the neo-liberal school. The Realism
school no longer adopt the concept of war, power and chaotic international
order, but took the international reliability and mutual cooperation and soft
power, and represented interconnected with other schools such as neoliberalism، there are a lot of concepts has been adopted rather than those
previous concepts which thy are more pessimistic. Then the Realism
theory has a great deal of attention for students of political science and
international relations. This study has focused on the intellectual
Europeanand Americanorigins of realism theory and elements of theory as
well as concentrated، and then the traditional and newrealist theory
concept and the contemporary intellectual trends which represent the
defensiveand offensive neoclassicalthought and theories، which
represented those concepts of different theories external behavior of US
foreign policy and it's future aspirations and outlook to the rest of the
world، and embodied the contemporary American political thought and it's
own way to deal with the changes in the international order.

المقدمة
إن احلدي عن الن رية الواقعية واصووا الفنرية يشنل أتية كبري سواء علـ صـعيد الفنـر السياسـي
 وذلــك ملــا م لتـ هـ ه الن ريــة مــن مرجعيــة فنريــة علـ الصــعيد،املعاصــر أو علـ صــعيد العالقــات الدوليــة
 وقد م لت الن رية الواقعية املرج الفنري للسياسات االمرينيـة احلدي ـة واملعاصـر علـ الصـعيد.ارارجي
، ضــاربة بـ لك كــل املــدارل الــي عرفتهــا السياســة ارارجيــة وال ســيما املدرســة امل اليــة والســلوكية،ارــارجي
حي كان ظهور ن رية الواقعيـة السياسـة هـو نتيجـة طبيعيـة لإلخفاقـات الـي منيـت هبـا املدرسـة امل اليـة يف
 وفشــلها يف منـ أو ردع الــدول يف احلــرب العامليــة ال انيــة واحلــد مــن،احلــد مــن الصـراعات واحلــروب الدوليــة
 وقــد جـاءت الن ريــة الواقعيــة ملعاجلــة كــل تلــك االخفاقــات، وايضــا مل اليتهــا العاليــة ورؤيتهــا للعــام،تطلعاهتـا
 ومـا زالـت هـ ه املدرسـة حتنـم السياسـات ارارجيـة.ولدراسة العام مبا هو كائن وليس مبا ينبغـي أن ينـون
 وسياسة الوالات املتحـد األمرينيـة بشـنل خـاص؛ وذلـك ملـا ل لـ هـ ه املدرسـة مـن واقعيـة، بشنل عا
. عل الصعيد ارارجي بن رهتا التفاعلية م العام ارارجي ون راهتا املتجدد
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العدد10 :

فرضية الدراسة
تنطل الدراسة من فرضية مفادهـا":إن ن ريـة الواقعيـة السياسـية مبفهومهـا التقليـدي واجلديـد واُاهاهتـا
الفنرية املعاصر جسدت الفنر السياسي االمريني عل الصعيد ارارجي ،يف الطريقة الي تستجي هبا
الــوالات املتحــد للتغ ـريات واالحــدا احلاصــلة يف بنيــة الن ــا الــدويل ،ابتــداء مــن احلــرب العامليــة ال انيــة
ومـرورا ابحلـرب البــارد ومـن مث احلـرب علـ اإلرهـاب وفـ الــنه االمرينـي" .ووـ ا حتــاول الدراسـة التأكــد
من صحة الفرضية انطالقا من دراسة االصول الفنرية للن رية الواقعية واُاهاهتا الفنرية املعاصر  ،وأتثريها
عل االسرتاتيجية االمرينية ومنه التفنري السياسي األمريني.
منهجية الدراسة
اقتضــت املنهجيــة العلميــة لتأكــد مــن صــحة الفرضــية اعتمــاد الدراســة علـ اســالي عــد مــن اســالي
البح العلمي ،ومنها االسلوب التارخيي لدراسة االحدا الدولية ،واالسلوب التحليلي الـ ي اعتمـد يف
حتلي ــل ال ـ ـواهر واملواق ــف الدولي ــة ،وايض ــا االس ــلوب املق ــارن ب ــن الواقعي ــة بش ــنلها التقلي ــدي واملعاص ــر،
والدفاعي واوجومي.
هيكلية الدراسة
اقتضت الضرور العلمية تقسيم الدراسة إىل مبح ـن اضـافة إىل مقدمـة وخالـة ومـن مث االسـتنتاجات:
تناول املبح األول االصـول والركـائ الفنريـة للن ريـة الواقعيـة .وتفـرع إىل مطلبـن خصـ األول لدراسـة
االصــول الفنريــة االوربيــة واالمرينيــة للن ريــة الواقعيــة أمــا ال ــاين ف صـ لدراســة الركــائ الفنريــة املعاصــر
للن ريــة الواقعيــة .يف حــن خص ـ املبح ـ ال ــاين لدراس ـة الن ريــة الواقعيــة واالُاهــات الفنريــة الواقعيــة
املعاصر  ،ومت تقسيم إىل مطلبن أيضا ،خص املطلـ األول لدراسـة ن ريتـا الواقعيـة التقليديـة والواقعيـة
اجلديد  ،اما املطل ال اين فقد خص لدراسة االُاهات الفنرية الواقعية املعاصر .
المبحث األول :األصول والركائز الفكرية للنظرية الواقعية
إن احلــدي عــن األصــول الفنريــة للن ريــة الواقعيــة مي ــل ضــرور مهمــة ملعرفــة اجلـ ور واألســس الفنريــة
والفلسفية الي شنلت األسال الفنري والقاعد الفنرية الي استندت عليهـا الطروحـات الن ريـة للن ريـة
الواقعيــة فيمــا بعــد ،ول لــت تلــك األصــول بطروحــات الفالســفة األوائــل غــري األمـرينين ،وكـ لك األســس
واألصول الي سادت ال قافة األمرينية فيما بعد والي م لت األصول األمرينية للواقعية .فضال عن الركائ
الفنرية الي شنلت العناصر الن رية للن رية الواقعية.
املطلب األول :األصول الفكرية األوربية واألمريكية للنظرية الواقعية

ال مينن احلدي عن الن رية الواقعية بصور أو لخرى ،وال تنتمل الدراسة العلمية وا إال ابلعود إىل
األصول أو الطروحات الفنرية للمن رين األوائل من دعا الواقعيـة السياسـية يف دراسـة العالقـة بـن الـدول
ومنط ـ التفنــري السياســي لرجــل الدولــة .وقــد ل لــت تلــك الطروحــات يف أفنــار كــل مــن"ثيوســيديدل،
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ميني ــافيللي وتوم ــال ه ــوبس " .كـ ـ لك احل ــال ابلنس ــبة لألص ــول الفنري ــة األمريني ــة ال ــي س ــادت ال قاف ــة
السياسية األمرينية والي شنلت األصول األمرينية للواقعية.
 .3ا صو الفكرية ا ربية للنظرية الواقعية
ستقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول األوربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للن ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الواقعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املفن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
اإلغريقي"ثيوسيديدل"وااليطايل"مينيافيللي"واملفنـر االجنليـ ي"تومـال هـوبس" ،ملعرفـة طروحـاهتم الفنريـة
الي شنلت األسال الفنري للن رية الواقعية.
أ .ثيوسيديدس (195 -460ق.م)
تع ــود ج ـ ور الفن ــر ال ـواقعي إىل املفن ــر اإلغريق ــي"ثيوس ــيديدل" ،ال ـ ي ق ــا بتفس ــري أس ــباب حـ ـرب
البيلوبونرييـة ( ،) . 616-672بــن أســبارطة وأثينــا ،وخلـ يف النهايــة لن حــروب البيلوبونرييــة ســببها
تنــامي قــو أثينــا العســنرية لدرجــة قــد ُعلهــا هتديــدا مباش ـرا ألســبارط ( .)1وقــد شــنلت احلــرب بــن أثينــا
وأسبارطة حمور الدراسة الي قا هبا ثيوسيديدل لتؤكد من خالوا أن سبا التسلح ال ي كان عل أشده
واملتسب يف اندالع احلرب ،راج ل اد قو أثينا االمر ال ي عدت أسبارطة هتديدا أللا ح ت ح وها.
ومــن مث يعــد ســبا التســلح وال ـ اد يف القــو العســنرية إلحــدى الــدول هتديــدا ألمــن جرياهــا والســب يف
نشوب احلرب( ،)7حيـ فرضـت دولـة أثينـا علـ أسـبارطة منطـ سياسـة القـو وذلـك انطالقـا مـن التفـو
العســنري الـ ي كانــت تتمتـ بـ أثينــا ،حيـ يبــدو واضــحا أن علـ الضــعفاء الرضــو لرغبــة األغنيــاء يف
التوس ـ ـ والتسـ ــلط( .)6وتعـ ــد مالح ـ ــات ثيوسـ ــيديدل ه ـ ـ ه وغريهـ ــا حـ ــول تصـ ــر الـ ــدول ن ـ ـوا إحـ ــدى
املنهجيـات األساسـية يف تقيـيم العالقــات بـن الـدول( .)5ومنـ أتكيـدات ثيوسـيديدل قبــل أك ـر مـن ألفــي
عا يف حوارات مليان"لن األقواء يصنعون كل ما لننهم القـو مـن صـنع "( ،)4فقـد دأب دعـا الواقعيـة
علـ ترديــد التفســري القائــل لن طبيعــة اإلنســان ومــا لليـ الفوضــوية يف الن ــا الــدويل يــؤدان إىل مــا أ ــاه
فريدريك ألكرب املبدأ الدائم للحنا "أن يتوسعوا إىل أقص حد تسمح ب قوهتم"( .)3وحس ثيوسيديدل
يف ذات اإلطار التحليلي للحرب البيلوبونريية ،ف ن احلرب كانت نتيجة للتغريات املن مة الـي حصـلت يف
 - 1بومنجل خالد ،واخرون ،اهم التيارات املهيمنة يف العالقات الدولية ،حب منشور ،جامعـة قسـنطينة ،كليـة العلـو السياسـية،
اجل ائر ،2126 ،ص .4ان ر الرابط.http://goo.gl/qXrcOe :
 - 7علــي ،مــدوين قصــور بنــاء متطلبــات الدولــة يف الدولــة يف افريقيــا وانعناســاهتا علـ األمــن واالســتقرار فيهــا ،اطروحــة دكتــوراه،
جامعة حممد خيضر – بسنره ،كلية احلقو والعلو السياسية ،قسم العلو السياسية ،اجل ائر،1126 ،ص .42
 - 6ل اعيـ ــل ،عبـ ــد النـ ــر  ،االبعـ ــاد االس ـ ـرتاتيجية لتـ ــدخل الـ ــوالات املتحـ ــد األمرينيـ ــة يف الع ـ ـرا  ،1118-2991رسـ ــالة
ماجســتري ،كليــة العلــو السياســية واالعــال قســم العلــو السياســية والعالقــات الدوليــة ،جامعــة اجل ائــر (دايل ابـراهيم) ،اجل ائــر،1121 ،
ص.8
 - 5غـريفت  ،مــارتن واوكاالهــان ،مــريي ،املفــاهيم األساســية يف العالقــات الدوليــة ،ترمجــة مركـ احبــا ارلــي  ،ط ،2االمــارات،
 ،1118ص .656
 - 4توفي ـ  ،حنيمــي ،احل ـوار النيــوواقعي والني ـوليربايل حــول مضــامن الصــعود الصيين(دراســة الــرؤى املتضــاربة حــول دور الصــن
املستقبلي يف الن ا الدويل ،م كر مقدمة لنيل درجة املاجستري ،كليـة احلقـو والعلـو السياسـية قسـم العلـو السياسـية ،جامعـة ابتنـ -
ابكري ،اجل ائر ،1118،ص .22
 - 3النعيمي ،امحد نوري ،البنيوية العصرية يف العالقات الدولية ،جملـة العلـو السياسـية ،العـدد  ،64جامعـة بغـداد ،1127 ،ص
.62
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العدد10 :

عنصر القو الي امتلنتها دويالت املدن األثنية وُاوزت هبا حدود قو ن ريهتا دويالت املدن األسبارطية،
مما جعل حتمية احلرب أمرا واقعا يف سيا تعاظم قـدرات أثينـا يف مقابـل ضـعف وحمدوديـة القـدرات لـدى
أسبارطة ،وهو ما أدى إىل حصول تغري يف هرمية الن ا السياسي الدويل آن اك ملصلحة الطر األول يف
معادلة القـو (.)8وقـد وصـف ثيوسـيديدل عمليـة التطـور هـ ه يف العـام اليـو ين"تبـدأ املدينـة بتسـليح نفسـها
مــن أجــل أن ال تق ـ حتــت طغيــان مدينــة أخ ــرى" ،ومــا أن تصــبح جمه ـ مبعــدات قويــة ،فألــا تص ــل إىل
االسـتدالل لن اوــد أن تصــبح حمميــة أك ــر ،ومــا أن تقــو بـ لك ،حــىت تنتقــل لوضـ الــدول اجملــاور وــا
حتــت وصــايتها ،وتصــبح –ابلتــايل -امرباليــة؛ أللــا م تبح ـ إال عــن الــدفاع عــن مصــاحلها ،وأن املوازنــة
الوحيد لوقف هيمنة قوى كربى تنمن يف نتيجة حتالف اآلخرين.
يعتقــد ثيوســيديدل لن ـ ال يوجــد ن ــا مينــن االعتمــاد علي ـ فــو ن ــا دول املــدن املســتقلة .ويتبــو
ثيوسيديدل ن ر متشائمة عن الطبيعة البشرية ،إذ كان يعتقد بوجود صفات اثبتة للطبيعة البشرية يف كل
العصور وعل اختال أعراقهم وم اهبهم حيسدون بعضهم البعض ،أو ينرهون بعضهم الـبعض ابلطريقـة
نفســها( .)9ويــرى روبــرت كــوهن"أن الفرضــيات األساســية للواقعيــة جليــة يف كتــاب ثيوســيديدل ،وهــو أن
الفاعــل األســال يف السياســة الدوليــة هــي النيــا ت اإلقليميــة (دول املــدن) يف تلــك احلقبــة ،وأن ســلوك
الـدول مينـن تفســريه عقالنيـا ،وأن الـدول تبحـ عـن القـو  ،وتقــو حبسـاب مصـاحلها انطالقــا مـن مفهــو
القو (.)21ول لك فالواقعيون دائما ما حيتجون لتأسيس تقليد اترخيي متواصل وم ،وللقول لن ن رهتم للعام
ترج إىل ال هور احلقيقي للمـن م األول للسياسـة بـن الـدول وهـو ثيوسـيديدل .أثنـاء احلـرب البـارد كـان
علمــاء السياســة يرجعــون ابســتمرار إىل ثيوســيديدل مــن أجــل الوصــول إىل رؤيــة حتليليــة ألســباب وهينلــة
ذلــك الصـراع .وحــاول عــدد مــن الـواقعن املعاصـرين أن يقــارنوا بــن رؤيــة ثيوســيديدل للحــرب البيلوبونرييــة
والعالقات بن أثينا وأسبارطة لوضاع احلرب البارد والعالقة بن الوالات املتحد واالحتاد السـوفيي(،)22
وأن هناك نوعا من ال نائية القطبية بن أثينا وأسبارطة لننها لـيس كمـا هـي اآلن يف عاملنـا املعاصـر ،م لمـا
يعتقد كيسنجر.
عل كل حال ف ن ثيوسيديدل عر وجود الدولة املدنية وكل مدينـة تتفاعـل مـ املـدن األخـرى ،ممـا
ينت عالقات بن ه ه النيا ت ترتجم إما بشنل سلمي عن طري الدبلوماسية وإما بشنل تنافسي عن
طري احلرب .كما بدت بعض املفاهيم الواقعيـة يف التبلـور مـ ثيوسـيديدل كمفهـو التهديـد ،فضـال عـن
مفهــو ت ـوازن القــوى ،ومفهــو املصــلحة( .)21وب ـ لك ف ـ ن حتلــيالت ثيوســيديدل للسياســة الدوليــة ســت ل
 - 8اب ـراهيم ،عبــد األمــري عبــد احلســن ،املــنه ال ـواقعي واثــره عل ـ السياســة ارارجيــة األمريني ـة ،رســالة ماجســتري ،كليــة العلــو
السياسية ،جامعة بغداد ،1119 ،ص .76
 - 9فــرج ،انــور حممــد ،ن ريــة الواقعيــة يف العالقــات الدوليــة ،ط ،2مركـ كردســتان للدراســات االسـرتاتيجية ،الســليمانية،1113 ،
ص.282-281
 - 21ابراهيم ،عبد األمري عبد احلسن ،مصدر سب ذكر  ،ص .75
 - 22فرج ،انور حممد ،املصدر الساب  ،ص .282
 - 21بومنجل خالد ،واخرون ،مصدر سب ذكر  ،ص.3
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موض ـ نقــاش وإعــاد ق ـراء ابســتمرار لتوظيفهــا يف املســاعد يف حتقي ـ فهــم أعم ـ للمســتجدات مــا دا
بقيـت إراد اويمنــة وبقيــت القـو كوســيلة أوىل يف إدار العالقــات الدوليـة ،وهــو مــا اسـتنتجت جمموعــة مــن
الدراسات املت صصة يف حقل السياسة الدولية يف مقـارابت مرتابطـة مـ صـياغات ثيوسـيديدل التحليليـة
ألثينا ،ح رت في الوالات املتحد من مغبة استمرار ل اويمنة يف حقبة ما بعد احلرب البارد (.)27
ب .ي وال ميكيا يللي (3517-3469م)
يف عصــر النهضــة ظهــرت الواقعيــة بصــور واضــحة يف افنــار املفنــر االيطــايل نيقــوال مينيــافيللي الـ ي
أكـد علـ مبــادئ ثيوسـيديدل .وتنطلـ تلــك األفنـار مــن رؤيـة مـا هــو كـائن ابلفعـل ولــيس مـا ينبغــي أن
ين ــون ،فاحل ــاكم إذا أراد أن حي ــتفظ ابحلن ــم عليـ ـ أن يع ــي كي ــف أن ال ين ــون متمس ــنا ابلفض ــيلة وأن
يسـت د مقدراتـ وفقـا للحاجــة .وأكـد علـ الطبيعــة الشـرير لألفـراد وأن احلــاكم جيـ أن يتبـو سياســات
ختتلــف عــن األف ـراد العــادين مــن أجــل حتقي ـ مصــلحة دولــة يف من ـ الص ـراع بــن الــدول()26؛ ألن البشــر
تدفعهم ابألسال مصاحلهم ال اتية وشهواهتم ،وأن أك ر تلك الشهوات تفشيا وانطواء عل خطور حمتملة
هــي شــهو الســلطة ،ورأى أن حــاكم الدولــة هــو الضــامن احلقيقــي والوحيــد للســال الــداخلي؛ ألنـ وحــده
يتمت بسلطة فرض ذلك السال ( .)25وهب ا يعطـي مينيـافيللي لألمـري الصـور أو الصـفات الـي لننـ مـن
مواجهة الطبيعة البشرية وحالة احلرب ،فاألمري جي أن ينون واقعيا ال يفنر إال يف ميدان الواق  ،انطالقا
مــن انتصــار األقــوى وهــي ال ــاهر األساســية اجلليــة يف التــاريخ( .)24وت هــر واقعيــة مينيــافيللي يف أولويــة
الدولة عل الـدين ،وهـو املوضـوع املركـ ي الـ ي تـن عليـ دراسـات مينيـافيللي .وركـ بشـنل كبـري علـ
مفهو الدولـة .وابلنسـبة لـ فـ ن اااف ـة علـ بقـاء الدولـة وحنـم األمـري هـو اوـد األ ـ أليـة سياسـة.
ويف رأي ـ أن أفضــل بنــاء داخلــي للدولــة هــو حماولــة تقويــة ذاهتــا ،حبي ـ تســتطي الوقــو ضــد أي هجــو
مفرتل عليها( .)23وهو يرى أن اجملال السياسي ل قواعده وقوانين اراصة ب وال عالقة ل ابلقـيم السـائد
يف اجملــال الــديين واألخالقــي( )28وأن األثــر األكــرب عل ـ تصــور الن ريــة الواقعيــة كــان بفضــل أعمــال األمــري
مينيــافيللي ،ومــن خــالل طرحــة عـ ل العمــل السياســي عــن أي مضــمون أخالقــي جمســدا مبــدأ"الغايــة تــربر
الوســيلة"وهــو جــوهر النصــائح الــي تــس هبــا األمــري والــي تتعلـ مبجملهــا بنيفيــة االســتيالء علـ الســلطة
واحلفاظ عليها(.)29

 - 27ابراهيم ،عبد األمري عبد احلسن ،مصدر سب ذكر  ،ص .75
 - 26عبــد املنصــف ،مــي حســن ،الن ريــة الواقعيــة النالســينية يف العالقــات الدوليــة ،احلـوار املتمــدن ،العــدد .1127 ،6148
ان ر الرابطhttp://goo.gl/dD6Atm :
 - 25ويلنينسون ،بول ،العالقات الدولية ،ترمجة :لبو عماد تركي ،ط ،2مؤسسة هنداوي ،القاهر  ،1127 ،1127 ،ص.2
 - 24فرج ،انور حممد ،مصدر سب ذكر  ،ص .291
 - 23املصدر نفسة ،ص .296
 - 28ص ـ ـ ــر ،ـ ـ ــري حمم ـ ـ ــود ،مقدم ـ ـ ــة يف الواقعي ـ ـ ــة السياس ـ ـ ــية ،احل ـ ـ ـ ـوار املتم ـ ـ ــدن ،الع ـ ـ ـ ـدد  ،1114 ،2484ان ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـرابط:
.http://goo.gl/hgjtrH
 - 29زقا  ،عادل ،العقالنية ،ان ر الرابطhttp://goo.gl/uZ8Sh4 :
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إن املوضــوع الـرئيس الـ ي انصــبت عليـ دراســات مينيــافيللي هــو :الدولــة وكيفيــة اااف ــة عليهــا عــن
طري وجود سلطة األمري القوي ال ي يتحل بفضائل خاصـة ،واجلـي الن ـامي املـدرب مـن غـري املرت قـة.
م ان فصل السياسة عن الدين واألخال  ،إال أن فر بن الدين وسلطة الننيسة والدور ال ي لعبت يف
إضــعا مقومــات بنــاء ايطاليــا املوحــد ( .)11فمســؤولية مينيــافيللي التارخييــة تنمــن يف كون ـ قبــل الواق ـ
السياسي ،واق الالأخالقية السياسية ،وأعده قاعد عامة ،وداف عن هب ه الصـفة ويف كونـ قـد أعلـن أن
اجملــد السياســي هــو جبــوهره سياســة ال أخالقيــة ،حيـ إنـ حلــل اســت دا احلنــا لألســالي الالأخالقيــة
طاملا تنسبهم أهدافهم ،ونصح األمـري لن يلـبس ثـوب الـراء( .)12وركـ أيضـا علـ دور القـو يف املمارسـة
السياســية ،مؤك ــدا أن احل ــاكم الب ــد أن يعتم ــد عل ـ مع ــايري أخالقي ــة ختتل ــف ع ــن تل ــك ال ــي يتبناه ــا الف ــرد
العــادي؛ مــن أجــل ضــمان أمــن الدولــة وبقائهــا ،وأن السياســة هــي تصــارع عل ـ املصــاو( .)11ويــرى لن
األخـال والـدين تـا مـن البـدع املسـيحية ،ومـن مث جيـ علـ احلـاكم الـت ل منهـا .كمـا يعتقـد بضــرور
الـت ل مــن العهــود واملواثيـ الـي ال ختــد مصــلحة الدولــة ،وعلـ احلــاكم أن ال يــرتدد يف اســتعمال القــو
عنــد الضــرور  ،كمــا ال ينبغــي أن يســتهن احلــاكم بضــرور انشــاء جــي قــوي ينفــل ل ـ األمــان()17؛ الن
الغـرض مـن السياســية هـو اااف ــة علـ القــدر السياسـية للدولــة وزاد قوهتـا .وهــو يـرى وجــود نـوعن مــن
احلــروب :اوجوميــة والدفاعيــة .فــالقو هــي الضــمان الوحيــد لبقــاء الدولــة واســتمرارها( .)16ويف هـ ا الســيا
يقـول"حــن تتعـرض ســالمة أرض اآلابء لل طــر جيـ أن ال تنــون هنالــك أي مسـألة يف التفنــري فيمــا إذا
كان الشيء عادال أو غري عادل ،إنسانيا أو قاسيا ،يستح املديح أو العار ،وجي عل املـرء إغفـال أي
اعتبار آخر وأن يت من اإلجراءات مما يؤدي إىل أتمن سالمة البلد وحريت (.)15
فن ريــة مينيــافيللي القائلــة"لولويــة القــو علـ احلـ "هــي اليــو تعــد جــوهر الواقعيــة السياســية املعاصــر ،
وو ـ ا الغــرض كانــت القــو العســنرية هــي املطل ـ األهــم ،واعــدت ال ــرو املنونــة عــن التجــار والصــناعة
وســيلة يف املقــا األول الكتســا تلــك القــو الالزمــة( .)14وو ـ ا مي ــل مينيــافيللي حلقــة البح ـ يف حتليــل
القو والن ا احلنومي لسلوب معاصر ،حي يرك عل جعل القيم السياسـية تعلـو أي قـيم أخـرى لـدى
صناعة القرار السياسي الداخلي وارارجي( .)13يتضح الفنر الواقعي وج وره الفنرية يف فنر مينيافيللي

 - 11ابراهيم ،عبد األمري عبد احلسن ،مصدر سب ذكر  ،ص .73
 - 12قرابن ،ملحم ،قضاا الفنر السياسي"احلقو الطبيعية" ،ط ،2جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات ،بروت2987،ص.298
 - 11النعيمي ،امحد نوري ،مصدر سب ذكر  ،ص .62
 - 17ل اعيل ،عبد النر  ،مصدر سب ذكر  ،ص.8
 - 16علي ،مدوين ،مصدر سب ذكر  ،ص .42
 - 15ابراهيم ،عبد األمري عبد احلسن ،مصدر سب ذكره ،ص .24
 - 14روسو ،جان جاك ،يف العقـد االجتمـاعي ومبـادئ القـامول السياسـي ،ت/عبـد الع يـ لبيـ  ،ط،2مركـ دراسـات الوحـد
العربية ،بريوت ،1122 ،ص.27
 - 13العقــاي ،علــي عــود  ،العالقــات الدوليــة(دراســة حتليليــة يف األصــول والنشــأ والتــاريخ والن ــرات ،بـ ـ ط ،بغــداد،1121 ،
ص.21
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لولوية السياسية والدولة واملصلحة عل األخال والدين ،فالغرض األسال من السياسة برأي هو اااف ة
عل القو العسنرية نفسها وزادهتا،
والغايــة العليــا مــن السياســة ،يف ن ــر هــي املصــلحة العامــة واألمــن والرفاهيــة للجماعــة وليســت تلــك
الغاات األخالقية الي يصورها املفنرون السياسيون السابقون(.)18
ال .توماس هوبس(3679-3588م)
إذا كان ثيوسيديدل قد رك عل أخالقيات السياسة الواقعية ،وأبق مينيافيللي عل اجلان العملي
التطبيقي وا ،ف ن هوبس قد أظهر الوج الفلسفي للواقعية السياسية .وتت الواقعيـة شـنال مبنيـا بطريقـة
خاصــة يف أعمــال هــوبس يف القــرن الســاب عشــر ،والــي تعطــي األفضــلية للن اعــات يف العالقــات الدوليــة،
وترك عل الفوض الي هي من خصائ اجملتم الدويل(.)19
إن الواقـ الـ ي عاصــره هــوبس كــان حـراب أهليــة طاحنــة أثــرت يف تفنــريه السياســي ،ممــا جعلـ يبحـ
عن وسيلة ملن تنرار ه ه األحدا املؤسفة تفرض إجيـاد سـلطة سياسـية قويـة تفـرض نفسـها علـ النـال
مما تسن من قوانن تل املواطنن مجيعا ابحرتا حقو اآلخرين ،والعي معهم بسال  .هـ ا الواقـ أثـر يف
تفنري هوبس إىل درجة كبري  ،فهو يرى لن اإلنسان مييل دائما إىل الصـراع مـ أقرانـ مـن البشـر حب ـا عـن
املنفعة أو دفاعا عن أخية أو طمعا يف اجملد ،وترتبط ه ه احلالة الطبيعية يف ذهن بغياب السلطة املن مـة،
إذ بــدون هـ ه الســلطة املن مــة يصــبح النــال يف وض ـ شــبي حبالــة احلــرب( .)71وه ـ ه نتيجــة طبيعيــة حلالــة
الطبيعـة الفوضـوية ،وهــو ين ـر إىل هـ ه احلالـة –الطبيعــة -الـي سـبقت قيــا الدولـة بوصــفها حالـة فوضــوية
ُل الشقاء والدمار عل النال ،وذلك لتعارض مصاحلهم ،مما يؤدي إىل الصراع األ ين إذا رغ فردان
يف نفس الشيء حبي ال يستطيعان احلصول علي معا يصريان عدوين وحياول كـل منهمـا أن يـدمر اآلخـر
وخيضع لسلطانة( . )72ويف ه ه احلالة يـرى هـوبس لن كـل إنسـان ضـد كـل إنسـان ولـيس يف حالـة حـرب
يف املعو املن م ولنن بنفـا دائـم مـن اجلميـ  ،وأن األسـباب الرئيسـة وـ ا الصـراع هـو املنافسـة والتحـدي
وح اجملد ،أما القانون والدولة فهما غائبان("،)71وأن الواق األساسي يف حالة الطبيعة لنل األمور احلية
وغري احلية هي حالة تضامن وعراك وصراع وحرب ،وابلطبـ أن هـ ه احلالـة هـي حالـة وحشـية وفوضـ ال
تطا "(.)77

 - 18فرج ،انور حممد ،مصدر سب ذكر  ،ص .291
 - 19براار ،فلي وجليلي ،حممد رضا ،العالقـات الدوليـة ،ترمجـة :حنـان فـوزي محـدان ،ط ،2منتبـة اوـالل ،بـريوت،1119 ،
ص.26
 - 71ابراهيم ،عبد األمري عبد احلسن ،مصدر سب ذكر  ،ص .25
 - 72خليــل ،جــالل حامــد ،وحــد الدولــة وُ ئتها(دراســة يف العامــل القــومي) ،رســالة ماجســتري ،كليــة العلــو السياســة ،جامعــة
بغداد ،1111 ،ص .28
 - 71اب ــدورا ،امل ــدخل إىل العل ــو السياس ــة(الن رات األساس ــية يف نش ــأ الدول ــة) ترمج ــة :ن ــوري حمم ــد حس ــن ،ط ،2جامع ــة
اوستن ،2988 ،ص .23
 - 77ابو جابر ،فاي صاو ،الفنر السياسي احلدي  ،ب ـ ط ،دار اجليل ،بريوت ،2985 ،ص .32
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يعد هوبس من خالل مقولت اللوفي ان(أي التنن ويقصد بـ احلنـم املطلـ ) ،أن حيـا الفوضـ تسـود
اجملتمعــات البشـرية ،ومــن مث فـ ن حيــا الفطــر هــي ال ــاهر البــارز علـ األفـراد بفضــل غريـ حـ البقــاء.
والطريقــة امل لـ للقضــاء علـ الفوضـ  ،هــي أن يتنــازلوا عــن الســلطة بواســطة عقــد بيــنهم وبــن احلــاكم مــن
أجــل ضــمان الن ــا واألمــن عل ـ أن ينــون للحــاكم مــا يســم ابحلنــم املطل ـ  ،وعنــد هــوبس ال مينــن
امتصاص الفوض إال من قبل احلنومات الي وا القدر عل ردع اآلخرين( .)76ويعود الفضل إىل هوبس
يف حقــل التصــور الـرئيس للـواقعن وهــو الفوضـ  ،وذلــك مــن خــالل تصــويره حلالــة الطبيعــة أو الفطــر الــي
سبقت العقـد االجتمـاعي ،تلـك احلالـة الـي اتسـمت ابالضـطراابت وارـو وحـرب النـل ضـد النـل مـن
أجــل البقــاء( ،)75والــي جعلــت النــال متســاوين يف القــدرات وهــو مــا جيعلهــم متســاوين يف األمــل والطمــو
لتحقي األهدا  ،ويؤدي إىل ارتنـاب أعمـال عدوانيـة يف سـبيل ذلـك .كمـا دعـا هـوبس إىل الفصـل بـن
األخال والسياسة( . )74وحقيقة األمر كل ما دعا إلي هوبس هو ضارب لسس الن رية الواقعية احلدي ة.
إن حالة احلرب ليست وضعا است نائيا ،بل هي أمر طبيعي يف عالقات الدول بعضها بعض ،والصراع
من وجهة ن ره -حالة ال مينن تفاديها ،ل لك يعطي األولوية لدراسة أثر القو يف العالقات السياسية.فالقو هي عامل حاسم يف السلوك اإلنساين ،فاإلنسان يسع دون هواد حنو امتالك امل يد من القـو وال
يتوقف ه ا السعي اال عند املوت ،أمـا العهـود املواثيـ الـي ال تضـللها السـيو  ،فهـي ليسـت إال كلمـات
ال طاقة وا عل محاية اإلنسان( .)73وب لك فقد أعط هـوبس اهتمامـا كبـريا للقـو يف العالقـات الدوليـة،
فضال عن التأكيد عل أتية املؤسسات السياسية ودورها يف صـن القـرار( .)78ووـ ا يعـد هـوبس مـن أبـرز
من ــري سياســة القــوى يف السياســة ارارجيــة ،فقــد نشــر كتابــة"ليفــااثن"يف العــا  ، 2452ليلتقــي -عــن
طريق  -م الواقعن ،إبعطائ األتية لدراسة أثر القو يف السياسة الدولية وعل غرار مينيافيللي ،إذ يرى
هــوبس أن القــو عامــل حســم يف الســلوك اإلنســاين .وتع ي ـ ا ملفهــو القــو لــدى هــوبس ت ـرابط ذلــك م ـ
فرضــيات املدرســة الواقعيــة الــي تســتند اصــووا إىل حالــة الطبيعــة لــدى هــوبس .إن األخـ ابلتفسـريات الــي
قدمها هوبس للحالة الطبيعية ،واعتمادها يف دراسة العالقات الدولية ،تـنجم عنهـا نقطتـن أوال :رمبـا تريـد
التميي بن حقل السياسة الداخلية وحقل السياسة ارارجية للدول ،اثنيا :إن العالقات الدولية هي فقـط
مــن اختصــاص الــدول ذات الســياد وصــاحبة ســلطة اإلك ـراه .ويقــد هــوبس نقطتــن مفتــاحيتن ابلنســبة
لألدبيات الواقعية ،وتا:
 - 76إب اعيل ،عبد النر  ،مصدر سب ذكر  ،ص .9
 - 75نصــي  ،عتيقــة ،العالقــات اجل ائريــة املغربيــة يف فــرت مــا بعــد احلــرب البــارد  ،مـ كر منملــة لنيــل درجــة املاجســتري يف العلــو
السياسة ،كلية احلقو والعلو السياسية قسم العلو السياسية ،جامعة حممد خيضر -بسنره ،اجل ائر ،1121 ،ص .79
حـول الن ـرات يف العالقـات الدوليـة ،مركـ راشـيل كـوري الفلسـطيين حلقـو اإلنسـان
 - 74وادي ،عبد النر سلمان ،مل
ومتابعة العدالة الدولية ،1127 ،ان ر الرابط.http://goo.gl/RFsB6L :
 - 73معم ــري ،خال ــد ،التن ــري يف الدراس ــات األمني ــة لف ــرت م ــا بع ــد احل ــرب البارد (دراس ــة يف ارط ــاب األم ــين األمرين ــي بع ــد
/22ســبتمرب) ،م ـ كر لنيــل درجــة املاجســتري ،كليــة احلقــو والعلــو السياســية قســم العلــو السياســية ،جامعــة ابتن ـ  ،اجل ائــر،1118 ،
ص.39
 - 78عبد املنصف ،مي حسن ،مصدر سب ذكر .
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 .2إن يفسر ملاذا مينن أو جي أن يتم التعامل م الدول عل ألا فاعل عقالين موحد ،عل الرغم من
كل االختالفات الفعلي .
 .1ان يفسر ملاذا مينن أو جي أن تعد الفوض الدولية كحالة احلرب عل الـرغم مـن كـل االختالفـات
الفعليـ لـدواف الــدول يف عالقاهتـا مـ الــدول األخـرى .ولقــد توصـل هـوبس إىل هــاتن النقطتـن ،مـ
مراعا الطبيعة البشرية وطبيعة الدول(.)79
نستنت من أفنار كل من"ثيوسيديدل ،ومينيـافيللي ،وتومـال هـوبس" ،أن الطروحـات الفنريـة الـي
قدمها هؤالء يف فلسفتهم هي مرتس ة اليو يف املفاهيم الواقعية املعاصر  ،من خالل التأكيد عل الطبيعة
الشرير لإلنسان وحالة الطبيعة الفوضوية للن ا  ،وأن النل يبح عن حالة التسلط عل اآلخر انطالقـا
مــن حتقيـ املصــلحة القوميــة ،وأن اجلميـ يف حالــة صـراع مســتمر حب ـا عــن القــو واويمنــة ،وتبلــورت بعــض
املفاهيم الواقعية م ل مفهو "التهديد" .ك لك جند أن الطروحات اراصة ابلدولة تؤكد ألا الفاعل الـرئيس
يف العالقات بن الدول .وأيضا فيما يتعل ابلطر الفاصل بن اإلخال والسياسة ،وكل هـ ا الطروحـات
واملفاهيم جند ألا مفـاهيم أساسـية يف الطروحـات الفنريـة املعاصـر للن ريـة الواقعيـة ،وركائ هـا األساسـية يف
تفســري منط ـ العالقــات بــن الــدول ،ول ـ لك يعــد هــؤالء املفنــرون مــن األوائــل ال ـ ين أســهموا يف وض ـ
األسس أو اللبنات األوىل يف الواقعية السياسية .تنتمل ه ا األسس فيما بعد مبا قدمت الفلسفة األمرينية
والبيئة ال قافية السائد آن اك يف رفد تلك األسس الي قـدمها املن ـرون األوائـل ،للترتسـخ أك ـر يف ال قافـة
األمرينيــة فيمــا بعــد .وقــد م ــل الــدين األمرينــي وفلســفة التطــور والفلســفة الرباغماتيــة أبــرز تلــك األصــول
الفنرية للواقعية األمرينية.
 .1ا صو الفكرية ا مريكية للواقعية السياسية
عل الرغم من أن اجل ور الفلسفية الي ورثتها الن رية الواقعيـة مـن التـاريخ األوري يف خمتلـف عصـوره،
إال أن الواقعية انطلقـت يف الـوالات املتحـد كرؤيـة جديـد  ،ومـن مث كن ريـة منافسـة وصـوال إىل هيمنتهـا
عل العالقات الدولية .وسنتناول ه ه األصول عل الشنل اآليت:
أ .ا صو الدينية
أثرت األفنار واملعتقدات الدينية الي جاء هبا اآلابء املؤسسون للوالات املتحد األمرينية أتثريا مهما
يف أرساء األسس الالزمة لبناء ن ا سياسي اجتماعي ديين يتواف م عقيدهتم الدنية املنحدر من الدانة
الربوتستانتية ،إذ أوجدت من البداية جوا دينيا ما ي ال قائما حىت يومنا هـ ا ،وسـينون وـا شـأن ال ينـازع
يف زرع قـ ــيم وافنـ ــار وقواعـ ــد سـ ــلوك مـ ــؤثر لـ ــيس فقـ ــط يف صـ ــياغة الش صـ ــية األمرينيـ ــة عل ـ ـ الصـ ــعيد
االجتمـاعي ،إمنـا أيضـا يف صــياغة العقـل األمرينـي ومـنه التفنــري السياسـي الر ـي يف السياسـة ارارجيــة
والعالقات الدولية(،)61وهو مي ل قو رئيسة يف السياسة واووية األمرينية عـن العـام ،ويـؤثر يف الطريقـة الـي
 - 79فرج ،انور حممد ،مصدر سب ذكر  ،ص .114 -115
 - 61فهمي ،عبد القادر حممد ،الفنر السياسي واالسرتاتيجي للـوالات املتحـد األمرينيـة(دراسـة يف االفنـار والعقائـد ووسـائل
البناء االمرباطوري) ،بـ ط ،دار الشرو  ،عمان ،1119 ،ص .76
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يستجي هبا األمرينـان لألحـدا خـارج حـدود وطـنهم( .)62ويعـد مـن العناصـر القويـة املـؤثر يف تشـنيل
ال قافــة األمرينيــة وقيمه ــا ومؤسســاهتا وإصــالحاهتا واألس ــالي الــي كانــت ُ ــول يف أفنــار النــال ح ــول
احلقيقة .فال غرابة يف ضـرور أن نـرى أتثـري الـدين يف السياسـة ،وقـد بقـي االثنـان مرتابطـن ابسـتمرار سـواء
يف البالغــة النالميــة للــدين ،أ عــن طري ـ احلقيقــة القائلــة أن كليهمــا تعامــل م ـ نفــس األســئلة املتعلقــة
ابألخالقيات ،وه ا مـا قـال عنـ توكفيـل"أن الـدين يف أمرينـا ال يقـو بـدور مباشـر يف حنـم اجملتمـ لنـن
البد من اعتباره املؤسسة السياسية األوىل لألمرينين( .)61وابلرغم من أتثر األمرينين البالج مببادئ املنفعة
عن هوبس واالنت اب الطبيعي عند داروين وموت اإلل عن نيتشة ،ووليم جيمس ،ف لم مـن أك ـر األمـم
تعلقــا ابلدين،وبــدون الــدين ملــا كانــت هنــاك أمرينــا وال ن عــة أمرينيــة ،وال عقيــد وال إعــالن مصــري وال
است نائية أمرينية(.)67
إن حتــالف الساســة ورجــال املــال ورجــال الــدين يف أمرينــا ،م ــل ارلفيــة الفنريــة احلاكمــة للمصــلحة
القومي ــة العلي ــا لل ــوالات املتح ــد األمريني ــة ،وال ــي ألق ــت بض ــالوا علـ ـ سياسـ ـاهتا ارارجي ــة ودوره ــا يف
العالقات الدولية(.)66حيـ تـرى العقيـد الربوتسـتانتية النالفينيـة"أن الـدين هـو الضـمان الوحيـد للفضـائل
القوميــة الــي تســمح ابلنجــا الــدنيوي ،وأن احليــا األخرويــة هــي امتــداد للحاضــر ،وت ـربط مســألة اإلميــان
ابلعمــل ،فاإلميــان ال قيمــة ل ـ  ،أو إن ـ ال ينتمــل مــام يتحــد م ـ العمــل .وهب ـ ا الصــدد يقــول األمرينــان
أن"دين أمرينـا احلقيقـي هـو صـوفية النجـا املـادي"( .)65فالـدين كمـا يقـول تيـودور روزفلـت"هـو األعمـال
اجلي ــد " ،وأن ذهابـ ـ للننيس ــة ش ــنلي ،وأن حري ــة ك ــل ف ــرد يف عب ــاد هللا علـ ـ طريقتـ ـ اراص ــة( ،)64وأن
املســيحية ُربــة نفعيــة براغماتيــة أمرينيــة ،وأن يســوع أقــرب ملــا هــو أمرينــي ممــا هــو مســيحي ،واملســيحية
األمرينية هي الضل ال ال مل ل ضلعي اآلخرين الدميقراطية"،وفلسفة دع يعمل دع مير"(.)63
أعط ـ فـ ـراننلن اهتمام ــا كبـ ـريا لل ــدين ،مل ــا لـ ـ م ــن فوائ ــد اجتماعي ــة بوص ــف م ــن مقوم ــات األخ ــال
الطبيعيــة ،وأتيــة للنفــا واالجتهــاد يف العمــل بوصــفها وســيلة مــن وســائل النجــا يف احليــا  ،وه ـ ا مــا
أكدت علي الطائفة البيورتيانية لن اإلميان ابإلل جي أن يرتاف م اإلميان القـدر اإلنسـانية ،وتـؤمن لن
عالق ـ ــة االختي ـ ــار اإلو ـ ــي ه ـ ــي النج ـ ــا واالنتص ـ ــار الـ ـ ـ ي ي ـ ــرتجم إىل ال ـ ــرو  .وانس ـ ــجاما مـ ـ ـ األخ ـ ــال
 - 62ميــد ،ولــرت راســل ،بــالد الــرب والسياســة ارارجيــة األمرينيــة ،ترمجــة :امــري روش ،مســارات ،العــدد األول ،الســنة الرابعــة،
بغداد ،1119 ،ص.8
 - 61مارسدن ،جورج ،الدين وال قافة األمرينيـة ،ترمجـة :صـاد ابـراهيم عـود  ،عـرض يوسـف يوسـف ،بيـت احلنمـة ،دراسـات
سياسية ،العدد ،9السنة الرابعة ،بغداد ،1112 ،ص.265
 - 67لــوجني ،كليفــورد ،الشــع امل تــار االســطور الــي شــنلت اجنلـرتا وأمرينــا ،ترمجــة :قاســم عبــد قاســم ،ج ،2منتبــة الشــرو
الدولية ،القاهر  ،1117 ،ص.17
 - 66مـرقس ،ـري ،االمرباطوريـة األمرينية(ثالثيـة ال رو ..الـدين ..القــو ) مـن احلـرب االهليـة إىل مـا بعـد /22ســبتمرب ،ط ،2دار
الشرو الدولية ،1117 ،ص.67
 - 65بالتونــو  ،اوليــج ،وـ ا كلــة ســتنقرض أمرينا(احلنومــة العامليــة ارفيــة) ،ترمجـة :ائئلـ موسـ وايرنيــا بوملشــينناا ،ط ،2دار
احلصاد للطباعة والنشر ،دمش  ،1111 ،ص.28
 - 64هالل ،رضا ،تفنك أمرينا ،ط ،1الشركة االعالمية للطباعة والنشر ،1112 ،ص.211
 - 63املصدر نفسة ،ص .93
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الربوتســتانتية ،ف ن ـ مــا مــن شــيء يبــن وجــود هللا وحضــور العنايــة اإلويــة إىل االرض غــري القــو أو الســلطة
االنتاجيــة للجمهــور( .)68وابلتــايل ف ـ ن الرســالة األمرينيــة إمنــا هــي يف ااصــلة رســالة مصــلحتها القوميــة،
وبتحقي ه ه املصلحة تتحق الرسالة األمرينية ،ابلقـيم ،ابلقـو  ،ابلتجـار  .ووـ ا شـنل الـدين والسياسـة
نسيجا متـداخال عـرب اتريـخ الـوالات املتحـد  .وعـاد مـا يسـتدعي الـدين هبـد تغطيـة املصـاو احلقيقيـة،
فالــدين األمرينــي مــا زال مي ــل أهــم األســس الفنريــة واآليديولوجيــة يف الفنــر السياســي األمرينــي املعاصــر
الـ ي انبنــت عليـ ك ــري مــن السياســات والن ــرات الــي حنمــت السياســة األمرينيــة فيمــا بعــد ،فهــو ديــن
براغمايت واقعي يرك عل النتائ العملية اانو عليها وفقا لنتائج الرباغماتية.
هـ ا اإلميــان الراســخ لتيــة العمــل والســعي الــدؤوب وراء النجــا واحلصــول عل ـ ال ــرو لتنــون عالمــة
عل رضا الرب ،وتصديقا لعقيد االختيار والتأييد اإلوي ،ه ا كل ل األثر النبري يف بروز الن عة الواقعية
يف السياســة ،والرتكي ـ عل ـ حتقي ـ املصــلحة املباشــر  ،ولجيــد االنتصــارات بغــض الن ــر عــن الوســيلة الــي
حتققها .ومن أبرز ال ين دعوا إىل تبين ن رية الواقعية يف السياسة انطالقا من اسس دينية ،القس األمريني
راينهولــد ديبــور( ) 2932-2891الـ ي لقبــة جــورج كينــان لي الـواقعين ،ولقـ أيضــا مبؤســس مدرســة
الواقعية السياسية األمرينية ون رية القو يف السياسة الدولية(.)69
ب .ا ساس االجرماعي" ظرية الرطور"
تعد ن رية التطور البيولوجي ،أو ن رية النشوء واالرتقاء والبقاء لألصلح من أهم وأخطر الن رات الي
شــنلت األســال الفنــري للفلســفة األمرينيــة والســيما الفلســفة الواقعيــة الرباغماتيــة ،والــي بــدت علـ يــد
هيغــل والمــارك مث بلغــت ذروهتــا علـ يــد تشــارل دارويــن ،وأخـ ت تطبيقاهتــا االجتماعيــة علـ يــد هربــرت
سبنســر وغــريه( .)51وفلســفة سبنســر اهتمــت يف حب ــن رئيســن :أوومــا الفرديــة واآلخــر التطوريــة وتطبيقاهتــا
عل اجملتم البشري .وقد رأى سبنسر هاتن كالدوالب ال ي جيل التقد والسعاد لإلنسـانية .وراجـت
أفنــار سبنســر يف أمرينــا حــىت يف العلــو االجتماعيــة وأصــحاب األمـوال ،واثــرت هـ ه األفنــار حــىت علـ
افنار ك ريين من رجال الدين(،)52حىت أصبحت األمنوذج املعريف النامن وراء مع م الفلسفات العلمانية.
وأثرت ك ريا يف بعض االُاهات الفلسفية والفنرية أابن القرنين التاس عشر والعشرين(.)51
ومــن بــن تلــك الفلســفات الــي بــدى أتثريهــا واضــحا فيهــا هــي الفلســفة الواقعيــة أو الن ريــة الواقعيــة
األمرينية .يقول املؤر األمريني ريتشارد هوفستارد يف كتابة"الداروينية االجتماعية يف أمرينا"إن كان من
يهتم ابلت قيف العقلي يف العقود ال الثة بعـد احلـرب األهليـة األمرينيـة أن ينـون
غري املمنن ألي ش
ات املعرفة من دون أن يتقن أفنار هربرت سبنسـر ،حيـ تركـ علـ الرؤيـة املاديـة لإلنسـان واحليـا وعلـ
أن اإلنسان ج ء من الطبيعة ،والطبيعة مادية وخالية مـن اوـد والغايـة ،واإلنسـان ن ـا كغـري مـن الـن م
 - 68مرقس ،ري ،مصدر سب ذكر  ،ص.63
 - 69فرج ،انور حممد ،مصدر سب ذكر  ،ص 121-119وص .195
 - 51فهمي ،عبد القادر حممد ،مصدر سب ذكر  ،ص .45
 - 52ابو جابر ،فاي صلح ،مصدر سب ذكر  ،ص231-232وص .281
 - 51مهران ،حممد ومدين ،حممد ،مقدمة يف الفلسفة املعاصر  ،ب ـ ط ،دار قباء للطباعة والنشر ،القاهر  ،1116 ،ص.71
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العدد10 :

يف الطبيعة وخيض بدوره لقوانن الطبيعة احلتمية العامة ،وهو كحيوان كامل ،وأن الفر بينـ وبـن احليـوان
إمنــا فــر يف الدرجــة ولــيس النــوع( .)57وهــي تقــو بصــور رئيســة عل ـ تس ـ ري مبــادئ االنت ــاب الطبيعــي
والص ـراع مــن أجــل البقــاء لتربيــر الص ـراعات االجتماعيــة وعــد املســاوا يف ظــل الن ــا الرأ ــايل ،واضــفاء
صــبغة أخالقيــة ،وهــو مــا يعــر بقــانون الغــاب .ونــرى أن هـ ه األفنــار ضــاربة يف جـ ور الن ريــة الواقعيــة
األمرينيــة ون رهتــا للعــام والسياســة العامليــة ،وأتثريهــا النبــري عل ـ الفنــر السياســي األمرينــي وترســي ها
ملف ــاهيم الصـ ـراع والق ــو يف ال قاف ــة السياس ــية األمريني ــة .وس ــاتت هـ ـ ه ال ــرؤى يف ترس ــيخ مف ــاهيم الق ــو
واااف ــة عل ـ ال ـ ات والص ـراع يف ال قافــة األمرينيــة كمفــاهيم مرك يــة يف ن ريــة الواقعيــة وأتصــيل مفهــو
الصراع يف العالقات م اآلخرين ،وكانت الفنر تعين لألمرينين ألم خمتارون لتحضري البشـرية ،أو مبعـو
آخر االمربالية التقدمية ،أي استعمار شعوب أخرى لنقل التقد إليها(.)56
ال .ا صو ال ا ماتية
الرباغماتية اُاه فنري -فلسـفي يركـ علـ املنفعـة كقيمـة عليـا ،ويـرى لن املنفعـة هـي القيمـة املعياريـة
للح وارري والعدل .وقد ظهر ه ا االُاه الفلسفي نتاجا للتحوالت الي مر هبا اجملتم األمريني خالل
مرحلــة حتول ـ مــن جمتم ـ زراعــي تقليــدي إىل جمتم ـ صــناعي معاصــر ليرتب ـ بعــد ذلــك عل ـ عــرش ال قافــة
األمرينية والعقل األمريني منو ما اصطلح عل تسميت الفنر الر ي .وتركـ الرباغماتيـة علـ العواقـ
والنفعية والتجري  ،وهي مشتقة من اللفظ اليو ين"براغما" ،وتعين العمل .واحل أن الرباغماتيـة أتثـرت -
إىل و
حد كبري -ابألفنار الي طرحها داروين(.)55
تقو الفلسفة الرباغماتية يف املقا األول عل الرفض املنهجي لنل األحنا السابقة ،وكل املن ومات
اجلاه الن رية واملنتملة .ويقول وليم جيمس عـن الرباغماتيـة"ألـا حتـول الن ـر بعيـدا عـن األشـياء األوليـة:
املبادئ والنواميس واحلتميات املسلم هبا ،إىل األشياء النهائية :ال مرات والنتائ واآلاثر والوقائ واحلقائ .
وعن ــده أن احلقيق ــي ل ــيس س ــوى الن ــاف يف املس ــلك"( ،)54ول ــيس امله ــم عن ــد الرباغم ــاتن أن يتح ــد
الفالســفة عــن م اليــة أو عقليــة أو واقعيــة ،فـ ن كــل هـ ه املـ اه تعــد علـ قــد مســاوا يف الن ــر اليهــا،
وذلــك علـ أســال مــا ينــت عنهــا مــن نفـ يف امليــدان العملــي ،فهــي تســتغين عــن الوســيلة يف ســبيل الغايــة
وكأن ـ ي ـربط الوس ــيلة ابلغاي ــة ،أو كأن ـ يقب ــل الفن ــر القائل ــة لن"الغاي ــة ت ــربر الوس ــيلة"( .)53وكم ــا فرض ــت

 - 57ابو جابر ،فاي صاو ،مصدر سب ذكر  ،ص  .233وأيضا :فرج ،انور حممد ،ص .122
 - 56فرج انور ،مصدر سب ذكر  ،ص.127
 - 55نومان ،عصا عبد احلسن ،الفنر التوسعي األمريني(دراسة فلسفية يف أتصيل املفهو ) ،مرك اببل للدراسات اإلنسانية،
العدد ،1جامعة اببل ،1127 ،ص.48-43
 - 54هالل ،رضا ،مصدر سب ذكر  ،ص .11 -12
 - 53ابو ران ،حممد علي ،الفلسفة ومباح ها ،ط ،6دار املعار  ،االسنندرية ،بـ /ت ،ص .15 -16
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النظرية الواقعية :دراسة يف االصو اال اهات الفكرية الواقعية املعاصر ((قراء يف الفكر السياسي االمريكي املعاصر))

الفلسفة اليو نيـة نفسـها فلسـفة عامليـة طيلـة  15قـر فـ ن الرباغماتيـة األمرينيـة سـتفرض نفسـها علـ كـل
الفلسفات بوصفها الفلسفة الشاملة يف القرون القادمة(.)58
تعد الرباغماتية فلسفة أمرينية ابمتياز ،وهبا ترتبط كـل احلركـات النـربى الـي أطلـ عليهـا اسـم (عصـر
الفلســفة األمرينيــة) الواقعيــة ،والتقدميــة وامل ـ ه الطبيعــي وامل اليــة ،والــي تطــورت مــن املــد املمتــد مــن
حرب االنفصال إىل احلرب العاملية ال انية وما بعدها .ووا أتثري قوي عل التوج السـلوكي يف علـم الـنفس
والعلــو االجتماعيــة والسياســية يف الــوالات املتحــد األمرينيــة ،وكــان وــا أثــر واضــح يف الفنــر األمرينــي
املعاصــر وال ســيما عل ـ الصــعيد السياســي ،وح يــت ابهتمــا كبــري مــن جان ـ الفالســفة واملفن ـرين(.)59
وحقيقــة األمــر ال مينــن ُاهــل دور الفنــر الرباغمــايت يف صــياغة ك ــري مــن مفــاهيم الواقعيــة السياســية ومــن
ضــمنها املعــايري األخالقيــة؛ ألن مرتن اهتــا الفنريــة تقــو عل ـ مبــادئ املنفعــة والواقعيــة واملاديــة والعمليــة،
ول لك أصبحت الرباغماتية ل ل شعار الوعي القومي األمريني ،وفيها تبو األمرينيون لجا براغماتيا يف
السياسة واحليا  ،حي لت ترمجتها إىل وقائ اتركة بصماهتا يف كل ميادين احليا األمرينيـة خصوصـا يف
السياسة واالقتصاد واجملتم والطبيعة ،حي البح عن الغاية والنجا تا احلنم والفيصل يف كل شيء.
وم تنن السياسة معركة بن ارري والشر أبدا ،بل هي صراع مصاو ،والوجود االجتماعي سـاحة واملصـاو
متغــري ( )41وأصــبحت أيضــا مــن أهــم الســمات األساســية املتمي ـ للش صــية األمرينيــة وواقعهــا الــوطين،
وأخ ت ل ل الواق األمريني بنل مضامين االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
إذا املــنه ال ـواقعي متج ـ ر يف الفنــر السياســي األمرينــي مــن خــالل ثالثــة أســس ،األول :األســال
الــديين ال ـ ي عمــد اآلابء املؤسســون إىل تطبيق ـ يف األرض اجلديــد مبــا حيملــون مــن أفنــار دينيــة .وال ــاين
األســال الــدارويين االجتمــاعي وال ـ ي كــان ل ـ أتثــري مباشــر وغــري مباشــر يف الفنــر السياســي األمرينــي
املعاصر ،إذ عملت عل ترسيخ مفاهيم الصراع والقو يف ال قافة السياسية األمرينية .اما األسـال ال الـ
هو األسال الرباغمايت ال ي أنبو علي الفنر السياسي األمريني املعاصر .وب لك تنون الن ريـة الواقعيـة
اكتس ــبت ن عته ــا العملي ــة وتع يمه ــا للمص ــلحة املادي ــة م ــن الفلس ــفة الرباغماتي ــة ،وأن ك ــل ه ـ ه األس ــس
متجمعة شنلت األسـس ومفـاهيم الواقعيـة األمرينيـة املعاصـر يف اجلوانـ السياسـية والدينيـة واالقتصـادية
وكل جوان احليا  ،والسيما ن عتها العملية وواقعيتها من التعامـل مـ اآلخـرين .وإن امليـ ات األسـال الـي
جعلت الوالات املتحد األمرينية تتبوأ املرتبة األوىل يف العالقات الدولية ،من احلرب العاملية ال انية علـ
األقــل ،ال تنمــن فقــط يف شســاعة أراضــيها وف امــة ثروهتــا ،وتنــوع أعراقهــا ،وقابليــة كــل ه ـ ه العناصــر
لالندماج والتعاي والعمل املشرتك ،وال تنمن أيضا فقط يف طبيعة الن ا االقتصادي ال ي اعتمدت  ،أو
املرجعية الليربالية يف التن يم والتدبري ،ولنن تنمن أيضا وابلتحديد يف التحالف بن ه ه األسس ال الثة،
 - 58ديلودال ،جريار ،الفلسفة األمرينية ،ترمجة :جورج كتوره واوا الشعراين ،املن مة العربية للرتمجة ابلتعاون م مؤسسة راشد
آلـ منتو  ،مرك دراسات الوحد العربية ،بريوت ،1119 ،ص.19
 - 59م ــوريس ،تش ــارلس ،رواد الفلس ــفة األمريني ــة ،ترمج ــة :ابـ ـراهيم مص ــطف ابـ ـراهيم ،مط ــاب روال ،الق ــاهر – االس ــنندرية،
 ،2994ص.122-121
 - 41جالل ،شوقي ،العقل األمريني يفنر ،ط ،1منتبة مدبويل ،القاهر  ،2993 ،ص.222
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أي التحــالف القــوي بــن السياســين ورجــال األعمــال مــن حيــة ورجــال الفنــر ورجــال الــدين مــن حيــة
اثنية ،لرسم خلفية فنرية حا ـة للمصـلحة القوميـة العليـا للـوالات املتحـد األمرينيـة( .)42هـ ا التحـالف
م ل أسال املصلحة القومية العليا ،الي هي ل ل أسال الن رية الواقعية يف السياسة األمرينية املعاصر .
املطلب الثاني :الركائر الفكرية املعاصر للنظرية الواقعية

تعتمد الواقعية السياسية املعاصـر يف تفسـريها للعالقـات بـن الـدول وطبيعـة الن ـا الـدويل علـ بعـض
الرك ــائ أو العناص ــر ال ــي تش ــنل املف ــاهيم الن ري ــة للواقعي ــة املعاص ــر لفه ــم بني ــة الن ــا ال ــدويل والعالق ــات
الدولية ،والي عل الدول أن أتخ ه ه املفاهيم يف عـن االعتبـار يف سياسـتها ارارجيـة .وهـ ه الركـائ أو
العناصــر الن ريــة هــي"القــو  ،املصــلحة القوميــة ،ت ـوازن القــوى واملعــايري األخالقيــة" ،وســنحاول دراســة ه ـ ا
العناصر بشنل خمتصر ،وعل الشنل اآليت:
 .3ال و
تسـتند الن ريـة الواقعيـة يف بنائهــا الن ـري إىل فرضـية أســال مفادهـا أن"القـو هــي اوـد الـرئيس علـ
املستوين الداخلي وارارجي" ،وهي األسال لتقد ن رية عامة تفسـر عالقـات القـوى املتعـدد واألسـال
ال ـ ي ترتن ـ علي ـ سياســات الــدول يف اجمل ـالن الــدويل والــوطين ،وتــا لــيس إال م ه ـرين خمتلفــن ل ــاهر
واحد  .يرى موركن او أن"السياسة كلها قو  ،ل ا مات ال القـو مل ـ دقيـ للفنـر الـواقعي النالسـيني،
مؤكدا أن اود من كل السياسة هي القو  ،وم ذلك ال يعين أن القو هي املي الوحيد للسياسة(.)41
وفقا ملوركن او ،قد تنطوي القو عل شيء يقيم سـياد اإلنسـان علـ اإلنسـان ويضـمن احلفـاظ عليهـا
وينــون بـ لك شــامال لنافــة العالقــات االجتماعيــة الــي هتــد إىل تلــك الغايــة ابتــداء مــن العنــف البــدين،
وانتهاء لك ر الروابط النفسية الي يسيطر هبا عقـل علـ عقـل آخـر ،ويقـول"عنـدما نتحـد عـن القـو أو
السلطان ف ننا ال نعين ب سلطان اإلنسـان علـ الطبيعـة أو وسـائل اإلنتـاج والتوزيـ  ،أو حـىت علـ نفسـ ،
فيما يسم ضبط النفس ،ولنننا نعين بـ سـيطر اإلنسـان علـ عقـول اآلخـرين وأفعـاوم .إذا نسـتنت لن
موركن او م ِّ
يعنن ابلقو مبعناها الصل التقليدي فقط ،وإمنـا القـو الناعمـة مبفهومهـا املعاصـر ،الـ ي تنلـم
عنه ــا جوزي ــف ي فيم ــا بع ــد ،يف كتاب ــة"الق ــو الناعم ــة"أيض ــا .وهن ــاك أترج ــح ب ــن مفه ــو الق ــو والق ــيم
األمرينية؛ الن مفهـو القـو أصـبح حمـددا مهمـا يف الرؤيـة األمرينيـة ال مينـن أن تنتشـر إال ابلقـو  .ويبـدو
أن العالقة جدلية بن األمرين :القو من جان واملصاو من جان آخر ،مبعو أن بقاء أمرينـا قويـة إمنـا
يتحــدد إىل -حـ وـد كبــري -بتحقي ـ املصــاو ونشــر القــيم األمرينيــة .وحــىت تتحق ـ وتنتشــر القــيم ال بــد مــن
ممارســة القــو ( .)47وين ــر موركن ــاو للقــو مــن ثــال زواا :األوىل القــو كســب  ،أي ألــا الــداف لســلوك
 - 42اليحياوي ،حيىي ،القـو الناعمـة :أو يف التم هـرات اجلديـد لتسـلط ،املسـتقبل العـري ،العـدد ،749مركـ دراسـات الوحـد
العربية ،لبنان،1119 ،ص.19
62 .- Nicholas Kitchen، Systemic pressures and domestic ideas: a neoclassical realist model of
grand strategy،2012،p.127. http://goo.gl/FW70AX
 - 47مرقس ،ري ،مصدر سب ذكر  ،ص .43
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معن .وال انية القو كهد  ،أي ألا نتاج لسلوكيات الدول .أما ال ال ة القو كوسيلة ،أي ألـا أدا لبلـو
الغــاات املرجــو ( . )46والسياســة ارارجيــة مــا هــي إال ص ـراع مــن أجــل امــتالك القــو وحتقيـ تلــك الغــاات
واألهدا .
يتف ـ الواقعيــون عل ـ أن تعريــف القــو يتحــدد طبقــا للموقــف بوض ـ التحليــل ،أي ألــا تتوقــف عل ـ
القضية الي توظـف القـو هبـا أو اوـد الـ ي توظـف القـو مـن أجلـ ( )45لنـن هنـاك مشـنلة تواجـ هـ ا
املفهو ؛ ألن طبيعة القو غري قابلة للقيال الدقي عل الرغم من وجود أسس وعناصر لقو الدولة ،وذلك
ألن القـو ليســت مطلقـة بــل هـي نســبية وجيـ مقارنتهــا بقـو الــدول األخـرى ،وأيضــا هـي ليســت مســتقر
عل ـ حــال بــل تتغــري م ـ تغــري عناصــرها ،فضــال عــن عــد وجــود عامــل واحــد مينــن مــن خالل ـ الــتحنم
ابلقــو  ،حــىت لــو كــان ذلــك العامــل هــي القــو العســنرية .القــو ال تقتصــر عل ـ اجلانـ العســنري ،فهــي
مرك من أج اء عسنرية وغري عسنرية تشتمل عل متغريات أخرى ،كمستوى التطور التقين أو السنان
أو املصادر الطبيعية والعوامل اجلغرافية والقياد السياسية وااليديولوجية(.)44
وتعر القو أيضا للا"جمموعة االمنا ت املتاحة لدولـة مـا" ،والقـو الـي تعنيهـا التحلـيالت الواقعيـة
ليســت القــو العســنرية التقليديــة بــل القــو مبفهومهــا الشــامل لنــل مــن عناصــرها ومنو هتــا املاديــة وغــري
املاديــة .فهــي النتــاج النهــائي لعــدد كبــري مــن املتغ ـريات ،الـ ي تــتم بــن العناصــر املاديــة وغــري املاديــة .وه ـ ا
االندماج هو ال ي حيدد يف النهاية قيمة الدولة وتتضح ه ه القو من خالل احليوية االقتصادية أو النفوذ
السيا ســي أو العســنري .ويتضــح الرتكي ـ عل ـ اجلوان ـ املاديــة يف تعريــف القــو يف قائمــة حمــددات القــو
الوطنية الي وضعها وولت  ،فهو يعر الدول النربى للا"الدول الي لتلك اقليما واسعا وعددا كبـريا مـن
الســنان وم ـوارد وفــري  ،واقتصــادا كفــوءا ،وجيشــا قــوا ،ون امــا سياســيا مســتقرا ع ـايل النفــاء " .ويســتعيد
وولتـ طرحـ مــن تلــك القائمــة ومــا أورده موركن ــاو مــن عناصــر القــو املعنويــة مــن قبيــل ارصــائ القوميــة
والــرو املعنويــة واآليديولوجيــة وشــنل ن ــا احلنــم وامليــل العــا إىل املســاملة والقتــال( .)43وب ـ لك خيتلــف
أنصــار االُــاهن التقليــدي والبنيــوي يف املدرســة الواقعيــة علـ حتديــد عناصــر القــو  .فالتقليــديون يفهمــون
القو عل ألا مرك النلي ،ال ي يضم عناصر مادية ومعنوية ،فالقو منو ت عسنرية واقتصادية ،كما
ألا تشمل القدر عل تشنيل الرأي العا  .وقد أشار موركن او إىل ه ا التعريف الشامل للقو  ،لنن ه ا
املفهو الش امل للقو اختف من طروحات اجليل ال اين من الواقعين والسيما أنصار االُاه البنيوي الـ ين
رك وا فقـط علـ اجلوانـ املاديـة للقـو  .وهنـ ا أصـبحت القـو تعـر للـا"اسـت دا دولـة ملواردهـا املاديـة

 - 46معمري ،خالد ،مصدر سب ذكر  ،ص.87 -81
 - 45ســام ،امحــد علــي ،القــو وال قافــة وعــام مــا بعــد احلــرب البــارد  :هــل ابتــت املدرســة الواقعيــة يف العالقــات الدوليــة شــيئا مــن
املاضيق اجمللة العربية للعلو السياسية ،العدد ،11بريوت ،1118 ،ص.215
 - 44ابراهيم ،عبد األمري عبد احلسن ،مصدر سب ذكر  ،ص.27
 - 43مقلــد ،ا اعيــل صــربي ،العالقــات السياســية الدولية(دراســة يف األصــول والن ــرات) ،ب ــ /ط ،املنتبــة االكادمييــة ،القــاهر ،
 ،2992ص .29وأيضا :سام ،امحد علي ،مصدر ساب  ،ص 211وص .217
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العدد10 :

إلجبار دولة أخرى عل فعل شيء ال ترغ يف القيا ب "( .)48وهب ا ف ن القو يف الفنر الواقعي ال حتدد
يف مفهو واحد بـل للقـوى مفـاهيم ك ـري متعـدد تنـدرج ضـمن املفهـو العـا للقـو أو حتـت مفهـو األمـن
القومي .ويرى موركن ـاو أن اسـت دا مفهـو القـو يف تعريـف مصـلحة الدولـة هـو املعلـم البـارز الـ ي يعـن
الواقعين عل تلمس طريقهم يف حقل السياسة الدولية.
 .1املصل ة ال ومية
املصــلحة هــي إحــدى تلــك االعتبــارات الــي حتــد تصــر القــو يف تنيــف التصــر السياســي وتقريــره،
وصــح االعتقــاد أن القــو واملصــلحة مينــن أن ينســجما يف تغــري عالقاهتمــا املتبادلــة( .)49وف ـ الواقعيــة ،أن
لنل دولة من دول العام جمموعة من املصاو القومية ،مينن إمجاوا يف ثالثة مصاو رئيسة :مصلحة البقاء
وهي املصلحة األساسية للدولة ،وتعين أن تبق موجود وال يتم الغاؤها .مصلحة تع يم القـو العسـنرية،
وهــي أدا الدولــة األساســية للــدفاع عــن نفســها ضــد الطــامعن .ومصــلحة تع ــيم القــو السياســية ،وهــي
االهتما ابلبعد االقتصادي والتجاري يف العالقات بن الدول ،ألن ذلك هـو األسـال املـادي الـ ي تقـو
علي مصلحة تع يم القو العسنرية( )31فاملصلحة وفقا و ه الرؤية تتحدد يف إطار القو ومن غري املمنن
احلفـاظ علـ مصـلحة الدولـة دون اسـت دا أو تع ــيم القـو العسـنرية وغـري العسـنرية .ويعـرت موركن ــاو
املعرفة ابلقو هو مفهو غري مستقر ،ولنن يؤكـد إنـ طاملـا ظـل العـام مقسـما
لن مفهو املصلحة القومية ّ
إىل دول ذات سياد ف ن احلد األدا للسياسـة ارارجيـة لنـل دولـة جيـ أن ينـون فقـط للبقـاء علـ قيـد
احليـا  ،ن ـرا ألن كــل دولـة مضـطر حلمايــة وجودهـا املـادي والسياســي وال قـايف ضـد أي هجــو مـن الــدول
األخرى ،ف ن املصلحة القومية تتطاب فقط م البقاء القومي وتشنالن معا هوية واحد (.)32
املصلحة الوطنية ،هي األهدا العامة املستمر الي تعمل االمة من أجل حتقيقها .وتبعا ل لك ،فهي
تتمي بعموميتها واستمراريتها وارتباطها ابلعمل السياسي( .)31وإن فنر املصاو القومية أو الوطنية توضح
جان االستمرار يف السياسات ارارجية للدول رغم التبدل ال ي يصي ال عامات السياسية ،أو التحول
ال ي قد حيد يف منط اآليديولوجية املسيطر أو يف مناذج القيم السياسية واالجتماعية السائد  ،مبعو إن
أا كانــت طبيعــة االختالفــات يف العوامــل السياســية واالس ـرتاتيجية واآليديولوجيــة والطبيعيــة الــي تــؤثر يف
األوضـاع املتميـ لنـل دولــة ،وتـدفعها إىل الصـراع أو التعــاون مـ غريهـا مـن الــدول ،فـ ن املصـلحة القوميــة
ت ل دائما وأبدا املقيال العـا الـ ي مينـن بواسـطت االسـتدالل علـ العوامـل الـي حتـدد السـلوك ارـارجي
ألي دولة عضـو يف اجملتمـ الـدويل .وحينمـا يـتم االعتمـاد علـ مفهـو املصـلحة القوميـة القائـل لن حتقيـ
 - 48سام ،امحد علي ،مصدر ساب  ،ص .217-211
 - 49قرابن ،ملحم ،الواقعية السياسية ،ط ،7املؤسسة اجلامعية للدراسات ،بريوت ،2982 ،ص .94
 - 31عود  ،جهاد ،الن ا الدويل(ن رات واشناليات) ،ط ،2دار اودى للنشر والتوزي  ،1115 ،ص.71-72
 - 32فرج ،انور حممد ،مصدر سب ذكر  ،ص.777
 - 31فراننـل ،جوزيـف ،العالقــات الدوليـة ،ترمجـة :غــازي عبـد الــرمحن القصـييب ،ط ،1هتامـة للنشــر ،السـعودية-جــد ،2986 ،
ص.57
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املصلحة القومية للدولة هو اود النهائي املستمر لسياساهتا ارارجية ،ف ن السياسة القوميـة تنـون حمـور
االرتناز أو القو الرئيسة ااركة للسياسة ارارجيـة ألي دولـة مـن الـدول .لـ لك جنـد أن املصـلحة الوطنيـة
للدولــة هــي الــي حتــدد ســلوك الدولــة يف سياســاهتا ارارجيــة يف اطــار العالقــات الدوليــة ســعيا منهــا حلمايــة
مصــاحلها( .)37املصــلحة الوطنيــة وف ـ ه ـ ا الوصــف هــي نوعــان كمــا صــنفها موركن ــاو :املصــاو األساســية
وال انوي ــة .يف ح ــن رب ــط البق ــاء امل ـ ـادي واألم ــن ابلن ــوع األول ،رأى أن الن ــوع اآلخ ــر حت ــدده االعتب ــارات
واألوضاع الداخلية للدولة ،وفضال عن ذلك أكد عل ارتبـاط املصـاو األساسـية بعالقـة تفاعـل وثيقـة مـ
املصاو ال انوية ،فتحق املصاو األساسـية يـؤدي إىل إجنـاز املصـاو ال انويـة ،وإجنـاز املصـاو ال انويـة يرتـ
بدوره األوضـاع املالئمـة لتحقيـ املصـاو األساسـية .ووـ ا يعـد األمرينـان املصـلحة القوميـة للـا خـري عـا
يهتم ب مجي األمرينين أو مع مهم.
 .1توازن ال وى
التوازن عبار عن حالة مـن االتـ ان السـاكن أو املتحـرك بـن قـوى متعارضـة .ومـن املالحـظ أن املصـاو
الدوليــة ُرهــا-حالــة االتـ ان -إىل نـ اع مـ دول أخــرى داخــل الن ــا الــدويل .ويــرى موركن ــاو أن مصــطلح
توازن القوى يصف أشياء خمتلفة مينننا تصنيفها يف مستوات خمتلفة ،أوال هناك املوقف الن ري املن ومي
الـ ي يعــد أن تـوازن القــوى يصــف حالــة يعــاد فيهــا توزيـ الســلطة بشــنل متســا وو إىل حــد مــا بــن خمتلــف
أقطاب املن ومة العاملية .مث املستوى الن ري الوطين ال ي يعد أن توازن القوى هو سياسة خاصة"،سياسة
توازن القوى" ،أي السياسة الي تتبعها الدول لتحقي ه ا التوازن ،وهنـا جيـ أن منيـ بشـنل أسـال بـن
ه ـ ين املســتوين ،ألن األول يق ـ عل ـ صــعيد املن ومــة الدوليــة وال ـاين عل ـ صــعيد السياســة القائمــة بــن
الدول .وهناك أيضا املستوى الن ري للمؤرخن الر ين حن يسـت د مفهـو تـوازن القـوى لوصـف حالـة
توازن أو عد توازن( . )36ويصف تـوازن القـوى لنـ سياسـة ترمـ إىل املدرسـة الواقعيـة يف السياسـة الدوليـة،
وهــي املدرســة الــي تعــين ب ــاهر القــو  ،وأن الــدول حينمــا تســع للحفــاظ عل ـ وجودهــا وأمنهــا ومرك هــا
الدويل من خالل عملية الصراع عل اكتساب القو  ،ف ن رائدها يف ذلك هو حتقي توازن القوى ،وهو يف
الوقت نفس سالحها يف تن يم است دا القوى والسيطر عليها ،ترك املدرسة الواقعية هنا عل الصراع يف
تشنيل توازن القوى ،وهو صحيح فيما خي عالقت ابملدرسة الواقعيـة يف السياسـة الدوليـة الـي تعـده مـن
اهــم عوامــل االســتقرار الــدويل ،غــري أن تـوازن القــوى لــيس سياســة يف حــد ذاهتــا تســع الــدول إىل حتقيقهــا
وُاهد من اجلها ،فالدول ال تسع إىل التـوازن بـل تسـع إىل التفـو واويمنـة ،ممـا يقـود إىل نشـوء تـوازن
القو  ،فتوازن القـو لـيس حالـة مقصـود بـ اهتا بـل هـو حالـة يـتم الوصـول إليهـا بشـنل عرضـي مـن خـالل

 - 37طشــطوش ،هايــل عبــد املــوىل ،مقدمــة يف العالقــات الدوليــة ،بـ ـ /ط ،1121 ،ص .134وأيضــا :عــود  ،جهــاد ،مصــدر
ساب  ،ص.75
 - 36غيّـو  ،اك افييـ  ،العالقــات الدوليــة ،ترمجــة :قاسـم املقــداد ،جملــة الفنــر السياســي تصـدر عــن احتــاد النتــاب العــرب العــددان
 21-22م دوج ،املؤسسة العربية السورية لتوزي املطبوعات ،دمش  ،1117ص.53
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الس ــعي إىل التف ــو  ،وال ــدول الس ــاعية إىل التف ــو ُ ــد نفس ــها يف وض ـ ال ــدول املتوازن ــة يف حل ــة اترخيي ــة
ما(.)35
ويرى موركن او أن هناك ثالثة أشنال لتحقي السال عل الصعيد العاملي ،أوال :إذا مت فرض من قبل
الرأي العا الدويل أو نوع من األخال  ،اثنيا :مينن حتقي السال من خالل القـانون الـدويل .اثل ـا :هـ ا
السال مينن أن يصبح حقيقة إذا أقمنـا حنومـة عامليـة ،أي قـو مهيمنـة شـب مطلقـة ميننهـا فـرض آرائهـا
عل ـ أي كــان مبــا يف ذلــك التحالفــات .وأخ ـريا مينــن حتقي ـ الســال أو حتديــد احلــرب مــن خــالل ت ـوازن
القوى ،وهنا يرى موركن او لن احلل االخري هو املمنن؛ ألن احللـول األخـرى تبـدو لـ غـري قابلـة للتحقيـ
من الناحية العملية ،ويعتقد أن مفهو توازن القوى ينشأ من طبيعة العالقات الدولية ،وأن خمتلف اجلهـود
الــي تب ـ وا الــدول واألمــم تتعــارض م ـ بعضــها الــبعض يف لايــة املطــا ومينــن للت ـوازن أن ينب ـ بشــنل
عفــوي يف بعــض ال ــرو  ،وهـ ا موقــف عقــالين؛ ألنـ أيخـ طبيعــة اإلنســان بعــن االعتبــار ،وهــو موقــف
اخالقي العتقاده إبمنان حتقي السال (.)34
ويعد الواقعيون أن لعبـة ميـ ان القـوى هـي الوسـيلة األك ـر عمليـة إلقامـة السـال واالسـتقرار مقارنـة مـ
دعــو امل ــالين إىل اعتمــاد القــانون الــدويل وإقامـ حنومــة دوليــة .ويشــري موركن ــاو إىل وجــود طرائـ خمتلفــة
لت ـوازن القــوى م ــل"مبــدأ فــر تســد ،سياســة التعويضــات ،وسياســة التســلح ون ــا األحــال " .وت ـ ه
خالصة أفنار موركن او" إىل أن توازن القوى هـو ظـاهر طبيعيـة يف حيـا الـدول؛ فالسياسـة الدوليـة ليسـت
سوى صراع من أجل القو  ،وتوازن القوى هو نتيجة حتمية و ا الصراع"(.)33
 .4املعايري ا مقية
يف إطار األخال وأثرها يف السياسة ارارجية ،ف ن للواقعين رؤية ختتلف كليـا عمـا ين ـر امل ـاليون إىل
عنصــر األخــال  ،والواقعيــون يشــنلون فنــر وجــود مبــادئ أخالقيــة عامليــة ،وهــم حيـ رون قــاد الــدول مــن
التض ــحية يف س ــبيل االلتـ ـ ا ب ــبعض مب ــادئ الس ــلوك األخالق ــي .ورغ ــم أن ج ــوهر الفن ــر وضـ ـ أسس ــها
مينيــافيللي إال أن بعــض ال ـواقعين مــن أنصــار فنــر "عقــل الدولــة"يتحــدثون عــن معيــار أخالقــي م ـ دوج،
واحد لألفراد ال ين يعيشون داخل حدود الدولة ،وآخر للدولة يف عالقاهتا م األمم األخرى .انطالقا من
واقـ السياسـات الدوليــة ،غالبـا مـا ُعــل قـاد الــدول مـرغمن علـ التصــر بطـر غـري مقبولــة كليـا لــدى
األف ـ ـراد (الن ـ ـ ب والغ ـ ـ والقتـ ــل .)38()..ويعتق ــد موركن ــاو أن األخـ ــال ض ــرورية يف العالق ــات الدوليـ ــة
وين ــاهض -عل ـ ـ س ــبيل امل ـ ــال -امل ــربر األخالقـ ــي يف السياسـ ــة الدولي ــة ،وهـ ــو م ــا يسـ ــمي ب ـ ــ"آيديولوجية
األخال " ،أي إن املبادئ األخالقية ختفي وراءها املصاو اراصة ،كمـا يـدين االطالقيـة ويسـميها ابلن عـة
 - 35ابو خ ا  ،ابراهيم ،احلروب وتوازن القوى (دراسة شاملة لن رية توازن القوى وعالقاهتا اجلدلية ابحلرب والسال ) ،ط ،1دار
النت اجلديد املتحد  ،بريوت-لبنان ،1119 ،ص.65
 - 34غيو  ،اك افيي  ،املصدر الساب  ،ص  .53-54وأيضا :توفي  ،حنيمي ،مصدر سب ذكر  ،ص .21
 - 33ابو خ ا  ،ابراهيم ،املصدر الساب  ،ص  .41وأيضا :ابراهيم ،عبد األمري ،مصدر ساب  ،ص .12-11
 - 38توفي  ،حنيمي ،مصدر سب ذكر  ،ص .9
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النظرية الواقعية :دراسة يف االصو اال اهات الفكرية الواقعية املعاصر ((قراء يف الفكر السياسي االمريكي املعاصر))

العاطفية ،أللا تغطي طبيعة السياسي وترك فقط عل القيمة األخالقية عل حسـاب القـيم األخـرى .إذا
موركن او يقرت علينا أخالقية املسؤولية واملصلحة العليا للدولة ،أي الدولة ملواطنيها وعل القاد أن ينونوا
أخيارا إذا أمنن وأشرارا إذا استدعت الضرور ( .)39والواقعية السياسـية تـدرك األتيـة األخالقيـة ومتطلبـات
العمل السياسي الناض  ،وترى أن ال مينن تطبي املبادئ األخالقية العامة عل تصرفات الدول وأفعاوا،
بل جي عل كل مـن الفـرد والدولـة أن حينمـا علـ العمـل السياسـي عـن طريـ املبـادئ األخالقيـة العامـة
كاحلرية .ومن مث ف ن الواقعية تعد أن التعقـل واحلنمـة تـا الفضـيلة األعلـ يف السياسـة ،وأن األخـال –
ن را أو ُريدا -حتنم عل العمل وف االمت الية للقانون الدويل ،واألخال السياسية حتنم عل العمل
وفقا ألاثره ونتائج السياسية الرباغماتية( .)81ول لك جي أن تنـون الدولـة مسـتقلة يف عالقاهتـا ارارجيـة
وتعمل مبا للي عليها إرادهتا وحدها ،والقواعد األخالقية املل مة لألفراد داخل الدولـة ليسـت مل مـة للـدول
يف عالقاهتا ارارجية(.)82
وبنــاء علـ ذلــك فـ ن الواقعيــة تــرفض إدخــال القــيم يف العالقــات الدوليــة علـ اعتبــار أن كــل دولــة وــا
قيمها ومعتقداهتا اراصة النابعة من مصاحلها القومية ابألسال ،فالدولة ال حي وا أن تقد موقفا اخالقيا
عل ـ حســاب عمــل سياســي جــح( .)81وال مينــن أن تطب ـ القــيم األخالقيــة للدولــة ،وإن طبقــت فألــا
تنون دائما اتبعة ل رو ومعطيـات خاصـة .ومـن هنـا مينننـا أن نقـيم سـلوك الـدول األخـرى .والواقعيـون
يــرون أن الصـراع السياســي يف كــل منــان متنــرر ويتعـ ر استئصــال  ،ويعــدون األخــال السياســية بوصــفها
أخالقا سياسية ال ميننها أن حتد من ذلك الصراع ،فهي بعيد للغاية بتحقي تواف بن الصراع السياسي
والفلســفة األخالقيــة( .)87إذا ،املعــايري األخالقيــة وفـ املفهــو ال ـواقعي هــي معــايري براغماتيــة عل ـ الصــعيد
ارارجي ،مستهدفة من ذلك ما يعـود عليهـا ابملنفعـة العامـة .فمـن غـري املمنـن أن تتبـ الدولـة أخالقيـات
م الية عل الصعيد ارارجي؛ ألن ذلك سيحد من سعي الدول يف كسـ القـو وبلـو املصـلحة القوميـة،
فالقيم األخالقية ابلنهاية هي املصلحة القومية عينها ،وأين ما تنون مصلحة الوالات املتحد فتلك قيمة
أخالقية جي السعي الكتساهبا.
المبحث الثاني :النظرية الواقعية واالتجاهات الفكرية الواقعية المعاصرة
عرفت الن رية الواقعية والد عد مـن الن ـرات الـي انسـل ت مـن الواقعيـة التقليديـة ،فلـم تعـد دراسـة
الن ريــة الواقعيــة بشــنلها التقليــدي فق ــط الــي ارتبطــت بـ ـ ه ــانس موركن ــاو ،ف هــرت إىل جان ـ الواقعي ــة
التقليدي ــة واجلدي ــد  ،الواقعي ــة الدفاعي ــة واوجومي ــة ،وأيض ــا الواقعي ــة النيوكالس ــينية ،أو م ــا يس ــم ابلفن ــر
ال ـواقعي املعاصــر ،وهــو مــا م ــل اســتقراء للواقعيــة التقليديــة واجلديــد  .ولنــن قبــل ارــوض يف االُاهــات
 - 39غيو  ،اك افيي  ،مصدر سب ذكر  ،ص .45
 - 81عود  ،جهاد ،مصدر سب ذكر  ،ص .13
 - 82مينيافيللي ،نيقوال ،األمري ،ترمجة :خريي محادي ،ط التاسعة ،منتبة التحرير ،بغداد ،2988 ،ص .182
 - 81فرج ،انور حممد ،مصدر سب ذكر  ،ص .165-166
83 - William A. Galston، Realism in political Theory،The Brookings Institution، Draft 1، August
2007،p.9. http://goo.gl/sKZAFs
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الفنرية املعاصر للفنر الواقعي ،نتطر إىل الواقعية التقليدية والواقعية اجلديد أو البنيوية يف املطل األول
من ه ا املبح .
املطلب األول :نظريتا الواقعية التقليدية والواقعية اليديد

يعــود الفضــل يف إدخــال الواقعيــة كمدرســة فنريــة لدراســة العالقــات الدوليــة إىل هــانس موركن ــاو مــن
خالل عمل الشـهري"السياسـية بـن األمـم" ، 2968الـ ي احـد ثـور يف الدراسـة األكادمييـة للسياسـات
الدولية .ويف أواخر العقد الساب من القرن العشرين أحد "كيني وولت "شرخا كبريا عن واقعية موركن ـاو
التقليدية وهي ما يـت ب ـ الواقعيـة اجلديـد أو الواقعيـة البنيويـة .يف حـن اصـبحت واقعيـة موركن ـاو تسـم
ابلواقعيــة التقليديــة أو النالســينية ،ل ـ لك ســنحاول الرتكي ـ يف هــاتن الن ـريتن يف ه ـ ه الدراســة ومــن مث
االنتقال إىل االُاهات الفنرية املعاصر  ،وه ا ما سيتم تناول يف املطل ال اين.
 .3الواقعية الر ليدية (الكمسيكية)
ظه ــرت الواقعي ــة يف البداي ــة م ــن خ ــالل شـ ـنلها التقلي ــدي مـ ـ اس ــهامات ه ــانس موركن ــاو(-2916
 ،) 2981وغــريه مــن املفنـرين الـواقعين األوائــل الـ ين حــاولوا التنيــف مـ أحــدا القــرن العشـرين الــي
صــاحبها الن ــري مــن م ــاهر االضــطراب والالأمــن وتفــاقم حــدود الص ـراعات واحلــروب ،وقــد هــيمن ه ـ ا
املن ــور عل ـ حقــل العالقــات الدوليــة والفنــر السياســي األمرينــي خــالل مرحلــة احلــرب البــارد ( .)86وقــد
ظهـرت بعـد احلـرب العامليـة يف إرشـاد صـان قـرار السياسـة ارارجيـة يف الـوالات املتحـد واململنـة املتحـد
لــردع املانيــا النازيــة وايطاليــا الفاشــية واليــاابن العســنرية بعــد فشــل املدرســة امل اليــة يف ذلــك( ،)85وهــي رؤيــة
تصــحيحية لس ـ اجة املدرســة امل اليــة ،والــي هامجتهــا بوصــفها يوتوبيــا تتم ــل لســبقية الرغبــة عل ـ الواق ـ ،
واألهدا عل التحليل النقدي ،وتـرى أنـ جيـ حتليـل العـام كمـا هـو عليـ ولـيس كمـا ينبغـي أن ينـون،
وعل العالقات الدولية أن تدرل النائن وليس ما جي أن ينون .وتبن اإلخفاقـات امل تلفـة الـي أملـت
ابمل الي ــة ،م ــل إنش ــاء عص ــبة األم ــم وخمتل ــف حم ــاوالت حتقيـ ـ الس ــال  ،وه ــي عب ــار ع ــن قـ ـراءات ماض ــية
ملينيافيللي ،ال ي يقرت قراء حدي ة للعالقات الدوليـة ،حـىت لـو م ينـن يهـتم إال بصـور األمـري( )84فهـي
تـرفض مقولــة امل اليــة بوجـود تناسـ يف املصــاو بـن خمتلــف األمــم .وتـرى أن الــدول تتضــارب مصــاحلها إىل
درجة تقودها إىل احلرب ،وإمنانيات الدولة تلع دورا هاما يف حتديد نتيجة الصراع الدويل وقدر الدولـة
عل التأثري يف سلوك اآلخرين؛ ألن الدول م لها م ل البشر لتلك رغبة فطرية يف السيطر علـ اآلخـرين،
وهــو مــا يقــود حنــو التصــاد واحلــروب( .)83وقــد أبــرز موركن ــاو فضــائل ن ــا تـوازن القــوى التقليــدي املتعــدد
 - 86وولــت ،ســتيفن"،العالقات الدوليــة :عــام واحــد ،ن ــرات متعــدد ،ترمجــة :زقـ ـ ـ ـ ـ ــا عــادل و زيــدان زاين ،ص .1نقــال عــن
موق .http://goo.gl/JS8Md2 :
 - 85سام ،امحد علي ،مصدر سب ذكر  ،ص.229
p.124.، cit، op،Nicholas Kitchen - 84
 - 83توفي ـ  ،حنيم ــي ،مص ــدر س ــب ذكــر  ،ص  .22وأيض ــا :ش ــاهن ،سوس ــن زه ــدي ،هــل الن ري ــة مفت ــا لفهــم األح ــدا
الدوليةhttp://www.alalam.ir/news/28333 ،
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األقطاب ،ويـرى لن ن ـا ال نائيـة القطبيـة الـ ي بـرزت فيـ الـوالات املتحـد األمرينيـة واالحتـاد السـوفيي
حيمل العديد من امل اطر.
إن البنية ابلنسبة للـواقعين التقليـدين بنيـة فوضـوية ينبغـي فيهـا أي شـنل مـن أشـنال السـلطة الفوقيـة
الـي مينـن للـدول االحتنـا إليهــا .هـ ه ال ـرو تسـاهم يف تنـريس مــا يسـمي الـواقعين ابملعضـلة األمنيــة
املتأتية من سعي كل دولة ل اد مستوات أمنها بشنل منفرد ،عرب حياز مصادر القو  ،خاصـة بشـقيها
العســنري واالقتصــادي .ولـ لك فهــم ين ــرون إىل السياســة – م لهــا يف ذلــك م ــل اجملتمـ بصــور عامــة-
حمنومن ابلقوانن الوضـعية املتأصـلة يف الطبيعـة اإلنسـانية ،وأنـ مـن أوىل الضـرورات أن يـتم فهـم القـوانن
الي حييا هبا اجملتم ()88؛ ألن حالة الدولة يف الن ا الدويل هي مماثلة حلالة اإلنسان يف حالة الطبيعة ،ومن
مث السياســة الدوليــة هــي بشــنل أســال حب ـ عــن القــو  ،وهــي جمــرب عل ـ ذلــك .وب ـ لك فالدولــة تــداف
ولــارل فقــط يف الســعي لتحقي ـ املصــلحة الوطنيــة ال ـ ي يعــر لن ـ األمــن القــومي ،واملصــلحة الوطنيــة
تتحق يف إطار القو الطبيعيـة الـي مينـن حتديـدها وتقيمهـا مـن حيـ اإلمنانيـات املاديـة .الن ـا الـدويل
ليس لدي السياد عل الدول ول لك فهـو عـام فوضـوي .وهنـ ا عمـل الدولـة يف داخلهـا مينـن تل يصـ
إىل املص ــلحة الوطني ــة وه ــدفها األس ــال ،وم ــن مث فـ ـ ن أم ــن الدول ــة الق ــومي ه ــو اا ــدد الوحي ــد للسياس ــة
ارارجية( . )89وب لك تعد الفوض هـي السـمة الرئيسـة للبنيـة الـي تتفاعـل فيهـا الـدول مـ بعضـها حسـ
الواقعية التقليدية ،وو ا ف ن صانعي القـرار مـدعوون لألخـ بعـن االعتبـار"املصـلحة العليـا للدولـة"قبـل أي
شيء آخر .وو ا أيضا يقال عن الواقعية النالسينية ألا حتمل ن ر تشاؤمية ،وتطغ عليها ه ه الن ر
إىل ح ــد كب ــري؛ وذل ــك بس ــب رؤي ــة ال ــدول ملناس ــبها ومقارنته ــا مبناسـ ـ اآلخـ ـرين ،والش ــنوك املتبادل ــة
وارو من الغ واالحنرا  ،واالهتما ابملصلحة اراصة للدول يف ظل الفوض (.)91
تنطلـ الواقعيــة مــن افـرتاض أن الــدول كوحــدات متجانســة مســتقلة هــي الفاعــل األســال يف العالقــات
الدولية ،وابلرغم من اعرتا الواقعين حبدو تطورات مهمة وظهور فاعلن جدد إال ألم يتمسـنون لن
الدول القومية هي الفاعـل األسـال املـؤثر يف السياسـات الدوليـة ،والدولـة القوميـة تعـين لـديهم وحـد ذات
كيان مستقل من حية ومتجانسة من حية أخرى .أي إن ال مينن النفاذ إليها بتأثريات خارجيـة ،كمـا
ألا ال تتعرض لضغوط داخلية ،ومن مث ف ن العالقات السياسية وغري السياسية الدولية حتـدد ابلرجـوع إىل
احلدود القومية ،ول لك ف ن حتليلهم يستند عل افرتاض الفصل بن السياسة الداخلية وارارجية ،ومـن مث
ف ن احلنومات أو صانعي القرار أو املسؤول احلنومي عل أعل املستوات الدبلوماسـية والعسـنرية ،هـم
الفاعلون األساسيون وليس أي جمموعات داخلية أخرى أو أي فاعل دويل آخر من غري الدول(.)92
 - 88عود  ،جهاد ،مصدر سب ذكر  ،ص .16وأيضا :نصي  ،عتيقة ،مصدر سب ذكر  ،ص.78
p.124، cit، op،Nicholas Kitchen - 89
 - 91راضي ،ري جسا  ،مفهو التعاون الدويل يف املدارل الفنرية للعالقات الدولية ،جملة العلـو السياسـية ،العـدد،65جامعـة
بغداد/كلية العلو السياسية ،1121 ،ص.251
 - 92مصــطف  ،ديــة حممــود ،ن ريــة العالقــات الدوليــة بــن املن ــور ال ـواقعي والــدعو إىل من ــور جديــد ،جملــة السياســة الدوليــة،
القاهر ،2985 ،ص.9
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العدد10 :

وهنـ ا ،فـ ن املدرسـة الواقعيـة تـ كر حبـ ابلـدور الـرئيس الـ ي تقـو بـ الـدول علـ السـاحة الدوليــة،
كما ت كر بطبيعة ه ه الساحة الن اعية والفوضوية ،لننها تفصل -أك ر ممـا يفـرتض -السياسـة ارارجيـة
عن السياسة الداخليـة ،وتقلـل مـن قيمـة دور الفـاعلن غـري احلنـومين ومـن أتيـة القـوى االقتصـادية..اخل،
ه ا من حية .ومن حية أخرى ف ن آراءها يف التحليل املنطقي للسياسة ارارجية ،هي إراد مبنية عل
مفهــو املصــلحة الوطنيــة( ،)91ألن منهــاج التحليــل الـ ي اعتمــده موركن ــاو ين ــر إىل عمليــة صــن السياســة
ارارجيــة عل ـ ألــا –ابســتمرار – عمليــة ترشــيدي عقالنيــة ،مبعــو ألــا ختــرج عــن كولــا عمليــة توفي ـ بــن
الوســائل املتاحــة وبــن األهــدا الــي هــي اثبتـ  ،ل ـ لك فنــل سياســة خارجيــة هــي عقالنيــة؛ أللــا تســع
دائمــا لتع ــيم القــو واملصــلحة الوطنيــة ،وذلــك ألن السياســة ارارجيــة أيضــا -وحبسـ مــا يــرى موركن ــاو-
تسري وفقا ألسال الفهم واالعرتا هب ه القوانن ،واالعرتا وابآلخر بطبيعة العالقات الدولية الفوضـوية
والن اعية ،وليس وفقا مل ايل جمرد يرفض أن أيخ ه ه األخري بعن االعتبار(.)97
دعامتا التحليل يف الن رية الواقعية ملوركن او تا فنر املصلحة وفنـر القـو  ،واملصـلحة يف مفهـو هـ ه
الن ريــة تتحــدد يف إطــار القــو الــي تتحــدد بــدورها يف نطــا مــا يســمي موركن ــاو بفنــر التــأثري أو الســيطر
وبتحديد آخر ف ن القو السياسية الي تعنيهـا هـ ه الن ريـة الواقعيـة هـي مـدى التـأثري النسـيب الـ ي لارسـ
الدول يف عالقاهتا املتبادلة ،وهي ب لك ال مينن أن تنون مرادفا للعنف لشنال املادية والعسنرية ،وإمنا
هــي أوسـ نطاقــا مــن ذلــك بن ــري ،فهــي النتــاج النهــائي -يف حل ــة مــا -لعــدد كبــري مــن املتغـريات املاديــة.
والتفاعل ال ي يتم بن ه ه العناصر واملنو ت هو ال ي حيدد يف النهاية حجم قو الدولة ،وحبس ه ا
احلجــم تتحــدد االمنانيــات يف التــأثري السياســي يف مواجهــة غريهــا مــن الــدول( )96ومــن هنــا تن ــر الن ريــة
الواقعيــة إىل اجملتم ـ الــدويل والعالقــات الدوليــة عل ـ ألــا ص ـراع مســتمر حنــو زاد قــو الدولــة واســتغالوا
ابلنيفيــة الــي لليهــا مصــاحلها أو اس ـرتاتيجيتها بغــض الن ــر عــن التــأثريات الــي ترتكهــا يف مصــاو الــدول
األخرى( )95؛ ألن الواقعية النالسينية اعتمدت عل مفاهيم خاصة لفهم وتفسري خمتلف ال واهر املعقد
يف السياسة الدولية مبا فيهـا ظـاهر السياسـة ارارجيـة ،وتعـد مفهـو القـو  ،واملصـلحة ،وتع ـيم املناسـ ،
املســاعد ال اتيــة ،العقالنيــة والفوضـ الدوليــة ..مــن املفــاهيم املفتاحيــة الــي اعتمــدهتا هـ ه املقاربــة لتفســري
السلوك ارارجي للدول( .)94فالقو يف ذاهتـا تقـود إىل الصـراع ،ومـن هنـا فالصـراع مـن أجـل القـو هـو أدا
موركن ــاو املوضــوعية يف حتليل ـ النســقي لتفســري الس ـلوك الــدويل والوقــو عل ـ دوافع ـ احلقيقيــة بعيــدا عــن
التربيـرات الواقعيــة ،وهـ ا الصـراع ينشــف عــن الصــل الـ ي يفســر السياســات ارارجيــة للــدول مـ تبــاين
 - 91براار ،فلي  ،مصدر سب ذكر  ،ص .71
 - 97عود  ،جهاد ،مصدر سب ذكر  ،ص .71وأيضا :براار ،فلي  ،املصدر الساب  ،ص .28
 - 96مقلد ،ا اعيل صربي ،مصدر سب ذكر  ،ص .29-28وأيضا :العقاي ،علي عود  ،مصدر سب ذكر  ،ص.24
 - 95صــاو ،دا علــي ،املتغ ـريات املــؤثر يف التعــاون الــدويل بعــد احلــرب البارد (دراســة يف أتث ـريات ثــور االتصــاالت) ،اطروحــة
دكتورا ،كلية العلو السياسة ،جامعة السليمانية،1122 ،ص .22
 - 94اب ـراهيم ،بوملناحــل ،تطــور اُاهــات املدرســة الواقعيــة يف حتليــل العالقــات الدوليــة والسياســة ارارجيــةhttp://politics- ،
.ar.com/ar2/?p=3062
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الن م واآليديولوجيات( .)93الواقعيون النالسينيون رغم تركي هم عل تفسري احلروب والن اعات والتشاؤمية
إال ألم اهتموا أيضا بتحقي السال  ،ويعد توازن القوى من أجنح وسائل حتقي السال ابلنسبة ملوركن او.
طروحات موركن او مبا أييت ،أوال :إن الدول"األمم"هي املم ل األهم للعالقات الدولية .اثنيا:
وتتل
جي التميي بن السياسة الوطنية والسياسة ارارجية .واثل ا :السياسة العاملية هي صراع من اجل السـلطة
أو القو ويعدها من أجـل السـال ( .)98ومينـن حتديـد املبـادئ األساسـية للواقعيـة النالسـينية الـي حـددها
موركن او يف كتابة الشهري"السياسة بن األمم"يف ستة مبادئ أساسية( )99وهي:
 .2العالقات السياسية حتنمها قوانن موضـوعية تضـرب جبـ ورها يف أعمـا الطبيعـة البشـرية مـن خـالل
االضرار والنواا املوجـود يف هـ ه األخـري  ،وبنـاء السياسـة العامـة جيـ أن يـتم علـ أسـال فهـم هـ ه
القواعد املوضوعية.
 .1إن فنــر املصــلحة الوطنيــة هــي املوجـ الـرئيس للواقعيــة السياســية ،فالقائــد السياســي يفنــر ويتصــر
طبقا للمصلحة الوطنية املعرفة يف اطار القو .
 .7املصــلحة تشــب القــو  ،يف كولــا غايــة مشــروعة بشــنل عــا  ،رغــم أن معناهــا الــدقي خيتلــف حس ـ
الوقــت وال ــرو  ،فاملصــلحة الوطنيــة يف حــدها هــي البقــاء ،ولنــن الــدول -لضــمان بقائهــا -تســع
لتحقي أهدا أخرى.
 .6ابلرغم من إدراك الواقعية لألتية األخالقية للعمل السياسي ،فألا تدرك -يف الوقت ذات  -التوتر غري
املرغوب بن القياد األخالقية ومتطلبات العمل السياسي الناجح ،وه ا األخري يقتضي تنقية سلوك
الدولــة مــن املبــادئ األخالقيــة ،ومعيــار احلنــم علـ سياســة معينــة هــي نتائجهــا السياســية"الغايــة تــربر
الوسيلة".
 .5التطلعات األخالقية املعينة ال مينن مطابقتها م القوانن األخالقية الي حتنم النون.
 .4السياســة الواقعيــة حقــل مســتقل ب ات ـ  ،وحتليل ـ جي ـ أن يــتم بوصــف كيــان قــائم ب ات ـ  ،دون أن يــتم
اخضــاع ألي حقــل آخــر مــن االهتمامــات اإلنســانية .مبعــو ال ــاهر السياســية هــي ظــاهر مســتقلة
واحلنم عل أي سلوك سياسي ينون خالل معايري سياسية.
 .1الواقعية اجلديد (البنيوية)
بعــد أن خف ـ تيــار الواقعيــة قلــيال حتــت أتثــري ال ـرتابط املتبــادل خــالل الســتينات ،وبفضــل زوال التــوتر،
عـادت الواقعيـة ابتــداء مـن أواخـر الســبعينات حتـت أتثـري احلــرب البـارد اجلديـد  ،دون شــك لتحتـل منــان
الصدار يف التفنري حول العالقات الدولية ،وذلك حتت شعار التيار الـواقعي اجلديـد ،وكـان ذلـك بشـنل
خاص م ظهور أعمال"كيني وولت  ،وجون جريار ،روبرت غيليان" ،وابتعد من رو التيار الواقعي اجلديد
 - 93عبد احلافظ ،عادل فتحي ،الن رية السياسة املعاصر (دراسة يف النماذج والن رات الي قدمت لفهم وحتليل عام السياسـة،
ط ،2الدار اجلامعية ،االسنندرية ،1113 ،ص.143
 - 98غيو  ،اك افيي  ،مصدر سب ذكر  ،ص.56
 - 99توفي  ،حنيمي ،مصدر سب ذكر  ،ص .21
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قلـيال عــن ن ــرات موركن ــاو لينضـموا إىل رميــون ارون ،يف اصـرارهم علـ الطبيعـة الفوضــوية للن ــا الــدويل،
ويف جلــوئهم األك ــر ح ـ را إىل مفــاهيم أخــرى ،كاملصــلحة القوميــة والقــو ( .)211وانتقــدت الواقعيــة اجلديــد
ســابقتها التقليديــة بســب منهجيتهــا الســلوكية ،الــي لحــورت حــول ســلوك الدولــة –العنصــر األســال يف
تقديرها -يف السياسة الدولية ،وأخفقت يف استيعاب الواق احلقيقي علـ أنـ ن ـا بنيـة أو كيانـ املتميـ ،
وابلغـ ــت يف تفسـ ــريها للمصـ ــلحة ومفهـ ــو القـ ــو  ،وأغفلـ ــت سـ ــلوك املؤسسـ ــات الدوليـ ــة ،وأطـ ــر عالقاهتـ ــا
االعتمادية يف جوانبها االقتصادية(.)212
مــن أبــرز مم لــي الواقعيــة اجلديــد  ،مينــن ذكــر"روبــرت جلــن ،كيني ـ وولت ـ  ،ســتيفن كري ي ـ  ،وروبــرت
اتكــر ،وجــورج مودلســني" ،حيـ كــان هــد رواد ه ـ ه املدرســة هــو حماولــة إخـراج الواقعيــة مــن املفهــو
النالسيني والتحليلي البديهي إىل مستوى من التحليل ،أك ر علمية للوصول هبا إىل ن رية علميـة(،)211
وهــي رؤيــة نســقية للسياســات الدوليــة ،حــاول كيني ـ وولت ـ مــن خــالل عمل ـ الشــهري"ن ريــة السياســات
الدولي ــة" ُ ، 2939ــاوز النق ــد ال ـ ي ك ــان م ــن املمن ــن توجيه ـ إىل موركن ــاو ،مقرتح ــا ن ري ــة"للمن وم ــة
الدولية" ،واإلبقاء عل سلوكيات الفاعلن الـ ين يشـنلون عناصـر هـ ه املن ومـة الـي تفـرض قيـودا حمـدد
عل السلوك ،اما العوامل األخرى كالدين والسياسة الداخلـ ــة واالقتصاد فتعد اثنوية إىل حد ما(.)217
الواقعية اجلديد أو ما تسم أحيا ابلواقعية اوينلية ،هـي خالفـا للواقعيـة النالسـينية أو التقليديـة،
حي ـ ـ يـ ــتم حتديـ ــد الن ـ ــا الـ ــدويل مـ ــن خـ ــالل الفوض ـ ـ  ،وهـ ــي حالـ ــة عـ ــد وجـ ــود سـ ــلطة مرك يـ ــة كمـ ــا
يسميها" وولت " .الدول تنون ذات سياد ومسـتقلة عـن بعضـها الـبعض .ويف م ـل هـ ا الن ـا الفوضـوي،
ستنون قو الدولة هي املفتا الرئيس يف فهم الواق ؛ ألن فقط من خـالل القـو مينـن للـدول الـدفاع عـن
انفسها ،وأتمل يف البقاء عل قيد احليا  .فالواقعية تفهم القوى يف جمموعة متنوعة من الطر  ،عل سبيل
امل ال القو العسنرية واالقتصادية والدبلوماسية ،ولنن يؤكد يف النهايـة علـ توزيـ القـدر املاليـة والقسـرية
كمحدد للسياسة الدولية( .)216وعل الرغم من ذلك ارال املتعل يف حتديـد الن ـا الـدويل مـن خـالل
الفوضـ  ،إال ألــا م ختتلــف عــن ســابقتها يف خصــوص اعتبــار العوامــل النابعــة مــن البيئــة ارارجيــة كمحــدد
رئــيس للســلوك ارــارجي للــدول ،وذلــك انطالقــا مــن األســال ال ـ ي يؤكــد نــدر األمــن وفوضــوية الن ــا
الدويل ،ومن ه ا املنطل ف ن جل اهتما الوحدات السياسية هي كيفية احلفاظ عل وجودها .إذا ،وولت
يداف عن من ور من ومي ،بعبار أخرى ،من رؤية تنطل من من ومة مـا ،أي مـن جممـل املن ومـة الدوليـة
الي تفرض طريقة معينة عل شنل وحدات املن ومة وتصرفاهتا عن طري امل اهر الضاغطة والصائغة .إذا
فاملن ومة الدولية هي بنية تفرض نفسها عل وحداهتا .يقول وولت لن"بنية الن ا الدويل هي الي تشنل
 - 211براار ،فلي  ،مصدر سب ذكر  ،ص .11-29
 - 212عود  ،جهاد ،مصدر سب ذكر  ،ص .66-67
 - 211سلمان ،عبد احلنيم ،مصدر سب ذكر .
 - 217توفي  ،حنيمي ،مصدر سب ذكر  ،ص .27
Relations،Anne-Marie
Slaughter - 216
.http://goo.gl/AQX5YN
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النظرية الواقعية :دراسة يف االصو اال اهات الفكرية الواقعية املعاصر ((قراء يف الفكر السياسي االمريكي املعاصر))

كل خيارات السياسة ارارجية"( .)215وه ه البنية للن ا الدويل هي نتيجة لفوضوية الن ا الدويل ،حي
يـرى وولتـ "أن الفوضـ هــي مـن املنــو ت األساســية للن ـا الــدويل ،وأن احلـرب تنــدل نتيجـة هـ ا الن ــا
ولــيس نتيجــة الشــر يف الطبيعــة اإلنســانية"()214؛ ألن الواقعيــة اجلديــد تغفــل الطبيعــة البش ـرية ،وترك ـ عل ـ
فوضــوية الن ــا الــدويل ،بــل تشــنل الطبيعــة الفوضــوية للن ــا الــدويل نقطــة البدايــة لتفنــري الـواقعين اجلــدد
بشأن التعاون الـدويل بـن الـدول .وهـ ه الفوضـوية تعبـري عـن حالـة غيـاب احلنومـة علـ املسـتوى الـدويل،
وابملعو الر ي فألا تشري إىل عد وجود سلطة مرك ية ،وهبـ ا املعـو فألـا ابلتأكيـد ـة مـن ـات الن ـا
ال ــدويل واإلط ــار االجتم ــاعي السياس ــي ال ـ ي حت ــد في ـ العالق ــات الدولي ــة( .)213ويف ظ ــل ه ـ ه الس ــمة
الفوضوية يف بنية الن ا الدويل سو تدف الدول إىل التنافس من أجل القو  ،لنن ه ه الدول ال ينبغي
وا أن تنافح من أجل زاد القو وحس  ،ولنن بدال من ذلك فهي تسع لالستيالء عل القو (.)218
إذا ،فالدولــة هــي الفاعــل ال ـرئيس يف السياســة الدوليــة حبس ـ الواقعيــة اجلديــد  ،وذلــك بســب امتالكهــا
لوسائل العنف املن م ،خاصة وأن الدول تتج إىل فهم بنيتها الدولية وليس الداخليـة ،والطبيعـة الفوضـوية
للن ا الدويل هي الي حتدد سلوك الفاعلن ،والعوامل الداخلية ليست عـامال مهمـا يف السياسـة ارارجيـة
ونفي لن تنون أية عالقة بينهما ،وهـ ا مـا دافـ عنـ وولتـ بقولـة"ن ريـة العالقـات الدوليـة تفقـد طبيعتهـا
عندما تتدخل ارصائ القطرية للدول كأدا تفسريية للسلوك ارارجي"(.)219
وينطل وولت يف بناء ن ريت من افرتاض أن الواقعين التقليدين حددوا موطن احلرب يف مستوى واحد
من اثنن ،أو كالتا ،وتا الفرد واجملتم  ،أو الدولة .ويرى أن الصـواب وجـود الفصـل بـن مسـتوى الن ـا
ووحدات ـ  ،كمــا يــرى أن احلــرب جــوهر عــام السياســة ُــد ج ـ ورها بــن اإلنســان والــدول والن ــا الــدويل.
وعليـ  ،اذا أرد فهمهــا والقضــاء عليهــا ،جيـ علينــا أال نركـ علـ مســتوى واحــد مــن مســتوات التحليــل
ال الثة الي طرحها ونغفل الباقي ،وال بد أن ينون فهمنا للسياسة الدولية بـدم هـ ه املسـتوات ال الثـة،
حي يرى وولت أن"الصور ال ال ـة تصـف اإلطـار العـا للسياسـة العامليـة ،ولنـن مـن غـري الصـورتن األوىل
وال انيــة ال مينــن معرف ـة القــوى الــي تقــرر السياســة وحتــددها ،ه ـ ا مــن حيــة .ومــن حيــة أخــرى تصــف
الصوراتن األوىل وال انية القوى يف السياسة العاملية ،لنن هنا من املستحيل تقيم أتيتها وتوق نتائجها من
غري الصور ال انية( ،)221و ا تعد الدول هي الفاعل األسال يف الن ا الدويل.

 - 215ابراهيم ،بوملناحل ،مصدر سب ذكر .
 - 214غريفي  ،مارتن ،مصدر سب ذكر .656 ،
 - 213راضي ،ري جسا  ،مصدر سب ذكر  ،ص  .268وأيضا :ابراهيم ،بوملناحل ،مصدر سب ذكر .
 - 218مريشــامير ،جــون ،العــام احلقيقــي والعــام االكــادميي ،ترمجــة جــالل خشــي  ،احل ـوار املتمــدن ،العــدد .11121 ،7856
.http://goo.gl/FrvTIz
 - 219ابراهيم ،بوملناحل ،مصدر سب ذكر .
 - 221ابــو زيــد ،أمحــد حممــد ،كيني ـ والتـ  :مخســون عامــا مــن العالقــات الدوليــة ( )1119_2959دراســة استنشــافية ،جملــة
املستقبل العري للعلو السياسية ،العدد  ،13جملة دورية تصدر عن اجلمعية العربية للعلو السياسية ابلتعاون م مركـ دراسـات الوحـد
العربية ،بريوت  ،1121ص.212
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وتؤكــد املدرســة الواقعيــة اجلديــد علـ اســت دا األدوات الناعمــة يف السياســة ارارجيــة ،حيـ حلــت
حمل القنوات القتالية ،كون ه ا العصر هو عصر االقتصادات القائمة عل املعلومات ،واالعتماد املتبادل
ال ـ ي يت ط ـ احلــدود القوميــة ،وأصــبحت القــو أقــل قابليــة للنقــل والتمويــل ،وأصــبحت ماديــة ملموســة
إكراهية بدرجة أقل .فالواقعية التقليدية هي الي ترى أن القو غاية يف حد ذاهتا ،وو ا هي تسع لتحقي
مي ان القوى ،ألن األخري سياسة واعية من طر الدول .أما الواقعية اجلديد  ،فتنطل من مسلمة أساسية
وهي أن هد الدول هو اااف ة عل البقاء ،وعلي  ،تب ل جمهودات داخلية(تقوية االقتصاد ،بناء القوى
العسنرية..اخل وجمهودات خارجية (بناء االحال  ،إضعا االحال املعادية..اخل)(.)222
يستند وولت إىل ن رات االقتصـاد اجل ئـي ،فهـو يشـب الن ـا الـدويل ابلسـو  ،ومييـ بـن التغـري داخـل
بنية الن ـا الـدويل (اي تغـري وحداتـ ) ،وتغـري بنيـة الن ـا الـدويل ذاهتـا ،فتغـري هـ ه البنيـة هـو تغـري يف عـدد
القوى النربى أو يف قدراهتا ،وهنـ ا فـ ن قبـل االحتـاد السـوفيي م تتغـري بنيـة الن ـا الـدويل إال مـر واحـد
خالل أربعة قرون ،وذلك عندما حتـول مـن تعـدد األقطـاب إىل القطبيـة ال نائيـة بعـد احلـرب العامليـة ال انيـة.
ويرى وولت أن ه ا التحول أثر إجيابيا يف االستقرار والسلم الدولين؛ ألن ن ا القطبية ال نائية يقود إليهما
أك ر من ن ا تعدد األقطاب .وو ا ن رية وولت لتوازن القوى تقر لفضلية ن ا ال نائية القطبية عل غريه
من األن مة الدولية األخرى( ،)221وه ا ما خالف بي موركن او ال ي يفضـل الن ـا املتعـدد األقطـاب مـن
ال نائية القطبية ،وو ا يرى وولت أن لاية احلـرب البـارد لـن تـؤدي إىل تغـري مفهـو األمـن وم ت ِّ
ـؤد إىل تغـري
هـ ه البنيــة"الفوضـ "والعــام مــا زال يف منافســة مســتمر بــن الــدول( ،)227حــىت مـ التغــري الـ ي حــد يف
الن ــا الــدويل بعــد احلــرب البــارد وتفنــك االحتــاد الســوفيي .إن الرؤيــة للعــام وفـ ن ريــة الواقعيــة اجلديــد
مينن تل يصها يف ارب نقاط وهي:
 .2ي ـ عم الواقعيــون لن البقــاء عل ـ قيــد احليــا هــو اوــد ال ـرئيس مــن كــل دولــة ضــد الغ ـ و واالحــتالل
األجنيب ،ومن مث عل الدول أن تواج التهديـدات األك ـر إحلاحـا ،وحالـة الفوضـ يف الن ـا الـدويل
تتطل ـ مــن الــدول أن تضــمن ابســتمرار امتالكهــا القــو النافيــة للــدفاع عــن انفســها ودف ـ حياهتــا
ومصاحلها املادية الالزمة للبقاء عل قيد احليا .
 .1تعتقد الواقعية أن تنون اجلهات الفاعلة عقالنية-الدول ،-وه ا يعين أن الن ر إىل اود من البقاء
عل ـ قيــد احليــا هــو هــد رئــيس جلهــات فاعلــة ،وعليهــا أن تعمــل أفضــل مــا يف وســعها مــن أجــل
حتقي أقص قدر من امنا هتا من اجل االستمرار يف الوجود.
 - 222النعيمي ،امحد نوري ،مصدر سب ذكر  ،ص .41وأيضا :نصي  ،عتيقة ،مصدر سب ذكر  ،ص .51
 - 221جنديل ،عبد الناصر ،الن ـرات التفسـريية للعالقـات الدوليـة بـن التنيـف والتغـري يف ظـل حتـوالت مـا عـد احلـرب البـارد ،
جملة املفنر ،جملة علمية حمنمة مت صصة يف احلقو والعلو السياسية ،العدد  ،5جامعة حممـد خيضـر-بسـنر  ،كليـة احلقـو والعلـو
السياسية ،اجل ائر ،1121 ،ص.214
p39. ، Neorealist / neoliberal and Security،Nicoletta lasan and vasily goldis - 227
.http://goo.gl/ttnxk4
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 .7تفــرتض الواقعيــة أن علـ مجيـ الــدول امــتالك بعــض القــدرات العســنرية ،وعليهــا أن تــدرك مــا تنــوي
الدول اجملاور وا عل وج التحديد يف العام ،وبنفس الوقت هو أمر خطري وغري مؤكد.
 .6ويف م ــل هـ ـ ا الع ــام إن الق ــوى الع مـ ـ ه ــي ال ــدول ذات الق ــو االقتص ــادية وبص ــفة خاص ــة الق ــو
العسنرية ،وهي الي تتحنم مببادئ العالقات الدولية(.)226
من الناحية املنهجية ،نفهـم أن الواقعيـة اجلديـد حاولـت تبسـيط املفـاهيم التقليديـة وإعطاءهـا نـوع مـن
املصــداقية .وقــد حاف ــت الواقعيــة اجلديــد علـ "الفوضـ كمعطـ دويل" ،لنــن تفسـريات هـ ه الفوضـ ،
كان ــت مبني ــة عل ـ أس ــال غي ــاب س ــلطة ف ــو ال ــدول عل ـ الص ــعيد ار ــارجي يض ــمن األم ــن و ــا ،وعلي ـ
فالفوض هي مي السياسة الدوليـة ،ولـيس للسياسـة الداخليـة الـي وـا سـلطة مرك يـة .فالـدول جيـ أن ال
ت ـ يف قوهتــا ،كمــا ال ت ـ يف االخ ـرين؛ ألن ـ لــيس هنــاك أي ســلطة تراق ـ وحتفــظ ه ـ ه االتفاقيــات بــن
الــدول ،فــال شــيء مين ـ االحــال مــن اخ ـرتا االتفاقيــات ،لـ ا فمــن الصــع وارطــور أن تعلـ أو تــويل
أمنك وتضع يف أيد اآلخرين(.)225
ومين ــن أن ن ــوج ممـ ــا س ــب بعـ ــض االختالف ــات ب ــن الواقعيـ ــة بش ــنلها النالسـ ــيني واجلدي ــد ،كمـ ــا
الح هــا"ســتيفن المــي"يف حتليلـ بــن الواقعيــة النالســينية واجلديــد  .أوال :الواقعيــة هــي ن ريــة اســتقرائية،
وهو ما يفسر السياسة الدولية من خالل حتليل التفاعالت وتصرفات الدول يف الن ا الدويل ،يف حن يف
الواقعية اجل ديد جند أن بنية الن ا الدويل والفوض تا الل ان حيددان خيارات الدول للسياسة ارارجية.
اثنيا :اذا كانت القو يف الواقعية النالسينية هدفا حبد ذاهتا ،ف ن يف الواقعية اجلديد القو ليست هد
فقــط ولنــن وســيلة أيضــا ،كـ لك هنــاك فــر يف الطريقــة الــي تتفاعــل هبــا الــدول علـ املســتوى الــدويل يف
حالـة الفوضـ  .علـ الــرغم مـن هـ ه االختالفـات ،وعلـ الـرغم مــن وجـود أك ــر مـن انـواع الواقعيـة ،هنــاك
بعــض املوضــوعات الــي ت ــل اثبتــة م ــل :إن الــدول هــي الفاعــل املهــم وال ـرئيس يف العالقــات بــن الــدول
والن ا الدويل والشغل الشاغل وم ،وهدفهم األسال هو ضمان األمن(.)224
ومينن تل ي أهم مبادئ الواقعية اجلديد والي مينن أن نوج ها يف النقاط ارمس اآلتية(:)223
 .2الــن م السياســية أتخ ـ شــنلن أساســين تسلســلية أو فوضــوية ،والن ــا الــدويل أيخ ـ دائمــا الشــنل
األخري.
 .1يف الن ــا الفوض ــوي ك ــل ال ــدول و ــا وظ ــائف متش ــابة ،فه ــي متم ــاي م ــن حي ـ ـ الق ــدرات ول ــيس
الوظائف.
 .7مجي الدول تتمي خباصية األ نية ،وتسع عل األقل لضمان بقائها.
 .6يف أي ن ا للمساعد ال اتية البقاء يقتضي االستجابة للقو النسبية وألفعال اآلخرين.
.cit، op،Anne-Marie Slaughter - 226
 - 225نصي  ،عتيقة ،مصدر سب ذكر  ،ص .69
.p.40،cit، op،Nicoletta lasan and vasily goldis - 224
 - 223توفي  ،حنيمي ،مصدر سب ذكر  ،ص .26
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 .5حالة الفوض يف الن ا الدويل تدف دائما حنو خل ن ا توازن القو .
إذا وحبسـ الواقعيــة اجلديــد فـ ن الـدول هــي الفاعــل الـرئيس واملهـم يف العالقــات الدوليــة ،وإن الن ــا
الدويل ن ا فوضوي ن ا غري الطبيعة اإلنسانية الفوضوية الي كانـت ليـ الواقعيـة النالسـينية ،واوـد
األ للدول هو احلفاظ علـ بقائهـا وهـي تفنـر جـدا يف حتقيـ ذلـك ،وهـي ال ت ـ يف بعضـها الـبعض
وال مينن معرفة نيات بعضها البعض ،وم ه ا فهي فاعل عقالين كما يسميها الواقعيون اجلدد.
املطلب الثاني :االتياهات الفكرية الواقعية املعاصر

عرف ــت الواقعي ــة منـ ـ ظهوره ــا مس ــارا تط ــورا أدى إىل ظه ــور العدي ــد م ــن االُاه ــات داخ ــل املن ــور
الواقعي .فالبداية الفعلي ل هور الواقعية كانت م إسهامات موركن او حينها عرفت ابلواقعية التقليديـة ،مث
عدلت الواقعية التقليدية الحقا نتيجة حتوالت عرفتها بنية البيئة الدولية ،وأضيفت وـا قطـ ن ريـة جديـد
طورهتـا يف شـنل الواقعيـة اجلديـد مـ "كينيـ وولتـ " .وإحـدى االســهامات املهمـة داخـل املن ـور الــواقعي
ل لت يف ظهور توجهن"اوجومي-الدفاعي"املتم لن يف ن رية الواقعية الدفاعية والواقعية اوجومية .وأيضا
عرفت اُاهـا جديـدا ل ـل ابلواقعيـة النيوكالسـينية ،وقـد اسـتند كـال االُـاهن إىل مفهومـة األمـن ،إال ألـا
اختلفــت بشــنل عميـ يف حتديــد درجــة تــوفري األمــن يف الن ـا الــدويل ،هــل هــو حمــدد أو وافــرق وهــل أن
الــدول تســع إىل توســي نفوذهــا بنــاء علـ مــا للنـ مــن عناصــر القــو الــي تشــنل وــا احلــاف إىل التوسـ
واويمنة أو ألا ال تندف إال لتحقي مستوى أدا أو حمدد من األمنق .وكان و ين االُاهن انعناسهما
عل ـ ـ ـ االس ـ ـ ـرتاتيجية العسـ ـ ــنرية األمرينيـ ـ ــة الـ ـ ــي شـ ـ ــهدت حالـ ـ ــة االنتقـ ـ ــال مـ ـ ــن اس ـ ـ ـرتاتيجية الـ ـ ــدفاع إىل
اسـرتاتيجية"التــدخل الوقــائي" ،الـي ُســدت ميــدانيا يف مفهــومي الضـربة الوقائيــة والضـربة االســتباقية()228؛
ألن الفوض تدف الدول إىل حتقي أقص قدر من القو النسبية .ه ا ارـال هـو يف األسـال مـا أطلـ
علي النقاش بن الواقعيتن اوجومية والدفاعية(.)229
 .3الواقعية الد اعية
تعد الواقعية الدفاعية ابلصور الي قدمها"روبرت جريفس ،جورج كويسرت ،ستيفن وولت ،ستيفن ،ف ن
افريا وجاك سـنايدر" ،مـن اإلضـافات املهمـة للواقعيـة .وجيـادل هـؤالء لن احتمـال وقـوع احلـرب كـان أعلـ
حن كانت الدول تستطي أن تتغل عل بعضها ،ولنن كلما كان الدفاع أسهل ،ف ن األمن كان أوفر،
وحـواف التوسـ أقــل ،واحتمـاالت التعــاون اعلـ  .بـل حــن ينــون للـدفاع فائــد وتنــون الـدول قــادر علـ
التمييـ بــن األســلحة اوجوميــة واألســلحة الدفاعيــة ،فـ ن الــدول تســتطي أن تنس ـ وســائل الــدفاع عــن
نفســها مــن غــري أن هتــدد اآلخـرين ،وب ـ لك تقلــل مــن أتث ـريات الفوضـ الدوليــة( .)211وهــي إحــدى صــور
 - 228ابراهيم ،عبد األمري عبد احلسن ،مصدر سب ذكر  ،ص .63
، an offensive realist between geopolitics and power،John J. Mearsheimer - 229
. p.8. http://goo.gl/UZrKqZ، December 2005، Number 4، Volume 8،Macmillan
 - 211فرج ،انور حممد ،مصدر سب ذكر  ،ص .785-786
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الواقعية ،الي تتماثل م الواقعية التقليدية يف الن ر إىل الدول بوصفهم العبن عقالنين والعبـن أساسـن
يف الشؤون الدولية .فهي تصور الن ا عل أن فوضوي يف األسال ،لنن الفوض ه ه أك ر محيد وأقل
هتديـ ــدا ،ومينـ ــن للـ ــدول أن تتعامـ ــل م ـ ـ مع ـ ــم التهديـ ــدات ارارجيـ ــة مـ ــن خـ ــالل تعـ ــديل مي ـ ـ ان القـ ــوى
الدفاعية( . )212فهي تفرض أن فوضوية النس الدويل أقل خطور وأن األمن أك ر من كونـ مفقـودا ،وهـي
هب ا تقد تنازال ن ـرا بتقليصـها للحـواف النسـقية الدوليـة ،وجعلهـا ال تـتحنم يف سـلوكيات مجيـ الـدول.
ألــا بــدأت تقــر بوجــود سياســات خارجيــة متميـ  ،ومــن مث االعـرتا ابآلاثر الضــئيلة للبنيــة الداخليــة علـ
السلوك ارارجي .ه ه الفوضـوية احلميـد وضـغوط الن ـا الـدويل حيـاج هبـا دعـا الواقعيـة الدفاعيـة ،لن
األمن سلعة وافر يف الن ا الدويل وليست در  ،وإبمنان خمتلـف الـدول ضـمان بقائهـا إذا ادركـت هـ ه
احلقيقة(.)211
الواقعية الدفاعية تنبأت لن تسب حالـة الفوضـ يف البيئـة الدوليـة جيعـل األمـن يف مقدمـة انشـغاالت
الدول ومرك اهتمامها ،وأن ه ه النتائ املتم لة يف"املعضلة األمنية"تنشأ مـن قيـا دولـة مـا بـ اد مسـتوى
األمــن لــديها ،ابعتبــار أن األمــن يعــد لعبــة صــفرية ،وهــو مــا يــؤدي إىل إرابك االســتقرار ،ممــا يــدف الــدول
املناوئــة إىل الــرد مــا تعــده خفضــا يف مســتوى األمــن .وهــي تفــرتض لن الوحــدات الدوليــة تتوسـ مــن أجــل
مصــاحلها السياســية عنــدما تصــبح غــري آمن ـ بصــور مت ايــد  ،وعل ـ ه ـ ا األســال ف ـ ن الواقعيــة الدفاعيــة
تتنــاقض م ـ الواقعيــة التقليديــة .ففــي حــن تن ــر ال انيــة إىل أن الــدول تتوس ـ نتيجــة لل قــة أو عل ـ األقــل
إدراكـا منهــا لـ اد املـوارد ،وهــي تســلم لن الـدول تتوسـ أللــا تسـتطي ذلــك ،أمــا ابلنسـبة لــدعا الواقعيــة
الدفاعية ف لا تتوس أللا جمرب عل ذلك ،وهم يتفقون م الواقعين اوجومين يف أن الدول تبحـ عـن
األمن وإن اختلفـوا يف حتديـد آليـات بلوغـ ( .)217فالواقعيـة الدفاعيـة تـرى لن الـدول تسـع فقـط للحفـاظ
عل وجودها ،بينما تقد القوى النربى ضما ت لصيانة أمنها عن طري تشنيل حتالفات توازني ابنتقاء
آليــات دفاعيــة عســنرية ،م ــل"القــدرات النوويــة االنتقاميــة" .ولــيس مــن املفــاج أن ُــد وولت ـ وغــريه مــن
النيوواقعين ال ين يرون أن الوالات املتحـد األمرينيـة كانـت آمنـ يف اغلـ فـرتات احلـرب البـارد  ،أللـم
يت وفــون مــن امنانيــة تبديــد الــوالات املتحــد و ـ ا املنس ـ يف حــال تبنيهــا لسياس ـة خارجيــة عدائيــة.
وهن ا بنهاية احلرب البارد حتولت الواقعية التشاؤمية ملوركن او واملستمد من الطبيعة البشرية إىل تبين نـرب
أك ر تشاؤمية(.)216

، World Politics، Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy،Gideon Rose - 212
. p157، 1998)، Issue 1 (Oct.،Volume 51
 - 211توفي  ،حنيمي ،مصدر سب ذكر  ،ص  .11وأيضا :ابراهيم ،بوملناحل ،مصدر سب ذكر .
 - 217ابراهيم ،عبد األمري عبد احلسن ،مصدر سب ذكر  ،ص .68
 - 216وولت ،ستيفن ،مصدر سب  ،ص.7
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ت عم الواقعية الدفاعية أن الدول لديها ميل إىل التوازن م الدول األخرى ،وإذا م تفعل ذلك ف لا قد
تعــاين مــن عواق ـ  ،وقــد يــتم القضــاء عليهــا مــن الن ــا  ،فالــدول ليــل إىل التـوازن مقابــل القــو ( .)215وهــي
تعتقد أن اويمنة هي اسرتاتيجية غري حنيمة للدول يف البقاء عل قيد احليـا  ،وأشـاروا إىل أن الـدول الـي
تسع إىل اويمنة مينـن أن ُلـ إىل الـدول أو إىل نفسـها صـراعات خطـري مـ ن رائهـا .بـدال مـن ذلـك
يؤكـ ــد الواقعي ـ ـون أصـ ــحاب الن ريـ ــة الدفاعيـ ــة عل ـ ـ االسـ ــتقرار مـ ــن خـ ــالل التوزي ـ ـ املتسـ ــاوي للقـ ــو بـ ــن
الدول"توازن القوى"حبي تضمن أي منها لن ختاطر مبهامجة األخرى ،ومن مث ف ن توزي القو بن القـوى
الع م ـ  ،هــو مفهــو أســال يف ن ريــة الواقعيــة الدفاعيــة( ،)214وو ـ ا تفــرتض الواقعيــة الدفاعيــة لن الــدول
تســع إىل األمــن أك ــر مــن ســعيها إىل النفــوذ ،وذلــك مــن املهــم أن تتنبــأ وتعمــل علـ التوســي يف أوقــات
انعــدا األمــن يف مواجهــة األمــم القويــة ذات الن ـواا العدوانيــة ،ويف غيــاب منــا التهديــد ،ال يتــوفر للــدول
احلــاف الن ــامي للتوسـ  ،فهــي ال تتوسـ عنــدما تنــون قــادر  ،لنــن عنــدما ينبغــي عليهــا ذلــك ،أي عنــدما
تشعر ابلتهديد ألمنها وسيادهتا .وو ا أيضـا يفـرتض دعـا الواقعيـة الدفاعيـة أنـ لـيس للـدول مصـاو كبـري
يف الغ و العسنري ،ويرون أن التناليف املرتتبة عن السياسات ذات الن عـة العسـنرية تفـو عـاد الفوائـد
املرجو منها .وتبعا ل لك يرون أن احلرب الي ختوضـها الـدول النـربى حتـد عمومـا نتيجـة لشـعور مبـالج
في ـ ـ ابرط ـ ــر وال ـ ـ ي تغ ي ـ ــة جمموع ـ ــات داخلي ـ ــة ،كم ـ ــا تع ـ ــود أيض ـ ــا إىل ال ق ـ ــة املفرط ـ ــة يف فعالي ـ ــة العم ـ ــل
العسنري( . )213وعلي فقد طورت الواقعية الدفاعية فرضياهتا لتبن من خالوا أثر البنيات الداخلية للدول
يف حتديـد طبيعــة التوجـ ارــارجي للـدول .ففــي حالــة وجـود خطــر خـارجيُ ،نــد الدولـة جمموعــة القــدرات
العســنرية واالقتصــادية والبش ـرية ،وإدراك ه ـ ا ارطــر مرتت ـ ب اتيــة القــاد السياســين ال ـ ين جيــدون مــن
الوسائل املستقلة إىل الدفاع عن املصاو احليوية فقط ،وأك ر مصلحة حيوية هي األمن(.)218
وعنــدما تنــون القــدرات الدفاعيــة أك ــر تيسـرا مــن القــدرات اوجوميــة ف نـ يســود األمــن وتـ ول حـواف
الن عة التوسعية .وعندما تسود الن عة الدفاعية ستتمنن الدول من التمي بن األسلحة الدفاعية واألسلحة
ذات الط ــاب اوج ــومي .آنـ ـ اك مين ــن لل ــدول ام ــتالك الوس ــائل النفيل ــة ابل ــدفاع ع ــن نفس ــها دون هتدي ــد
األخرين ،وهي ب لك تقل من آاثر الطاب الفوضوي للساحة الدولية ،ومن مث الت فيف من حد أتثـري
ه ـ ه البنيــة الفوضــوية عل ـ ســلوكيات الفــاعلن ،فالقــاد السياســيون ال حيــاولون وض ـ دبلوماســية عنيفــة
واسرتاتيجية هجومية إال يف حالة اإلحسال ابرطر ،ول لك يف غياب األخطـار ارارجيـة الـدول لـيس وـا
دواف آلي إىل اتباع هـ ه السياسـات العنيفـة .وهبـ ا قـد أدخلـت الواقعيـة الدفاعيـة عنصـرا مهمـا يف الن ريـة
الواقعيــة وفهــم الســاحة الدوليــة وهــو عنصــر"اإلدراك" .إدراكــات صــان القـرار أو القــاد السياســين يف فهــم
، powar and International Relations: The Rise of China and Its Effects،Richard rosecrance - 215
http://goo.gl/F5BS2K،2006
.cit، op،Anne-Marie Slaughter - 214
 - 213وولت ،ستيفن ،مصدر سب ذكر  ،ص .5وأيضا :توفي  ،حنيمي ،مصدر سب ذكر  ،ص .11
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الساحة الدولية وقراء أفنار احلرب .يدعي كل من روبرت جريفس وجـاك سـنايدر ،أن قـاد الـدول بـدأوا
يفهمون لن تنـاليف احلـرب أصـبحت –بوضـو  -أكـرب مـن فوائـدها ،وأن اسـت دا القـو العسـنرية مـن
أجــل الغ ـ و والتوس ـ عبــار عــن اس ـرتاتيجية أمنيــة يرفضــها الن ــري مــن القــاد يف ه ـ ا العصــر ال ـ ي ميتــاز
اب العتماد املتبادل املعقد والعوملـة .بقيـت احلـرب كـأدا لفـن احلنـم عنـد قليـل مـن القـاد  ،يف الوقـت نفسـ
ف ن أغل احلروب ين ر إليها من قبل املواطنن والقاد وكألا ُـة عـن القـو الالعقالنيـة( .)219فالواقعيـة
الدفاعيــة غالبــا مــا ختــتلط م ـ الليرباليــة اجلديــد  .إلــا حتمــل بعــض التعــاطف جملادلــة الليرباليــة اجلديــد ،لن
احلــرب مينــن تفاديهــا مــن خــالل إجيــاد املؤسســات األمنيــة الــي تقــو بــدورها ابالحنســار التــدرجيي للمــأز
األمــين وتــوفري أمــن متبــادل للــدول املشــاركة يف تلــك املؤسســات ،ولنــن الواقعيــة الدفاعيــة ال تــرى يف تلــك
املؤسسات الطريقة الفاعلة لتفادي مجيـ احلـروب ،لـ لك تعـد الواقعيـة الدفاعيـة أك ـر تفـاؤال مـن اوجوميـة
ولننهــا أك ــر تشــاؤما مــن األمــين وتــوفري أمــن متبــادل للــدول املشــاركة يف تلــك املؤسســات ،ولنــن الواقعيــة
الدفاعية ال تـرى يف تلـك املؤسسـات الطريقـة الفاعلـة لتفـادي مجيـ احلـروب ،لـ لك تعـد الواقعيـة الدفاعيـة
أك ر تفاؤال من اوجوميـة ولننهـا أك ـر تشـاؤما مـن الليرباليـة اجلديـد ؛ أللـا تن ـر إىل مضـاعفة القـو  ،هـو
للحفاظ عل الوض القـائم دائمـا وهـدفها األول البقـاء (أي األمـن) ولـيس مضـاعفة القـو  ،فهـي ال ترسـم
رابط ــة مباش ــر ب ــن مض ــاعفة الق ــو واألم ــن؛ ألن مض ــاعفة الق ــو ق ــد ت ــؤدي إىل اإلض ـرار لم ــن الدول ــة يف
حاالت معينة(.)271
وللتقلي من أخطار وإدراكـات وحسـاابت الـدول وصـان القـرار ،فضـل أنصـار الواقعيـة الدفاعيـة مـن
سـتيفن وولـت وجـاك ســنايدر"االسـرتاتيجيات التعاونيـة" ،ومنهـا تنــوين الـدول عالقـات دبلوماسـية خاصــة
م القوى النربى لتحقي أمنها ،حي إن من املمنن ختفيف املعضلة األمنية عرب امل يد من التعـاون بـن
ال ــدول( .)272ووـ ـ ا أت ــت الواقعي ــة الدفاعي ــة مبص ــطلح أو مفه ــو "الواقعي ــة التعاوني ــة"املش ــج واملؤك ــد علـ ـ
الفوضـ الناجحــة عوضــا عــن الفوضـ املطلقــة ،وذلــك مــن أجــل تفــادي احلــرب بوضـ سياســات مشــرتكة
ل لك .ومـ تراجـ حالـة الفوضـ يف الن ـا الـدويل ،سـيرتاج بـ لك أهـم حمـدد لتفسـري السـلوك ارـارجي
ابلنس ـ ــبة الواقعي ـ ــة وولت ـ ـ ـ  ،ونتيجـ ـ ــة أك ـ ــر ف ـ ــأك ر إلثب ـ ــات دور ااـ ـ ــددات الداخلي ـ ــة يف تفس ـ ــري السـ ـ ــلوك
ارارجي(إدارك صان القرار للبيئة ارارجية)(.)271
 .1الواقعية اهل ومية
ظهرت الواقعية اوجومية كرد فعل للواقعية الدفاعية ،حيـ انتقـدهتا حـول املرتنـ األساسـي وـا يف أن
إطــار الفوضـ الدوليــة تبحـ فقــط عــن أمنهــا .حيـ تــرى عنــس ذلــك ،لن الفوضـ تفــرض ابســتمرار
 - 219فرج ،انور حممد ،مصدر سب ذكر  ،ص .784-785
 - 271توفي  ،حنيمي ،مصدر سب ذكره ،ص .29
 - 272مح اوي ،جويد ،التطور األمـين األوري :حنـو بنيـة أمنيـة شـاملة وهويـة اسـرتاتيجية يف املتوسـط ،مـ كر منملـة مقدمـة لنيـل
درجة املاجستري يف كلية العلو السياسية ،جامعة احلاج رضـر-ابتنـ  ،كليـة احلقـو والعلـو السياسـية  /قسـم العلـو السياسـية ،اجل ائـر،
 ،11122ص.12
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العدد10 :

عل الدول تع يم وزاد القو  ،ل ا يعتقدون بت ايد احتماالت احلرب بن الدول كلما كانت لدى بعضها
القدر عل غ و دولة أخرى بسهولة ،ومن مث استمرار حالة الفوض املطلقة ،غري أن ما مييـ هـ ا الصـراع
عن واقعية وولت هو عد اإلقرار لن تفسري السياسات ارارجية وامل رجات الدولية مل تلف الدول ينون
مبنيا عل فنر الفوض  ،وه ا ما ترفض الواقعية اوجومية كعامل واحد .فنما يؤكد"فريد زكرا"أن الرتكي
علـ السياســات ارارجيــة للــدول جيـ أن يضــم املتغـريات الداخليــة والنســقية والتــأثريات األخــرى خمصصــة
وحمدد م اهر السياسة الدولية الي مينن تفسريها هب ه املتغريات(.)277
الواقعيــة اوجوميــة يطلـ عليهــا أيضــا"الواقعيــة العدوانيــة"–يفرتضــون عــام هــوبس -إذ تســع الــدول إىل
حتقي ـ اقص ـ قــدر مــن األمــن( )276وذلــك راج ـ لقيــا ســلطة عليهــا مهمــة فــرض األمــن والن ــا  ،وعنــد
اوجومين تعد الدول فواعل عقالنية ال تن رط يف ن اعات إال عندما تشعر ابلتهديد ،ولننها ما تلب أن
تتبــو ه ـ ه السياســة وذلــك ملــا تفرض ـ متطلبــات البنيــة الدوليــة لتنــون أك ــر قــو مــن ابقــي الــدول .تلــك
الفوضـ تــدف للعمــل علـ تع ــيم قوهتــا النســبية طاملــا أن ظهــورا مفاجئــا لقــو تعيــد الن ــر يف الواقـ القــائم
يبقـ احتمــاال واردا( .)275وبتعبــري آخــر فـ ن أي دولــة ال تســتطي أن تتأكــد يف أي وقــت ت هــر القــو الــي
تطال بتغري الوض الراهن .وتتمسك الواقعية اوجومية لن الفوض  ،غياب حنومة أو سياد عليا ،توفر
حواف قويـة للتوسـ  ،وكـل الـدول تنـافح مـن أجـل مضـاعفة قوهتـا ابلـدول األخـرى ألن الـدول األك ـر قـو
هي فقط الي إبمنألا ضمان بقائها وهي تنته سياسات توسعية .عبار مضاعفة القو تض اوجومين
يف موق قري من موركن او ال ي يشدد عل "الصراع الالمتناهي حول القـو " ،لنـن مصـدر هـ ا السـلوك
لــيس الطبيعــة البشـرية كمــا يــدعي موركن ــاو بــل بفعــل البنيــة الفوضــوية للن ــا الــدويل ،وهـ ا يضـ مريشــامير
قريبــا مــن وولتـ لننـ خيتلــف مـ وولتـ يف التأكيــد علـ أن البحـ عــن القــو واألمــن ال مينــن إشــباعها،
بينما يقول وولت أن وا حدودا ،أي أن الواقعين اوجومين خيتلفون م وولت حول مسألة كم هـو مقـدار
القو الي تريدها الدول(.)274
يــرون أصــحاب الواقعيــة اوجوميــة ويعتقــدون بت ايــد احتمــاالت احلــرب بــن الــدول كلمــا كانــت لــدى
بعضــها القــدر عل ـ غ ـ و دولــة أخــرى بســهولة .لنــن عنــدما تنــون القــدرات الدفاعيــة أك ــر تفس ـريا مــن
القدرات اوجومية ف ن يسود األمن وت ول حواف الن عة التوسعية ،وعندما تسود الن عة الدفاعيـة سـتتمنن
الــدول مــن التمييـ بــن األســلحة الدفاعيــة واألســلحة ذات الطــاب اوجــومي .آنـ اك مينــن للــدول امــتالك
الوسائل النفيلة ابلدفاع عـن نفسـها دون هتديـد اآلخـرين ،وهـي بـ لك تقلـ مـن آاثر الطـاب الفوضـوي
للساحة الدولية(.)273
 - 277املصدر نفسة.
.p.149،cit، op،Gideon Rose - 276
 - 275وولت ،ستيفن ،مصدر سب ذكر  ،ص.4وأيضا :إب اعيل ،عبد النر  ،مصدر سب ذكر  ،ص.21-22
New ،World Offensive Realism and the Struggle for Security،John J. Mearsheimer - 274
.p.101. http://goo.gl/aGPMV4،York:2001
 - 273وولت ،ستيفن ،مصدر سب ذكر  ،ص .7
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ه ـ ا االُــاه ال ـ ي ظهــر يف إطــار الواقعيــة اجلديــد يت عم ـ "مريشــامير"وهــو يف مضــمون إحيــاء للواقعيــة
النالســينية يف إطارهــا اجلديــد .حي ـ يعتقــد مريشــامير أن لايــة احلــرب البــارد الــي كانــت تتســم بت ـوازن
القوى ست ل تنافسا امنيا ينـون فيـ قيـا احلـرب أمـرا اعتيـادا وضـرورا يف الوقـت نفسـ  .وهـو يعتقـد أن
الن ا الدويل احلايل فوضوي ،يدف الدول إىل انتهاج سياسات لووا زاد القو ( ،)278وهو هد الدولـة
ابلنسـبة ملريشــامير ،وال مينـن ألي دولــة أن تنـون علـ يقـن مــن نـواا الــدول األخـرى ،والبقــاء هـو اوــد
األســال ،واجلهــات الفاعلــة عقالنيــة .مــن هـ ه االفرتاضــات يســتنت مريشــامير لن القــوى الع مـ ســو
ختش ـ بعضــها الــبعض وســو تســع ابســتمرار للتحق ـ مــن حــد ه ـ ا ارــو ( .)279ويــرى لن"أفضــل
طريقة لبقاء الدولـة يف ن ـا فوضـوي ،هـي أن تسـتغل فـرص الـدول األخـرى ،وأن نوعـا تنسـ فريـدا مـن
الق ــو عل ـ حس ــاهبا ،ألن أفض ــل طريق ــة لل ــدفاع ه ــي اوج ــو  .ويق ــرت عل ـ ق ــاد ال ــدول أن يبح ـوا ع ــن
سياسات أمنية تضعف من قدرات اعدائها وت يد من قوهتا النسبية ُاههم .ويـرى أن"االبتـ از واحلـرب"تـا
الوسيلتان األساسيتان اللتان تطبقها الدول يف احلصول عل القو  .ورغم رغبة اجلمي يف خل عام سلمي
إال ألــا غــري عمليــة مــن الناحيــة الواقعيــة .كمــا يتطــر مريشــامير إىل املــأز األمــين وال ـ ي يعنــس املنط ـ
األساســي للواقعيــة اوجوميــة ،حيـ يعــين إجـراءات الدولــة املت ـ لـ اد أمنهــا .والنتيجــة هــي أن حــرص
الدولة علـ زاد فرصـها يف البقـاء ،سـو يـؤدي ابلضـرور إىل التهديـد ببقـاء الـدول األخـرى( .)261ويعـد
مريشامير احلرب للا الطري الرئيس لنس القو عل الرغم من ألا منلفة ،وهو ي عم أن الدول عقالنية
قــد ختتــار احلــرب اذا كانــت الفوائــد تفــو التنــاليف .واألهــم مــن ذلــك أن جنــا احلــرب مينــن أن يطــيح
املنــافس ممــا جيعــل الطــر املعتــدي أك ــر امــا  .وابختصــار ،احلــرب واالبت ـ از يــوفران خيــارا آخــر لتصــبح
املناسـ النســبية الــي هتــدد املنــافس عل ـ تقــد تنــازالت ،فــاالبت از غــري متواجــد ولنن ـ فعــال فقــط ضــد
الدول الصغري أما الدول النربى فهي قادر عل املقاومة(.)262
يعتقد مريشامير لن الدول الع م حتاول اويمنة يف منطقتها ،وحترص يف الوقت نفس أال تسيطر أي
قو ع مـ منافسـة علـ منطقـة أخـرى ،واوـد األسـال لنـل قـو ع مـ هـو زاد حصـتها مـن النفـوذ
العاملي إىل أقص حـد ،والسـيطر يف النهايـة علـ الن ـا ( )261وهـو يـرى لن تع ـيم القـو النسـبية إىل حـد
اويمنة هو اود النهائي لنل دولة ،ويتم تعريف اويمنة"أن تنون الدولة وا من القـو لنـي هتـيمن علـ
مجي ـ ال ــدول األخ ــرى يف املن وم ــة وال ــي مين ــن تطبيقه ــا –اويمن ــة -علـ ـ الص ــعيدين الع ــاملي واالقليم ــي.
ويستشهد مريشامير لن"اويمنة تعين السيطر عل الن ا والي عاد ما يتم تفسريها عل أن عام لسره".
اويمنة العاملية -من وجهة مريشامير ،صعبة ،-يف حن يرى لن اويمنة اإلقليمية هي اود االسـرتاتيجي
الرئيس للدولة ،وابلتايل عل املستوى االقليمي أتخ اويمنة مرحلة مرك ية يف تفنري مريشامير ،ولنن كيف
 - 278اب اعيل ،عبد النر  ،مصدر سب ذكر  ،ص .22
. p.104، cit، op، world offensive Realism and the Struggle for Security،John J.Mearsheimer - 279
 - 261توفي  ،حنيمي ،مصدر سب ذكر  ،ص  .12وأيضا :ل اعيل ،عبد النر  ،مصدر سب ذكر  ،ص .21
.p.3، cit، op، an offensive realist between geopolitics and power،John J. Mearsheimer - 262
 - 261فرج ،انور حممد ،مصدر سب ذكر  ،ص .788
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ال ــدول ميننه ــا بل ــو اويمن ــةق .ي ـ كر مريش ــامير ابس ـرتاتيجيتن ش ــاملتن األوىل :تش ــمل اا ــاوالت املباش ــر
الكتســاب القــو النســبية ،يف حــن أن ال انيــة غــري مباشــر وهتــد إىل التحق ـ مــن املعتــدين االخ ـرين مــن
حتقيـ املناس ـ ( . )267يبــدو أن ن ريــة مريشــامير يف اويمنــة العامليــة مســتحيلة تقريبــا ،ابســت ناء الدولــة الــي
اكتسبت التفو النووي؛ ألن وا القدر لتدمري خصومها دون خو من االنتقا (.)266
ويستنت مريشامير فرضيات حول سـلوك القـو الع مـ  ،مـن أجـل التنبـؤ مـن هـي األك ـر احتمـاال مـن
هـ ه االس ـرتاتيجيات امل تلفــة .يقــول مريشــامير ،إن ـ يعمــل مـ اثنــن مــن املتغ ـريات التفســريية :توزي ـ القــو
واملوق ـ اجلغ ـرايف ،يف ح ــن أن املتغ ـريات ااتمل ــة األخ ــرى م ــل السياس ــة الداخلي ــة أو التوزي ـ ب ــن اوج ــو
والــدفاع ،تــرتك املناقشــة هبــا إىل حــد كبــري عل ـ الــرغم مــن استنشــافها عل ـ نطــا واس ـ مــن قبــل كتــاب
الواقعي ــة األخ ــرى م ــل"وول ــت" .املتغ ــري األك ــر أتي ــة ال ـ ي يطال ـ بوض ـ اس ـرتاتيجية لنس ـ الق ــو أو
اسرتاتيجية للتحق من العدوان ،هو التوزي االقليمي للقو العسنرية ،عل الرغم من أن الدول -حبسـ
مــا يـراه مريشــامير -تســع دائمــا لتحقيـ اقصـ قــدر مــن القــو النســبية ،وهــي تعمــل بعقالنيــة الحتســاب
تنلفة وفوائد العدوان ،م األخ بن ر االعتبار قو اإلجراءات ااتملة ملنافسيهم(.)265
ويـرى مريشــامير يف تـوازن القــوى العـاملي أن أا مــن القـوتن الع يمتــن يف ال نائيـة القطبيــة قـادراتن علـ
إنشاء اويمنة العاملية بسب التوزي املتساوي تقريبا من القو العاملية .ففي ال نائية القطبية ،ف ن شن حرب
اويمنــة غــري عقــالين ،ألن هنــاك قــو أخــرى كبــري يف الطــر اآلخــر لتلــك مــا يل ـ للــدفاع عــن نفس ــها
وأجهاض طموحات اويمنة من جهة أخرى .وابمل ل االبت از يبدو أن غري فعال؛ ألن ارصم الـرئيس قـادر
عل املواجهة ،ومن املرجح أن يدعم الدولة املستهدفة إلحباط املبت  ،ومن مث ومن املـرجح أيضـا أن يعمـل
عل إضعا بعضهم البعض بصور غري مباشر ابستمرار إراقة الدماء واحلروب واستن ا القدرات ،عل
سبيل امل ال ،من خالل سبا تسلح منلف ،أو استدراج بعضهم البعض يف صراعات لفرتات طويلـة مـ
القــوى ال انيــة .هـ ا يف ال نائيــة القطبيــة .أمــا يف تعــدد األقطــاب فتنــون هنــاك جمــاالت اوسـ للمنــاور ألن
هناك امل يد من الالعبن الفاعلن ،وتنوع املصاو سينون حمددا وه ا جيعل من اسرتاتيجية احلرب حمـدود
ضد القوى ال انوية أو القوى الع م الفردية ،وعالو عل ذلك مينن للقوى الع م أن تقو بع ل أك ر
سـهولة وابتـ از الـدول الصــغري  ،يف حـن إن احتمـال إراقــة الـدماء جحـة واســتن ا القـدرات سـي يد أيضــا
ابملقارنـ ـ ــة م ـ ـ ـ ال نائيـ ـ ــة القطبيـ ـ ــة .ابملقابـ ـ ــل أن حجـ ـ ــة الواقعيـ ـ ــة اجلديـ ـ ــد أك ـ ـ ــر دينامينيـ ـ ــة عـ ـ ــن احلـ ـ ــرب
النــربى".كوبالنــد"يتحــدى مريشــامير بشــنل مباشــر؛ ألن ـ حيــدد بصــور أك ــر وضــوحا عنــدما يــرجح لن
القوى الع م ست تار أو سـتتب السياسـات املتشـدد عنـدما تواجـ تراجعـا عميقـا وحـىت يف ارتفـاع القـو
النسبية(.)264
. p.5، I bid،John J. Mearsheimer - 267
. p154، cit، op، world offensive realist،John J.Mearsheimer - 266
. p.5-6، cit، op، an offensive realist،John J.Mearsheimer - 265
. p.5-6،I bid - 264
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النظرية الواقعية :دراسة يف االصو اال اهات الفكرية الواقعية املعاصر ((قراء يف الفكر السياسي االمريكي املعاصر))

حتقي التوازن مي ل طريقة للتحق عن طري ردع أو حماربة املعتدي املتحول من خالل احلشد الداخلي
أو عــرب تشــنيل حتــالف .وانســجاما م ـ مع ــم النتــاابت ،التحــالف هنــا يبــدو واقعيــا ،يقــول مريشــامير"إن
التحالفــات هــي ج اب ـ لتقاســم الع ـ ء عل ـ التعامــل م ـ املعتــدي ،لنــن التحالفــات هــي أيضــا بطيئــة يف
التشنيل وليل إىل أن تنون غري فعالة بسب مشاكل العمل اجلماعي ،أيضا وعيوهبـا ُعـل مـن مسـؤولية
الدول األقل قو أن تضيف ع ء عل التحالفات .أيضـا هنـاك بعـض نقـاط الضـعف يف التحـالف ،وهـو
ما يسمي مريشامير"املساير "بوصفها وسيلة للتعامل م املعتدي ،وحتد عندما ينون حلفاء ارصم أك ر
قو  .ومينن القول أن املساير هي طريقة أو وسيلة شائعة للتعامل م التهديد ،وه ه اسرتاتيجية قد تنون
أيضا وسيلة مفيد للتعامـل مـ ارصـو القويـة األخـرى عـن طريـ ربـط نفسـ إىل حليـف أقـوى واحلصـول
عل غنائم النصـر وتصـبح أقـوى مـن الـدول الـدائر اايطـة هبـا .ومـ ذلـك يسـتننر مريشـامير املسـاير علـ
أســس ن ريــة حبجــة امنهــا تنتهــك ميـ ان القــوى املنطقيــة؛ الن املســاير تســتل تنــازالت لألقــوى( ،)263وـ ا
يستننرها ويعدها اسرتاتيجية للضعفاء واألفضل ُنبها .يرى مريشامير أن بنية السياسة الدولية هي املفتا
يف فهــم حالــة الص ـراع الــي تعيشــها الــدول .وعل ـ وج ـ التحديــد ،تعتمــد ن ريــة مريشــامير عل ـ مخســة مــن
االفرتاضات األساسية املشرتكة الي لي الصفات األساسية يف السياسة الدولية(:)268
 .2لعبـة السياســة الدوليـة يف عــام فوضـوي ،يعــين أنـ لـيس هنــاك حنومـة عامليــة لتطبيـ القـوانن ومعاقبــة
اجلنا .
 .1ال مينـن لدولــة أن تنـون متأكــد لامــا مـن أي وقــت مضـ مــن نـواا بعضـهم الــبعض ،وال مينــن أن
تنون علـ يقـن مـن أن الـدول األخـرى لـن تسـت د القـو ضـدها .وعـالو علـ ذلـك ،فـ ن الـدول
تعاين من نق حول نواا بعضهم البعض ألن نوااهم هي يف تغري مستمر ومينن أن تتغري من نـواا
محيد وبسرعة إىل نواا خبي ة والعنس ابلعنس.
 .7البقــاء عل ـ قيــد احليــا هــو الــداف األســال جلمي ـ الــدول يف الن ــا الــدويل ،وجيـ أن ينــون البقــاء
أولوية قصوى ،ألن االستقالل ال ايت للدولة هو شرط أسال لتحقي مجي الغاات األخرى.
 .6الدول هي كيا ت عقالنية ابملعو الفعـال للنلمـة ،وهـ ا يعـين أن التفنـري االسـرتاتيجي حنـو وضـعهم
ارارجي واختيار االسرتاتيجية الي تبدو لتع يم أو زاد اود األسال من البقاء عل قيد احليا .
واخريا ،تن ن رية مريشـامير علـ امـتالك الـدول دائمـا بعـض القـدرات العسـنرية لتمنيـنهم مـن أذى
ورمبا لتدمري بعضها البعض أو تدمري ارصـو  .عنـد م اوجـة هـ ه االفرتاضـات سـوا ،يسـتنت مريشـامير لن
الــدول ســتدرك الطريقــة األك ــر م اليــة لضــمان البقــاء عل ـ قيــد احليــا تقريبــا .يف الفوض ـ  ،تع ــيم القــو
النسبية هو اود النهائي لتصبح أقوى بن ري من القو املهيمنة .وم ذلك ال مينن جلمي الدول تع ـيم
القــو النســبية يف وقــت واحــد ،ومــن مث ف ـ ن الن ــا الــدويل متج ـ ألن ينــون ســاحة للمنافســة األمنيــة بــن
الدول ال هواد في طاملا ما ت ال الفوض سائده.
. p.4-5،I bid - 263
. p.3،I bid - 268
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ويف ظــل التناقضــات بــن السياســة ارارجيــة األمرينيــة الفعلي ـ والتوقعــات اوجوميــة -مــن وجهــة ن ــر
مريشــامير -ف ـ ن التحــدي احلقيقــي لبقــاء الــوالات املتحــد هــو الصــن عل ـ الــرغم مــن كــون الصــن حاليــا
ضعيفة عسنرا واقتصادا وأقل شـأن ،فالصـن مـن املـرجح أن ترتفـ  ،واذا مـا حـد ذلـك ف لـا ستسـع
إىل طرد الوالات املتحد من حديقتها ارلفية ،ووض نفسها علـ ألـا قـو ع مـ مهيمنـة يف آسـيا ،ممـا
جيعــل احلي ــا ص ــعبة ابلنس ــبة ألمرينــا .وهن ـ ا ،ب ــدال م ــن إض ــاعة الوقــت وامل ــال عل ـ محاق ــات السياس ــية
ارارجيــة يف ارــارج ،عل ـ الــوالات املتحــد الرتكي ـ عل ـ تبــاطؤ الصــن .ويعــد مريشــامير واحــدا مــن أشــد
املنتقدين للحملة األمرينية ضد العرا  1117ابحلجة امل عومة"أسلحة الدمار الشامل" ،ويشن مريشامير
أيضا انتقادات شرسة ضد الطريقة الي تدير واشـنطن فيهـا احلـرب ضـد االرهـاب ،علـ الـرغم مـن الواقعيـة
اوجوميــة الــي يــؤمن هبــا مريشــامير ولنــن لديـ الن ــري ليقولـ عــن أســباب اإلرهــاب .ويــرى لنـ جيـ علـ
الــوالات امل تحــد أن ال تبــدد املـوارد يف عمليــات عســنرية واســعة النطــا ضــد بلــدان م ــل افغانســتان الــي
تشنل هتديدا ضئيال .وهو يرى أيضا أن القو العسنرية من غـري املـرجح أن ُلـ النصـر يف احلـرب ضـد
اإلرهاب .وإمنا ست يد من تفاقم املشـنلة وزاد العـداء يف العـام االسـالمي .فمـا حتتاجـ الـوالات املتحـد
إىل القي ــا ب ـ ه ــو االعتم ــاد عل ـ االس ــت بارات والعملي ــات العس ــنرية عل ـ نط ــا ص ــغري للقض ــاء عل ـ
اإلرهــابين واالهــم يف حماولــة لنس ـ قلــوب وعقــول الشــعوب االســالمية وهــي مــا تســم اليــو ب ـ ـ"القــو
الناعمة"من اجل احلد من ُنيد اإلرهـابين ،وهـ ا بـدوره سيحسـن صـور الـوالات املتحـد يف مجيـ أحنـاء
العــام( .)269ويبــدو هنــا مريش ــامير حيمــل ن ــر واقعي ــة جــدا تبعــده عــن واقعيت ـ اوجوميــة وتضــع يف خان ــة
الواقعين ال ين يؤيدون است دا القو الناعمة إىل جان القو الصلبة الي دعا اليها"جوزيف ي"؛ ألن
احلرب عل اإلرهاب منلفة وتسـب فجـو بـن العـام اإلسـالمي وأمرينـا أك ـر فـأك ر ،ومـن مث هنـاك مـن
يعول عل است دا القو الناعمة يف مواجهة اإلرهاب ،ولو ألا تبدو اسرتاتيجية غري فعالة وهي ج ء من
اسـ ـرتاتيجية حت ــدي منطق ــة الش ــر االوس ــط؛ ألن الق ــو الناعم ــة أص ــبحت غ ــري جمدي ــة مـ ـ اإلس ــالمين
الرادينالين واملتطرفن عل غرار تن يم"القاعد "وتن يم"داع ".
إن عمل مريشامير يشنل اضافة هامة إىل الواقعية البنيوية ،أي واقعية وولت  ،فيعد منط الفوض يتف
م ـ ن ريــة مريشــامير األساســية للواقعيــة اوجوميــة يف تفســري ســلوك الدولــة التوســعي ،وهب ـ ا حيــل مريشــامير
الش ـ وذ الــي م حتــل حــىت اآلن يف الواقعيــة البنيويــة ،م ــل ملــاذا ســع عــدد مــن القــو الع م ـ إىل اويمنــة
والســب يف الصـراع املتنــرر بــن الــدول ،والــي مــن الصــع للـواقعين الــدفاعين شــرحها .يف هـ ه العمليــة
جيعل مريشامير أيضا من اسهامات اوام يف ن رية التحالف ون رية السياسـة ارارجيـة ويقـد رؤى جديـد
يف دور القو واجلغرافيا يف السياسة الدولية ،وم ذلك ما ت ال هناك بعض العيوب واألهم من ذلك املنط
الداخلي للواقعية اوجومية ال خيلو من املشاكل ،ون ريت يصاحبها الش وذ أيضا عندما تواج م السجل
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التجرييب خاصة يف مرحلة ما بعد احلرب البارد ( .)251مـ ذلـك لـيس هنـاك شـك يف أن مسـاتة مريشـامير
هي حتسنا إىل الواقعية البنيوية وأضواء الطري حنـو ن ريـة الواقعيـة البنيويـة أك ـر اكتمـاال ممـا مينـن أن يعـ ى
بشنل أك ر دقة لنل من سلوك الدولة الدفاعي واوجومي ،وعلي فمن املرجح أن ترتي ن ريـة مريشـامير
من بن اهم التطورات يف الفنر الواقعي احلدي واملعاصر.
هناك تباين بـن الـواقعين علـ بعـض القضـاا فيمـا يسـم ابلواقعيـة اوجوميـة ،وتـرى أن احلفـاظ علـ
القــو وتع يمهــا هــو مــن أجــل ضــمان بقائهــا علـ قيــد احليــا  ،وتســع الــدول لتع ــيم قوهتــا النســبية علـ
اآلخرين( )252وه ا خال متج ر بن الواقعيات الي تض فرضـيات خمتلفـة حـول دوافـ الدولـة .الواقعيـة
الدفاعية تفرتض أن الدول ال هتتم إال بتع يم أمنها ،يف حن أن الواقعيـة اوجوميـة تفـرتض أن الـدول ليـل
إىل حتقي أقص قدر من القو النسبية .ه ه احلجة م ذلك هي غري صحيحة؛ ألن كـال الـواقعيتن تبـدأ
من نفس االفرتاضات األساسية :وهـي أن الـدول تتصـر بـداف الرغبـة يف البقـاء علـ قيـد احليـا  .ومينـن
القــول أن املناقشــة بــن اوجوميــة والدفاعيــة ليســت حــول االفرتاضــات اافـ  ،وإمنــا حــول كيفيــة أن تعــي
الدولتان يف حالة من الفوض  .وولت يرى أن الدول تتصر بشنل أك ر محيد مما يفصل مريشامير ال ي
يؤكد بقو ن وع الدول لتحقي التوازن بقو ضد أيهما الدولة تصبح اقوى يف الن ا الدويل( .)251والواقعية
الدفاعيــة ال تفــرتض لن العدوانيــة يف ســلوك الــدول حالــة فطريــة ،فيمــا تنـ ع الواقعيــة اوجوميــة إىل أن إراد
البقـاء تعــين"أن حالــة األمــن تعــرب عــن هــاجس قلـ دائــم حيفـ الدولــة إىل انتهــاج ســلوك عــدواين( .)257هـ ا
ارال بن الواقعيتن الدفاعية واوجومية يساعد عل تفسري السب ال ي جيعل الواقعين خيتلفـون حـول
جمموعــة مــن القضــاا م ــل مســتقبل أوراب ،فــالواقعيون الــدفاعيون م ــل فـ ن إيفـريا ،يــرون أن احلــرب درا مــا
تنون ذات فائد  ،وهي يف العاد نتـاج الن عـة العسـنرية والقوميـة املفرطـة ،فضـال عـن عوامـل أخـرى ،فـ ن
إيفـريا ال يعتقــد بتــوفري هـ ه العوامــل يف أوراب مــا بعــد احلــرب البــارد  ،ف نـ خيلـ إىل أن املنطقــة سيســودها
السال  .ابملقابل جند مريشامير وغريه من الواقعين اوجومين يعتقدون أن الفوض تدف القوى النربى إىل
التنافس بغض الن ر عن خصائصها الداخلية ،فهم يرون أن منا التنافس حـول األمـن يسـود أوراب مبجـرد
انسحاب ر ِّاع السال منها(.)256
يسلط مريشامير الضوء عل امل اوجة املمننة من الواقعية اوجومية والواقعية الدفاعية من خالل التأكيد
عل ـ ســلطة الدولــة ،وذلــك ألن الــدول تتصــر يف بعــض األحيــان مبوق ـ دفــاعي ،واتر أخــرى يف موق ـ
هجومي ،لتحقي أقص قدر من القو  .وب لك ف ن مريشامير يفتح الباب أما اندماج حمتمل بن الواقعية
اوجومية والواقعية الدفاعية( .)255ومينن تل ي فرضيات الواقعية اوجومية بعد نقاط:
. p.21،I bid - 251
. cit.، op،Anne-Marie Slaughter - 252
. p.8، cit، op، an offensive realist،John J.Mearsheimer - 251
 - 257ابراهيم ،عبد األمري عبد احلسن ،مصدر سب ذكر  ،ص .51

 - 256وولت ،ستيفن ،مصدر سب ذكر .
255

. p.20،cit، op، an offensive realist،John J.Mearsheimer -
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إن ة الن ا الدويل هي فوضوية.
إن الدولة هي فاعل عقالين.
إن األهدا األساسية للدولة تتم ل يف إرادهتا يف البقاء واحلفاظ عل السالمة اإلقليمية.
كل الدول لتلك قدرات عسنرية عدوانية وال سيما القوى الع م .
عد اليقن بنواا الدول األخرى ،فالنواا مينن أن تتغري بسرعة.
الدول ترتن عل تواز ت مقابل القدرات اوجومية من املنافسن ااتملن.

 .1الواقعية النيوكمسيكية
ظه ـ ـ ـ ــرت الواقعي ـ ـ ـ ــة النالس ـ ـ ـ ــينية اجلدي ـ ـ ـ ــد للم ـ ـ ـ ــر األوىل يف ع ـ ـ ـ ــا  2998يف كت ـ ـ ـ ــاابت"ج ـ ـ ـ ــدعون
روز"املسما "الواقعية ون رات السياسة ارارجية اجلديد "وال ي قد مقاربة جديد لشر سلوك السياسة
ارارجيــة .ويعــد"رانــدل ،وفريــد زكــرا ،تومــال كريســتنس ،ووليــا " .مــن رواد املدرســة النالســينية اجلديــد
الصـاعد يف ن ـرات السياســة ارارجيـة الــي تـدم الن ــا الـدويل والبنيــة السياسـية الداخليــة لشـر ســلوك
السياسة ارارجية للدول .إلا حتدد عل الدول االهتمـا ابملصـلحة واوويـة وتفضـيلها كمتغـري يتـدخل بـن
الن ــا الــدويل وســلوك السياســة ارارجيــة ،كمــا إلــا ُلـ للدولــة مــره أخــرى يف االعتمــاد علـ مقرتحــات
الواقعيــة النالســينية( ،)254وهــي هتــد إىل حتــدي الــنه التقليــدي واجلديــد مــن خــالل دم ـ املســتوى
اال ــي والف ــردي مـ ـ العوام ــل الن امي ــة لتحلي ــل السياس ــة ارارجي ــة .وي ــرى الواقعي ــون النيوكالس ــينيون أن
السياسات ارارجية للدول هي الـي حتـرك قـدرات القـو النسـبية يف الن ـا الـدويل ،ومـ ذلـك فهـي عمليـة
غـري مباشـر ومعقــد وكيفيـة ترمجتهــا إىل سياسـات خارجيــة أو اسـرتاتيجيات األمــن قـد تعتمــد علـ عوامــل
التــدخل امل تلفــة داخــل الدولــة نفســها ،ل ـ لك صــناع الق ـرار ارــارجي مقيــدون مــن قبــل اوينــل املؤســس
اال ــي ،فض ــال ع ــن التهدي ــدات والف ــرص ارارجي ــة( .)253وه ــي ت ــدم بش ــنل واض ــح املتغـ ـريات الداخلي ــة
وارارجيــة حمـ ّـور ومصــور رؤى معينــة مســتقا مــن الفنــر الـواقعي النالســيني ،حيــاج دعاهتــا أن أهــدا
وطموحــات السياســة ارارجيــة تســا يف أغل ـ اجملــاالت مبنانــة الدولــة يف الن ــا الــدويل ،وبشــنل أك ــر
حتديــدا قــدرات قواهتــا املاديــة ،وهـ ا هــو الســب ملــاذا هــم واقعيــون ،هــم حيــاججون أيضــا أن هـ ه القــدرات
تؤثر بطريقة غري مباشر ومعقد يف السياسـة ارارجيـة؛ ألن الضـغوط النسـقية جيـ ترمجتهـا عـرب املتغـريات
املتداخلة عل مستوى الوحد  ،وه ا هو السب ملاذا هم كالسينيون جدد(.)258
متغريات التدخل هي العوامـل االيـة والفرديـة الـي تسـت د يف حتليـل سـلوك السياسـة ارارجيـة خـالل
األزمة .والواقعية النيوكالسينية تعطي ملتغريات التدخل منا خاصا لشر سلوك السياسة ارارجية قصري
neoclassical realism in anlysiv grlsis mangemnt: the case of Turkish foreign ،Umran ucbas - 254
. p.1. http://goo.gl/zMUfGzn،policy crises
. p.1-2،I bid - 253
. p.149، cit، op،Gideon Rose - 258
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املــدى للدولــة والس ـيما فــرت األزمــة .يف ه ـ ه الفــرت الوكــاالت الفرديــة والقيــود الداخليــة تســاعد عل ـ فهــم
وشر وتوق سلوك السياسة ارارجية .هـ ه املتغـريات"التـدخل"ختتلـف عـن كـل سـلوك السياسـة ارارجيـة،
وبعض املتغريات عل النحو اآليت؛ القاد وتصوراهتم حول الن ا الدويل ،البقاء عل قيد احليـا السياسـية
واوياكل االية والقدرات املالية والسياسية والعسـنرية واآليديولوجيـة ،واوياكـل اجملتمعيـة ومعاجلـة املتغـريات
املس ـ ــتقلة ،ه ـ ـ ـ ه املتغـ ـ ـريات"الت ـ ــدخل"حتت ـ ــل منهجي ـ ــة مفي ـ ــد لس ـ ــلوك السياس ـ ــة ارارجي ـ ــة( .)259الواقعي ـ ــة
النيوكالســينية تشــدد عل ـ الــدور ال ـ ي لعبت ـ كــل مــن املتغــريات املســتقلة والتــدخل ،والــي تــوفر منهجيــة
متمي حن اجلم بن عوامل خمتلفة لتحليل سلوك السياسة ارارجية ،توصل املتغريات يقد أرضية مفيد
لتفاتات وتنبؤات السياسة ارارجية للدولة م الضغوط الن اميـة ومتغـريات مسـتوى الوحـد م ـل اوياكـل
السياسية االية وتصورات صناع القرار كمتغريات التدخل( )241فهي تسع إىل تفسري سلوك املشنلة عن
طري إضافة بعض املتغريات غـري املاديـة .ونتيجـة وـ ا الـنه تـؤدي ن ريـة النيوكالسـينية ثـال خطـوات:
األوىل املتغري املستقبلي"القو النسبية للدولة يف الن ا الدويل" ،ال انية :املتغـري االـي"حـ ا النقـل"والـي يـتم
من خالوا تصفية الضـغوط الن اميـة ،وارطـو ال ال ـة :املتغـري ارـارجي"نتـائ السياسـة ارارجيـة"كـل تلـك
املتغريات هي مـن اجـل فهـم العالقـة بـن القـو النسـبية والسياسـة ارارجيـة للدولـة وهنـاك حاجـة إىل حتليـل
العوامل الفردية واالية الي أتخ بن ر االعتبار تلك العوامل(.)242
إن التعامل م القو النسبية وأتثريها عل السياسة ارارجية ،يعنس صور االرتباط الطويل األمد بن
النمو االقتصـادي والتوسـ العسـنري (النفـوذ العسـنري) ،علـ العنـس عنـدما حيـدد الرتاجـ االقتصـادي
النس ــيب ،فق ــد ي ــؤدي إىل سياس ــات أق ــل ق ــو  .التص ــور وس ــوء الفه ــم يف العالق ــات الدولي ــة وفق ــا للواقعي ــة
النيوكالســينية ومعتقــدات صــناع القـرار تــؤثر بقــو علـ العالقــة بــن القــو النســبية والسياســة ارارجيــة .قــد
تنون ه ه املعتقدات غري صحيحة أو تسب تشوهات غري متوقعة مـن قبـل الواقعيـة البنيويـة أو اجلديـد ،
ومن مث وجهة ن ر الواقعية النيوكالسينية تسمح للمراوغات م ل تدمري"غروابتشو "االحتاد السوفيي مـن
خــالل حمــاوالت تع يـ ذلــك( . )241ووـ ا الواقعيــة النيوكالســنية تبحـ يف املتغـريات مبــا يف ذلــك السياســة
الداخليــة ،ســلطة الدولــة والعمليــات وتصــورات القــاد وأتثــري االفنــار لشــر كيفيــة رد فعــل الــدول عل ـ
الصـعيد الـدويل( .)247وعليـ فـ ن الواقعيــة النيوكالسـينية تضـ أتثـري األفنــار جنبـا إىل جنـ مـ ضــرورات
القو املادية يف صن السياسة ارارجية(.)246
إذا ،تعــد الواقعيــة النيوكالســينية حماولــة مهمــة وجديــد يف ختفيــف حــد الفصــل بــن البيئتــن الداخليــة
وارارجية ،بعد النفـي التـا بينهمـا مـن قبـل الـواقعين السـابقن بن ـراهتم امل تلفـة ،حبيـ قـدمت-الواقعيـة
. p.5، cit، op،Umran Ucbas - 259
p.3.،I bid - 241
. p.2،I bid - 242
. p.157،cit، op، Rose،Gideon - 241
. p118، cit، op، kitchen،Nicholas - 247
. p.127،I bid - 246
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النيوكالس ــينية -مواق ــف وص ــفت ابملعتدل ــة ،لتش ــنل بـ ـ لك مب ــادر إجيابي ــة إلع ــاد الن ــر يف مس ــتوات
التحليــل املعتمــد يف تفســري الســلوك ارــارجي وإعطــاء أتيــة للمحــددات الداخليــة إىل جان ـ ااــددات
النسقية .شنلت ه ه املواقف ابلنسبة للواقعية النيوكالسنية حتوال عميقا لدى املدرسة الواقعية فيما يتعل
ابحلــدود الفاصــلة بــن مــا هــو داخلــي ومــا هــو خــارجي ،لتفــتح اجملــال امــا ضــرور إعــاد الن ــر حــول أتثــري
ااددات الداخلية يف توجي السياسة ارارجية وإزالة ذلك الفصل الصل بينهما(.)245
تفـ ــرتض ن ـ ــرات السياسـ ــة ارارجيـ ــة لن السياسـ ــة ارارجيـ ــة هـ ــي امتـ ــداد أو نتـ ــاج مباشـ ــر للسياسـ ــة
الداخلية ،وأن قضاا م ل اآليديولوجية وال قافة واالقتصاد ك ريا ما يستشهد هبا ألا هي العوامل الي تقـو
بتشــنيل سياســات الــدول ارارجيــة .وقــد وجه ــت"روز"انتقــادات إىل من ــري السياســة ارارجيــة بس ــب
فشـلهم يف تفسـري ملـاذا تتصـر الـدول املتشـاهبة بشـنل خمتلـف والعنـس ابلعنـس .ويطلـ علـ الـواقعين
اوجــومين ابلعــدوانين ،حيـ أن العــام -يف تصــور"هــوبس" -هــو الـ ي تســع فيـ الــدول إىل دول قلقــة
تتنافس عل موض ضمن ه ا االطار القائم علـ الفوضـ  .ومـن وجهـة ن ـر روز ،فـ ن الواقعيـة اوجوميـة
سريعة السقوط؛ ألن الـدول يف املناصـ اوينليـة املتشـاهبة تتصـر بشـنل خمتلـف يف ك ـري مـن األحيـان.
ك لك هو يصور الواقعية الدفاعية ان فوضوي يف األسال ،إال ألم يصورون الفوض أك ر محيد  .وترى
الواقعيــة الدفاعيــة أن الــدول إبمنألــا أن تتعامــل مـ مع ــم التهديــدات ارارجيــة مــن خــالل تعــديل ميـ ان
القوى .كما ويندل العنـف الـدويل فقـط يف بعـض حـاالت ارـو ااـدد أو عنـد التعامـل مـ دول مارقـة
غري عقالنية ،وتتنون السياسة ارارجية بن عة سليمة إىل حد كبري كرد فعل للعوامل الن امية .أما الواقعية
النيوكالسينية ترفض افرتاض أن األمن هـو هـد الدولـة الوحيـد ،وبـدال مـن ذلـك تـرى لن الـدول حتـاول
اســت دا قوهتــا لتوجي ـ الن ــا الــدويل حنــو اهــدافها وأولواهتــا اراصــة .ول ـ لك ف ـ ن الــدول األقــوى تعتمــد
سياســات خارجيــة بعيــد املــدى وهن ـ ا ف ـ ن الوحــدات الدوليــة املوجــود ضــمن مســتوى واحــد حمــدد يف
سياساهتا الدولية وحمدد االستجاابت(.)244
الخاتمة واالستنتاجات
م تعد الن رية الواقعية تلك الن رية التقليدية الي وضعها"هان موركن ـاو"الـ ي عـد هبـا القـو واملصـلحة
تــا االســال يف السياســة الدوليــة انطالقــا مــن البيئــة الفوضــوية املشــجعة عل ـ شــن احلــرب واملرتس ـ ة يف
السـ ـ ــلوك االنسـ ـ ــاين ال ـ ـ ــي أوج ـ ـ ـدها مفنـ ـ ــرو الن ري ـ ـ ــة الواقعيـ ـ ــة السياسـ ـ ــية أم ـ ـ ــال"تومـ ـ ــال هـ ـ ــوبس"وم ـ ـ ــن
قبل ـ "ثيوس ــيديدل وميني ــافيللي" ،ب ــل ُ ــددت تل ــك الن ري ــة وتفرع ــت يف ُ ــددها ،فالواقعي ــة اجلدي ــد أو
البنيوية الي أوجدها"كيني وولت "والي احدثت شرخا يف الواقعية التقليدية لاية سبعينيات القـرن املاضـي
أي فــرت احل ــرب الب ــارد  ،وال ــي انس ــل ت منه ــا فيم ــا بعــد بنهاي ــة احل ــرب الب ــارد ن ريت ــا الواقعي ــة الدفاعي ــة
واوجوميــة ،ومــن مث أعــادت أحيــاء الواقعيــة التقليديــة مــر أخــرى ولــو بشــنل خمتلــف مــن خــالل طروحــات
 - 245ابراهيم ،بوملناحل ،مصدر سب ذكر .
. p.157، cit، op، Rose،Gideon - 244
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النظرية الواقعية :دراسة يف االصو اال اهات الفكرية الواقعية املعاصر ((قراء يف الفكر السياسي االمريكي املعاصر))

الواقعية النيوكالسينية من لاية تسعينيات القرن املاضي وبداات القرن احلـايل ،والـي ركـ ت علـ العالقـة
بــن البيئــة الداخليــة يف فهــم الســلوك ارــارجي مــن خــالل إدراك صــان الق ـرار السياســي ،والــي م لهــا كــل
من"جدعون روز وفريد زكرا وغريهم".
ومن خالل أستعراض ه ه الدراسة للن رية الواقعية وفروعها بعد احلرب العاملية ال انية وحىت وقتنا ه ا،
ســنالحظ لن كــل منهــا_ الن ــرات الواقعيــة -مي ــل مرحلــة اترخييــة وسياســية مهمــة جــاءت أنســجاما م ـ
الفنر السياسي االمريني وتطلعات السياسة ارارجية األمرينية لتلك املراحل التارخيية الي شهدها الن ا
العــاملي ،فالواقعيــة التقليديــة الــي جــاءت منتقــد للمدرســة امل اليــة يف فشــلها املتنــرر يف أجيــاد جمتم ـ دويل
مستقر بعـد احلـرب العامليـة االوىل وفشـلها يف احلـرب العامليـة ال انيـة ،لتنـون الدعامـة االساسـية يف مواجهـة
التطلعات النازية والفاشية انطالقا من سياسة االمر الواق أي ما هو كائن ،وليس ما جي أن ينون وفـ
مفهــو املدرســة امل اليــة ،ومــن مث م لــت الواقعيــة التقليديــة عنصــر املواجهــة خــالل فــرت احلــرب البــارد م ـ
االحتاد السوفيي قبل أن يشرخها"كين وولت "ابلواقعية اجلديد والي م ختتلف ك ريا عـن الن ريـة األ  ،إال
ألا م لت تلك الن رية تطلعات السياسة ارارجية االمرينية يف مرحلة متقدمة من احلرب البارد من لاية
الســب عينيات مــن القــرن املاضــي أي لــاات احلــرب البــارد وسياســة الوفــا بــن القــوتن العــامليتن ومــن مث
تدمري"غروابتشو " وتفنك االحتاد السوفيي .ليجد الفنر السياسي االمريني بعد ذلك أي فـرت مـا بعـد
احلـرب البــارد ن ـريي الواقعيــة الدفاعيــة واوجوميــة وهــي فــرت هيمنــة الــوالات املتحــد علـ الن ــا الــدويل
وبروز تيار اااف ن اجلدد بشنل كبري يف االدار االمرينية ،تلـك الن ـريتن الـي اختلفتـا علـ درجـة تـوفر
االمــن يف الن ــا الــدويل وأي االســلوب أجنــح يف بقــاء الدولــة علـ قيــد احليــا هــل هــو الوضـ الــدفاعي أ
اوجــوميق كــان ومــا أتثــري كبــري عل ـ االســرتاتيجية العســنرية االمرينيــة الــي شــهدت حالــة االنتقــال مــن
اسرتاتيجية الدفاع إىل اسرتاتيجية"التدخل الوقائي" ،الي ُسد ميدانيا يف مفهومي الضربة الوقائية والضربة
االس ــتباقية ،وال ــي ل ل ــت ابحل ــرب علـ ـ اإلره ــاب وال ــدول املارق ــة وحم ــور الش ــر ومواجهته ــا ابالسـ ـرتاتيجية
اوجوميــة انطالقــا مــن املفهــو الــدفاعي واحلفــاظ عل ـ االمــن القــومي االمرينــي مــن أي هتديــد ،وحماصــر
ال ـ ـ ـ ــدول املرش ـ ـ ـ ــحة ملنافس ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــوالات املتح ـ ـ ـ ــد االمريني ـ ـ ـ ــة يف الن ـ ـ ـ ــا الع ـ ـ ـ ــاملي ،وهـ ـ ـ ـ ـ ا م ـ ـ ـ ــا أكدتـ ـ ـ ـ ـ
دراسات"برجينسني" ،و"مريشامير"من ر الواقعية اوجومية انطالقا من مـا يسـمي مريشـامير"التناقضـات بـن
السياسـة ارارجيـة االمرينيــة الفعليـة والتوقعــات اوجوميـة"؛ ألن التحــدي احلقيقـي لبقــاء الـوالات املتحــد
هو الصن عل الرغم من كون حاليا ضعيفا عسنرا واقتصادا واقل شأ  ،إال أن الصن مرشحة ملنافسة
الوالات املتحـد ومـن املـرجح أن ترتفـ واذا مـا حـد ذلـك ألـا ستسـع إىل طـرد الـوالات املتحـد مـن
حديقتها ارلفية.
ووـ ا تعــد الن ريــة الواقعيــة مبجمــل تفرعاهتــا هــي ُســيد للفنــر السياســي االمرينــي احلــدي واملعاصــر
من ـ احلــرب العامليــة ال انيــة وحــىت يومنــا ه ـ ا ،والــي اتســقت م ـ تطلعــات السياســة ارارجيــة االمرينيــة يف
التغريات احلاصلة يف بنية الن ا الـدويل ،لتـنجح تلـك الن ريـة يف قيـاد الـوالات املتحـد إىل تسـيد الن ـا
الــدويل وجماهبــة كــل التطلعــات املناوئــة وــا ،وجنحــت ايضــا يف احلــد مــن شــن احلــروب العامليــة بــن الــدول
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الع م ـ والــي فشــلت فيهــا املدرســة امل اليــة مــن قبــل .فاس ـرتاتيجية الــوالات املتحــد االمرينيــة اليــو هــي
هجوميـة فيمـا يتعلـ ابحلـرب علـ االرهــاب والتن يمـات املتطرفـة ،ومواجهـة االرهـاب والتطـر يف منــاط
تفرخي أي يف منطقة الشر االوسط حفاظا عل املصاو االمرينية يف املنطقة وحفاظا عل حلفائها ايضا
قبل التمدد إىل امرينا وهتديده لألمن القومي االمريني ،وهـ ا هـو جـوهر مفهـو الن ريـة الواقعيـة وأتثريهـا
عل الفنر السياسي االمريني وعقيدت العسـنرية .وهنـاك بعـض االسـتنتاجات الـي خرجـت هبـا الدراسـة
وهي كاآليت:
 .2م تنــن هنــاك مرحلــة اترخييــة معينــة لــوالد الن ريــة الواقعيــة ،وإمنــا كانــت عــرب مراحــل اترخييــة طويلــة،
أبتداء من الفلسفة اإلغريقية وحىت وقتنا احلاضر ،وما زالت تلك الن رية يف ُدد مستمر.
 .1يعد مفهو القو واملصلحة حمور طروحات الن رية الواقعية مب تلف مسمياهتا ،وحىت مفهو املصـلحة
يتحــدد يف إطــار مفهــو القــو  ،كمــا هــو احلــال للمعيــار األخالقــي ال ـ ي يتحــدد يف إطــار املصــلحة
أيضا.
 .7تعد الن رية الواقعية مب تلف تطورها التارخيي هي ُسيد للفنر السياسي والرو التوسعية االمرينية،
وهــي تعــرب عــن ســر النجــا األمرينــي يف السياســة الدوليــة ورو التفنــري للعقــل األمرينــي .حي ـ
أنسجمت مـ التطلعـات األمرينيـة منـ احلـرب العامليـة ال انيـة ،واحلـرب البـارد  ،ومـن مث احلـرب علـ
اإلرهاب...اخل.
 .6تعر الواقعية التقليدية القو مبعناها الشـامل املـادي وغـري املـادي ،القـو العسـنرية واالقتصـادية وقـو
التــأثري يف ال ـرأي العــا  ،أمــا الواقعيــة البنيويــة كانــت تن ــر إىل القــو مبعناهــا املــادي والعســنري وقــدر
الدولة يف اخضاع الدول األخرى ابلقو العسنرية.
 .5رغــم االخ ــتال بــن الواقعي ــة التقليدي ــة واوجوميــة ح ــول مفه ــو الفوض ـ  ،حي ـ تعتق ــد األوىل لن
الفوضـ مرتسـ ة يف الطبيعيــة البشـرية ،أمــا ال انيــة الــي تــرى للــا مرتسـ ة يف طبيعــة الن ــا الــدويل،
ورغم ذلك االختال إال أن النتيجة واحد ابلنسبة لسلوك الدولة عل الصعيد ارارجي.
 .4تعرب الواقعيتان الدفاعية واوجومية عن وجهن خمتلفن من الواقعيات ،فالواقعيـة الدفاعيـة أوجـدت مـا
يســم ابلواقعيــة التعاونيــة أو اطل ـ عليهــا ه ـ ا االســم نتيجــة دعواهتــا لنشــاء املؤسســات االقتصــادية
العامليـة للحـد مـن حالـة احلـرب .أمـا الواقعيـة اوجوميـة فيطلـ عليهـا ابلواقعيـة العدوانيـة ،نتيجـة أميالــا
بفوضوية الساحة الدولية وحالة احلرب والصراع بن الدول.
المصادر
اوال :الكتب العربية وامليرجمة


ابـ ـ ــدورا ،املـ ـ ــدخل اىل العل ـ ـ ــو السياسـ ـ ــة(الن رات االساس ـ ـ ــية يف نشـ ـ ــأ الدول ـ ـ ــة)ت /نـ ـ ــوري حمم ـ ـ ــد
حسن،ط،2جامعة اوستن.2988 ،
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ابو خ ا  ،ابراهيم ،احلروب وتوازن القوى (دراسة شاملة لن رية توازن القوى وعالقاهتا اجلدلية ابحلرب
والسال ) ،ط ،1دار النت اجلديد املتحد  ،بريوت-لبنان.1119 ،
ابو جابر ،فاي صاو ،الفنر السياسي احلدي  ،ب ـ ط ،دار اجليل ،بريوت.2985 ،
ابو ران ،حممد علي ،الفلسفة ومباح ها ،ط ،6دار املعار  ،االسنندرية ،بـ /ت.
براار ،فلي وجليلي ،حممد رضا ،العالقات الدوليـة ،ت/حنـان فـوزي محـدان ،ط ،2منتبـة اوـالل،
بريوت.1119 ،
بالتون ــو  ،اولي ــج ،وـ ـ ا كل ــة س ــتنقرض امرينا(احلنوم ــة العاملي ــة ارفي ــة) ،ت /ائئلـ ـ موسـ ـ وايرني ــا
بوملشينناا ،ط ،2دار احلصاد للطباعة والنشر ،دمش .1111 ،
جالل ،شوقي ،العقل االمريني يفنر ،ط ،1منتبة مدبويل ،القاهر .2993 ،
ديل ــودال ،جـ ـريار ،الفلس ــفة االمريني ــة ،ت /ج ــورج كت ــوره واو ــا الش ــعراين ،املن م ــة العربي ــة للرتمج ــة
ابلتعاون م مؤسسة راشد آلـ منتو  ،مرك دراسات الوحد العربية ،بريوت.1119 ،
روسو ،جان جاك ،يف العقد االجتماعي ومبـادئ القـامول السياسـي ،ت /عبـد الع يـ لبيـ  ،ط،2
مرك دراسات الوحد العربية ،بريوت.1122 ،
طشطوش ،هايل عبد املوىل ،مقدمة يف العالقات الدولية ،بـ /ط.1121 ،
غ ـريفت  ،م ــارتن واوكااله ــان ،م ــريي ،املف ــاهيم االساس ــية يف العالق ــات الدولي ــة ،ترمج ــة مرك ـ احب ــا
ارلي  ،ط ،2االمارات.
العقاي ،علي عود  ،العالقات الدولية(دراسة حتليلية يف االصـول والنشـأ والتـاريخ والن ـرات ،ب ـ ط،
بغداد.1121 ،
عبد احلافظ ،عادل فتحي ،الن رية السياسة املعاصر (دراسة يف النماذج والن رات الـي قـدمت لفهـم
وحتليل عام السياسة ،ط ،2الدار اجلامعية ،االسنندرية.1113 ،
عود  ،جهاد ،الن ا الدويل(ن رات واشناليات) ،ط ،2دار اودى للنشر والتوزي .1115 ،
فرانن ـ ــل ،جوزي ـ ــف ،العالق ـ ــات الدولي ـ ــة ،ت /غ ـ ــازي عب ـ ــد ال ـ ــرمحن القص ـ ــييب ،ط ،1هتام ـ ــة للنش ـ ــر،
السعودية-جد .2986 ،
فرج ،انور حممد ،ن رية الواقعية يف العالقات الدولية ،ط ،2مركـ كردسـتان للدراسـات االسـرتاتيجية،
السليمانية.1113 ،
فهم ــي ،عب ــد الق ــادر حمم ــد ،الفن ــر السياس ــي واالس ـرتاتيجي لل ــوالات املتح ــد االمرينية(دراس ــة يف
االفنار والعقائد ووسائل البناء االمرباطوري) ،بـ ط ،دار الشرو  ،عمان.1119 ،
قـرابن ،ملحــم ،قضــاا الفنــر السياســي"احلقــو الطبيعيــة" ،ط ،2جمــد املؤسســة اجلامعيــة للدراســات،
بروت.2987،
قرابن ،ملحم ،الواقعية السياسية ،ط ،7املؤسسة اجلامعية للدراسات ،بريوت ،2982 ،ص .94
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العدد10 :










لوجني ،كليفورد ،الشع امل تار االسطور الي شنلت اجنلرتا وامرينا ،ت /قاسم عبد قاسم ،ج،2
منتبة الشرو الدولية ،القاهر .1117 ،
مــرقس ،ــري ،االمرباطوريــة االمرينية(ثالثيــة ال رو ..الــدين ..القــو ) مــن احلــرب االهليــة اىل مــا بعــد
/22سبتمرب ،ط ،2دار الشرو الدولية.1117 ،
مينيافيللي ،نيقوال ،االمري ،ترمجة :خريي محادي ،ط التاسعة ،منتبة التحرير ،بغداد.2988 ،
مهران ،حممد ومدين ،حممد ،مقدمة يف الفلسفة املعاصر  ،بـ ـ ط ،دار قبـاء للطباعـة والنشـر ،القـاهر ،
.1116
موريس ،تشارلس ،رواد الفلسفة االمرينيـة ،ت /ابـراهيم مصـطف ابـراهيم ،مطـاب روال ،القـاهر –
االسنندرية.2994 ،
مقلــد ،ا اعيــل صــربي ،العالقــات السياســية الدولية(دراســة يف االصــول والن ــرات) ،ب ــ /ط ،املنتبــة
االكادميية ،القاهر .2992 ،
هالل ،رضا ،تفنك امرينا ،ط ،1الشركة االعالمية للطباعة والنشر.1112 ،
ويلنينس ــون ،ب ــول ،العالق ــات الدولي ــة ،ت /لب ــو عم ــاد ترك ــي ،ط ،2مؤسس ــة هن ــداوي ،الق ــاهر ،
.1127 ،1127
ثانياً :الرسائل واالطاريح:











اب ـراهيم ،عب ــد االم ــري عبــد احلس ــن ،امل ــنه ال ـواقعي واث ــره عل ـ السياســة ارارجي ــة االمريني ــة ،رس ــالة
ماجستري ،كلية العلو السياسية ،جامعة بغداد.1119 ،
ل اعيل ،عبد النر  ،االبعاد االسرتاتيجية لتدخل الـوالات املتحـد االمرينيـة يف العـرا -2991
 ،1118رسالة ماجستري ،كلية العلـو السياسـية واالعـال قسـم العلـو السياسـية والعالقـات الدوليـة،
جامعة اجل ائر (دايل ابراهيم) ،اجل ائر.1121 ،
توفي  ،حنيمي ،احلوار النيوواقعي والنيوليربايل حول مضامن الصعود الصيين(دراسـة الـرؤى املتضـاربة
حــول دور الصــن املســتقبلي يف الن ــا الــدويل ،م ـ كر مقدمــة لنيــل درجــة املاجســتري ،كليــة احلقــو
والعلو السياسية قسم العلو السياسية ،جامعة ابتن  -ابكري ،اجل ائر.1118 ،
ص ــاو ،دا عل ــي ،املتغـ ـريات امل ــؤثر يف التع ــاون ال ــدويل بع ــد احل ــرب الب ــارد (دراس ــة يف أتث ـريات ث ــور
االتصاالت) ،اطروحة دكتورا ،كلية العلو السياسة ،جامعة السليمانية.1122 ،
مح اوي ،جويـد ،التطـور االمـين األوري :حنـو بنيـة أمنيـة شـاملة وهويـة اسـرتاتيجية يف املتوسـط ،مـ كر
منملــة مقدمــة لنيــل درجــة املاجســتري يف كليــة العلــو السياســية ،جامعــة احلــاج رضــر-ابتن ـ  ،كليــة
احلقو والعلو السياسية  /قسم العلو السياسية ،اجل ائر.1112 ،
خليل ،جالل حامد ،وحد الدولة وُ ئتها(دراسة يف العامل القومي) ،رسالة ماجستري ،كليـة العلـو
السياسة ،جامعة بغداد.1111 ،
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علــي ،مــدوين قصــور بنــاء متطلبــات الدولــة يف الدولــة يف افريقيــا وانعناســاهتا عل ـ االمــن واالســتقرار
فيها ،اطروحة دكتوراه ،جامعة حممـد خيضـر –بسـنره ،كليـة احلقـو والعلـو السياسـية ،قسـم العلـو
السياسية ،اجل ائر.1126 ،
معمـري ،خالـد ،التن ــري يف الدراسـات االمنيــة لفـرت مــا بعـد احلــرب البـارد (دراســة يف ارطـاب االمــين
االمرينــي بعــد /22ســبتمرب) ،م ـ كر لنيــل درجــة املاجســتري ،كليــة احلقــو والعلــو السياســية قســم
العلو السياسية ،جامعة ابتن  ،اجل ائر.1118 ،
نصــي  ،عتيقــة ،العالقــات اجل ائريــة املغربيــة يف فــرت مابعــد احلــرب البــارد  ،مـ كر منملــة لنيــل درجــة
املاجســتري يف العلــو السياســة ،كليــة احلقــو والعلــو السياســية قســم العلــو السياســية ،جامعــة حممــد
خيضر -بسنره ،اجل ائر.1121 ،
ثالثاً :البحوث:














ابـو زيـد ،أمحـد حممـد ،كينيـ والتـ  :مخسـون عامـا مـن العالقـات الدوليـة ( )1119_2959دراسـة
استنشافية ،جملة املستقبل العري للعلو السياسية ،العدد  ،13جملة دورية تصدر عن اجلمعية العربية
للعلو السياسية ابلتعاون م مرك دراسات الوحد العربية ،بريوت .1121
جنديل ،عبد الناصر ،الن ـرات التفسـريية للعالقـات الدوليـة بـن التنيـف والتغـري يف ظـل حتـوالت مـا
عد احلرب البـارد  ،جملـة املفنـر ،جملـة علميـة حمنمـة مت صصـة يف احلقـو والعلـو السياسـية ،العـدد
 ،5جامعة حممد خيضر-بسنر  ،كلية احلقو والعلو السياسية ،اجل ائر.1121 ،
راض ــي ،ــري جس ــا  ،مفه ــو التع ــاون ال ــدويل يف امل ــدارل الفنري ــة للعالق ــات الدولي ــة ،جمل ــة العل ــو
السياسية ،العدد،65جامعة بغداد/كلية العلو السياسية.1121 ،
سام ،امحد علي ،القو وال قافة وعـام مابعـد احلـرب البـارد  :هـل ابتـت املدرسـة الواقعيـة يف العالقـات
الدولية شيئا من املاضيق اجمللة العربية للعلو السياسية ،العدد ،11بريوت.1118 ،
غيّــو  ،اك افيي ـ  ،العالقــات الدوليــة ،ترمجــة :قاســم املقــداد ،جملــة الفنــر السياســي تصــدر عــن احتــاد
النت ــاب الع ــرب الع ــددان  21-22م ـ ـ دوج ،املؤسس ــة العربي ــة الس ــورية لتوزي ـ ـ املطبوع ــات ،دمش ـ ـ
.1117
مارسدن ،جورج ،الدين وال قافة االمرينية ،ترمجة :صاد ابراهيم عود  ،عرض يوسف يوسف ،بيت
احلنمة ،دراسات سياسية ،العدد ،9السنة الرابعة ،بغداد.1112 ،
مصطف  ،دية حممود ،ن رية العالقات الدولية بن املن ور الواقعي والدعو إىل من ـور جديـد ،جملـة
السياسة الدولية ،القاهر .2985 ،
مي ــد ،ول ــرت راس ــل ،ب ــالد ال ــرب والسياس ــة ارارجي ــة االمريني ــة ،ترمج ــة :ام ــري روش ،مس ــارات ،الع ــدد
االول ،السنة الرابعة ،جملة فنرية ثقافية ،بغداد.1119 ،
النعيمي ،امحد نوري ،البنيوية العصرية يف العالقات الدولية ،جملـة العلـو السياسـية ،العـدد  ،64كليـة
العلو السياسية ،جامعة بغداد.1127 ،
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العدد10 :




نومان ،عصا عبد احلسن ،الفنر التوسعي االمريني(دراسة فلسفية يف أتصيل املفهو ) ،مرك اببـل
للدراسات االنسانية ،العدد ،1جامعة اببل.1127 ،
اليحيــاوي ،حيــىي ،القــو الناعمــة :أو يف التم هـرات اجلديــد لتســلط ،املســتقبل العــري ،العــدد،749
مرك دراسات الوحد العربية ،لبنان.1119 ،
رابعاً :مواقع االنيرنيت:



ابـراهيم ،بوملناحـل ،تطـور اُاهــات املدرسـة الواقعيـة يف حتليـل العالقــات الدوليـة والسياسـة ارارجيــة،
http://politics-ar.com/ar2/?p=3062





بومنجل خالد ،واخرون ،اهم التيارات املهيمنة يف العالقات الدولية ،حب منشور ،جامعة قسنطينة،
كلية العلو السياسية ،اجل ائر ،2126 ،ص .4ان ر الرابطhttp://goo.gl/qXrcOe :
زقا  ،عادل ،العقالنية ،ان ر الرابطhttp://goo.gl/uZ8Sh4 :
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهن ،سوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن زه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الن ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لفه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم االح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
http://www.alalam.ir/news/28333







عبد املنصف ،مي حسن ،الن رية الواقعية النالسينية يف العالقـات الدوليـة ،احلـوار املتمـدن ،العـدد
 .1127 ،6148ان ر الرابطhttp://goo.gl/dD6Atm :
مريش ــامير ،ج ــون ،الع ــام احلقيق ــي والع ــام االك ــادميي ،ترمج ــة ج ــالل خش ــي  ،احل ـوار املتم ــدن ،الع ــدد
http://goo.gl/FrvTIz ،11121 ،7856
صــر ،ــري حممــود ،مقدمــة يف الواقعيــة السياســية ،احل ـوار املتمــدن ،العــدد  ،1114 ،2484ان ــر
الرابطhttp://goo.gl/hgjtrH :
وادي ،عب ــد الن ــر س ــلمان ،مل ـ ـ ح ــول الن ــرات يف العالق ــات الدولي ــة ،مركـ ـ راش ــيل ك ــوري
الفلسطيين حلقو االنسان ومتابعة العدالة الدولية ،1127 ،ان ر الرابطhttp://goo.gl/RFsB :
وولت ،ستيفن"،العالقات الدولية :عام واحد ،ن رات متعدد ،ترمجة :زق ـ ـ ـ ـ ــا عادل و زيـدان زاين،
ص .1نقال عن موق http://goo.gl/JS8Md2 :
خامساً :املصادر االنكليرية:

Principal

Relations،

International

Slaughter،

Anne-Marie

•

Theories، http://goo.gl/AQX5YN.
Gideon Rose، Neoclassical Realism and Theories of Foreign

•

Policy، World Politics، Volume 51، Issue 1 (Oct.، 1998).
John J. Mearsheimer،World Offensive Realism and the Struggle

•

for Security، New York:2001. http://goo.gl/aGPMV4.
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)) دراسة يف االصو اال اهات الفكرية الواقعية املعاصر ((قراء يف الفكر السياسي االمريكي املعاصر:النظرية الواقعية

•

John J. Mearsheimer، an offensive realist between geopolitics and

power، Palgrave Macmillan، Volume 8، Number 4، December 2005.
http://goo.gl/UZrKqZ.
•

Nicoletta lasan and vasily goldis، Neorealist / neoliberal and

Security، http://goo.gl/ttnxk4.
•

Nicholas Kitchen، Systemic pressures and domestic ideas: a

neoclassical realist model of grand strategy،2012. http://goo.gl/FW70AX.
•

Richard rosecrance، powar and International Relations:The Rise

of China and Its Effects، 2006، http://goo.gl/F5BS2K.
•

Umran،Ucbas،، neoclassical reajism in anlysiv grlsis mangemnt:

the case of Turkish foreign policy crises،، http://goo.gl/zMUfGz.
•

William A. Galston، Realism in political Theory،The Brookings

Institution، Draft 1، August 2007. http://goo.gl/sKZAFs.
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الدور السياسي للسيد محمد محمد صادق االصدر في تاري االعراق
المعاصر (9111-9119م)

The political role of M.M.S Al-Sadre in the
)contemporary of Iraqi history (1991-1999
م.د .صالح عباس ناصر الطائي

()1

lec. Salih A. N. Altae

المستخلص
ادى السيد حممد صـاد الصـدر دورا مهمـا يف اتريـخ العـرا املعاصـر ،فقـد أسـهم وبفاعليـ يف حتريـك
أبن ــاء الش ــع العراق ــي و الع ــري و اإلس ــالمي لتغي ــري احلن ــم القمع ــي و ألإلنس ــاين ،م ــن خ ــالل مرجعيتـ ـ
الناطقة ،و إحياء صال اجلمعة املليونية والي كانت ممنوعة عل الشيعة ،فال ي ال صداها يرسم أف احليـا
مبرافقها العامة ،والسيما ما حصل يف االنعطافة الي حـدثت يف املرجعية (الناطقة) يف النجف األشر  ،و
الدور ال ي لعب السـيد حممـد الصـدر يف تغييــر واقـ الشـع العراقـي مـن خـالل مرجعيتـ ((الناطقـة)) لـ ا
كان جديرا ان يرصد ه ا االسها املهم يف حب  ،عمد في ان ينون اضـافة للمنتبـة البح يـة االكادمييـة
وال خيف أن سب اختياري لدراسة املسري اجلهاديـة وـ ا الرجـل ،هـو ذلـك النفـن الـ ي كـان يرتديـ  ،يف
مســجد النوفــة ،و الـ ي كــان يعــين الن ــري يف ظــاهره و ابطنـ  ،كمــا قــال الســيد الصــدر(( :مــن كــان يريــد
اآلخــر و اجلنــة فلريتــدي كفنـ م لــي ،ومــن أراد الــدنيا فليتــنعم حبريرهــا)) اضــافة اىل مــا نـراه اليــو مــن توبــة
الشــباب مــن املوبقــات و التوجـ إىل املســاجد و عبــاد هللا الواحــد األحــد ،وهـ ا كلـ بفضــل هللا عـ وجــل
ودور السيد حممد حممد صاد الصدر من خالل إقامت لصال اجلمعة ،و الفتاوى الي كان يصدرها.

 - 2جامعة أهل البيت  /كلية اآلداب.
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الد ر السياسي للسيد حممد حممد صادق االصدر يف اتريخ االعراق املعاصر (3999-3993م)

أما إطار البح فقد جرى تقسيم إىل مقدمـة ومـدخل وثـال مباحـ و خالـة الئـم بعضـها بعضـا
تقريبــا ،مــن حي ـ الرتتي ـ ال ـ مين و املرحلــي لش صــية الســيد حممــد حممــد صــاد الصــدر ،فبعــد املــدخل
ال ي تناول في الباح والد ونس السيد الصدر ال اين وادلة اعلميتة ،جاء املبح االول بعنوان (دور
السيد حممد حممـد صـاد الصـدر يف االنتفاضـة الشـعبانية) ليوضـح اوىل ادوار احلـراك االسـالمي السياسـي
يف اتريخ العرا والنتائ الي ل ض عنها ه ا احلراك ،تاله املبح ال اين راصدا وج اخر و ا احلراك اال
وهو اقامتة لشعري صال اجلمعة والتحدات الـي رافقـت ذلـك ،فحمـل املبحـ عنـوان (دور السـيد حممـد
حممد صاد الصدر يف إقامة صال اجلمعة) ه ه املواقف ادت بطبيعة احلال للمواجهة العلني بـن السـيد
الصدر ال اين والسلطة الدكتاتورية آن اك مما انته لستشهاده عا  ،2999فنان املبح ال الـ راصـدا
لتفاصيل املواجهة واالستشهاد ،وهو بعنوان (املواجهة بن السيد حممد حممد صاد الصدر والسلطة) ،مث
ارالة الي سجل فيها الباح ابرز مالح ات وماتوصل الي .
مدخل
يعد السيد حممد حممـد صـاد الصـدر احـد اعـال احلـوز العلميـة يف النجف،وجمتهـد لـ شـرحية واسـع
مــن املقلــدين ،وهــو ايضــا قائــد احلركــة االســالمية يف العـرا يف العقــد االخــري مــن القــرن العشـرين .ولــد مــن
ابـ ــوين ع ـ ـراقين يف السـ ــاب عشـ ــر مـ ــن ربي ـ ـ األول عـ ــا 2741هـ ـ ـ املواف ـ ـ ال ال ـ ـ و العش ـ ـرين مـ ــن آذار
 ،)1(2967وهو سليل عائلة ال الصدر العريقة النسـ  .ابـوه حممـد صـاد بـن حممـد مهـدي بـن إ اعيـل
بن صدر الدين بن صاو بن حممـد بـن إبـراهيم شـر الـدين (جـد ال شـر الـدين) بـن زيـن العابـدين بـن
السيد نور الدين علي بن السيد علي نور الدين (جد ال نور الدين) بن احلسن بن حممد بـن احلسـن بـن
علي بن حممد اتج الدين أي احلسن (جد ال أي احلسـن) بـن أي احلسـن علـي بـن عبـد هللا أي طـاهر بـن
أي احلســن بــن أي الطيـ طــاهر بــن احلســن القطعــي بــن موسـ بــن أي ســبحة (جــد ال أي ســبحة) بــن
إبراهيم املرتض بن اإلما أي إبـراهيم موسـ بـن جعفـر بـن حممـد البـاقر بـن علـي بـن احلسـن بـن علـي بـن
(.)7
أي طال
()6
عــاش الســيد حممــد الصــدر يف كنــف جــده ألمـ الشــيخ العالمــة حممــد رضــا آل اســن  .وك ـ لك يف
كنــف أبي ـ الســيد العالمــة حممــد صــاد الصــدر ،وكــان لنشــأت يف ه ـ ا الوســط الــديين احلــوزوي العلمــي
انعنال واضح عل تربيت و أخالق (.)5
 - 1خنبــة مــن البــاح ن ،الصــدر ال ــاين دراســة يف فنــره و جهــاده ،مؤسســة بقيــة هللا لنشــر العلــو اإلســالمية ،منتبــة دار اجملتــى،
الطبعة األوىل ،لندن ،1116 ،ص11؛ خمتار األسـدي ،الصـدر ال ـاين الشـاهد و الشـهيد ،مؤسسـة األعـرا  ،مطبعـة أمـن، 2999 ،
ص 13؛ عبد الستار آل حمسن ،قبسات من حيا زعيم احلوز العلمية آية هللا الع م السيد حممد حممد صاد الصدر ،دار األضواء،
بريوت ،ط ،2لبنان ،2998 ،ص.5-6
 - 7الســيد حممــد الصــدر ،أض ـواء عل ـ ثــور احلســن ،ب ت ص4؛ خنبــة مــن البــاح ن ،املصــدر الســاب  ،ص29؛ علــي حممــد
ص ــاد الص ــدر ،ألق ــاب آل الص ــدر ،االحن ــدار اجلغ ـرايف واألعق ــاب ،ط ،2بغ ــداد ،1112 ،ص45؛ ابق ــر أم ــن ال ــورد ،أع ــال الع ـرا
احلدي  ،راجع وقد ل جي معرو  ،ط ،2أوفسيت امليناء ،بغداد ،2938 ،ص.217
 - 6ول ــد الش ــيخ حمم ــد رض ــا آل اس ــن يف مدين ــة الناظمي ــة ع ــا 2193ه ــ ، 2839 /وه ــو أح ــد أع ــال األس ــر املعروف ــة (آل
اسن) ،وهـو جنـل الشـيخ عبـد احلسـن آل اسـن ،والـ ي كـان أحـد مراجـ التقليـد ،حـاز علـ درجـة الفقاهـ يف ال الثـن عمـره ،و
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العدد10 :

وابلــرغم مــن ان الســيد حممــد حممــد صــاد الصــدر قــد حصــل عل ـ درجــة االجتهــاد واالفتــاء يف ســن
مبنـر مــن قبـل خــري علمــاء الـدين يف النجــف األشـر يف النصــف ال ــاين مـن القــرن العشـرين ،إال انـ اثــر
السنوت عل االجتهاد وذلـك لسـببن اوومـا :ان السـيد حممـد الصـدر م يفنـر يومـا ان ينـون مرجعـا او
زعيما للحوز العلمية ،بل ان كان ي قضي وقت يف العباد والتدريس طالبـا للعلـم مـن جهـة و مدرسـا للعلـم
من جهة اخرى ،أي كان هدف الوحيد هو خدمة الدين وامل ه وطاعة هللا ،سبحان وتعاىل.
أما السب ال اين :فنان يرى يف االمـر تنازعـا دنيـوا علـ املرجعيـة فعليـ ان ينـتم هـ ا االمـر وم يهـتم
بنشره رغم االجاز الي حصل عليها من افاضل زعماء احلوز الدينية يف النجف األشر ان اك(.)4
وهنــاك دليــل ملمــول عل ـ اجتهــاد الســيد حممــد الصــدر ،حي ـ ان ـ قبــل ســنة  2931اصــدر اجل ـ ء
واملوسوعة فيها من سعة االف وقو االستدالل ما قد
االول من موسوعت القيمة حول االما احلجة
تنون قرينة عل اجتهاد مؤلفها(.)3
وقــد كتبهــا قبــل ســنة العشـرين مــن عمــره وهــي مؤلفــة مــن ســتة اجـ اء اربعــة فيهــا مطبوعــة ومطروحــة يف
املنتبات و اثنان خمطوطة ابقية يف داره بعد استشهاده(.)8
و كت ك لك اشعة عل اصول الدين ،و كتاب (ن رات اسالمية يف حقو االنسان) و في مناقشة
لنبــار فالســفة الغــرب يف العصــور الوســط ومــا بعــدها م ــل جــون لــوك( )9صــاح الن ريــة احلســية والــي
اعتمدهتا املاركسية( )21وكـ لك جـان جـاك روسـو ( )22وكتابـ العقـد االجتمـاعي والـ ي اكـد فيـ علـ (ان
االنسان يولد حرا لنن مقيدا ابالغالل يف كل منان)(.)21

تتلم عل يدي أبن أختـ السـيد حممـد ابقـر الصـدر ،تـرأل مجاعـة العلمـاء للوقـو أمـا االحنـرا العقائـدي يف ارمسـينات مـن القـرن
املاضي ،ل العديد من املؤلفات منها (بلغة الراغبن يف فق آل اسن) ،و احلاشية عـى العـرو الـوثق  ،و غريهـا مـن املؤلفـات.تويف عـا
2731ه ــ ، 2951 /ودفــن يف النجــف األشــر  ،ومــن املعلــو أن مرجعيت ـ ت امنــت م ـ مرجعيــة أبــو احلســن األصــفهاين ،للم يــد مــن
املعلومات ،ين ر حممد حسن آل اسن ،عل هام العرو الوثق  ،ط ،2دار املعار  ،بغداد  ، 2936ص 51وما بعدها.
 - 5خمتار األسدي ،املصدر الساب  ،ص.18
 - 4املصدر نفس  ،ص.18
 - 3عبــال ال يــدي امليــاحي ،الســفري ارــامس ،اســتعراض حليــا ومرجعيــة االمــا الصــدر والعالقــة بــن احلــوز و اجلمــاهري ،ط،2
بريوت ، 1112 ،ص.51
 - 8املصدر نفس  ،ص.51
 - 9ولد جون لوك الفيلسو االننلي ي عا  ، 2971وكان يف طليعة من است رجوا النتائ الفلسفية للعلم احلدي  ،تويف عا
 ، 2316للم يد من املعلومات ين ر ،زكي جني حممود ،حيـا الفنـر يف العـام اجلديـد ،ط ،2منتبـة االننلومصـرية ،القـاهر  ،ب ت،
ص -24ص.23
 - 21حممد ابقر الصدر ،فلسفتنا ،ط ،2مطبعة ليل  ،طهران ، 1112 ،ط.52
 - 22ولــد جــان جــاك روســو عــا  2321يف فرنســا ،ويعــد مــن ابــرز النتــاب الفرنســين ااثر لعواطــف الشــع الفرنســي ضــد
لويس السادل عشر ،اصدر كتاب (العقد االجتماعي) ،ال ي اصدره سنة  ، 2341وكان اول من ااب ال ور وارروج عل احلنومـة،
تويف عا  ، 2338للم يد من املعلومات ين ر ،جلنة يف وزار الرتبية ،التاريخ احلدي  ،ط ،75مطبعة النـور االردن ، 2993 ،ص ص
9-8؛ خلي ــل عل ــي م ـراد و آخ ــرون ،دراس ــات يف الت ــاريخ االوري احل ــدي واملعاص ــر ،مديري ــة دار النت ـ للطباع ــة والنش ــر ،املوص ــل،
 ،2988ص.274
 - 21املصدر نفس  ،ص.274
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لقــد ابشــر احتـ بتــدريس الفقـ االســتداليل (ارــارج) اول مــر عــا  ، 2938وكانــت مــاد البحـ
ان اك من (امل تصر الناف ) وبعد فرت ابشر اثنية ابلقاء احباث العالية يف الفق و االصـول (احبـا ارـارج)
عــا (2621ه ـ ،)27() 2991 -واســتمر يف ذلــك مت ـ ا مــن مســجد الـرأل املالصـ للصــحن احليــدري
الشريف ،مدرسة وحصنا روحيا الن اقرب بقعة من جسد امري املؤمنن علي (.)26
واصدر موسوعة االما املهدي
ب ل الصدر ال اين جهودا كبري يف حبوث عن اإلما املهدي
()25
كمــا ذكــر ذلــك ســابقا وال ـ ي قــال عنهــا الشــهيد األول حممــد ابقــر الصــدر (( :وسأقتصــر عل ـ ه ـ ا
املوج من االفنار اتركا التوس فيها وما يرتبط فيها من تفاصـيل إىل النتـاب القـيم الـ ي أمامنـا فـأ بـن
وضـعها أحـد اوالد وتالمـ تنا االعـ اء وهــو العالمـة البحاثــة
يـدي موسـوعة جليلــة يف األمـا املهــدي
الســيد حممــد الصــدر حف ـ هللا تعــاىل وهــي موســوعة م يســب وــا ن ــري يف اتريــخ التصــنيف الشــيعي حــول
يف احاطتهـا و ووـا لقضـية االمـا املهـدي املنت ـر مـن كـل جوانبهـا ،و فيهـا مـن سـعة
اإلمـا املهـدي
االفـ وطــول الــنفس العلمــي واســتيعاب الن ــري مــن النلمــات و اللفتــات ممــا يعــرب عــن اجلهــود اجلليلــة الــي
ب وا املؤلف يف اجناز ه ه املوسوعة الفريد واين اشعر ابلسعاد مبا لأله ه ه املوسوعة من فرا وتعرب عن
مـن فضــل ونباهــة واملعيـة واســأل هللا املــوىل -سـبحان وتعــاىل -ان يقــر عيـين بـ ويـريين فيـ علمــا مــن اعــال
الدين))(.)24
المبحث االول :دوره في االنتفاضة الشعبانية عام 9119م
لع ـ الس ــيد الص ــدر ال ــاين دورا مهم ــا يف قي ــاد االنتفاض ــة الش ــعبانية ع ــا  ، 2992وي ـ كر الش ــيخ
اليعقــوي قــائال (()23يف لايــة عــا  ، 2988اخنــرط الســيد الصــدر ال ــاين يف احليــا احلوزويــة واالجتماعيــة،
وبــدا بتــدريس ســطح النفايــة يف جامعــة النجــف الدينيــة عل ـ امــل ان تنــون حلقــة الــدرل ن ـوا البح ـ
ارارج ال ي يعقده بعدئ  ،وامتّ اجل ء االول من النفاية مث اعاقت احـدا عـا  ، 2992وتفرقـت حلقتـ
الدراسية ،فاعتقل قسم من طلبت وهرب السيد عالء جنل السـيد حممـد كالنـرت إىل خـارج العـرا  ،وهـ ا مـا
عت من السيد الصدر ال اين نفس ) ويضيف الشيخ اليعقوي قائال (يف ه ه املرحلة بدا بتاليف كتاب ما
وراء الفقـ حيـ طلـ مــين كتابــة حبـ (الراضـيات والفقـ ) ،فنتبتـ وظــل امل طــوط عنــده إىل ان طبعـ
اب ي بعد سنن عديد )(.)28
 - 27عـادل رؤو  ،حممــد حممــد صــاد الصــدر ،مرجعيــة امليــدان ،مشــروع التغيــريي و واقـ االغتيــال ،املركـ العراقــي لالعــال و
الدراسات ،ط ،8دمش  ، 1115 ،ص.35
 - 26ص ـ ــحيفة الوف ـ ــا اإلس ـ ــالمي ،ص ـ ــور م ـ ــن حي ـ ــا األم ـ ــا الش ـ ــهيد الس ـ ــيد حمم ـ ــد الص ـ ــدر ،الع ـ ــدد  ،223الص ـ ــادر بت ـ ــاريخ
. 2999/1/17
 - 25اجملموعة الناملة ملؤلفات السيد حممد ابقر الصدر،ج،22دار التعار للمطبوعات،قم املقدسة،ب ت،ص ص.45-46
 - 24ع ــادل رؤو ،املص ــدر الس ــاب  ،ص35؛اجملموع ــة النامل ــة ملؤلف ــات الس ــيد حمم ــد ابق ــر الص ــدر ،ج ،22املص ــدر الس ــاب ،
ص.45
 - 23الشــيخ حممــد اليعقــوي ،الشــهيد الصــدر ال ــاين كمــا أعرف ـ  ،مؤسســة بقيــة هللا لنشــر العلــو اإلســالمية ،النجــف األشــر ،
2616هـ .ص 34وما بعدها.
 - 28املصدر نفس  ،ص.34
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العدد10 :

ويض ــيف الش ــيخ اليعق ــوي ق ــائال (وق ــال يل الس ــيد الص ــدر ان ـ ع ــاود اقام ــة الص ــال مجاع ــة يف الروض ــة
احليدرية الشريفة بعد انقطاع عنها لعقد من ال مـان وكـان قـد شـغل املنـان يف تلـك الفـرت أحـد ااسـوبن
عل الن ا الساب  ،فمان األخري حبجة ان ه ا املنان مناين من ثال سنن فارسل إلي السيد ان ه ا
منـان االســر منـ مخســن سـنة فحــاول ذلـك الرجــل االحيـاء إىل الســيد الصـدر ال ــاين ابنـين قــد اضـرك مــن
جهــة الســلطة لنــن الســيد ثبــت عل ـ موقف ـ حب ـ وظــل حمتف ــا ابملنــان))((( .)19وخــالل أا القصــف
االمرينــي وحلفائ ـ ال ـ ي امتــد مــن ليلــة  2992/2/23حــىت  ، 2992/1/18كــان الوض ـ االمــين يف
العرا متسببا خالل قصف احللفاء للعرا فيما ا وه (بعاصفة الصحراء)( )20هبد معلن هو حترير دولة
النويـت مـن سـيطر القـوات العراقيـة ،ويف االا االخـري كنــا ال نشـعر بوجـود يـ كر للن ـا  ،نعـم يف بعــض
احلاالت الطارئة كان يع ز الن ا قبضت او يـوحي بـ لك علـ االقـل وعنـدما اعلـن احللفـاء ايقـا احلـرب
يو ارميس  ، 2992/1/18ومن حين سرت يف اوساط الشع اخبار عن انطال م اهرات معارضة
للسلطة و النـال بـن مصـد ومنـ ب ،الن الرعـ الـ ي زرعـ الن ـا يف قلـوب الشـع مـازال موجـودا
نتيجــة العمال ـ الشــنيعة وبطش ـ الشــديد ،واعلــن ان موعــدها يــو اجلمعــة  ،)21( 2992/7/2مث اجلــت
بسب انشغال النال ب ار النصف من شعبان إىل مرقد اي عبد هللا احلسن (علي السال ) الي صادفت
ليلة السبت وكانت كربالء مشتعلة ابلعواطف ال ورية املتاججـة ،وسـاهم يف تصـعيدها وجـود السـيد ارـوئي
نفس يف ال ار ال ي م يسـتطي الوصـول إىل احلـر الشـريف بسـب االزدحـا و اجتمـاع النـال السـتقبال
بعــد ان علم ـوا بوجــوده بن ـربالء ،فــاكتف ابل ـ ار مــن ســيارت خــارج الصــحن الش ـريف لنــن ال ـ وار هتف ـوا
بشعارات ضد الن ا الساب  ،واعلنوا والئهم للحـوز الشـريفة وبـدات املواجهـات بـن رجـال االمـن والـ وار
واعتقلـ ــت السـ ــلطات االمنيـ ــة عـ ــددا مـ ــن املت ـ ــاهرين املنـ ــددين بسياسـ ــة القم ـ ـ والعـ ــدوان الـ ــي ينتهجهـ ــا
الن ا "(.)22
ويسرتســل يف حدي ـ الشــيخ اليعقــوي قــائال"وقــد ســبقت مدينــة البصــر يف حصــول االنتفاضــة حي ـ
حص ــلت مواجه ــات مس ــلحة ب ــدأها اجل ــي املنس ــح م ــن النوي ــت ،والـ ـ ي جن ــا ابعجوب ــة م ــن قص ــف
الطــائرات االمرينيــة وحليفاهتــا حي ـ اعلنــت القيــاد العراقيــة االنســحاب مــن طــر واحــد قبــل ان يعلــن
احللفــاء وفقــا الطــال النــار ،وحــن دخــول النــاجن مــن هــؤالء إىل مدينــة البصــر حصــل ارابك وفوض ـ
فـارادت القـوات املرتبطــة يف البصــر و قـوات االمــن و اجلــي الشــعيب الــي تــداف عــن الن ــا الســيطر علـ
املوقــف املتــدهور فحصــل اشــتباك مســلح حــىت ابالســلحة ال قيلــة بــن الط ـرفن وامتــدت إىل مــدن البصــر
االخرى وقصباهتا".

 - 29املصدر نفس  ،ص.34
 - 11اسم اطلق االمرينان عل حرهبم ضد العرا حبجة حترير النويت.
 - 12الشيخ حممد اليعقوي ،السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف  ،ص.81
 - 11املصدر نفس  ،ص.18
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امــا النجــف فقــد انطلقــت امل ــاهرات فعــال ظهــر يــو االحــد  2992/7/7املصــاد  /24شــعبان/
2622ه ـ( ، )23وم ينــن الشــع مســلحا بشــنل معتــد بـ إال ان معاقــل الســلطة يف مركـ املدينــة كمديريــة
الش ــرطة وبع ــض مراك ه ــا ومقـ ـرات احل ـ ب س ــرعان م ــا هت ــاوت ام ــا تض ــحيات الش ــع  ،فغ ــنم اجملاه ــدون
اسلحتهم مث اخت وا الصحن احليدري الشريف مقرا للقياد  ،ويف يو االثنن .)24( 2992/7/6
 ،ويتقد املوك
انطلقت مجاهري الشع مبوك حسيين يردد شعارات الوالء وال أر ألهل البيت
جمموعة من املسلحن و قد اعتل لبعضهم سيار اطفاء ،واتب املوك سريه عل شارع النوفة ال ي تق
اك ـر مراكـ الســلطة كمديريــة االمـن ومقــر قيــاد اجلــي الشــعيب و مقـرات ادار اااف ــة مـ بعــض جيــوب
املقاومــة الفـراد احلـ ب الـ ين حتصــنوا يف بعــض االحيــان االبنيــة ملقاومــة زحــف ابنــاء الشــع  ،واخـ ال ـوار
يطهــرون املوق ـ تلــو االخــر حــىت لــت الســيطر عليهــا مجيعــا عصــر ذلــك اليــو  ،فعــاد ال ـوار إىل الصــحن
احليدري الشريف ليحتف وا ابلنصر وختلي املدينة من رجال الن ا (.)25
اما عن االنتفاضة فلم ينن خمططا وا وملستقبلها وم تنن وا قياد ت كر فنان من الطبيعي ان يلتجا
زعماء احلركة اجلماهريية إىل علماء الدين وظنوا الم سيستقبلولم ابل هور ملا حققوه من نصر ،لنـن االمـر
كان ابلعنس فقد قوبلوا حبس ما نقل يل السيد الصدر ال اين ابالعراض واجلفو و االستهجان ولتقريـ
عل ه ه التصرفات( ،)26واختف ك ري من ائمة اجلماعة يف بيوهتم و م يب احد منهم مستمرا عل صال
اجلماعــة إال الســيد حممــد حممــد صــاد الصــدر فيمــا اعلــم ،حي ـ كــان يقــيم صــال املغــرب والعشــاء يف
الروضة العلويـة الشـريفة وصـال ال هـر والعصـر يف مسـجد اونـدي ،وسـارع إىل اصـدار بيـان يـدعو فيـ إىل
نصر ال ور اإلسالمية املباركة يف العرا  ،وكان السيد الصدر ال اين هو اول رجل دين يف النجف االشر
يؤيد ال ور ويدعو إىل نصر ال وار ،واول رجل دين يبق حماف ا عل صال اجلماعة ويدعو يف كـل صـال
املصــلن إىل مســاعد ال ـوار ابلســال واملــال واالنفــس( ،)27مث بعــد ذلــك اصــدر الســيد الســب واري بيــا
محاسيا( ، )28اما السيد اروئي فقد كان متحف ا يدعو إىل احلفـاظ علـ الن ـا االجتمـاعي العـا وصـيانة
ممتلنــات الشــع وعــد ارتنــاب خمالفــات للشــرع املقــدل ونشــرت البيــا ت مجيعــا يف الع ـدد االول مــن
الصحيفة الي اصدرهتا قياد االنتفاضة واستمرت اربعة او مخسة اعداد وكنـت احـتفظ هبـا اال انـين اتلفتهـا
حينما اقتحمت قوات الن ا بيوتنا للتفتـي )( .)29ويسـتمر الشـيخ اليعقـوي يف كتابـ قـائال (وبعـد يـو أو
اك ــر ارســل إيل احــة الســيد الصــدر ال ــاين ســيار مــن تلــك الــي غنمهــا ال ـوار مــن املؤسســات احلنوميــة

 - 17املصدر نفس  ،ص.81
 - 16املصدر نفس  ،ص.86
 - 15املصدر نفس  ،ص.86
 - 14املصدر نفس  ،ص.85
 - 13املصدر نفس  ،ص.84
 - 18املصدر نفس  ،ص.84
 - 19املصدر نفس  ،ص.83
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وفيهــا ولــده الســيد مؤمــل واال زيــد البغــدادي( )30يــدعوين لالجتمــاع بـ فـ ه فــورا والتقيــت بـ يف داره
وقال ان ال ي دعاين إىل ه ا اللقاء امران:
احــدتا :ضــرور تعيــن قائــد مــدين أو عل ـ االقــل سياســي لل ــور وال مينــن ان تبق ـ االمــور بــال ق ـرار
سياسي بعد استقرار الوض العسنري وال مينن ان نصرب حىت ايت قائ خد لل ور من ارارج.
اثنيهما :ضرور االتصال ابيران وطلـ النجـد والسـال وحـول االمـر االول فقـد رشـح اال االسـتاذ
حممـد عبــد الســاعدي( )31لـ لك املنصـ ولننـ اعتـ ر مــن قبــول ذلـك وكــان الســيد متوقعـا لـ لك فــامرين
بتـويل املنصـ يف حـال رفـض االسـتاذ حممـد ذلــك ،فابلغـت السـيد ابرـرب وقلـت لـ ان ارطـو االوىل هــي
التعر عل العناصر الرئيسية يف االنتفاضة ودراسة ان كان ابالمنان التأثري فيهم هب ا االُاه وذهبت إىل
الصـحن الشـريف واطلعــت علـ الوضـ عــن ك ـ فوجــدت ان فرصــة السـيد يف ممارســة دور قيــادي بعيــد
فقد كان االُاه العا حنو السـيد ارـوئي وال مينـن ُـاوزه وحتييـده ،واصـبح القـرار فعـال بيـد منتـ السـيد
اروئي( )32واخبـرت السيد الصدر ال اين ب لك وقلت ل ابختصـار ان دور العلمـاء يتســم ابحلـ ر الشـديد
ابنت ار اجنالء املوقف ،قال ومن الـ ي جيلـي املوقـفق! الـيس العلمـاء هـم الـ ين يقومـون بتسـيري االمـور و
قيادهتــا حنــو وجهتهــا الصــحيحة ولــيس دورهــم التفــرج وارــو علـ انفســهم مــن االنتقــا يف حــال فشــلت
االنتفاضة(.)33
ويف احــد االا م حيضــر الســيد إىل صــال اجلماعــة يف الروضــة احليدريــة و ســالت يف اليــو التــايل عــن
السب يف عد حضوره صـال اجلماعـة ،فقـال ان السـيد ارـوئي دعـا جمموعـة مـن العلمـاء وفضـالء احلـوز
لي ربهم بع م عن تشنيل جلنة الدار شؤون اجملتم يف ه ا الوض املتاز ودار النقاش ست ساعات وقد
اقــرت ان ينــون الســيد حممــد حممــد صــاد الصــدر مــنهم ،فرفضــت ذلــك النــين علمــت ان ه ـ ه اللجنــة
سي نون دورها هامشيا ،وامنا االمر بيد منت السيد اروئي واملتنف ين في وبعض ابنائ (.)34
وملــا بــدات ق ـوات احل ــرل اجلمهــوري ابل حــف إىل ك ـربالء وحماص ـرهتا دي منــادي اجلهــاد مــن اذاع ــة
االنتفاض ــة و مقره ــا الص ــحن احلي ــدري الشـ ـريف علـ ـ املق ــاتلن التوجـ ـ إىل كـ ـربالء النقاذه ــا م ــن احل ــرل
اجلمهوري ،انطل اال اجملاهدين من النجف ابسلحتهم من خمتلف الصنو مبا فيها ال قيلة وقد غنموها
م ــن قـ ـوات الق ــدل التابع ــة للح ــرل اجلمه ــوري ال ــي كان ــت مرابط ــة ح ــول مدين ــة النج ــف ،وخرج ــت مـ ـ
 - 71وهــو احــد طــالب الســيد الصــدر ال ــاين ومــن املق ـربن ل ـ  ،وقــد شــارك الســيد يف قيــاد االنتفاضــة وبقــي مالزمــا ل ـ حــىت
استشهاده.
االهليـة،
 - 72يقول الشيخ اليعقوي ،عرفت االستاذ الساعدي عا  ، 2936عنـدما كنـت طالبـا يف مدرسـة اإلمـا اجلـواد
والي كانت من املؤسسات الشيعية الي ختط بتاييد السيد الشهيد حممد ابقر الصدر ،وكانت شقيقت بنت اودى مشرفة عل مدرسة
اال  ،وكان االستاذ حممد مشرفا عاما عل املدارل ،وقد اصدر عد كت وهو الي ال طالبـا يف كليـة القـانون يف منتصـف السـتينات
من القرن املاضي ،ومنها كتاب (اإلسال ومعركة املصري اإلنساين) ،وبعد فرا عد سنن وجدتـ قاضـيا انمـة االحـوال الش صـية يف
النجف ،واستمرت عالقتنا ومن مث تعر عل السيد الصدر ال اين واخ يرتدد عل داره ضمن مقلدي .
 - 71الشيخ حممد اليعقوي ،السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف  ،ص.89
 - 77املصدر نفس  ،ص.91
 - 76املصدر نفس  ،ص.91
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اجملاهــدين ا والشــيخ قاســم الطــائي وهــو احــد طلبــة الســيد الصــدر ال ــاين ،وعنــدما وصــلت كـربالء وجــد
الشوارع فارغة اال من املقاتلن ،اما سنالا فقد ن حوا حنو النجف االشر مشـيا علـ االقـدا  ،و عنـدما
رجعـت إىل النجــف بعــد ايصــال املقــاتلن إىل كـربالء ،توجهــت إىل دار الســيد حممــد حممــد صــاد الصــدر
فقال يل اكت مقـاال محاسـيا بعنـوان (حـي علـ اجلهـاد ايهـا العرقيـون) إىل صـحيفة ال ـور  ،و عـت بعـض
فقرات ـ تتل ـ مــن االذاعــة املنطلقــة مــن الصــحن الش ـريف( .)35وملــا شــعر بعــض زعمــاء اجملاهــدين ان ال ــور
بـدات تضــمحل وتتميّـ يف ظــل هـ ه القيـاد الدينيــة ارائفــة مـن فشــل ال ــور  ،والـ ين م يفنــروا يف توســي
ال ور إىل بقية اااف ات وال حف حنو بغداد وتـدعيمها احسـوا ابحلاجـة إىل قيـاد (حركيـة) جديـد ُتمـ
الشــهيد الصــدر
فيهــا صــفات الــوعي والشــجاعة واحلـ والرصــيد االجتمــاعي فوجــدوها متم لــة يف شـ
ال اين ،فعرضوا علي االمر فواف  ،ولنن بعد فوات االوان(.)36
ه ا وقد بدات قوات احلـرل اجلمهـوري ابل حـف حنـو مدينـة النجـف وبـدا قصـف مـدفعي بعيـد يطـول
احيا البيوت املتطرفة يف ال شر املدينة ابُاه م ل احلدود بن النجف واحللة وكربالء .حي عربت
القـوات لــر الف ـرات جنــوي مدنيــة النفــل ،وكــان ذلــك بعــد ظهــر يــو ال ـ الاثء  ، 2992/7/21ويف يــو
االربعــاء التــايل كانــت اص ـوات ق ـ ائف املدفعيــة والــدابابت تســم يف ارجــاء املدينــة لنــن دون ان يطاو ــا
والشـ ــارع العـ ــا حتـ ــد عـ ــن معـ ــارك ابالسـ ــلحة ال قيلـ ــة وتراج ـ ـ ق ـ ـوات احلـ ــرل اجلمهـ ــوري ال احفـ ــة عل ـ ـ
النجف( ،)37اقول يف ذلك اليـو ( ،)38صـليت ال هـر والعصـر خلـف احـة السـيد الصـدرال اين يف جـام
اوندي وبعد انتهاء الصال احيط حبماية من فة من رجال مسلحن وصيحات التنبري و التهليل والصال
عل حممد وال حممد ،و مئات ال وار حتيط ابلسيد الصدر ال اين وهي تنادي (عاش عاش عاش الصدرهو
ال عيم القائد) ،حىت دخول احلر الشريف ،وم ي االنتفاضة يطل كلمات الرتحي (اهال ابل عيم اجملاهد
احة اية هللا الع يم السيد حممد حممد صاد الصدر) و كنت ضمن اجملموعة الي رافقت بـعد ان صليت
خلف ـ و لنــن مــن دون ان اعلــم بســر ه ـ ا التغيــري ال ـ ي حصــل اليــو لــدى ق ــاد ال ــور و ال ـوار ،وصــعد
الس ــيد إىل س ــطح (الالنيش ـواتيةال)( )39املواجه ــة لب ــاب القبل ــة والن ــال ُتم ـ يف الص ــحن الش ـريف وه ــم
يقابلون ابوتافات ،والق السيد الصدر ال اين كلمة ارُالية خمتصر ح فيها علـ نصر ال ور اإلسالمية
املباركة ودعمها واملشاركة فيها لعل هللا سـبحان يـرحم هـ ا اجملتمـ وينشـر لـواء اإلسـال يف ربـوع هـ ا البلـد
املقدل.
مث نـ ل الســيد وركـ الســيار (شــوفرليت -جــي ا ســي) وصــعدت معـ واكتضــت الســيار ابملســلحن
واوصلنا السيد إىل داره ،و بقي العشرات من املسلحن حلماية السيد وهو يف داره ،وكان السيد قـد امـرين
بتشــنيل جلنــة لقيــاد االنتفاضــة و ينــون هــو علـ راســها ،ويف صــبا اليــو التــايل وا مهــتم بتنفيـ االمــر
 - 75املصدر نفس ،ص.97
 - 74املصدر نفس  ،ص.97
 - 73املصدر نفس  ،ص.96
 - 78احلدي الزال للشيخ حممد اليعقوي ،يف كتاب السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف  ،ص.96
 - 79منان لوض اح ية ال وار قبل دخووم إىل احلر الشريف.
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فاســت رت هللا تعــاىل يف ان اقصــد احــدهم فنانــت النتيجــة غــري جيــد و م اكــن اعلــم ان الســر يف ذلــك
اعتقال السيد الشهيد الصدر ووأد القياد اجلديد يف مهدها ،فقد دخـل اجلـي مدينـة النجـف مـن جهـة
ال الشر يو ارميس  ،)40( 2992/7/26واسرتج املراك الرئيسية علـ شـارع النوفـة و وصـل إىل
جامعــة النجــف الدينيــة حي ـ كــان الســيد وعائلت ـ م ـ الســيد حممــد كالنــرت وعائلت ـ وبعــض طلبــة اجلامعــة
خيتفــون يف ســرداب حتاشــيا للقصــف ،واعتقل ـوا مجيعــا وســيقوا إىل منطقــة الرض ـوانية يف الض ـواحي الشــمالية
الغربيــة لبغــداد حي ـ خصصــت االحت ـواء (املعارضــة)( ،)41وكــان وفــد الســيد ومــن مع ـ اول الــداخلن إىل
املعســنر امل ص ـ العتقــال القــادمن مــن النجــف ،امــا املعســنر املعــد الهــايل ك ـربالء فقــد كــان يغ ـ
ابملعتقلــن -هنـ ا نقــل يل الســيد الصــدر ال ــاين ،وفوجئــت ظهــر ارمــيس وان اســتم إىل الراديــو ابملـ اع
جيــري لقــاءا م ـ الســيد الصــدر و توقعــت ان لق ــاء قــد اعلنــوه للتموي ـ عل ـ اجملاهــدين ال ـ ين ال ي ال ــون
يقــاومون حــول بيــت الســيد ارــوئي ،وملــا انصــت إلي ـ جيــدا وجدت ـ جديــدا فعــال وي ـ كر احــدا البارحــة
(ظهر االربعاء) و يسال امل ي عنها ،وم تنت املقاومة إال يو االحد  ، 2992/7/23بعد هتديد السلطة
ابست دا االسلحة السامة(.)42
امـا الســيد فقــد اخــربين ،انـ اجــرى اللقــاء التلف يـوين معـ وهــو بــن جمموعــة مـن الضــباط بعضــهم برتـ
عاليــة مث حققـوا معـ وســجلوا بيــا ت ك ــري واملـوا صــحائف عديــد  .وبعــد مخســة عشــر يومــا اطلـ سـرا
السيد الصدر ال اين))(.)43
المبحث الثاني :دور السييد محميد محميد صيادق الصيدر فيي إقامية صيالة
الجمعة
يف بلد م ل العرا حمنو بن ا (دكتاتوري) ويل ،كان وال زال أي ُم مي ـل مشـنلة مـن املشـاكل
النب ــري يف ن ــر الن ــا الس ــاب  ،الله ــم إال التجمع ــات ال ــي يعم ــل ه ــو علـ ـ تن يمه ــا وتعبئته ــا الهدافـ ـ
السياسية اراصة ،اما التجمعات الدينية فقد كانت ت ري حساسية اكرب لدى السلطة ،ال بس ان الطاب
االبــرز ال ـ ي مي ـ املواجه ــة السياســية الداخليــة ك ــان طابعــا إســالميا ،وان اجه ـ الســلطة اســتنف ت ك ــل
احتياطه ــا الت ـ ــويفي واالمـ ــين ازاء عناصـ ــر ال ـ ــاهر الدينيـ ــة يف الع ـ ـرا  ،و ابالخ ـ ـ بعـ ــد انتصـ ــار ال ـ ــور
اإلسالمية يف ايران وخو الن ا الساب مـن الشـيعة يف العـرا ابلقيـا ب ـور مسـلحة بقيـاد رجـال الـدين
واقامة دولة إسالمية يف العرا عل غرار ما حصل يف ايـران ،فنانـت السـلطة لنـ أي ُمـ ديـين حيصـل
يف الداخل( ،)44و ما يفسر خو السلطة من ه ه التجمعات هـو اسـتنفارها الـدوري التقليـدي يف شـهر
وتطوي املدن املقدسـة (كـربالء -النجـف -الناظميـة)،
حمر احلرا  ،ذكرى استشهاد اإلما احلسن
 - 61الشيخ حممد اليعقوي ،السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف  ،ص.98
 - 62املصدر نفس  ،ص.98
 - 61املصدر نفس  ،ص.211
 - 67املصدر نفس  ،ص.212
 - 66عادل رؤو  ،مرجعية امليدان ،ص .261
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ابل ــدابابت واالس ــلحة ال قيل ــة خوف ــا م ــن حت ــول ه ـ ـ ه التجمع ــات إىل م ــاهرات احتجاجي ــة ذات ط ــاب
سياسي(.)45
وانطالقــا مــن هـ ا الواقـ الـ ي حنــم مواجهــة الســلطة للشــارع العراقــي يف عواطفـ وميولـ اإلســالمية،
مينن فهم ابعاد ظاهر صال اجلمعة الي اقامها السيد حممد حممد صاد الصدر ،اذ يبدو للوهلة األوىل،
ان جمرد تصور اقامة م ل ه ه الصال قبل حصووا يف ظل ن ا م ل الن ا الساب يف العرا  ،كان السيد
الص ــدر ال ــاين اك ــري الن ــال دراي ــة بـ ـ وابس ــاليب ال ــي يعرفه ــا الن ــال ،وال ــي ال يعرفول ــا ،ين ــاد ين ــون امـ ـرا
مستحيال ،حىت لو ضمنت السلطة علـ سـبيل الفـرض ضـوابط و حـدود هـ ه الصـال مسـبقا ،و وضـعها
حتت السيطر واملراقبة الدائمة ،اذ ان أي ُم حتت الشعار الديين يف العرا سينون مشروعا مؤجال ضد
ه ه السلطة( . )46وبعد كل ما مر ابلعرا من احـدا سياسـية داخليـة اوصـلت هـ ه السـلطة إىل وضـو
ابن مع م شرائح الشع العراقي هي شرائح رافضة لسياستها وتعرضت الضـطهادها وقمعهـا بشـنل رمبـا
يفو الوصف والتصدي ملن هو غري عراقـي السـيما وان هـ ه الصـال اقيمـت بعـد انتفاضـة شـعبان -اذار
 ، 2992الــي م لــت اســتفتاءا شــعبيا ال نقــاش في ـ والجــدل عل ـ غض ـ الشــارع العراقــي ضــد الســلطة
السياسية الي تتحنم ب  ،وهي انتفاضة سقطت فيها ارب عشر حماف ة عراقية بيد ال ـوار مـن جممـوع ـان
عشر حماف ة ،جمموع حماف ات العرا (.)47
وعل ه ا االسال ال مينن من الناحية الن رية فهـم حصـول صـال اجلمعـة الـي اقامهـا السـيد الصـدر
ال اين ،وف أي تفسري خارج براعت وشجاعت حىت لو بدات هـ ه الصـال حمـدود مث تطـورت وتصـاعدت
شيئا فشيئا ،فالسـلطة حمنومـة كمـا اشـر إىل عقـد عـد ثقـة هائلـة ابلشـارع العراقـي ،هـ ا اوال ،واثنيـا فـان
حســاابت ه ـ ه الســلطة للســما ابقامتهــا او عــد التعــرض وــا ،هــي األخــرى خضــعت (لــدهاء) الســيد
الصدر ال اين ،ال ي استطاع ان يؤسسه ا ويعطيها الصفة الطبيعية الي ال تتعارض م اهدا السـلطة يف
البداية ،ومن مث ينقلها إىل عامل اآلخر ،وداللتها االخرى الي ال تعيها السلطة فالسيد حممد حممد صاد
الصدر يعلم لاما ومن خالل اصـراره علـ قيامهـا ،بعـد ان عارضـتها السـلطة وامراتـ ابالمتنـاع عنهـا ،كـان
السيد الصدر ال اين يعلم ان ه ه الصال تعين-:
اوال :ان صــال اجلمعــة هــي فريضــة عباديــة – سياســية – اجتماعيــة ،وتعتــرب مــن الفـرائض الــي تشــنل
املن ومــة املفاهيميــة لإلســال السياســي ،ومــا مينــن ان تقــو ب ـ ه ـ ه الفريضــة مــن ادوار كــربى يف مســار
املواجهة الي خيوضها اإلسال م اعدائ وهي فريضة وان تعددت االسباب يف تعطيلها لدى الشيعة ،إال
ان املضمون السياسي وا كان يف مقدمة اسباب التعطيل ه ه ،ف ـرج السـيد الصـدر ال ـاين يف اول صـال
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مجعــة يقيمهــا مرتــدا النف ـن وامــر الع ـراقين ابلتوج ـ إىل مســجد النوفــة قــائال (مــن ال ميلــك ســيار  ،اوال
حيصل عليها فلريك دابة او ايت مشيا عل االقدا )(.)48
اثنيــا :ان صــال اجلمعــة ليســت مناســبة ســنوية او شــهرية ،امنــا تقــا اســبوعيا ،وه ـ ه االقامــة الدوريــة
املتقاربة وا تعطيها بعدا اتثريا اكرب يف تراكم الوعي السياسي لداللتها ،وهي اجراء مفتو ومتواصل لضخ
وتـ ـراكم الدالل ــة السياس ــية يف ال ــوعي اجلمع ــي لألم ــة ،وه ــي تفص ــيل متواص ــل ،واحض ــار دائ ــم لل ط ــاب
اإلسـالمي والـوعي اإلسـالمي يف الســاحة العراقيـة ولـ ا فالــا هبـ ه الصـفة التنراريــة -ال منيـة ستشـنل حمــور
املواجهة ،وحمور االصرار عل اقامتها ،دون غريها من االمور الي ال ترتقي التيتها ودورها .وهـ ا مـا دعـا
الســيد الصــدر ال ــاين إىل رفــض ارضــوع الوامــر الســلطة ابالمتنــاع عــن اقامتهــا الن ـ يعلــم ان ايقافهــا يعــين
ايقا شب كلي للمسري اإلسالمية املندفعة الفاعلة يف العرا الي اسسها يف جيلها ال ال  ،جيل ما بعد
انتفاضة شعبان -اذار .)49( 2992
وقد اكد السيد الصدر ال اين يف اجلان التوعوي قائال ((ان من فوائد صال اجلمعة هو الوعي الديين
الـ ي حصــل يف احلــوز واجملتمـ ومنهــا عــر النــال ان عــددا ك ـريا مــن احلــوزوين غــري مــا كــانوا يتصــورون،
وفهــم النــال ان االســلوب القــد عنــد بعــض احلــوزوين قــائم علـ القصــور والتعقيــد حيـ ورد انـ اذا ك ــر
الفساد يف اجملتم فعل العام ان ي هر علم  ،وإال فعلي لعنة هللا ولنن الواق ال ي يعيش بعض املنتسبن
إىل احلوز العلمية غري ذلك حي قال بعضهم عند امور اربعة فقط ،االست ار والدرل وصال اجلماعة
وقــبض احلقــو واتهــا يف ن ــرهم قــبض احلقــو الــي جي ـ ان تصــر لقضــاء حاجــة ااتــاجن ،ولنــنهم
اليصرفولا ك لك إال قليال منها))(.)50
(ان صال اجلمعة الي اخ يؤمها السيد الصدر ال اين ،اخ ت تتطور حبي اصبحت املتنفس الوحيد
للنلمة الدينية و املوع ة اإلسالمية وصوال إىل كسر طو السـنوت و الـتنلم ابسـلوب املعـارض ،ملـا فيـ
الن ري من النقد للسلطة ،ومن ذلـك مطالبتـ مـوظفي الدولـة ابلتوبـة والعـود إىل اإلسـال احلقيقـي ،ويبـدو
ان املواجهة احلقيقية م بغداد ،كانت لدى دعوت إىل الصال يف  25شعبان (اتريخ والد اإلما املهدي
يف
) ،وك ــان متوقعـ ــا ُم ـ ـ مئ ــات االال مـ ــن الشـ ــيعة الع ـ ـراقين عن ــد ض ـ ـريح اإلمـ ــا احلسـ ــن
كربالء)(.)51
اثل ــا(( :ان ص ــال اجلمع ــة ل ــل ض ــمنا اجـ ـراءا تعب ــوا مهم ــا ،ان م ين ــن االه ــم ،م ــن ك ــل الف ـ ـرائض
اإلسـالمية ،ذات البعــد اجلمعـي السياســي -اإلسـالمي ،كموســم احلـ  ،ومسـريات الـرباء مــن املشــركن ،او
صــال اجلماعــة الــي ولــو كانــت حتق ـ البعــد التن ـراري -ال ـ مين وــا ،إال الــا ال حتق ـ البعــد التعبــوي ال ـ ي
 - 68جمل ــة الوس ــط ،ضـ ـربة وقائي ــة او مش ــروع فتن ــة ،اغتي ــال الص ــدر ،س ــبق حـ ـوار ه ــاتفي قات ــل ،الع ــدد ( ،)731يف  /2اذار/
. 2999
 - 69املصدر نفس .
 - 51صحيفة املوقف ،العدد ( )292يف  /6اذار. 2999 /
 - 52جملة الوسط ،العدد ( ،)731يف  /2اذار. 2999 /
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حتقق ـ صــال اجلمعــة ،ولقــد ُل ـ ه ـ ا البعــد التعبــوي بشــنل صــار يف صــال اجلمعــة الــي حصــلت يف
العرا  ،عل يد آية هللا الشهيد حممد صاد الصدر ،فهي سرعان ما حتولت إىل صال مليونية متصاعد
يف ارقامهــا العديــد بشــنل خطــري ،ولقــد اوجــد هـ ا اجلانـ التعبــوي احساســا ثــورا يف الوســط ،كالوســط
العراقي ،خيض للقمـ واالضـطهاد ومصـادر احلـرات السياسـية مـن الـداخل ،وخيضـ إىل حصـار ودورات
متواصلة من الدمار ارارجي ،ل لك وجدت مرجعية الصدر ال اين شعبية واسعة غري متوقعة ،خصوصا م
انتشار املد االسالمي النبري يف العرا حتت ظرو القهر واحلصار.
و بعــد اقامــة الســيد الصــدر ال ــاين صــال اجلمعــة يف مســجد (اإلمــا علــي ) يف النوفــة وخمتلــف
املدن العراقية ،وافتائ بوجوب ادائها عينـا ،و مطالبـة اجلمـاهري بعـد جـواز االكتفـاء مبتابعـة الصـال خلـف
التلفــاز ،ممــا ادى إىل تقــاطر املصــلن عل ـ ادائهــا مــن خمتلــف احنــاء الع ـرا  ،خصوصــا يف النجــف وك ـربالء
والناصرية والناظمية والديوانية وهو ما اف ع السلطات من حتول الصال إىل بؤر ثورية مينن ان تنفجـر يف
املستقبل)(.)52
رابعــا(( :وابالضــافة إىل الــدور السياســي والرتبــوي والتعبــوي ال ـ ي تنطــوي علي ـ صــال اجلمعــة ،فهــي
تؤدي دورا اخر ال يقل اتية عن هـ ه االدوار الـي تعتمـد يف اجنازهـا عليـ  ،وهـو دور العالقـة بـن املرجعيـة
واألمــة يف الع ـرا  ،وه ـ ا الــدور التواصــلي بــن املرجعيــة واألمــة ،رمبــا يــدخل يف صــميم املن ومــة املفاهيميــة
الدينية الي اعتمدها السيد حممد صاد الصدر ،و تلك الي انفرد هبا عن سواه من املراج واملتصدين يف
خطابـ الــديين والسياســي وهــو يقــول يف ه ـ ا اجلانـ (مــن فوائــد صــال اجلمعــة هــو االتصــال بــن اجملتم ـ
واحلوز العلمية))(.)53
وتضيف الصحيفة (ه ه الصـال الـي اصـر السـيد الصـدر ال ـاين علـ القيـا مهمـا كـان الـ من ،كانـت
ل ل جسرا تواصليا والتقائيا بن املرج واألمة من خالل لقاء دوري ويل عـا  ،ولـيس لقـاءا ش صـيا مـ
املرج ـ  ،قــد اليتســو للن ــري مــن النــال ال ـ ين م تــتح وــم ال ــرو االلتقــاء م ـ املرج ـ او الــم ال يعرفــون
آليات الوصول إلي  ،وابلتايل فالم يتواصلون مع عرب ادبيات وفتاواه فقط ،دون ان يعيشوا تصـورات وجهـا
لوج  ،ودون ان يعي تصوراهتم بصور مباشر  .ان ظروفا سياسية وغري سياسية قاهر ادت إىل اجياد منط
من العالقة اادود بن املرجعية و األمة ،و لقد ادى ه ا النمط إىل احنسـار يف التفاعـل ،أو إىل غمـوض
ح ــول دور املرج ـ و وظائفـ ـ ومهمات ـ  ،الس ــيما يف س ــاحة م ــل الس ــاحة العراقي ــة ،كان ــت اس ــباب انعـ ـ ال
املرجعية يف ظل قم السلطة وحماصرهتا ،وحب ها عن ذرائ الي اء املرجعية ،األمر ال ي انعنس سـلبا علـ
دور املسري اإلسالمية يف العرا وحجمها ونفوذها))(.)54
لقد ادرك السيد حممد حممد صاد الصـدر خطـور هـ ا اجلانـ بعيـدا عـن ارائـ يف مواصـفات املرجـ
وقناعات الفقهية والفنريـة ،وسـجل خروجـا علـ السـائد يف هـ ا االطـار ،واعلـن ن ـرا وعمليـا عـن ضـرور
 - 51جملة الوسط ،العدد ( ،)731يف  /2اذار. 2999 /
 - 57صحيفة املوقف ،العدد ( ،)292يف  /6اذار. 2999 /
 - 56صحيفة املوقف ،العدد ( ،)292يف  /6اذار. 2999 /
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ازاحة النمط القد ال ي حينم عالقة املرج ابألمة قائال ((ان االسلوب القد عند بعض احلوزوين قائم
عل القصور والتقصري))(.)55
ويؤكد السيد الصدر ال اين عل صال اجلمعة يف ال كرى السنوية األوىل لقيامهـا قـائال ((حتتفـل صـال
اجلمعة ابلسنة األوىل عل اقامتها ،احلقيقية ه ا االمر جاء بتوفي من ري ومبشيئة هللا سبحان وتعاىل ،إال
كـان ابالمنـان مسـب األسـباب ،ان جيعــل أي سـب الزالتهـا ،ولننـ ســبحان وتعـاىل كانـت لـ االولويــة
األوىل يف االمداد و ومة املؤمنن وتنالبهم علينا ج اهم هللا خري اجل اء ....واحلمد هلل والشنر وانشاء هللا
سو تبق المد بعيد سواء بقيت احليا ا م تب للسيد حممد الصدر وامنا املهم ان اجملتمـ املـؤمن وأهـل
امل ـ ه ابقــون ج ـ اهم هللا خــري اجل ـ اء ،وســو تســتمر بعــدي صــال اجلمعــة ،وان بعــض العلمــاء رفــض
احلضور إىل صال اجلمعة أو حىت اتييد اقامتها ،ان صال اجلمعة هي عنس ما يقال عنها ،و ه ا شيء
احسسنا ب واحسوا هم ايضا ولنن مبعو املنابر فالم يننرون ذلك ..وهـي عـ للـدين ،و عـ للمـ ه
وعـ للحــوز وللحالــة اإلســالمية وللفقـ عمومــا ..ولــيس م لمــا يقولــون ..فمحمــد الصــدر فضــل املصــلحة
العامة عل مصلحت اراصة – كما يقولون  -مـن خـالل اقامتـ وـ ه الشـعائر ،فـاملهم هـو ديـن هللا وديـن
حممد ودين علي بن اي طال .
فال ي نت عن عد مشاركة البعض يف اقامة صال اجلمعـة فانـ رمبـا يفيـد العـدو مـن داخـل احلـوز او
خارجها ،وك لك النال ضد صال اجلمعة وابعاد النال عنها ايضا يفيد اعداء اإلسال واجملتم ))(.)56
وحتـت كــل ظــرو العـرا املعروفـة يف ذلــك الوقــت داخليــا وخارجيـا اســتطاع الســيد الصــدر ال ــاين ،ان
ي ستنفر كل املمننات النت اع ارضية وازاحـة الـنمط القـد للعالقـة بـن املرجـ واألمـة ،واتسـيس منـط اخـر،
لتح قي التواصل والتفاعل واالندكاك يف شؤون األمـة .ومعرفـة مشـنالهتا وطموحاهتـا وتعقيـدات اوضـاعها
االجتماعية والفنرية والسياسية.
((كمــا ان ـ اســتطاع ان يقــيم الصــال يف اك ــر مــن ســبعن منطقــة يف الع ـرا  ،وال يقــل احلضــور يف أي
منان من اماكن ه ه الصال عن ارمسن الف ش  ،وكانت صال اجلمعة يف  25شعبان 2629هـ
يف النوف ــة ،مبدين ــة النج ــف مبناس ــبة الـ ـ كرى
 ، 2998/21/6وال ــي حض ــرها اك ــر م ــن ملي ــوين شـ ـ
السنوية األوىل لقيا صال اجلمعة ت هر مدى الشعبية الي كان يتمت هبا السيد الشهيد ،كما الا اكدت
قدرت الف عل مج املؤمنن حول مراج الدين ،ابالضافة إىل الا اظهرت لن ا بغداد ابن كل ممارسات
ااربة الدين قد ابءت ابلفشل))(.)57
لقد اقر الصدر ال اين صال اجلمعة فقهيا وميدانيا وعمل هبا يف ظرو عراقية داخلية قـاهر  ،وم ات
ه ا االقرار فورا ،م تصدي السيد حممد صاد الصدر للمرجعية بـل انـ جـاء بعـد جهـد لهيـدي كبـري،
 - 55السيد حممد حممد صاد الصدر ،املصدر نفس .
 - 54السيد حممد حممد صاد الصدر ،صحيفة املوقف ،العدد ( )292يف  /6اذار. 2999 /
 - 53حممد ابقر ا حلسين ،صال اجلمعة االوىل اخافت صدا فاغتال وقال من هو الرئيسق صدا ا حممـد الصـدرق ،جملـة الـبالد
يف /13شباط. 2999/
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وبعـد اتسـيس جهـازه املرجعـي ومـا حيتـاج مـن وكـالء ووسـائل إعـال مطبوعـة ،جـاءت صـال اجلمعـة تتوجيــا
الوليات ومفاهيم ،ما كان وـ ه الصـال ان حتصـل لوالهـا .فالسـيد الصـدر ال ـاين اقـا صـال اجلمعـة (65
اسبوعا) ،و تشنل ه ه الفرت زمنا متاخرا ابلنسبة إىل زمن تصدي للمرجعية واعداده املرير جلهازها ،وو ا
ش ـ ــنلت ص ـ ــال اجلمعـ ـ ــة ف ـ ــرت املواجه ـ ــة م ـ ـ ـ الس ـ ــلطة ،وابلتـ ـ ــايل حم ـ ــور املعرك ـ ــة مع ـ ـ ـ ال ـ ــي ادت ب ـ ـ ـ إىل
االستشهاد(.)58
و مهمــا ينــن مــن امــر ،فــان الصــدر ال ــاين اســه يف احادي ـ عل ـ ضــرور قيــا صــال اجلمعــة قــائال
((جي ان ال نفرط بصال اجلمعة اللا تربطنا ببعضنا البعض مهما كانت االسباب(.)59
ان صال اجلمعة ضرورية واقول لل ين ابون احلضور الداء ه ه الصال مجلة من النقاط:
 .2ان صال اجلمعة وان كانت واجبا ختيريا إال ان بوجود اإلما القائد لألمة تنون واجبـة ولقـد كانـت
ه ه النقطة حمط خال بن الفقهاء.
 .1ك ان النال كألم يغلقون ابواب بيوهتم ابيديهم وها قد جاءهتم ه ه الصـال لتـنفس عـنهم ،وجعلـتهم
يقرتبون من املصلحة العامة ،وه ه شجاعة من عندهم وهي من نعم هللا سبحان وتعاىل علينا))(.)60
اســو حســنة ،كــان الرســول
واكــد الصــدر ال ــاين علـ صــال اجلمعــة قــائال ((ولنــا يف رســول هللا
يصلي صال اجلمعة وحي النال عل اقامتها ،وهناك عد رواات تدعم ذلـك ،فلمـاذا ال يقيمـون بعـض
 ،يقـال لـ قليـ  ،فقـال لـ اين هتيـات للحـ كـ ا مـر
النال ه ه الشعري  :ومنهـا جـاء اعـراي للنـيب
 ،عليـك ا قليـ بصـال اجلمعـة فالـا حـ املسـاكن ...حـىت قـال ان
فما اسـتطعت فقـال الرسـول
اجلم ح كل مسلم وفريضة إال اربعة:
عبد مملوك او امرا او صيب او مريض.
()42
اما ملاذا علماؤ اليقيمون صال اجلمعةق .
فه ا ش من الغفلة يف اتريخ اإلسال والتشي :
فاوال :اننا ال نستطي ان نقول الم م يقيموها اصال وبتاات.
اثنيــا :فــان قلنــا الــا م تنــن مقامــة مــن قبــل علمائنــا فاننــا مينــن ان حنملهــم علـ حممــل الصــحة اللــا
واج ختيريي فيقيمون الصال اجلماعة كون صال اجلمعة تتطل حتضريا.
اثل ا :ال يقيموها حىت ال حتصل مفسد ...ق!.
وهــي ان احــد العلمــاء اذ اقامهــا وال يقيموهــا علمــاء اخــرون او ال حيضــروا فيهــا فــان هـ ا خــال بــن
العلماء(..)62

 - 58عادل رؤو  ،مرجعية امليدان ،ص .251
 - 59السيد حممد حممد صاد الصدر ،خطبة اجلمعة رقم ( )2يف  2ذي احلجة 2628هـ املواف . 2998/6/23
 - 41السيد حممد حممد صاد الصدر ،خطبة اجلمعة رقم ( )2يف  2ذي احلجة 2628هـ املواف . 2998/6/23
 - 42السيد حممد حممد صاد الصدر ،خطبة اجلمعة رقم ( )2يف  2ذي احلجة 2628هـ املواف . 2998/6/23
 - 41السيد حممد حممد صاد الصدر ،خطبة اجلمعة رقم ( )7يف  6حمر 2629هـ املواف . 2998/5/2
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رابعا :ان صال اجلمعة والعيدين فيها خطبة ...وه ا ماال يطيق العلماء يف احلوز وليس عاد لديهم،
أي غري معتادين عل ذلك ،وقيل من يستطي ان خيطـ او يعطـي ارطبـة حقهـا ،ومـن تعـود مـنهم علـ
ارطبة فانـ تعـود علـ ارطابـة احلسـينية ،وهـ ا ال يعـول عليـ يف القـاء خطبـة اجلمعـة الـي جيـ ان تنـون
موج إىل الشارع والعامة ،يف حن ان ارطابة احلسينية او قارئ املنرب احلسيين ميتلك ذلك(.)63
خامسا :ان اختال مستوى اجملتهـد او املرجـ عـن مسـتوى النـال فهـو الجيـد سـبيال الفهـامهم ،فهـو
معتاد عل لغة املناس والفق  ،فهو ال يستطي ان يتنازل ليـتنلم بلغـة الشـارع مـ النـال اذا افرتضـنا ان
هـؤالء قـد قبلـوا ابلنـ ول إىل العامـة والنـال ...وانـ ملــن العـر واملشـهور هـو ان الـ ي يقـيم صـال اجلمعــة،
جي ـ ان يقــو للنــال خطيبــا فه ـ ا غــري ج ـ اء الن ن ـ ه ـ ا القــائم لل طبــة غــري مفهــو للنــال مبعــو مــن
املعاين..
سادس ــا :ان ص ــال اجلمع ــة خ ــال السياس ــة املرجعي ــة وج ــيال بع ــد جي ــل ومنـ ـ حـ ـوايل ثال ائ ــة س ــنة
تقريبا ...او اك ر من ذلك.
الننا قد اعتد من تلك السياسة ان حنافظ عل اربعة اشياء تقليدية الغري:
 .2صال اجلماعة.
 .1االست ار .
 .7الفتوى.
 .6الدرل....
ه ه الطريقة القدمية والي سبحان وتعاىل ا نق ين منها و انق كم منها ...حبي ان يلبس كفن ويتقلـد
سـيف  ...ويــتنلم بلغــة الشــارع ولغـة اجلرايــد ...علـ املرجـ ان ال جيلـس يف قصــر ويســنت كالصــنم فعليـ
عل ـ ك ــل ح ــال غف ــر هللا لن ــا
التفاع ــل م ـ الش ــارع ومعرف ــة ت ــو الن ــال حن ــن افض ــل ا رس ــول هللا
ووم))(.)64
ويف خطبة اخرى يواصل السيد الصدر ال اين حدي حول صال اجلمعة قائال ((اود ان ابن لنم شيئا
بسـيطا و لــيس بسياســي الن اجلمعــة االتيــة انشــاء هللا ،هــي الـ كرى األوىل القامــة صــال اجلمعــة يف وســط
العرا وجنوب فيحسن عل من يستطي مننم من اهل الفن و االختصاص ان جيعل لنا ويفنر لنا بوجود
جمسمة رم ية ل ل صال اجلمعة..
اوال :ان تنون فيها جهة دينية ،وليس فيها عصيان للتعاليم الدينية من قبيل جمسمة ذات االروا .
اثنيا :ان ينون ُسيما لل و ال حدي وليس ابل و القد .
()65
اثل ا :نقبل االعمال من االن إىل لاية شهر رج انشاء هللا تعاىل)) .
 - 47السيد حممد حممد صاد الصدر ،خطبة اجلمعة رقم ( )7يف  6حمر 2629هـ املواف . 2998/5/2
 - 46السيد حممد حممد صاد الصدر ،خطبة اجلمعة رقم ( )7يف  6حمر 2629هـ املواف . 2998/5/2
 - 45السيد حممد حممد صاد الصدر ،خطبة اجلمعة رقم ( )75يف  12شعبان 2629هـ املواف . 2998/21/22
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((وبنل ه ه اجلهود املضنية استطاع الصدر ال اين ان حينم آليات التواصل بن املرج واألمة ،ويدون
العالقــة الوثيقــة بــن املرجعيــة يبق ـ ارلــل قائمــا يف اجلــانبن ،فامــا ان تتحــول املرجعيــة إىل مؤسســة فتوائيــة
وتفقـ ــد صـ ــفة القيـ ــاد  ،او ان يتحـ ــول اجملتم ـ ـ إىل جمـ ــرد اف ـ ـراد مشـ ــتتن ال قائـ ــد وـ ــم))( )66واذ ((كانـ ــت
االجيابيات الي تركها الشهيد الصدر ال اين واضحة فان عمقها كان يف اطار احلوز واملرجعية ،فمن خالل
تفاعلـ معهــم وحضــوره كــان يشــيد هبــم و يقــول وــم (لقــد اثبــتم اننــم اهــل للطاعــة ،فــاذا قالــت لنــم احلــوز
قوم ـوا تقوم ــون ،و اذا قال ــت لن ــم اقع ــدوا تقع ــدون) ،فتحقـ ـ املب ــدأ االس ــال و العنص ــر االه ــم يف عملي ــة
االنفصــال الــي يبح ـ عنهــا القــاد و هــي الطاعــة ،وحبركت ـ احلوزويــة املرجعيــة رك ـ مفهومــا عمليــا وعت ـ
اجلماهري ،و لسنت ب  ،و هو ان لن نتفاعل إال م من حيمل تومها و يعي قضااها و ب لك اتعـ
الشهيد الصدر ال اين من ايت بعده من املراج ))(.)67
وكان الصدر ال اين يؤكد عل ح وطاعة احلوز بنل علمائها دون تفري قائال ((حب وطاعة احلوز
الشريفة صلوا عل حممـد وآل حممـد ،حبـ وطاعـة اانمـة الشـرعية للحـوز العلميـة صـلوا علـ حممـد وآل
حممـد))((( )68ان عائلـة الصـدر ال ـاين ل ـل النهـر ال الـ للعـرا  ،هـ ا النهـر ،لـر الـد ولـر العلـم والــوعي
والفقـ  ،وان الشــهيد حممــد صــاد الصــدر مي ــل مشــروعا إســالميا حضــارا ،قــادرا عل ـ مواجهــة االوضــاع
ارانقــة يف الع ـرا بعــد ان ايقــن الن ــريون ان ـ ال جمــال لعمــل مجــاهريي علــين ضــد الســلطة بعــد االنتفاضــة
الشعبانية ،لقد استطاع الشـهيد السـيد حممـد الصـدر ،ابلعمـل الـدؤوب والعالقـات القويـة بشـرائح اجملتمـ ،
والتضــحيات املتواصــلة ان خيلـ قاعــد قويــة مــن األمــة لنــن مــن اســتدعائها إىل احلضــور يف الشــارع الداء
صــال اجلمعــة ،ولقــد اســتطاع ان خيتصــر ازمــا طويلــة و جيلـ هـ ه اجلمــاهري إىل الشـوارع لتؤكــد احلضــور
اإلسالمي املستمر يف الشارع العراقي.
ان اقامة صال اجلمعة ليست ابألمر السهل يف الشارع العراقي ان التجم اجلماهريي حبـد ذاتـ رفـض
للن ا واستف از لسلطت .
كانــت خط ـ الســيد حممــد صــاد الصــدر ،تتضــمن العديــد مــن املفــاهيم اإلســالمية و السياســية و
االنتقادات املباشر و غري املباشر للسلطة و سياستها ،و ان ارتداء السيد كفن اثناء صال اجلمعـة يـوحي
()69
ان الرج ــل ك ــان مص ــمما عل ـ ـ الش ــهاد فان ـ ـ يعل ــم ان املض ــي يف ه ـ ـ ا الطري ـ ـ س ــيتوج ابلش ــهاد ))
((خاط الصدر ال اين من خالل صال اجلمعة كافة منو ت الشع العراقي ،خاصة واإلسالمي عامة،
دون ان حيدد أي م ه وطائفة او عر او لون ودعاهم إىل االعتدال وعـد التطـر واحلـوار مـ اآلخـر
مهما كان ابلطر السلمية وان خصم األمة الوحيد هم الطغا و الغ ا وسواتا من ابناء األمة ،هم نسـي
 - 44الشهيد حممد صاد الصدر ،جملة اودى ،العدد (9 )3السنة األوىل 2 ،رج 2629هـ ،ص.61
 - 43جـواد املـالني ،غيـاب الصــدر افقـد املشـروع الــوطين اإلسـالمي قـو هائلــة ،صـحيفة املوقـف ،العــدد ( )291يف  /28اذار/
. 2999
 - 48السيد حممد حممد صاد الصدر ،خطبة اجلمعة رقم ( )21يف  26صفر 2629هـ املواف . 2998/4/29
 - 49ابــو جعفــر املهنــدل ،مــن كلمــة ل ـ يف اعتصــا  ، 2999/1/14يف العاصــمة السياســية وولنــدا ،الهــاي ،نقــال عــن عــادل
رؤو  ،مرجعية امليدان ،ص.254
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واحد و مصري واحد ..و مستقبل واحد ...و هنا جي تفويـت الفرصـة علـ املتصـيدين يف املـاء العنـر..
والطـ ـ ــارئن عل ـ ـ ـ سـ ـ ــجاا ه ـ ـ ـ ا الشـ ـ ــع السـ ـ ــاعن لتم ي ـ ـ ـ وحـ ـ ــد نسـ ـ ــيج الـ ـ ــوطين و تشـ ـ ــتيت حلمت ـ ـ ـ
الوطنية(( )70())..ان ابرز ما اشتهر ب السيد الصدر ال اين اقامت صال اجلمعـة وتصـدي بنفسـ إلمامتهـا
يف مسجد النوفة ،وهو يرتدي كفن الشهاد  ،وتعميم اقامتها مب تلف مـدن العـرا مهمـا كانـت النتـائ ،
وهو مام يشهده اتريخ العرا السياسي منـ حقبـة طويلـة ،وعـرب هـ ه احلركـة النوعيـة والفريـد والـي اصـبح
منـربا اعالميــا لتوعيــة ابنــاء األمــة ،وهـ ا مــا وجــد فيـ الن ــا الســاب يف العـرا خطـرا مباشـرا علـ مســتقبل
فسارع إىل تدبري عملية اغتيال .)71())..
((لقد صل السيد الصدر ال اين مجي صلوات اجلمعة ،يف جام النوفة إال واحـد يف جـام السـهلة
يف  25شــعبان 2629ه ــ /املواف ـ  ، 2998/1/6و الــي حضــرها ح ـوايل املليــوين مصــل ،و م ـ ان ه ـ ا
العــدد النبــري و االســناد الواس ـ  ،اســتطاع الســيد الصــدر ال ــاين ان يتحــرك بنــل قــو يف االمــر ابملعــرو
والنهــي عــن امل ننــر ،متحركــا ابملفــاهيم الــي طرحهــا ابلتقيــة االجيابيــة ،ال خوفــا علـ نفسـ  ،بــل إال اذا كــان
هنـاك خـو علـ اإلسـال  ،ومبفهــو الصـرب ال علـ ال لـم ،بـل علـ مقارعـة الطـاغوت وال لـم وال ــاملن.
ومن ه ا املنطل امتن عن الدعاء لـرئيس العـرا السـاب  ،ومنـ مجيـ وكالئـ مـن الـدعاء لرجـال السـلطة،
وكان ه ا املوقف مبن ـار السـلطة السـابقة ،هـو اكـرب حتـد وـا ،فحـاول رجـال السـلطة اجبـار السـيد الصـدر
ال ــاين و وكالئـ وجبميـ الوســائل الــدعاء وـم اثنــاء ارطبــة ،لنــن الســيد م يسـتجي وــم ،فعينــت الســلطة
جمموعة من ائمة املساجد كائمـة لصـال اجلمعـة ،وبـ بـن النـال ان هـؤالء هـم وكـالء السـيد حممـد حممـد
صاد الصدر ،فاضطر السيد ومن جام النوفة لالعالن وعل املال واثناء صـال اجلمعـة ،ابن هـؤالء ال
مي لون وليسوا بوكالئ  ،فقامت مجاهري املصلن بطردهم مـن املسـاجد ابلقـو ووضـعوا منـالم وكـالء السـيد
كائمة لصال اجلمعة))(.)72
حن
((وم ينتف السيد الصدر ال اين بنل ذلك ،بل وض الن ا الساب يف خانة قتلة احلسن
قال يف احـدى خطـ اجلمعـة (ملـاذا الصـال يف شـارع البصـر والعمـار مسـموحة ويف النوفـة ممنوعـةق حنـن
النقبل ب لك ،فللحسن قتلة ك ريون يف كل جيل ويف االجيال القادمة –وما استطي ان اتنلم)).
لقد حاولت السلطة بنل الوسائل ايقا السيد الصدر ال اين من اداء صـال اجلمعـة فـرفض االذعـان
وحتداهم بلبس النفن اثناء الصال موطنا نفس عل الشهاد .
لق ــد خاطـ ـ الس ــيد الص ــدر ال ــاين املقـ ـربن منـ ـ (جهـ ـ وا اكف ــاننم ...م يبـ ـ لن ــا م ــن اري ــار س ــوى
الشهاد )(.)73
 - 31صــحيفة الصــبا  ،حممــد حممــد صــاد الصــدر درل الــدنيا وعــرب اآلخــر  ،العــدد ( ،)984يف  3ذي القعــد 2613ه ــ،
. 1114/22/18
 - 32صــحيفة الــبال  ،الشــهيد اإلمــا الص ــدر ،بســاطة ُوقهــا هيبــة املتقــن وتواض ـ يشــعرك بع مــة االوليــاء ،الع ــدد ()275
االسبوع االخري من تشرين ال اين  ، 1114ص.8
 - 31صحيفة اشراقات الصدر ،العدد ( ،)123يف  ، 1114/22/18ص.1
 - 37صحيفة اشراقات الصدر ،العدد ( ،)123يف  ، 1114/22/13ص.3
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اما عن اجلهاز املرجعي للسيد الصدر ال اين و وكالئ وائمة اجلم فقد رك عل بعض املواصفات الي
جي عليهم االلت ا هبا:
اوال :ركـ ـ علـ ـ التحص ــيل االك ــادميي املس ــب للوكي ــل ،لـ ـ ا ف ــان الن ــري م ــن وكالئـ ـ ه ــم م ــن خرجي ــي
اجلامع ــات ،يف اقس ــا اللغ ــات واوندس ــة والعل ــو اإلس ــالمية ،واإلنس ــانية مب تل ــف اص ــنافها ،اذ ان ه ـ ـ ا
التحصيل جيعل من الوكيل اك ر فهما لواق اجملتم واساليب وحتدات ومشاكل .
اثنيــا :كمــا رك ـ الســيد الصــدر ال ــاين عل ـ ان ينــون وكــالؤه عل ـ درجــة معقولــة ابل قافــة االجتماعيــة
واإلنسانية العامة.
اثل ــا :اكــد عل ـ عنصــر الشــباب ال ـ ين يشــنلون ج ـ ءا حيــوا مــن ش ـروط التفاعــل م ـ اجيــال األمــة
اجلديد لصناعة املستقبل.
رابعا :كان يؤكد لوكالئ (هيأوا اكفاننم) ،يف اشار إىل منهج ال وري ،ال ي حيتاج إىل وكالء اشداء
يتمتعون ابلشجاعة ،يف وسط امين خطري(.)74
لدي ـ وكالــة مــن مرج ـ آخــر ،وكــان يســع مــن وراء ذلــك إىل
خامســا :كــان ال يعطــي وكالــة لش ـ
صناعة جهاز وكالئي متماسك ومتمي .
سادســا :لقــد فــرض الســيد الصــدر ال ــاين شــروطا قاســية عل ـ وكالئ ـ  ،فيمــا خي ـ التصــر ابحلقــو
الشرعية واستالمها وذلـك مبـا ينسـجم مـ املـنه ال ـوري ،ويبتعـد عـن املـنح املـادي الـ ي يتـاثر بـ بعـض
رجال الدين(.)75
ومــن اج ـراءات الضــبط الــي كــان ميارســها الصــدر ال ــاين هــي ((عــد اطــال صــالحيات الــوكالء يف
املنــاط  ،سـواء مبقــدار االجــاز الشــرعية يف التصــر ابالمــور بتحديــد املــد ال منيــة ،فنــان حيــدد الوكــاالت
الي مينحها بفرتات زمنية معينة حس الوكيل لني يراق عمل وابلتايل هـل جيـدد الوكالـة او مينعهـا عنـ ،
وهو نوع من انواع الن ا يف احلوز ومراقبة الطال الوكيل ،لني ال ينصر عن راي املرجعية))(.)76
ســابعا :ومـ كــل ذلــك فــان فــرت تصــدي الســيد الصــدر ال ــاين القصــري للمرجعيــة حالــت دون طموحـ
فيما يتعل ابملستوى املعريف وال قايف لبعض وكالئ (.)77
لقد وج السيد الصدر ال اين ارطباء وائمة اجلمعة بعدد من التوجيهات قائال:
 .2ان ينون ارطي متفاعال م احلاضرين ،ال ان يلقي ارطبة ويسردها فقط.
 .1ان اخ ارطي بن ر االعتبـار القضـاا االجتماعيـة الـي ختـ املنطقـة الـي خيطـ فيهـا فضـال عـن
ابقي املناط  ،وفضال عن مشاكل املسلمن مجيعا.

 - 36عادل رؤو  ،مرجعية امليدان ،ص.231
 - 35الشـيخ عبـد احللـيم الـ هريي ،الشـيهد الصـدر ال ــاين يواكـ حـاالت اجليــل ،صـحيفة املوقـف ،العــدد ( )291يف /28اذار/
. 2999
 - 34الشيخ عبد احلليم ال هريي ،املصدر الساب .
 - 33املصدر نفس .
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 .7ضـ ــبط اللغـ ــة العربيـ ــة ،واالهتمـ ــا الشـ ــديد بنقـ ــل االلفـ ــاظ بصـ ــور صـ ــحيحة خاصـ ــة االات النرميـ ــة
واالحادي النبوية.
()38
 .6ضرور تنرر اللقاءات للرقي مبستوى صال اجلمعة .
 .5الرتكي عل احلمد ال ي ينون يف اول ارطبة ،وان ينبغي ان ينون مطوال الخمتصرا.
()39
 .4ان يتصف إما اجلمعة ويهتم ابجلوان االخالقية كرتك ح الدنيا والت ل ابخال االنبياء .
من خالل ما تقد  ،نرى السيد الصدر ال اين كـان مهتمـا ومؤكـدا علـ اعـداد جيـل مـن خطبـاء وائمـة
اجلمعة متسـلحا بسـال ال قافـة العلميـة واللغويـة والدينيـة ،ملواصـلة اقامـة شـعري اجلمعـة املعطلـة يف العـرا ،
والي سب وان اكد عليها ا لصـدر االول قـائال ((انـين اطالـ اب نـم مجيعـا ايهـا العراقيـون ،ابطـال حريـة
الش ــعائر الديني ــة وش ــعائر اإلم ــا احلس ــن  ،كم ــا واطال ـ ـ ابع ــاد االذان وص ــال اجلمع ــة والش ــعائر
اإلسالمية إىل االذاعة))(.)80
كما اكد السيد الصدر ال اين عل املسري إىل كربالء يف النصف من شعبان من كل عا وك لك زار
يف العشرين من شهر صفر قـائال ((انـ ابلـرغم مـن ان السـري إىل كـربالء م يـتم
اربعينية اإلما احلسن
ابلشنل املوس الـ ي لنينـاه لـ  ،إال انـ ا ـر ـر طيبـة وانـت نتاجـ احلسـن يف سـبيل هللا سـبحان  ،ونصـر
دين وامل ه  ،من حي ان اظهر تناتف الشع العراقـي كلـ وخاصـة يف الوسـط واجلنـوب علـ العمـل
يف سبيل هللا ،ويف سبيل الدين واالشاد بشـريعة سـيد املرسـلن ،وان السـري الطويـل لعـد اا يف الـرباري و
القفار يف سبيل د احلسن ال ي اهر ظلما يف كربالء ،م عد توفر االقل اجمل ي من وسائل العي امنا
هو دمعة مضيئة يف جبن املؤمنن ال ين ادوا مـا علـيهم و م يقصـروا يف هـ ا الطريـ  ،جـ اهم هللا خـريا....
حبي راينا الن ريين منهم حن وصلوا إىل كربالء م ينن لديهم اية قدر علـ شـراء الطعـا او النـ ول ليلـة
واحد يف الفند .)81())....
المبحث الثالث :المواجهة بين السيد محمد محمد صادق الصدر والسلطة
حت ــول الص ــدر ال ــاين إىل رمـ ـ يق ــود ظ ــاهر إس ــالمية مليوني ــة ،إال ان رم ــوز العـ ـرا ال ي ه ــرون علـ ـ
صـفحات اإلعـال العــري واالجنـيب إال بعــد التصـفية علـ يـد ان مـة احلنــم ،والـ ي مهــد العتيـال الصــدر
ال ـاين عــرب حتركـات واحتياطــات كبـري  ،والــي كشـفت عنهــا بعـض الصــحف العربيـة( .)82حيـ قـا الن ــا
الساب بتوجيهات إىل كافة قوات احلرل اجلمهوري ،يف حالة اسـتعداد قصـوى حتـت غطـاء مشـروع تـدرييب
 - 38املصدر نفس .
 - 39جملــة اوــدى ،الصــادر عــن احلــوز العلميــة الش ـريفة يف النجــف االشــر  ،العــدد الســادل ،الســنة االوىل 2 ،مجــادي ال انيــة
2629هـ.
 - 81حممد ابقر الصدر ،النداء االول لإلما الشهيد الصدر إىل الشع العراقي ،النجف االشر  ،يف  11رب 2799هـ ،وان
ن النداء موجود لدى الباح .
 - 82خمتار األسدي ،الصدر ال اين ،الشاهد والشهيد ،ص.37
 - 81صحيفة القبس النويتية ،يف  13شباط  ، 2999ص.7
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اعطــي االســم الرم ـ ي ل ـ الفــارل ال ـ هيب واســت د في ـ العتــاد احلقيقــي ،وصــممت ه ـ ه الفرضــيات طبقــا
حلصــول هتديــدات جويــة وتــدخل ق ـوات حممولــة ج ـوا ،تســتهد احــتالل اهــدا حساســة داخــل الع ـرا
الاثر االضطراابت ،حي مت نقـل بعـض الويـة احلـرل اجلمهـوري مـن املنـاط الشـمالية إىل منطقـة الفـرات
االوسط منها (لواء القوات اراصة  77حرل مجهوري) بقياد العميد الركن قوات خاصة (عبال جاسم)
ولواء املشا الراب حرل مجهوري بقياد العميد الركن (علي عطشان جادر عبد القهار)( ،)83ولواء املشا
الرابـ ـ ح ــرل مجه ــوري بقي ــاد العقي ــد ال ــركن (ص ــبا عب ــد جن ــم ش ــبي )( )84و ك ــان لقـ ـرار فص ــل حماف ــة
(السماو ) عن قياد منطقة الفرات االوسط بقياد (حممد مح ال بيدي)( ،)85و احلاقها مبنطقة العمليات
اجلنوبيــة بقيــاد (علــي حســن اجملي ـد) صــلة ابلتــدبري لعمليــة االغتيــال ،و ذلــك لت فيــف العب ـ عــن قيــاد
الفرات و الي تقود حماف ات الفرات االوسط و هي اببل و النجف و كربالء و واسط و القادسـية ،فيمـا
تتوىل قياد املنطقة اجلنوبيـة و السـيطر علـ ثـال حماف ـات هـي البصـر والناصـرية و العمـار  ،فضـال عـن
فصل الرتابط و عمليات التنسي بـن عشـائر السـماو و النجـف ( ،)86وقبـل تنفيـ عمليـة اغتيـال الصـدر
ال ــاين ،قــا الن ــا الســاب بنقــل قـوات محــوراي (حــرل مجهــوري) إىل منطقــة الصــوير وفرقــة نبوخـ نصــر،
حرل مجهوري إىل كربالء ،فضـال عـن االلويـة الـي نقلـت مـن ـال العـرا إىل النجـف ،كأحـد االسـالي
للسيطر عل املوقف(.)87
وفضــال عــن ذلــك االســتبا االمــين االحتيــاطي ال ـ ي جــاء قبــل تنفي ـ عمليــة االغتيــال ،فقــد حــد
تصــعيد بــن الصــدر ال ــاين والســلطة ،وكانــت كلهــا تن ـ ر بوقــوع اجلرميــة(( ،ففــي شــهر رمضــان الـ ي ســب
()88
جرميــة االغتيــال ،حاولــت الســلطة ان تتــدخل يف مســار صــال اجلمعــة ،يف الن ــري مــن املــدن العراقيــة))
فهي:
 .2حاولت ان تبت هؤالء الـوكالء مـن خـالل الطلـ املتنـرر مـنهم ابلـدعاء إىل الـرئيس العراقـي السـاب ،
وم ين ــن ه ـ ا الطل ـ جدي ــدا ،ب ــل حاول ــت الس ــلطة م ـرات عدي ــد دون ج ــدوى ،ل ـ لك ق ــررت ان
تست د ه ا الطل ورقة ضغط من اجل تصعيد املواجهة(.)89
 .1وعنــدما فشــلت الســلطة يف انتـ اع الــدعاء لصــدا  ،ذهبــت تلجــا إىل اســلوهبا التهديــدي املعــرو مــن
اجل ايقا صال اجلمعة والي اصر الصدر ال اين عل اقامتها واوص ابقامتها حىت بعد استشهاده
بعد ان اصر عل رفض الدعاء لصدا هب ه الصال مهما كان ال من(.)91
 - 87املصدر نفس .
 - 86صحيفة احليا  ،يف عددها الصادر يف . 1112/1/11
 - 85من مواليد اببل ،حية اإلما  ،عضو قياد قطرية يف ح ب البع  ،ورئيس الوزراء العراقـي السـاب  ،وقائـد عمليـات الفـرات
االوسط اثناء دخول القوات االمرينية العرا عا . 1117
 - 84صحيفة القبس النويتية ،املصدر الساب .
 - 83صحيفة احليا  ،مصدر ساب .
 - 88صحيفة احليا البنانية الصادر بتاريخ  29آذار . 2999
 - 89عادل رؤو  ،مرجعية امليدان ،ص.151
 - 91عادل رؤو  ،مرجعية امليدان ،ص .151
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 .7ويف ســيا ه ـ ا التهديــد حاولــت الســلطة ان تفــرض أئمــة مجعــة اتبعــن لــوزار االوقــا الــي تريــدها
الدولة ،إال أن كل حماوالهتا يف ه ا اجملال فشلت الن النال رفضوا الصال وراء عمالء الدولة.
 .6وتطورت املواجهـة بعـد ذلـك إىل صـدامات سـبقت اغتيـال الصـدر ال ـاين يف عـدد مـن املـدن العراقيـة،
منها الناصرية حي سقط عدد من الشهداء واعتقلت الدولة عدد من وكالء الصدر ال اين(.)92
 .5مث واصــلت الدولــة اعتــدائها عنــدما قامــت بعمليــة ان ـ ال عل ـ مســجد النوفــة وال ـ ي ل ـ أثــر اترخيــي
واجتماعي كبـري يف نفـول املسـلمن وب ريعـة املنـاور العسـنرية ،فقامـت قـوات األمـن ورجـال السـلطة
واجلي الشعيب بفتح االبواب الرئيسـية ابلقـو  ،وكانـت هنـاك قـو عسـنرية متحصـنة داخـل املسـجد،
واعتــربت ه ـ ه العمليــة اســتف ازا ملشــاعر املصــلن واملســلمن بشــنل عــا وأتيت انتهاكــا حلريــة امــاكن
العباد واست د الن ا ه ه املمارسات لنشر االرهاب وارو (.)91
 .4م توقف ه ه االجراءات الشهيد حممد صاد الصدر عن االستمرار يف املواجهة واملطالبة العلنية من
عل ـ منــرب صــال اجلمعــة يف جــام النوفــة ابطــال س ـرا املعتقلــن مــن خــالل هتافــات امــر مجهــور
املصــلن برتديــدها ((نريــد ..نريــد ..فــورا ..فــورا ..اطــال سـرا املعتقلــن))( )97مث قــال الســيد الصــدر
ال ــاين ((الجــل اســتننار اعتقــال خطبــاء اجلمعــة ارفع ـوا اص ـواتنم ابلصــال عل ـ حممــد و آل حممــد،
والجــل املطالبــة ابطــال سـراحهم فــورا ،صــلوا علـ حممــد و آل حممــد ،و الجــل عــد حصــول ذلــك
مستقبال الصال عل حممـد وآل حممـد وهنـاك فنـر انشـاء بنـاء يف مسـجد النوفـة ليعيـ املصـلن يف
يو اجلمعة ،والجل استننار ه ه الفنر اربي ة الصال عل حممد وآل حممد))(.)96
لقد قا الصدر ال اين بتحويل املطال إىل شعارات يرددها وأيمر اجلمهور برتديدها يف سـيا خطابـ
ال ي اتسم ابلوضو  ،ولعل ه ه ال ـاهر هـي االوىل مـن نوعهـا يف العـرا  ،حيـ م يعتـد الشـارع العراقـي
عل ان يردد الفقي الشعار بنفس م اجلمهور(.)95
 .2ويف ظل رفض السيد الصدر ال اين ووكالئ املتنرر لطلبات السلطة الدعاء لرئيس الدولة ،ويف سيا
تصــاعد وت ــري املواجهــة ب ــن الطــرفن ق ــا حممــد مح ـ ال بيــدي( ،)94ونياب ــة عــن ال ـرئس العراقــي عل ـ
مطالبة الصـدر ال ـاين وقبـل يـومن مـن عمليـة االغتيـال بفتـوى ((حتريـر النعبـة)) وآخـرى دعـو صـدا

 - 92للم يــد مــن املعلومــات حــول علميــات االعتقــال ،والشــهداء وا ــائهم ومــدلم ،ين ــر بيــان ح ـ ب الــدعو اإلســالمية حــول
اغتيــال آيــة هللا الع م ـ الســيد حممــد حممــد صــاد الصــدر ،بتــاريخ  11شــباط  ، 2999نقــال عــن عــادل رؤو  ،مرجعيــة املي ـدان،
ص.152
 - 91صحيفة املوقف السورية ،العدد ( 6 ،)288شباط . 2999
 - 97السيد حممد حممد صاد الصدر ،خطبة اجلمعة رقم ( )61يف  27شوال 2629هـ املواف  19كانون ال اين . 2999
 - 96خطبة اجلمعة رقم (.)61
 - 95حممد ابقر احلنيم ،صحيفة الرافدين ،العدد ( ،)295قم املقدسة ،آذار . 2999
 - 94كان حممـد محـ ال بيـدي املسـؤول املباشـر مـن قبـل حنومـة بغـداد علـ حماف ـات الفـرات االوسـط والقائـد العسـنري العـا
فيها.
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للشــعوب العربيــة لالطاحــة حبنامهــا واثل ــة تتعل ـ ابغتيــال الشــهيدين الربوجــردي والغــروي( )93ورابعــا
اعالن اجلهاد مبا يتواف م سياسات الرئيس العراقي(.)98
 .1طالبـت الســلطة الصـدر ال ــاين مبنـ املسـري الســنوية الــي يقـو عشـرات االلــو مـن املشــا إىل كـربالء
من خمتلف مدن العرا ( ، )99لنن السيد اصدر امرا إىل النال ابلتوج إىل كربالء وذلـك خرقـا للمنـ
الـ ي اصــدرت الســلطة االمنيــة وقــد اســتجاب ال ـ وار لطلـ الصــدر ال ــاين وتوجهـوا إىل ك ـربالء لنــن
الســلطات ســرعان مــا طلبــت مــن الصــدر الرتاج ـ عــن موقف ـ فــرفض ،فهــدد ابلقتــل وطل ـ من ـ ان
ينت ـ ان ال ــرو ال تســمح مب ــل ه ـ ه الت ــاهر فــرفض وكت ـ ام ـرا يقــول ((ان الدولــة لن ـ ال ـ ار
وعل النال االستجابة))(.)211
مث طل ـ الن ــا من ـ ان يقلـ ـ احلض ــور لص ــال اجلمع ــة خ ــارج مس ــجد النوف ــة ،وحص ــرها ب ــداخل
املسجد فقـط لننـ رفـض ذلـك يف ارطبـة ووجـ توبي ـا إىل رجـال االمـن الـ ين ضـيقوا علـ ال ائـرين
واملصلن(.)101
ويف خطبت االخري قال السيد الصدر ال اين حـول املسـري إىل كـربالء مـا يلـي ((الشـك ان افضـل
ما تفعل أي دولة جملتمعها ولشعبها هو اعطاء احلرية للتصر والقيا ابلشعائر الدينيـة والتنفـيس
عــن قناعات ـ النفســية والعقليــة ابلشــنر ال ـ ي ال يضــر الدولــة اصــال وال ميــت إىل سياســتها وإىل
كيالا ابي صلة اننا االن يف ن رهم يف ظرو احلصار االقتصادي الغاشم من الراجح ان نواجـ
االستعمار مبا يغيض وخاصة الشعائر الدينية والسري إىل كربالء املقدسة اذن ستنون ه ه الشعري
املقدسة إىل جان السائرين ضد االستعمار واملستننرين للحصار وخطو جيد مينن ان تنون
تــدرجييا لفــك احلصــار والضــغط الشــعيب علـ االســتعمار فمــا قيــل هنــا مــن ان ال ــر احلصــاري
يناسـ القــول ابملســري إىل كـربالء ،لــيس امـرا مقبــوال بطبيعــة احلــال بــل االمــر ابلعنــس وال حيتــاج
ذلك احلد إىل التفات بسيطة إىل واق احلال االجتماعي ال ي نعيش ))(.)102
 .7وبعد ذلك اتصل صدا تلفونيا ابلصدر ال اين وطل من من التحرك فرفض ،فصدر امر بوضع يف
االقامــة اجلربيــة ،واعتقــل وكــالءه يف املــدن العراقيــة ،لنــن الصــدر ال ــاين خــر امــر االقامــة اجلربيــة م ـ
ولديـ مصــطف ومؤمـل وذهـ إىل النوفـة وصــل اخـر صــال مجعـة وهــي اجلمعـة ( )65ممــا اغضـ
السلطة فقررت الت ل من ودبرت ل عملية االغتيال( .)217ويقول السيد احلنيم ((ان املواجهـة يف
 - 93لقد رفض الصدر ال اين طلبا للن ا قبل مخسة اشهر من استشهاده ان يقـول ضـمن خطبـة اجلمعـة ابن السـلطات الزالـت
تســع إىل اعتقــال املســؤولن عــن قتــل الشــي ن ،للم يــد مــن املعلومــات ين ــر ،صــحيفة احليــا اللبنانيــة يف عــددها الصــادر  16شــباط
. 2999
 - 98صحيفة نداء الرافدين ،قم املقدسة ،العدد ( )296آذار . 2999
من كل عا يف العشرين من شهر صفر.
 - 99يتوج ال وار إىل كربالء سريا عل االقدا ب كرى اربعينية اإلما احلسن
 - 211لقاء م جابر ارفاجي ،منت الشهيد الصدر ،النجف االشر . 1114/21/2 ،
 - 212نبيل اسن ،اإلما املغدور ،صحيفة احليا اللبنانية ،اذار  ، 2999ص.8
 - 211السـ ــيد حممـ ــد حممـ ــد صـ ــاد الصـ ــدر ،خطبـ ــة اجلمعـ ــة االخـ ــري  ،رقـ ــم ( )65بتـ ــاريخ  7ذي القعـ ــد 2629هـ ــأ املواف ـ ـ
. 2999/1/29
 - 217نبيل اسن ،املصدر الساب .
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اشــناوا السـرية والعلنيــة بــدات بشــنل حــاد بــن الصــدر ال ــاين والســلطة منـ االســابي االوىل القامــة
صال اجلمعة وحىت اغتيال ))( .)216ويف سياقات استعداد السلطة لتنفي اغتيال السيد الصدر قامت
جمموع ــة م ــن عناص ــر االم ــن ار ــاص ابلتح ــرك م ــن بغ ــداد إىل النج ــف مس ــاء ارم ــيس  28ش ــباط
 ، )215( 2999وابلغت كافة نقاط السيطرات واملفارز االمنيـة علـ الطريـ بـن بغـداد والنجـف ،ابن
جمموعة خاصة ستجتاز الطري يف اوقات حمدد  ،مما يتطل النتمان واحل ر والتاه واتمن وصول
اجلمي إىل مناط امنية لتنفي مهمة علـ جانـ مـن ارطـور  ،وبعـد غـروب يـو اجلمعـة  29شـباط
 2999اغلقـت هـ ه العناصــر كــل ااــالت العامــة يف الشـارع الـ ي لــت فيـ عمليــة االغتيــال وابلــج
ممـا اسـتوج هـ ه االجـراءات كمـا ان
اصحاب ااالت ان ش صية قيادية ست ور االما علـي
مفارز خاصة من وحدات الطوارئ واالمن اراص اغلقت مناف املدينـة والشـوارع القريبـة مـن منتـ
الصدر ال اين ومن ل ))(.)214
عملية اغتيال الصدر الثاني واستشهاده م نجليه:
استشهد الصدر ال اين م ولدي مصطف ومؤمل يف الساعة ال امنة والنصف من مساء يو اجلمعة 7
ذي القعد 2629هـ .)107( 2999/1/29
لقد استطعت بتوفي من هللا العلي القدير ان احصل عل اد التفاصيل حول عمليـة اغتيـال الصـدر
ال اين وولدي  ،من خالل املقابالت الش صية للمشايخ والعلماء الـ ين عاشـوا مـ الصـدر ال ـاين منـ اول
وتوجـ إىل
ودعهـم يف ابب صـحن اإلمـا علـي
يو صل يف مسجد النوفـة وحـىت استشـهاده حيـ ّ
()108
داره الواقعة يف احد احياء النجف وال ي يسم (منطقة احلنانة) .
وك لك حصلت عل املعلومات من العديد من املصادر الي كتبت حول عمليـة االغتيـال ولقـد كتـ
()109
ايــة هللا الع م ـ الشــيخ حممــد اليعقــوي وهــو أحــد طــالب الســيد حــول عمليــة اغتيــال الصــدر ال ــاين
قائال.
((ويف صــبيحة يــو اجلمعــة  ، 2999/1/29ذهبــت إىل منت ـ الشــهيد الصــدر ال ــاين ،وال ـ ي يق ـ
مقابل الصحن احليدري الشريف من جهة ابب القبلة ،وكنت اجلس يوميا يف غرفة خاصـة ،مقابـل الغرفـة
الي اخت ها السيد نفس لالجابة عـن اسـئلة النـال وقضـاء حـوائجهم بعـد ان اتسـعت مرجعيتـ يف االشـهر
االخري وازداد ازدحا النال ،فلم يب ل وقت وـ ه املسـؤولية فحووـا عل ّـي( ،)110وبقـي هـو إلدار االمـور
 - 216حممد ابقر احلنيم ،صحيفة نداء الرافدين ،العدد ( /22 ،)295اذار. 2999 /
 - 215صحيفة احليا اللبنانية يف  /29اذار. 2999 /
 - 214صحيفة احليا اللبنانية يف /29اذار. 2999 /
 - 213لقاء لباح م الشيخ اسعد الناصري يف منت الشهيد الصدر يف النجف االشر  ،يو االربعاء . 1114/22/3
ابُاه الشارع املؤدي إىل النوفة ،قرب سـاحة
 - 218وهو احد احياء النجف االشر وال ي يق ال مرقد اإلما علي
ثور العشرين.
 - 219الشيخ حممد اليعقوي ،الشهيد الصدر ال اين كما اعرف  ،ص  217وما بعدها.
 - 221املصدر نفس ص .216
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العامــة وقــد شــهد يف ذلــك اليــو ان مدينــة النجــف علـ غــري عادهتــا فــالقوات العســنرية منتشــر يف كــل
منان واالجواء منهربة وتسألنا عن سر ذلك فقيل لنا اليو هو  ،)111( 2999/1/29وهو اليـو الـ ي
حتتفل ب املدينة ر يا حتت اسم يو اااف ة لنننا قلنا ان ه ه املناسبة ليست جديد وم ينن حيتفـل هبـا
هب ه امل اهر مـن قبـل ويف السـاعة احلاديـة عشـر قبـل ال هـر غـادر ا والسـيد الصـدر إىل مسـجد النوفـة
الد اء صال اجلمعة ،ابمامـة السـيد الصـدر ال ـاين ،حيـ كـان حيجـ منـان خلـف السـيد مباشـر العضـاء
املنت ـ  ،والن اغل ـ الصــفو املتقدمــة تشــغل املنــان مــن وقــت مبنــر ،أي قبــل طلــوع الشــمس ،الن
املصـ ــلن اتـ ــون مـ ــن مجي ـ ـ اااف ـ ــات القريبـ ــة مـ ــن النجـ ــف الداء صـ ــال اجلمعـ ــة خلـ ــف السـ ــيد الصـ ــدر
ال اين( ، )112وعندما وصلنا إىل مسجد النوفـة ،ارتـدى السـيد كفنـ والقـ خطبـي الصـال وكانـت ارطبـة
االخري ارامسة واالربعـن وهـي ختـ الغجـر وان امللفـت للن ـر يف تلـك اجلمعـة هـو زحـا النـال للصـال
حبي امتأل املسجد وشوارع النوفة القريبة من املسجد ،ووصل ال حا إىل جسر لر النوفة ابالضـافة إىل
التواجــد العســنري غــري املســبو يف النجــف والنوفــة( .)113وبعــد انتهــاء صــال اجلمعــة ذه ـ الســيد إىل
ال ـرباين م ـ اعض ــاء املنت ـ والطلب ــة وذهب ــت ا إىل داري وعن ــد اذان املغ ــرب ق ــا الس ــيد بص ــال املغ ــرب
وكنــا نصــلي خلف ـ وبعــد انتهــاء الصــال وذهبنــا إىل ال ـرباين الن الســيد
والعشــاء يف حــر اإلمــا علــي
الص ــدر ال ــاين كان ــت لديـ ـ ع ــاد ي ــو اجلمع ــة يق ــيم جمل ــس عـ ـ اء يف الـ ـرباين يس ــتمر ح ــىت الس ــاعة ال امن ــة
مس ــاءا( )114بع ــدها خ ــرج م ـ ولدي ـ مص ــطف ومؤم ــل وس ــلم عل ـ احلض ــور م ــن وك ــالء وط ــالب ورك ـ
بسيارت م ولدي وكانت من نوع متسوبيشي رصاصية اللون إىل داره يف منطقة احلنانـة ويف تقـاط سـاحة
ثور العشرين تصـدت لـ سـيار امرينيـة الصـن (نـوع اولـدزموبيل)( )115وامطـرت سـيار الصـدر بوابـل مـن
الرصــاص مــن رشاشــات نــوع كالشــننو  ،فاصــطدمت ســيار الســيد بشــجر كانــت علـ الرصــيف قــرب
جامعة الصدر الدينية فسم طالب جامعة الصـدر اطـال الرصـاص وعنـد خـروجهم وجـدوا سـيار السـيد
الصــدر ال ــاين وفيهــا الســيد واوالده وشــاهدوا ثالثــة مســلحن يركبــون الســيار املفتحـ االبـواب وــم لتنطل ـ
السـيار بسـرعة فائقــة ابُـاه كـربالء( ،)116ويف نفــس اللح ـة جــاءت سـيارات االمـن ارــاص ومعهـا ســيار
االســعا لنقــل املصــابن إىل املستشــف فاســرع إىل اثنــان مــن جامعــة الصــدر تــا الشــيخ نــد الســاعدي
معاون العميد لشؤون الطلبة والشيخ علـي خليفـة مـن طلبـة املرحلـة ال انيـة ،وقـالوا يل ان السـيد واوالده قـد
اطل عليهم النار وهم االن يف املستشف الرئيسي ف هبت فورا إىل املستشف وكانت مطوقة برجال االمن
والبــاب موصــد بوج ـ املئــات مــن طلبــة الســيد الصــدر ورجــال الــدين فاقرتبــت مــن الضــابط املشــر عل ـ
لنــل حماف ــة يــو حيتفــل ب ـ (يســم يــو اااف ــة) ،وهــو امــا مناســبة دينيــة او مناســبة

 - 222كــان الن ــا الســاب قــد خص ـ
سياسية لتلك اااف ة.
 - 221الشيخ حممد اليعقوي ،السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف  ،ص .215
 - 227املصدر نفس  ،ص.213
 - 226املصدر نفس  ،ص.218
 - 225كان يست د ه ا النوع من السيارات رجال امل ابرات العراقية من ذوي الرت العالية ،اللا حدي ة وسريعة.
 - 224املصدر نفس  ،ص.218
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العدد10 :

الباب وعرفت بنفسي فاذن يل بشرط ختلي النال عن ال حا وابتعـادهم عـن ابب املستشـف فطلبـت مـنهم
ذلك فاستجابوا يل عل ان اعود إليهم ابررب الصحيح وعندما دخلت إىل جنا الطوارئ وجـدت السـيد
مقتــدى والســيد ســلطان كالنــرت( ،)117والشــيخ اســعد الناصــري( )118والشــيخ امحــد النــويف( ،)119والشــيخ
جابر ارفاجي( ، )120فحاولت الدخول إىل غرفة العمليات للتأكد من حالة السـيد فمنعـوين لنـن الوضـ
يشــري إىل انتهــاء كــل شــيء فــدخل الشــيخ اســعد الناصــري إىل غرفــة العمليــات فوجــد الســيد الصــدر ال ــاين
والسيد مؤمل قد قضي حنبهما اما السيد مصطف فقد بقي يعاين الن عات االخري ( )121فانسح السيد
مقتدى والشيخ اسعد الناصري إىل دار السيد الصدر ال اين لينـون السـيد مقتـدى قريبـا مـن العائلـة وبقينـا
حنن يف املستشف حىت استدعينا إىل غرفة الطبي الخـ املعلومـات مـن اجـل امـالء شـهادات الوفيـات مث
انت ــر اك ــر مــن ثــال ســاعات لتســليم اجل ــامن إلينــا وقــد اغلقــت الشـوارع العامــة ومنـ التجـوال وكنــا ال
نرى سوى سيارات االمن واالمن اراص والسـيارات العسـنرية وقـد قمـت ابالتصـال بـبعض زعمـاء احلـوز
ورجــال الــدين يف النجــف مــن اجــل احلضــور الســتال الشــهداء والصــال علــيهم ولنــن دون جــدوى(،)122
ويف لــا الســاعة الواحــد والنصــف بعــد منتصــف الليــل قمــت ا واخ ـواين مــن طلبــة الصــدر ال ــاين حبمــل
االجســاد يف ســيار منشــوفة ترافقنــا اك ــر مــن اربعــن ســيار صــغري وكبــري وهــي حتمــل الق ـوات املدججــة
ابلسال إىل املغتسل( ،)123فقا طلبة السيد ابجراء عملية الغسل والتنفن واستمرت عملية الغسل حىت
صــال الصــبح وكــان مــن بــن قــاد االمــن طــاهر جليــل احلبــوش مــدير االمــن العــا وقائــد حســن الع ـوادي
حمافظ النجف وعدد مـن ضـباط اجلـي واالمـن واالمـن ارـاص وكـان حممـد محـ ال بيـدي ومحايتـ اراصـة
ينت رون يف بناية حماف ة النجف اكمـال عمليـة الـدفن ،وعلمـت انـ كـان علـ اتصـال مباشـر ابوـاتف مـ
قصــي الـ ي امــره ابكمــال عمليــة الــدفن قبــل شــرو الشــمس ،مث قمنــا حبمــل االجســاد ال الثــة إىل ضـريح
للصال عليها وكان السيد الشـهيد يقـول لنـا اذا قـال استشـهدت او مـت فـال يقـو احـد
اإلما علي
 - 223لقاء للباح م الشيخ امحد النويف ،منت الشهيد الصدر يف النجف االشر يو االربعاء . 1114/22/3
 - 228م ــن موالي ــد  2931الناص ـرية ،اح ــد ط ــالب الص ــدر ال ــاين ،م ــن ع ــا  2997وح ــىت  ، 299ام ــا ص ــال اجلمع ــة يف
الناصـرية عشـرون مجعـة ،ومدينــة الصـدر  21مجـ  ،صــل خلـف السـيد الصـدر ال ــاين يف جـام النوفـة (65صــال ) ،وصـل مـ الســيد
صـال املغـرب والعشـاء يف يـو ضـريح اإلمـا علـي  ،لقـاء للباحـ مـ الشـيخ اسـعد الناصـري يف منتـ الشـهيد الصـدر ،النجـف
االشر يف . 1114/22/3
 - 229ولــد يف النوفــة عــا  ، 2931اســتاذ فق ـ واصــول يف احلــوز العلميــة ،تتلم ـ عل ـ يــد الصــدر ال ــاين يف الفق ـ واالصــول
والبح ارارج ،حضر م السيد مجي صلوات اجلمعة ،ل مؤلفات منها خطواات رسالية  ، 2999حنن والعوملة 1117ن ،شـارك يف
العديد من الندوات والدراسات الدولة ،الق العديد من اااضرات يف جامعات بغداد والنوفة وكربالء ،لقاء للباح م الشـيخ امحـد
النويف يف منت الشهيد الصدر يف النجف االشر يو . 1114/22/8
 - 211ولـد يف النوفــة عــا  ، 2947درل علـ يــد الســيد الصــدر ال ـاين الفقـ واالصــول والبحـ ارــارج ،مســؤول الرواتـ يف
منتـ الصـدر ال ــاين ،امـا مجعـة يف املشـ اب والشـامية ،اعتقـل عــد مـرات يف حيـا الصــدر ال ـاين ،قاضـي شــرعي يف مدينـة الصــدر،
يشــغل االن احــد اعضــاء منت ـ الشــهيد الصــدر ال ــاين يف النجــف االشــر وك ـ لك تــدريس طلبــة احلــوز العلميــة ،لقــاء للباح ـ م ـ
الشيخ ارفاجي يو . 1114/22/2
 - 212الشيخ حممد اليعقوي ،السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف  ،ص.276
 - 211املصدر نفس  ،ص.275
 - 217املصدر نفس  ،ص.274
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ابطافة جنازيت حول الضـريح املقـدل النـ يقـول فيهـا اشـنال معنـوي ،وتقـدمت للصـال ابذن ويل الفقيـد
السيد مقتدى وصل خلفي مخسة عشر من اخواين طلبة السيد ولنن حماطن بعشرات من رجال اشرتى
الســيد قطعــة لتنــون مــدفنا ل ـ ( .)124وبــدا بــدفن االجســاد وكــان اجلــو ممط ـرا وطلبــت مــن الســيد حممــد
()125
فانشد عينية اجلواهري
الصايف ان ينشد ابياات يف راثء احلسن
تن ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالور ابالبل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت االر ع
()316
سال ال ال ال الاليم الكرامال ال ال ال الالة مال ال ال ال الالت بل ال ال ال ال الالأل

ال ال ال ال ال ال الالداء ملثال ال ال ال ال ال الالواك مال ال ال ال ال ال الالت مض ال ال ال ال ال ال ال أل
مال ال ال ال ال الالر ث ال ال ال ال ال الراك هال ال ال ال ال الالب النسال ال ال ال ال الاليم

وقبــل ان نــدفن جســدي الشــهيدين مصــطف ومؤمــل انســح حمــافظ النجــف قائــد حســن الع ـوادي
وم ــدير االم ــن الع ــا ط ــاهر جلي ــل احلب ــوش لي ف ــا البش ــرى إىل حمم ــد مح ـ ـ ال بي ــدي وقص ــي ابنته ــاء ك ــل
شيء(.)127
وقــد ســجل الــدكتور عل ــي حســن الشــمري امل ــت ابم ـراض الباطنيــة والقلبيــة مشــاهدات للح ــات
االخري من حيا السيد الصدر ال اين وجنلي حي كان هو الدكتور االختصاصي ارفر املوجـود يف داخـل
املستشف عند حصول عملية االغتيال وكانت مشاهدات مطابقة ملـا ذكـره الشـيخ حممـد اليعقـوي وطـالب
السيد الصدر ال اين وال ي اجرى الباح معهم عد لقاءات(.)128
ولقــد نقلــت صــحيفة احليــا ( )129يف اول اتكيــد مــن نوع ـ عل ـ املســتوى ارــارجي مــن اغتيــال الســيد
الصــدر ال ــاين واهتــا قصــي النجــل االصــغر للـرئيس العراقــي ابعطــاء االوامــر ابغتيــال الصــدر ال ــاين واكــدت
الص ــحيفة نق ــال ع ــن النقي ـ يف جه ــاز امل ــابرات خال ــد س ــاجت ع ي ـ اجلن ــاي( ،)130ان ـ ك ــان يف وق ــت
احلــاد يف غرفــة العمليــات اراصــة التابعــة جلهــاز امل ــابرات حيـ اســتم إىل مناملــة هاتفيــة جــرت بعــد
وقت قصري عل عملية االغتيال بن قصي وعضو القياد القطرية رئيس الوزراء الساب حممد مح ال بيدي
وال ي كان موجودا يف مستشف النجف واوضح النقي اجلناي ان قصي عنـدما علـم ان الصـدر ال ـاين م
 - 216لقاء للباحـ مـ الشـيخ اسـعد الناصـري والشـيخ امحـد النـويف والشـيخ جـابر ارفـاجي والشـيخ كـاظم الناصـري ،منتـ
الشــهيد الصــدر ال ــاين يف النجــف االشــر  ،ودار ح ـوار صـريح حــول عمليــة االستشــهاد والتغســيل والــدفن للشــهيد الصــدر ال ــاين كمــا
شاهدوه.
 - 215هــو حممــد بــن الشــيخ عبــد احلســن اجلـواهري ،شــاعر العــرب االكــرب ،ولــد يف النجــف االشــر عــا  ، 2911انتقــل إىل
بغداد وعمل يف الصحافة ،اغرتب اك ر من مر مث عاد إىل الـوطن ،مث اغـرتب اغرتابـ االخـري يف سـورا حيـ تـويف يف مستشـف دمشـ
عا  ، 2993للم يد مـن املعلومـات بن ـر ،د .ـري كـاظم خليـل واخرون،اجلـواهري شـاعر العـرب االكـرب ،ط ،1شـركة الوفـا للطباعـة،
 ، 1115ص 51وما بعدها؛ امحد ابو سعيد  ،الشعر والشعراء يف العرا  ،بريوت ، 2959 ،ص221؛ ادهم اجلنـدي ،اعـال االدب
والفن ،ج ،1دمش 2738 ،هـ ،ص.283
 - 214كتبــت هـ ه القصــيد مبــاء الـ ه علـ الــروا احلســيين الشـريف ،للم يــد مــن املعلومــات ين ــر ،حممــد عبــال الــدراجي،
القصائد ارالدات يف ح آل البيت ،منتبة االمري ،بغداد ، 2989 ،ص 91وما بعدها.
 - 213الشيخ حممد اليعقوي ،السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف  ،ص.279
 - 218للم يــد مــن املعلومــات الــي ذكرهــا الــدكتور علــي حســن الشــمري وك ـ لك مــا كت ـ عــن عمليــة االستشــهاد يف الــرواات
األخرى ،ين ر الشيخ حممد اليعقوي ،السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف  ،ص 267وما بعدها؛ صـحيفة املوقـف العـدد ( )291يف
 15شــباط  2999؛ صــحيفة القــدل العــري الصــادر يف لنــدن  17شــباط  2999؛ عبــد االمــري الركــاي ،الســلطة العراقيــة واملعارضــة
واجملتم  ،دالالت يف ضوء مقتل اإلما الصدر ،صحيفة احليا يف  25نيسان . 2999
 - 219صحيفة احليا  11شباط . 1112
 - 271وهو شقي الفري الركن كامل ساجت ع ي اجلناي ،وال ي كان يشغل منص قائد فيل يف اجلي العراقي ،وال ي قتل
يف بغداد عا  ، 2998واهتم قصي نفس بقتل .
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يقتـل وامنـا كــان مصـااب امــر ال بيـدي بقتلـ واكــد النقيـ انـ لنـن مـن االســتماع إىل املناملـة مـ ثالثـة مــن
ضـباط امل ـابرات حيـ كـان منـاواب لتــامن االتصـاالت يف غرفــة العمليـات التابعـة جلهــاز امل ـابرات حل ــة
حصول االغتيال وعدد اجلناي ا اء الضباط وهو النقي حممد جاسم عطية العاين والنقي مصلح صاو
الدليمي واملالز االول عبال حسـن خضـر الـدوري وذكـر ان العقيـد صـايف حبـر هـ اع العـ اوي والـ ي كـان
يعم ــل يف الش ــعبة الفني ــة للعملي ــات اراص ــة ومرافق ــا لل بي ــدي يف املستش ــف اك ــد ابن ال بي ــدي نف ـ االم ــر
ابطال رصاصة من مسدسـ علـ رال السـيد الشـهيد الصـدر ويـ كر ان خالـد اجلنـاي غـادر العـرا بعـد
اشهر عل اغتيال الصدر ال اين(.)131
ونتيجة لردود الفعل ضد اغتيال الصدر ال اين وجنلي يف داخل العرا وخارج والي سـنتطر إليهـا يف
الصفحات القادمة دفعت السلطة العداد سيناريو للهروب من مسؤولية االغتيال ((وكانـت مديريـة االمـن
العامة يف العرا اعلنت اعتقال اربعة رجال دين شيعة( )132واهتمـتهم ابغتيـال الـ عيم الـديين الراحـل حممـد
حممــد صــاد الصــدر وجنلي ـ االربعــة هــم الشــيخ عبــد احلســن عبــال النــويف ،والشــيخ علــي كــاظم محــاز،
والطالبـان يف احلـوز العلميـة امحــد مصـطف حسـن اردبيلــي ،وحيـدر علـي حسـن وقــال بيـان مديريـة االمــن
العامـة ان نتهمـا خامسـا اليـ ال هـاراب وان اوـد مـن اغتيـال الصـدر هـو احـدا فتنـة ردمـة امل ططــات
االمرينيــة والصــهيونية و وص ـف املعتلقــن ابلــم خم ــابرات وعمــالء مــاجورين))( .)133وقــد عــرض التلف ــاز
العراقي تسجيال روي في قصة املعتقلن وال ين يرتدون زي رجال الدين الشيعة ،واكد الم هم ال ين قاموا
ابغتيال الصدر ال اين وجنلي  .واعلنت السلطة احلاكمـة بعـد ثالثـة اسـابي عـن تنفيـ حنـم االعـدا هبـؤالء
االربعــة اهتمــتهم ابغتيــال الســيد الصــدر ال ــاين وجنلي ـ ( )134وارجعــت اســباب إىل ص ـراعات مرجعيــة .لنــن
الســيد حســن الصــدر( )135رد عل ـ ه ـ ه امل ـ اعم بقول ـ ((ان مــا يقــال عــن وجــود خالفــات بــن اجنحــة
املرجعية الشيعية يف داخل النجف وخارج وان مايشاع عن هـ ه ارالفـات ابعتبارهـا مسـؤولة عـن اغتيـال
حممد صاد الصدر وولدي وقبلهم الربوجردي والغروي اوهاما يف اذهان النال))(.)136
الخاتمة
يتضح مما تقد :
 - 272صــحيفة احليــا  11شــباط  1112؛ صــحيفة الــبال  ،العــدد ( ،)275والــي تصــدر عــن مؤسســة شــهيد ااـراب للتبليــج
اإلسالمي ،االسبوع االخري من شهر تشرين ال اين ، 1114 ،ص.5
 - 271عادل رؤو  ،مرجعية امليدان ،ص.159
 - 277ابرع ـ علــم الــدين ،معارضــة خــارج الع ـرا  ،كتبــت ه ـ ه املقــال حتــت عن ـوان( ،ملــاذا ُاهلــت واشــنطن ولنــدن حت ـ يرا مــن
تصفية الصدر عندما اتصل بنا الصدر وقال صدا يريد ان يقتلين) ،فسـارعت املعارضـة لالتصـال ابالمرينـان والربيطـانين وطلبنـا مـنهم
ان يتحركـوا النقــاذ الصــدر فلــم جنــد ُــاواب مــن احلنــومتن ،وم تصــدر حــىت بيــان اســنتنار بعــد عمليــة االغتيــال ،صــحيفة احليــا يف 11
شباط . 2999
 - 276عادل رؤو  ،مرجعية امليدان ،ص.159
 - 275للم يد من املعلومات عن السيد حسن الصدر ،ين ر علي حممد صاد الصدر ،آل الصدر يف التاريخ ،ص.217
 - 274جملة اجمللة ،العدد ( ،)996الصادر يف  4اذار . 2999
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 .2م لت التجربة الصدرية ال انية يف العرا صور تصاعدية من صور حركة اإلسال السياسي يف املسري
اإلسالمية العامة يف العام اإلسالمي ويف العام امج  ،وبقدر ما عنسـت هـ ه الصـور  ،وهـ ا مشـروع
الصــدر ال ــاين مــن خصوصــية بعــة مــن ال ــرو واجلغرافيــة واالبــداع ال ـ ايت الفقهــي ال ــوري ،فالــا
عنست من خالل االداء العا و ا املشروع وابيات تواصال م احلركة اإلسالمية العاملية بنل صورها
وم اهرها االخرى ،وان نصا من نصـوص السـيد الشـهيد حممـد حممـد صـاد الصـدر يف هـ ا االطـار
ينفي لوضو ه ا املعو يف منامن مشروع التغيريي ،املعو املعرب عن وحد مصري اإلسال يف ه ا
العام ،وهـاجس اكتشـا تنسـي اج ائـ ((حيـا هللا مجهـور املـؤمنن امل لصـن يف العـام كلـ الناصـرين
لدين ـ وال ـ ابن عــن ش ـريعت واجملاهــدين يف ســبيل )) .ه ـ ا الــن ينفــي الكتشــا الــوعي التنــاملي
حلركــة تغيرييــة تق ــو عل ـ تع ــدد واليــة الفقي ـ وواليــة االم ــر م ـ احلرك ــة االمجاليــة بن ــل ُلياهتــا للع ــام
اإلســالمي،فاذا كــان الطري ـ إىل التنامــل والوحــد واالنســجا  ،ال ايت عــرب املنــاه املباشــر فعندئ ـ
سننتش ــف ان ارط ــاب ((املت ــوتر)) ازاء الفقه ــاء ((الس ــاكتن)) وان انقس ــا الش ــارع العراق ــي ح ــول
((املرجعي ــة)) وان جه ــود االص ــال للح ــوز ستص ــبح ش ــرطا ض ــرورا للوص ــول إىل اتس ــيس املش ــروع
التغيــريي الســليم ،الجنــاز وحــد حقيقيــة ،وتنامــل حقيقــي ،ومــن هنــا يقــد لنــا الصــدر ال ــاين منهجــا
عمليا للوصول إىل ه ا التنامل ،وهو مـنه اجلـدل الـداخلي ال مـن اجـل اجلـدل الـداخلي ب اتـ امنـا
من اجل الوصول إىل االهدا النربى.
 .1قد السيد حممد حممد صاد الصدر منوذجا جديدا لتعاطي الفقي م السـلطة ،وهـو منـوذج جيـد لـ
مص ـ ــادي يف اتري ـ ــخ اش ـ ــنالية العالق ـ ــة ب ـ ــن الفقي ـ ـ ـ والس ـ ــلطة .إال ان اجلدي ـ ــد في ـ ـ ـ كم ـ ــا اش ـ ــر يف
((املفارقات)) هو سلطة صدا حسن بنل خصوصياهتا الدموية وامنانية ((حتييدها)) لفرت  ،وانت اع
بعض االدوات من يدها ،والدخول معها يف معادلة صراع علنية معادلـة ،هـي حباجـة إىل قـراء دقيقـة
للمتغـريات الــي مــرت هبــا الســلطة ،واملــؤثرات ارارجيـة عليهــا ،ومــن مث ت مــري هـ ه املتغـريات واملــؤثرات
لصاو املشروع لصح ذايت من جهة ،وبناء إسالمي جديد من جهة اثنية .لقد خاض الصدر ال ـاين
ه ه املعادلة والتقط كل الفرص الداخلية وارارجية لني ينون طرفا قوا فيها ،وه ا مـا م يفنـر فيـ
فقي او مرج يف العرا  .ولـ لك فهـو حتمـل مـا سـيقال عنـ كـ من لـ لك .ولـو ان مـا يقـال سـينون
قاسيا ومريرا ،فهو ازاء من كان يقول عن ابن ((فقي السـلطة)) او ((مرجـ السـلطة)) مـارل خطـااب
ال ينفــك يوضــح ،وحيــاول ان حييــد خصــوم  ،وحيــاول ابُــاه التوحيــد ،رغــم بعــض ((التــوتر)) ال ـ ي
انطوى علي  ،م ودا حبس االستشهادي و خبرب مرتاكمة هضمت صـورا و امناطـا للصـراع مـ السـلطة
و العالقــة معهــا ،و لتجــارب ثوريــة وتغيرييــة داخليــة وخارجيــة كبــري اذ ان مؤهالت ـ الفقهيــة والفنريــة
وهـ ه ارــرب  ،وقـرار االستشــهاد وســلوك املطــاب لقولـ  ،شــنلت مجيعــا مــاد انطالقتـ يف اختــاذ القـرار
والشروع مبشروع التغيريي.
 .7انطلـ مشـ رع ،الســيد الصــدر ال ــاين اول مــا انطلـ حنــو بنــاء قاعــد شــعبية متفاعلــة وجــاء هـ ا البنــاء
متص ــاعدا ع ــرب خط ـوات حت ــرك ك ــربى ابُ ــاه الوس ــط االجتم ــاعي والعش ــائري ،تطلب ــت ار ــروج عل ـ
642

العدد10 :

((امل ــالو )) املرجع ــي او عل ـ ـ ((الع ــر )) املرجع ــي وقيام ـ ـ جب ــوالت وزارات إىل العش ــائر العراقيـ ــة
واالطالع عل اوضاعها وبناء عالقات معهـا ومـن مث اخـريا وضـ فقـ خـاص هبـا انـدرج يف السـيا ،
كمـا تطلـ بنـاء القاعـد الشـعبيةُ ،ـاوز خطـاب ((الفقيـ )) املنتـوب إىل خطـاب الفقيـ املسـموع،
وإىل تنشـيط االتصـاالت مـ النـال ،وإىل مواكبـة تـومهم وشـؤولم والعمـل بفقـ الواقـ او فقـ احليـا
بنـ ل مــا تلــد مــن جديــد م ـ مــرور ال ـ من اضــافة إىل التواجــد امليــداين معهــم ،وربــط مصــري الفقي ـ م ـ
مصريهم .وابلطب ان هـ ا الواقـ م الفـ الشـع العراقـي مـن قبـل لـ ا فانـ شـنل ووضـوحا لـ بـدور
الفقي  ،ومن مث تعاطفا مع .
 .6اثبتــت ُربــة الصــدر ال ــاين ان الشــع العراقــي خيتـ ن االســتجابة للعمــل اإلســالمي وان هنــاك قصــورا
قيادا دينيا يف حتريـك عوامـل التفاعـل لديـ  ،ومـن حيـة اخـرى فـان ال ـرو االسـت نائية الـي ميـر هبـا
هـ ا الشــع و املتم لــة ابحلصــار واجلــوع واالرهــاب آنـ اك قــد م لــت عــامال اضــافيا يف اجنــا التجربــة
الصدرية ال انية ،اذ ان ه ه ال رو القاسـية تدفعـ  -أي الشـع  -دائمـا إىل التطلـ حنـو البـديل،
عرب قياد ميدانية جديد تدف ب عل الدوا حنو البح عن متنفس يعرب ب عن مشاعره و األمـة،
وحبنم ُري ه ا الشع لتجارب سياسية عديد م توصل إال إىل ه ا الواق السيء ،فانـ تفاعـل
و الزال يتفاعل م طر اإلسالمي اذ مبجرد ان حترك السيد حممد حممد صاد الصدر ابُاه فانـ
اســتجاب اســتجابة واضــحة ال ختلــو مــن الشــجاعة ،و رمبــا ان هنالــك مــن يقــول ان اســتجابة ه ـ ا
الشـع انطلقـت يف جـ ء منهـا مــن وعيـ مبوقـف السـلطة الــي – حـت  -للصـدر ال ـاين ،ابلتحــرك
االمر ال ي ازال ج ءا من امل او لدي  ،ومن مث قرر االلتحا هب ه التجربـة ولـ ا فـان النـال الـ ين
التقوا برك الصدر ال اين م ينتفضـوا كلهـم بعـد اغتيالـ  .ورمبـا تنـون وجهـة الن ـر هـ ه ((صـحيحة))
بشــنل ج ئــي وحمــدود واذا قيســت التجربــة بنتائجهــا وكلياهتــا وظروفهــا واحتياطــات الســلطة وطبيعتهــا
فان االمر ال يبدو ك لك فاجلمهور الصدري ال اين كان ل رد فعل ولو ان ال يتناس م ما حصـل
حبنم ال رو االمنية القاسية الي تقيده إال ان ومن املؤكد قـد اختـ ن وعـي هـ ه التجربـة املهمـة مـن
اترخي املعاصر.
 .5ل ــل ااــور اآلخــر الـ ي شــنل معلمــا مــن معــام مشــروع الصــدر ال ــاين التغيــريي ابلعالقــة بــن احلــوز
واألمــة ،واكتشــا االليــات واالســالي والطــر النفيلــة ابجيــاد عالقــة مــن نــوع اخــر بينهمــا ،وكانــت
صال اجلمعة اكرب آلية تواصلية بن الفقي واجملتم وبن احلوز واألمة ،اذ م يعمل هب ه من قبـل ،إال
بشنل حمدود ،ولوعي السيد الصـدر ال ـاين ابتيتهـا فانـ اعطاهـا اتيـة اسـت نائية ،واوصـ بضـرور او
وجــوب مواصــلتها حــىت بعــد موت ـ  ،فاســتطاع ب ـ لك ان ينج ـ شــبنة مــن املفــاهيم اراصــة ،مفــاهيم
دينيـة -اجتماعيــة ،ومفــاهيم حــول شـؤون القيــاد ومفــاهيم حــول الشـؤون ال قافيــة والسياســية االخــرى
شــنلت مبجملهــا نســيجا معرفيــا متجانســا ،مي ـ ه عــن س ـواه مــن الفقهــاء ،وح ـدد مالمــح مشــروع و
ُربت  ،فلقد جاء ه ا النسي املعريف بشيء من الفراد وارصوصية واالبتنار ،فهو ُاوز املشرتكات
وال واب ــت م ــن خ ــالل اس ــتيعاهبا ،واب ــرز مع ــام قراءت ـ اراص ــة لتع ــاليم اإلس ــال ال ــي تنتم ــي لالجته ــاد
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البشــري ،او الفهــم البشــري للــدين والرســالة الســماوية ،ولـ ا فهــو م ينتمــي بعــد استشــهاده إىل اتريــخ
(الفقهاء التقليدين) بل ان انتم إىل اتريخ الفقهاء ال ورين املبدعن املطورين اجملددين ،واضـا إىل
تراكمهم املعريف ُربة جديد وا فرادهتا يف ك ري من االمور واملسائل.
 .4وما بدى عل ه ا املشروع ان جاء يف ج ئ العملي والن ري االكرب اكماال او ترمجة لطمو الشهيد
الصدر االول (حممد ابقر) ال ي بق حبيسا يف صدره وم تسمح ل ال رو  ،ال ظرو الصراع م
السـلطة وال ظـرو املؤسسـة الدينيـة الشـيعية الداخليـة وال ظـرو الـوعي اجملتمعـي ان يتصـدى وــا اذ
عل ـ رغــم املغــاير الواضــحة يف امــور عديــد فنريــة وغــري فنريــة بــن الصــدرين األول وال ــاين ،ورغــم
احتفــاظ ُربــة الصــدر ال ــاين بــبعض ارصوصــيات امليدانيــة إال ان التجربــة بشــنل عــا جــاءت وكالــا
صدى الماين الصدر األول الصال احلوز ويف وجوبية توجهها حنو اجملتم ويف ابراز الوج السياسي
حلركــة اإلســال وفيمــا قضـ الصــدر األول حياتـ يف حبــو فنريــة متطــور بغيــة ارســاء جـ ور واســال
املدرســة اإلســالمية بنــل ابعادهــا الفلســفية واالقتصــادية واالجتماعيــة وبــدا بــداات يف تطــوير املــنه
احلوزوي واعلن خطـااب ن ـرا ال خيلـو مـن النقـد لواقـ هـ ه احلـوز وحتـرك سياسـيا حتـت ثقـل ال ـرو
ارارجية الي رمبا تنون ساعدت عل دفع عل تسري اجلان السياسي العملي من مشروع  ،جاء
الصدر ال اين من شقن شنال االفراز العلوي الغائ أو ال ي غي يف مشروع الصـدر األول الشـ
املتعلـ بــدور الفقيـ العملــي ،امليــداين االجتمــاعي ،اإلســالمي املنــدك يف األمــة واملـرابط معهــا بعــد ان
اكتشف آليات واسالي تعبئتها ،والش ال اين ال ي يواك حركة التجديد الفقهي مبـا يتناسـ مـ
املستجدات والتطورات وهن ا بدا املشروعان متغايران يف ادوارتا تبعا الختال ال ـرو والقـدرات
ال اتية ،ويف نفس الوقـت كمـال بعضـهما الـبعض ،يف صـريور تصـاعدية تنامليـة ،قائمـة علـ تواصـل
معـريف يف حيا هتمــا قبـل االستشــهاد ،وعلـ رابطـة د شــاء هللا ان جيعلهـا هنـ ا ،ولــو الـا فســرت مــن
ال ـ ــبعض ،تفس ـ ـريا اثرا م ـ ــن الص ـ ــدر ال ـ ــاين ل ـ ــدماء الص ـ ــدر االول والق ـ ــدرات ال اتي ـ ــة وارصوص ـ ــيات
الش صية فان مغاير اخرى اساسية بن التجربتن او املشروعن ،جاءت كتماي يف املنهجن ،وايضا
تبعا لل رو يف تعاطي الصدرين م اشنالية الفقي والسلطة ،ففيما رفض الصـدر االول ((حتييـد))
الســلطة الكمــال مشــروع  ،اجتهــد الصــدر ال ــاين هب ـ ا التحييــد ال ـ ي لــواله ملــا مت لنجــاز مشــروع ،
وابلتايل ملا حصل ه ا التنامل التصاعدي بن املشروعن.
 .3ان الدور العملي امليداين االجتماعي التجديـدي للسـيد الصـدر ال ـاين الـ ي ميـ مشـروع التغيـريي م
ات إال وف خطـة حتـرك عليهـا هـ ا املشـروع ،خطـة ملرتنـ ات وآليـات واولـوات بـدات ب ـ ((حتييـد))
الســلطة ومــن مث مرتنـ اجيــاد قاعــد شــعبية ومرتنـ اصــالحي داخلــي للواقـ اإلســالمي وواقـ احلــوز
ومرتن اتسيس من ومة مفاهيم م تجانسة ومتناملـة م لـت خصوصـية التجربـة الصـدرية ال انيـة ،وكـل
تلــك املرتن ـ ات كانــت مم وجــة بواق ـ سياســي وخطــاب سياســي حيــاول ان يؤهــل املشــروع التغي ــريي
سياسي يشنل افرازا علوا و ا املشروع التغيريي إال ان السطلة احلاكمة قطعت الطريـ علـ ُسـيد
هـ ا االفـراز العلــوي (املشــروع السياســي) م لمــا قطـ الطريـ علـ ُســيد االفـراز العلــوي الـ ي م لـ
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فيما بعد مشروع الصدر ال ـاين علـ الصـدر األول .ان (قـانون) املـوت والقتـل واالغتيـال الـ ي عمـل
ب الن ا الساب لعرقلة حركة املشروع اإلسالمي العا يف العرا  ،م حيل رغم بشاعت دون تنامي ه ا
املشروع.
 .8ان قرار اغتيال الصدر ال اين ،بعد ان شنل ظـاهر ملفتـة للن ـر ومالبسـات هـ ا االغتيـال وتوصـيف
املواقف ارارجية ،وال سـيما االمرينيـة ازاءه البـد ان يقـود إىل فهـم هـ ه ال ـاهر مـن خـالل املواجهـة
االمرينية اإلسالمية النلية اذ ان فهم املوقف االمريني السليب من اغتيال آية هللا حممد حممد صاد
الصــدر يتطل ـ حتلــيال عل ـ مســتوين ،املســتوى العراقــي البح ـ ااــدود بــدائر الع ـرا يف االهتمــا
االمريني ،ومسار الدور االمريني املتصاعد يف ملف  ،ومستوى املواجهة االمرينية الغربية االوربية م
((اإلســال السياســي)) الصــاعد من ـ انتصــار ال ــور اإلســالمية يف اي ـران ،وحــىت اليــو  ،ويف املســتوى
االول رمبــا شــنل اغتيــال الصــدر ال ــاين هــدفا مشــرتكا امرينيــا صــداميا ،.فواشــنطن الــي تبح ـ عــن
بــديل صــدا حســن عل ـ مــدى مــا يقــارب التس ـ ســنوات كانــت ترصــد منــو ال ــاهر اإلســالمية يف
العرا الي قادها واسسها الشهيد حممد حممد صاد الصدر ،وانطالقا من سلبياهتا ازاء اإلسـالمين
واملعارضة العراقية اإلسالمية الـي ُلـت يف حمطـات مهمـة مـن اتريـخ االزمـة العراقيـة الراهنـة كانتفاضـة
شـ ــعبان /اذار ، 2992 /وحصـ ــار السـ ــلطة لإلسـ ــالمين يف االه ـ ـوار ،والتفـ ــرج عل ـ ـ اابدهتـ ــم وخل ـ ـ
((معارضــات)) عراقيــة تعرقــل عمــل املعارضــة اإلســالمية وختفــف مــن لولــا ،وحماولــة اخـرتا املعارضــة
اإلسالمية العراقية ..انطالقا من كل ذلك فان شعورها ازاء ظاهر الصدر ال اين اإلسـالمية ومشـروع
التغيريي سينون شعورا متسما ابرو عل مصـاحلها مـن تطـور هـ ه ال ـاهر وجناحهـا ولقـد ُسـد
ه ـ ا ارــو االمرينــي الســليب مــن خــالل مواقفهــا مــن عمليــة اغتيــال الصــدر ال ــاين ،فهــي مواقــف
جســدت ســلبية عميقــة ملــن حيــاول ان يصــل إىل حقيقــة ((الضوضــاء)) االمرينــي الـ ي ســب اغتيــال
الصــدر ال ــاين ابربعــة أو مخســة اشــهر تقريبــا ،أي قبــل وبعــد مــا ــي بقــانون ((حتريــر)) الع ـرا ال ـ ي
اخت ه النونغرل االمريني والـ(( ))93مليون دوالر الي رصدها كمساعدات للمعارضة العراقية فلقد
ملئت الدعاية االمرينية العام ضجيجا حول ((جديتها)) يف الغيري ه ه املر  ،عرب كل السيناريوهات
مبــا فيهــا ســيناريو تفجــر انتفاضــة جديــد ضــد الن ــا احلــاكم يف العـرا  ،إال ان درجــة وســيا التــوتر
ال ي خيم عل الشارع العراقي ،وانفجاره عل شنل صدامات واحتجاجات حمدود م قوات امن
السلطة يف العرا  ،كان يشـنل احتمـاال شـب اكيـد النفجـار كلـي يف الشـارع العراقـي لـو ان واشـنطن
تدخلت بشنل من االشنال ،إال الا أي واشنطن بقيت متفرجة عل االغتيال ومـا بعـده مـن ردود
فعــل ،مــن وحــي االحســال والشــعور املشــرتك م ـ صــدا حســن برغبــة الــت ل مــن ه ـ ه ال ــاهر
الصـدرية ال انيـة ،ومــن هنـا فـان االغتيــال حتـول إىل هــد مشـرتك لالثنـن ،الــوالات املتحـد وصــدا
حسن.
 .9بيق ان نؤكد يف خالة ه ه ((ارالة)) حجم املعا والصرب والتحمل واالصرار للشهيد حممد حممد
صاد الصدر من اجل اجناز ه ا املشروع التغيريي االصـالحي اجلـ ري ،الـ ي اسسـ ورعـاه ،ورسـم
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مالحم ـ مــن خــالل خطــوط عامــة وحمــاور ومرتن ـ ات وضــحها ه ـ ا البح ـ بشــنل تــوثيقي ،مشــروع
ختمـ ـ ابستش ــهاد ((مرجع ــي)) ال ينتم ــي إىل اتري ــخ االستش ــهاد املتع ــار امن ــا ايت حص ــيلة ل قاف ــة
حسـ ــينية ونـ ــبض عرفـ ــاين ينتمـ ــي إىل عرفـ ــان ((الواق ـ ـ )) ولـ ــيس إىل عرفـ ــان االنع ـ ـ ال واررافـ ــة ،وق ـ ـرار
استشــهادي واضــح واع ،اكدتـ املنقولــة عنـ  ،واكــده الســلوك الـ ي مارسـ  ،واكــده النفــن الـ ي لفـ
واقفـا يف صــال اجلمعـة قبــل ان يلفـ يف قــربه الـ ي وضـ فيـ  ،بــال تشـيي وبطريقــة سـرية ،حتــت جــنح
ال ال  ،حاضـنا ولديـ ((مصـطف )) و ((مؤمـل)) كمـا دفـن الشـهيد الصـدر االول مـ اختـ ((بنـت
اودى)) وسو لن يستطي احد ان يغري او ي ور ه ا التاريخ للصدر ال اين ال ي حنمت وتري مـن
السجن والدرل والتقوى وال ورية.
 .21اما ما قيل عن عالقت ابلسلطة اثبتت االحدا االستغناء عن العود إىل مناقشت واثبت ه ا
البحـ يف ســيا االشــنالية التارخييــة لعالقــة الفقيـ الشــيعي مـ الســلطة ان ـ اكــرب مــن جـرا الــبعض
واستيعاهبم عل هضم وفهم  ،ه ا اذا ما ُاوز القصدية املسـبقة لـدى الـبعض االخـر الـ ي اطلـ
العنان لتوصيفات متحاملة بتسميت بفقي السلطة .لقد اثبتت االحدا وه ا البح االستغناء عن
العود إىل تسمية بـ((فقي السـلطة)) إال مبـا احلقتـ هـ ه التسـمية بـ مـن ظلـم فـاد  ،كابـده يف حياتـ
وواجه كما واج االال االخرى الي حتملها من اجل ان يؤسس مشروع التغيريي ويرتك ((بصمة))
يف اتريخ العرا السياسي ويف اتريخ العمل اإلسالمي احلركي واملرجعي.
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 -2الكتب واملوسوعات
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قانون الحماية الدبلوماسية و شروطها

Law of diplomatic Protection and its conditions

د .علي خالد دبيس

()1

Ali Kh. Idbeis

المستخلص
تّش ــنل الدول ــة كي ــا قانوني ــا وسياس ــيا يق ــو علـ ـ عناص ــر ثالث ــة ه ــي؛ اإلقل ــيم ،والش ــع  ،والس ــلطة
السياسية ،وإذا كان ح الدولة يف محاية إقليمها من أي مسال ب أو اعتداء علي هو من احلقو ال ابتـة
واملستقر  ،بل من واجبها أيضا محاية شعبها والدفاع عن حقوق  ،وحيـ أن املـواطنن هـم العنصـر الـرئيس
املنون لشع الدولـة فـ ن محـايتهم ورعايـة حقـوقهم يف الـداخل وارـارج حـ اثبـت للدولـة ،وقـد تضـمنت
ّ
أحنا القانون الدويل ن ا تلـك احلمايـة ـ محايـة مـواطين ورعـاا الدولـة يف ارـارج ـ وهـو املعـرو ابحلمايـة
الدبلوماسية ،كما أقرت أحنا القانون الدويل بعد ذلك للمن مات الدولية ابحلماية الدبلوماسية (احلماية
الوظيفيــة الــي لارســها املن مــات الدوليــة ُــاه املــوظفن التــابعن وــا) ،حي ـ م تعــد احلمايــة الدبلوماســية
مقصور عل الدول فقط ،وموضوع حب نا يدور حول احلماية الدبلوماسية الـي لارسـها الدولـة ُـاه األفـراد
التابعن وا.
Abstract
State constitute a legal and political entity based on three elements: The
province and the people and sovereignty, and if the State's right to protect
its territory from any prejudice to hit or attack hit,afixed and stable rights It
is also their right to protect its people, and defend their rights, and where
the staff are the main component of the people of the state. The protection
and care of their rights domestic and overseas is the inalienable right of the
state,The provisions of international law have included such protection
 - 2جامع کربالء /کلية اإلدار واالقتصاد/االختصاص .قانون عا
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system Protect the citizens and nationals abroad It is known to diplomatic
protection, also acknowledged the provisions of international law, then
international organizations diplomatic protection (Job protection, practiced
by international organizations towards her staff). Where diplomatic
protection are no longer confined.
The only states.Research topic is about the diplomatic protection
exercised by the State toward the Her individuals.

مقدمة :الحماية الدبلوماسية
يرتبط موضوع احلماية الدبلوماسية كغـريه مـن مواضـي املسـؤولية الدوليـة ابلقـانون الـدويل التقليـدي ،إذ
أن منشأ أحنا احلماية الدبلوماسية هو العر الدويل ،إال أن ما يتميـ بـ هـ ا املوضـوع هـو كـون الن عـة
التقليديــة ج ـ ّ ر متج ـ ر ضــمن أحنام ـ  ،فصــالحيات الدولــة و ســلطاهتا يف ممارســة احلمايــة الدبلوماســية
لرعااها تبق حمنومة بسلطتها التقديرية فقط ،كما يعد املوضوع مفصلي من حي موقع وأطراف .
فاصــل الن اع ــات ألــا ن اع ــات داخليــة ،أي أل ــا تنتمــي إىل األط ــر القانونيــة الداخلي ــة ،كمــا أن أص ــل
خــاص ال ميننـ أن يــتحج
دويل متمتـ بنافــة االعتبـارات الســيادية ،وشـ
أطـرا العالقــة ،شـ
أما ه ا األخري غال من خالل تدخل دولت لصاحل .
ف ذا ما كان املتضرر من الفعل غري املشروع دوليا دولة أو من مة دوليـة فـ ن ومـا إعمـال كامـل الطـر
الدبلوماسية أو القضائية ألجل اسـتيفاء حقـوقهم املنتهنـة ،أمـا إذا كـان املتضـرر ش صـا طبيعيـا أو معنـوا
خاصا ف ن مطالبت ابستيفاء حقوق يف مواجهة دولة ذات سياد تنون ممننة ما م تقبل دولت توفري غطاء
دويل ل ومحايت دبلوماسيا ،أو أن تعمل املن مة الي يعمل حلساهبا عل محايت وظيفيا.
وـ ا فـ ن احلمايــة الدبلوماســية تعــين تــدخل دولــة ألجــل محايــة مواطنيهــا املقيمــن يف ارــارج واملتضــررين
بشنل مباشر أو غري مباشر من أفعال غري مشروعة دوليا.
منهجية البحث
1ة أهمية البحث

لقـد ازدادت أتيــة هـ ا املوضــوع مـ ازداد التطـورات احلدي ــة يف اجملتمـ الــدويل الــي أدت إىل تشــع
العالقات الدولية يف اجملال االقتصادي وسهولة انتقال األموال وازداد حجم العالقات بن الـدول واألفـراد
مما قد يؤدى إىل احتمال تعرض األفراد ألضرار قد تلح لش اصهم أو مصاحلهم ،كما تنمن أتية ه ا
املوضوع يف بيان األسس الي من شألا أن تساعد عل محاية حقو األفراد والـدفاع عـنهم علـ املسـتوى
الدويل إذا تعرضت مصاحلهم للضرر.
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2ة مشكلة البحث

قا ون احلماية الدبلوماسية

ر ها

إن دراسة موضـوع احلمايـة الدبلوماسـية حيتـاج إىل دراسـة خاصـة وعلـ قـدر مـن االهتمـا  ،وان حنـاول
قدر اإلمنان اإلملا ابجلوان املهمة للحماية الدبلوماسية.
واإلشـ ــناليات الـ ــي سـ ــنتعرض وـ ــا يف ه ـ ـ ا البح ـ ـ تـ ــدور حـ ــول إجيـ ــاد التعريـ ــف املناس ـ ـ للحمايـ ــة
الدبلوماسـية وطبيعتهـا القانونيــة مـن حيـ ألـا حـ للدولــة أو حـ للفــرد ،ومـا هـي الشــروط الـالز توفرهــا
ملمارستهاق وىف حالة توفر ه ه الشروط ،ما هي الوسائل الي يتم هبا مباشر احلماية الدبلوماسيةق
3ة فرضية البحث

تعد احلماية الدبلوماسية إحدى الوسائل الي تعـرب هبـا الدولـة عـن ممارسـة االختصـاص الش صـي ُـاه
مواطنيهــا ورعااهــا ،حي ـ يــؤدى الضــرر ال ـ ي يلح ـ فــردا بعين ـ إىل حتمــل الدولــة الــي ارتنبــت الفعــل
امل ــالف للقــانون الــدويل تبعــة املســؤولية إزاء الدولــة الــي يتبعهــا اجملــين علي ـ جبنســيتها ،ومــن مث فاحلمايــة
الدبلوماســية أدا لتحريــك املســؤولية الدوليــةُ ،ــاه الدولــة الــي أخلــت ابلت اماهتــا حنــو مـواطين ورعــاا الــدول
األخرى.
4ة هيكلية البحث

ـاولت موضـوع احلمايـة الدبلوماسـية يف مبح ــن ،اقــتصرت فــي «املبحـ األول» علـ اجلانـ
وقـ ــد تـنـ ُ
الن ــري فقمــت في ـ بتعريــف احلمايــة الدبلوماســية وبيــان طبيعتهــا القانونيــة ،أمــا يف «املبح ـ ال ــاين» فقــد
اعتمدت عل اجلان التطبيقي خبصوص شروط ممارسة احلماية الدبلوماسية ووسائل مباشرت
المبحث األول :الحماية الدبلوماسية
املطلب األول :التأصيل ألتأريخي للحماية الدبلوماسية

تعود ج ور احلماية الدبلوماسية للقرن ال امن عشر .ومت اإلعراب عن فنر أن الدولة
وـ ــا ح ـ ـ محايـ ــة رعااهـ ــا ال ـ ـ ين يتواجـ ــدون يف ارـ ــارج مـ ــن قِّبـ ــل إم ـ ـري دي فاتيـ ــل يف كتاب ـ ـ "قـ ــانون
األمــم" ":مــن يســيء معاملــة م ـواطن ف ن ـ يصــي بشــنل غــري مباشــر الدولــة ،الــي جي ـ عليهــا محايــة ه ـ ا
امل ـواطن" .ون ــرا ألن ه ـ ه احلمايــة قــد أتخ ـ أي شــنل مــن األشــنال ،فقــد لــت إســاء اســت دا ه ـ ا
التصور يف ك ري من األحيان من قِّبل القوى الغربية ك ريعة للتدخل يف شؤون الدول األقل قو  ،واللجوء يف
بعض األحيان إىل است دا القو (عل سبيل امل ال يف الصن خالل ثور املمكمني ويف فن ويال يف أوائل
القرن العشرين) .ونتيجة ل لك ،ح يت عقيد احلماية الدبلوماسـية ابلن ـري مـن االنتقـادات ،ال سـيما يف
املستعمرات السابقة .وحتديدا يف أمرينا الالتينية مت وضـ مبـدأ كـالفوا لتجنـ طلـ احلمايـة الدبلوماسـية
من قِّبل املواطنن الغربين .وم ذلك ،فقد مت االعرتا ابحلمايـة الدبلوماسـية كقـانون دويل عـريف مـن قبـل
ااــاكم واويئــات القضــائية الدوليــة فضــال عــن الفقهــاء .بعــد احلالالرب العامليالالة الثا يالالة ،ومـ ح ــر اســت دا
القو كأدا للعالقات الدولية ،أخ ت احلماية الدبلوماسية عاد أشـناال أخـرى م ـل اإلجـراءات القضـائية
أو الضغط.
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املطلب الثاني:تعريف الحماية الدبلوماسية

يف القــانون الــدويل ،احلمايــة الدبلوماســية أو املناصــر الدبلوماســية )هــي وســيلة للدولــة الختــاذ إج ـراء
دبلوماسي أو غري ذلك من اإلجراءات األخرى ضد دولة أخرى ابلنيابة عن أحد مواطنيها ال ي تعرضت
حقوق ـ ومصــاحل للضــرر مــن قِّبــل الدولــة األخــرى .واحلمايــة الدبلوماســية ،الــي أتكــدت يف قضــاا خمتلفــة
للمحنمة الدائمة للعدل الدويل وحمكمة العد الد لية ،هـي حـ تقـديري للدولـة وقـد أتخـ أي شـنل
ال حي ره القانون الدويل .ومينن أن تشمل اإلجراءات القنصلية واملفاوضـات مـ الدولـة األخـرى والضـغط
السياسي واالقتصادي وإجراءات قضائية أو حتنيمية أو غريها من أشنال التسوية السلمية للمنازعات يف
عــا  ،1114اعتمــدت جلنــة القــانون الــدويل املـواد املتعلقــة ابحلمايــة الدبلوماســية ،الــي تــن م حـ وممارســة
احلماية الدبلوماسية.
وتعــر احلمايــة الدبلوماســية أيضــا لك ــر مــن تعريــف ،وذلــك ابخــتال وجهـ ــات ال ـنـ ـ ــر أو حس ـ
ال اويــة الــي ين ــر منهــا و ـ ه احلمايــة ،فاألســتاذ"""Louis Du Bouisلــويس دو بــوي"يعــر احلمايــة
الدبلوماســية للــا « أي عمــل تقــو ب ـ دولــة لــدى دولــة أجنبيــة أخــرى للمطالبــة لصــاو مواطنيهــا ابح ـرتا
القــانون الــدويل أو احلصــول علـ بعــض املـ اا» ،ونالحــظ أن هـ ا التعريــف جــاء موسـ يف بيــان مضــمون
احلماية الدبلوماسية وذلك إن احلصول عل م اا ملصاو مواطين الدولة ليس من قبيل احلماية الدبلوماسية
وأيضــا إتال ـ لشــروط ممارســة احلمايــة الدبلوماســية( )1بينمــا يعرفهــا األســتاذ"""Henri Capitantهنــري
كابيتانت"للا «تصر تق ّـر دولـة مـا مبوجبـ أن أتخـ علـ عاتقهـا نـ اع أحـد مواطنيهـا أو رعااهـا ،ضـد
دولة أخرى وترف ب لك النـ اع إىل املسـتوى الـدويل مـن خـالل الطريـ الدبلوماسـي أو الطريـ القضـائي»،
أما ه ا التعريف فهو يرك عل احلماية الدبلوماسـية مـن من ـور إجراءاهتـا ،وتركيـ ه علـ النـ اع وحتويلـ مـن
ن اع داخلي إىل دويل ،وإتال شروط ممارسة احلماية الدبلوماسية.
كمــا عرفهــا"""Cuthbert Josephك بــريت جوزيــف"للــا «هــي أحــد م ــاهر الســياد الــي تتمتـ بـ
الدولة وفقا ملبادئ القانون الدويل العا  ،ويف إطار حقوقها والت اماهتا الدولية املتبادلة يف القـانون الـدويل»،
إن ه ا التعريف ال ي يعرب عن ح الدولة يف محاية مواطنيها مبا وا من سـياد  ،ال يبـن مضـمون احلمايـة
الدبلوماسية ذاهتا أو شروط اللجوء إليها ،وك لك ح املن مات الدوليـة يف محايـة موظفيهـا ،وإمنـا يقتصـر
عل أسال احل يف ممارسة احلماية الدبلوماسية.
أمــا الفقي ـ """Borchardبورشــارد"فقــد تنــاول احلمايــة الدبلوماســية «بوصــفها اإلجـراء ال ـ ي تتقــد ب ـ
دولة ما ضد دولة أخرى بشأن األضرار الي يتعرض وا مواطنيها» ،وقد أورد ه ا التفسري يف تقريره املقد
ع ــا  2972احلماي ــة الدبلوماس ــية للم ـواطنن يف ار ــارج إىل معه ــد الق ــانون ال ــدويل .حي ـ قص ــرها علـ ـ
دراسة"شروط احلمايـة يف حالـة تقـد طلـ ر ـي دويل ابلتعـويض"ونالحـظ أن هـ ا التفسـري يعتـرب تفسـريا
 .1حممــد ســامي عبــد احلميــد «أصــول القــانون الــدويل» القاعــد الدوليــة ،اجل ـ ء ال ــاين ،دار املطبوعــات اجلامعيــة ،اإلســنندرية،
2995ص .35
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ش ــنليا للحماي ــة الدبلوماس ــية ،فه ــو يرك ـ ـ عل ـ ـ اإلجـ ـراء القض ــائي و ـ ـ ه احلماي ــة ،ولن ــن تط ــور احلماي ــة
الدبلوماسية من حي وسائلها وأش اصها يقتضي تعريفا أوس من ذلك(.)7
أمــا الــدكتور"حامــد ســلطان"فــريى «أن الغالبيــة الع مــي مــن حــاالت املســؤولية إمنــا تنشــأ عمــا يلح ـ
األجانـ علـ إقلــيم دولــة أخــرى مــن أضـرار ،وأن املســؤولية الدوليــة عالقــة قانونيــة بــن أشـ اص القــانون
الدويل ،وأن إذا ما ت لم أحد األجان املقيمن عل إقليم دولة أخرى من أضرار حلقت ش ص أو مال ،
ف ن الدولة الي ينتس إليها هي الي تقاضي الدولة الي صدر عنها العمل غري املشروع».
بينمـا يوضــح الــدكتور"حممــد حــافظ غــامن"احلمايــة الدبلوماســية بقولـ « :تبــدأ احلمايــة الدبلوماســية عــاد
لن تتدخل الدولة الي ينتمي إليها األفـراد الـ ين حلقـتهم األضـرار لـدى الدولـة املسـؤولة لنـي حتصـل علـ
تعويض مناس  ،ويتم ه ا االتصال عن طري القناصل أو البع ات الدبلوماسية وإذا تبن أن هناك خالفا
يف وجهات الن ر بن الدولتن حول مبدأ املسـؤولية أو حـول تقـدير التعـويض كـان للدولـة الـي يتبعهـا مـن
أُضري (حل ب الضرر) من األفراد أن تتبو مطالباهتم ،وهب ا تتحول طبيعة الن اع من ن اع داخلي بـن دولـة
وأجان إىل ن اع دويل»(.)6
يف ضوء استعراض التعريفات السابقة نالحظ أن الفق العري عند حتديده ملفهو احلماية الدبلوماسية،
ف ن ـ يتناوو ــا م ــن خ ــالل موض ــوع املس ــؤولية الدولي ــة .ومين ــن تل ــي أه ــم االنتق ــادات املوجه ــة إىل تل ــك
التعريفــات مــن حيـ اقتصــارها فقــط علـ الناحيــة اإلجرائيــة والشــنلية وعلـ محايــة األفـراد ،يف حــن لتــد
احلماية الدبلوماسية لتشمل م صاو الدولة العامة ومصاو األش اص الطبيعين واالعتبارين ،أيضا لتد يف
حــاالت اســت نائية لتشــمل مصــاو ورعــاا دول أخــر ،وإن ممارســة احلمايــة الدبلوماســية لــيس مقصــورا عل ـ
الدول فقط بل للمن مات الدولية احل يف محاية موظفيها"احلماية الوظيفية"(.)5
الــدويل
مــن جممــوع مــا تقــد مــن تعريفــات مينــن أن نعــر احلمايــة الدبلوماســية «للــا قيــا الشـ
مبمارسـة حقـ يف محايـة موظفيـ ـ األش ـ ــاص الط ـب ــيعين واالعتبـارين ـ أو رعـااه إذا تـوفرت شـروط هـ ه
دويل أخـر ،وذلـك إلصـال مـا تعرضـوا لـ مـن أضـرار ،وابلوسـيلة الـي يراهـا مناسـبة
احلمايةُ ،اه شـ
وف قواعد القانون الدويل العا ».
نالحظ أن ه ا التعريف يتمي ابرصائ التالية:
2ـ ـ إن احلمايــة الدبلوماســية م تعــد مقصــور عل ـ الــدول ،وخاصــة بعــد صــدور فتــوى حمنمــة العــدل
الدوليـ ــة عـ ــا  ،2969حي ـ ـ اعرتفـ ــت للمن مـ ــات الدولي ـ ــة حب ـ ـ ممارسـ ــة احلمايـ ــة الدبلوماسـ ــية"احلماي ـ ــة
الدويل" ،فالش
الوظيفية"لوكالئها وموظفيها وخربائها واتبعيها .ول لك ورد يف التعريف"قيا الش
الدويل يشمل كال من الدولة واملن مات الدولية املعرت وا ابلش صية الدولية.
 .7هشـا صـاد «احلمايـة الدوليـة للمـال األجنـيب» مـ أشـار خاصـة للوسـائل املقرتحـة حلمايـة األمـوال العربيـة يف الـدول الغربيــة،
الدار اجلامعية للطباعة والنشر بريوت عا  ،2982ص .45
 .6حممد سامي عبد احلميد ،مصدر سب ذكره ،ص .33
 .5هشا صاد  ،مصدر سب ذكره ،ص .49
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الدويل يف ممارسة احلماية الدبلوماسـية"قيـا الشـ
1ـ مت اإلشار يف ه ا التعريف إىل ح الش
الــدويل وليســت ح ـ للفــرد كمــا
الــدويل مبمارســة حق ـ " ،وذلــك الن احلمايــة الدبلوماســية ح ـ للش ـ
سنوضـ ــح يف املطل ال اين.
 7ـ إن الــحمــاي ــة الدبـ ـلـومـ ــاسية لـيس ــت مــقصـ ــور علـ ح ـمــايــة األف ـراد ـ األشـ اص الطبيعيـن ـ فقـط،
بــل لت ــد لتشــمل األش ـ اص االعتبــارين ،وأيض ـا لت ــد يف حــاالت اس ــت نائية لتشــمل مص ــاو ورع ــاا دول
()4
أخرى ،وقد مت اإلشار إىل ذلك بعبار "محاية موظفي ـ األش ـ ــاص الط ـبــيعين واالعتبارين ـ أو رعااه".
6ـ ـ يـتـض ـم ــن هـ ـ ا الـتـعريـ ــف شــروط احلمايــة الدبلوماســية مــن خـ ــالل ع ـبـ ــار "إذا تــوفرت شــروط ه ـ ه
طبيعـي أو معنـوي ـ الـ ي حيمـل جنسـية الدولـة أو ينـون اتبعـا ملن مـة
احلمايـة"حيـ أن الفـرد ـ الشـ
دولية ،وحل ب ضرر ،وم يستطي احلصول عل تعـويض مناسـ مـن خـالل وسـائل اإلصـال االيـة ،أو
اعرتضت بعض الصعوابت والعقبات يف بلد اإلقامة ،ف ن دولت أو املن مة الي يتب وا تتدخل حلمايت .
 5ـ كمــا أن هـ ا التعريــف ال يعلـ ممارســة احلمايــة الدبلوماســية علـ وقــوع ارطــأ .بــل يركـ علـ وقــوع
الضرر ،دون الن ر إىل وقوع خطا من الدولـ ــة أ ال «املسؤولية املوضوعية».
4ـ يتضـمن هـ ا التعريـف كـ لك وسـائل احلمايـة الدبلوماسـية وذلـك مـن خـالل عبـار "،وابلوسـيلة الـي
الدويل
يراها مناسبة وف قواعد القانون الدويل" فلم نقيد ه ه الوسائل بوسيلة معينة ،وذلك الن الش
ل حرية اختيار الوسيلة الي يتدخل مبوجبها حلماية مواطني ورعااه سواء أكانت وسيلة سياسية أ وسيلة
الــدويل ابلوســائل الــي تتف ـ م ـ قواعــد القــانون
قضــائية ،ولنننــا قيــد الوســيلة الــي يلجــأ إليهــا الش ـ
الدويل العا .
املطلب الثالث:الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية

كنا قد أسـلفنا فيمـا سـب إىل أن احلمايـة الدبلوماسـية ذات منشـأ عـريف ،أي إن االعتبـارات السياسـية
التقليدية للدول ،وخباصة االعتبـار السـيادي ،هـو مـا أثـر أو ألقـ بتـأثريه علـ مفهومـ  ،وعليـ فـ ن ممارسـة
الدولة و ه الصالحية واحل  ،إمنا هي ممارسة حلقها ارال والسيادي.
فالــدول عنــد مطالبتهــا بفــرض اح ـرتا معاملــة رعااهــا مــن طــر الــدول األجنبيــة األخــرى ،ف منــا هــي
تطال ـ مــن خــالل ذل ــك ابح ـرتا القواعــد القانوني ــة الدوليــة املتعلقــة مبعامل ـة األجان ـ مبعــو أن املس ــال
برعااها وحقوقهم هو من صميم املسال حبقوقهم الدولية،
وابلتــايل فـ ن للدولــة كامــل ومطلـ الســلطة التقديريــة يف تقــدير فيمــا إذا كــان الزمــا أو ضــرورا ممارســة
ه ه الصالحية أ ال.
ويرتت عل إعمال ه ا املبدأ السيادي والتقديري مجلة من النتائ :
 2ـ إن ممارسة احلماية الدبلوماسية ح خال للدولة.
 .4حاز عبد احلميد مجعة «املشروعات الدولية العامة وقواعد محايتها يف القانون الدويل العـا » رسـالة دكتـوراه جامعـة عـن ـس
 .298ص .221
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قا ون احلماية الدبلوماسية

ر ها

 1ـ إن للدولة مطل احلرية يف ممارسة ه ه
أي الوس ــائل
 7ـ ـ ل ــيس للش ـ
مطالب ــة دولتـ ـ ابختي ــار التوقي ــت ال ــي تتح ــرك فيـ ـ أو تنته ــي عن ــده و ُّ
الدبلوماسية أو القضائية تنته .
 6ـ إن للدولـة إذا مـا استصـدرت حنمـا أو قـرارا لصـاحلها أن تطالـ تطبيقـ أو أن تتنـازل عـن تطبيـ
بعض أو كل مقتضيات .
 5ـ إذا ما حتصلت الدولة عل تعويض ف ن وا مطل السلطة يف التصر يف مبلج التعويض املتحصل.
وُ اإلشار يف ه ا اجملال إىل أن ليس لألشـ اص أن يتنـازلوا مبحـض إرادهتـم أو ابإلطـال مـ أي
دولـة مـن الدولـة علـ عـد إمنانيـة ممارسـة دولــتهم احلمايـة الدبلوماسـية لصـاحلهم ،وهـ ا مـا يعـر بشــرط
كالفوClause Calvo.
اثنيا :شروط ممارسة احلماية الدبلوماسية:
ألجل ممارسة احلماية الدبلوماسية توجد ثالثة شروط:
من أش اص القانون الداخلي ،ال ين يتمتعون برابطة اجلنسية:
الشرط ا  :أن ننون أما ش
املتضرر والدولة املطالبة أو املدعية
وجود رابطة قانونية وسياسية بن الش
فيست ين من تطبي احلماية الدبلوماسـية الدولـة وأجه هتـا ومجيـ مم ليهـا أو مجيـ مـا يت ـ طابعـا ل يليـا
أو ســيادا للدولــة أو مجي ـ مم ليهــا يف ارــارج وك ـ ا مــن هــم حتــت رقابتهــا وال ـ ين قــد تصــيبهم أعمــال غــري
مشروعة دوليا يف ارارج ،فتدخل الدولة يف ه ه احلاالت هو من قبيل التدخل املباشر لصاحلها هي.
كمــا يســت و ،أيضــا مــن ه ـ ا التطبي ـ  ،املن مــات الدوليــة محايــة ملوظفيهــا وأمواوــا ومصــاحلها ون ــا
سريها ،فه ه احلماية هي من نوع احلماية الوظيفية.
طبيعـي أو معنــوي خــاص
وـ ا ف نـ يسـتل ألجــل ممارســة احلمايـة الدبلوماســية أن ننـون أمــا شـ
ُمع مـ الدولـة احلاميـة أو املطالبـة حبمايتـ رابطـة سياسـية قانونيـة متينـة وفعليّـة ،فرابطـة اجلنسـية هـي الـي
لنح تلك الدول صفة قانونية للتدخل.
فما م ينن هناك اتفا خاص يقضي خبـال هـ ه القاعـد العامـة ،فـ ن الـرأي مسـتقر علـ املسـتوى
الـدويل ،علـ ضـرور تـوافر م ـل هـ ه الرابطـة القانونيـة املتينـة والفعليـة واملتم لـة يف اجلنسـية حـىت تـتم ممارســة
احلماية الدبلوماسية.
متمتعــا هب ـ ه الرابطــة حــىت تــتم ممارســة ه ـ ه
لنــن مــا هــو الوقــت ال ـ ي جي ـ أن ينــون في ـ الش ـ
احلمايةق وهل يشرتط يف ذلك دوا واستمرار لتع برابطة اجلنسية حىت يتمت الفرد هب ه الصالحيةق
ذكر فقهاء القانون الدويل أربعة تواريخ مينن منها للدولة ممارسة محايتها الدبلوماسية
 .2اتريخ ارتناب الفعل غري املشروع.
 .1اتريخ التوقي عل اتفاقية املطال أو وضعها موض التنفي .
 .7اتريخ تقد الطلبات أما جلنة الت لمات.
 .6اتريخ صدور قرار اللجنة.
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العدد10 :

من القواعد املسلمة يف الفق والقضاء الدولين أن احلماية الدبلوماسية ح للدولة ولننها ليست حقا
مــن حقــو األف ـراد ،وأن دعــوى املســؤولية الدوليــة الــي حتركهــا الدولــة املدعيــة حلماي ـة مواطنيهــا دبلوماســيا
عالقــة قانونيــة بــن الــدولتن املدعيــة واملــدع عليهــا ال شــأن للفــرد موضــوع احلمايــة هبــا إطالقــا ،فبمجــرد
تـدخل الدولـة املدعيـة حلمايـة الفـرد املتمتـ جبنسـيتها ـ أو مـا يف حنمـ ـ تنتهـي العالقـة القائمـة بينـ وبـن
الدولة املدع عليها ،لتحل حملها عالقة من نوع جديد بن ه ه األخري والدولة املدعية(.)3
وبناء عل ذلك قضت اانمة الدائمـة للعـدل الـدويل يف حن ـمــها الص ـ ـ ــادر يف  .7ـ  8ـ  ،2916يف
الن اع بن"بريطانيا واليـو ن"يف شـأن قضـية عقـود االمتيـاز املمنوحـة يف فلسـطن"ملافرومـاتيس"مبـا أييت «مـن
املبــادئ الرئيســة يف القــانون الــدويل أن كــل دولــة وــا احل ـ يف محايــة مواطنيهــا إذا حلقــتهم أض ـرار نتيجــة ملــا
يصدر عن الدول األخرى من أعمال ختالف أحنا القانون الدويل ،وذلك إذا م يستطيعوا احلصول علـ
الرتضية املناسـبة عـن طريـ الوسـائل القضـائية الداخليـة .والدولـة إذا تتبـين قضـية أحـد مواطنيهـا ،وتلجـا يف
شألا إىل الطري الدبلوماسي أو إىل الوسائل القضائية الدولية ،ف لا ـ يف واق األمر ـ إمنا تؤكد حقها هي،
أي حـ الدولــة يف أن تنفــل ـ يف أشـ اص مواطنيهــا ـ االحـرتا الــالز لقواعــد القــانون الــدويل ،...وإذا
حد أن تقدمت إحدى الدول ،نيابة عن أحد مواطنيها ،بقضية ما إىل حمنمـة دوليـة ،فـ ن هـ ه الدولـة
وحدها هي الي تعترب يف ن ر اانمة الي ترف إليها الدعوى اجلهة املطالبة ابلتعويض».
وقد أيدت حمنمة العـدل الدوليـة يف قضـية نوتنبـوهم بـن"ليشتنشـتن و غواتيمـاال"يف  4ـ  6ـ ،2955
ما انتهت إلي حمنمة العدل الدولية الدائمة يف قضية"مافروماتيس" ،حن أكدت أن احلمايـة الدبلوماسـية
تعترب ح للدولة .وقد ذكرت« :لن احلماية الدبلوماسية تُ ِّ
شنل ،عن طري الوسائل القضائية ،إجـراءات
للدفاع عن حقو الدولة»(.)8
وهب ـ ا ف ـ ن احل ـ يف ممارس ــة احلماي ــة الدبلوماس ــية ح ـ خ ــاص ابلدول ــة إلص ــال األض ـرار ال ــي تلح ـ
مبواطنيهــا ورعااهــا ،ولـ لك فبمجــرد أن تتــدخل الدولــة حلمايــة الفــرد املتمتـ جبنســيتها تنتهـي العالقــة بين ـ
وبن الدولة املسؤولة ،لتحل حملها عالقة جديـد بـن دولـة الفـرد املضـرور والدولـة الـي ارتنبـت الفعـل غـري
املشروع ،فيتحول الن اع من املستوى الداخلي إىل املستوى الدويل.
ويرتتـ علـ اعتبــار احلمايــة الدبلوماســية حقــا خاصــا ابلدولــة عــدد مــن النتــائ يف غايــة األتيــة والــي
تتم ل يف األيت:ـ
 -2للدولــة مطل ـ احلريــة يف التــدخل أو عــد التــدخل حلمايــة مواطنيهــا ،فه ـ ا األمــر خيض ـ للســلطة
املضرور ،دون أن تنون مل مة بتربيـر قرارهـا لي طريقـة كانـت ،والفـرد ال
التقديرية املطلقة لدولة الش
يستطي أن جيرب دولت عل ممارسة احلماية الدبلوماسـية إذا حلـ بـ ضـرر .وحمنمـة العـدل الدوليـة أشـارت
يف قض ـ ــية"برشلونة القوي ااركة"عا  ،2993إىل حرية الدولة يف ممارسة احلماية الدبلوماسية عندما قررت
 .3حامد سلطان «القانون الدويل وقت السلم» الطبعة الرابعة  ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،عا  ، 2949ص .83
 .8حامد سلطان ،مصدر سب ذكره ،ص .89
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ر ها

ان «جي أن ينون للدولة احلرية التامة يف تقدير ما إذا كانت ستمارل احلماية الدبلوماسية ،....ومدى
()9
نطا ه ه احلماية ،ومىت ينتهي أجل ه ه احلماية.»...
 1ـ إن للدولة احل يف التنازل عن حقها يف محاية رعااها سواء بعد وقوع الفعل الضار أو قبل وقوع ،
كمـا وــا احلـ يف التنـازل عــن دعــوى املسـؤولية الدوليــة يف أي مرحلــة مـن مراحلهــا ،بــل والتنـازل عــن تنفيـ
احلنــم الصــادر ملصــلحتها بعــد صــدوره ،وال يــؤثر يف صــحة التنــازل رضــا الفــرد موضــوع احلمايــة ابلتنــازل أو
اعرتاض علي  ،وإن القرار ال ي تت ه الدولة يف ه ا الصدد ينون من قبل أعمال السياد  ،الـي ال جيـوز
الطعن فيها أما اااكم الداخلية.
-7كـ لك يرتتـ علـ اعتبـار احلمايــة الدبلوماســية حقـا للدولــة الــي حيمـل املضــرور جنســيتها ،مطلـ
احلريــة يف اختيــار حل ــة حتريــك دعــوى املســؤولية الدوليــة ،ويف اختيــار وســيلة حترينهــا واجلهــة القضــائية الــي
تلتج إليها.
6ـ للدولة احل يف التصاو م الدولة املدع عليها أا كانت شروط الصلح وأحنام  ،حـىت ولـو كـان
()21
من شألا املسال حبقو الفرد موضوع احلمــاية أو اإلضرار ب .
 -5إذا حنم للدولة املدعية بتعويض ،فلها مطلـ احلريـة يف حتديـد كيفيـة التصـر فيـ  ،وال يوجـد يف
القــانون الــدويل العــا مــا يلـ الدولــة بتســليم التعــويض كلـ أو بعضـ للفــرد موضــوع احلمايــة ،والتعــويض يف
ن ر القانون الدويل ح للدولة وليس ح من حقو الفرد ،ومـن مث فلهـا حريـة التصـر فيـ علـ النحـو
()22
ال ي تراه.
ومن ما تقد فقد أوضحت أن احلمايـة الدبلوماسـية يف تنييفهـا الصـحيح ،حـ للدولـة وليسـت حقـا
للفرد ،وي رتت عل ه ا التنييف نتيجة منطقية مقتضاها أن التنـازل عـن احلمايـة الدبلوماسـية مـن األمـور
ال
اجلائ للدولة ،ولنن ينون ابطال إذا وق من الفرد ،يف صور ما يعر "بشرط كالفوا" ،الن الش
()21
ميلك التن ـ ــازل إال عن حقوق وحدها دون تلك ال ابتة لغريه من األش اص.
بيعة احلماية الدبلوماسية
تقليدا ،كان يُن ر إىل احلمايـة الدبلوماسـية كحـ للدولـة ولـيس للفـرد الـ ي تعـرض للتعسـف مبوجـ
أجنيب ضررا غري مباشـر لوطنـ وعنـد تنـاول قضـيت يُن ـر
القانون الدويل .ويُعترب الضرر الواق عل ش
إىل الدولة ابعتبارها تؤكد عل حقوقها اراصة .وه ا يعين أن الدولة ليست لي حال من األحوال مل مة
مبعاجلة قضية أحد مواطنيها واللجوء إىل احلماية الدبلوماسية إذا اعتربت أن ه ا اإلجراء ال خيد مصاحلها
()26( )27
السياسية واالقتصادية.
 .9حاز عبد احلميد مجعة ،مصدر سب ذكره ،ص .222
 .21حممد سامي عبد احلميد ،مصدر سب ذكره ،ص .39
 .22هشا صاد  ،مصدر سب ذكره ،ص .34
 .21حممد سامي عبد احلميد ،مصدر سب ذكره ،ص .87
 .27عبـد الع يـ ســرحان «اسـتنفاد وســائل اإلصـال االيــة يف القـانون الـدويل» رســالة دكتـوراه ،جامعــة ابريـس ،عــا  ،2941ص
.221
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املرطلبات ال ا و ية
يعرت القانون الدويل العريف بوجود شروط معينة جي تلبيتها قبل أن تقرر الدولة بشنل صحيح تبين
مصــاو أحــد مواطنيهــا .والشــرطان الرئيســيان تــا اســتنفاد ســبل االنتصــا االيــة واســتمرار لتـ الشـ
()25
ابجلنسية.
اسرنفاد سب اال رصا احمللية
لن تنون املناصر الدبلوماسية ملطال أحد املواطنن مقبولة دوليا ما م ينن املـواطن املعـين قـد أعطـ
الدولة املضيفة الفرصة لتصحيح ارطأ ال ي مت ارتناب حبق من خالل وسائل االنتصا الوطنية اراصـة
هبا .عاد ما يعين استنفاد سبل االنتصا أن يتعن عل الفرد أوال السعي يف دعواه ضـد الدولـة املضـيفة
من خالل حماكمها الوطنية وصوال إىل أعل مستوى من التقاضي قبل مطالبة الدولة الـي حيمـل جنسـيتها
()24
الشروع يف التعامل م ه ه الدعوى وقيا الدولة بعمل ذلك بشنل صحيح.
المبحث الثاني :آليات إعمال الحماية الدبلوماسية
يف هـ ا املبحـ ســنقو ببيــان الشــروط الــالز توافرهــا ملمارســة احلمايــة الدبلوماســية وأهــم اإلشــناليات
الي تنمن يف ه ه الشروط ،مث سنتطر إىل بيان وسائل مباشر احلماية الدبلوماسية.
املطلب األول :بروط ممارسة الحماية الدبلوماسية

أال حاالت ازد اال اجلنسية
إذا كان من املسلم ب أن القـانون الـدويل ال يتـدخل يف حتديـد املعـايري والقواعـد القانونيـة الـي تعتمـدها
الدول ألجل حتديد من تعتربهم من رعااها وابلتـايل تصـبج علـيهم جنسـيتها ،غـال أن املشـاكل الـي أاثرهتـا
حاالت تعدد اجلنسية ،أوجدت تنازعا بن عد أن مـة قانونيـة حـول ومـن ِّمـن الـدول وـا احلـ يف ممارسـتها
واحد ،وذلك سواء كانت ه ه احلماية ضد دولة أخرى اثل ة ال حيمل
احلماية الدبلوماسية لصاو ش
جنسيتها أو ضد دولة يتمت هو أيضا جبنسيتها.
أن يطل احلماية مـن دولـة ضـد دولـة أخـرى يتمتـ
القاعد األساسية األوىل :هي أن ليس للش
هــي أيضــا جبنســيتها (ت ـوازي الســيادات) لنــن ُ ـ اإلشــار يف ه ـ ا اجملــال إىل أن ـ يف حالــة كــون جنســية
الدولــة املطالبــة هــي اجلنســية الفعليــة ،فـ ن احلمايــة واملطالبــة الدبلوماســية جــائ  ،أمــا يف حالــة كــون جنســية
الدولة املطالبة هي جنسية اثنوية أي غري فعلية.،

 .26عبدا لع ي سرحان ،نفس املصدر الساب  ،ص  221ـ .227
 .25عبد الغين حممـود «املطالبـة الدوليـة إلصـال الضـرر يف القـانون الـدويل العـا والشـريعة اإلسـالمية» الطبعـة األوىل دار النهضـة
العربية ،القاهر  2984 ،ص.218
 .24عبد الغين حممود ،مصدر سب ذكره ،ص .219
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القاعد األساسية ال انية :هي حالة كون الدولـة املطالـ منهـا (املتسـببة يف العمـل غـري املشـروع) دولـة
()23
جنسيتها.
ال حيمل الش
ب ال جنسية ا خاص املعنوية اماصة:
ابلنســبة جلنســية األشـ اص املعنويــة اراصــة وخباصــة الشــركات التجاريــة العامليــة النــربى ،ف نـ يفــرتض
فيها أيضا لتعها ابجلنسية حـىت تتمتـ ابحلمايـة الدبلوماسـية ،لنـن غالبـا مـا تنـون هـ ه الشـركات متعـدد
اجلنسيات ،وه ا سواء كان نشاطها ضمن بلد واحد أو ضمن بلدان متعدد  ،فاملساتون قد ينونون من
دول متعدد دون سيطر جنسية دولة ما عل حصة األسد ،من رأل مال الشركة ،أو أن تنون السـيطر
جلنسية دولة بعينها ،كما قد ينون املساتون من دولة ما ومنشأ الشـركة يف دولـة أخـرى غـري دولـة املنشـأ،
أو أن ينون النشاط يف بلد آخر غري بلد املنشأ أو املساتن.
و ا ،ف ن الدول غالبا ما تعتمـد علـ معـايري قانونيـة خمتلفـة ألجـل مـنح جنسـيتها وـ ه الشـركات فمـن
الدول مـن اعتمـدت علـ معيـار بلـد التسـجيل واملقـر االجتمـاعي (قـانوين و شـنلي) ،وهـو معيـار ال يعـري
أتية جلنسية األش اص أو الشركات أو منان النشاط أو النيفية الي يتم مبوجبها تنـوين رأ ـال الشـركة
أو كيفية الرقابة املمارسة عليها ،ومنها ما تعتمد عل املعيار االقتصادي قـانوين ومصـلحي) ،أي أن ُعـل
الشركة من إقليم الدولة مقرا اجتماعيا وا وان تست مر جل رأ اليهـا وختصـ جانبـا كبـريا مـن نشـاطها يف
ه ا البلد ،ه ا ابإلضافة إىل االعتماد عل قانولا يف اإلنشاء ،ومـن الـدول مـن تعتمـد علـ معيـار الرقابـة
(معيـار اجلنســية الفعليــة) ،أي علـ جنســية غالبيــة األشـ اص املســاتن يف تلــك الشــركات واحلــائ ين فيهــا
()28
عل حصة األسد.
يبق أن نشري يف األخري إىل أن هنـاك حـاالت قـد يسـمح فيهـا اسـت ناءا لدولـة جنسـية غالبيـة الشـركاء
املساتن من ممارسة محايتها لصاو مواطنيها وهي:
 إذا ما مت استهدا هؤالء األش اص ابعتبار انتمائهم جلنسية دولة بعينها ،وم ينـن بوسـعهم إتبـاعأي طريقة ألجل استيفاء حقوقهم.
 حالة وجود اتفا ثنائي أو دويل يقضي ب لك. حالة كون جنسية الشركة مفروضة كشرط مفروضة ألجل احلصول عل االست مارات. حالة ما إذا شنل زوال أو انقضاء الشركة مانعا أما املساتن ألجل املطالبة حبقوقهم.الشرط الثا  :رط اسرنفاذ مجيأل رق الرظلم الدا لية:
أن حيــاول محايــة نفس ـ واســتفاء
وهــو شــرط اســتقر علي ـ الفق ـ والقضــاء الــدولين ،إذ عل ـ الش ـ
حقوق تتابعا يف الداخل قبل اللجوء إىل احلماية الدبلوماسية ،وجيد ه ا الشرط أصل ومرجع التـارخيي يف
خطاابت ال أر الي كان يتحصل عليها الضحاا أو ذويهم ألجل االنتقا من اجلاين أو عشريت  ،فقبل ه ا
 .23عبد الع ي سرحان ،نفس املصدر الساب  ،ص .223
 .28حممد سامي عبد احلميد ،مصدر سب ذكره ،ص .86
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اإلجراء كان يوج األش اص املتضررين للت لم أمـا ااـاكم الداخليـة قبـل احلصـول مـن طـر امللـك علـ
()29
خطاب ال أر.
واود األساسي من إعمال ه ا الشرط هو من جهة ،التقليل من املنازعات املطروحة عل املسـتوى
الــدويل ،ومــن جهــة أخــرى إخطــار الدولــة صــاحبة الســياد واملتســببة يف األضـرار إخطــار أخـريا ولائيــا قبــل
اللجوء إىل املسر الدويل.
ويست و تطبي ه ا الشرط يف احلاالت التالية:
 .2حالة تعرض ن اتفاقي يقضي خبال ذلك.
 .1حالة كون طر الت لم والعدالة معدومة يف تلك الدولة.
 .7حالة وجود نق قانوين أو قضائي ال يسمح ابالدعاء ضد الدولة أو أجه هتا.
 .6حالة رفض دعاوى أو ت لمات مماثلة.
 .5حالة اشتهار اااكم الداخلية ابلفساد واضطهاد األجان .
 .4حالة احلروب واالضطراابت الداخلية ارطري .
وأمن إىل ارطر ااد .
 .3حالة تعرض حيا الش
الشرط الثالث :رط ا ايدي النظيفة:
ال ي تتـدخل الدولـة حلمايـة ن يفـا ،أي أن ال ينـون قـد تـورط يف أي
وهو أن تنون سلوك الش
عمــل مــن أعمــال التجســس أو حمــاوالت قلـ الن ــا أو الت ريـ أو اإلخــالل ابلقــانون الــداخلي للدولــة
الي يقيم فيها.
كما ال جي أن تتعارض تصرفات م أحنا القانون الدويل كالتورط يف االُار ابلرقي أو املشاركة يف
العمليات اإلرهابية أو ارتناب جرائم دولية.
ه ـ ا ابإلضــافة إىل عــد تعمــد ه ـ ا األخــري ،إخفــاء جنســيت احلقيقيــة ومفاجــأ الدولــة الــي يقــيم فيهــا
األخري.
ون ـ كر يف األخــري إىل أن الدولــة احلامي ــة ليســت يف حاجــة إىل وجــود س ــب حمــدد كــي لن ـ وت ــرفض
غري ن يفـة
من رعااها ،لنن إذا ما كانت سري ه ا الش
ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاو ش
فـ ن الدولــة ُــد املــربر النــايف ألجــل رفــض محايتـ  ،كمــا قــد يســتعمل هـ ا الشــرط كوســيلة دفـ مــن طــر
الدولة املتسببة يف األضرار أو املت لم منهـا حـىت تـت ل مـن مسـؤوليتها ،وخباصـة إذا مـا كـان هـ ا األخـري
هو املتسب أو املشارك بتصرفات يف حدو تلك األضرار.
سران اجلنسية واستمرارها

 .29عبد الغين حممود ،مصدر سب ذكره ،ص .223
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الـ ي تعـرض لل لــم جيـ أن ينــون حمتف ـا جبنســية الدولــة
يتم ـل الشــرط املهـم ال ــاين يف أن الشـ
املناصر من حل ة تعرض للضرر وحـىت رفـ الـدعوى عـن طريـ املناصـر الدبلوماسـية .وإذا تغـريت جنسـية
الفرد املعين يف ه ه األثناء ،فلن ينون مبقدور الدولة صاحبة جنسيت السابقة تبين دعواه بشنل صحيح.
وقد يتم أيضا رفض الدعوى الي ترفعها الدولة ابلنيابة عن مواطنها أو اإلعالن للا غري جائ إذا م ينن
()11
هناك ارتباط فعال وحقيقي بن املواطن املعين والدولة الي تسع حلمايت .
املطلب الثاني:وسائل مبابر الحماية الدبلوماسية

وقد تت ه ه احلماية طابعا ن اعيا أو طابعا غري ن اعي ،وه ا حبس التقدير ال ي ترتئي الدولة
لنن ُ اإلشار يف ه ا اجملال إىل أن املبادئ واألحنا املتعلقة ابحلماية الدبلوماسـية قـد عرفـت يف
اآلونة األخري شيئا من املسال لصلها التقليدي ،وهـ ا ملـا أضـح يتمتـ بـ الفـرد يف جمـال محايـة حقوقـ
األساسية أو املالية ( النوا الصلبة حلقو اإلنسان ،محاية االست مارات الدولية) ،كمـا أن بعضـا مـن الـدول
من أضحت تتنازل اتفاقا أو معاملة ابمل ل عن ممارسة م ل ه ه احلماية.
وقد تضمن مي ا األمم املتحد بيا ملا يعد من الوسائل السلمية حلل املنازعات الدولية ،ونـ علـ
أن الــدول مينــن أن تتب ـ حلــل منازعاهتــا ابلطــر الســلمية أســلوب املفاوضــة والتحقي ـ والوســاطة والتوفي ـ
والتحنيم والتسـوية القضـائية أو اللجـوء إىل التن يمـات اإلقليميـة أو غريهـا مـن الوسـائل السـلمية الـي يقـ
عليها اختيارها.
ومينــن أن نقســم هـ ه الوســائل إىل وســائل سياســية ووســائل قضــائية ،حيـ أن ممارســة هـ ه الوســائل
أمر يرج إىل الدولة ذاهتا ،فلهـا أن ختتـار الوسـيلة الـي تراهـا أجـدى يف حـل ارـال  ،مادامـت ال ختـالف
قواعــد القــانون الــدويل عنــد اختاذهــا للوســيلة الــي تراهــا ،فقــد تلجــأ أوال إىل الوســائل السياســية ،مث تعقبهــا
ابلوسائل القضائية إذا م حتصل عل حقوقها أو حقو مواطنيها ،عن طري الوسائل السياسية ،وقد تلجأ
من البداية إىل الوسائل القضائية ،كما وا أن تست د أك ر من وسيلة يف وقت واحد ضـما للسـرعة يف
()12
حسم الن اع.
الفرع ا  :الوسائ السياسية لل ماية الدبلوماسية:
أن ال وســائل السياســية الــي مينــن أن تلجــأ إليهــا الدولــة بصــدد ممارســتها للحمايــة الدبلوماســية لصــاو
مواطنيها عد ومتنوعة .وفيما أييت نشري ألبرز ه ه الوسائل:
أ ال ال اية البعثات الدبلوماسية ال نصلية.
إن البع ـات الدبلوماسـية تقـو بـدور هـا يف جمـال احلمايــة الدبلوماسـية عـن طريـ التفـاوض مـ الدولــة
املضيفة .كما للهيئات القنصلية وظائفها اراصة هب ه احلماية.
دور البع ات الدبلوماسية والقنصلية:
 .11عصا ز يت «مفهو الضرر يف دعوى املسؤولية الدولية» الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،القاهر  ،2995ص .212
 .12فؤاد دي «القانون الدويل اراص» اجلنسية ،اجل ء األول ،جامعة دمش  ،1112 ،ص .212
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البع ات الدبلوماسية هي أدا لالتصال بن الدولة املوفد وا والدولة املوفد لديها ،حي تقو بتم يـل
الدولة املوفد وا أما الدولة املوفد لديها ،وأيضا تقو ابلتفاوض م حنومة الدولة املوفد لديها يف كل ما
يهــم الدولــة املوفــد  ،والعمــل علـ تقري ـ وجهــي ن ــر الــدولتن يف املســائل املشــرتكة ،ويــتم ه ـ ا التفــاوض
عاد بن رئيس البع ة ووزير خارجية الدولة املعتمد لديها أو من يقو مقام  ،كما ان من وظائف البع ات
الدب لوماسية محاية مواطين الدولة املوفد للبع ة ـ األش اص الطبيعين واملعنوين ـ إذا وق اعتداء علـيهم أو
عل أمواوم وذلك يف احلدود املقرر وف قواعد القانون الدويل(.)11
فاملم ــل الدبلوماســي مــن خــالل وظيفــة التفــاوض يقــو لــدي الدولــة األجنبيــة املعتمــد لــديها مبمارســة
احلم اية الدبلوماسية وينون مم ال لدولت عندما يقو لي عمل لصاو مواطين الدولة هب ا الشـأن .ويقصـد
أو أك ر من أش اص القانون الدويل للتوصل إىل اتفا يتضمن قواعد
ابلتفاوض تبادل الرأي بن ش
()17
تن يم موضوع معن أو تسوية ن اع قائم بينهم.
ول ــل البع ــات القنص ــلية أح ــد القن ـ ـوات ال ــي مين ــن م ــن خالو ــا أن تق ــو الدول ــة بتق ــد ار ــدمات
واملساعدات ملواطنيها يف ارارج ،وتعد القنصليات أهم وسائل محاية املواطنن يف ارـارج .فعلـ الـرغم مـن
أن القنصل ليست لدي أية صفة دبلوماسية أو ل يلية ،وأن وظيفت السياسية حمدود  ،إال أن عدد البع ات
القن صــلية يـ داد بصــفة خاصــة يف املنــاط ذات األتيــة التجاريــة .ومــن أهــم الوظــائف الــي لارســها اويئــات
القنصــلية محايــة مصــاو الدولــة املوفــد ومصــاو مواطنيهــا ـ األش ـ اص الطبيعيــن واملعنــوين ـ يف الدولــة
املضــيفة وذلــك يف احلــدود الــي يســمح هبــا القــانون الــدويل .ابإلضــافة اىل أن للمــوظفن القنصــلن حريــة
االتصال مبواطين الدولة املوفد ومقابلتهم ،وأن ينون ملواطين الدولة املوفد احلرية ذاهتا ابلنسـبة ،لالتصـال
ابملوظفن القنصلين ومقابلتهم.
اث يا :الوسائ السياسية يف احلماية الدبلوماسية
مساع محيد تقو هبا دولة اثل ة أو وساطة تقو هبا دولة أو هيئة دولية،
وتنون ه ه املسائل يف هيئة و
()16
أو عن طري التوفي أو التحقي  ،وسو نوضح ه ه الوسائل وف األيت:
3ال املساعي احلميد :
املساعي احلميد ـ بشنل عا ـ هي إجراء للتسوية السلمية يتم ل يف قيا دولة أخرى أو من مة دولية
أو ش صية ذات منانة ،ابلسعي دبلوماسيا إلجياد سبيل لالتفا بن دولتن متنازعتن ،وال ينون القائم
ابملس ــاعي احلمي ــد طرف ــا وال يت ــدخل يف تس ــوية النـ ـ اع ،وإمن ــا يقتص ــر دوره علـ ـ إاثر الس ــعي إىل تس ــوية
وحترين .
1ال الوسا ة:
 .11فؤاد دي  ،مصدر سب ذكره ،ص .217
 .17عصا ز يت ،مصدر سب ذكره ،ص .276
 .16حممـد حــافظ غـامن «املســؤولية الدوليـة» دراســة ألحنـا القــانون الـدويل ولتطبيقاهتــا الـي هتــم الـدول العربيــة ،حماضـرات القيــت
عل طلبة قسم الدراسات القانونية العربية ، ،القاهر  ،2947ص .225
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ويقصد هبا قيا دولة اثل ة ابلسعي إلجياد تسوية للن اع القائم بن دولتن متنازعتن ،وللدولة ال ال ة أن
تشرتك يف املفاوضات الدائر بن الطرفن املتنازعن ،وأن تقرت حال للن اع.
وختتلــف الوســاطة عــن املســاعي احلميــد لن الطــر ال ال ـ يتــاب املفاوضــات الــي تــتم بــن أط ـرا
الن اع ،ويقو أيضا ابقرتا احلل ال ي يراه مناسبا للن اع ،وتتمي الوساطة يف األسال بنولا اختيارية.
1ال الر يق:
تلجأ الدولة عاد إىل التحقي إذا كان هناك ن اع حول بعض الوقائ  ،كما أن بعض اجلهـات املنلفـة
حبل نـ اع مـا ـ كمحنمـة حتنـيم أو جلنـة توفيـ ـ قـد تلجـأ اىل التحقيـ السـتجالء نقـاط معينـة .و تتضـمن
جلنــة التحقي ـ عــددا مــن األش ـ اص وينــون وــا رئــيس ومســجل ومنــان حلفــظ األرشــيف ،وتنشــأ جلنــة
التحقي عاد ملد حمدود  ،وملعاجلة موضوع معن.
كمـا تنـون مهمـة اللجنـة قاصـر علـ مجـ احلقــائ ووضـعها حتـت تصـر الطـرفن كـي يتصـرفوا علـ
ضوئها ،ويقررا إما الدخول يف مفاوضات مباشر بقصد حل الن اع ،أو يقررا عرضـ علـ التحنـيم الـدويل
()15
أو عل حمنمة دولية.
4ال الرو يق:
وهــو إحالــة النـ اع إىل جلنــة بقصــد أن تقــد اقرتاحــات لتســوية النـ اع ،دون أن ينــون لتلــك املقرتحــات
صفة اإلل ا .
وتتنون جلنة التوفي غالبا من أش اص يـتم اختيـارهم بصـفتهم الش صـية «وإن كـان لـيس مث مـا مينـ
من اختيارهم بصفتهم الر ية أو الوظيفية» ،وهي ت ـم عـاد أشـ اص حيملـون جنسـية أطـرا النـ اع «مبـا
يطمـئن الـدول علـ عـرض مواقفهـا بطريقــة أمينـة» ،وأشـ اص آخـرين يـتم اختيـارهم ابتفــا بـن األطـرا
املعنية.
وهناك تقارب بن الوساطة والتوفي من حي اوـد وهـو التوصـل إىل حـل النـ اع بطريقـة وديـة ،بيـد
ألما خيتلفان من حي أن الوساطة تعمـل علـ مجـ طـريف النـ اع للقيـا مبفاوضـات مباشـر بينهمـا ،علـ
حــن أن التوفيـ يــتم بواســطة جلنــة حمايــد حتيــل إليهــا الــدول املتنازعــة مشــنلتها لتقــو بفحصــها ودراســتها
والتحق من وقائعها ،مث اقرتا احللول املالئمة للن اع.
الفرع الثا  :الوسائ ال ضائية لل ماية الدبلوماسية:
إن اللجــوء إىل الوســائل القضــائية يــتم ابلرضــا املتبــادل بــن الدولــة الوطنيــة للم ـواطن املتضــرر والدولــة
املسؤولة عن الفعل الضار .وتنحصر اويئات القضائية يف نوعن تا :هيئات التحنيم واااكم الدولية.
أ ال :هيئات الر كيم الد لية
تتعدد أشنال التحنيم ال ي مينن اللجوء إلي بصدد احلماية الدبلوماسية ،كاأليت:
أال حمكمة الر كم الدائمة:
 .15أريك ويلر «قاعد اجلنسية إما اااكم الدولية» ابريس  ،2993ص .235
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تعد حمنمة التحنم الدائمة من أهم إجنازات مؤلر الهاي  ،2899ولنن ه ه اانمة ليسـت دائمـة
كمــا يــوحي أ هــا ،حي ـ أل ـ ــا ال تتنــون مــن قضــا دائمــن ،وإمنــا مــن أش ـ اص معينــن مقــدما للقيــا
مبهمات التحنيم ،ترشحهم دووم (األطرا يف اتفاقية فض املنازعات ابلوسائل السـلمية) مـن بـن رجـال
القانون املعروفن ومبعدل أربعة لنل دولة عل األك ر وملد سب سنوات قابلة للتجديد،
ومن بن ه ه األ اء ختتار الدول املتنازعـة أعضـاء اويئـة اراصـة للفصـل يف النـ اع املعـن والـي تتـألف
من مخسة أعضاء ،وعل ه ا ف ن حمنمة التحنيم الدائمة تتنون مـن  21ـ  .25عضـوا ،ومـن بيـنهم يـتم
اختيار القضا للفصل يف ن اع معن طبقا لشروط االتفا املوق علي من قبل أطرا ارصومة.
ويوجد املنت الدويل و ه اانمة يف الهاي ،وهو مب ابة قلم كتات للمحنمة ،وهـو اجلهـاز الوحيـد
()14
الدائم للمحنمة الدائمة للتحنيم.
ولقد فصلت اانمة من إنشائها يف عا  2899يف عشرين قضية كـان آخرهـا يف عـا  ،2911ويف
عــا  2941أعــد املنت ـ اإلداري للمحنمــة"الئحــة التحنــيم والتوفي ـ يف املنازعــات الدوليــة بــن ط ـرفن
أحدتا فقط دولة"  ،ومن مث استحدثت اانمة القواعد الي مبقتضاها أمنن أن حتال إليها املنازعات الي
تق بن الدول من حية واألفراد والشركات التجارية اراصة من حية أخرى.
ب :حماكم الر كيم اماصة:
يقص ــد هب ــا تل ــك اا ــاكم ال ــي تنش ــئها ال ــدول للتحن ــيم يف منازع ــات معين ــة مث حت ــل .وخيتل ــف اختي ــار
اانمن من حالة ألخرى حس اتفا الطرفن .وتستند حماكم التحنيم اراصة ك ريا علـ القواعـد الـي
نصــت عليهــا اتفاقيــة"الهــاي"عــا  2993بشــأن إجـراءات التحنــيم ،وقــد تبنــت جلنــة القــانون الــدويل
التابعة لألمم املتحد من عا  2957القواعد املن مة للتحنيم ،وقد انتهت عا  2958إىل عد قواعـد
تتعل إبجراءات التحنيم.
جال ال جلنة الدعا ى املخرلطة:
ويطلـ عليهــا أســم حمــاكم التحنـيم امل تلطــة ،وتشــنل هـ ه اللجــان عنـدما ينــون هنــاك عــد طلبــات
تتعلـ ابألفـراد م يــتم تســويتها بــن بعــض الــدول املعنيــة هبـ ه املطالبــات ،يطلـ عليهــا أســم جلــان الــدعاوى
امل تلطة لي ا وا عن حماكم التحنيم الي تفصل يف املنازعات الدولية الي ال تتعل مباشر بدعاوى فردية.
الن التحنــيم يف األصــل وســيلة لتســوية املنازعــات بــن الــدول ،ولنــن الــدول تقــو بينهــا بعــض املنازعــات
()13
بسب األضرار الي تلح مواطنيها ورعااها من األش اص الطبيعين واالعتبارين.
اث يا :احملاكم الد لية:
تتم ل اااكم الدولية الي تتوىل وظيفة القضاء الدويل يف حمنمة العدل الدولية واانمة الدولية لقانون
البحــار ،وغرفــة منازعــات قــاع البحــار ،ابإلضــافة إىل بعــض ااــاكم اإلقليميــة م ــل اانمــة األوربيــة حلقــو
 .14بول دي فيشر «احلماية الدبلوماسية لألش اص املعنوية» دورية أكادميية الهاي للقانون الدويل ،2942 ،ص .211
 .13جان بريي «احلماية الدبلوماسية للمساتن يف الشركات» ابريس ،2945ص .213
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اإلنســا ن ،وســو تقتصــر دراســتنا هنــا عل ـ حمنمــة العــدل الدوليــة ابعتبارهــا هــي اانمــة الدوليــة ذات
االختصاص العاملي.
أـ حمنمة العدل الدولية:
تعتــرب حمنمــة العــدل الدوليــة الــي أنشــئت يف ظــل مي ــا األمــم املتحــد عــا  2968اجلهــاز القضــائي
الرئيسي لألمم املتحد .
وطبقــا للمــاد ( )97الفقــر (أ) مــن مي ــا األمــم املتحــد «يعتــرب مجي ـ أعضــاء األمــم املتحــد حبنــم
عضويتهم أطرافا يف الن ا األساسي انمة العدل الدولية» .وإن رفـ الـدعاوى أمـا اانمـة حـ للـدول
فقـط ،حيـ نصـت املـاد ( ) 76الفقـر (أ) مـن الن ـا األساسـي انمـة العـدل الدوليـة علـ أنـ (للــدول
وحدها احل يف أن تنون أطرافا يف الدعاوى الي ترف للمحنمة) ،فال ميلـك األفـراد أهليـة التقاضـي أمـا
املعنوي ضد دولة أجنبية مينـن أن ترفـ أمـا
حمنمة العدل الدولية ،ول لك ف ن دعوى الفرد أو الش
حمنمة العدل الدولية بواسطة دولت فقط.
وتفصل اانمة يف الن اع املعروض عليها وفقا ألحنـا القـانون الـدويل العـا  ،واألحنـا الـي تصـدرها
اانمة لائية غري قابلة لالستئنا  ،غري أنـ مينـن طلـ إعـاد الن ـر يف الـدعوى عنـد ظهـور وقـائ تـؤثر
يف موضوع الدعوى .ولقد وض مي ا األمم املتحد نوا التنفيـ اجلـربي ألحنـا حمنمـة العـدل الدوليـة،
فنصـ ــت املــاد ( ) 96عل ـ أن ـ (إذا امتن ـ أحــد املتقاضــن يف قضــية مــا عــن القيــا مبــا يفرض ـ علي ـ حنــم
تصدره ه ه اانمة ،فللطر األخر أن يلجأ جمللس االمن ،وو ا اجمللس ،إذا رأى ضرور ل لك أن يقد
توصيات أو يصدر قرارا ابلتدابري الي جي اختاذها لتنفي ه ا احلنم)(.)18
الخاتمة
الدويل حبماية مواطنيـ ورعـااه ،إذا اسـتل األمـر وـ ه
إن احلماية الدبلوماسية تتم ل يف قيا الش
دويل آخــر ،وفقــا لقواعــد القــانون الــدويل العــا  .وبدراســي و ـ ا املوضــوع (احلمايــة
احلمايــةُ ،ــاه ش ـ
الدبلوماسية) فقد توصلت إىل عد نتائ ومقرتحات أتها:ـ
أوال :النتائج:

 -2تتضمن وسائل احلماية الدبلوماسية نوعن من الوسائل ،الوسائل السياسية ،والوسائل القضائية.
 -1تعتــرب الوســائل الســلمية حلــل الن اعــات الدوليــة الســبيل الوحيــد املتــا لتســوية تلــك املنازعــات بعــد
القضاء عل ح الدول يف شن احلرب وحتر است دا القو يف العالقات الدولية.
 -7ال جيــوز للدولــة التــدخل حلمايــة مواطنيهــا دبلوماســيا مــا م ينــن ســلوكهم يف الدولــة املــدع عليهــا
سلوكا مشروعا.

 .18إحنا حمنمة العدل الدولية :قضية انرتهاندل  ،2959قضية برشلونة تراكشن  ،2993قضية السي  ،2989ص.245

685

العدد10 :

 -6ال حي للدولة الوطنية للمضرور التدخل حلمايت دبلوماسيا إال إذا استنفد كافة الوسائل القضائية
املتاحة ل يف القانون االي للدولة املسؤولة ،ابست ناء بعض احلاالت الي ال تطب فيها ه ه القاعد
املضرور إال إذا كـان هنـاك رابطـة
 -5ال جيوز للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية ابلنيابة عن الش
بين وبن الدولة الي تتوىل محايت  ،وتتم ل ه ه الرابطة بعالقة اجلنسية.
 -4إ َّن الدولــة الوطنيــة تســتطي املوافقــة أو رفــض حتمــل مســؤولية املطالبــة دون أن تنــون مل مــة بتربيــر
قرارها ابعتبار أن احلماية الدبلوماسية ح خاص ابلدولة الوطنية.
ثانيا :املقيرحات

ونتيجة للدراسة السابقة توصلت إىل املقرتحات التالية:
2ـ ن را الن القواعد الي تن م احلماية الدبلوماسية مازالت قواعد عرفية وأغلبها غري اثبتـة نـرى ضـرور
وض ن ا خاص ابحلماية الدبلوماسية عن طري معاهد دولية.
 1ـ ن را للعوامل الي تؤثر يف فاعلية احلماية الدبلوماسية ،وخاصة من الناحية السياسية ،نقـرت ضـرور
االعرتا ابألهلية القانونية للفرد يف اللجوء إىل اااكم الدولية ليداف عن حقوق .
 7ـ وانطالقــا مــن هـ ا املبــدأ نقــرت تعــديل الن ــا األساســي اــنمة الــعدل الدوليــة ( /76أ) حبيـ ال
يشــمل الــدول فحس ـ  ،بــل األف ـراد واملن مــات الدوليــة أيضــا وينــون وــا فــروع إقليميــة مــن أجــل ســهولة
التقاضي بن أطرا الن اع.
قائمة المراج
أوال :الكتب والبحوث:

.1116

 .2أمحد أبو الوفا .القانون الدويل العا  .القاهر  :دار النهضـ ـ ــة العربية .الطبعة الرابعة .عا
 .1حامـد سـلطان .القـانون الـدويل العـا يف وقـت السـلم .القـاهر  :دار النهضـة العربيـة .الطبعـة ارامسـة .عـا
.2931
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المستخلص
يهد ه ا البح اىل حتديد اثر االبداع التسويقي يف تصميم البناء االخضر يف املن مات املعاصـر ،
وقــد اشــارت مشــنلة البح ـ اىل وجــود قصــور واضــح يف توظيــف ابعــاد التســويقي االبــداعي يف ضــمان
تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة ،واختري املرك الوطين لالستشارات اوندسية كميدان للتطبي  ،ومت
اختيار عينـة البحـ بطريقـة العينـة العشـوائية البسـيط واملنونـ مـن ( )15فـردا مـن املـوارد البشـرية يف املركـ
اعـاله ،وقـد اعتمـدت االســتبان كـادا للحصـول علـ بيـا ت البحـ الــي مت اعـدادها ابالسـتناد اىل عــدد
مــن املقــاييس اجلــاه بعــد اخضــاعها الختبــارات الصــد وال بــات ،واســت د الــرب م االحصــائي اجلــاه
( )SPSSيف ادخال وحتليل بيا ت البح  ،وقد اسفرت االدوات االحصائية عن عدد من النتائ اكدت
مع مها عل وجـود عالقـة ارتبـاط واتثـري ذات داللـ معنويـة لالبـداع التسـويقي يف تصـميم البنـاء االخضـر
وبناء عل ذلك مت قبول الفرضيات الرئيسة والفرعيـة الـي تضـمنها البحـ  ،وعليـ اوصـ الباح ـان ضـرور
قيا املن مة املبحوثة بتحديد اهم اجملاالت الي تتمت هبـا يف جمـال االبـداع التسـويقي والـي مـن املمنـن ان
توظفها يف جمال تصميم البناء االخضر.

 - 2وزار التعليم العايل والبح العلمي.
 - 1وزار التعليم العايل والبح العلمي.
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Abstract

This research aims to determine the impact of creative marketing in the
design of green building in contemporary organizations, noted the research
problem to the existence of obvious deficiencies in the employment of the
dimensions of the marketing creative in ensuring the green of the
organization researched construction design, and was selected the
National Center for Engineering Consultancy as an arena for the
application, has been selected sample Find a way random sample simple,
consisting of (25) members of the human resources in the center above,
has adopted a questionnaire as a tool to get search data that had been
prepared on the basis of a number of measures ready after subjected to
tests of validity and reliability, and use statistical program Ready (SPSS) in
the introduction and analysis of data Search, has resulted in the statistical
tools for a number of results confirmed most of an association and the
impact of relationship with significance distinguished catalog in green
building design and construction on it was accepted main and branch
assumptions contained in the search, and it recommended that
researchers need to do the surveyed organization identifying the most
important areas that have in the field of marketing and creativity that could
be employed in the field of green building design.

المقدمة
يعد االبداع التسويقي احد العناصر املهمة لضمان استمرار املن مـة يف العمـل ومنوهـا وتطورهـا يف ظـل
البيئــة الديناميني ــة ال ــي تعم ــل ض ــمنها ،وذل ــك لل ــدور النبــري ال ـ ي ميارس ـ يف تع ي ـ ق ــدرهتا عل ـ تط ــوير
منتجــات وخــدمات جديــد وأســالي تســويقية مبتنــر تــتالئم مـ احتياجــات املســتهلنن وال ـ ابئن ال ـ ي
تتعامـل معهــم املن مــة والـ ي بــدوره ســينعنس يف تع يـ مي هتـا التنافســية ،كمــا بــدأ العــام يعــرت ابالرتبــاط
الوثي ـ بــن جنــا املن مــة والبيئــة ،وعلي ـ اُهــت املن مــات حنــو تصــميم البنــاء االخضــر لتلبيــة احتياجــات
زابئ نهــا دون اإلض ـرار ابي مــن منــو ت البيئــة اايطــة هبــا .وو ـ ه اتيــة ســنحاول يف هـ ا البح ـ التعــر
عل ـ اثــر االبــداع التســويقي يف تصــميم البنــاء االخضــر للمن مــات املعاصــر  ،ويق ـ ه ـ ا البح ـ يف اربعــة
مباح ـ  ،خص ـ املبح ـ االول للمنهجي ــة العلمي ــة للبح ـ م ـ حماول ـة الب ــاح ن ع ــرض بع ــض اجله ــود
الفنريــة الســابقة الــي لنن ـوا مــن مراجعتهــا ،امــا املبح ـ ال ــاين فقــد حــاول الباح ــان مــن خالل ـ التعريــف
مبتغريات البح من الناحية الن رية ،وجاء املبح ال ال لتش ي واقـ واتيـة متغـريات البحـ فضـال
عن اختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية الي انطل منها البح  ،واخريا خص املبح الراب لعرض اهم
االســتنتاجات الــي خــرج هبــا البح ـ  ،مـ حماولــة تقــد عــدد مــن التوصــيات الــي مــن شــالا تع ي ـ املعرفــة
وبقدر تعل االمر مبتغريات البح .
689

العدد10 :

المبحث االول :المنهجية العلمية للبحث وبعض الدراسات السابقة
أ :املنهيية العلمية للبحث:

سنحاول يف ه ه الفقر التعر عل املشنلة الرئيسة للبح واتيت واهم اهداف والفرضيات الرئيسة
والفرعية الي انطل منها ،فضال عن حتديد اهم االدوات املست دمة يف مج وحتليل البيا ت ،م توضيح
بعض خصائ العينة املبحوثة:
أ ال :مشكلة الب ث
لقــد شــهدت اإلدار ومنـ املراحــل األوىل ل هورهــا وتطورهــا طروحــات ومناقشــات جديــة للتعامــل م ـ
البيئــة اايطــة هبــا ،فضــال عــن مناقشــة ظــرو بيئــة العمــل اراصــة هبــا ،ومــن بــن املوضــوعات ذات األتيــة
النبري يف الوقت احلاضر هو االبداع التسويقي وتصميم البناء االخضر ال ي يسـاعد املن مـة علـ حتقيـ
العديد من مسؤولياهتا وواجباهتا اُاه البيئة الي تعمل ضمنها واحدى ه ه املسؤوليات هي محايتها وعد
االضرار هبا .وقد ملس الباح ان من خالل املعايشة امليدانية يف ميدان التطبي ان املنشلة الرئيسـة للبحـ
تــربز يف وجــود قصــور واضــح وقلــة وعــي ابتيــة االبــداع التســويقي واثــره يف ضــمان تصــميم البنــاء االخضــر
للمن مة املبحوثة .كما مينن ان ت ار عدد من ابلتساؤالت وكما ايت:
 .2ما املقصود ابالبداع التسويقيق وما هي أهم تطبيقات ق وكيف مينن للمن مات است دام ق
 .1هل يوجد وعي كايف لدى االدار يف املن مة املبحوثة ابتية تصميم البناء االخضرق
 .7هل تساهم تطبيقات االبداع التسويقي يف جنا تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثةق
اث يا :أ ية الب ث
تتجل األتيـة العلميـة للبحـ مـن خـالل املتغـريات املبحوثـة ،والـي ل ـل ظـواهر أداريـة حدي ـة تشـنل
التوج العا للمن مات املتمي  ،إذ حاول البح اجلم بن"االبداع التسويقي وتصميم البناء االخضـر"،
كمـا تـربز األتيـة التطبيقيــة للبحـ مـن خـالل حماولــة قيـال عالقـة االرتبـاط والتــأثري بـن متغـريات البحـ
الرئيس ــية والفرعي ــة ،ابس ــت دا مقي ــال مت أع ــداده عل ـ وف ـ ع ــدد م ــن املع ــايري واملؤش ـرات العاملي ــة وذل ــك
انســجاما م ـ مــا مطــرو يف العــام املتقــد  ،وابلتــايل التوصــل اىل النت ـائ مــن املمنــن ان تســاهم يف تع ي ـ
املعرفــة وارــرب يف ه ـ ا اجملــال ،فضــال عــن تقــد جمموعــة مــن احللــول للعديــد مــن املشــنالت الــي تواجه ـ
املن مات يف اجملال املبحو .
اثلثا :أهدا الب ث
مينن حتديد األهدا الي يسع البح اىل حتقيقها اباليت:
 .2تقد اضافة ن رية متواضعة اىل املنتبة العربية والعراقية ابحدى املواضيح احلدي ة يف جمال االدار .
 .1حماولــة تقــد جمموعــة مــن املقرتحــات الــي مــن شــالا تع يـ مســتوى املعرفــة والتطبيـ املتعلقــة مبتغـريات
البح .
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 .7التع ــر علـ ـ طبيع ــة العالق ــة والت ــاثري ب ــن االب ــداع التس ــويقي وانعناسـ ـ يف تص ــميم البن ــاء االخض ــر
للمن مة املبحوثة.
 .6تش ي ابرز جماالت االبداع التسويقي يف املن مة املبحوثة.
 .5التعر عل اتية تصميم البناء االخضر الي تسع املن مة املبحوثة اىل حتقيق .
رابعاً :املخطط الفرضي للب ث
يبن امل طط الفرضي توضيحا للفنر األساسية للبح  ،فضال عن توضيح عالقات االرتباط والتأثري
بن املتغري املستقل"االبداع التسويقي" ،واملتغري التاب "تصميم البنـاء االخضـر" ،والنتيجـة املتوقعـة مـن ذلـك
هي جنا املتغري التاب  ،وكما يوضح الشنل (:)2
مرغري مسر
(تفسريي)
االبداع التسويقي



مرغري الرابأل
(االسر ايب)
تصميم البناء
االخضر

عمقة ارتباط

االبداع في االنتاج والتسعير.
االبداع في الترويج والتوزيع.



عمقة اتثري



االضاء الرهوية

االلوان الر ائ

شكل ( )1المخطط الفرضي للبحث

امساً :رضيات الب ث
يتضمن البح احلايل فرضيتن رئيسيتن تتفرع عنها عدد من الفرضيات الفرعية وكما ايت:
 .2الفرضــية الرئيســة االوىل تــن عل ـ ":وجــود عالقــة ارتبــاط ذات دالل ـ معنويــة بــن االبــداع التســويقي
وتصــميم البنــاء االخضــر للمن مــة املبحوثــة" ،وتتفــرع عــن هـ ه الفرضــية عــدد مــن الفرضــيات الفرعيــة
وهي:
 الفرضية الفرعية االوىل تن علـ ":وجـود عالقـة ارتبـاط ذات داللـ معنويـة بـن بعـد االبـداع يف
االنتاج والتسعري وبن تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة".
 الفرضية الفرعية ال انية تن علـ ":وجـود عالقـة ارتبـاط ذات داللـ معنويـة بـن بعـد االبـداع يف
الرتوي والتوزي وتصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة".
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العدد10 :

 .1الفرضــية الرئيس ــة ال انيــة ت ــن عل ـ ":ي ـؤثر االبــداع التس ــويقي اتثــري ذات دالل ـ معنويــة م ــن الناحي ــة
االحص ــائية يف تص ــميم البن ــاء االخض ــر للمن م ــة املبحوث ــة" ،وتتف ــرع ع ــن ه ـ ـ ه الفرض ــية ع ــدد م ــن
الفرضيات الفرعية وهي:
 الفرضية الفرعية ال ال ة تن عل ":يؤثر بعد االبداع يف االنتاج والتسعري اتثري ذات داللة معنوية
من الناحية االحصائية يف تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة".
 الفرضية الفرعية الرابعة تن عل ":يؤثر بعد االبداع يف الرتوي والتوزي اتثري ذات داللة معنوية
من الناحية االحصائية يف وتصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة".
سادساً :ادا مجأل البياانت
مت احلصول عل بيا ت البح من خالل اعداد استبانة ابالستناد اىل عدد من املقاييس اجلاه بعد
ان مت تنييفه ــا لت ــتالء م ـ ـ اغ ـ ـراض البح ـ ـ احل ــايل ،وق ــد مت اخض ــاع االس ــتبان مبقاييس ــها املعتم ــد إىل
اختبـارات الصــد وال بــات ،اذ مت ُعـرض األســتبان علـ عــدد مـن اانمــن املت صصــن يف جمــاالت ادار
االعمال والقيال والتقو البالج عددهم ( )5ويف ضوء مالح ات وآراء الساد اانمن مت تعديل فقرات
االس ــتبان وح ــد بعض ــها ،وق ــد حص ــلت مع ــم فق ـرات األس ــتبان عل ـ نس ــبة اتف ــا بلغ ــت (،)%83
وللتأكد من ثبات أدا البح قا الباح ان بتطبيقهـا علـ عينـة اسـتطالعية قوامهـا ( )21فـرد مـن جمتمـ
البح  ،وبعد ( )26اا أعيد توزي االستبانة مر أخـرى علـ اجملموعـة نفسـها ،وقـد بلغـت قيمـة معامـل
ال ب ــات لالس ــتبانة كن ــل وف ـ ـ معامل"كرونب ــا الف ــا" )%81( Cronbach–Alphaوه ــي مقبول ــة ودال
إحصائيا يف نفس الوقت ،وه ا يعين ان االستبان مبقاييسها امل تلفة ذات ثبات عـايل مينـن اعتمادهـا يف
أوقات خمتلفة لألفراد أنفسهم وتعطي النتائ ذاهتا.
سابعاً :ا ساليب اإلحصائية املسرخدمة يف حتلي البياانت
مت اس ـ ــت دا ال ـ ــرب م اإلحص ـ ــائي اجل ـ ــاه ( )SPSSوب ـ ــر م ( )Excelيف إدخ ـ ــال وحتلي ـ ــل بي ـ ــا ت
البح  ،ومن أهم األدوات اإلحصائية الي مت است دامها يف اجلان الت بيقي األيت:
 .2معامل التنرار :لغرض حتديد النسبة املئوية لالتفا حول فقرات البح .
 .1الوســط احلســاي :ويســت د لتحديــد مســتوى اإلجابــة حــول الفق ـرات ومعرفــة مســتوى املتغ ـريات أو
متوسط تلك اجملموعة.
 .7االحنرا املعياري :يست د ملعرفة مستوى تشتت إجاابت العينة حول الوسط احلساي ،وهـو اجلـ ر
ألرتبيعي املوج للتباين.
 .6معامل االختال  :ويست رج من خالل قسمة االحنرا املعياري عل قيمة الوسط احلساي لتحديد
اتية متغريات البح .
 .5معامل االرتباط لسبريمان :لتحديد نوع العالقة بن متغريات البح التفسريية واالستجابية.
 .4معامل االحندار ارطي البسيط :لقيال أتثري املتغري املستقل يف املتغري التاب .
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اثمناً :رمأل عينة الب ث
اختريت القطاع الصناعي كمجتم للجان العملي ،اذ مت اختيار املرك الوطين لالستشارات اوندسية
 /وزار االعمار واالسنان ميدان للتطبي  ،و مت اختيار عينة البح بطريقة العينـة العشـوائية البسـيطة مـن
املوظفن العاملن يف املرك وقد بلج حجم العينة ( )15فردا اي ما يعادل  %67من جمتمـ البحـ وهـي
مــن النســبة املقبــول يف الدراســات االجتماعيــة ،ومينــن مــن خــالل اجلــدول ( )1توضــيح بعــض خصــائ
العينة املبحوثة وكما ايت:
جدول ( )1خصائ العينة املبحوثة
النوع البشري

سنوات اردمة

الشهاد

9
اقل من  5سنوات
28
ذكور
21
من  21-4سنة
بنالوريول 15
6
من 11-22سنة
3
إ
يتبــن مــن اجلــدول ( )1ان نســبة اال العــاملن يف املن مــة املبحوثــة اقــل مــن نســبة الـ كور ،كمــا ان
مع م افراد العينة املبحوثة هم من محلة الشهاد اجلامعية ،ولديهم خدمة اك ر من ( )5سنوات ،وه ا من
املمنن ان يساعد عل زاد الدقة والقناعة عند االجابة عل فقرات االسـتبان  ،وابلتـايل سـينعنس ذلـك
عل قدر الباح ن يف حتقي االهدا املرجو من حب هم.
ب :دراسات سابقة:

خصصت ه ه الفقر لعرض بعض اجلهود الفنرية السابقة الي لنن الباح ان مـن مراجعتهـا واالفـاد
منهــا يف البحـ احلــايل ،مــن خــالل تعميـ الرؤيــة والقناعــة ابتيــة البحـ احلــايل ،فضــال عــن املســاعد يف
البنــاء الصــحيح و ـ ا البح ـ  ،ومت االفــاد مــن ه ـ ه الدراســات يف تع ي ـ اجلان ـ الن ــري للبح ـ واعــداد
املقيــال املســت د الخ تبــار فرضــيات الرئيســة والفرعيــة والتعــر علـ اهــم االدوات االحصــائية املعتمــد يف
حتليل البيا ت واعالن النتائ وتفسريها.
 .3دراسة (عيس  )1001 ،الطاقات املر دد الرصميم العمرا املسردام
يتنــاول ه ـ ا البح ـ مناقشــة التــأثري الســليب لإلســت دا املفــرط ملصــادر الطاقــة التقليديــة ،وإجيابيــات
اإلعتمــاد عل ـ مصــادر الطاقــة املتجــدد يف جمــال التنميــة العمرانيــة ،مث مناقشــة مفهــو التصــميم العم ـراين
االخضــر ومبــادىء حتقي ـ ه ـ ا املفهــو وأه ــم تطبيقــات إســت دا مصــادر الطاقــة املتجــدد يف العم ـران،
وينتهي البح بطر عد توصيات مينن من خالل تبنيها يف مرحلة التصميم العمراين أن تقود اىل ترشيد
إستهالك الطاقة وتنشـيط اإلعتمـاد علـ مصـادر الطاقـة املتجـدد بـدال عـن مصـادر الطاقـة التقليديـة حـىت
مينـن احلفـاظ علـ بيئـة األرض ن يفـة صــحية صـاحلة حليــا اإلنسـان املعاصـر دون اإلخــالل حبـ األجيــال
املستقبلية يف ه ه البيئة الن يفة الصحية غري امللوثة.
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العدد10 :

 .1دراس الالة (الع رمالالالي ا الالر ن )1033 ،د ر اإلب الالداع الرس الالوي ي الركنولوجي الالا يف حت يال الالق امليال الالز
الرنا سية للبنوك العاملة يف حما ظات ز مت جهة ظر العممء
يهــد ه ـ ا البح ـ اىل دراســة دور اإلبــداع التســويقي والتننولوجيــا يف حتقي ـ املي ـ التنافســية للبنــوك
العاملــة يف حم اف ــات غ ـ  ،اذ مت إب ـراز ه ـ ا الــدور ومــدى أتيت ـ يف حتقي ـ املي ـ التنافســية ،ابإلضــافة إيل
اختبــار العالقــة بــن املتغـريات املســتقلة والتابعــة فيمــا يتعل ـ بــدور اإلبــداع التســويقي والتننولوجيــا .وقــد مت
است دا املنه الوصفي التحليلي للوصول إىل نتائ البح  ،اذ قا البـاح ون إبعـداد اسـتبان مت توزيعهـا
عل عينة عشوائية منونة من ( ) 611زبون من زابئن ه ه البنوك .وأظهرت نتائ البح أن البنوك تتب
اإلبداع التسويقي بصور جيد مما يعمل عل حتقي مي تنافسية للبنك ،ولنن هناك بعـض القصـور الـي
بينتها نتائ التحليل والي كان منها أن البنـك ال يـوفر خدمـة االنرتنـت مباشـر لل بـون بشـنل جمـاين لـدى
فتح حساب نت أكاونت ،و أن البنك ال يهتم ابلتغ ية الراجعة من ال ابئن .كما أظهرت النتائ أن ه ه
البنــوك تتــاب آخــر املســتجدات يف عــام تننولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والــن م املصــرفية ممــا يعـ ز املي ـ
التنافسية م األخ بعن االعتبـار نـواحي القصـور الـي أوضـحتها نتـائ التحليـل .وعليـ مت تقـد جمموعـة
من التوصـيات أبرزهـا أن علـ البنـوك أن تعـ ز مـن اسـت دا اإلبـداع التسـويقي لـديها والعمـل علـ عـالج
نـواحي القصــور الــي بينتهــا نتــائ التحليــل ،و أن تســتمر هـ ه البنــوك يف متابعــة آخــر املسـتجدات يف عــام
التننولوجيا واالتصاالت والن م املصرفية واحلرص عل تطبيقها وحتدي ها وتع ي ها.
 .1دراسالالة (الشالالهوان ) 1034 ،اثالالر اسالالرخدام بطاقالالة االداء املرالالوازن يف تعزيالالز االبالالداع الرسالالوي ي:
دراسة حالة يف زار السياحة االاثر االرد ية
هتــد هـ ه الدراســة اىل التعــر علـ اثــر ابعــاد بطاقــة االداء املتوازنــة (من ــور املــايل ومن ــور العمــالء
ومن ــور العمليــات الداخليــة ومن ــور الــتعلم والنم ــو) يف االبــداع التســويقي ،وقــد اختــريت وزار الس ــياحة
واالاثر االردني ــة كمي ــدان للتطبيـ ـ البحـ ـ  ،ومت اس ــت دا امل ــنه الوص ــفي التحليل ــي للوص ــول إىل نت ــائ
البحـ  ،اذ اعتمــدت االســتبانة كــادا رئيســة جلمـ بيــا ت البحـ واســت د الــرب م االحصــائي اجلــاه
(و )SPSSيف ادخال وحتليل البيا ت ،وقد توصل البح اىل عدد من النتائ اتها وجود اتثري ذات داللة
معنويــة لبطاقــة االداء املتـوازن يف تع يـ االبــداع التســويقي يف وزار الســياحة واالاثر ،وعليـة اوصـ البح ـ
بضرور توفري مقاييس متناملة تعمل علـ ربـط العمليـات قصـري االجـل ابالهـدا طويلـة االجـل ابلقـدر
النايف لتع ي مقومات تطبي االداء املتوازن والي بدورها ترسخ مفاهيم االلت ا التن يمي ممـا يـؤدي ابلتـايل
اىل االلت ا والسعي للوصول اىل مستوى عايل من االبداع التسويقي.

696

اإلبداع الرسوي ي أثرج يف تصميم البناء ا ضر

المبحث الثاني :الجانب النظري
أ :االبداع التسويقي:

ركـ ت هـ ه الفقــر علـ مفهـو االبــداع التسـويقي واهـم ن راتـ ابالضـافة اىل بعـض املوضــوعات ذات
العالقة ب والي ختد االهدا الرئيسة و ا البح وكما يف الفقرات االتية:
ا ال :مفهوم االبداع الرسوي ي مصادرج
يعــد مصــطلح اإلبــداع يف اللغــة العربيــة أحــد الشـوارد ،حيـ م يــرد ذكــره يف الشــعر والن ــر اال يف مواقـ
حم ــدود  .وم ي ــتم ذك ــره ابملفه ــو املتع ــار علي ـ حالي ــا إال يف ص ــدر اإلس ــال  .ولف ــة اإلب ــداع يف املعج ــم
الوســيط تعــين بدع ـ بــدعا ،وأنشــأه عل ـ غــري م ــال ســاب  ،وبــدع صــار غايــة يف صــفت خ ـريا كــان ا ش ـرا،
وفالن بـدع يف األمـر أي كـان اول مـن فعلـ فهـو مبتـدع (التـك )71 :1114 ،والعـام اآلن يشـهد نضـوج
يف فهــم التســوي احلــدي وأن ـ لــيس فقــط البيـ أو التوزي ـ أو االعــالن وإمنــا أصــبح يشــمل كــل املن مــات
س ـواء الــي هتــد إىل ال ـربح املــادي أو غريهــا مــن املن مــات الــي هتــد إىل القــيم املعنويــة كاحلنوميــة أو
اررييــة. .ومــن العجي ـ أنــك تــرى مــن ال يـ ال يعــر التســوي علـ أنـ جهــود النســياب املنتجــات مــن
املنتجــن إىل األسـوا املســتهدفة (ولألســف بعضــهم مــن األكــادميين املت صصــن ابلتســوي ) وهــو تعريــف
بدأ ي هر سنة ( 2915كما يتضح ابألدلة واملراج املشار إليها بن ري من املقاالت الـوارد هبـ ه املدونـة)
وآخر عهده كان سنة  2968بتعريف مجعية التسوي األمرينيـة ..كمـا أنـك قـد تـرى بعـض غـري اجملـددين
يرى أن التسوي يقتصر عل عناصر امل ي التسويقي األربعة املعروفة ابلـ Ps 6والي تشري إىل املنت والسعر
والت وزي والرتوي والي تعترب توصيف جملموعات عامة واسعة حتتاج لتفصيل أك ر ...ويعدها البعض حبوايل
 46وظيفــة تســويقية ،إن االبــداع التســويقي كلمــة أك ــر حتديــدا مــن االبتنــار التســويقي ..ولـ ا نقــول كــل
إبداع إبتنار وليس كل إبتنار إبداع ..فاالبتنار يعين تقد ش جديد بينما االبداع يعين أن ينون ه ا
الش اجلديد املبتنر متمي ا يف حتقي األهدا سواء عل مسـتوى القبـول االجتمـاعي الواسـ أو مسـتوى
من مــات األعم ــال أو غ ــري ذلــك م ــن حم ــاور التقيــيم االقتص ــادية واالجتماعي ــة والفنيــة ،ويقص ــد ب ـ وض ـ
االفنــار اجلديــد موضـ التطبيـ الفعلــي يف املمارســات التســويقية ،وقــد ينصـ علـ احــد عناصــر املـ ي
التسويقي او عل مجيعها يف ان واحد ،ويهد اىل ال اد يف مبيعات املن مة والتعريف بعالمتها التجارية
لنسـ ثقــة ال بــون وحتقي ـ والئـ ابعتبــاره ســب وجودهــا (عبــال .)126 :1127 ،يشــري البــاح ون اىل
تنوع مصادر اإلبداع ولنن مع مهم أكدوا عل املصادر الداخلية وارارجية او عل دور العقل والتفنري.
وان الفالسفة عدو اإلوا والوحي وتا من أهم مصادر اإلبداع .فيما ذكر آخرون ان أهم مصادر اإلبداع
هــو احلــدل وطبقــا لوجهــة الن ــر هـ ه فــان اإلبــداع حيــد فجــأ ودون تــدخل اإلراد فيـ  .ك ـ لك اىل ان
اإلبداع م صدر عن تفاعل ثالثة عناصر هي :ارربات املعرفيـة والفنريـة والفنيـة واملهـارات والتفنـري ارـال
والدواف الداخلية وارارجية .كما تنشا اإلبداعات من التوقد يف ال هن العبقري ،واغلبها تنت عن البح
الفرضـي والـواعي لفــرص اإلبــداع ،ومـن هـ ه الفــرص داخــل املن مــة هـي (احلــدو غــري املتوقـ  ،التعــارض،
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احتياجات العمليات والتغريات يف هينل الصناعة والسو ) أما املصادر ارارجية فهـي التغـريات ابألذوا
واملعرفــة اجلديــد  .وأن األفنــار اإلبداعيــة تنب ـ مــن كــل املســتوات يف املن مــة ،وأن املن مــة تنــون أك ــر
إبــداعا إذا مــا اســتطاعت اســت ار التفنــري اإلبــداعي يف كــل مســتواهتا ،وهنــاك جمموعــة مــن ه ـ ه املصــادر
كمن ـ ـ ـ ـ ــامن رئيس ـ ـ ـ ـ ــة لإلب ـ ـ ـ ـ ــداع هي":البح ـ ـ ـ ـ ــو  -االخرتاع ـ ـ ـ ـ ــات – االكتش ـ ـ ـ ـ ــا – التط ـ ـ ـ ـ ــوير – ح ـ ـ ـ ـ ــل
املشنالت"(التك.)74 :1114 ،
اث ياً :عناصر اإلبداع الرسوي ي
هنـاك العديــد مـن عناصــر اإلبـداع التســويقي الـي مينــن توضـح ابرزهــا اباليت (العجرمـي واخـرون،
:)224 :1122
 .2الطالقة :وتشري اىل حجم النشاطات التسويقية خالل فرت زمنية حمدود .
 .1املرونة :وتعنس قدر املن مة عل االنتقال بن موقف تسويقي وآخر والتعامل م مجي املواقف .
 .7االصالة :أي مقدر الفرد عل طر أفنار تسويقية جديد م يسبق إليها أحد من قبل.
 .6امليل إىل إبراز التفاصيل :أي املعاجلة الدقيقة والشاملة الي توضح أبعاد املسائل التسويقية.
 .5القدر عل معرفة املشنالت التسويقية وإدراك طبيعتها.
اثلثاً :ظرايت االبداع
قـد عـدد مـن البـاح ن عـددا مــن الن ـرات الـي تفسـر عمليـة االبــداع داخـل املن مـة مبـا فيهـا االبــداع
التسويقي ومن اتها االيت (حممد:)19-18 :1114 ،
 .2ن رية دف التننولوجيا :وتسم ابلن رية اوندسية لإلبداع ،وتعتمد ه ه الن رية عل البح العلمي
واحللول اوندسية لتحسن املنتوجات أو عمليات التصني  ،وطبقا و ه الن ريـة فـان البحـ والتطـوير
الصــناعي هــي مصــادر املنتوجــات والعمليــات اجلديــد أو ااســنة ،اذ توضـ مواصــفات اإلنتــاج ويــتم
تطبيـ التننولوجيـا لتصـني منتـوج معـن يطـاب املواصـفات ااـدد يف البحـ الـ ي مينـن أن ينــون
براء اخرتاع أو منشورات علمية .سادت ه ه الن ريـة يف عقـد السـتينات مـن القـرن املاضـي وأكـدت
عل ـ أن مصــادر أفنــار احللــول جي ـ أن تنشــأ مــن الســو وه ـ ا التصــور كــان ممهــدا لن ريــة ســح
السو .
 .1ن رية سح السو  :ال ت ال ه ه الن ريـة تعطـي دورا أساسـا للبحـ العلمـي كمصـدر للمعرفـة مـن
اج ــل تط ــوير وحتس ــن املنتوج ــات والعملي ــات وتع ـ ُّـد اجل ــدوى الفني ــة ش ــرطا أساس ــا ولنن ـ غ ــري ك ــا و
لإلبــداع ،وأتخ ـ ه ـ ه الن ريــة النفــاء املن ميــة بن ــر االعتبــار لضــمان جنــا اإلبــداع املســتمد مــن
حاجــات الس ــو  ،لقــد حتــول اإلب ـ ــداع يف ه ـ ه املرحلــة إىل الرتكي ـ عل ـ ال بــون /الس ــو وقــد اتـ ـ
التسوي دورا أساسـيا يف توليـد األفنـار.
 .7ن رية سلسـلة االرتبـاط :نشـأت هـ ه الن ريـة لتوضـيح حقيقـة أن الـروابط بـن املعرفـة والسـو ليسـت
تلقائي ــة كم ــا تفرتض ــها الن ري ــة اوندس ــية ون ري ــة س ــح الس ــو  ،وق ــد ج ــاءت هـ ـ ه الن ري ــة علـ ـ
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مــرحلتن :األوىل عنــد بدايــة عقــد ال مانينــات مــن القــرن املاضــي اذ زاد االهتمــا ابل ـربط بــن البح ـ
العلمـي والســو  ،وال انيــة يف لايــة ال مانينـات وكــان الرتكيـ فيهــا ينصـ علـ املعلومــات املتولــد مــن
خالل الروابط بن الشركة وزابئنها وجمه يها ،ونالحظ من خالل ه ه الن رية أن ادار اإلبداع تعمـل
عل تشنيل توليفات من األشنال املادية او امللموسة لـرأل املـال مـ شـنل معـن غـري مـادي وهـي
البيا ت واملعلومات بشأن ال ابئن واجمله ين.
 .6ن ري ــة الش ــبنات التننولوجي ــة :ظه ــرت ه ـ ه الن ري ــة يف لاي ــة ال مانين ــات وخ ــالل تس ــعينات الق ــرن
املاضــي مــن قبــل جمموعــة مــن ار ـرباء أطلق ـوا عليهــا اســم أن مــة اإلبــداع ،وتفــرتض ه ـ ه الن ريــة َّ
ابن
املن مــة املبدعــة لــديها شــبنات متنوعــة ومتعاونــة بقــو يف تبــادل املعلومــات وقــد رك ـ ت عل ـ أتيــة
مص ــادر املعلوم ــات ارارجي ــة ابلنس ــبة للمن م ــة املتم ل ــة ابلـ ـ ابئن واجملهـ ـ ين واملستش ــارين وامل تـ ـربات
احلنومية واجلامعات وغريها.
 .5ن ريــة الشــبنة االجتماعيــة :اعتمــدت هـ ه الن ريــة علـ فنـرتن ســابقتن وتصــور جديــد ،اذ اتفقــت
م ـ ـ ن ري ـ ــة دف ـ ـ التننولوجي ـ ــا الـ ــي أك ـ ــدت عل ـ ـ أن اإلبـ ــداع حم ـ ــدد ابلبح ـ ـ  ،ون ري ـ ــة الش ـ ــبنات
التننولوجية الي أكدت أتية التفاعل بن املن مات املبدعة ومصادر املعلومات ارارجية ،أما تصور
ه ه الن رية فهو أن املعرفة تلع دورا أساسيا يف تع ي اإلبداع إذ اعتربهتـا عـامال مـن عوامـل اإلنتـاج
وحمددا لإلبداع ،وعن طري است دا تننولوجيا االتصاالت تصبح تلـك املعرفـة متاحـة بسـرعة فائقـة
يف خمتلف أحناء العام مبا يشنل حتدا عرب حتويل املعلومات إىل معرفة.
ب :تصميم البناء االخضر:

ســيتم يف ه ـ ه الفقــر التعــر عل ـ مفهــو تصــميم البنــاء االخضــر واهــم ُــارب الــدول يف ه ـ ا اجملــال
وبعض املوضوعات ذات العالقة:
ا الً :مفهوم تصميم البناء اال ضر
يتج ـ ـ الع ــام جبمي ـ ـ مفاص ــل اىل م ي ــد م ــن ح ــاالت التق ــد والنم ــو االقتص ــادي واالجتم ــاعي وال ــي
انعنس ــت ب ــدورها علـ ـ ارتف ــاع مس ــتوى س ــقف احلاج ــات والرغب ــات للمس ــتهلنن والـ ـ ابئن م ــن الس ــل
واردمات مبا تسهم يف حتقي الرفاهية واالرتقاء جبود احليا  ،ل ا برز مفهو تصميم البناء االخضر ليالئم
هـ ه املســتجدات اذ يشــنل هينلــة دقيقــة ومســؤولة الســت دا املـوارد بنفــاء و بشــنل صــدي للبيئــة يف
مجي مراحل حيا املبو وال ي ميتـد مـن الت طـيط و حتديـد املوقـ والتصـميم والتنفيـ والصـيانة وصـوال اىل
اوــد (البنــري ،)751 :1121،وب ـ ات االُــاه تقريبــا اكــد ( ) 2003: 4،Kats et alحتديــد املوق ـ
والتصميم والرتكي والرتميم واااف ة عل البيئة ومحايتها وكفاء املوارد واست دا املياه و توفري بيئة داخلية
وصحية ومناف طويلة االمد ،اي الا مباين ال ختتلف عن ك وري من حي الشنل عـن املبـاين التقليديـة اال
ال ــا ختتل ــف م ــن حي ـ التص ــميم م ــن حي ـ االض ــاء اي ال ــا تعتم ــد االض ــاء الطبيعي ــة والتهوي ــة اجلي ــد
واالست دا االم ل للمياه والتقليل من است دا الطاقة النهرابئية فضال عن است دامها ملواد يف جوهرها
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صديقة للبيئة واالمتناع عن اسـت دا اي مـواد الصـقة او دهـا ت تنـون مضـر لصـحة االنسـان ،وبـ ات
االُاه تقريبا عر تصميم البناء االخضر ابلا املباين الـي وـا أتثـري اقـل او مـن فض علـ صـحة االنسـان
وســالمة البيئــة قياســا ابملبــاين االخــرى الــي تــؤدي نفــس الغــرض ( ،)2004:238،Karasovوتنمــن اتيــة
املوضــوع مــن القيم ــة االعتباريــة ال ــي ل له ـا االبني ــة ارض ـراء ال ــي مت اعتمادهــا كنم ــوذج يف تطبي ـ املقاول ــة
املس ــتدامة وص ــوال اىل حتقيـ ـ التنمي ــة املس ــتدامة وال ــي م ــن ش ــألا ان تس ــهم يف بل ــو مس ــتوى افض ــل م ــن
االنتاجيــة والنهــوض االقتصــادي ،وختفيــف االعبــاء عــن كاهــل الدولــة واجملتم ـ عــرب التحــول اىل مصــادر و
موارد طبيعية اقل كلفة و ضررا عل البيئة ،كمـا يسـهم يف مسـاعد املن مـة علـ اجـراء حتسـينات جوهريـة
ملقابلــة احتياجــات زابئنهــا مســتقبال وابُــاه تقليــل مســتوى النفــاات والتلــف واســت دا الطاقــة ،عل ـ ان
ينون متوافقا م االستدامة البيئية (.)1994:19،ven & jeff
اث ياً :صائص تصميم البناء اال ضر مزاايج
هنــاك عــدد مــن ارصــائ الــي يتمي ـ هبــا تصــميم البنــاء االخضــر يف ظــل البيئــة املعاصــر والــي مينــن
حتديد ابرزها اباليت (البنري:)www.answers.com( ،)721 :1126،
 .2ان ال ينون سببا يف احدا أتثـريات سـلبية علـ صـحة املـواطن او تعريضـ الي شـنل مـن اشـنال
الضرر.
 .1ان ال ينون مصدر هتديد للبيئة او احدا الضرر وا ويف اي مرحلة من مراحل البناء.
 .7جي ان تتم عملية البناء االخضر بطاقة وموارد طبيعية اقل مماهو علية يف البناء التقليدي.
 .6االعتماد عل مواد معاد تدويرها يف بنائ كنل او اج اء من وحس ارصوصية اراصة ابملبو.
 .5التقليل قدر املستطاع من مواد التغليف لتقلي حجم النفاات املرتتبة عل الت ل منها.
 .4ان ال ينون املبو سببا يف هدر املوارد الطبيعيـة كمـا ان ال ينـون سـببا يف هـدر اسـتهالك الطاقـة وان
يراع ذلك يف مرحلة التصميم واختيار املوق .
 .3االمتن ـ اع او التقلي ــل م ــن اس ــت دا امل ـوارد الطبيعي ــة القابل ــة للنض ــوب او امله ــدد ب ـ لك اثن ــاء عملي ــة
االنشاء وخاصة تلك املواد الي يصع تعويضها ابلفرت القريبة.
اثلثاً :االسباب احملفزات للروجه حنو تصميم البناء اال ضر
ان املباين ارضراء قبل عا  1111كانت ُـارب ممتعـة لننهـا يف الوقـت نفسـ مشـاري غـري ممننـة يف
عام االعمال الواقعي ،ومن ذلك احلن احدثت عوامل عديـد تغـريا كبـريا يف التفنـري بشـأن هـ ا املوضـوع
ولتنون مب ابة اسـباب وحمفـ ات للتوجـ حنـو اعتمـاد البنـاء االخضـر ومـن ابرزهـا ()www.answers.com
(:)p.16،1996،et al،Becker( )p:19،2003،et al،Kats
 .2حتقي املي التنافسية-:لقد اصـبح حصـول املؤسسـات واملشـاري املت صصـة مبجـال البنـاء واالسـنان
علـ شــهاد اجلـود للمنتجــات الصـديقة للبيئــة (االبنيـة ارضـراء) مب ابـة ميـ تنافسـية ملنتجاهتــا قياســا
بغريهـ ــا مـ ــن املنتجـ ــات التقليديـ ــة االخـ ــرى ،ان احلصـ ــول عل ـ ـ شـ ــهاد "القياد يف الطاقـ ــة والتصـ ــميم
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البيئـي") Environmental Design Leadership in Energy (LEEDواملصـدقة مـن جملـس البنـاء
االخضر االمريني تعترب مي تنافسية قياسا لألبنية التقليدية.
النفاء يف است دا الطاقة -:يعترب است دا الطاقة والتنلفة املرتتبة عل ذلك من املؤشرات املهمة
يف تب ــين التوجه ــات حن ــو املقاول ــة ارض ـراء ،حي ـ تش ــري الدراس ــات ال ــي اجن ه ــا اجملل ــس االستش ــاري
االمريني لألبنية ارضراء عل ان متوسط النلفة السنوية للطاقة يف االبنية التقليدية  $ 2.66للقد
املربـ  ،ويــن فض هـ ا املتوســط حبــدود  %71عنــد اســت دا الطاقــة يف االبنيــة ارضــراء ،وهـ ا يعــين
ختفــيض قــدره مــا يقــارب مــن  $ 66111ملســاحة قــدرها  211الــف قــد مرب ـ مــن االبنيــة املشــيد
عل وف املقاولة ارضراء.
النفـاء يف اسـت دا امليـاه-:يعـاين العـام مـن مشـنالت كبـري يف تـوفري امليـاه الصـاحلة للشـرب حيـ
تشري التقديرات اىل ان مي ل  %2فقط مـن امجـايل امليـاه املتـوفر علـ سـطح النـر االرضـية ،وابلتـايل
فــان الت فــيض يف اس ــتهالك امليــاه وعــرب اعتم ــاد االبنيــة ارض ـراء مين ــن ان يــؤدي اىل ختفــيض ق ــدره
 % 71من االستهالك للماء الصاو للشرب قياسا ابألبنية التقليدية .وتقو اسـرتاتيجية احلفـاظ علـ
املــاء ورف ـ كفــاء اســت دام يف االبنيــة ارض ـراء عل ـ اســال اعتمــاد التصــميم االفضــل والتننلوجيــا
املناسبة املست دمة يف االبنية ارضراء.
تقليل النفاات -:النفاات املتولد عن اعمال االنشاءات العقارية ل ل  %15من جممـوع النفـاات
يف الــوالات املتحــد االمرينيــة ،وه ـ ا مــن شــأن ان ي يــد مــن االعبــاء عل ـ اجله ـات املعنيــة يف كميــة
التعامل م ه ه النفاات الي تتم ل ابل جاج واالرضيات والفوالذ ومواد البناء لنواعهـا املفننـة مـن
البناية ،ولنن لعتماد منه البناء االخضر فأن االمر يتيح إلعاد االست دا للن ري من املواد بـدال
مــن رميهــا يف منبــات النفــاات وكمــا هــو حاصــل يف بنــاء مرك ـ  Auduionاالجتمــاعي يف مدينــة
نيويورك وال ي مت بناءه عل وف اسلوب البناء االخضر ويف اغلب من املواد املعاد تدويرها والـ ي مت
تقدير العمر االفرتاضي و ا املبو  211سنة.
قيــال النلفــة والعائــد -:الواقـ الفعلــي لألبنيــة ارضـراء يشــري اىل ان معــدل كلفتهــا اك ــر ارتفاعــا مــن
االبنية التقليدية  %25-21ولعل مرد ذلك يعود اىل عدد من االسباب والي من ابرزها هو":نق
التنامل ما بن املشاري املسـتدامة بعضـها مـ الـبعض االخـر .القصـور يف االحتسـاب الـدقي لنلفـة
دور حيــا االبنيــة ارض ـراء ومضــامن مراحلهــا .ااــددات التفصــيلية يف املعلومــات التقنيــة عنــد اقامــة
املشروع".

رابعاً :الروجهات حنو تصميم البناء اال ضر يف بعض مت د العامل
تع ي ا ملـا مت عرضـ مـن اطـار ن ـري فيمـا سـب عـن االبنيـة ارضـراء نسـتعرض يف اد ه وبشـنل خمتصـر
ومرك لنماذج خمتلفة من التوجهات حنو البناء االخضـر لـبعض مـن دول العـام الـي هـي يف مصـا الـدول
املتقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واالخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول النامي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (،)www.wikipedia.org
(.:،)www.envirromentalleader.com
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الــوالات املتحــد األمريكيــة :اسســت يف امرينــا العديــد مــن اجلهــات واملن مــات الســاعية الــي حتقيـ
برام البناء االخضر ويعد جملس البناء االخضر االمريني أتسس عا  2991هو االفضـل يف قيـاد
التوجه ــات حن ــو حتقيـ ـ االس ــتدامة يف الطاق ــة والتص ــميم البيئ ــي لألبني ــة ،يف ع ــا  1118بل ــج ع ــدد
املن مات املشرتكة يف ه ا اجمللس ذات االهتما ابلبناء االخضر حبدود  23111من مة تعمل عل
انشاء اماكن صحية ومالئمة للبيئة والعمل من جان وحمققة لعوائد رحبية مناسـبة مـن جانـ اخـر.
وتشري االحصاءات اىل ان تبلج نسبة املباين السننية ارضراء ما قدره  %7من جمموع مباين السنن
يف ال ــوالات املتح ــد االمريني ــة وذل ــك ع ــا  ،1113ومت التس ــوي س ــنوا مل ــا قيمت ـ  1ملي ــار دوالر
امرين ــي م ــن املس ــاكن ارض ـراء ويش ــري االس ــتطالع ان  %85م ــن اص ــحاب املس ــاكن ارض ـراء ه ــم
سعداء جدا يف سننهم اجلديد.
اململن ــة املتح ــد  :روج ــت مجعي ــة التوعي ــة لألبني ــة ارضـ ـراء Association for Environment
( Conscious Building )AECBومنـ عـا  2989لألبنيـة املسـتدامة حيـ وضـعت التعليمـات
اراصة مبتطلبات البناء االخضر يف بريطانيا من حي الع ل احلـراري والسـمات االخـرى يف اسـتدامة
مقاوالت البناء ،اما يف ويل  Walesفـان الـدعم للبنـاء االخضـر أييت مـن من مـات غـري هادفـة للـربح
ومــن ابرزهــا من مــة  Rounded Development Enterprisesيف مدينــة كــارديف ،حيـ توجــد
افضل بناية خضراء يف اململنة املتحد يف شارع املراك االعالمية.
اوند :مت تشري جملس البناء االخضـر االمرينـي  India green building councilيف عـا 1112
وال ي يهد اىل التشجي لتبين واس ملفهو االبنية ارضراء والصناعة اوندسية الـي تنـون صـديقة
للبيئـة .وقــد حصـل هـ ا اجمللــس علـ شــهاد االجــاز يف العمـل مــن جملــس االبنيـة ارضـراء االمرينــي
ويقــو هـ ا اجمللــس يف عملـ عل ـ مبــادئ رئيســية هي":تطــوير مواق ـ االســتدامة ،احلفــاظ علـ املــاء،
كفــاء الطاقــة ،اختيــار املـواد ،جــود البيئـة الداخليــة لألبنية"وقــد بلــج جممــوع االبنيــة ارضـراء يف اونــد
عا  1117حبدود  2651مشروع.
مالي ا :يقو معهـد املعـايري والبحـ الصـناعي ( )SIRIMابلـرتوي لتقنيـات البنـاء االخضـر ابعتبـاره
جهة استشارية وتنفي ية تتوىل مها التصميم لألبنية ارضراء يف مـالي ا .فضـال عـن مجعيـة املهندسـن
املالي يــة والــي قامــت إبصــدار دليــل البنــاء االخضــر عــا  ،1119وهتــد مــن وراء ذلــك اىل تصــميم
ابنية مستدامة وصديقة للبيئة ويلقـي هـ ا التوجـ واملشـروع دعمـا كبـريا مـن احلنومـة املالي يـة ،وهتـد
هـ ه اجلهــات ابلتعــاون م ـ مصــممون ومهندســون ومقــاولون حنــو تبــين مشــاري البنــاء االخضــر والــي
تتواف م االهتما ابلقضاا البيئية ذات التمال املباشر م حيا االنسان.
جنــوب افريقيــا :مت أتســيس جملــس االبنيــة ارضـراء يف جنــوب افريقيــا عــا  1113وقــد مت االسرتشــاد
واالعتمــاد يف تنــوين ه ـ ا اجمللــس عل ـ ُربــة جملــس االبنيــة ارض ـراء يف اس ـرتاليا وذلــك عــا 1118
حيـ يقــو اجمللـس بت ويــد الشــركات واملقــاولن يف جمــال البنــاء ابملقــاييس واالرشــادات لتحقيـ البنــاء
االخضــر ،ومــا يعقـ ذلــك مــن تقــد شــهاد تشــري اىل االعـرتا بنــون االبنيــة املنفـ هــي خضـراء
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فعال ،وكانت ارطو االوىل للمجلس االخضر يف جنـوب افريقيـا هـو نشـر دليـل عـا وبشـنل ُـرييب
لالبنيــة ارضـراء وذلــك عــا  ،1118وقــد ركـ هـ ا الــدليل علـ كيفيــة اســتغالل وتــوفري الطاقــة علـ
وف املعايري املعتمد يف جنوب افريقيا.
المبحث الثالث :الجانب التطبيقي
خصـ هـ ا املبحـ للتعــر عل ـ واقـ املتغـريات املبحوثــة واتيتهــا مــن خــالل اجــاابت افـراد العينــة
املبحوثة فضال عن حتديد طبيعة العالقة والتـاثري بـن املتغـريات الرئيسـة والفرعيـة للبحـ ليتسـو لنـا اختبـار
الفرضيات االساسية والفرعية الي انطل منها البح وكما يف الفقرات االتية:
اوال :تشخيص واقع متغري االبداع التسويقي واهميته

قيس ه ا املتغري من خالل بعدين":االبداع يف االنتاج والتسعري ،االبداع يف الـرتوي والتوزيـ "واجلـدول
( )7يوضح مستوى اجاابت افراد العينة املبحوثة عن فقرات ه ا املتغري:
جدول ( )7تش ي واق واتية متغري االبداع التسويقي وابعاده
النس ـ ــبة املئوي ـ ــة الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط االحنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا معام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الفقرات
االختال
احلساي املعياري
للتنرار
االبداع يف االنتاج والتسعري
تعتمـد الشـركة علـ تننولوجيـا املعلومــات يف
تقد خدماهتا اىل املستهلنن.
تســع الشــركة اىل حتــدي خــدماهتا بشــنل
ف ــوري وس ـ ـري ومب ــا يتواف ـ ـ م ـ ـ املس ــتجدات
البيئية.
تس ـ ــع الش ـ ــركة اىل تق ـ ــد بع ـ ــض الع ـ ــروض
اجملانية للمستهلنن.
تسـ ـ ـ ــع الشـ ـ ـ ــركة اىل تقـ ـ ـ ــد جمموعـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن
التسهيالت املالية عند تسعري خدماهتا.
ي ــتم تس ــعري خ ــدمات الش ــركة مب ــا يتواف ـ م ـ
مستوى الدخل.
امجايل بعد االبداع يف االنتاج والتسعري
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االبداع يف الرتوي والتوزي
تعتم ـ ــد الش ـ ــركة اس ـ ــالي حدي ـ ــة يف ت ـ ــروي
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خدماهتا.
تعم ـ ــل الش ـ ــركة علـ ـ ـ تقي ـ ــيم خ ـ ــدماهتا بع ـ ــد
تسليمها للمستهلنن.
تسـ ــع الشـ ــركة اىل حتقي ـ ـ الشـ ــعور ابالمـ ــان
لدى املستهلنن اُاه خدماهتا.
تس ـ ـ ــع الش ـ ـ ــركة اىل تقلي ـ ـ ــل ف ـ ـ ــرت االنت ـ ـ ــار
للمستهلنن بن طل واستال اردمة.
حت ـ ـ ـ ــاول الشـ ـ ـ ـ ــركة حتقي ـ ـ ـ ـ ـ القيمـ ـ ـ ـ ــة املدركـ ـ ـ ـ ــة
للمستهلنن عند تقد خدماهتا.
امجايل بعد االبداع يف الرتوي والتوزي
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 .3االبداع يف اال راال الرسعري :نالحظ من خالل اجلدول ( )7ان بعد االبداع يف االنتاج والتسعري مت
قياس ـ مــن خــالل ( )5فق ـرات ،وقــد بلغــت النســبة املئويــة لالتفــا حــول ه ـ ا البعــد ( )%94وهــي
اعل من النسبة املئوية املعيارية لالتفا البالغة ( ،)%44.3كما بلغت قيمة الوسط احلساي إلمجايل
هـ ا البعــد الــي بلغــت ( )6.6وهــي اعلـ مــن قيمــة الوســط الفرضــي البالغـ ( ،)7وابحنـرا معيــاري
بلغــت قيمتـ ( )1.53وهـ ه النتيجــة توكــد وجــود انســجا مقبــول بــن اجــاابت افـراد العينــة املبحوثــة،
وابلتايل فقد جاءت متسقة م قيمة معامل اختال البـالج ( ،)1.27وهـ ه النتـائ تعنـس وبداللـة
واضــحة اتكيــد مع ــم افـراد العينــة املبحوثــة علـ اهتمــا االدار يف املن مــة املبحوثــة بتفعيــل عمليــات
االبداع يف اردمات الي تقدمها اىل زابئها فضال عن االبداع يف سياسات تسعري خـدماهتا ،كمـا ان
قيمــة الوســط احلســاي لفقـرات بعــد االبــداع يف االنتــاج والتســعري كافــة كانــت اعلـ مــن قيمــة الوســط
احلساي الفرضي.
 .1االبالالداع يف الال يت الروزيالالأل :يتبـن مــن اجلــدول ( )7ان بعــد االبـداع يف الــرتوي والتوزيـ قــيس مــن
خــالل ( )5فق ـرات ،وقــد بلغــت النســبة املئويــة لالتفــا حــول ه ـ ا البعــد ( )%96وهــي اعل ـ مــن
النســبة املئويــة املعياريــة لالتفــا البالغــة ( )%44.3كمــا بلغــت قيمــة الوســط احلســاي إلمجــايل بعــد
االب ــداع يف ال ــرتوي والتوزي ـ ( )6.6وه ــي اعل ـ م ــن قيم ــة الوس ــط الفرض ــي البالغ ـ ( ،)7وابحن ـرا
معي ــاري بلغ ــت قيمت ـ ( )1.54وه ـ ه النتيج ــة تعن ــس وج ــود انت ـاج جي ــد ب ــن اج ــاابت اف ـراد العين ــة
املبحوثة لفقرات ه ا البعد كما بلغت قيمة معامل اختال ( ،)1.27وه ه النتائ تعنـس وبداللـ
واضــحة قيــا االدار العليــا يف املن مــة املبحوثــة ابالبــداع يف اختيــار اســالي الــرتوي الالزمــة للــرتوي
رــدماهتا وتوزيعهــا ابفضــل اس ـالي ممنن ـ اليصــاوا اىل زابئنهــا يف الوقــت واملنــان املناس ـ  ،كمــا ان
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قيمــة الوســط احلســاي لفقـرات بعــد االبــداع يف الــرتوي والتوزيـ كافــة كانــت اعلـ مــن قيمــة الوســط
احلساي الفرضي.
ولتحديد االتية االمجالية ملتغري االبداع التسويقي مينن الرجوع للجدول ( ،)7اذ بغلت نسبة االتفا
حول ه ا املتغري ( )%96وهي ايضا اعلـ مـن النسـبة املئويـة لالتفـا  ،كمـا بلغـت قيمـة الوسـط احلسـاي
المجــايل ه ـ ا املتغــري ( )6.6وهــي ايضــا اعل ـ مــن قيمــة الوســط احلســاي الفرضــي البالغــة ( ،)7وابحن ـرا
معيـاري ( )1.54ومعامــل اخـتال ( ،)1.27وابلتــايل فـان هـ ه النتــائ تعنـس اتكيــد مع ـم افـراد العينــة
املبحوثــة علـ االدار العليــا يف املن مــة لديها.املبحوثــة تتمتـ ابلقـدرات والرغبــة الالزمــة لتشــجي عمليــات
االبداع يف عناصر امل ي التسويقي.
ثايناً :تشخيص واقع متغري تصميم البناء االخضر واهميته

ق ــيس ه ـ ا املتغ ــري م ــن خ ــالل بع ــدين":االض ــاء والتهوي ــة ،الضوض ــاء وال ــروائح"واجل ــدول ( )6يوض ــح
مستوى اجاابت افراد العينة املبحوثة عن فقرات ه ا املتغري:
جدول ( )6تش ي واق واتية متغري تصميم البناء االخضر وابعاده
الفقرات

النسـ ـ ــبة املئويـ ـ ــة الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط االحن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
املعياري
احلساي
للتنرار

معام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
االختال

اإلضاء والتهوية
مالئم ـ ــة درج ـ ــة احل ـ ـ ـرار داخ ـ ــل التص ـ ــميم يف
املواسم كافة.

%98

6.1

1.62

1.19

%94

6.3

1.56

1.22

7.8

1.31

1.28

6.4

1.31

1.24

6

1.83

1.1

الرتكيـ ـ ـ ـ علـ ـ ـ ـ ض ـ ـ ــمان نق ـ ـ ــاو اوـ ـ ـ ـواء عن ـ ـ ــد
التصميم.

%94

6

1.83

1.1

امجايل بعد االضاء والتهوية

%91

6.1

1.49

1.24

مالئم ـ ــة درج ـ ــة احل ـ ـ ـرار داخـ ـ ـل التص ـ ــميم يف
اوقات اليو امل تلفة.
مالئمــة االضــاء مــن حي ـ القــو والضــعف
%34
يف التصميم.
مالئمة طبيعة الوان اإلضاء داخل التصميم%94 .
االهتما بنفاء أماكن التهوية املعتمـد عنـد
%91
التصميم.

الضوضاء والروائح
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ُن ـ مصــادر الضوضــاء الداخليــة وارارجيــة
عند التصميم.
الرتكيـ ـ ـ ـ علـ ـ ـ ـ اس ـ ـ ــت مار ق ـ ـ ــدرات الع ـ ـ ــاملن
%211
وتركي هم عند التصميم.

6.2

1.73

1.19

%211

6.6

1.69

1.22

ُن ـ ـ اسـ ــت دا امل ـ ـواد الـ ــي تسـ ــب روائـ ــح
كريهة وسام عند التصميم.

%81

7.9

1.82

1.12

ُن ـ اس ــت دا أل ـوان الطــالء امل عجــة عن ــد
التصميم.

%88

6.1

1.82

1.29

اســت دا امل ـواد العازلــة عدميــة الــروائح واآلاثر
اجلانبية عند التصميم.

%211

6.8

1.83

1.28

امجايل بعد الضوضاء والروائح

%96

6.7

1.43

1.24

امجال بعد تصميم البناء االخضر

%97

6.1

1.48

1.24

 .3االضالالاء الرهويالالة :نالحــظ مــن خــالل اجلــدول ( )6ان بعــد االضــاء والتهويــة مت قياسـ مــن خــالل
( )4فق ـرات ،وقــد بلغــت النســبة املئويــة لالتفــا حــول ه ـ ا البعــد ( )%91وهــي اعل ـ مــن النســبة
املئوية املعيارية لالتفا البالغة ( ،)%44.3كما بلغت قيمة الوسـط احلسـاي إلمجـايل هـ ا البعـد الـي
بلغــت ( )6.1وهــي اعل ـ مــن قيمــة الوســط الفرضــي البالغ ـ ( ،)7وابحن ـرا معيــاري بلغــت قيمت ـ
( )1.49وهـ ه النتيجــة توكــد وجــود انســجا مقبــول بــن اجــاابت افـراد العينــة املبحوثــة ،وابلتــايل فقــد
جــاءت متســقة م ـ قيمــة معامــل اخــتال البــالج ( ،)1.24وه ـ ه النتــائ تعنــس وبدالل ـ واضــحة
اتكيد مع م افراد العينة املبحوثة عل اهتما االدار يف املن مة املبحوثة مبراعاه امـاكن التهويـة ملضـن
تناسـ ـ درج ــات احلـ ـرار وال ــربود يف كاف ــة املواس ــم ويف كاف ــة اوق ــات النه ــار ابالض ــافة اىل االهتم ــا
ابالضــاء عنــد التصــميم ،كمــا ان قيمــة الوســط احلســاي لفقـرات بعــد االضــاء والتهويــة كافــة كانــت
اعل من قيمة الوسط احلساي الفرضي.
 .1الضوضاء الر ائ  :يتبن من اجلدول ( )6ان بعد الضوضاء والروائح قيس من خالل ( )5فقرات،
وقــد بلغــت النســبة املئويــة لالتفــا حــول ه ـ ا البعــد ( )%96وهــي اعلـ مــن النســبة املئويــة املعياريــة
لالتفا البالغة ( )%44.3كما بلغت قيمة الوسط احلسـاي إلمجـايل بعـد الضوضـاء والـروائح ()6.7
وهــي اعل ـ مــن قيمــة الوســط الفرضــي البالغ ـ ( ،)7وابحن ـرا معيــاري بلغــت قيمت ـ ( )1.48وه ـ ه
النتيجــة تعنــس وجــود انســاج جيــد بــن اجــاابت افـراد العينــة املبحوثــة لفقـرات هـ ا البعــد كمــا بلغــت
قيمة معامل اخـتال ( ،)1.24وهـ ه النتـائ تعنـس وبداللـ واضـحة قيـا االدار العليـا يف املن مـة
املبحوث ــة ابالخ ـ بن ــر االعتب ــار مص ــادر الضوض ــاء عن ــد تص ــميم البن ــاء االخض ــر فض ــال ع ــن ُن ـ
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است دا املواد الي من املمنن ان تسب روائح كريهـة داخـل االبنيـة ،كمـا ان قيمـة الوسـط احلسـاي
لفقرات بعد الضوضاء والروائح كافة كانت اعل من قيمة الوسط احلساي الفرضي.
ولتحديــد االتيــة االمجاليــة ملتغــري تصــميم البنــاء االخضــر مينــن الرجــوع للجــدول ( ،)6اذ بغلــت نســبة
االتفا حول ه ا املتغـري ( )%97وهـي ايضـا اعلـ مـن النسـبة املئويـة لالتفـا  ،كمـا بلغـت قيمـة الوسـط
احلســاي المجــايل ه ـ ا املتغــري ( )6.1وهــي ايضــا اعل ـ مــن قيمــة الوســط احلســاي الفرضــي البالغــة (،)7
وابحن ـرا معيــاري ( )1.48ومعامــل اخــتال ( ،)1.24وابلتــايل فــان ه ـ ه النتــائ تعنــس اتكيــد مع ــم
افـراد العينــة املبحوثــة عل ـ االدار العليــا يف املن مــة املبحوثــة هتــتم بتــوفري كافــة املســتل مات الالزمــة لضــمان
تصميم االبنية االخضراء الصديقة للبيئة.
ثالثا :تحليل عالقات االرتباط بني االبداع التسويقي وتصميم البناء االخضر

يوضح اجلدول ( )5قيم معامل االرتباطات بـن املتغـري االسـتجاي تصـميم البنـاء االخضـر وابعادهـا يف
املسـ ــتوى االفقـ ــي واملتضمنة":االضـ ــاء والتهويـ ــة ،الضوضـ ــاء والـ ــروائح" ،وبـ ــن املتغـ ــري التفسـ ــريي االبـ ــداع
التسويقي وأبعادها املتضمنة كل من"االبداع يف االنتاج والتسعري ـ واالبداع يف الرتوي والتوزي " ،والي ل ل
املستوى العامودي من اجلدول ،وفيما أييت تفصيال و ه النتائ :
جدول ( )5عالقات االرتباط بن االبداع التسويقي وابعادها وتصميم البناء االخضر وابعادها
امجايل تصميم العالقات املعنوية
تصميم البناء االخضر االض ـ ـ ــاء الضوضاء
البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
والتهوية والروائح
االبداع التسويقي
العدد االتية النسبية
االخضر
%211
7
1.64
1.73
1.56
االبداع يف االنتاج والتوزي
%211
7
1.61
1.24
1.48
االبداع يف الرتوي والتوزي
%211
7
1.66
1.13
1.42
امجايل االبداع التسويقي
9
7
7
7
العدد
العالقات املعنوية
األتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
%211
%211 %211 %211
النسبية
* االرتباط ذات داللة منعوية عند مستوى .0.0
** االرتباط ذات دالله معنوية عند مستوى .0.1

 .3حتلي ال عمقالالة االرتبالالاط بالالني بعالالد االبالالداع يف اال رالالاال الرسالالعري مرغالالري تصالالميم البنالالاء اال ض الالر
ابعادهالالا :يتبــن مــن اجلــدول ( )5ان قــيم معــامالت االرتبــاط بــن بعــد االبــداع يف االنتــاج والتســعري
وابعاد تصميم البناء االخضر بلغت ( ) 1.73 ، 1.56عل التوايل ،وهي مجيعهـا عالقـات موجبـة
وذات دالل إحصائية عند مستوى ( ،)1.2وقد كانت العالقة بـن بعـد االبـداع يف االنتـاج والتسـعري
وبعــد االضــاء والتهويــة اقــوى عالقــة ارتبــاط ،كمــا بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط بــن بعــد االبــداع يف
االنتــاج والتســعري وامجــايل متغــري تصــميم البنــاء االخضــر ( ) 1.64وهــي عالقــة موجبــة وذات داللــة
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إحصــائية عنــد مســتوى ( ،)1.2وعليـ تؤكــد هـ ه النتــائ اتيــة االبــداع يف االنتــاج والتســعري يف جنــا
عمليات تصميم البناء االخضر سواء ،وبناء عل ه ه النتائ فان هناك مربرا لقبول الفرضية الفرعيـة
االوىل للبح والي نصت عل ":وجود عالقة ارتباط ذات دالل معنوية بن بعـد االبـداع يف االنتـاج
والتسعري وبن تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة".
 .1حتلي ال عمق الالة االرتب الالاط ب الالني بع الالد االب الالداع يف الال ال يت الروزي الالأل مرغ الالري تص الالميم البن الالاء اال ض الالر
ابعادهالالا :يتضــح مــن اجلــدول ( )5ان قــيم معــامالت االرتبــاط بــن بعــد االبــداع يف الــرتوي والتوزي ـ
وابع ــاد تص ــميم البن ــاء االخض ــر بلغ ــت ( )1.24 ، 1.48علـ ـ التـ ـوايل ،اذ حقـ ـ بع ــد االب ــداع يف
الرتوي والتوزي عالقة ارتباط م بعد االضاء والتهوية عنـد مسـتوى معنويـة ( ،)1.2يف حـن كانـت
العالقــة م ـ بعــد الضوضــاء والــروائح غــري معنويــة مــن الناحيــة االحصــائية .كمــا بلغــت قيمــة معامــل
االرتبــاط بــن بعــد االبــداع يف الــرتوي والتوزيـ وامجــايل متغــري تصــميم البنــاء االخضــر ( ) 1.61وهــي
عالق ــة موجب ــة وذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى ( ،)1.15وعلي ـ تعن ــس ه ـ ه النت ــائ وبدالل ـ
واضــحة اتيــة االبــداع يف الــرتوي والتوزيـ يف تصــميم البنــاء االخضــر لــدى العينــة املبحوثــة وعليـ فــان
هناك مربر لقبول الفرضـية الفرعيـة ال انيـة للبحـ والـي اشـارت اىل":وجـود عالقـة ارتبـاط ذات داللـة
معنوية بن بعد االبداع يف الرتوي والتوزي وتصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة".
يتضـح مــن اجلــدول ( )5ان قيمــة معامـل االرتبــاط بــن امجــايل متغـري االبــداع التســويقي ومتغــري تصــميم
البنــاء االخضــر بلغــت ( ) 1.66وهــي عالقــة موجبــة وذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى ( ،)1.2وعل ـ
مســتوى االبعــاد الفرعيــة ملتغــري االبــداع التســويقي فقــد حققــت ( )4عالقــة ارتبــاط ذات دالل ـ معنويــة م ـ
متغري تصميم البناء االخضر وابعاده ،اي ما يعادل نسبة ( )%211من امجـايل عالقـات االرتبـاط ،وهـ ه
النتائ تشري وبدالل واضحة اتية االبداع التسويقي يف تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة ،كما ان
ه ـ ه النتــائ تســمح بقبــول الفرضــية الرئيســة االوىل للبح ـ الــي نصــت عل ":وجــود عالقــة ارتبــاط ذات
دالل معنوية بن االبداع التسويقي وتصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة".
رابعا :تحليل اثر االبداع التسويقي يف تصميم البناء االخضر

يوضح اجلدول ( )4نتائ حتليل اتثري االبداع التسويقي"املتغري التفسـريي"من خـالل أبعـاده االثنـن يف
تصميم البناء االخضر"امل تغري االستجاي"وذلك ابست دا أسلوب االحندار ارطي البسيط وكانت النتائ
كاأليت:
جدول ( )4اتثري االبداع التسويقي يف تصميم البناء االخضر
االبداع التسويقي

a

االبداع يف االنتاج والتسعري 2.57
االبداع يف الرتوي والتوزي 2.12

مستوى املعنوية

B

R2

F

1.56
1.74

1.12
1.23

1.12 26.28
1.15 9.62
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يوجد اتثري

1.15 21.44
1.29 1.62 2.26
امجال االبداع التسويقي
 Fاجلدولي ـ ـ ــة مبس ـ ـ ــتوى دالل ـ ـ ــة 1.12
n=25
Fاجلدولية مبستوى داللة 4.17 1.15
=3.54
 .3حتلي اتثري االبداع يف اال راال الرسعرييف تصميم البناء اال ضر :يتضح من اجلدول ( )4أن قيمة
) (fااس ــوبة بلغ ــت ( ،)26.28وه ــي اعلـ ـ م ــن قيمته ــا اجلدولي ــة البالغ ــة ( )3.54مبس ــتوى معنوي ــة
( )1.12وحبــدود ثقــة ( ،)%99وهـ ا يؤكــد وجــود أتثــري لبعد"االبــداع يف االنتــاج والتســعري"يف املتغــري
االستجاي تصميم البناء االخضر ،ومن خالل اجلدول نفس مينن مالح ة قيمة ال ابت ()a=2.57
وه ا يعين أن هناك وجودا لتقميم البناء االخضر مقداره ( )2.57حىت وأن كانت االبداع يف االنتاج
والتسعريتساوي صفرا ،امـا قيمـة ( )B=1.56فهـي تعـين أن تغـريا مقـداره وحـد واحـد يف االبـداع يف
االنت ــاج والتسعريس ــيؤدي اىل تغي ــري يف تص ــميم البن ــاء االخض ــر مق ــداره ( ،)%56أم ــا قيم ــة معام ــل
التحديد ( )R2ال ي يُعد مقياسا وصـفيا يسـت د يف تفسـري مـدى فائـد معادلـة االحنـدار يف تقـدير
القيم ،ول ل نسبة االخنفاض يف األخطاء عند است دا معادلـة االحنـدار فقـد كـان مقـدارها ()1.12
وه ـ ا يع ــين أن االب ــداع يف االنت ــاج والتس ــعري يفس ــر ( )%12م ــن التب ــاين احلاص ــل يف تص ــميم البن ــاء
فسر من قبل عوامل م تدخل أمنوذج االحندار .وعلي وبناء علـ
االخضر ،وأن ( )%39هو تباين ُم ّ
النتــائ الســابقة مينــن القــول ابن االبــداع يف االنتــاج والتســعريتؤثر وبدرجــة معنويــة يف تصــميم البنــاء
االخضر يف املن مة املبحوثة ،وعلي فان هناك مربرا لقبول الفرضية الفرعية ال ال ة للبح والي نصت
عل ـ  ":ي ــؤثر بع ــد االب ــداع يف االنت ــاج والتس ــعري اتث ــري ذات دالل ـ معنوي ــة م ــن الناحي ــة االحص ــائية يف
تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة".
 .1حتليال اتثالالري االبالالداع يف الال يت الروزيالالأل يف تصالالميم البنالالاء اال ضالالر :يتضــح مــن اجلــدول ( )4أن
قيمــة ) (fااســوبة بلغــت ( ،)9.62وهــي اعلـ مــن قيمتهــا اجلدوليــة البالغــة ( )6.23مبســتوى معنويــة
( )1.15وحبــدود ثقــة ( ،)%95وه ـ ا يؤكــد وجــود أتثــري لبعد"االبــداع يف الــرتوي والتوزي ـ "يف املتغــري
االستجاي تصميم البناء االخضر ،ومن خالل اجلدول نفس مينن مالح ة قيمة ال ابت ()a=2.12
وه ـ ا يع ــين أن هن ــاك وج ــودا لتص ــميم البن ــاء االخض ــر مق ــداره ( )2.12ح ــىت وأن كان ــت االب ــداع يف
الــرتوي والتوزي ـ يســاوي صــفرا ،امــا قيمــة ( )B=1.74فهــي تعــين أن تغ ـريا مقــداره وحــد واحــد يف
االبــداع يف الــرتوي والتوزيـ ســيؤدي اىل تغيــري يف تصــميم البنــاء االخضــر مقــداره ( ،)%74أمــا قيمــة
معامـل التحديــد ( )R2فقــد كــان مقــدارها ( )1.23وهـ ا يعــين أن االبــداع يف الــرتوي والتوزيـ يفســر
فســر مــن قبــل
( )%23مــن التبــاين احلاصــل يف تصــميم البنــاء االخضــر ،وأن ( )%87هــو تبــاين ُم ّ
عوام ــل م ت ــدخل أمن ــوذج االحن ــدار .وعلي ـ وبن ــاء عل ـ النت ــائ الس ــابقة مين ــن الق ــول ابن االب ــداع يف
الرتوي والتوزي يؤثر وبدرجة معنوية يف تصميم البناء االخضر يف املن مة املبحوثة ،وعلي مينن قبول
الفرضــية الفرعيــة الرابعــة للبحـ والــي نصــت علـ ":يــؤثر بعــد االبــداع يف الــرتوي والتوزيـ اتثــري ذات
د الل معنوية من الناحية االحصائية يف وتصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة".
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مينــن مــن خــالل اجلــدول ( )4حتديــد اثــر أمجــايل متغــري االبــداع التســويقي يف تصــميم البنــاء االخضــر،
جند ان قيمة ( )fااسـوبة بلغـت ( )21.44وهـي اكـرب مـن قيمتهـا اجلدوليـة عنـد مسـتوى معنويـة ()1.15
وحبـدود ثقــة ( ،)%95وهـ ه النتــائ تؤكــد وجــود اثــر لالبــداع التســويقي يف تصــميم البنــاء االخضــر ،كمــا
بلغت قيمة ال ابت ( )a=2.26وه ا يعين هناك وجود لتصـميم البنـاء االخضـر مبقـدار ( )2.26وحـىت وان
كانت االبـداع التسـويقي تسـاوي صـفر ،وبلغـت قيمـة ( )B=1.62اي ان تغيـري االبـداع التسـويقي مبقـدار
وحــد واحــد ســيؤدي اىل تغيــري يف تصــميم البنــاء االخضــر مبقــدار ( ،)1.62امــا قيمــة ( )R2فقــد بلغــت
( ،)1.29وه ـ ا يعــين أن مــا مقــداره ( )%29مــن التبــاين احلاصــل يف تصــميم البنــاء االخضــر هــو تبــاين
فسر بفعل االبداع التسويقي ال ي دخل األمنوذج ،وأن ( )%82هو تباين ُمف ّسر من قبل عوامل اخرى
ُم ّ
م تدخل أمنوذج االحندار .كما ان عدد مناذج االحندار الـي حققـت أثـر ذات داللـة معنويـة وكمـا موضـحة
يف جدول ( )4بلغت ( )7مناذج من اصل ( ،)7اي ان نسبتها تساوي ( )%211مـن امجـايل العالقـات
التأثريية ذات الداللة معنوية .ومبا ان إمجايل االبداع التسويقي حققت أثر معنـوي يف ترشـيد تصـميم البنـاء
االخضر ،فأن هناك مربرا بعد رفض الفرضية الرئيسة ال انية للبح والي مفادها":يؤثر االبداع التسويقي
اتثري ذات دالل معنوية من الناحية االحصائية يف تصميم البناء االخضر للمن مة املبحوثة".
االستنتاجات والتوصيات:
اوال :االستنتاجات

 .2اتكيــد مع ــم اج ــاابت اف ـراد العينــة املبحوث ــة عل ـ لت ـ من مــتهم ابالب ــداع التس ــويقي الن ــايف ال ـ ي
يس ــاعدها يف اداء مهامه ــا وواجب ــات ويف املس ــتوات كاف ــة وابلش ــنل الـ ـ ي يس ــاعدها علـ ـ البق ــاء
واالستمرار يف العمل ،ومينن حتديد عدد من االستنتاجات الي تؤكد ه ا االستنتاج اباليت:
 اوضــحت نتــائ التحليــل لت ـ املن مــة ابالبــداع يف االنتــاج والتســعري ابلشــنل ال ـ ي يســاعدهم
عل التنييف م كافة التغيريات والتحدي ات الي حتد يف بيئها ويف مستل مات زابئنها.
 اكدت نتائ التحليل ابن مع ـم االنشـطة الـي لـارل داخـل املن مـة واراصـة ابلـرتوي والتوزيـ
تتمت ابملرونة النافية ملواكبة كافة املستجدات والتغيريات الي حتد يف البيئة اايطة.
 .1اتكيــد مع ــم افـراد العينــة املبحوثــة علـ دقــة تصــميم البنــاء االخضــر داخــل املن مــة املبحوثــة ،ومينــن
حتديد عدد من االستنتاجات الي تنب من ه ا االستنتاج اباليت:
 اوضحت نتائ التح ليل ابن االدار العليا يف املن مة املبحوثة تتمت ابلقـدر العاليـة علـ حتديـد
كافــة املشــاكل الــي مــن املمنــن ان تواجههــا عنــد التصــميم البنــاء االخضــر واملتعلقــة ابالضــاء
والتهوية.
 اتكيـد مع ـم نتـائ التحليــل علـ قـدر املن مــة املبحوثـة يف توليـد عـدد مــن البـدائل الـي لننهــا
م ــن معاجل ــة املش ــنالت ال ــي تواجهه ــا يف اجمل ــاالت املتعلق ــة ابلضوض ــاء وال ــروائح النريه ــة عن ــد
تصميم البناء االخضر.
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 .7مين ـ ــن ترش ـ ــيد تص ـ ــميم البن ـ ــاء االخض ـ ــر ابس ـ ــت دا االب ـ ــداع التس ـ ــويقي بفاعلي ـ ــة اعل ـ ـ م ـ ــن خ ـ ــالل
ابعاده"االبداع يف االنتاج والتسعري واالبداع يف الرتوي والتوزي " ،ال ي حق عالقات ارتبـاط موجبـة
ومعنوية من الناحية االحصائية م متغري تصميم البناء االخضر وابعادها.
 .6تبن من خالل نتائ التحليل ابن االبـداع التسـويقي تـؤثر وبداللـ معنويـة يف تصـميم البنـاء االخضـر
يف املن مة املبحوثة.
.2
.1
.7
.6
.5
.4

.1
.2
.3
.4
.5

ثانيا :التوصيات

ضرور قيا املن مة املبحوثة بتحديد اهم اجملاالت الي تتمت هبا يف جمال االبداع التسويقي والي مـن
املمنن ان توظفها يف تصميم البناء االخضر.
ضـرور قيـا املن مـة ببنــاء قاعـد بيـا ت تعنــس اهـم جمـاالت االبـداع ابلنســبة لالنشـطة الـي لتلنهــا
وابلشنل خاصة االبداع التسويقي.
ينبغي عل املن مة ان ختص بعض مواردها يف توجي رسالة اعالمية اىل مواردها البشرية حول اهم
امل اا الي مينن حتقيقها من جراء تبين االبداع التسويقي يف تصميم البناء االخضر.
تش ــجي ممارس ــات تص ــميم البن ــاء االخض ــر ل ــدى املن م ــة املبحوث ــة ابلتنس ــي ب ــن كاف ــة االدار ويف
املستوات التن يمية امل تلفة ،لضمان عد حصول اي تعارض يف تنفي ه ه القرارات.
العمــل عل ـ أتس ــيس حلقــات اتص ــال م ـ املؤسس ــات األكادمييــة س ـواء كانت":جامعــات أو مراك ـ
البحــو " ،عراقيــة ا عربيــة ا اجنبيــة ،ملعرفــة كــل مــا هــو جديــد يف جمــال االبــداع التســويقي وتصــميم
البناء االخضر.
اعاد اجراء البح احلـايل يف القطاعـات االخـرى التعليميـة والصـحية ودراسـة امنانيـة تعمـيم نتائجـة
يف اليبئة العراقية.
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يف كليات الصيدل ببغداد ،رسالة ماجسـتري ،كليـة االدار واالقتصـاد ،اجلامعـة املستنصـرية ،حبـ غـري
منشور.
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البطل التراجيدي وتحوله في نصوص مسرح الالمعقول

The tragic hero and his transformation in the Texts of
the Illogical theatre
م.م حسين رضا حسين

()1

Assist.lec. Hossein R. Hossein

المستخلص
إ ّن أي دراســة تبح ـ يف الــدراما س ـواء يف بنيتهــا أ يف دراســة أحــدى عناصــرها األساســية الب ـد مــن
العــود اىل الرتاجيــدا االغريقيــة واىل ن ريــة أرســطو يف الرتاجيــدا لســببن رئيســن تــا أوال :الن الرتاجيــدا
الي كتبت يف القرن الراب قبل امليالد قد توفرت عل مجي العناصر الدرامية يف الن املسرحي ،واآلن بعد
أي ن مسرحي من ه ه العناصر مـ تغـري وظيفتهـا وكيفيـة وجودهـا يف الـن
خيل ّ
اك ر من ألفي عا م ُ
تبعا لألنسا ال قافيـة املتغـري مـن عصـر اىل آخـر .واثنيـا :إن ن ريـة أرسـطو شـ ّنلت ومـا زالـت أهـم ن ريـة
نقدية مجاليـة يف الرتاجيـدا .ومبـا ا ّن البحـ يتقصـ حتـول البطـل الرتاجيـدي يف الـن املسـرحي كـان ل امـا
دراسة البطل يف الرتاجيد ا االغريقية .وألن البطـل عنصـر حمـوري يف الـن بوصـف القـائم ابلفعـل الـدرامي،
جمسات الصراع ،فضال عن أن ش صية تتوج إليها االن ار بوصف البطل
وألن العنصر الفاعل يف توجي ّ
املتفو ال ي يواج قوى كـربى إويـة كانـت أ وجوديـة ،لـ ا جـاء البحـ حتـت عنـوان (البطـل الرتاجيـدي
وحتول يف نصوص مسر الالمعقول).
Abstract
That any study looking at the drama, both in structure, in the study of
one of the elements essential to be a return to Greek tragedy and to
Aristotle's theory of tragedy for two main reasons: First: because the

 - 2املديرية العام لرتبية كربالء.
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tragedy written in the fourth century BC, has been available at all the
dramatic elements in the theatrical text, and now after more than two
thousand years did without any theatrical text of these elements with the
change of function and how their presence in the text depending on the
changing cultural drift from one age to another. Second, because in
Aristotle's theory formed and is still the most important monetary theory,
aesthetic in tragedy. Since the research investigates turned tragic hero in
the play had to study the hero in Greek tragedy. Because the hero a pivotal
element in the text as is already the drama-based, but it active ingredient in
directing Sensors conflict, but he was a personal approaches it low profile
as superior hero who faces major powers divine was or existential, so look
under the title came (The tragic hero and turn it in the texts of theater of the
absurd).

الفصل األول  /االطار المنهجي
مشكلة البحث والحاجة اليه:

اكتسـ ــبت الرتاجيـ ــدا اإلغريقيـ ــة خصوصـ ــيتها وتفردهـ ــا عـ ــن طري ـ ـ صـ ــفتن أساسـ ــيتن اتسـ ــمت هبمـ ــا
بوصفهما ،أوال :كانت أول األنواع الدرامية الـي ظهـرت اىل الوجـود منـ القـرن الرابـ قبـل املـيالد .واثنيـا:
لطبيعة بنيتها الدراميـة الـي اتسـمت بعناصـر منحـت هـ ا اجلـنس االدي تفـردا مغـايرا عـن االجنـال االدبيـة
االخرى.
واذا كان ــت الرتاجي ــدا حماك ــا لفع ــل نبي ــل كمـ ـا يق ــول أرس ــطو فـ ـا ّن البط ــل ه ــو الـ ـ ي ين ــون ح ــامال
لألحــدا يف ســيا صــريور الفعــل ،ومتفــاعال معهــا ،وبنــاء عل ـ اختيــاره وفــرض إرادت ـ عل ـ األحــدا
نصا وعرضا مسرحيا دون بطل فاعل يقو ابلفعل ،وه ا
وطبيعة الصراع يتحدد مصري البطل ،وليس هناك ّ
البطــل القــائم ابلفعــل اكتسـ اتـ مــن طبيعــة الرتاجيــدا اإلغريقيــة .وأثنــاء حقـ زمنيــة امتــدت اىل قرابــة
الفــي عــا ومـ تطــور وتنــوع االشــنال الدراميــة بــدءا مــن الــدراما الرومانيــة ،ومــرورا ابلــدراما الدينيــة ،ودرامــا
عصــر النهضــة والنالســينية اجلديــد فضــال عــن املــدارل املســرحية احلدي ــة وصــوال اىل مســر الالمعقــول
ال ي ل هر في البطل الرتاجيدي بسمات غري الي إتصـف هبـا ابلرتاجيـدا اإلغريقيـة ،ومـن مث كـان مصـري
البطــل قــد اكتس ـ معــو مغــايرا .ومــن هنــا أتيت احلاجــة اىل دراســة البطــل الرتاجيــدي وحتول ـ يف نصــوص
مسر الالمعقول بعد اضاء مفهو البطل الرتاجيدي يف املسر االغريقي ،ل ا فـان البحـ احلـايل يطمـح
يف االجاب ـ ــة ع ـ ــن السـ ـ ـؤال اآليت (م ـ ــا ه ـ ــي ـ ــات التح ـ ــول عن ـ ــد البط ـ ــل الرتاجي ـ ــدي يف نص ـ ــوص مس ـ ــر
الالمعقولق) .وأتسيسا عل ما تقـد صـا الباحـ عنـوان حب ـ ابلشـنل اآليت (البطـل الرتاجيـدي وحتولـ
يف نصوص مسر الالمعقول).
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اهمية البحث:

أتيت أتية البحـ يف مادتـ ذاهتـا إذ أ ّن للمتغـريات يف األنسـا ال قافيـة والعالقـات الناشـئة بسـببها يف
حق التاريخ امل تلفة أثرا مباشرا يف تطور االنتاج الفين ،والفنري مبا فيها حتول البطل.
هدف البحث:

يهــد البح ـ اىل تقصــي ــات البطــل الرتاجيــدي يف املســر االغريقــي وحتول ـ يف نصــوص مســر
الالمعقول.
منهيية البحث:

اعتمد الباح املنه الوصفي يف حتليل عينة البح .

حدود البحث:

يتم ــل البحـ يف حــدوده البح يــة واملاثلــة يف حتــول البطــل الرتاجيــدي يف بنيــة نصــوص الالمعقــول (يف
انت ار جودو) لصموئيل بينيت و (املستأجر اجلديد) ليوجن يونسنو.
مصطلحات البحث:

حتو  -:التحول لغة هو" تنقل من موض إىل موضـ  ،أو مـن حـال إىل حـال ،وعـن الشـيء :انصـر
إىل غــريه )1(".واصــطالحا"التحــول"تغــري يلح ـ األش ـ اص ،او االشــياء .وهــو قســمان :حتــول يف اجلــوهر،
وحتول يف االعراض .فالتحول يف اجلوهر صدى صور جوهرية جديد تعق الصور اجلوهرية القدمية ،م ل
انقــالب احلــي بعــد املــوت اىل ج ــة هام ــد ...والتحول يف االع ـراض تغــري يف النــم (ك ـ اد ابعــاد اجلس ــم
()7
مــن موض ـ اىل آخــر)".
النــامي) ،أو يف النيــف (كتس ـ ن املــاء) ،أو يف الفعــل (كانتقــال الش ـ
والتحول"يقصد ب عل االخ التغري االجتماعي"(.)6
التحول إجرائيا:
جمموعة من املتغريات حتد يف الن املسرحي ومنها ظهور ات جديد يف ش صـية البطـل ختضـ
لقوانن التحول الداخلية مما ينت عن ذلك بنية درامية جديد .
البطال ال "-:الشــجاع ،ويف احلــدي  :شــاكي الســال بطـ خـل جمـ ّـرب ..،وقيــل ــي بطــال ،ألن االش ــداء
يبطلـون عنـده )5(".واصــطالحا هـو"الشــجاع .وهـو عنــد اليـو نين نصـف الـ  ،يقـو لفعــال خارقـة للعــاد .
االول يف الرواات االدبية"(.)4
والبطل أيضا هو الش

 -1النجار ،حممد علي وآخرون :املعجم الوسيط ،ج-2ج ،1ص.119
 -7مجيل صليبا :املعجم الفلسفي ،ج ،2ص.159
 -6مراد وهب  :املعجم الفلسفي ،ص.237
 -5ابن من ور :لسان العرب ،م  ،2ص.111
 -4مجيل صليبا :املصدر الساب  ،ص.121
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ال اجيالداي -:اصـطالحا هـي أحـد اجلنسـن االساسـن يف الفـن الـدرامي ،وأرقـ أنواعـ كلهـا ،وتنمــن
أتيتهـا يف"..الـا تولـد االمتـاع يف نفـول ن ارهتـا ،رغـم جـديتها ،وطابعهـا املأسـاوي .وهـ ا التنـاقض القـائم
بــن البطــل الرتاجيــدي او معا ت ـ  ،و انــدحاره ،وبــن توليــد االحســال ابملتعــة والراحــة يف نفــس املشــاهد،
()3
الي ال حمل تفسري علماء النفس ،واجلمال ،والدراما".
البط ال اجيدي اجرائيا  :هي ش صية حمورية يف الن املسرحي ،ومي ل القيم االنسانية يف عامليتها،
يتميـ بسـمات متعـدد ختتلـف مـن مـ ه آلخـر إّال الــا تشـرتك يف أنـ القـائم ابلفعـل الـدرامي عـن طريـ
االحدا إبراد صلبة واختيار حر.
الالنص"-:أصــل الـن أقصـ الشــيء وغايتـ  .ونـ ّ كـل شــيء غايتـ  .ونـ ّ كـ ّـل شـيء :منتهــاه .قــال
االزهري :الن ّ أصل منته االشـياء ومبلـج أقصـاه )8(".واصـطالحا هـو"النلمـات املطبوعـة أو امل طوطـة
الي يتألف منها االثر االدي"( ".)9ويست ل تعريف الن  ،من مي ية التم يليـة ،اذ ال يفنـر فيـ  ،اال مـن
خالل أدبيت وفضائ "( .)21ووض (دي بوجراند ودريسلر) معايري سبعة للن "وهي :التماسك الـداخلي،
واالتسا  ،والعمد أو القصد ،والقبول(أو التقبل) ،ومراعا مقتض احلال ،واالخبار ،والتناص"(.)22
الممع الالو ":ن عــة أ دبيــة ظهــرت بعــد احلــرب العامليــة ال انيــة يف املســر ويت ـ عم ه ـ ه الن عــة صــموئيل
بينيت ويونسنو وبنرت ،...وهي ل ـل التحلـل مـن املواصـفات واالعـرا املنطقيـة ،وانفصـا  ،وتناقضـات،
ومفارقــات يف احللــم ،واحليــا  ،والواق ـ "( .)21والالمعقــول"ال يتقيــد ابملواصــفات والعــر يف البنــاء املســرحي
وهو يعمل عل اظهار ما يف احليا والش صيات البشرية من تناقضات"(.)27
الفصل الثاني  /االطار النظري
املبحث األول :تمظهر البطل يف صراع القوى يف اليراجيديا االغريقية:

انب قت الرتاجيدا األغريقية يف حل ة فاصـلة يف التـاريخ االنسـاين لتشـنل بـ لك بـ و أول نـوع درامـي
ونضوج  ،واكتمال ببنية درامية متماسنة ،وب لك بدأ جنس جديد لي لنسا مجالية ،وأصـبحت جـ ءا
مـن التجربـة االجتماعيـة .وتناولـت القـيم االنسـانية ارالـد  ،ارـري والشـر ،وُسـدت فيهـا املوضـوعات الـي
تعو ابإلنسان يف عالقت ابلعام ،وابلقدر ،وعالقت ابآلخر .واستقت موضوعاهتا من األسطور  ،ووضعتها
عل ـ طاولــة البح ـ واجلــدل ،ويف الوقــت ذات ـ لوضــعت الش صــية الرتاجيدي ـة يف واق ـ متحــرك ومــتالطم
لتأكيد خياراهتا احلا ة مقابل تلك القيم الغامضة.
 -3ابراهيم محاده :معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية ،ص.613
 -8ابن من ور :لسان العرب ،م  ،27ص.613
 -9جمدي وهب  ،وكامل املهندل :معجم املصطلحات العربية يف اللغة واالدب ،ص.286
 -21سعيد علوش :املصطلحات االدبية املعاصر  ،ص.211
 -22حممد عناين :املصطلحات االدبية احلدي ة ،ص.224
 -21سعيد علوش :املصدر الساب  ،ص.83
 -27جمدي وهب  ،وكامل املهندل :املصدر الساب  ،ص.726
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إن الرتاجيــدا اســتعاد مســرحية لألســطور  ،ول يــل للبطــل يف العمــل ممــا يضــفي عليهــا ن امــا فلســفيا.
وكانــت الفلســفة ،والــدين يف تفاعــل ،وح ـوار ميتــد عمــودا م ـ الفــن ،ومــا هــو مشــرتك بينهمــا يتجســد يف
مناقشة القيم االنسانية السامية وأتكيدها ،اال أن الفن يت مسارا مغايرا عنهما ألن يضـ هـ ه األفنـار
يف متنــاول اجلمي ـ إبعطائهــا الطــاب ااســول ،وذلــك بتم ّلهــا عــن طري ـ اش ـ اص يفعلــون .وه ـ ا احل ـوار
ال ي يتم ّل بصراع متواتر بن األسطور  ،وبن عام املدينـة مبـا لتـاز بـ مـن جـدل فلسـفي انتقـل اىل صـراع
بــن القــيم ،واالنســان وحــىت يف عــام اآلوــة .ومبــا أن زمــن الــدراما الــي تعــرض عل ـ ارشــبة هــو زمــن آين
مستمر ،وهو زمن الوجود اليومي لإلنسان املتنون من سلسلة متتالية من أزمنة احلاضر إّال أن اآلوة دائمة
احلضور يف كل حل ة مبجمل احلواد  ،فهو ليس التباسا م دوجا فحس بل هو جماهبة مستمر يف مسار
األفعال اإلنسانية ابل ات ذلك (إن الفعل االنساين يف رهـان حـول الـ ات ،وحـول املسـتقبل بوجـود اآلوـة
اىل جانب ـ  ،فبــدون وجــود اآلوــة وبــدون دعمهــا ي ــل الفعــل االنســاين مــن دون أتثــري )26().ه ـ ه اجملاهبــة
واالشتباك املستمران يتج ران يف الن ال ي ينبغي فهم يف سياق  ،وهو عام من التصـورات يتشـنل فيـ
الوعي الرتاجيدي بتدفق يف سيا ذهين ،ويف ما حتت الن ايضا.
ويف ع ــام مازال ــت ت ــتحنم فيـ ـ الق ــوى العلي ــا مبص ــائر البش ــر ،وهت ــيمن علـ ـ مس ــارات حي ــاهتم ،كان ــت
الش صية الرتاجيدية ُسـد حضـورها يف اشـتباك متنـا لتؤكـد قـدرهتا علـ اختـاذ املواقـف املصـريية النـربى،
وابختيار حر ،ولضي يف مصريها حىت النهاية مهما كانت النتائ كارثية ،حىت وأن كانت يف قرار نفسها
ت ــدرك أن م ــا ر تـ ـ الق ــوى العلي ــا ،وأي ــدي الق ــدر ه ــو الـ ـ ي س ــيتم تنفيـ ـ ه .إذ أن الرتاجي ــدا ذات ط ــاب
ميتافي يقي ،ففي سياقها تتموض القوى العليا م االنسان وكألما اصبحا شيئا واحـدا .وهـي ل ـل القـوى
األبدية يف صراعها عن طري البطل الرتاجيدي.
ات البط ال اجيدي يف املسر اال ري ي:
حدد أرسطو يف كتاب (فن الشعر) أرب ات للش صية الرتاجيدا وهي:
 .2أن تنــون صــاحلة دراميــا ،أو مــؤثر اذا كــان االختيــار مــؤثرا ،إذ أن أفعالـ وأقوالـ تــدل علـ اختيــاره.
فالعامل اجلوهري ال ي يبين الش صية هو القيم االنسانية الي تفصح عنها األفعال ،وعل ه ا فـا ّن
ي ش صية تنون مؤثر عندما تنون هي ذاهتا مصدر ذلك االختيار ال ي يؤلف طبيعتها.
أّ
 .1أن تنون مناسبة أو مالئمة ،فالرجولـة خلـ يتصـف فيـ الرجـال ،مبعـو أن ذلـك ال يناسـ املـرأ أ ون
تنون ذات رجولة .وه ي صفات تطب الش صية ب اهتا ،وال تنفصم عنها يف جمرى الفعل .اي جعل
ما تفعل مطابقا لطبيعتها.
 .7أن تنون شبيهة ابلواق  .أي أ ون تنون الش صية معرب عن طبيعة االنسان الواقعية ،حىت وأن كانت
ل صفة خاصة هبا كالغض م ال ،فانـ جيـ أن يتفـ مـ صـفة هـ ا البطـل كمـا يف (اوديـ ) ،ومبـا
 -26ين ر :فر ن ،جان بيري و بيري فيدال كي  :االسطور والرتاجيدا يف اليو ن القدمية ،ص.79-78
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ان الرتاجيدا حماكا أل ل أفاضل أو ألش اص عل قدر كبري من االتيـة فينبغـي تصـويرهم احسـن
مما هم علي  ،وإ ون كانوا مشاهبن للحيا الواقعية.
 .6أ ن تتمت ـ الش صــية ابل بــات ،وتنســجم م ـ ذاهتــا ط ـوال املســرحية حــىت وان كانــت الش صــية غــري
منســجمة مـ ذاهتــا ،فينبغــي أن تبق ـ هنـ ا غــري منســجمة مـ نفســها حــىت النهايــة ،وعــد تعرضــها
للتغريات املفاجئة .وإّمنا أن تتس الش صية م ذاهتا أثناء تطورها.
كان(أرسطو) قد حدد لن تتاب االحدا ينبغي أن جيري مبقتض الضرور والرجحـان ،وكمـا هـو يف
أي
بناء احلبنة الدرامية ،فان ينبغي أن ينون تصوير الش صـية يهـد اىل حتقيـ احلتميـة أو االحتمـالّ .
أن ما يقول أو ما يفعلـ ينبغـي أن ينـون حتميـا أو حمـتمال لش صـيت  ،مبعـو أن افعـال الش صـية واقواوـا
()25
أتيت فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سي ـ ـ ــاقها مبقتض الضرور والرجحان.
و ات البطل الرتاجيدي مسـتمد مـن هـد الرتاجيـدا ووظيفتهـا املتم لـة يف وجـوب حتقيـ التطهـري،
عن طري ااثر عاطفي ارو والشفقة يف نفس املتلقي لت ليص منهما .وال بد للش صية الرتاجيدية أن
تتمي ابلقدر عل حتقي ه ا اود  ،وإال فقدت أحد اشرتاطات الرتاجيـدا مبفهـو (أرسـطو) وهـو مبـدأ
مج ــايل ،أخالق ــي يف آن واح ــد .وم ــن ــات هـ ـ ا البط ــل أن يطـ ـرأ علـ ـ ح ـ ـ التح ــول .وبع ــد أن حي ــدد
(أرسطو) أمناط التحول()24عند البطل فان مييل اىل النمط الراب ال ي يرى في أن البطـل يقـف بـن طـريف
الفضــيلة والســوء ،وإن كــان اقــرب اىل الفضــيلة .ويتحــول البطــل مــن الســعاد اىل الشــقاء ،ال بســب رذيلــة
فيـ ـ  ،ولن ــن بس ــب زل ــة مـ ـا أو خطـ ـأ م ــا ،أو م ــا يس ــمي (اوامارتي ــا  )Hamartiaوه ــو ينتم ــي اىل طبق ــة
اجتماعية عليا ،كش صية (اودي ) .ففي الوقت ال ي تتمي ش صيت بصفات البطولة والنجا فان من
املشــهورين أيضــا .هب ـ ا املعــو فالبطــل الرتاجيــدي انســان جــاد ونبيــل لــيس منتمــل الصــفات ،ويــدف اىل
الشقاء دفعا ل لة ما أو خطأ ما.
الرعار بني ا دحار البط ال اجيدي مرعة الرل ي:
إ ن مغ ى الدراما يتم ل يف استنطا قوى الصراع ،وهي قوى الواق  ،بغـرض اوـد  ،وإعـاد البنـاء بعـد
النشــف عــن امنانيــات هـ ه القــوى يف البقــاء أو الــي تنطــوي علـ التغيــري .ففــي الرتاجيــدا جيــري أتكيــد
إمنانيــة االنســان – البطــل الرتاجيــدي وقدرت ـ عل ـ ال بــات وإبص ـرار يف كفاح ـ املتواصــل حــىت النهايــة،
 -25ين ر :أرسطو :فن الشعر ،ص.257-269
 - 24النمط االول أن ال ينون التحول ال ي يطرأ عل حظ البطل من النجا والسعاد اىل حال الشد والشـ ـ ـ ـقاو ،
الن ذلك لن حيرك فينا شفقة وال خوفا ،وال اين أن ال ينون التحول يف من ر رجل سيء ،ينتقل من حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
الشد والشقاو  ،اىل حال النجا والسعاد وذلك بعيد عن رو الرتاجيدا ،كما ال ينبغي أن ينون التحول فـ ـ ـ ـي
عرض من ر رجل يف غاية السوء ،وهو ينتقل من حال السعاد اىل الشقاو  ،ألن الي ري شفقة او خوفا ولنن
ال يستحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أن
ي ري فينا شعور التعاطف االنساين ،ألن ال ي يستح الشفقة هو ما يق من سوء لش
يشبهنا .ويبق بعد ه ا البطل ال ي يقف بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
يشق  ،وال ي ي ري ارو هو ما يق من أخطار لش
ال ي ليس يف الدرجة القصوى من الفضيلة والعدل ،وال ي يرتدى يف الشقاو
ه ين الطرفن ،أي الش
والتعاسة ال بسب رذيلة أو شر ،ولنن بسب خطأ ما ،أو سوء تقدير"هامارتيا" .ين ر :ارسطو :فن الشعر،
ص.271
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ومهما كانت النتائ  .بسب أن البطل هو القائم حبركة األحدا يف طبيعـة القـوى املتصـارعة ،وبنـاء علـ
خيارات اادد تشتبك ه ه القـوى للوصـول اىل لـاات ،وإن كانـت كارثيـة علـ مسـتوى االفـرادّ ،اال ألـا
تؤكـد قيمـا انسـانية كمـا يف مسـرحية (انتيغـو ) ،أو تسـتجي لنبـوء اآلوـة يف تطهـري املدينـة وإعـاد ترتيـ
العام وانت ام كما يف (اودي ملنا) .إن ابطال الرتاجيدا هم ال ين يتفردون بصـفات خاصـة تعلـو علـ
اآلخـرين مبـا ميتلنــون مـن إراد قويـة ،وشــجاعة يف اختـاذ القـرارات ،ومــن مث حتمـل مصـريهم احلتمــي .إّال أن
اوف ـوات الــي يقعــون فيهــا ،وهــو خطــأ مأســاوي غــري مقصــود ،أو زلــة مــا ،هــي الــي حتــدد مصــريهم .أل ّن
الرتاجيــدا"فعـ خـل يشــتمل علـ انقــالب يف مصــري ش صــية بطوليــة"( )23متجهــة حيــة اكتماوــا امل ــايل علـ
ال ـرغم مــن شــقاء ه ـ ا املص ـري وقســوت  .ففــي مســرحية (انتيغــو ) لـ ـ (ســوفنليس) يتم ــل الص ـراع بــن وفــاء
(انتيغــو ) حلقــو األســر  ،والقــيم االنســانية ،وبــن إلت ـ ا احلــاكم (كريــون) للــوطن والدولــة .اصــطدا بــن
إرادتــن صــلبتن بــن قــيم الدولــة والقــيم الســماوية .ومــا حيــد بعــد ذلــك مــن مـ و
ـآل جيعــل مــن (كريــون)
احلارل األمن عل تطبي القانون ،إنسا جديدا ،وقد حننت املصـائ  ،بعـد انتحـار ابنـ ومقتـل زوجتـ
بس ــب تعارضـ ـ مـ ـ (انتيغ ــو ) بض ــرور ع ــد دف ــن أخيه ــا ،م ــدركا أن موقفـ ـ م ين ــن يف س ــيا العدال ــة
االجتماعية .فيما غـرز البطـل الرتاجيـدي (اوديـ ) عينيـ بـدبول أمـ وزوجتـ (جوكاسـتا) الـي وجـدها قـد
فارقت احليا ابنتحارها يف مشهد دراماتيني يستجي اىل شـروط الرتاجيـدا يف إاثر الشـفقة علـ البطـل
وارو من مالقا املصري ذات  ،ومن مث التطهري و ا النم املن ف مـن االنفعـاالت ،ممـا ي ـري شـعور شـفقة
املتلقــي علـ مصــري البطــل ،ومشــاركت التجربــة ،وارــو مــن أن هـ ا املصــري قــد يطالـ يف وقــت مــا ،لنــن
ليس االن عل االقل ،ل ا يُعد (اول) التطهري"ُربة اتصالية مجالية من حي أشنال التفاعل بـن خـرب
()28
البطل ،وخرب املتلقي".
كان (اوديـ ) امللـك قـد اخـتط حياتـ إبراد قويـة وابختيـار حـر ،وم ينـن يعلـم أنـ ميضـي اىل مصـريه
املأساوي ااتو بنرباء األ بطال وف رهم حىت وهو يت قراره أن يفقـأ عينيـ لتنفيـ النبـوء االويـة يف انـ
سيقتل أابه ويت وج أم  ،بسب أ ن أحد العوامـل البـارز يف بيئـة الرتاجيـدا االغريقيـة تتم ـل يف الصـراع بـن
اآلوة واالنسان"ذلـك الن اآلوـة هـم الـ ين يقـررون املصـري ااتـو لنـل انسـان ،وهـو مصـري غالبـا مـا يتسـم
ابلقسو والعنف والشقاء )29(".قائال:
()11
الشر ال ي تسببت ا في "..
الشر ال ي عانيت  ،وال ّ
"اودي  :وهن ا لن تبصرا ّ
البطل (اودي ) بعد أن كان ملنا ،وال ي أاثر حسد كل من عاش زمن  ،وأتمل مصريه ،وتدرج اىل
هر التاج امللني إبراد صلبة ،وشـجاعة لبطـل يصـن اجملـد لـ ولقومـ  ،وهـو يف الوقـت ذاتـ سـليل امللـوك،

 -23امري حلمي مطر :مقدمة يف علم اجلمال وفلسفة الفن ،ص.15
 -28عقيل مهدي يوسف :فالسفة ومسرحيون ،ص.65
 -29سوفقليس :تراجيدات سوفقليس ،ص.25
 -11سوفقليس :املصدر نفس  ،ص.261
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ـخ نفس ـ ااتــو ال ـ ي ر ت ـ اآلوــة لتأكيــد مصــريه املأســاوي ،ووحــده مــن يتحمــل ه ـ ا
لنن ـ وق ـ يف الفـ ّ
الشقاء:
"قائد النورل ..:م ينن أح خد يف املدينة يتأمل مصريه اال وحيسده علي  .أما اليو  ،فها هو قد وق يف
هاوية من الشقاء الرهي ...
()12
اودي  :آه! صدقوين ،ال ختافوا مصائيب هي يل أ  ،وم خيل انسان آخر حلملها".
إ ن ارطاطة الدرامية يف (اودي ملنا) تتموض يف فعل يقوده البطل الرتاجيدي (اودي ) من البدايـة
وحــىت النهايــة مــتحمال النتــائ النارثيــة املرتتبــة علـ ذلــك وفـ ن ــا زمــين خــارج عــن إرادتـ  ،إذ يتمفصــل
الفعل االنساين يف مسار القوى االوية ،ومن مث تتحرك قوى الصراع بـن زمنـن ،زمـن انسـاين يـرتبط إبراد
حر وبتفو الفاعل االنساين ضمن الفعـل ذاتـ وزمـن إوـي يتفـرد يف تفسـري الوجـود االنسـاين هبيمنـة حتـدد
فيها املصري املأساوي للبطل عل الرغم من أن ما كان يعتقده صائبا يف اختيار أفعال جاءت النتائ عل
عنس السيا حبنم سلطة اآلوة الي تتحنم ابلوجود وابملوجودات معا .مبعو ما كان حتت هيمنة البطل
وحريت يف إرادت واختيار أفعال يسل من يف النهاية مبا فيها حتديد مصريه الش صي .وهو التبال م دوج
غـري واضـح املالمــح يف بدايـة ارطـاب اال انـّ يبـدو حمـددا ،وقاســيا يف لايتـ  ،ويف الوقـت ذاتـ ترتتـ علـ
ه ه القسو املفرطة ابلبطل لنّ "ي ري يف املشاهدين شعورا ابلسمو حىت وهـو يهـوي ،وحتـرك فينـا ..الشـعور
()11
ابإلعجاب وأيضا الشعور ابلشفقة".
املبحث الثاني :عبثية الوجود وال جدوى العالم يف نصوص الالمعقول:

يف خضــم متغ ـريات كــربى ومتســارعة شــنلت هتديــدا للوجــود بشــنل عــا  ،ولوجــود االنســان حتديــدا،
فضـال عـن انتهـاك مـروع للقـيم االنسـانية يف النصـف األول مـن القـرن العشـرين بسـب حـربن كــونيتن أدات
اىل مقتل مالين البشر ،ومبوازا ذلك ولغرض التعبري ،وتشنيل رؤية فنرية ومجالية عن ه ا العام املتغري يف
شىت اجملـاالت مبـا فيهـا البحـ عـن أطـر جديـد للحريـة االنسـانية ،ولـدت وتشـنلت العديـد مـن التيـارات
وامل اه االدبية ،والفنية الي جاءت بتقنيات جديد  ،ومتنوعة لتعرب عن رؤاها وُسدها يف أشنال فنية
كالتعبرييــة ،واملســتقبلية ،والســرالية ،وغريهــا مــن التيــارات الــي اشــرتكت مجيعهــا إبحســال مريــر بعب يــة هـ ا
العــام ومــن مث التمــرد عل ـ كــل التقاليــد الســابقة ،وجســدت ذلــك لعماوــا األدبيــة ،والفنيــة .حــىت جــاءت
الوجودية برؤى وأفنار جديد م ّلها (جـان بـول سـارتر) الـ ي قـال (بوجـود االنسـان أوال ومـن مث تتحقـ
ي ان الوجود ساب عل املاهية ،وهي ن ر احلادية متمرد عل القيم السماوية بننرالـا لل ـال
ماهيت  ،أ ّ
ال ي خل االنسان وماهيت  .إذ يرى (سارتر) وأتباع ه ه الن عة ابن ماهيت أتيت الحقا عن طري اختياره

 -12سوفقليس :اودي ملنا :يف ،تراجيدات سوفقليس :ص.263-267
 -11مريشنت ،مولوين و كليفورد ليت  :النوميدا والرتاجيدا ،ص.261
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جملمــوع أفعال ـ إبراد حــر لتشــنل جمموع ـة الســمات الــي تتمي ـ فيهــا الش صــية ،وب ـ لك مت الغــاء جــوهر
()17
األشياء وال هاب اىل الوجود،اآلن ،واملوجود يف ه ا العام).
وم ّلــت ش صــية (ســي يف) األســطورية عنــد (البــري كــامو) يف كتاب ـ (اســطور ســي يف) م ــاال للبطــل
العب ي ال ي حنمت علي اآلوة برف الصـ ر اىل قمـة اجلبـل ومـن مث دحرجتهـا وإعـاد رفعهـا مـن جديـد
وهنـ ا لتشــري لــيس اىل عب يــة احليــا  ،بــل اىل ال معقوليــة هـ ا الوجــود .إن مصــري (ســي يف) هنــا يعــرب عــن
مصري االنسان يف ه ا العصر ،وهو ليس التباسا يف أتكيد قيمة ،بل موقف فنري يف أن ال جدوى العام
ينتقــل بفعــل التجربــة العب يــة اىل االنســان .فـ ـ"الالجــدوى ليســت يف االنســان وليســت يف العــام ،وإمنــا يف
وجودت ــا مع ــا )16(".وه ــي إحال ــة غ ــري مباش ــر اىل عب ي ــة الش ص ــية الرتاجيدي ــة االغريقي ــة جمس ــد يف ن ـ
(بروم يــول مقيــدا) ل ـ (اسـ يلول) .إن وجــودا غــري جمــد هــو وجــود غــري معقــول ،إذ يصــبح ال معــو لـ وال
أتيــة ألي شــيء ،ومــن مث البــد مــن التمــرد عل ـ ه ـ ا الوجــود ذلــك أن"البديهيــة الوحيــد الــي أتلقاهــا يف
صميم التجربة العب ية ،هي التمرد )15(".والتمرد بوصف احد اشـنال االحتجـاج علـ الوجـود فانـ ينطـوي
يف الوقت ذات عل اجملاهبة ،وهي جماهبة لعقم ه ا العـام وبؤسـ  ،ولـ ات االنسـان .هـ ا االحسـال العب ـي
وجــد صــداه يف ُربــة كتــاب مســر الالمعقــول مـ اخــتال رؤى كــل واحــد مــنهم للعــام ،إّال ألــم مجــيعهم
كانت استجاابهتم للتحدات احلضارية ماثلة يف ذلك العب لتدمري الوجود االنساين ،وال معقوليـة العـام،
وه ا الوجود املأساوي إمت ج عند كتاب الالمعقول ابلتهنم والس رية .فش صية (االستاذ) لـ (يونسـنو)
ال ي طال إنت اره من قبل اجلمهور لي هر يف املشهد األخـري مـن خطـاب الـن  ،ويـدخل للح ـات لـرياه
االخــرون مث يغــادر وهــو بــال رأل .وهــي دالــة عل ـ رفــض املســلمات القبليــة ال ـ ي جســده العقــل لتصــور
الوجود ،وهو نسف للتقاليد ،ويف الوقت ذاتـ يضـ االنسـان املعاصـر وجهـا لوجـ أمـا احلقيقـة عـن عبـ
الوجود وخوائ كما يراها هؤالء النتاب.
"املعجبة :بعد خروج االستاذ) ...ولنن! ولنن ...االستاذ بال رأل!
()14
امل ي  :وما حاجت إليها ،ما دامت لدي عبقرية!"
ويف مسرحية (الدرل) يشتبك احلد بن األستاذ والطالبة من ثرثر لغوية اىل تطـور درامـاتيني بعـد
قــدر النــال علـ التواصــل بينهمــا وبفقــدان القــدر علـ إزالــة ســوء الفهــم ،ومــن مثّ اىل تعقيــد يف العالقــة
لتنته ــي اىل موق ــف ع ــدواين ممي ــت بقت ــل الطالب ــة .وب ــد ابرد يس ــتعد األس ــتاذ ل ــدفن ق ــتاله األربع ــن م ــن
الطالبات.
"االستاذ :نعم ،اماري ..ماذا سنفعلق
ار ادمة :سنقو بدفنها ..هي والتس وال الثن االخرات ،سنقو بدفنهن..
 -17ين ر :ابراهيم محاده :املصدر الساب  ،ص.189
 -16كامو ،البري :اسطور سي يف ،ص.79
 -15كامو ،البري :االنسان املتمرد ،ص.25
 -14يوجن يونسنو 5 :مسرحيات طليعية ،ص.254
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العدد10 :
()13

سيصبحن اربعن نعشا".
يف مسرحية (لاية اللعبـة) يسـتعرض (بينيـت) عاملـ عـن طريـ أربـ ش صـيات قابعـة يف حجـر فيهـا
فـ اتن صـغرياتن ابرتفـاع ع و
ـال ال مينـن الن ـر عربتـا إال بوسـاطة سـلّم (.ج)و (نيـل) مسـنّان بـال سـيقان
يقبعــان يف صــفيحي قمامــة فيمــا تــا يســت كران حنــاات يف زمــن مض ـ  .و(هــا ) أبنهمــا األعم ـ وهــو
عــاج اســري كرســي ذي عجــالت يوقــف جراح ـ مبنــديل مشــب ابلــد ط ـوال املســرحية .و(كلــو ) ابن ـ
الوحيد ال ي يتحرك يف ه ه احلجر  ،وهو الشاهد الوحيد املرتق ألفول العام عرب
وخادم وهو الش
الناف ـ تن .هن ـ ا أربعــتهم يف ه ـ ا القبــو ابنت ــار املعج ـ أو ابنت ــار انطفــاء الضــوء ،واملــوت .ش صــيات
تشنل عائلة متناملة غارقة يف العـد بـال اي امـل حـىت ان (هـا ) يتسـاءل وهـو غـار يف قوقعتـ ومغطـ
ابلد :
()18
"ها  :أمينن ان ينون هناك بؤل أع م من بؤسيق"
ش صيات عدمية مرمية يف منـان عـدمي مغلـ إبحنـا  ،وحتيـل األسـتعار هنـا اىل تقهقـر مريـ بنـل
االُاهــات ،وقــد أحنــم القــدر قبضــت علـ اجلميـ مقابــل شــعور ابو ميــة .فعنــدما يسـأل (هــا ) (كلــو )
ماذا وجدت جيي :
()19
"كلو  :صفرا".
ي فعــل ســوى ع لــة
زمــن صــفري يف منــان كقبــو يضــغط ابُــاه ه ميــة االنســان وقــد مت تفريغ ـ مــن أ ّ
ي قـ ـ ــدر عل ـ ـ ـ التواصـ ـ ــل وهـ ـ ــو منـ ـ ــط آخـ ـ ــر للبطـ ـ ــل
خانقـ ـ ــة .األبطـ ـ ــال هنـ ـ ــا معـ ـ ــدومون ومع ول ـ ـ ـون بـ ـ ــال أ ّ
الرتاجيدي" املعدو  ،وارـائر القـوى والبـدائي ،هـو امل لـو املعـ ول ،الـ ي حيـتفظ برغباتـ  ،ممـا لـ مغـ ى يف
الرتاجيدا ،ان تنون أعل مراحلها قتامة ،وقساو  ،حن يدرك البطل الرتاجيدي واملتلقي تلـك اللح ـات
الــي حتاصــره ابلعب ـ والالمعقــول )71(".إن مســر الالمعقــول ال ـ ي جــاء بقــيم جديــد يف خطــاب الــن
املسـرحي سـواء ابلشـنل أ ابملضـمون بسـب لـرده علـ القـد ونسـف للتقاليـد األرسـطية يف بنـاء احلـد
الدرامي ،إال أن كأي تيار مسـرحي جديـد ينطـوي علـ فهـم ورؤيـة مغـايرين ،ومـن مث كانـت ـات البطـل
هنا بوصف القائم ابلفعل قد طرأ عليها حتول يتناس م النس ال قايف السائد يف ه ه احلقبة.
الفصل الثالث :تطبيق
النص :يف انتظار جودو.

()31

املؤلف :صمويل بينيت.

 -13يوجن يونسنو :االعمال الناملة ليونسنو ،ج ،2ص.31
 -18بينيت ،صامويل :لاية اللعبة ،ص.11
 -19بينيت ،صامويل :لاية اللعبة ،ص.17
 -71عقيل مهدي يوسف :الرتاجيدا والتحوالت الفلسفية والنقدية ،ص.48
 - 72بينيت ،صمويل :يف انت ار جودو ،ترمجة بول شاوول ،بريوت( :منشورات اجلمل) ،1119 ،ص.79
وسيشري الباح اىل رقم الصفحة فقط يف حتليل عينة البح .
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من اللح ة االوىل حتيلنا مدونة الن اىل رسـم مالمـح هيـأ ش صـية (اسـرتجون) يف فعلهـا التهنمـي
ابنت اع ح ائـ مـن قدمـ مبحـاوالت متنـرر ولنـن دون جـدوى ،بـل عب ـا حيـاول ،وهـو إسـتهالل مشـهدي
قصــدي ي ــري التباســا بــن مفهــو العبـ والفعــل العابـ  ،وكــأن م ينــن عــام هـ ه الش صــية ســوى تنـرار
لفعل عاب  ،فضال عن احدا نوع من الرتق الستهالل نصي درامي ي ري اسئلت من البدء:
"اسرتجون جالس عل االرض ،حياول انت اع ح ائ  ،حياول جاهدا بنلتا يدي
زافرا من التع  .يتوقف ،وقد خارت قواه ،يرات اله ا ،يعيد النر  ،اللعبة ذاهتا.
اسرتجون( :عادال عن اااولة من جديد) عب ا(".ص)79
ه ـ ا التحديــد وي ـأ الش صــية ابســتف از فعلهــا وقووــا هــو إســتعار لعــام املهــرجن والعــيب الســريك أو
املشردين ال ين م يعد الوجود أو العام ابلنسبة وم سوى سؤال عن معو وجودهم يف ه ا العام ،أو حماولة
اســرتداد املعــو يف الالمعــو .إن تصــر الش صــيتن هنــا س ـواء بنوعيــة ال ـ ي ال ـ ي يرتدان ـ أو بتصــرفهما
وثرثرهتمـا الــي تشــب عــام النوميــدين ،ف لمــا تشــريان اىل خـواء هـ ا العــام وتصــويره بشــنل ســاخر ينطــوي
عل إحسال مأساوي:
"اسرتجون( :رافعا سبابت ) ه ا ليس سببا كي ال ت رر بنطالك".
وال ّن االنت ــار يف املــا النصــي ثيمــة أساســية لوجــود الش صــيتن ،ف ـأن احلضــور يســتدل ابلغيــاب يف
ثنائي ــة جدلي ــة تس ــتبطن الغي ــاب يف احلض ــور مع ــو وج ــودا ،وتس ــتبطن الالمع ــو يف احلض ــور بس ــب فع ــل
االنت ــار للغائ ـ (جــودو) .ومــن مث مينــن القــول أن املعــو ينمــن يف الغيــاب ،وهــو إرجــاء ،وأتجيــل يف
املنــان وال مــان .وهب ـ ا املســتوى يــتم تفريــج احلــد اىل أفعــال قوليــة متنــرر بــن الش صــيتن (اســرتجون
وفالدميــري) يــتم في ـ احلــدي عــن كــل شــيء بســب االنت ــار ،وهــو حــدي يرصــد ال معقوليــة ه ـ ا العــام،
وعب ـ الوج ــود ،وان ك ــان الق ــول غ ــري حم ــدد أو م ـرتابط وس ــط" ل جهل ــة ومغفل ــون"(ص ،)64ويف ع ــام
سدميي غري حمدد:
"فالدميري :قال قرب الشجر ( .ين ر اىل الشجر ) .هل ترى سواهاق...
اسرتجون :يبدو الا ميتة(".ص)63
ه ا االنت ار الالحمدود والالمتنـاهي يف منـان عـدمي جيعـل مـن ثبـات الش صـيتن أمـرا مقلقـا وم ـريا،
وهو قل وجود ،ومرع :
"اسرتجون :ال شيء ينقضي ،ال أحد أييت ،ال أحد ي ه  ،ه ا رهي (".ص)91
يف ظل ه ا العام الساكن والعدمي ال شيء سوى االنت ار .حىت حماولة االنتحار م ِّ
ُد نفعا للوصول
اىل حالة االنتشاء واملعرفة"لننت ر حـىت نعـر (".ص )57وحـن يقـرران االنتحـار اثنيـة ،وهـو أعلـ مراحـل
التجسيد الفعلـي لفنـر ال جـدوى الوجـود ينقطـ احلبـل ،وحـىت سـعادهتما تصـبح يف انت ـار جـودو ،وهـ ا
اال نت ار يتنـرر يف املـا السـردي بصـور مسـتمر وحـىت ختـا املـا النصـي وميتـد اىل مـا بعـد الـن بصـيغة
سؤال .وتا يف ثبات وصـريور ابنت ـار امل لـ كـي يفـوزا ابرـالص ،فهمـا أبـدا"ال يتحركـان"يف كـل حل ـة
واىل النهاية ،بل أن الن ينتهي كما انته الفصل األول ابجلدل ذات :
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"اسرتجون :واذا جاء!
فالدميري :نفوز ابرالص.
حسنا ،أمنضيق
اسرتجون :هيا منضي.
(ال يتحركان)( .ص)237
"ال يتحركان"تتنرر أك ر من مر  .إذ ليست هناك االراد النامنـة يف قـرار الرحيـل فعـال ،بـل االختيـار
هو االنت ار(ص ،66ص ،221ص ،277ص ،266ص ،255ص .)231ه ا االنت ـار الرهيـ جيـري
يف عــام ال يتسـ ســوى"بــن قــرب ووالد عســري "(ص .)245إن البنيــة الدراميــة لل طــاب النصــي هنــا ،هــو
تقــويض شــامل للبنيــة األرســطية سـواء يف بنــاء احلبنــة ،أو يف بنــاء الش صــية ،إذ ال حتــول وال إنقــالب وال
تعـر  ،فلــيس هنــاك حنايـة تتــدرج يف مبناهــا وصـوال اىل ذروهتــا ومــن مث اىل خالتهـا سـواء بتنــامي احلــد
الــدرامي ،أو بفعــل صـراع الش صــيات ،ولــيس هنــاك حـوار ينمــو بــل حـوار متقطـ ومــبهم ومتنــرر ،ورغــم
إنعدا كل ذلك فأن الن حيمل الن ري من الرتق ملا سيحد يف ن وّ بال أحدا  ،ومـا ال حيـد هـو
ال ي حيـد يف النهايـة .ويف رحلـة االنت ـار ل ّـر ش صـية السـيد (بـوزو) والعبـد (الكـي) وهـي رؤيـة موازيـة
لعدمية العام يف ظل طغيان متجرب أما عبد خنوع ،واالستغالل البش يف سح إنسانية االنسان املتم لة
يف (الكي) مقابل هيمنة (بوزو) املطلقة ،وإست دام أبشـ صـنو االمتهـان املعنـوي واجلسـدي معـ  .مـا
جيعل ش صية م ل (فالدميري) ينفجر احتجاجا عل ه ا التصر املهن وامل جل:
"فالدميري :منفجرا ه ا عار!...
(متلع ما وحا ا) معاملة انسان (اشار اىل الكي) هب ه
الطريقة ..اعترب الا ..كنائن انساين ..كال ..عار!"(ص)49
إ ن تقصــي جــوهر الطبيعــة االنســانية يف ُربــة الوجــود البشــري يف ن ـ (يف انت ــار جــودو) خضــعت
للمتغـريات احلياتيــة النــربى ،فلســفيا ومجاليــا ،يف ظــل تــدمري وخـراب للنينونــة بفعــل النــائن وســط انتهــاك
شــامل للوجــود وهــو فعــل إحتجــاج ورفــض و ـ ا العــام ال ـ ي م يتب ـ من ـ ســوى االنت ــار يف منــان وزمــن
متنررين"الوقت ذات  .املنان ذات (".ص.)222
النص :املستأجر اليديد

()32

املؤلف :يوجن يونسنو
يف املا احلنائي رطـاب الـن نتعـر علـ املسـتأجر اجلديـد لشـقة يف الطـاب السـادل لبنايـة بـدون
مص ــعد وخادم ــة حت ــاول خدم ــة (الس ــيد) إّال أنـ ـ ي ــرفض خ ــدماهتا رفض ــا قاطع ــا ،ويف الوق ــت ذاتـ ـ ي ــدخل
كم هائل من ااتوات واألاث للشـقة ،والـ ي ينتهـي بغلـ مجيـ املمـرات واألبـواب وختنـ
العامالن لنقل ّ
 - 71يوجن ،يونسنو 5 :مسرحيات طليعيـة ،ترمجـة شـفي مقـار ،القـاهر ( :الـدار القوميـة للطباعـة والنشـر) .2944 ،وسيشـري
الباح الحقا لرقا الصفحات فقط.
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املالك اجلديـد ،إذ م يسـتطي أحـد أن يـرى اآلخـر مطلقـا .وهـو خطـاب يقـد فيـ ش صـية (السـيد) وقـد
أوغل يف ع لت عن العام ،وغربت عن اآلخرين ،فضال عن نب ه للتواصل ،والغوص بعيدا يف حمنت االنسانية
أزاء خواء هـ ا العـام ،علـ الـرغم مـن الفوضـ واحليـا الـي تع ّـم املنـان يف إسـتهالل ارطـاب"ضـجة كـربى
عند رف الستار :ص اصوات آتية مـن النـواليس ،قرعـات مطـار  ،نتـف متفرقـة مـن أغـان ،صـيحات
أطفــال ،وق ـ اقــدا عل ـ الــدرج ،وصــوت أرغــن ممــا يع ـ يف الش ـوارع...اخل(".ص )287يف خضــم ه ـ ه
الضجة احلياتية ،والي تُغنيها ش صية (البوابة) حبواراهتا املتنوعة املنت ة حبيوات الساكنن السابقن اال أن
(السيد) يدخل يف صمت رافضا ردماهتا وألي تواصل معها ،وهبدوئ البالج املعهود يقرر:
"السيد :لست يف حاجة اىل خدماتك ا سيديت(".ص)295
وحينـ اك تبــدأ رحلــة نقــل األاث مــن قبــل العــاملن( ،حبيـ تضـي املســاحة اراليــة مــن األاث حــول
السيد ابطراد وهو يف منان  ،وسط املنصة ).واىل أن يصبح االداء يف صمت مطب "حىت الضجة ارارجية
وصوت البوابة قد ختافتا تدرجييا ،طيلة املشاهد السابقة ،حىت انقطعا لامـا )115(".هـ ا العـام الـ ي بـدأ
برســم مالمــح كينونــة (الســيد) وخناق ـ ابملــادات يف مقابــل تغيي ـ وجــوده يف ذات ـ  ،وأتكيــد ع لت ـ س ـواء
إبرادت ـ  ،أ خبضــوع اىل إراد العــام لخالقيات ـ وســياقات وف ـ التقاليــد الــي تشــنل قيــدا مضــافا إلنســانية
االنسان .ويستمر نقل االاث اىل إمتالء سلّم العمار  ،إذ م يع ّد يف وس أحد أن يصعد أو ينـ ل ،فضـال
عن امتالء الفناء والشوارع ،وأنفا املرتو ،حىت لر السن ما عاد جيري .إنسـ ّد جمـراه .م يعـد هنـاك منـان
إّال وامتأل ابألاث  ،بل مت تعطيل البلد لكمل  .حصار وع لة خانقن .وبعد نقل األاث م يعد هناك أي
خمرج أو تواصل بن (السيد) والعامل األول وال ـاين"العـامالن يضـرابن علـ غـري هـدى بـن االاث املـرتاكم
يف الغرفة :فالناف مسدود  ،وك لك الباابن الل ان ما زاال مفتوحن عل سعتهما تسدتا االلوا ارشبية
وتقط ـ الطري ـ عل ـ مــن يبغــي ارــروج منهمــا )176(".وبعــد أن م يســتطيعا رؤيــة احــدتا لآلخــر ل ـرتاكم
األاث  ،وم يعد مبقدور أحد احلركة مطلقا يسأل العامل ال اين من دون ان يراه:
"العامل ال اين :ألست يف حاجة اىل شيءق"
جييبـ ـ ـ ص ـ ــوت الس ـ ــيد"بع ـ ــد ف ـ ــرت م ـ ــن الص ـ ــمت ،وق ـ ــد اع ـ ــدمت احلرك ـ ــة يف املش ـ ــهد :ش ـ ــنرا .اطفئ ـ ــا
النور!"( )175وهن ا يتم ليس وحس إطفاء النور بل إغال املنان لاما ،كمدفن مهيمن و ا الطغيان
اجلار  ،إذ يتحول االنسان اىل شيء عابر وال قيمة ل  .وهن ا يسرتيح (السيد) يف ع لت املأساوية وحيدا
أي و
فعل يقو بـ للمشـاركة إبدار قـوى الصـراع كنينونـة فاعلـة ،االّ أنـ بعنـس ذلـك يسـتغر يف
من دون ّ
وحدت أو موت  .اننا أزاء ش صـية تعـاين اضـطرااب بنيـوا ،وشـرخا يف وجـوده ذاتـ يتسـم ابالغـرتاب والعجـ
عن التواصل م االخر عل الرغم مـن الضـجي احليـايت سـواء خـارج الشـقة ،أو الـي حتدثـ (البوابـة) وهـي
ش صية شعبية ثراثر  ،إّال ان بسب ه ا االغرتاب عن الوجود وعد االنسجا مـ العـام ،وكرهـ للضـوء
والضوضــاء بداللــة إغالقـ النوافـ  ،يغــر يف ع لتـ املوحشــة قلقــا تنتنفـ هـواجس ال يبــو هبــا ألحــد حــىت
ل اتـ هــو ،وذلــك يتضــح عــن طريـ صــمت الرهيـ واالســتغرا يف عاملـ ارــاص جــدا ،إذ م يقــل شــيئا يف
خطــاب الــن ســوى كلمــات إرشــادية مقطوعــة لوضـ األاث هنــا أو هنــاك ،وحــىت احلـوار الطويــل الـ ي
517

العدد10 :

بدأت ـ (البوابــة) مع ـ والــي كشــفت في ـ عــن ع ـوام الســاكنن قبل ـ يف ه ـ ه الشــقة والشــق اجملــاور بنســجها
أي شــيء ســوى األمــر إبغــال
حنــاات متنوعــة يف ســبيل احلصــول عل ـ وظيفتهــا إّال ان ـ م يصــدر عن ـ ّ
الناف ـ ـ عن ــدما أرادت فتحه ــا ملنـ ــادا زوجه ــا ،وه ــي يف الط ــاب السـ ــادل وه ــي إح ــدى ــات خطـ ــاب
ي فعــل أو صـراع مـ االخــر ،بــل لضــي يف وحــدهتا وعاملهــا ارــاص،
الالمعقــول لن ال تقــو الش صــية ل ّ
وأن حتدثت إقتصدت يف كالمها ،أو ت رثر ك ـ (البوابـة) دون تواصـل مـ اآلخـر .بـل أن اللغـة تصـبح اقـرب
اىل او ان كما عند العامل األول وال اين ،هو حضور للقيم املاديـة الطاغيـة أمـا غيـاب الفنـر مـن الـوعي
االنساين مبعو إ ستالب هـ ا الـوعي واقصـائ بقـو طغيـان تلـك القـيم .وهـ ه اللغـة املشـروخة هـي جـ ء مـن
ســيا الش صــية الــي تعــاين االســتالب واالغـرتاب معــا .وهــو لــرد صـريح علـ العــام يف ُربتـ الوجوديــة.
ارطاب هنا ال ينص عل العقد  ،بـل لـيس هنـاك عقـد  ،وامنـا أتثـري ارطـاب يسـتمد وجـوده مـن صـور
ارطــاب وهــو ينمــو وم ــن مث لتش ـ ّنل وجــود الش صــية يف بؤس ــها ،وتيهالــا ،واغرتاهبــا ،وعب يتهــا ،وكأل ــا
حبيسة قوى غري مرئية يف منـان مع و
ـاد .بطـل الالمعقـول مـأزو يف اشـتباك الوجـود الفاقـد للمعـو ،حضـور
م ــأزو أخالقي ــا ،ولع ــل ه ـ ا م ــا جيعل ـ أك ــر اغ ـرتااب ،وم ــن مثّ ه ـ ه الغالل ــة م ــن احل ــس املأس ــاوي املش ــبعة
ابلس رية ،ابنت ار ال ابت املطل يف الغياب امليتافي يقي إلعاد تشنيل النينونة يف و
وجود محيم.
الفصل الراب  :النتائج واالستنتاجات
 .2ش صــية البطــل يف ارطــاب النصــي ملســر الالمعقــول ش صــية مــن عامــة النــال كمــا يف ش صــية
(الس ـ ــيد) يف مس ـ ــرحية (املس ـ ــتأجر اجلدي ـ ــد) أو م ـ ــن املش ـ ــردين واملع ـ ــدومن كش ص ـ ــيي (اسـ ـ ـرتاجون
وفالدميري) يف مسرحية (يف انت ار جودو) فهم ليسوا من ساللة ملنية وال من فئة االمراء أو القاد .
 .1ش ص ــية البط ــل قلقل ــة ،ومتم ــرد وغ ــري مس ــتقر  ،وه ــي اذ ت ــرفض أي ن ــوع م ــن التواص ــل م ـ االخ ــر
تستسلم ملصريها كما يف ش صية (السيد) يف مسرحية (املستأجر اجلديد).
 .7البطل هنا ساخر هتنمي لنن ي ري ذلك االحسال املأساوي بعب الوجود وال جدوى العام.
 .6مصــري البطــل حمــري ومرتبــك وعب ــي يتناس ـ وفعــل االنت ــار يف ال ـ ي أييت ،يف عــام ال شــيء حيــد
في  ..ال أحد ي ه  .ال أحد جييء.
 .5ال وجود لتحول البطـل هنـا مـن السـعاد اىل الشـقاء او حـىت يف أمنـاط حتـول الش صـية االخـرى الـي
ذكرها (ارسطو) .والبطـل هنـا يسـتجي لبنيـة ارطـاب الدائريـة .فنمـا كـا (اسـرتاجون) و(فالدميـري)
النصي يف حالة انت ار ينتهي ارطاب وتا يف حالة انت ار.
يف االستهالل ّ
 .4البطل يف نصوص الالمعقول يعرب عن مالمح االنسان يف حقبة زمنية حمدد .
 .3ات بطل الالمعقول املتغري جاءت إستجابة للمتغريات يف األنسا ال قافية الي هتيمن عل العام.
 .8بطــل الالمعقــول منطــي ولــيس فــردي ،ومــن مث فــان عب يت ـ ورؤيت ـ للعــام تســتجي لشــرحية اجتماعيــة
وجدت ذاهتا ضائعة وطموحاهتا ابتت بال هد حمدد.
 .9البطل يتم هر يف الغياب كمعو مؤجل عن طري حضوره الساكن ابنت ار املعو.
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المصادر والمراج :
 .2ابن من ور :لسان العرب ،م  ،2م  ،27بريوت( :دار صادر) ،د.ت.
 .1أرسطو :فن الشعر ،ترمجة ابراهيم محاده ،القاهر ( :منتبة االجنلو املصرية).2933 ،
 .7بينيت ،صامويل :لاية اللعبة ،ترمجة بول شاوول ،النويت( :وزار االعال ).2991 ،
 .6ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :يف انت ار جودو ،ترمجة بول شاوول ،بريوت( :منشورات اجلمل).1119 ،
 .5محاده ،ابراهيم :معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية ،القاهر ( :دار املعار ).2985 ،
 .4ســعيد علــوش ،ســعيد :املصــطلحات االدبيــة املعاصــر  ،الــدار البيضــاء( :منشــورات املنتبــة اجلامعيــة)،
.2986
 .3ســوفقليس :تراجيــدات ســوفقليس ،ترمجــة عبــد الــرمحن بــدوي ،بــريوت( :املؤسســة العربيــة للدراســات
والنشر).2994 ،
 .8صليبا ،مجيل :املعجم الفلسفي ،ج ،2بريوت( :دار النتاب اللبناين).2981 ،
 .9عناين ،حممد :املصطلحات االدبية احلدي ة ،ط ،1مصر( :مطاب االهرا التجارية).1114 ،
 .21فر ن ،جان بيري و بيـري فيـدال كيـ  :االسـطور والرتاجيـدا يف اليـو ن القدميـة ،ترمجـة حنـان قصـاب
حسن ،ط ،2دمش ( :االهايل للطباعة والنشر والتوزي ).2999 ،
 .22ك ــامو ،الب ــري :اس ــطور س ــي يف ،ترمج ــة ان ــيس زك ــي حس ــن ،ب ــريوت(:منش ــورات دار منتب ــة احلي ــا )،
21 .2987
 .21ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :االنسان املتمرد ،ط ،7ترمجة لاد رضا ،بريوت( :منشورات عويدات).2987 ،
 .27كوركينيــان. ،ل :الــدراما ،يف ،ن ريــة االدب ،ترمجــة مجيــل نصــيف التنـريي ،بــريوت( :املركـ العــري
للطباعة والنشر والتوزي ).2981 ،
 .26مطر ،امري حلمي :مقدمة يف علم اجلمال وفلسفة الفن ،ط ،2القاهر ( :دار املعار ).2989 ،
 .25مريش ــنت ،مول ــوين و كليف ــورد لي ــت  :النومي ــدا والرتاجي ــدا ،ترمج ــة عل ــي امح ــد حمم ــود ،النوي ــت:
(اجمللس الوطين لل قافة والفنون واآلداب).2939 ،
 .24النج ــار ،حمم ــد عل ــي وآخ ــرون :املعج ــم الوس ــيط ،ج-2ج ،1طهـ ـران( :مؤسس ــة الص ــاد للطباع ــة
والنشر).1115 ،
 .23وهب  ،جمدي و كامل املهندل :معجم املصطلحات العربيـة يف اللغـة واالدب ،ط ،1بـريوت( :منتبـة
لبنان).2986 ،
 .28وهب  ،مراد :املعجم الفلسفي ،القاهر ( :دار قباء احلدي ة للطباعة والنشر والتوزي ).1113 ،
 .29يوســف ،عقيــل مهــدي :فالســفة ومســرحيون ،بغــداد( :دار الــدكتور للعلــو االداريــة واالقتصــادية)،
.1126
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مدى استيعاب معلمي مادة التاري في المررلة االبتدائية لنظريات التعل
ومدى تطبيقها من قبله في العملية التعليمية

The extent absorption of history teachers in the primary
stage of learing theories and their application by them
in the educational process
رضا عباس حسن

()1

Ridha abbas Hassan

المستخلص
من املالحظ زاد االهتما خالل العقود االخري ابملعلم وتنمية مهارتـ خاصـة بعـد التطـورات العلميـة
والتننولوجيـة مـن جهة،وبعــد اجـراء الدراســات والبحـو العديــد يف ميـدان الرتبيــة وعلـم الــنفس مـن جهــة
اخرى ،ســعيا لتحقيـ اوــد الـرئيس مــن الرتبيــة وهــو الوصــول ابملــتعلم اىل افضــل مســتوى مــن الــتعلم ومــن
ه ه الدراسات ما رك عل املا املعلم بنافة جوان ن رات التعلم وتبنيها يف عمليت التعليمية يف حجر
الدراسة واختيار ما هو انس منها للوصول اىل اهدا درس  ،ويرى البعض ان ة ازمة يف تدريس املواد
االجتماعية يف املرحلة االبتدائية فـاملالحظ ان خرجيـي املـدارل االبتدائيـة ال ميلنـون الفهـم املناسـ لـبعض
املفاهيم االجتماعية الي تلع دورا مهما يف حياهتم م ل املواطنة والتعاون وامل ل العليا.....اخل،ان ن رات
وظيفتهــا يف توليــد املعرفــة حــول الــتعلم مم ـ ال ذلــك يف صــياغة
الــتعلم هــي مب ابــة ن ــرات وصــفية تــتل
املبادئ والقوانن والنماذج العامة الي حتنم السلوك االنساين ،ومن ه ه الن رات مينن اشتقا اجراءات
عمليــة ون ــرات توصــيفي لتوظيــف املبــادئ والق ـوانن والنمــاذج يف مواقــف عمليــة م ــل مواقــف التــدريس

 - 2املديرية العامة لرتبية كربالء.
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وبرام تعديل السلوك واملواقف العملية يف العملية التعليميـة امل تلفـة ،حيـ تـودي ن ـرات الـتعلم ثـال
وظائف رئيسية تتم ل اباليت:
 .2هــي مب ابــة مــنه يـرتبط بنــوع معــن مــن املعرفــة ،فهــي طريقــة الجـراء البحـ حــول الــتعلم اللــا حتــدد
امل اهر الرئيسية للتعلم الي تستح البح والدراسة كما الـا توضـح لنـا مـا هـي املتغـريات (املسـتقلة
والتابعة) الي جي معاجلتها والطر املناسبة ل لكق
 .1هــي مب ابــة حمــاوالت لتل ــي كــم هائــل مــن املعلومــات املرتبطــة مبوضــوع الــتعلم يف عــدد حمــدد مــن
املبادى والقوانن وذلك لتسهيل فهم عملية التعلم بشنل اوضح واد وتسهيل عملية است دا ه ه
املبادى والقوانن يف مواقف العملية التعليمية.
 .7هــي مب ابــة حمــاوالت ابداعيــة لتفســري عمليــة الــتعلم وحتديــد طبيعتهــا ومتغرياهتــا فهــي ت ـ ود ابملبــادى
والقوانن واحلقائ الي ُي عن اسئلة م ل ملاذا وكيف حيد التعلمق
مــن هنــا جــاءت مشــنلة البح ـ فــدفعت الباح ـ ان جيــري دراســت عل ـ معلمــي امل ـواد االجتماعيــة
ومعرفــة مــدى اســتيعاهبم لن ــرات الــتعلم ومــدى اســت دامها يف العمليــة التعليمية،يهــد هـ ا البحـ اىل
استقصاء مدى استيعاب معلمي ماد التاريخ يف املرحلة االبتدائيـة لن ـرات الـتعلم ومعرفـة مـدى تطبـيقهم
و ـ ه الن ــرات يف توصــيل مــادهتم الدراســية ،وابلتحديــد ســنحاول يف ه ـ ه الدراســة االجابــة ع ـن االســئلة
التالية:
 .2ما مدى استيعاب معلمي ماد التاريخ يف املرحلة االبتدائية لن رات التعلمق
 .1ما مدى تطبي ن رات التعلم من قبل معلمي ماد التاريخ يف العملية التعليميةق
تصنف ن رات التعلم حس اجلان ال ي ترك الن ريـة عليـ ؛ ف مـا تركـ علـ اجلانـ املعـريف والبنيـة
املعرفية أو ترك عل اجلانـ السـلوكي والـي مينـن ان نقسـمها اىل حمـورين ااـور االول الن ـرات السـلوكية
وااور ال اين هي الن رات املعرفية.
بع ــد االج ـراءات ال ــي ق ــا هب ــا الباح ـ واملتم ل ــة جبم ـ املعلوم ــات ال ــي حتتاجه ــا الدراس ــة م ــن خ ــالل
االســتبيان ال ـ ي وجه ـ الباح ـ اىل املشــرتكن ،ونتــائ مصــفوفة الســمات الــي اعتمــد عليهــا الباح ـ يف
مالح تـ للمشــرتكن ،ابالضــافة اىل اطالعـ علـ دفــاتر ارطــة الســنوية واليوميــة للمشــرتكن ،ومـن مث قيــا
الباح ـ ـ مبعاجل ــة املعلوم ــات ال ــي مت التوص ــل اليه ــا م ــن خ ــالل ه ـ ـ ه االدوات حي ـ ـ مت تفري ــج البي ــا ت
وتصــنيفها ومــن مث اتبــاع االس ـرتاتيجيات يف حتليلهــا للوصــول اىل استقصــاء جيي ـ عل ـ هــديف البح ـ مت
توصل الباح اىل النتائ التالية والي يل صها اجلدول التايل علما ان اال اء املست دمة مستعار وليس
حقيقية ن وال عند رغبة املشاركن يف الدراسة
اود

او ـ ـ ـ ـ ــد االول :م ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــدى اوــد ال ــاين :مــا مــدى تطبي ـ ن ــرات الــتعلم مــن قبــل
اســتيعاب معلمــي مــاد التــاريخ معلمي ماد التاريخ يف العملية التعليميةق
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يف املرحل ــة االبتدائي ــة لن ــرات
املعلم
التعلمق
عـد اسـتيعاهبا انعنـس علـ عمليتهـا التعليميـة،حي الــا
م ت هر لديها اي استيعاب
فاطمة
كانت اك ر سلوكية بدون وعي منها ملبادئ ه ه الن رية
عد اسـتيعاهبا انعنـس علـ عمليتهـا التعليميـة حيـ الـا
م ت هر لديها اي استيعاب
ابتسا
اظه ــرت م جي ــا م ــن الس ــلوكية واملعرفي ــة ولن ــن ب ــدون وع ــي
منها ملبادئ ه ه الن رات
عـد اسـتيعاهبا انعنـس علـ عمليتهـا التعليميـة،حي الــا
م ت هر لديها اي استيعاب
مها
كانت اك ر سلوكية بدون وعي منها ملبادئ ه ه الن رية
عــد اســتيعاب انعنــس عل ـ عمليت ـ التعليميــة،حي ان ـ
م ت هر لدي اي استيعاب
امحد
كان اك ر سلوكيا بدون وعي من ملبادئ ه ه الن رية
عــد اســتيعاب انعنــس عل ـ عمليت ـ التعليميــة،حي ان ـ
م ت هر لدي اي استيعاب
علي
كان اك ر سلوكيا بدون وعي من ملبادئ ه ه الن رية
اســتيعاب انعنــس علـ عمليتـ التعليميــة ،حيـ انـ اظهــر
ظهر لدي استيعاب
حممد
م جيا من السلوكية واملعرفيـة اال انـ مـال اىل السـلوكية اك ـر
ولنن بوعي من ملبادئ ه ه الن رية
بعد اكمال الباح اجراءات حب وتفسريه لنتائج توصل الباح اىل االستنتاجات االتية:
 .2وجــود ضــعف واضــح يف خمرجــات معاهــد املعلمــن واملعلمــات والنليــات الرتبويــة يف جان ـ االعــداد
املهين.
 .1اتــال اجلان ـ التطبيقــي يف منــاه اعــداد املعلمــن مهنيــا واقتصــارها عل ـ اجلان ـ الن ــري يف امل ـواد
الرتبوية الي يتم تدريسها.
 .7عد تبيان االتية والفائد العلمية من قبل القائمن عل تدريس ن رات التعلم بشنل خاص واملواد
الرتبوية بشنل عا يف املعاهد والنليات الرتبوية.
 .6اتال اجلان الرتبوي املهين من قبل املشرفن يف اثناء زارهتم اىل املعلمن.
 .5قلـة تـوفر الوسـائل التعليميـة والتقنيـات الرتبويـة احلدي ــة يف املـدارل جعـل البيئـة الصـفية املتواجـد فيهــا
ضعيفة من حي التشوي للدرل.
 .4قلة توفر املراج واملصادر الرتبوية املهمة يف املدارل جعل املعلمون ال يواكبون التطور الرتبوي واتـال
تطوير مستواهتم املهنية.
 .3قلــة االهتم ــا ابجلوان ـ الوجداني ــة والنفس ــحركية والرتكي ـ عل ـ اجلوان ـ املعرفيــة يف قائم ــة االه ــدا
املوضوعة من املعلمن وعد اعطائها االتية يف عملياهتم التعليمية.
يوصي الباح ابلتوصيات االتية
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10 :العدد

اصدار حقيبة تعليمية ملعلمي املواد االجتماعية يف املرحلـة االبتدائيـة تتضـمن ابـرز الن ـرات التعليميـة
.وتبيان اتيتها يف العملية التعليمية
اعداد دورات ملعلمي املرحلة االبتدائية اثناء اردمة خت ن رات التعلم وأدارهتا من قبل خمتصـن يف
.اجملال الرتبوي لتوضيح كيفية توظيفها يف العملية الرتبوية
الرتكي ـ عل ـ الرتبيــة العمليــة واالعــداد املهــين التطبيقــي وع ـد االقتصــار عل ـ امل ـواد الن ريــة يف منــاه
.اعداد املعلمن يف النليات الرتبوية
الرتكي يف برام اعـداد املعلمـن يف النليـات الرتبويـة علـ ن ـرات الـتعلم وابـراز اتيتهـا مـن القـائمن
.)املعلم/ عل تدريسها لرتسي ها يف ذهن (الطال
ض ــرور ادخ ــال املش ــرفن الرتب ــوين يف دورات تطويري ــة يف جم ــال الرتبي ــة املهني ــة ملس ــاعدهتم يف تط ــوير
.امنانيتهم الرتبوية
 حبي يتم التعلم يف جو من االاثر،الرتكي من قبل املشرفن عل كيفية تن يم البيئة الصفية التعليمية
. والتشوي
-التحليــل- التاكيــد عل ـ املعلمــن بضــرور االهتمــا ابملســتوات العليــا مــن تصــنيف بلــو (الرتكي ـ
.التقو )وعد االقتصار عل املستوات الدنيا
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Abstract
It is noted increased attention in recent decades, the teacher and the
development of special skill after scientific and technological developments
on the one hand, and after conducting studies and numerous research in
the field of education and psychology on the other hand, in order to
achieve the main goal of education which access the learner to a better
level of learning, and these studies are focused on familiarity with the
teacher in all aspects of learning theories and adopted in the educational
operation in the classroom and choose what is most appropriate ones to
reach the targets studied, and some believe that there is a crisis in the
teaching of social studies in the primary stage it is recognized that the
primary school graduates do not have the proper understanding of some of
the social concepts play an important role in their lives, such as citizenship
and cooperation and ideals..... etc, that theories of learning is a descriptive
theories whose sole job is to generate knowledge about learning
representatives in the formulation of the principles and laws and public
models of human behavior control, and these theories can be derived
measures process and descriptive theories to employ the principles, laws
and models in practical situations such as teaching positions and programs
to modify the behavior and attitudes in the process of various educational
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process, learning theories claiming the three main functions are the
following:
1. is a curriculum linked to a certain type of knowledge, it is a way to
conduct research on learning because it identifies key aspects of learning
that deserve research and study as it shows us what variables
(independent and dependent) that must be addressed and appropriate
ways to do so.
2. serves as attempts to summarize the vast amount of information
related to the topic of learning in a specific number of guideline principles
and laws in order to facilitate understanding of the learning process is
explained and the most accurate and facilitate the process of using this
guideline principles and laws in the educational process positions.
3. is a creative attempts to explain the learning process and determine
the nature and the variables they provide Balmpady, laws and facts that
answer questions such as why and how learning takes place.
From here came the research problem Vertiy researcher that is being
studied teachers and social materials and know how their understanding of
the theories of learning and the extent of their use in the educational
process, This research aims to investigate the extent of absorption of
teachers of history in elementary school and find out how their application
of these theories in the delivery of their subject of study, and in particular
we will try to In this study, answer the following questions:
1. To what extent accommodate teachers of history in elementary
school for the learningtheories?
2. To what extent the application of theories of learning by teachers of
history in the educationalprocess?
Learning theories are classified by the side that focuses theory it; either
focus on the cognitive side and cognitive structure or focus on the
behavioral side, which can divide into two axes to the first axis and
behavioral theories and the second axis is the cognitivetheories.
After the procedures carried out by the researcher and of collecting
information needed by the study through the questionnaire and face the
researcher to subscribers, and the results of Matrix features that adopted
by the researcher in his observation of the participants, in addition to brief
him on the books of the annual daily plan for subscribers, and then do the
researcher to address the information that has beenreached through these
tools where the data was unloaded and classified and then follow the
strategies in the analysis to get to the survey answer my goal Find the
researcher obtained the following results, which the following table
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summarized note that the names used pseudonyms and not a real
revelation to the wishes of the participants in the study
Target
The teacher's first goal: The second objective: To what
To
what
extent extent the application of theories of
accommodate teachers learning by teachers of history in
of history in primary the educational process?
school for learning
Teacher
theories?
Fatima
Has showed
has not shown any accommodate
no absorption
not absorbed is reflected in the
educational process, where it was
more
of
behavior
without
awareness of which the principles
of this theory
Ibtisam
Has showed
has showed no absorption not
no absorption
absorbed is reflected in the
educational operation, where it
showed
a
combination
of
behavioral
and
cognitive
awareness but without them the
principles of these theories
Maha
Has showed
has showed no absorption not
no absorption
absorbed is reflected in the
educational process, where it was
more behavioral Bonn awareness
of them with the principles of this
theory
Ahmed
Has showed
has not shown any accommodate
no absorption
not absorbed is reflected in the
educational process, where he
was more behaviorally Bonn
awareness of it with the principles
of this theory
Ali
Has showed
has not shown any accommodate
no absorption
not absorbed is reflected in the
educational process, where he
was more behaviorally Bonn

571

مدى اسريعاب معلمي ماد الراريخ يف املرحلة االبردائية لنظرايت الرعلم مدى تطبي ها مت قبلهم يف العملية الرعليمية

awareness of it with the principles
of this theory
Mohammed Has showed absorption appeared to have absorbed
absorb reflected in the educational
process, where he showed a
combination of behavioral and
cognitive but money to more
behavioral but it consciously with
the principles of this theory
After completing his studies researcher procedures and interpretation of
results researcher reached the following conclusions:
1. a weakness evident in teachers colleges and educational institutes in
the output side ofaprofessionalsetting.
2. neglect the practical side in the preparation of teachers and
curriculum professionally restricted to the theoretical aspect of the
educational materials that are taught.
3. Not to illustrate important scientific interest by those in charge of
teaching theories of learning in particular and educational materials in
general in educational institutes andcolleges.
4. neglecting vocational educational side by supervisors during
Zaarthmaly teachers.
5. lack of teaching aids and educational technology in modern schools
make the classroom environment where the existing weak in terms of the
thrill of the lesson.
6. lack of references and sources educational mission in schools,
teachers do not make abreast of educational development and neglecting
the development of the professionallevels.
7. lack of attention to the emotional and psychomotor aspects and focus
on the cognitive aspects in the list of targets that were set by teachers and
uncle give importance in educational operations.
In conclusion, the researcher recommends the following
recommendations
1. issuing educational bag for teachers of social studies in the primary
stage Highlights include educational theories and demonstrate their
importance in the educationalprocess.
2. Preparation courses for primary school teachers in-service related to
theories of learning and managed by specialists in the field of education to
illustrate how to employ them in the educational process.
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3. focus on practical education and vocational preparation Alttabiqiuam
merely theoretical material in the preparation of teachers in the educational
curricula of colleges.
4. The focus in the preparation of teachers in colleges and educational
programs to learn and to highlight the importance of teaching based on the
consolidation in the mind of the theories (Student / Teacher).
5. The need to introduce educational supervisors in developmental
courses in the field of vocational education to assist them in the
development of educational likelihood.
6. Focus by supervisors on how to organize the classroom learning
environment, so that learning in an atmosphere of excitement and thrill.
7. emphasis on teachers need to address the higher levels of Bloom's
Taxonomy (installation-analysis-Calendar) and not only on the lower levels.

الفصل االول  /التعريف بالبحث
املقدمة

حنـن نتعــاي مـ عصــر تــدفقت فيـ املعرفــة االنســانية وتنامــت االجنــازات يف خمتلــف امليــادين العلميــة و
الت ننولوجية و ال قافية و االقتصادية و كما هو معرو ان االحدا وتغريات وحتوالت االلفية ال ال ة الي
وا انعناساهتا عل العملية الرتبوية بشنل عا  ،وعل طبيعة ودور املعلم و منانت بشنل خاص تعد من
ابرز التحوالت و التغيريات االجتماعية و ال قافية و احلضارية الي ترتبط ابلتطور اوائل ال ي يشهده العام
و التقـد امللحــوظ الغلبيــة امليــادين"،ويف اطــار هـ ه التحـوالت ظهــرت جمموعــة مــن التحــدات الــي تواجـ
مع م اجملتمعات عامة و الوطن العري خاصة و إبزاء ه ه التحدات البد من ان تنون هناك دعامة قوية
يرتن عليها الن ا الرتبوي احلدي  ،و املعلم هـو افضـل مـن يقـو هبـ ه املهمـة علـ اكمـل وجـ "]اجلبـوري
 :2991ص،[7حي ـ يعــد املعلــم العنصــر املــؤثر و الفعــال يف صــياغة و تصــميم الن ــا  ،وحتقي ـ اهداف ـ ،
وبت ايد االهتما ابملعلم يوما بعـد يـو اصـبحت مشـنلة هتيئـة املعلـم اجليـد اك ـر بـروزا يف مجيـ احنـاء العـام،
فهو املسؤول عن التنوين العلمي وال قايف للطلبة و إكساهبم املهارات احلياتية املطلوبة و توجي سلوكهم و
البناء املتنامل لش صيتهم ،وعلي فان تقد املعلم وجناح يتوقف عل نوع إعداده وتطويره اثناء اردمة،
وان أفضل املناه الدراسـية تنـون جامـد غـري حيـة يف يـد معلـم ال يقـدر علـ تدريسـها وأضـعف املنـاه
قد تعود اليها احليا وينت وا النجا إذا ما وجدت معلما كفوءا قادرا عل ان يبع احليوية و النشاط
يف مفرداهتا]العبيدي :1116ص ،[82وقدأكدت العديد من الدراسات و البحو العلمية و املؤلرات و
النــدوات الرتبويــة حمليــا أو عامليــا ضــرور إجـراء عمليــة تقــو لنفــاء املعلــم بصــور علميــة ومســتمر يف ضــوء
املستجدات يف االهدا العامة أو االهدا الرتبوية ،و التقد احلاصل يف جوان احليا كافـة ،إذ يـؤدي
ضعف التوازن بن القد و احلدي إىل إعاقة يف جممل العملية الرتبوية]ظاهر :2987ص .[74
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مشكلة البحث:

ان للتعلم بشنل عا وتعلـم املـواد االجتماعيـة بشـنل خـاص اتيـة تنمـن يف كونـ ادا للحفـاظ علـ
بقاء احلضار البشرية واسـتمرارها،فمنج ات اليـو احلضـارية مـا هـي اىل نتـاج عمليـات الـتعلم االنسـاين عـرب
العصــور املتالحقــة ،وان مع ــم مفــاهيم الــتعلم الــي نتــداووا يف عصــر احلاضــر مــا هــي اىل حمصــلة ملــا قدمـ
املفن ـ ــرون والفالسـ ـ ــفة القـ ـ ــدام امتـ ـ ــدادا مـ ـ ــن العص ـ ــور القدميـ ـ ــة مـ ـ ــرورا ابحلضـ ـ ــارات اليو نيـ ـ ــة والرومانيـ ـ ــة
واإلسالمية [:Brennan2996 PB32]:ون ـرا التيـة الـتعلم يف حيـا االفـراد فقـد ل اهتمامـا زائـدا مـن
قبـل العديـد مـن الفالسـفة واملفنـرين حيـ ظهـرت تفسـريات عديـد خمتلفــة وـ العمليـة حيـ ان بعــض
االُاهــات الفلســفية القدميــة كمــا هــو احلــال يف فلســفة افالطــون اعتربهتــا ذات منشــأ فطري،بينمــا اعتربهــا
اخرون ذات منشأ بيئي تعتمد عل قدر الفرد عل التفاعل م العوامل البيئية[:1987 PB45]،s،klein
ويتم ل جوهر التعلم يف ربط املعلومات اجلديد ابملعرفة ألسابقة ويتمنن املتعلمون البارعون من ه ا الربط
من خالل االعتماد عل مجلة من االسرتاتيجيات االدراكية املعرفية واالدراكيـة فـو املعرفيـة.ومينن وصـف
التعلم ابن تفاعل معقد بن املتعلم واملواد التعليمية واسرتاتيجيات التعلم املتوافر والبيئة مبـا يف ذلـك املعلـم،
ويقــارب املعلــم املــاهر املهمــة بشــنل اسـرتاتيجي بقصــد الوصــول اىل هــد تنــوين املعــو .ويركـ الــتعلم يف
بعــض االس ـرتاتيجيات عل ـ فهــم املعلومــات اجلديــد ويســع اىل ربــط املعــو ابلتنب ـؤات الســابقة،كما ان
بعضها االخر يعمل عل ادمـاج املعلومـات اجلديـد يف املعرفـة السـابقة ،ان االخـتال يف تعريفـات الـتعلم
يعــود اىل اخــتال وجهــات الن ــر حــول طبيعــة ه ـ ه العمليــة الخــتال االفرتاضــات الــي انطلقــت منهــا
الن ــرات النفســية املتعــدد  ،حيـ ان الن ــرات الســلوكية تركـ علـ دور العوامــل البيئيــة يف عمليــة الــتعلم
وتعترب السلوك ارارجي القابل للمالح ة والقيال هو الدليل عل حدو عملية التعلم وترك عل نـوات
عملية التعلم ،بينما تؤكد الن رات املعرفية عل دور العوامل الداخلية وتنطل يف تفسريها و ه العملية من
دراســة العمليــات العقليــة كاالنتبــا واالدراك والتوقـ واختــاذ القـرار ،مبعــو الــا تركـ علـ عمليــة الــتعلم ذاهتـا
وليس عل نتائجها ]ال غول  :1117ص،[59ومن املالحظ زاد االهتما خالل العقـود االخـري ابملعلـم
وتنميــة مهارت ـ خاصــة بع ــد التطــورات العلميــة والتننولوجيــة م ــن جهة،وبعــد اج ـراء الدراســات والبح ــو
العديــد يف ميــدان الرتبي ــة وعلــم ال ــنفس مــن جه ــة اخرى،ســعيا لتحقي ـ او ــد ال ـرئيس م ــن الرتبيــة وه ــو
الوصول ابملتعلم اىل افضل مستوى من التعلم ومن ه ه الدراسات مـا ركـ علـ املـا املعلـم بنافـة جوانـ
ن ــرات الــتعلم وتبنيهــا يف عمليت ـ التعليميــة يف حجــر الدراســة واختيــار مــا هــو انس ـ منهــا للوصــول اىل
اهــدا درسـ  ،ويــرى الــبعض ان ــة ازمــة يف تــدريس املـواد االجتماعيــة يف املرحلــة االبتدائيــة فــاملالحظ ان
خرجيي املدارل االبتدائيـة ال ميلنـون الفهـم املناسـ لـبعض املفـاهيم االجتماعيـة الـي تلعـ دورا مهمـا يف
حياهتم م ل املواطنة والتعاون وامل ل العليا.....اخل،من هنا جاءت مشنلة البح فأرتئ الباح ان جيري
دراســت عل ـ معلم ــي امل ـواد االجتماعيــة ومعرف ــة م ــدى اس ــتيعاهبم لن ــرات ال ــتعلم وم ــدى اس ــت دامها يف
العمليــة التعليميــة ومينــن صــياغة مشــنلة البح ـ مبــا يلــي (مــا مــدى اســتيعاب معلمــي امل ـواد االجتماعيــة
لن رات التعلم ومدى تطبيقها من قبلهم يف العملية التعليمية).
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اهمية البحث والحاجة اليه:

الرتبية عم لية خل اجتماعي وُديد ثقايف مبا حتدث من تغيري يف ش صـية االفـراد ،ويف العالقـات الـي
ين مولا ويعيشون بواسطتها] ،سليمان  :1118ص ،[11-12ويف ضوء ذلـك تعـد الرتبيـة عمليـة توجيـ
و واع لطاقــات الفــرد ومنــوه واالرتقــاء هبــا اىل مســتوات افضــل،الن الوســيلة الــي هبــا يتحق ـ بقــاء اجملتمعــات
االنسانية واستمرارها بتعليم افراد اجملتم من اجليل اجلديد كيف يسـلنون يف املواقـف االجتماعيـة امل تلفـة
عل اسال مايتوقع منهم اجملتم ال ي ينشؤون في ]النجيحـي  :2984ص ،[23زاد علـ ذلـك فهـي
عمليــة تفاعــل مســتمر تتضــمن خمتلــف ان ـواع النشــاط املــؤثر يف الفــرد ،والــي تعمــل علـ توجيه ـ يف احليــا
الوجهة الي حتدد بواسطتها اسـالي معيشـت وتنيفـ مـ البيئـة الطبيعيـة واالجتماعيـة الـي يعـي فيهـا ،اذ
ان االنس ــان يع ــي يف جمتم ـ ـ يعت ـ ـ بعادات ـ ـ وتقالي ــده وقيم ـ ـ وان ه ـ ـ ا اجملتم ـ ـ حي ــىي يف بيئ ــة طبيعي ــة و ــا
خصائصـها املعروفــة ،فواجـ الرتبيــة ان تعمــل علـ تنميــة االنسـان وتطــويره والنشــف عـن قدراتـ وطاقاتـ
وامنا تـ وتوســي مداركـ مب تلــف الوســائل املتاحــة لنــي يــتمنن مــن اخـ دوره بشــنل اجيــاي وفعــال يف
اجملتمـ الـ ي ينتمــي اليـ ]احللــي  :2985ص،[3والتســتطي الرتبيــة حتقيـ اهــدافها اال مــن خــالل التعلــيم
بوصف امليدان القادر عل اجياد الش صية االنسانية املتعلمة واملعلمة ،وملا كان التعليم يهتم مبساعد الفرد
عل ـ التنيــف والتفاعــل م ـ ماحول ـ مــن مســتجدات ومتغ ـريات ،فقــد تطل ـ ذلــك التنيــف وعيــا كافيــا
لالحاطــة جبانـ مــن املـواد االجتماعيــة واملعــار  ،والتفنــري الســليم الســتيعاب مفــردات البيئـة االجتماعيــة
وادراك مافيها من عالقات أتثري وأتثر ]اوا ي :2943ص ،[77ل لك فالتعليم هو العملية الي هبا تنم
املعرفة واملهارات عند املتعلمن من قبل املعلمن ومن هنا ي داد ادراكنا التية دور املعلم واعداده يف حتقي
مفهــو الرتبيــة والتعلــيم ]ال يتــون ،[35 :1112ف ـاملعلم هــو االســال ال ـ ي ترتن ـ علي ـ العمليــة التعليميــة،
والرائد االجتماعي ال ي يعتمد علي اجملتم يف تنشئة ابنائ النشأ القوية ،وعلي تق تربية االجيال ،تربية
عقليــة ،وخلقيــة ،وجســمية ،وهــو القــادر علـ حتقيـ اهــدا التعلــيم ،وبـ لك يعــد املعلــم مصــدرا لالشــعاع
الفنـ ــري واحلضـ ــاري يف امت ـ ـ ]عبيـ ــد :2932ص  .[258ويتجل ـ ـ ذلـ ــك بفاعليـ ــة اك ـ ــر يف معلـ ــم امل ـ ـواد
االجتماعية ،اذ ان يهتم بدراسة العالقات االنسانية من خمتلف ابعادها مباضيها وحاضرها ،وان موضوعها
اليقتصر عل جمرد دراسة العالقات مب تلـف انواعهـا ومـن خمتلـف ابعادهـا بـل يتعـدى ذلـك اىل استقصـاء
ال رو الي من شألا تطوير تلـك العالقـات االنسـانية علـ حنـو يـؤدي اىل رفاهيـة اجملتمـ وتطوره،فـاملواد
االجتماعيــة تتصــل اتصــاال وثيقــا بواقـ احليــا ومــا فيهــا مــن ظـواهر خمتلفــة ،وجمــاالت متنوعــة تســاعد علـ
النمــو االجتمــاعي املنشــود]ســعاد :1116ص ،[17-29زاد عل ـ ذلــك ان تــدريس امل ـواد االجتماعيــة
يرمــي اىل حتقيـ اهــدا مهمــة فضــال عــن تنميــة اجلانـ املعــريف لــدى الطلبــة وتنميــة امليــول واالهتمامــات
املناسـبة لـديهم ،والسـيما مبـا يتعلـ مبشـنالت بيئــتهم وامـتهم ولنـنهم مـن تفسـري الوقـائ والصـراعات الــي
اصبحت ة من ات عصر احلاضر ال ي ازداد في التفاعل الدائم والفاعل بـن االنسـان وبيئتـ ومعلـم
املـ ـواد االجتماعي ــة كمعل ــم امل ـ ـواد الدراس ــية االخ ــرى ل ـ ـ دور مه ــم يف العملي ــة الرتبوي ــة ،اذ ان معل ــم امل ـ ـواد
االجتماعية الناجح يست د يف تدريس طـر واسـالي متنوعـة ويبـ ل جهـدا كبـريا لتـوفري افضـل ال ـرو
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للتعلم ،وتلمس امل صادر الي مينن ان يستفيد منها الطلبة يف تعلم املواد االجتماعية ،وحياول ج ب انتباه
الطلبــة وي ــري تفنــريهم ويراعــي ميــووم وعــاداهتم يف اطــار اهــدا امل ـواد االجتماعيــة ]اللقــاين :2936ص
 ،[211من هنا تنب اتية ه ه الدراسة من اتية املواد االجتماعية يف حيا االنسان حيـ ان تعلـم املـواد
االجتماعيــة حيتــاج اىل معلــم يســتند يف تعليمـ اىل ن ريــة تقــو علـ مبــادئ واســس صــحيحة لينــون قــادرا
عل تعليم املـواد االجتماعيـة بنفـاء سـعيا لتحقيـ االهـدا املرجـو ،اذ ان اسـالي التعلـيم تبـو وتسـتمد
مــن ن ــرات الــتعلم،فمن هنــا تــربز عالقــة وثيقــة بــن اســالي التــدريس الــي يتبعهــا املعلــم ون ــرات الــتعلم
حي الا تعنس تبين معلم املواد االجتماعية لن رية تعلم معينة سواء كان ذلك بوعي من ا ال ،وتطبيـ
تعلــيم امل ـواد االجتماعيــة بشــنل صــحيح يــنعنس اجيابيــا عل ـ اجيــاد جيــل قــادر عل ـ ربــط العلــم ابحليــا
وابلتايل است دام لتسهيل امور حيات اليوميـة واجيـاد حـل للمشـنالت الـي تواجهـ ،ومن خـالل مـا تقـد
فأن اتية البح احلايل تتجل فيما أييت:
 .2اتية الدور ال ي يؤدي معلم املواد االجتماعيـة وخاصـة مـاد التـاريخ بوصـف مربيـا يعمـل علـ توجيـ
التالمي ال ين سيتولون قياد اجملتم مستقبال.
 .1حماوالت النشف عن مدى استيعاب معلمي املواد االجتماعية لن رات التعلم.
 .7حماوالت النشف عن مدى توظيف معلم ماد التاريخ لن رات التعلم يف ممارساهتم التعليمية
 .6اتية تقو اداء املعلم اثناء اردمة بوصف ج ءا اساسيا يف عملية التطوير.
 .5ان نتائج قد تفيد املسؤولن عن برام االعداد ملعلم املراحل االبتدائية
 .4مينن ان يقد البح احلايل اضافة متواضعة اىل املنتبة العربية.
 .3عد وجود دراسة علمية حس علم الباح تتناول ه ا اجلان احليوي من العملية الرتبوية.
اهداف البحث:

يهد ه ا البح اىل استقصـاء مـدى اسـتيعاب معلمـي مـاد التـاريخ يف املرحلـة االبتدائيـة لن ـرات
الــتعلم ومعرفــة مــدى تطبــيقهم و ـ ه الن ــرات يف توصــيل مــادهتم الدراســية ،وابلتحديــد ســاجي يف ه ـ ه
الدراسة االجابة عن االسئلة االتية:
 .2ما مدى استيعاب معلمي ماد التاريخ يف املرحلة االبتدائية لن رات التعلمق
 .1ما مدى تطبي ن رات التعلم من قبل معلمي ماد التاريخ يف العملية التعليميةق
حدود البحث

كلهم من مالك مديريـة تربيـة

 .2اقتصرت عينة البح عل ستة معلمن ثالثة منهم ذكور وثال ا
كربالء.
 .1مت مالح ة املعلمن واملعلمات خالل الفصل الدراسي االول من العا الدراسي . 1126-1127
تحديد املصطلحات:

حدد الباح التعاريف االجرائية ملوضوع دراست اباليت:
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العدد10 :

.2
.1
.7
.6
.5

االس ــتيعاب/هو فه ــم امل ــاد او املوض ــوع دون احلاج ــة اىل ارجاع ـ اىل موق ــف اخ ــر ،علم ــا ان عملي ــة
االســتيعاب تعتمــد عل ـ القــدر عل ـ فهــم وتل ــي وتفســري املعلومــات الــي تعتــرب مراحــل اساســية
للتمنن من استيعاب املاد واملوضوع.
ن ــرات الــتعلم  /هــي حمــاوالت من مــة لتوليــد املعرفــة حــول الســلوك االنســاين وتن يمهــا وُميعهــا يف
اطــر مــن احلقــائ واملبــادئ والق ـوانن هبــد تفســري ال ــاهر الســلوكية والتنبــؤ هبــا وضــبطها وابلتــايل
توظيفها من قبل املعلم يف العملية التعليمية.
معلــم مــاد التــاريخ  /هــو املعلــم ال ـ ي يقــو بتــدريس مــاد التــاريخ يف املــدارل االبتدائيــة س ـواء كــان
خري معهد املعلمن او كلية الرتبية االساسية.
التطبي  /هو استعمال املعلومات اجملـرد وتطبيقهـا حبيـ مينـن ادراكهـا ادراكـا حسـيا وفهمهـا بصـور
صحيحة دون لبس او غموض وتوظيفها يف مواقف العملية التعليمية.
العمليــة التعليميــة  /اج ـراءات من مــة تســع اىل اجنــاز اهــدا ســلوكية حمــدد ،عل ان اتخ ـ بن ــر
االعتبــار ال ــر ااــيط ابلــدرل (الفي يقــي،حجم الصــف،طبيعة التالمي ،طبيعــة املــاد ) لنــي تــتمنن
من حتقي اهدا الدرل.
الفصل الثاني  /االطار النظري والدراسات السابقة
نظريات التعلم Learning Theory

امل دمة
مينن أن نؤكد دون تردد ،أن معرفة آليات التعلم و شروط املتنوعة ،تعترب أمرا ضرورا ابلنسبة للمعلم،
اذ البـد مــن حماولــة االسـتفاد العميقــة والدقيقــة مبجمـل املعطيــات العلميــة الـي وفرهتــا الدراســات واألحبــا
الس ــينولوجية عل ـ ارص ــوص ،و ال ــي اس ــتطاعت أن تفه ــم و تفس ــر العدي ـد م ــن اآللي ــات امل تلف ــة ال ــي
تتــدخل هبـ ا القــدر أو ذاك يف حــدو الــتعلم ،بــدون ه ـ ه املعرفــة املعمقــة مينــن أن تصــبح عمليــة التعلــيم
ضراب من التعسف املضر ابملتعلم حىت و إن سلمت النواا ،وأخلصت السرائر فنحن أما كائن حي طفال
كان أو مراهقا جنربه عل اجللول أمامنا لـمد زم نية حمدد و نل م ابالنتباه واملتابعة وامل ابر و تقبل أتثري
ابلطريقة الي نرى ألا مالئمة ل و سينون ذلك من قبيل التعنيف الرم ي إذا م ننن مستندين ،يف ذلك
كل ـ إىل تص ــورات واض ــحة ح ــول الس ــريورات التعليمي ــة ال ــي يس ــت دمها و يوظفه ــا امل ــتعلم يف م ــل ه ـ ه
الوضعيات.
ان فه ــم ن ــرات ع ــن كي ــف ي ــتعلم التلمي ـ ـ والق ــدر عل ـ ـ تطبي ـ ـ ه ـ ـ ه الن ــرات يف ت ــدريس امل ـ ـواد
االجتماعيــة هــي مــن املتطلبــات األوليــة لتــدريس فعــال وـ ه املـواد ،وقــد قــا عــدد كبــري مــن العلمــاء بدراســة
النمو العقلي وطبيعة التعلم بطر خمتلفة ،ونت عن ذلـك ن ـرات متنوعـة للـتعلم ،واملعلـم اجليـد هـو الـ ي
خيتار ما يناس تالم ت وطبيعة املاد الدراسية الي يقو بتدريسها ،فالفهم الصحيح لن رات الـتعلم هـو
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ال ي مينن املعلم من اختيار اسرتاتيجيات التدريس املناسبة واالك ر فعالية لتدريس تالم ت يف كل موقف
وظيفتهـا يف توليـد
تعليمي عل حده،وُدر االشار ان ن رات التعلم هي مب ابة ن رات وصفية تتل
املعرفة حـول الـتعلم ممـ ال ذلـك يف صـياغة املبـادى والقـوانن والنمـاذج العامـة الـي حتنـم السـلوك االنسـاين،
ومن ه ه الن رات مينن اشتقا اجراءات عملية ون رات توصيفية لتوظيف املبادى والقـوانن والنمـاذج
يف مواق ــف عملي ــة م ـل مواق ــف الت ــدريس وبـ ـرام تع ــديل الس ــلوك واملواق ــف العملي ــة يف العملي ــة التعليمي ــة
امل تلفة ،حي تودي ن رات التعلم ثال وظائف رئيسية تتم ل اباليت:
 .2هــي مب ابــة مــنه يـرتبط بنــوع معــن مــن املعرفــة ،فهــي طريقــة الجـراء البحـ حــول الــتعلم اللــا حتــدد
امل اهر الرئيسية للتعلم الي تستح البح والدراسة كما الـا توضـح لنـا مـا هـي املتغـريات (املسـتقلة
والتابعة) الي جي معاجلتها والطر املناسبة ل لك.
 .1هــي مب ابــة حمــاوالت لتل ــي كــم هائــل مــن املعلومــات املرتبطــة مبوضــوع الــتعلم يف عــدد حمــدد مــن
املبادئ والقوانن وذلك لتسهيل فهم عملية التعلم بشنل اوضح واد وتسهيل عملية است دا ه ه
املبادئ والقوانن يف مواقف العملية التعليمية.
 .7هــي مب ابــة حمــاوالت ابداعيــة لتفســري عمليــة الــتعلم وحتديــد طبيعتهــا ومتغرياهتــا فهــي ت ـ ود ابملبــادئ
والقوانن واحلقائ الي ُي عل اسئلة م ل ملاذا وكيف حيد التعلم ]ال غول :1117ص .[73
تص نف ن رات التعلم حس اجلان ال ي ترك الن ريـة عليـ ؛ ف مـا تركـ علـ اجلانـ املعـريف والبنيـة
املعرفية أو ترك عل اجلان السلوكي ل ا سو يقو الباح يف ه ا الفصل اىل التطر اىل ابرز ن رات
الــتعلم وخاصــة الــي وظفهــا من روهــا يف خدمــة التعلــيم املدرســي والــي مينــن ان نقســمها اىل حمــورين ااــور
االول الن ــرات الســلوكية وااــور ال ــاين هــي الن ــرات املعرفيــة وفيمــا يلــي شــر مــوج البــرز الن ــرات يف
ه ين ااورين:
احملور اال  /املدرسة السلوكيةBehaviorism School :
أسسـ ــها ثورنداي ــك( )Thorndike 1913وابفلـ ــو ( Pavlov 1927وس ـ ــننر Skinner (1974
والي ترتنـ علـ أن الـتعلم هـو تغـري يف السـلوك امللحـوظ والنـات عـن االسـتجاابت للم ـريات ارارجيـة يف
البيئة،وان أهم خصائ التعلم من املدخل السلوكي:
 حيد التعلم عند االستجابة الصحيحة الي تتب م ري معن. مينن التحق من حدو التعلم ابملالح ة احلسي للمتعلم عل فرتات زمني . يرك عل القياسات واملالح ات السلوكية. يست د مبدأ أن املتعلم صندو ما حيد ابلداخل غري معلو . يرك عل العالقة بن متغريات البيئية والسلوك. التعليم يعتمد عل است دا التع ي واملتابعة لسلوك املتعلم. السلوك يوج ابألغراض والغاات. يتم التحديد املسب للشروط الي حتق حدو السلوك ].محدي :1116ص [45579

العدد10 :

أ ال :ظرية اإل راط الكمسيك (اب لو )
تعترب أول الن رات السلوكية وأقدمها ،وه تدور حـول معرفـة كيـف أن سـلوكا معينـا حيـد عـاد ىف
أعقــاب حادثــة معينــة ميننـ أن حيــد ىف أعقــاب حادثــة أخــرى ال صــلة وــا بـ ومــن أهــم مفاهيمهــا امل ــري
واالستجابة] .جلجل :1111ص [91
الرطبي ات ال بوية لنظرية الرعلم الشر ي عند اب لو :
 -2تعتـرب عمليــة التعمــيم والتمييـ مــن العمليــات اوامــة الـي مينــن االســتفاد منهــا يف تفســري ك ــري مــن
م اهر التعلم االنساا.
 -1ضرور حصر مشتتات االنتباه يف غرفة الدراسة.
 -7ضرور ربط تعلم التالمي بدوافعهم من جهة وتع ي العمـل التعليمـي مـن جهـة أخـرى وذلـك الن
ابفلو يرى أن االشرتاط ال حيد اإل أذا اقرتن امل ري الشرطي ابمل ري غري الشرطي ال ي يعمل كمع ز.
 -6أن ُـارب ابفلـو م تنـن تصــل إىل النتـائ املتوقعـة منهـا اإل يف احلــاالت الـي كـان النلـ فيهــا
جائعــا ويقــو ابلســلوك وهـ ا القــول نفسـ ينطبـ عل ـ عمليــة الــتعلم يف املدرســة والــي يســتل قيــا املــتعلم
ابلسلوك ولن يقو ب أال حتت أتثري داف حقيق قد ينون االجناز أو املناقشة أو إشباع امليول.
 -5مينن االستفاد مـن أفنـار ابفلـو عنـد انطفـاء االسـتجابة يف إبطـال العـادات السـيئة والسـلوكية
غري املرغوبة الي ت هر عند التالمي إثناء القراء أو النتابة أو غري ذلك.
 -4تنوين ما يسم ابإلشـراط املضـاد أي العمـل علـ تنـوين اسـتجابة شـرطية جديـد مرغوبـة فيهـا
تنون منسجمة م االستجابة الي نشأت أصال بواسطة امل ري الشرطي ]عاقل :2983ص .[67
ويضيف حممد القضا وحممد الرتتورى ()1114
 .2للتغل عل خماو االختبارات لدى الطلبة عليك كمعلم إتباع ما يلي:
أ -القيا ببناء مواقف اختباري غري مهدده ال توض وا عالمات.
ب -وضـ اختبــارات مــن النــوع الـ ي يســاعد الطلبــة يف اإلجابــة عليـ ابلشــنل الصــحيح لبنــاء ال قــة
عندهم
ت -أعط اختبارات قصري بدال من الطويلة.
ث -اجعل الطلبة حيصلون عل أعل ما ميننهم من العالمات من خالل االختبارات القصري .
 .1إذا كان لديك طال خيا من التحد أما اآلخرين يف الصف اجعل يقـرأ تقريـرا مـا أمامـك
أوال مث أمـا جمموعـة صـغري مـن الطلبـة حيـبهم وهـو جـالس مث أمـا نفـس اجملموعـة واقفـا ،مث يقـرأ
التقريــر مــن خــالل مل ـ معــد مســبقا ،مث اجعل ـ يقــد التقريــر إىل الصــف لكمل ـ ]القضــا
:1114ص .[92
اث يا :ظرية الرعلم ابحملا لة امط (ثر داي )
يعترب ثورندايك من ابرز علماء النفس ال ين مي لون االُـاه السـلوكي يف تفسـري الـتعلم وقـد فسـر الـتعلم
عل أسال حدو ارتباطات بن امل ريات واالستجاابت ويرى أن أك ر أشنال التعلم ليـ ا عنـد اإلنسـان
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واحليـ ـوان علـ ـ ح ــد س ـ ـواء ه ــو ال ــتعلم ع ــن طريـ ـ اااول ــة وارط ــأ أو ال ــتعلم ابالختي ــار والـ ـربط ]س ــليمان
:1118ص .[41
الرطبي ات ال بوية للنظرية:
 -2حتديد الروابط بن امل ريات واالستجاابت الي تتطل التنوين أو التقوية أو االضعا .
 -1حتديد ال رو الي تؤدي إىل الرضا أو الضي عند التالمي .
 -7است دا الرضا أو الضي يف التحنم يف سلوك التالمي .
 -6رك ثورنـدايك علـ الـتعلم القـائم علـ األداء ألنـ أك ـر فاعليـة يف النمـو الرتبـوي للفـرد مـن الـتعلم
القائم عل اإللقاء.
 -5رك ـ ك ـ لك عل ـ ضــرور التــدرج يف الــتعلم مــن الســهل إىل الصــع ومــن الوحــدات البســيطة إىل
األك ر تعقيدا.
 -4إعطاء الفرص النافية للمتعلم يف شنل ممارسة اااولة وارطـأ ليـتمنن مـن حتقيـ الـتعلم وخاصـة
تعلم املهارات احلركية] .منسي :1111ص [95
ظيفة املعلم ىف الصف ق ه ا املنظور:
من خـالل ن ريـة ثورنـدايك ىف الـتعلم ابااولـة وارطـأ مينـن تل ـي مهمـة املعلـم ىف الصـف الدراسـ
ابلنقاط التالية
 تقسيم موضوع التعلم إىل عناصره األولية. حتديد امل ريات املالئمة لنل عنصر ترتي منو ت وعناصر موضوع التعلم حس تدرجيها. تقد املنو ت والعناصر بطريقة تسمح حبدو االستجابة الصحيحة. منافأ االستجاابت الصحيحة ابست دا أسالي مرغوبة لدى الطلبة. تشجي تنرار االستجاابت الصحيحة م اتباعها مبنافأ ]املقايضة :1111ص .[79اثلثا :النظرية السلوكية اإلجرائية (سكنر)
وهي االُاه األك ـر انتشـارا وبـروزا مـن االُاهـات اجلديـد يف السـلوكية ،حيـ اهـتم بـورول فريـدريك
سننر بدراسة السلوك احليواين من بداية نشاط العلمي ،واسـت د يف ذلـك الطريقـة املوضـوعية ،وتوصـل
إىل إدخــال تقنيــات جديــد يف املواقــف التجريبيــة الــي كــان عل ـ احلي ـوان أن يتعامــل معهــا ،ومــا لب ـ أن
عدوا لتستجي أك ر لل صائ العضوية لالنسان]عيسوي:1111ص [58
الرطبي ات ال بوية لنظرية سكنر
يرج الفضل يف انتشار إجرائية سننر إىل ربطها مبجـاالت حيويـة ،كالرتبيـة والتعلـيم والصـحة النفسـية
والصناعة  .فقد عمل سننر عل تطبي التعليم املربم ابست دا التقنية احلدي ة ومعاجلة األمراض العصبية
فنـر سـننر عـن التعلـيم املـربم يف وضـ تالميـ
اعتمـادا علـ االسـتجاابت اإلجرائيـة والتع يـ  ،وتـتل
الصف أما فرص متنافئة واالنتقال هبم من موضوعات معروفة إىل أخرى جمهولة .ووجد أن الوسيلة الـي
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حتقـ ه ـ ا اوــد هــي جهــاز التعلــيم؛ حي ـ أن ـ يــوفر للتلمي ـ مــا يــوفره الصــندو للفــأر أو احلمامــة مــن
خالل تغ يت برب م حيتوي عل درول قدمية وجديـد  .ومـا علـ التلميـ يف هـ ا املوقـف إال أن يضـغط
علـ زر معــن كــي ت هــر املــاد التعليميــة(لارين ،مجــل ،أســئلة )...علـ الشاشــة .مث يطلـ منـ حلهــا أو
اإلجابــة عليهــا ،وليتعر عل ـ مــا إذا كانــت نتيجــة عمل ـ صــحيحة أ خاطئــة علي ـ أن يضــغط عل ـ ال ـ ر
امل ص ل لك .ويعترب اتفا اإلجابة الي ت هر عل شاشة جهاز التعليم وإجابة التلمي مب ابـة التع يـ .
بينما ينون عد االتفـا بينهمـا فرصـة لتعـر التلميـ علـ خطئـ وتفاديـ يف اااولـة ال انيـة ،ويف التعلـيم
املربم بطريقة كرال التمرينات التقليدية الـي تعـرض املسـائل والتمـارين واألحـاجي وغريهـا مـن املشـنالت
الدراســية علـ الصــفحة األوىل مــن كــل ورقــة مــن أورا النـرال ،وتقــد حلووــا علـ الصــفحة ال انيــة مــن
نفس الورقة .فاالختال بن الطريقتن ال يتعدى التقنية املست دمة يف كل منهما] .سليمان :1118ص
[52
احملور الثا  /املدرسة املعر ية:
تق ــو التج ــارب لن ــرات ال ــتعلم املع ــريف علـ ـ اس ــت دا ص ــيج لل ــتعلم أك ــر تعقي ــدا تعتم ــد علـ ـ دور
العمليـات العقليـة املعرفيــة يف الـتعلم ،ويقــو هـ ا االُــاه علـ االهتمــا ابلعمليـات املعرفيــة الداخليـة ،م ــل:
االنتبــاه والفهــم وال ـ اكر واالســتقبال ومعاجلــة وُهي ـ املعلومــات ،كمــا أن ـ يهــتم أيضــا ابلعمليــات العقليــة
املعرفيـة والبنيــة املعرفيــة وخصائصــها مـن حيـ التمــاي والتن ــيم والـرتابط والتنامــل والنــم والنيــف وال بــات
النسيب ،كما أن يهتم ابالسرتاتيجيات املعرفية ابعتبارها ترتبط إىل حد كبري ابلبنية املعرفية من حية أخرى
والي من خالوا حيد ما يلي:
 -2االنتباه االنتقائي للمعلومات الي تستقبل.
 -1التفسري االنتقائي للمعلومات الي تستقبل.
 -7إعمال التفنري وإعاد صياغة املعلومة وبناء تراكي معرفية جديد .
 -6خت ين ه ه الرتاكي يف ال اكر واالحتفاظ هبا حلن احلاجة إليها.
 -5اسـرتجاع أو اسـتعاد املعلومـات الســاب خت ينهـا مبـا يـتالء مـ طبيعـة املوقـف أو االسـت ار ]محــدي
:1116ص .[48
ا ال /مدرسة اجلشطالر"الرعلم ابالسربصار"
األسس العامة ملدرسة اجلشطالت:
 .2الطبيعة النلية لعمليـة اإلدراك :يقصـد ابإلدراك  Perceptionالعمليـة العقليـة الـي تـتم هبـا معرفتنـا
للعام ارارجي عن طري املنبهات احلسية .فاإلدراك يعين إضفاء معو وداللة عل ما تنقل إلينا حواسنا و
أحاسيسنا.
 .1إدراكنا يتم للنليـات  :Gestaltsحيـ أكـد علمـاء اجلشـطالت أن إدراك األشـياء أو املوضـوعات
ينتب للشـيء املـدرك
ارارجية ي هر من خالل الصور النلية الي يدرك هبا الفرد ه ه األشياء .فالش
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كوحــد واحــد وه ـ ه مــا تســم ابلصــور النليــة  Configurationأو الشــنل أو الصــيغة  Formوالــي
تعين نفس النلمة األملانية (جشطالت  ].)Gestaltsعاقل :2983ص [74
تفسري الرعلم ابالسربصار:
يشــر كــوهلر كيفيــة ال ـتعلم لن ـ عنــدما تنــون عناصــر املوقــف واضــحة للنــائن احلــي ف ن ـ يــتعلم حــل
مشنلت عن طري إعاد ترتي عناصر املوقف حبي يسمح ه ا إبجياد عالقات جديد بينهـا تـؤدي إىل
احل ــل الص ــحيح،فالتعلم ابالستبص ــار يق ــو علـ ـ الفه ــم واإلدراك النل ــي للعالق ــات القائم ــة ب ــن عناص ــر
املوقف؛ويتضح من ذلك أن الوصول إىل احلل ال حيد هنا عـن طريـ ُميـ عناصـر املوقـف بعضـها إىل
بعض (كما يرى السـلوكيون) .وإمنـا عـن طريـ تن يمهـا حبيـ تتضـح العالقـات بينها،وعندئـ فقـط مينـن
الوصول إىل احلل ،فتن يم اجملـال اإلدراكـي عنصـر أساسـي يف الـتعلم ابالستبصـار ،فأصـحاب ن ريـة الـتعلم
ابالستبصار(اجلشــطالت) يفس ــرون ح ــدو عملي ــة الــتعلم ع ــل أس ــال أل ــا عمليــة إع ــاد تن ــيم للمج ــال
اإلدراكي ال ي يوجد في النائن احلي ،واالستبصار يقصد ب إدراك العالقة بطريقـة سـريعة حا ـة؛ وهـ ه
العملية ليست مطلقة احلدو إمنا تتأثر بعوامل ك ري منها :النض اجلسمي والنض العقلي وتن يم اجملال
قبـل الـتعلم
واررب  ،فالتعلم يعين أن العناصر املوجود يف البيئة والي ليس وا قيمة أو معو لـدى الشـ
أصبحت ذات معو وداللة]املعايطة :1111ص .[91
الرطبي الات ال بوية لنظرية اجلشرالر:
 -2اســت ار دافـ الفضــول وحـ االســتطالع لــدى املــتعلم فحــل املشــنلة الــي يقـ فيهــا التلميـ
ينــون دافعــا لـ  ،ومــن هنــا فـ ن إزالــة الغمــوض أو خفضـ مينــن الن ــر إليـ علـ أنـ منــاف لفنــر التع يـ
ل ــدى الس ــلوكين وم ـ أن التع ي ـ ل ــدى الس ــلوكين خ ــارجي يعتم ــد عل ـ املناف ــأ ارارجي ــة ،ف ـ ن خف ــض
الغموض أو إزالت واستعاد التوازن املعريف [ أي الوصول حلل املشـنالت مينـن أن ينـون مب ابـة منافـأ
داخلية،ومينن للمعلم إشباع داف الفضول وح االستطالع لدى املتعلم عن طري ترتي مواقـف الـتعلم
مبا حيق ه ه الغاية.
 -1يصف اجلشتالتيون الفصل الدراسي لن نوع من العالقة بن املعلم والتلمي تقو علـ األخـ
والعطــاء فــاملعلم يســاعد التلميـ علـ اكتشــا ورؤيــة العالقــات وتن ــيم ارـربات يف أمنــاط ذات معــو مـ
تقسيم املقرر الدراسي إىل وحدات ترتبط ببعضها مبفهو عا .
 -7إن التعلم ابالستبصار هو اإلدراك الفجـائي للعالقـات بـن عناصـر املوقـف ف نـ يتضـمن دون
أدا شك عمليات عقلية أساسية ميارسها التلمي يف مواقف التعلم ،وهي عمليات الفهم والتفنري وإدراك
العالقات.
 -6جيـ أن ينــون أتكيــد املعلــم األساسـي علـ الطريقــة الصــحيحة لإلجابـة ولــيس علـ اإلجابــة
الصــحيحة يف حــد ذاهتــا ،وذلـك لتنميــة الفهــم واالستبصــار ابلقواعــد واملبــادئ املسـؤولة عــن احلــل ممــا ي يــد
فرص انتقاوا إىل مشنالت أخرى.
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 -5التأكي ــد علـ ـ املع ــو والفه ــم ،فيجـ ـ رب ــط األجـ ـ اء دائم ــا ابلن ــل فتنتسـ ـ املغـ ـ ى ،فمـ ـ ال
تنتس األ اء واألحدا التارخيية أكرب مغ ى وـا عنـد ربطهـا ابألحـدا اجلاريـة أو بشـيء أو بشـ
ها ابلنسبة للطال .
 -4إظهار املعلم البنية الداخلية للماد املتعلمة واجلوان األساسية وا حبي حيق الربوز اإلدراكي
وا ابملقارنة ابجلوان اوامشية فيها ،م توضيح أوج الشب بن املـاد املتعلمـة احلاليـة ومـا سـب أن تعلمـ
الطال مما يساعد عل إدراكها بشنل جيد.
 -3تن يم ماد التعلم يف منط قابل لإلدراك م االست دا الفعال لل رب السـابقة ،وإظهـار كيـف
تتالء األج اء يف النمط كنل.
 -8تدري التالمي عل ع ل أنفسهم إدراكيا عن العناصر واملواد وال رو املوقفيـة الـي تتـداخل
م ما حياولون حل من املشنالت]القضا :1114ص .[34
اث يا  /ظرية الرعلم ال ائم عل املع (دا يد أ ز ب
Advancement
يق ــرت أوزوب ــل وفق ــا لن ريت ـ ـ إس ـ ـرتاتيجية معين ــة تس ــت د م ــن م ار ــرب املتق ــد
 Experience Organizersوهو كمـا يـرى"أوزوبـل"مقدمـة شـاملة لهيديـة تقـد للمـتعلم قبـل تعلـم املعرفـة
اجلديد وتنون عل مستوى من التجريد والعمومية والشمول وبعبـارات مألوفـة لـدى املـتعلم .حبيـ تيسـر
احتـواء املــاد اجلديــد يف البنيــة املعرفيــة للمــتعلم عــن طريـ الـربط بــن األفنــار اجلديــد املـراد تعلمهــا وبــن
األفنار املوجود يف البنية املعرفية للمتعلم ،وتنقسم املن مات املتقدمة إىل منطن:
 – 2املن مـات املتقدمـة الشـارحة  :Explanative Advanced Organizersويسـت د هـ ا الـنمط
حيـ تنــون املــاد املـراد تعلمهــا جديــد لامــا وغــري مألوفــة للمــتعلم حيـ تـ ود املــتعلم ببنــاء تصــوري عــن
موضوع التعلم حبي مينن ربط بتفاصيل ذلك املوضوع.
 – 1املن مـات املتقدمـة املقارنـة  :Comparative Advanced Organizersويسـت د هـ ا الـنمط
حي تنون املاد موضوع التعلم مألوفة للمتعلم ومن خصائ ه ا النمط من املن مات املتقدمة أن :
 يساعد املتعلم عل إجياد تنامل بن املفاهيم اجلديد واملفاهيم املوجود يف بنيت املعرفية. يس ــاعد امل ــتعلم علـ ـ التمييـ ـ ب ــن األفن ــار اجلدي ــد واألفن ــار املوج ــود يف بنيتـ ـ املعرفي ــة]العبي ــدي:1116ص [38
الرطبي ات ال بوية لنظرية أ ز ب :
مــن خــالل اســتقراء ن ريــة \[أوزوبــل يتضــح لنــا أن الــتعلم ذا املعــو يؤكــد علـ دور العمليــات املعرفيــة
كالفهم واإلدراك واالستدالل يف التعلم.
كمــا أن الــتعلم يف ه ـ ه الن ريــة يهــتم ابلــدور احليــوي للمن مــات املتقدمــة الــي تســهم يف إدراك وليي ـ
األفنار املوجود يف املاد اجلديد  ،وبناء عالقة ذات معو بن ه ه األفنار وتلك املوجود لدى املتعلم.
(David Ausubel
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كما أن من أسـس الن ريـة املسـاتة يف انتقـال أثـر الـتعلم وهـو أحـد أهـدا الـتعلم الرئيسـة ،وهنـا يـرى
\[أوزوبــل أن هــد الــتعلم املدرســي هــو مســاعد املــتعلم عل ـ اكتســاب املعلومــات واالحتفــاظ هبــا ،مث
نقلها إىل املواقف التعليمية اجلديد  ،فضال عن أتيتها التطبيقية يف جماالت التعلم املدرسـي األخـرى ،كمـا
أن ن ريــة \[أوزوبــل تُعــو لســالي معاجلــة املــتعلم للمعلومــات املقدمــة ل ـ يف املــاد التعليميــة ].محــدي
:1116ص [99
اثلثا  /ظرية معاجلة املعلومات:
تعــو ن ريــة معاجلــة املعلومــات يف حب ـ وتوضــيح ارط ـوات الــي يســلنها األف ـراد يف مج ـ املعلومــات
وتن يمها وت كرها ،وتعترب ال اكر مرك ا جلمي العمليات واألنشطة املعرفية للفرد ،وهي من أهـم العلميـات
املعرفية وأك رها أتثريا عل ن ـا ُهيـ ومعاجلـة املعلومـات واالحتفـاظ هبـا ،واسـت دامها يف كافـة األنشـطة
الالحقــة الــي تتطل ـ اســرتجاع املعلومــات امل نــة يف ال ـ اكر واالســتفاد منهــا يف أداء تلــك األنشــطة أا
كانت طبيعتها .ابإلضافة إىل أن مجي العلميات املعرفية األخرى كـاإلدراك ،واالنتبـاه ،والتفنـري ،واإلبـداع
وغريهــا مــن العمليــات األخــرى تتــأثر ابل ـ اكر عل ـ ضــوء خم ولــا املعــريف]ســليمان :1118ص  ،[86هتــتم
ن ريــة معاجلــة املعلومــات بــنمط التفنــري البشــري علـ غـرار منــوذج احلاســوب احلــدي مــن حيـ ألـا تركـ
اهتمامها عل املدخالت ،وطريقة االخت ان ،وطريقة االسرتجاع.
منوذج معاجلة املعلومات
 -2االستقبال ( :)Receivingويتم ل يف عمليات تسلم املنبهات احلسية املرتبطة ابلعام ارارجي
من خالل احلوال ارمسة.
 -1الرتمي ـ ( :)Encodingهــي عمليــة إعطــاء مع ــاين ذات مــدلول مع ـن للمــدخالت احلس ــية يف
ال اكر .
 -7الت ـ ـ ين أو األحتفـ ــاظ ( :)Storageويشـ ــري إىل عمليـ ــة االحتفـ ــاظ ابملعلومـ ــات يف ال ـ ـ اكر ،
وخيتلف ه ا املفهو ابختال خصائ ال اكر ومستوى التنشيط ال ي حيد في .
 -6االسـ ــرتجاع أو الت ـ ـ كر ( :)Retrievalوتتم ـ ــل يف ممارسـ ــة اسـ ــتدعاء أو اسـ ــرتجاع املعلومـ ــات
وارربات السابقة الي مت ترمي ها وخت ينها يف ال اكر الدائمة ].القضا :1114ص [86
الرطبي ات ال بوية لنظرية معاجلة املعلومات:
 -2ال ــتعلم املب ــين عل ـ املع ــو ي ــدو  :وو ـ ا جي ـ رب ــط م ــا يتعلم ـ الطال ـ خبربات ـ الس ــابقة وان لي ــل
املعلومــات اجلديــد إىل األمــور احلســية الــي يــدركها الطالـ وان تـربط ابلواقـ وان تســت د فيهــا النمــاذج
احلقيقية األشياء أو اجملسد وا.
 -1التعليم املبين عل عرض املفاهيم األساسـية لنـل درل يف بدايتـ  :ويسـتفاد ذلـك يف حتضـري املـواد
الدراسية وعرض أهم ارطوات و أهدا الدرل ووسائل تنفي ها ورسم خطة متناملة للوصول إىل املعرفة
املطلوبة.
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العدد10 :

 -7االعتماد عل التنرار اللف ي للماد املتعلمة وخاصة يف املراحـل األوىل مـن التعلـيم إذا الطفـل يف
حاجــة إىل تنـرار ــاع األلفــاظ وكـ لك فيعــرض املفــاهيم اجلديــد علـ الفــرد والــي ألول مــر يســمعها أو
يت يلها جي إعاد ذلك مرارا حىت تنتمل الصور لدى املتلقي
 -6االهتما ابلتداخل ال ي قـد ينـت مـن وجـود م ـريات تشـوي الـتعلم اجلديـد ووـ ا علـ املعلـم
أن يقلل من أدوات التشوي أو اإلاثر الي ال عالقة وا ابلدرل كما ان عل املدرل عد احلدي أمـا
الطال لمور مؤثر تشغل فنر الطال عن املاد الدراسية املراد عرضها.
 -5االهتم ـ ــا بنش ـ ــاط امل ـ ــتعلم فنلم ـ ــا ك ـ ــان جه ـ ــد امل ـ ــتعلم كبـ ـ ـريا يف اس ـ ــتيعاب املعلوم ـ ــات اجلدي ـ ــد
واست الص التعميمات وتنوين املفاهيم كلما كان مستوى املعاجلة كبري وب لك ينون اسرتج املعلومات
الحقا ايسر.
 -4االهتمــا بتن ــيم املعلومــات بشــنل يســاعد عل ـ التـ كر .ان حمــاوالت حفــظ األشــياء أو ت ـ كرها
جي ـ ان يس ــب ذل ــك عملي ــة تن ــيم و ـ ا احلف ــظ س ـواء ابلتج ئ ــة أو الرتمي ـ أو لي وس ــيلة تس ــاعد علـ ـ
ت كرها.
 -3تن يم شـر املـاد التعليميـة بشـنل تطـر فيـ األسـئلة (املناقشـة) يف بدايـة الـدرل وخـالل الـدرل
ويف لاية الدرل ].القضا :1114ص [96
رابعا  /ظرية ر برت جا ييه 'Robert Gagne
عند الت طيط لتدريس موضوع مـا وفقـا لن ريـة جانييـ ف نـ يـتم حتليـل املوضـوع املـراد تعليمـ إىل مهـا
متدرجة من املرك للبسيط وفقا لتن يم هرمي قمت أك ر املهـا تركيبـا وقاعدتـ أك رهـا بسـاطة ،وعنـد كـل
مستوى من مستوات التن يم اورمي حيدد األداء املتوق من املتعلم يف صور سلوك مستهد ،وعند تنفي
الدرل يتم البدء بقاعد اور أي أك ر املهـا بسـاطة وتعليمهـا للمـتعلم وعنـدما يسـتوع املـتعلم املسـتوى
األك ر بساطة ينتقل للمستوى األرق تركيبا وهو ما يسمي "جانيي "االنتقال الرأسي للتعلم.
وهنـ ا يــرى جانييـ اســت دا األســلوب التحليلــي يف تن ــيم ااتــوى وختطــيط الــدرل حيـ يبــدأ مــن
املرك ـ وينتهــي ابلبســيط ،بينمــا يقــرت األســلوب الرتكيــيب يف تنفي ـ الــدرل حي ـ يوصــي بتــدريس أبســط
املها مث التدرج حىت الوصول إىل األك ر تركيبا وهو املهمة الرئيسية ]العيسوي :1114ص .[39
امسا  /ظرية جري م .س .بر ر
يفرتض برونر أن كل فرد مينن تعليم أي موضوع يف أي عمـر وأنـ ينبغـي إثـراء البيئـة اايطـة بـ حـىت
مينــن تنميــة واســت مار طاقــة الفــرد إىل أقصـ مــدى ممنــن حيـ ينمــو تفنــري الفــرد مــن خــالل تفاعلـ مـ
بيئتـ  .وإن كــل إنســان لـ تصــور خــاص لرؤيــة العــام مــن حولـ وتفســري هـ ه الرؤيــة لنفسـ  ،واملعلــم إذا فهــم
طريقة املتعلم يف تصور عامل ف ن يسـتطي تعليمـ أي موضـوع،ويعطي برونـر للمـتعلم دورا نشـطا يف تطـوير
املعلومات ويرى أن املتعلم ينبغي أن ينون قادرا عل صياغة مشنالت والبح عن حلول بديلة بدال من
Gerome. S. Bruner
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البح عن إجابة واحد فقط؛ فهو يهتم ابلطريقة الش صية الي ينمي كـل فـرد مـن خالوـا مفهومـ عـن
نفسـ وعــن عامل  ،لـ لك فهــو يهــتم ابلــتعلم ابالكتشــا ويعرفـ لنـ إعــاد تن ــيم وحتويــل البيــا ت واألدلــة
ليصل إىل ما وراء ه ه البيا ت واملعلومات املتاحة فينتشف بيا ت أو معلومات جديد ابلنسبة للمتعلم
]عريف :1111ص .[16
فاوــد مــن التعلــيم عنــد برونــر هــو نقــل املعرفــة إىل املــتعلم وأيضــا تنميــة اُــاه إجيــاي حنــو الــتعلم لديـ ،
وتنميــة مهــارات االستقصــاء واالكتشــا لــدى املــتعلم مبــا يتــيح ل ـ التفاعــل إبجيابيــة م ـ بيئت ـ االجتماعيــة
والفي يقية ويهيئ للنمو العقلي]املعايطة :1111ص .[81
عملية الرعليم عند بر ر:
يهتم برونر مبهارات االستقصاء أك ر من االهتما ابحلقـائ حيـ يـرى أن املـتعلم إذا فهـم بنيـة املعرفـة
فه ا الفهم يتيح لـ التقـد معتمـدا علـ نفسـ  ،وبـ لك فهـو يعتمـد علـ طريقـة االكتشـا يف التـدريس.
وطريق ــة االكتش ــا فيه ــا ع ــد ط ــر فرعي ــة ،منه ــا :الطريق ــة االس ــتقرائية – طريق ــة ح ــل املش ــنالت –
االكتشـ ــا املوج ـ ـ – االكتشـ ــا احلـ ــر – االكتشـ ــا املفتـ ــو – االكتشـ ــا اإلرشـ ــادي ]ابـ ــو حـ ــوي
:1111ص .[91
الدراسات السابقة:

دراسة ()2000،Semple
كانــت حتمــل عنـوان ن ــرات الــتعلم واتثريهــا يف تطــوير واســت دا تننولوجيــا التعلــيم والــي هــدفت اىل
معرفة التطور املهين ل الثة معلمن مت اشراكهم يف ورشة عمل وظفت ن رات التعلم من خالل تننولوجيـا
التعليم،واتثريهــا عل ـ ممارســات املعلمــن يف غرفــة الصــف ،وبعــد حتليــل البيــا ت توصــلت اىل ان خ ـربات
املعلمن كمتعلمن شجعتهم عل تع ي فر العمل ومناقشة طبيعة الـتعلم مـ طالهبـم،وان ُديـد املعلمـن
يف املمارسات التعليمية اُ اىل االهتما بت ويد طالهبم ابملنحو البائي من خالل است دا برام متعدد
الوسـائل ســاعدت علـ ت ويــدهم بفـرص الــتعلم القــائم علـ االستنشـا اثنــاء التــدريس يف غرفــة الصــف،
واظهر املعلمون بعد املشاركة يف ورشة العمل الم حباجة اىل التـ ود ابلتـدري بشـنل اك ـر لتنفيـ الـرب م
القائم عل املنح البنائي بشنل جح ،وان است دا تننولوجيا التعليم كتطبي لن رات تعلم حمدد مهم
للهد اادد ،وعد وجود منح افضل من االخر وال يوجد منح متوسط من املمنن تطبيق ابفضلية
عن االخر او ملصلحة او غرض معن.
دراسة ()2000،koutselini&persianis
كانــت بعن ـوان الن ريــة والتطبي ـ يف تربيــة املعلمــن الــي اجريــت يف جامعــة قربص،وهــدفت اىل مقارنــة
ن رية الطال املعلم يف التعليم م التطبي يف التعليم احلقيقي فقد حاولت البح يف العوامل الي تنمـن
وراء التعارض ال ي ظهر بن ن رية الطال املعلم م التطبي وتفسريه ،واست د الباح املنح النوعي
يف مج ـ البيــا ت مــن خــالل املقــابالت والتســجيالت املرئيــة للحص ـ الصــفية وــؤالء الطــالب املعلمــن،
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واشــارت نتــائ الدراســة اىل ان من ــور الطــالب املعلمــن لـربام تربيــة املعلمــن تغــري يف الســنة االخــري مــن
دراســتهم حنــو من ــور البنائيــة يف التعلــيم ،ولنــن ه ـ ا املن ــور م ينف ـ اثنــاء تعلــيمهم الفعلــي يف املدرس ــة،
واظهـرت ايضـا ان هنــاك بعـض االخطــأ املفاهيميـة حــول التعلـيم وان هـ ه االخطـاء املفاهيميــة مـن العوامــل
الرئيســية الــي اوجــد ت عــد التطــاب مــا بــن ن ريــة الطــالب املعلمــن عــن التعلــيم وممارســتهم الفعليــة يف
التعليم.
دراسة ()2001،Chan
هــدفت اىل التاكــد م ــن صــد قيــال الن ــرات الش صــية املتعلقــة ابل ــتعلم والتعلــيم يف هونــج كون ــج،
وتنونت عينة الدراسة من  785طالبا منهم  147من اال ممـن شـاركوا يف مسـا تربـوي ملـد سـنتن،
است د الباح ادا جلم البيـا ت منونـة مـن اسـتبانة حتتـوي علـ ثالثـن فقـر وزعـت يف اُـاهن وتـا
مفــاهيم التقليديــة والبنائيــة ’ وكانــت  28فقــر لقيــال مفهــو التقليديــة مــن خــالل املعتقــدات حــول الــتعلم
والتعلـيم الــي ت هــر يف التقليديــة ،وطريقــة نقـل املعرفــة ’ امــا الفقـرات الــي تنشـف عــن منحـ البنائيــة فقــد
تنونت من  21فقر من خالل النشف عن معتقدات االفراد حول التعلم والتعلـيم مـن هـ ا املن ور،بعـد
حتليل النتائ توصل الباح اىل ان الطالب املعلمن اُهوا اىل عد املوافقة علـ مفـاهيم التقليديـة حـول
التعلم والتعليم واعتقدوا ان التعلم من االفضل ان يبو من خالل ارربات ال اتية للفرد واستنت ايضا ان ال
فرو ذات داللة تع ى للعمر او اجلنس يف الن رات الش صية حول التعلم والتعليم.
دراسة ()2003،Sweeny
هــدفت الدراســة اىل النشــف عنــة ربــط العالقــة بــن الن ــرات الش صــية عــن التعلــيم واملمارســات
الفعلية ملعلم كيمياء مبتـدئ بـدأ التعلـيم يف املرحلـة ال انويـة يف احـدى مـدارل فلوريـدا يف الـوالات املتحـد
االمرينية ،حي كان ه ا املعلم ميتلك ن رات ش صـية عـن التعلـيم وعنـدما بـدأ يف التعلـيم الفعلـي ملـاد
النيمياء اتبع الباح للنشـف عـن كيفيـة تنـون العالقـة بـن ن ـرات املعلـم املبتـدئ الش صـية والتعلـيم
الفعلي ،وحاول الباحـ االجابـة علـ السـؤالن التـالين :مـا العالقـة بـن الن ـرات الش صـية عـن التعلـيم
ملعلـم النيميـاء املبتـدئ يف املرحلـة ال انويـة وممارسـات الفعليـةق وهـل طريقـة البحـ سـببت ايـة تعــديالت يف
الن رات الش صية للمعلمقاتب الباح املعلم خالل الفصل االول من مرحلة تعليمية ،وبعد اربعة اشهر
زوده مبقاالت واحبا عن طرائ تدريس وما خبـ ذلـك مـن ادب تربـوي ومـن مث قـا مبشـاهد ممارسـات
ه ـ ا املعلــم داخــل غرفــة الصــف وبعــد حنليــل ه ـ ه املشــاهدات وجــد الباح ـ ان املعلــم بــدأبتطبي ن رات ـ
الش صية يف ممارسات الفعلية اال ان ومن خالل الواقـ بـدا مشوشـا ومضـطراب يف بدايـة الفصـل االول مـن
التعليم ،وبعد اربعة اشهر من اطالع عل ما زود ب من مقاالت وادب ساب بدأ بتعديل ه ه الن رات
الــي ميتلنهــا اىل ن ــرات تعليميــة صــحيحة وبــدا علي ـ النمــو املهــين يف ه ـ ا اجملــال ،حي ـ ان ـ انتقــل مــن
الرتكي عل وصف الطر امل ربية اثناء التعليم وت ويد التالمي ابملعرفة اىل افسا اجملال للطلبة الست دا
ما ميتلنون من معلومات كيميائية يف حل املشاكل وتفسري ال واهر الي مت مشاهدهتا.
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مت م اسرعرا الدراسات الساب ة تبني ما يلي:
اظهرت الدراسا ت السابقة ان اغلبها رك عل ن رات املعلمن الش صية وعل كيفيـة النشـف عـن
العالقـة بــن هـ ه الن ــرات واملممارسـات الفعليــة وحماولــة النشــف عـن العوامــل الــي تنمــن وراء التعــارض
ب ــن الن ــرات الش ص ــية التعليمي ــة للمعلم ــن واملممارس ــات الفعلي ــة داخ ــل الص ــف ،اىل ان مع ــم ه ـ ه
الدراســات م تتطــر اىل مــدى اســتيعاب املعلمــن لن ــرات الــتعلم وأتثــري ذلــك عل ـ ممارســاهتم التعليميــة
داخ ــل الص ــف،حي تب ــن م ــن ه ـ ـ ه الدراس ــات ان ج ــل اهتمامه ــا رك ـ ـ عل ـ ـ تط ــور ن ــرات املعلم ــن
الش ص ــية قب ــل واثن ــاء اردم ــة ،اىل ان هـ ـ ه الدراس ــة ليـ ـ ت ع ــن هـ ـ ه الدراس ــات ابل ــا حب ــت يف م ــدى
اس تيعاب املعلمون لن رات التعلم ووعالقتها واتثريها عل عملياهتم التعليمية.
الفصل الثالث  /منهجية البحث وإجراءاته
عينة البحث:

مت اختيار ستة معلمن من املدارل احلنومية التابع اىل مديرية تربية كـربالء ثالثـة مـنهم ذكـور وثـال
ا مجــيعهم يدرســون مــاد التاريخ،وقــد مت اختــار ه ـ ه العينــة قصــدا بســب ابــداء املعلمــن واملعلمــات
ال ين مت اختيارهم االستعداد والتعاون م الباح بعد ان اعت ر العديد من املعلمن واملعلمات لل ضوع
للمالح ة وإجراءات البح .
ادوات جمع املعلومات:

ا ال :االسربا ة
قا الباح بعد االطالع عل ادبيات موضوع الدراسة ابعداد استبيان متضمن جمموعـة مـن االسـئلة
موجه ـة اىل املشــارك واملشــاركة مــن املعلمــن حي ـ لــت االســئلة استفســارات عــن العمليــات التعليمي ــة
وطبيعت  ،والن رات التعليمية الي يست دمها خالل تدريسـ الحـدا الـتعلم الفعـال عنـد التالميـ  ،وعـن
مــدى معــرفتهم بن ــرات الــتعلم ،والطرائ ـ واالســالي التعليميــة الــي يطبقولــا يف العمليــة التعليميــة ،وعــن
االهتما مبشاعر التالمي وكيفية النشف عن خرباهتم السابقة ،وللتأكـد مـن مالءمـة االسـئلة املتضـمن يف
االستبانة فقد مت عرضها عل جمموعة مـن ارـرباء وامل تصـن يف املنـاه وطرائـ التـدريس(ان رملح ")"7
حي مت االخ بتوصياهتم حي اصبحت بشنلها النهائي ،ان ر امللح رقم ()2
اث يا :املمحظة
حي ـ مت مالح ــة حص ـ ص ــفية للمش ــاركن واملش ــاركات الس ــتة وم ــن خالو ــا مت رص ــد املمارس ــات
التدريسية الي تضمنت (طريقة عـرض املـاد العلميـة ،احلـوار مـ التالميـ  ،البيئـة الصـفية ،دور املعلـم ،دور
التلمي ـ  ،معاجلــة اخطــاء التالمي ـ املفاهيميــة ،مصــادر املعرفــة ،التقــو ) حي ـ مت حضــور الباح ـ رمــس
حصـ لنــل مشــارك ومشــاركة وروعــي يف احلصـ ان تنــون متنوعــة مــن حيـ املوضــوعات ،وقــد اقــا
الباحـ ـ مص ــفوفة لتعينـ ـ يف عملي ــة املالح ــة وق ــد اس ــتعان ابملص ــفوفة املس ــت دمة م ــن قب ــل (النمـ ـراوي)
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]النمـراوي :1111ص [33حيـ مت تطويرهــا مــن خــالل عرضــها علـ جمموعــة مــن امل تصــن يف املنــاه
وطرائ ـ الت ــدريس وق ــد مت االخ ـ ابقرتاح ــتهم وتض ــمن بعض ــها املص ــفوفة ،ان ــر ج ــدول رق ــم( ،)2ج ــدول
رقم()1
اجلدول رقم ( )2مصفوفة املمارسات السلوكية واملعرفية
املنح ـ ـ ـ ـ ـ ـ السلوكي(املمارس ـ ـ ـ ـ ــات االك ـ ـ ـ ـ ــر املنح املعريف (املمارسات االك ر معرفية)
اجملال
سلوكية)
يلت ـ ـ ـ املعلـ ـ ــم والتالمي ـ ـ ـ ابملعرفـ ـ ــة العلميـ ـ ــة التالميـ يتفاوضــون حــول االفنــار العلميــة،
ااتوى
ويقومـ ـ ــون اببتـ ـ ــداع املعرفـ ـ ــة العلمي ـ ـ ــة،ويبنون
املوجود يف النتاب.
العلمي
افرتاضاهتم ومالح اهتم حووا.
يعـ ـ ــرض الـ ـ ــدرل ،وخيت ـ ـ ــار مهامـ ـ ــا وانش ـ ـ ــطة
دور املعلم يعرض موضوع الدرل ويوضح .
لتلم ت .
يتب خطوات واجراءات منت مة.
مي ـ ـ ــنح التالميـ ـ ـ ـ الفرص ـ ـ ــة والوق ـ ـ ــت للتام ـ ـ ــل
حياور عدد حمددا(6-7تالمي ).
ابفنارهم.
يتب طريقة اااضر .
يق ـ ــد تلميح ـ ــات عن ـ ــد الض ـ ــرور ملس ـ ــاعد
التفاعل واحلوار الصفي قليل.
التالمي .
املعلم يست د اختبار الورقة والقلم.
يط ــر اس ــئلة تركـ ـ علـ ـ التـ ـ كر،وال مي ــنح يش ـ ــرك مجيـ ـ ـ التالمي ،ويس ـ ــت د اس ـ ــلوب
اجملموعات املتعاونة
التالمب الفرصة للتامل.
يق ــو املعل ــم ابلتف ــاوض م ـ ـ التالمي ـ ـ مرك ـ ـ
عل ـ ـ ـ ـ ـ افن ـ ـ ـ ــارهم وعل ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ــدى فهمه ـ ـ ـ ــم
للماد ،وحي هم عل عل احلوار فيما بينهم.
ينوع يف وسائل التقو .
يقـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـ ـ ــئلة هادف ـ ـ ـ ـ ـ خت ـ ـ ـ ـ ـ موض ـ ـ ـ ـ ــوع
الدرل،ورد عل استفسارات التالمي .
مقلد ومتاب ملا يطرح املعلم من افنار .يعمل عل بناء معارف وافناره العلمية.
دور
بقد اجوبة متعدده ويقن االخرين هبا.
يعمل بشنل انفرادي.
التلمي
ينــدر التنويـ يف ل يــل املعرفــة العلميــة ويــتم حياور زمالءه ويطر اسئلة متنوعة.
يقو التالمي بتطـوير فهمهـم للموضـوع مـن
تدوين ما ينتب املعلم عل السبور .
خـ ـ ـ ــالل التنوي ـ ـ ـ ـ يف عرض ـ ـ ـ ـ عل ـ ـ ـ ـ شـ ـ ـ ــنل
جيي عل اسئلة املعلم بدون اضافة.
ترتك اسئلة التالمي عل موضوع الدرل( .رسومات،رموز،مناذج....،اخل).
ينــدر التفــاوض بــن الطلبــة حــول االفنــار ترتك ـ ـ اسـ ــئلة التالمي ـ ـ عل ـ ـ ربـ ــط االفنـ ــار
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والبح عن املعاين.
العلمية.
يتلقـ التالميـ االم لــة الــي يعرضــها املعلــم يقـ ــو التالمي ـ ـ بتقـ ــد التفس ـ ـريات وعـ ــرض
االفنار يف سيا اجتماعي بناء.
دون ان ينون وم دور فيها.
يق ـ ــد التلمي ـ ـ اقرتاح ـ ــتهم وافن ـ ــارهم ح ـ ــول
موضوع الدرل.
معاجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يقــو املعلــم بتصــوي االخطــاء املفاهيميــة تسـ ــت د االخطـ ــاء املفاهيمي ـ ــة كج ـ ـ ء م ـ ــن
الــدرل ويــتم احلـوار والتفــاوض حووــا حبي ـ
اخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء من خالل اعاد الشر .
يسـتطي التالميـ تعـديل مفــاهيمهم اراطئــة
التالميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ابنفسهم.
املفاهيمية
ي من افنار التالمي .
البيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املعلم يعطي االوامر والتالمي ينف ون.
التلمي ـ يتب ـ املعل ــم وحي ــافظ عل ـ االلت ـ ا يشج العمل التعاوين.
الصفية
السما للتالمي بعرض افنارهم.
ابالوامر.
مينحهم االستقاللية يف طر تعلمهم.
يتح ـ ـ ــاور التالميـ ـ ـ ـ ح ـ ـ ــول افن ـ ـ ــارهم حبري ـ ـ ــة
واحرتا بعضهم لبعض.
مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر املعلم يعرض ااتوى املوجود يف النتاب .النتاب املدرسي
تفن ـ ــري التالميـ ـ ـ واقرتاح ـ ــتهم ي ـ ــتم تفس ـ ــريها
املعرفة
ومناقشتها كمصدر للمعرفة.
مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر اخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
م ل(كمبيوتر،فيديو،رسومات،جداول)
جدول رقم ( )1مصفوفة السمات الي رصدت يف احلص املالح ة
التنرار
السمات السلوكية واملعرفية
اجملال
ااتوى يلت املعلم والتالمي ابملعرفة العلمية املوجود يف النتاب.
العلمي التالمي يتفاوضـون حـول االفنـار العلميـة ،ويقومـون اببتـداع املعرفـة العلميـة،ويبنون
افرتاضاهتم ومالح اهتم حووا.
يعرض موضوع الدرل ويوضح .
دور
يتب خطوات واجراءات منت مة.
املعلم
حياور عدد حمددا(6-7تالمي ).
يتب طريقة اااضر .
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التفاعل واحلوار الصفي قليل.
املعلم يست د اختبار الورقة والقلم.
يطر اسئلة ترك عل الت كر،وال مينح التالمب الفرصة للتامل.
يعرض الدرل ،وخيتار مهاما وانشطة لتالم ت .
مينح التالمي الفرصة والوقت للتامل ابفنارهم.
يقد تلميحات عند الضرور ملساعد التالمي .
يشرك مجي التالمي ،ويست د اسلوب اجملموعات املتعاونة
يقـ ــو املعلـ ــم ابلتفـ ــاوض م ـ ـ التالمي ـ ـ مرك ـ ـ عل ـ ـ افنـ ــارهم وعل ـ ـ مـ ــدى فهمهـ ــم
للماد ،وحي هم عل عل احلوار فيما بينهم.
ينوع يف وسائل التقو .
يقد اسئلة هادفة خت موضوع الدرل،ورد عل استفسارات التالمي .
مقلد ومتاب ملا يطرح املعلم من افنار.
دور
يعمل بشنل انفرادي.
التلمي
يندر التنوي يف ل يل املعرفة العلمية ويتم تدوين ما ينتب املعلم عل السبور .
جيي عل اسئلة املعلم بدون اضافة.
ترتك اسئلة التالمي عل موضوع الدرل.
يندر التفاوض بن الطلبة حول االفنار العلمية.
يتلق التالمي االنشطة واالم لة الي يعرضها املعلم دون ان ينون وم دور فيها.
يعمل عل بناء معارف وافناره اعلمية.
بقد اجوبة متعدده ويقن االخرين هبا.
حياور زمالءه ويطر اسئلة متنوعة.
يقــو التالمي ـ بتطــوير فهمهــم للموضــوع مــن خــالل التنوي ـ يف عرض ـ عل ـ شــنل
(رسومات،رموز،مناذج....،اخل).
ترتك اسئلة التالمي عل ربط االفنار والبح عن املعاين.
يقو التالمي بتقد التفسريات وعرض االفنار يف سيا اجتماعي بناء.
يقد التلمي اقرتاحتهم وافنارهم حول موضوع الدرل.
معاجل ـ ـ ـ ـ ـ ــة يقو املعلم بتصوي االخطاء املفاهيمية من خالل اعاد الشر .
اخط ـ ـ ـ ـ ـ ــاء تست د االخطاء املفاهيمية كج ء مـن الـدرل ويـتم احلـوار والتفـاوض حووـا حبيـ
التالمي ـ ـ ـ يستطي التالمي تعديل مفاهيمهم اراطئة ابنفسهم.
املفاهيمية
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البيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املعلم يعطي االوامر والتالمي ينف ون.
الصفية التلمي يتب املعلم وحيافظ عل االلت ا ابالوامر.
ي من افنار التالمي .
يشج العمل التعاوين.
السما للتالمي بعرض افنارهم.
مينحهم االستقاللية يف طر تعلمهم.
يتحاور التالمي حول افنارهم حبرية واحرتا بعضهم لبعض.
مص ـ ـ ـ ــادر النتاب املدرسي
تفنري التالمي واقرتاحتهم يتم تفسريها ومناقشتها كمصدر للمعرفة.
املعرفة
مصادر اخرى م ل(كمبيوتر،فيديو،رسومات،جداول)

اثلثا :حتلي د الاتر امطالة السالنوية اليوميالة للمشالاركني املشالاركات ،اال المع علال كيفيالة ضالأل
رائق اساليب الردريس رائق الر ومي الي يربعوحا.
امطة مت قبلهم كيفية صيا ة االهدا
-

-

-

-

اجراءات الدراسة:

قاب ــل الباحـ ـ ع ــدد م ــن معلم ــي م ــاد الت ــاريخ يف املرحل ــة االبتدائي ــة مق ــابالت غ ــري ر ي ــة الختي ــار
مشاركن يف الدراسة وقد سـاعدت طبيعـة عمـل الباحـ كونـ احـد تدريسـي النليـة الرتبويـة املفتوحـة
فرع كربالء يف تسهيل ه ه املهمة حي مت اختيار ستة مشاركن.
مت زار املدارل الي ينتمون اليهـا املشـاركون وعـددها اربعـة بعـد احلصـول علـ اذن مـن اجلهـة الر يـة
املعنية.
ع ــاي الباحـ ـ معلم ــي الت ــاريخ يف تل ــك امل ــدارل يف الفص ــل الدراس ــي االول م ــن الع ــا الدراس ــي
 ، 1126-1127وبــدأت ه ـ ه املعايشــة بتجســري ال قــة واالح ـرتا معهــم وقــد مت حضــور عــدد مــن
احلص عند كل مشارك بدون تسجيل املالح ات ليعتاد املعلم والتالمي عل وجود الباح بينهم
حىت ال يؤثر وجود الباح يف ممارسات املعلمن والتالمي وت هر بشنل طبيعي.
اعتمد الباح يف ه ه املعايشة عل املالح ة احل ي ة للحيا املدرسية من بداية اليو الدراسي وحىت
لايت .
شوهد تنفي مخس من احلص الصفية من قبل املشاركن واملشاركات ،حي مت تـدوين املالح ـات
يف املصفوفة املعد مسبقا ومن مث تفريج حمتواهتا بعد مغادر املدرسة وحتليلها(.ان ر ملح ")"1
الن ـر الــدقي للــدفاتر ارطــة الســنوية واليوميــة املعـده مــن قبــل املشــاركن واملشــاركات وحتليلهــا للبحـ
عن مدى استيعاهبم لن رات التعلم وتضـمينها يف ممارسـتهم التعليميـة واسـت الص ن ـراهتم التعليميـة
الي ميتلنولا.
معاجلة البيا ت الي مت احلصول عليها من ادوات مج املعلومات.
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.2
.1
.7
.6

تفريج البيا ت.
تصنيف البيا ت.
اتباع اسرتاتيجيات حتليل البيا ت
التحليل االستقرائي.
ترمي وتوزي البيا ت.
توليد االستنتاجات.
االجابة عن اسئلة البح .
صدق النتائج:

اتب الباح للتحق من صد النتائ الي توصل اليها ما أييت:

ا ال :الرثليث (:)Triangulation
فق ــد مت مج ـ البي ــا ت م ــن مص ــادرها املتع ــدد ف ــاذا كان ــت املعطي ــات والتفس ـريات للبي ــا ت متناغم ــة
ويصد بعضها بعض نقول ان النتائ صادقة
اث يا :الصدق الروا ي ()Consensual Validation
أي ان يتواف ـ مــا يقول ـ االخــرون م ـ مــا مت وصــف او تفســريه مــن قبــل الباح ـ  ،وه ـ ا االمــر يتطل ـ
عـرض مـا توصـل اليـ الباحـ مـن وصـف وتفسـري علـ خمـت خبـري او اك ـر يف املنـاه وطرائـ التـدريس
ملـاد التــاريخ ،لينشــف اىل أي مــدى يتوافـ مـ مــا توصــل اليـ الباحـ يف تفسـريات لالجابــة علـ اســئلة
البح  ،وقد مت عرض النتائ والتفسريات عل عدد من امل تصن
الفصل الراب  /عرض النتائج وتفسيرها
بع ــد االج ـراءات ال ــي ق ــا هب ــا الباح ـ واملتم ل ــة جبم ـ املعلوم ــات ال ــي حتتاجه ــا الدراس ــة م ــن خ ــالل
االســتبيان ال ـ ي وجه ـ الباح ـ اىل املشــرتكن (ملح ـ رقــم" ،)"2ونتــائ مصــفوفة الســمات الــي اعتمــد
عليهــا الباح ـ يف يف مالح ت ـ للمشــرتكن (ملح ـ رقــم" ،)"1ابالضــافة اىل اطالع ـ عل ـ دفــاتر ارطــة
السنوية واليومية للمشرتكن ،ومن مث قيا الباح مبعاجلة املعلومات الي مت التوصـل اليهـا مـن خـالل هـ ه
االدوات حي مت تفريج البيا ت وتصنيفها ومن مث اتباع االسرتاتيجيات يف حتليلها للوصول اىل استقصـاء
جيي عل هديف البح املتم ل يف:
 .2ما مدى استيعاب معلمي ماد التاريخ يف املرحلة االبتدائية لن رات التعلمق
 .1ما مدى تطبي ن رات التعلم من قبل معلمي ماد التاريخ يف العملية التعليميةق
حي توصـل الباحـ اىل النتـائ التاليـة والـي يل صـها جـدول رقـم ( )7علمـا ان اال ـاء املسـت دمة
مستعار وليس حقيقية ن ول عند رغبة املشاركن يف الدراسة
جدول رقم ( )7خالصة نتائ هديف البح
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اود
املعلم
فاطمة
ابتسا
مها
امحد
علي
حممد
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او ـ ـ ــد االول :م ـ ـ ــا م ـ ـ ــدى اس ـ ـ ــتيعاب اود ال اين :ما مدى تطبي ن رات الـتعلم
معلمي ماد التاريخ يف املرحلة االبتدائية م ـ ــن قب ـ ــل معلم ـ ــي م ـ ــاد الت ـ ــاريخ يف العملي ـ ــة
التعليميةق
لن رات التعلمق
ع ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـ ــتيعاهبا انعن ـ ـ ـ ــس عل ـ ـ ـ ـ عمليته ـ ـ ـ ــا
م ت هر لديها اي استيعاب
التعليمية،حي الا كانت اك ر سلوكية بـدون
وعي منها ملبادئ ه ه الن رية
عد استيعاهبا انعنس عل عمليتها التعليمية
م ت هر لديها اي استيعاب
حي الا اظهرت م جيا من السلوكية واملعرفية
ولنن بدون وعي منها ملبادئ ه ه الن رات
ع ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـ ــتيعاهبا انعن ـ ـ ـ ــس عل ـ ـ ـ ـ عمليته ـ ـ ـ ــا
م ت هر لديها اي استيعاب
التعليمية،حي الا كانت اك ر سلوكية بـدون
وعي منها ملبادئ ه ه الن رية
عـ ـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـ ـ ــتيعاب انعنـ ـ ـ ـ ــس عل ـ ـ ـ ـ ـ عمليت ـ ـ ـ ـ ـ
م ت هر لدي اي استيعاب
التعليميــة،حي ان ـ كــان اك ــر ســلوكيا ب ـدون
وعي من ملبادئ ه ه الن رية
عـ ـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـ ـ ــتيعاب انعنـ ـ ـ ـ ــس عل ـ ـ ـ ـ ـ عمليت ـ ـ ـ ـ ـ
م ت هر لدي اي استيعاب
التعليميــة،حي ان ـ كــان اك ــر ســلوكيا ب ـدون
وعي من ملبادئ ه ه الن رية
اس ـ ــتيعاب انعن ـ ــس علـ ـ ـ عمليتـ ـ ـ التعليمي ـ ــة،
ظهر لدي استيعاب
حي ـ ان ـ اظهــر م جيــا مــن الســلوكية واملعرفيــة
اال ان ـ م ــال اىل الس ــلوكية اك ــر ولن ــن ب ــوعي
من ملبادئ ه ه الن رية

"عرض النتائج التي تخص الهدف االول وتفسريها"
ما مدى استيعاب معلمي ماد التاريخ يف املرحلة االبتدائية لنظريات التعلم؟

اشــارت النتــائ اىل ان مخســة مشــاركن م تنــن لــديهم اي اســتيعاب عــن ن ــرات الــتعلم وهــم املعلــم
(علي) حي اجاب يف استبيان "ا ال اذكر ن رات التعلم الن ه ه املواضي مرت علي قبـل 21سـنوات
من اا الدراسة يف املعهد" ،وك لك حول النشف عن معرفة تالم ت السـابقة م يتعـد طـر االسـئلة الـي
ترك عل عملية الت كر واحلفظ وكان اهتمام مبشاعر تالم ت حمدود حي ذكر يف استبيان "اهـتم بشـعور
تالم يت من مرض او لبال ولنن لن ر عددهم فان ه ا اجلان يبق حمدودا".
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امــا املعلــم (امحــد) فلــم خيتلــف ك ـريا عــن املعلــم علــي حيـ ذكــر"ا ســي ن ــرات الــتعلم وال اســتطي
ت كرها عل الرغم من اننا درسناها يف املعهد"وك لك تبن ان يتب طريقة االسئلة الـي تعتمـد علـ عمليـة
احلفـظ والتـ كر حــول النشــف عــن معرفــة تالم تـ السـابقة واكــد ذلــك بقولـ "ا دائــم اكشــف عــن املعرفــة
الســابقة عنــد تالمـ يت عــن طريـ طــر االســئلة" ،وحــول اهتمــا املعلــم امحــد مبشــاعر تالم تـ م حيــاول ان
يتعـر علـ ميــووم وحاجــاهتم وعـد ان االهتمــا مبشــاعر التالميـ تقتصــر علـ امــور حمــدود عنــدما صــر
بقولـ "وهللا احيــا اراعــي هـ ه النـواحي مـ ال تلميـ صــار عنــده ظــر او راسـ يوجعـ اســأل ملــاذا ،وممنــن
ا الي طال عنده مشنل واحاول معرفة اسباهبا"
امــا املعلمــات (فاطمة،ابتســا ،مها) فلــم جيــد الباحـ ايــة مســتجدات ليـ هن عــن (علــي وامحــد) حــول
هـ ا املوضــوع واوضــحن الــن ال يعــرفن مــا يســم بن ــرات الــتعلم واضــافت املعلمة(ابتســا ) ا"نـ حــىت يف
الدورات الي تعملها الرتبي لنوادر ال تتطر اىل ن ـرات الـتعلم وفائـدهتا لنـا"،وان طـريقتهن يف النشـف
خـربات تالميـ هن ال تتعــدى االســئلة الروتينيــة الــي تركـ العمليــات العقليــة الــدنيا ،وان اهتمــامهن مبشــاعر
التالمي لـيس ابملسـتوى الـ ي يرتقـي اىل معرفـة ميـووم ورغبـاهتم وحاجـاهتم حـول مـا يتعلمونـ او ينبغـي ان
يتعلموه.
امــا املعلــم الســادل(حممد) فقــد ليـ عــن ابقــي املشــاركن ابنـ يعــي اىل حــد مــا مبــادئ ن ــرات الــتعلم
ويفر بن مبادى السلوكية واملعرفية حي ذكر يف استبيان "است د املقدمات وأحاول أن م املاد معتمدا
عل ارربات السابقة الن اذا اعطيت خربات من مة يستطي الطال عل يرم ها بشنل جيد ويسـتطي
اسرتجاعها بشنل اسهل" ،وقد الحـظ الباحـ انـ يتميـ عـن البـاقن ابالهتمـا مبشـاعر تالم تـ ويراعـي
حاجتهم ورغباهتم اىل حد ما ،ولنن م خيتلف عن ابقي املشاركن يف الطريقة الي يتبعها يف النشـف عـن
ارربات السابقة لتالمي ه.
مما سب نالحظ ان معلما واحدا كان مستوع لن رات التعلم وان ابقي املشاركن ارمسة م ي هروا
اي معرفة عن ه ه الن رات ،حي ان املعلم الـ ي اظهـرت النتـائ عـن اسـتيعاب لن ـرات التعلم(حممـد)
ان حاصل عل شهاد البنالوريول مما يفسر تفوق عل زمالئ يف مـدى اسـتيعاب لن ـرات الـتعلم ،وقـد
يرج السب اىل ارلفية الن رية املوجود لدى ه ا املعلم واهتمام هب ه الن رات وحماولت تطبي مبادئها
يف حيات العملية ،او رمبا يعود السب اىل عد االهتما ابملواد الرتبوي الي تعرض اثناء الدراسة االكادميية
كاملعلم (امحد) ظنا من بعد اتيتها ل اثناء ممارسات التعليميـة ،ورمبـا يعـ ى السـب لبـاقي املعلمـن الـ ين
م ي هروا اي استيعاب للن رات اىل عد تعرضهم اىل دورات تربوي اثنـاء خـدمتهم توكـد علـ اتيـة هـ ه
الن رات وه ا ما اكدت املعلمة (ابتسا ).
يف حــن ان املشــاهدات الصــفية اظهــرت ان مجي ـ املعلمــن املشــاركن مارس ـوا ن ــرات الــتعلم خــالل
عمليــتهم التعليميــة ،حي ـ ان املعلــم (حممــد) مــارل م جيــا مــن مبــادى املعرفيــة والســلوكية يف غرفــة الصــف
بوعي من ملبادئها ،بينما املعلمة (ابتسا ) م جت مبادئ الن رية املعرفية والسلوكية ولنن دون ان تعي الا
لارســها ،كـ لك فــان ابقــي املشــاركن اســتندوا يف عمليــاهتم التعليميــة اىل مبــادئ الن ريــة الســلوكية دون ان
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يعوا ان ه ه املمارسات تستند اىل ن رات تعلم معينة ،وقد يرج سب ه ا اىل مـا ذكـر سـابقا اىل عـد
تعرضهم اىل مساقات تربوية او دورات يف طرائ التدريس حىت يستطيعوا ان يربطوا ما ميارسون مبـا تعلمـوه
عن ه ه الن رات ،وقد يع ى السب ايضا اىل املعلمن انفسهم وذلك لعد مطالعتهم ومتابعتهم لالدب
الرتبوي ذي العالقة هب ا املوضوع سعيا منهم لتطـوير انفسـهم واالقـرتاب اىل معرفـة تالميـ هم واملبـادئ الـي
تساعد يف التعلم.
"عرض النتائج التي تخص الهدف الثاني وتفسريها"
ما مدى تطبيق نظريات التعلم من قبل معلمي ماد التاريخ يف العملية التعليمية؟

اشــارت النتــائ ان ــة عالقــة واضــحة ظهــرت عنــد مجي ـ املشــرتكن حي ـ بينــت ان مــدى اســتيعاب
املش ــاركن لن ــرات ال ــتعلم انعن ــس عل ـ عملي ــاهتم التعليمي ــة حي ـ ان اس ــتيعاب املعل ــم (حمم ــد) ملب ــادى
الســلوكية واملعرفيــة احيــا اثــرت علـ ممارســت التعليميــة داخــل الصــف واتبـ املنح ـ املعــريف يف تعليم ـ مــن
خالل بعض املواقف اثناء احلص املالح ة عنده وكانت ه ه املمارسات بوعي من ملبادئ ن ريـة الـتعلم
املع ــريف وال ــا تناس ـ تعل ــم م ــاد الت ــاريخ حيـ ـ ع ــرض اات ــوى بش ــنل متسلس ــل وم ـرتابط واه ــتم ابلبع ــد
املفــاهيمي للتالميـ وســجلت لـ مواقــف ك ــري يف حصصـ ربــط مــاد التــاريخ حبيــا التالميـ وكـ لك ربــط
مــاد املوضــوع ابلواقـ ال ـ ي يعيشـ التالميـ  ،واتب ـ طريقــة الــتعلم التعــاوين حي ـ كــان يقســم التالمي ـ اىل
جمموعــات ويفســح اجملــال وــم للتحــاور والنقــاش للتوصــل اىل املعرفــة فــاظهر م جيــا مــن مــن مبــادئ املعرفيــة
والسلوكية ولنن بوعي من و ه املبادئ وبت طيط مسب و ه املمارسات.
اما عد امتالك املشاركن ارمسة االخرين فاطمة وابتسا ومها وامحد وعلي آلي استيعاب لن ـرات
الـتعلم فقـد انعنـس علـ ممارسـاهتم التعليميـة ايضـا ابتبـاعهم ملبـادئ املنحـ السـلوكي بـدون وعـي مــنهم ان
هـ ه املمارســات تنــدرج حتــت مبــادئ هـ ا املنحــو وابلتــايل انعنــس عــد اســتيعاهبم ملبــادئ ن ــرات الــتعلم
علـ اختيــار طـرائقهم التدريســية املناســبة ملوضــوع واهــدا الــدرل داخــل الصــف ،فاملعلمــة ابتســا ركـ ت
عل احلـوار بـن التالميـ يف العديـد مـن املواقـف واسـت دمت التعلـيم التعـاوين لنـن اسـت دمها م ينـن يف
حمل ـ يف بعــض االحيــان ،ولننهــا يف مواقــف اخــرى م تتعــدى اســلوب التلقــن واااضــر يف عرضــها ملــاد
الدرل فاظهرت ب لك م جيا من مبادئ املعرفية والسلوكية دون وعي منها و ه املمارسات.
اما املعلمان امحد وعلي واملعلمتان فاطمة ومها ف هر بشنل واضح انعنال عد استيعاهبم لن رات
التعلم عل ممارسـتم التعليميـة داخـل الصـف ،حيـ كانـت هـ ه املمارسـات سـلوكية بـدون وعـي مـنهم مـن
حي تقدميهم للمحتوى ودور التالمي ومعاجلة اخطائهم املفاهيمية حي كانوا يتبعون اسلوب التلقن وم
يفسحوا اجملال لتالمي هم ابحلوار والنقاش لبناء معرفتهم ابنفسهم.
مما سب نستنت ان ان معلما واحدا هو"حممد"اظهر استيعاب لن رات التعلم عالقة مباشر مبمارسات
التعليمية داخل الصف ،حبي است د مبـادئ الن ـرات املعرفيـة والسـلوكية يف هـ ه املمارسـات بت طـيط
مسب  ،وقد يعود تفسري ذلك اىل ان ه ا املعلم كان يعي مبادئ الن رات واتيتها يف معرفـة تالميـ ه مـن
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العدد10 :

خــالل مبادئهــا وابلتــايل تــوفري فــرص تــوفري فــرص تعلــم افضــل وــم ،وكـ لك املعلمــة ابتســا الــي كــان لعــد
اســتيعاهبا لن ــرات الــتعلم أتثــري واضــح علـ ممارســتها الفعليــة داخــل غرفــة الصــف حيـ الــا م جــت بــن
املنح ـ املعــريف والســلوكي مــن حي ـ ال تــدري او تعــي ان ه ـ ه املمارســات ذات صــلة ابحــدى ن ــرات
ال ــتعلم ،وق ــد يعـ ـ ى تفس ــري ممارس ــات املعلم ــة ابتس ــا اىل اتثره ــا مبعلميه ــا الـ ـ ين اتبعـ ـوا املنحـ ـ املع ــريف او
السلوكي،ومطالعتها ال اتي السالي التدريس،واظهر املعلم حممد واملعلمة ابتسا اقرتاهبما من تطبي بعض
املمارسات املعرفية يف غرفهم الصفية فااتوى العلمي ال ي عرض املعلم حممد واملعلمة ابتسا ظهر مرتابطا
احيا وختلل انشطة علمية مرتبطة بسيا حيا التالمي اليومية ،وكانت السمة الواضحة و ين املشـرتكن
خ ــالل ممارس ــاهتما التدريس ــية تفعي ــل اس ــلوب احل ـوار واش ـراك اغلبي ــة التالمي ـ وتفعي ــل العم ــل ابجملموع ــات
والرتكي ـ عل ـ افن ــار التالمي ـ ومع ـرفهم الس ــابقة واس ــت دا اس ــالي ت ــدريس وتق ــو متع ــدد والن ــر اىل
التالمي الم نشيطون يف ادار االنشطة وارربات التعليمية واالنتقال من طور التلقن واااضر اىل التوجي
واملساعد من خالل توفري ارربات التعليمية واالنشطة املناسبة ،وهنا مينن القول ان االستيعاب لن رات
التعلم واتقان تطبيقها تعمل عل تطوير املمارسات التعليمية وابلتايل توفري فرص تعلم افضـل للتالميـ ،اي
ان معرفــة املعلــم مببــادئ ن ــرات الــتعلم امل تلفــة لنن ـ مــن ان ميتلــك القــدر عل ـ اختيــار طريقــة التعلــيم
املناسبة لتعليم التالمي بنفاء واقتدار.
اما ابلنسبة لباقي املعلمن الـ ين اظهـروا عـد اسـتيعاهبم لن ـرات الـتعلم انعنـس ذلـك علـ ممارسـتهم
للمنح ـ الســلوكي داخــل غرفــة الصــف ودلــت النتــائ اىل لســنهم مبمارســتهم التقليديــة فــااتوى العلمــي
ال ـ ي مت عرض ـ ظهــر جم ـ أ غــري م ـرتابط ومع ـ وال عــن حيــا التالمي ـ واتبع ـوا طريقــة املالح ــة والتلقــن يف
عرضــهم للموضــوعات ومت ُاهــل املعــر الســابقة لــدى تالمي ـ هم ،كمــا مت الرتكي ـ عل ـ عمليــات الت ـ كر
واملعرفة وما يتطلب ذلك من تنرار ملهارات واجراءات روتينية ،اما التالمي فنانوا متلقن للمعلومات وقل
احلوار فيما بينهم حول افنار حمتوى الدرل ف هرت البيئة الصفية خاملـة انقطـ فيهـا احلـوار بـن التالميـ
انفســهم ،وانشــغل ه ـ ؤالء املعلمــون يف ضــبط الســلوكيات بــدال مــن اســتغالل الوقــت يف ادار عمليــة الــتعلم
وتطوير فهم التالمي  ،وقد يع ى سب ذلك اىل عـد تعرضـهم اىل دورات تدريبيـة يف حـن الـ ين اشـرتكوا
يف دورات تدريبيــة فقــد يــرد الســب اىل عــد اســتفادهتم مــن مضــمون هـ ه الــدور او قصــور يف حمتواهــا او
عــد ترمجــة ه ـ ا ااتــوى م ــن قبــل املــدربن القــائمن عليهــا بش ــنل ســليم ،وقــد تــرد بعــض االس ــباب اىل
املش ــاركن انفس ــهم يف ع ــد قن ــاعتهم هبـ ـ ه ال ــدورات لع ــد مناس ــبتها زم ــا ومن ــا مم ــا ش ــنل عاق ــا ام ــا
املشاركن من االستفاد منها ،وقد تشنل ظرو املدرسة وقلة املصادر وازدحا الغر الصفية ابلتالميـ
سببا اخر يف اتباع هؤالء املعلمن للمنح السلوكي،وقد يرد السب اىل املعلمن انفسهم بعد السعي اىل
تطوير انفسهم من خالل االطالع عل مستجدات الرتبية والتعلـيم،ومينن ان ينـون احـد االسـباب ايضـا
قل ــة ال ـ ـ ارات االشـ ـرافية للمعلم ــن واذا ت ــوفرت فال ــا ال تتع ــدى ال ــروتن وه ــدفها ين ــون ل ــيس التحس ــن
ومساعد املعلمن عل تطـوير ممارسـاهتم التعليميـة وهـ ا مـا صـر بـ املعلـم امحـد بقولـ "ارطـة اليوميـة الـي
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اكتبها يف دفرت ارطة من اجل املدير واملشر حي عند جميئ ويسأل اين دفرت ارطة مينن ان ين ر الي
وبصراحة احس املشر أييت يتصيد"
الفصل الخامس  /االستنتاجات -التوصيات  -المقتررات
االستنتاجات:

.2
.1
.7
.6
.5
.4
.3

.2
.1
.7
.6
.5

بعد اكمال الباح اجراءات دراست وتفسريه لنتائجها توصل اىل االستنتاجات االتية:
وجــود ضــعف واضــح يف خمرجــات معاهــد املعلمــن واملعلمــات والنليــات الرتبويــة يف جان ـ االعــداد
املهين.
اتــال اجلان ـ التطبيقــي يف منــاه اعــداد املعلمــن مهنيــا واقتصــارها عل ـ اجلان ـ الن ــري يف امل ـواد
الرتبوية الي يتم تدريسها.
قلة تبيان االتية والفائد العلمية من قبل القائمن عل تدريس ن رات التعلم بشـنل خـاص واملـواد
الرتبوية بشنل عا يف املعاهد والنليات الرتبوية.
اتال اجلان الرتبوي املهين من قبل املشرفن يف اثناء زارهتم اىل املعلمن.
قلـة تـوفر الوسـائل التعليميـة والتقنيـات الرتبويـة احلدي ــة يف املـدارل جعـل البيئـة الصـفية املتواجـد فيهــا
ضعيفة من حي التشوي للدرل.
عــد تــوفر املراج ـ واملصــادر الرتبويــة املهمــة يف املــدارل جعــل املعلمــون ال يواكبــون التطــور الرتبــوي
واتال تطوير مستواهتم املهنية.
قلــة االهتم ــا ابجلوان ـ الوجداني ــة والنفس ــحركية والرتكي ـ عل ـ اجلوان ـ املعرفيــة يف قائم ــة االه ــدا
املوضوعة من املعلمن وعد اعطائها االتية يف عملياهتم التعليمية.

التوصيات:

اصدار حقيبة تعليمية ملعلمي املوا د االجتماعية يف املرحلـة االبتدائيـة تتضـمن ابـرز الن ـرات التعليميـة
وتبيان اتيتها يف العملية التعليمية.
اعداد دورات ملعلمي املرحلة االبتدائية اثناء اردمة خت ن رات التعلم وأدارهتا من قبل خمتصـن يف
اجملال الرتبوي لتوضيح كيفية توظيفها يف العملية الرتبوية.
الرتكي ـ عل ـ الرتبيــة العمليــة واالعــداد املهــين التطبيقــي وع ـد االقتصــار عل ـ امل ـواد الن ريــة يف منــاه
اعداد املعلمن يف النليات الرتبوية.
الرتكي يف برام اعـداد املعلمـن يف النليـات الرتبويـة علـ ن ـرات الـتعلم وابـراز اتيتهـا مـن القـائمن
عل تدريسها لرتسي ها يف ذهن (الطال /املعلم).
ض ــرور ادخ ــال املش ــرفن الرتب ــوين يف دورات تطويري ــة يف جم ــال الرتبي ــة املهني ــة ملس ــاعدهتم يف تط ــوير
امنانيتهم الرتبوية.
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 .4الرتكي من قبل املشرفن عل كيفية تن يم البيئة الصفية التعليمية ،حبي يتم التعلم يف جو من االاثر
والتشوي .
 .3التاكيــد عل ـ املعلمــن بضــرور االهتمــا ابملســتوات العليــا مــن تصــنيف بلــو (الرتكي ـ -التحليــل-
التقو )وعد االقتصار عل املستوات الدنيا وك لك اجلوان الوجدانية واملهارية.
املقيرحات:

استنادا جلوان البح احلايل يقرت الباح اجراء الدراسات املستقبلية االتية:
 .2اجراء دراسة حول حتديد االحتياجات الرتيبية ملعلمي املواد االجتماعية يف املرحلة االبتدائية.
 .1اجراء دراسة مماثلة ملدرسي املواد االجتماعية يف املدارل ال انوية.
 .7اجراء دراسة مماثلة لباقي االختصاصات الرتبوية يف املدارل
 .6اجراء دراسات مماثلة لباقي املواد الرتبوية الضرورية يف العملية التعليمية.
المصادر العربية
 .2اب ـو حــوي ،مروان وعبــد اجلــابر تــيم و ــري أبــو مغلــي وعبــد احلــافظ ســالمة :مــدخل إىل علــم الــنفس
الرتبوي،عمان،األردن ،دار اليازورى العلمية.1111،
 .1اجلبوري ،عبد احلسن رزوقي جميد ،بناء مقيال مقنن للتواف املهين ملعلمي املرحلة االبتدائية ،جامعـة
بغداد ،كلية الرتبية  /ابن رشد ،رسالة ماجستري غري منشور 2991،
 .7جلجل ،نصر عبد اجمليد:علم النفس الرتبوي املعاصر ،القاهر  ،دار النهضة .1111
 .6احللي ،امحد حقي ،وآخرون .مبادئ الرتبية ،مطبعة جامعة بغداد.2985،
 .5محدى ،حممود وهويدا عال  :علم الـنفس الرتبـوي للمعلمـن واملعلمـات ،عمـان ،األردن ،دار الفنـر،
.1116
 .4ال غول ،عماد عبد الرحيم ،ن رات التعلم"،ط،2عمان ،دار الشرو .1117،
 .3ال يتونـة للدراسـات والبحــو العلميـة .جملــة علميـة حمنمـة ،اجمللــد ( ،)2العـدد ( ،)2عمــان ،االردن،
.1112
 .8س ـ ــعاد  ،ج ـ ــود امحد.ابراهيم،عب ـ ــدهللا حمم ـ ــد ،امل ـ ــنه املدرس ـ ــي املعاص ـ ــر ،ط ،6ت ـ ــان-االردن ،دار
الشرو .1116،
 .9سليمان ،سناء حممد :حماضرات ىف سينولوجية التعلم ،القاهر  ،ام النت .1118 ،
 .21ظــاهر ،كــاظم بطــن ،معــايري االعــداد املهــين ملعلــم املرحلــة االبتدائيــة و مــدى مراعاهتــا يف منــاه دور
املعلمـ ـ ــن االبتدائيـ ـ ــة يف القطر،جامعـ ـ ــة بغـ ـ ــداد ،كليـ ـ ــة الرتبيـ ـ ــة /ابـ ـ ــن رشـ ـ ــد ،اطروحـ ـ ــة دكتـ ـ ــوراه غـ ـ ــري
منشور .2987،
 .22عاقل ،فاخر حممود :مدارل علم النفس ،دار العلم للمالين ،ط .2983،3
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 .21عبي ــد ،اح ــد حس ــن .يف فلس ــفة اع ــداد املعلم ــن وتن يمـ ـ  ،جمل ــة اجلامع ــة املستنص ـرية ،الع ــدد االول،
بغداد.2932 ،
 .27العبي ــدي ،حمم ــد جاسـ ــم ،مش ــنالت الصـ ــحة النفس ــية،ط ،2دار ال قاف ــة للنشـ ــر والتوزي ـ ـ  ،عمـ ــان،
األردن.1116،
 .26عريف  ،سامي سلطي :مقدمة ىف علم النفس الرتبوي ،عمان ،األردن ،دار الفنر.1111،
 .25العيس ــوي ،عب ــد ال ــرمحن حمم ــد :عل ــم ال ــنفس ىف خدم ــة اجملتمـ ـ احل ــدي  ،الق ــاهر  ،ال ــدار اجلامعي ــة،
.1114
 .24عيسوي ،عبد الرمحن :أصول علم النفس الرتبوي ،اإلسنندرية ،دار املعار اجلامعية1111،
 .23القض ــا  ،حمم ــد فرح ــان وحمم ــد ع ــوض الرتت ــورى :أساس ــيات عل ــم ال ــنفس الرتب ــوي الن ري ــة والتطبي ـ ،
األردن ،عمان ،دار احلامد للنشر والتوزي .1114،
 .28اللقاين ،امحد حسن ،وبرنس امحـد رضـوان ،تـدريس املـواد االجتماعيـة ،ط ،2عـام النتـ  ،القـاهر ،
.2936
 .29املعايطة ،خليل عبد الرحيم:علم النفس الرتبوي عمان ،األردن،،دار الفنر.1111 ،
 .11منسي ،حممود عبد احلليم :املدخل إىل علم النفس التعليمي،اإلسنندرية ،مرك اإلسنندرية للنتاب،
.1111
 .12منص ــور ،علـ ـ  :ال ــتعلم ون راتـ ـ  ،مديري ــة النتـ ـ واملطبوع ــات اجلامعي ــة منش ــورات جامع ــة تشـ ـرين،
الالذقية.1112،
 .11النجيحي ،حممد لبي  .االسس االجتماعية للرتبية ،منتبة االجنلو املصرية ،القاهر .2948 ،
 .17النمـ ـراوي ،زاد حمم ــد امحد،م ــدى تقب ــل معلم ــي الراض ــيات يف مرحل ــة التعل ــيم االساس ــي يف االردن
للمنحـ ـ البن ــائي يف ت ــدريس الراض ــيات ،اطروح ــة دكت ــورا ،غري منش ــور  ،االردن ،اجلامع ــة االردني ــة،
.1116
 .16اوا ي ،عابد توفي  .اللغة العربية الطر العملية لتدريسها ،ج ،2مطبعة االرشاد ،بغداد.2943 ،
المصادر االجنبية
1. Brennan, J,F. Hostory and systeme of psychology (4th ed), New
york:prentice-Hall,Inc.(1994).
2. Chan,k,Validation of a measure of personal theories about Teaching
and learning,paper presented for AARE international education
)research conference held at perth..(2000
3. Klein,s.Learning: principles and application. Mc Graw-Hill,Inc,(1987).
4. Kontselini,M.persianis,p,theory-practice divide teacher in teacher
education at the university of Cyprus and the role of tradititional values
of the orthodox church,teaching in higher education 5(4),501520,(2000).
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5. Sempie,A,learning theories influence on the development and use of
education technologies, Australion science teacher journal,46(3),21)28,(2000
6. Sweeny,A, articulation the relationships between theory and practice in
science teaching: a model for teacher professional development
Teachers and teaching: theory and practice 9(2),107-132, (2003).

الملحق ( )9استبانة المشاركين والمشاركات
اسم املعلم/املعلمة.............................................
املؤهل العلمي..................................................
سنوات اردمة..................................................
 -2ما االهدا الرئيسية الي يسع منهاج التاريخ يف املرحلة االبتدائية اىل حتقيقها من وجهة ن ركق
 -1كيف تصف عالقتك م تالمي كق
 -7كيف تنشف عن املعرفة السابقة عند التالمي قهل لك تفصيل احد املواقف الي قمت هبا لتحقيـ
ذلكق
 -2اىل أي حد تراعي االمور التالية يف ممارساتك التدريسيةق
 االكرتا بعواطف املتعلمن ومشاعرهم. االلماك يف حوارات م التالمي متعلقة مبا ميتلنون من معرفة. النواحي االجتماعية للتالمي ق -1هناك ما يسم بن رات التعلم،ما مدى معرفتك عن ه ه الن راتق
 -7ان م ينن لديك أي علم او معرفة بن رات التعلم،هل لك أن تبن طريقة تنفي ك لعملية التدريسق
 -6كيف تنونت لديك ه ه الطريقةق
 -5أي االوصا التالية أقرب اىل ممارساتك التدريسية وملاذاق
 تقليدية تفاعلية بنائية -4ما اك ر الطرائ واالسالي التدريسية الي تتبعها يف تدريسكق
 -3هل الطرائ واالسالي الي تتبعها يف التـدريس تسـتند اىل ن ريـة تعلـم حمـدد ا اىل اك ـر مـن ن ريـة،
وملاذاق هل مينن توضيح ذلكق
 -8هل لك ان تصف كيفية تنفي ك لألمور التالية،وملاذاق
 الت طيط للدرل. اختيار االنشطة والوسائل.541
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 التقو (تقو تعلم التالمي ). -لو استشارك احد زمالئك خبصوص تنوين ن رية تدريس خاصة ب ،ماذا تنصح ق

محليق رقي ( )3مصييفوفة السييمات التيي رصييدت فييي الحصييص المالرظيية
وتكرارتها لكل المشاركين
اجملال

السمات السلوكية واملعرفية

ااتوى
العلمي

يلت ـ املعل ــم والتالميـ ـ ابملعرف ــة العلمي ــة

تنرارات
فاطمة

املوجود يف النتاب.
التالمي ـ ـ ـ يتفاوض ـ ـ ــون ح ـ ـ ــول االفن ـ ـ ــار

5
2

تنرارات تنرارات
ابتسا

5
2

مها

5
2

تنرارات

تنرارات

تنرارات

امحد

علي

حممد

5
2

5
2

7
6

العلميـ ـ ـ ــة ،ويقومـ ـ ـ ــون اببتـ ـ ـ ــداع املعرفـ ـ ـ ــة
العلميــة،ويبنون افرتاضــاهتم ومالح ــاهتم

دور
املعلم

حووا.
يعرض موضوع الدرل ويوضح .
يتب خطوات واجراءات منت مة.
حياور عدد حمددا(6-7تالمي ).
يتب طريقة اااضر .
التفاعل واحلوار الصفي قليل.
املعلم يست د اختبار الورقة والقلم.
يطر اسئلة تركـ علـ التـ كر،وال ميـنح
التالمب الفرصة للتامل.
يعــرض الــدرل ،وخيتــار مهامــا وانشــطة
لتالم ت .
مي ــنح التالمي ـ الفرص ــة والوق ــت للتام ــل
ابفنارهم.
يقد تلميحات عنـد الضـرور ملسـاعد
التالمي .
يش ـ ـ ـ ـ ــرك مجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ التالمي ،ويسـ ـ ـ ـ ـ ــت د
اسلوب اجملموعات املتعاونة
يقو املعلم ابلتفاوض م التالمي مرك

5
6
5
5
5
5
5
7
1
1
1
1

5
5
6
7
7
6
6
6
6
7
7
6

عل ـ ـ افن ـ ــارهم وعل ـ ـ م ـ ــدى فهمه ـ ــم
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5
7
5
5
5
5
6
6
1
1
1
1

5
6
5
5
5
5
6
6
1
1
1
1

5
7
5
5
5
5
5
6
1
1
1
1

5
5
2
1
1
7
1
7
5
5
6
6
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للمــاد ،وحي هم عل ـ عل ـ احل ـوار فيم ــا
بينهم.
ينوع يف وسائل التقو .
يق ـ ــد اس ـ ــئلة هادف ـ ـ ـ خت ـ ـ ـ

دور
التلمي

موض ـ ــوع

الدرل،ورد عل استفسارات التالمي .
مقل ـ ــد ومت ـ ــاب مل ـ ــا يطرح ـ ــة املعل ـ ــم م ـ ــن
افنار.
يعمل بشنل انفرادي.
ين ــدر التنوي ـ ـ يف ل ي ــل املعرف ــة العلمي ــة

2
7
5
6
5

7
6
6
7
5

2
1
5
6
6

2
7
5
6
5

2
7
5
6
5

5
5
7
1
7

وي ـ ــتم ت ـ ــدوين م ـ ــا ينتبـ ـ ـ املعل ـ ــم علـ ـ ـ
السبور .
جيي عل اسئلة املعلم بدون اضافة.
ترتك ـ ـ اس ـ ــئلة التالمي ـ ـ عل ـ ـ موض ـ ــوع
الدرل.
ين ـ ـ ــدر التف ـ ـ ــاوض ب ـ ـ ــن الطلب ـ ـ ــة ح ـ ـ ــول
االفنار العلمية.
يتلق ـ التالمي ـ االنشــطة واالم لــة الــي
يعرضــها املعلــم دون ان ينــون وــم دور

5
5
5
5

6
6
5
6

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

7
7
1
1

فيها.
يعم ـ ـ ــل علـ ـ ـ ـ بن ـ ـ ــاء معارفـ ـ ـ ـ وافن ـ ـ ــاره
العلمية.
بق ــد اجوب ــة متع ــدده ويقن ـ ـ االخ ـ ـرين
هبا.
حياور زمالءه ويطر اسئلة متنوعة.
يقو التالمي بتطوير فهمهـم للموضـوع
م ـ ــن خ ـ ــالل التنوي ـ ـ ـ يف عرض ـ ـ ـ عل ـ ـ ـ

1
1
2
1

2
2
1
1

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنل
(رسومات،رموز،مناذج....،اخل).
ترتك اسئلة التالمي عل ربط االفنـار
والبح عن املعاين.
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1
1
2
1

1
2
2
1

1
1
2
1

1
7
7
7

مدى اسريعاب معلمي ماد الراريخ يف املرحلة االبردائية لنظرايت الرعلم مدى تطبي ها مت قبلهم يف العملية الرعليمية

يق ـ ـ ـ ــو التالمي ـ ـ ـ ـ بتق ـ ـ ـ ــد التفس ـ ـ ـ ـريات
وع ــرض االفن ــار يف س ــيا اجتم ــاعي
بناء.

2
1

1
2

2
1

2
1

2
1

6
1

يقد التلمي اقرتاحتهم وافنارهم حـول
موضوع الدرل.

معاجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اخط ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
التالمي ـ ـ ـ ـ
املف ـ ـ ـ ــاهيم
ية
البيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الصفية

يق ـ ـ ـ ـ ــو املعل ـ ـ ـ ـ ــم بتص ـ ـ ـ ـ ــوي االخط ـ ـ ـ ـ ــاء
املفاهيمية من خالل اعاد الشر .
تست د االخطاء املفاهيمية كج ء من

5

5

5

5

5

6

1

1

1

1

1

6

ال ــدرل وي ــتم احلـ ـوار والتف ــاوض حوو ــا
حبي ـ ـ ـ ـ ـ يس ـ ـ ـ ــتطي التالمي ـ ـ ـ ـ ـ تعـ ـ ـ ـ ــديل
مفاهيمهم اراطئة ابنفسهم.
املعلم يعطي االوامر والتالمي ينف ون.
التلمي يتب املعلم وحيافظ عل االلتـ ا
ابالوامر.
ي من افنار التالمي .
يشج العمل التعاوين.
السما للتالمي بعرض افنارهم.
مينحهم االستقاللية يف طر تعلمهم.
يتحــاور التالمي ـ ح ــول افنــارهم حبري ــة
واحرتا بعضهم لبعض.

مص ـ ـ ـ ـ ــادر
املعرفة

1

2

1

1

1

1

النتاب املدرسي
تفنري التالمي واقرتاحتهم يـتم تفسـريها

5
5
7
1
1
1
2
5
1

5
5
6
1
7
2
1
5
2

5
5
1
1
1
1
2
5
1

5
5
1
1
2
1
2
5
1

5
5
1
1
1
1
2
5
1

6
6
5
6
5
7
6
7
7

ومناقشتها كمصدر للمعرفة.
مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر اخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
م ل(كمبيوتر،فيديو،رسومات،جداول)

1

1
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1

1

1
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العدد10 :

ملحق ()2اسماء لجنة الخبراء
ت

االسم

االختصاص

النلية

-2
-1

أ .ع ي كاظم يف
د.عبد عون املسعودي

طرائ تدريس االجتماعيات
ارشاد تربوي

-7

د.امحدعبد اجلبار

طرائ تدريس اللغة العربية

-6

د.صاو صاح كاظم

مناه وطرائ التدريس العامة

-5

د .حسنن عد ن املوسوي طرائ تدريس االجتماعيات

كلية الرتبية  -جامعة كربالء
النليــة الرتبويــة املفتوحــة /فــرع
كربالء
النلي ـ ــة الرتبوي ـ ــة املفتوح ـ ــة/فرع
كربالء
النلي ـ ــة الرتبوي ـ ــة املفتوح ـ ــة/فرع
كربالء
النليــة الرتبويــة املفتوحــة /فــرع
كربالء
كلية الرتبية –جامعة كربالء

-4

د .علي عبد النر

طرائ تدريس الرتبية الفنية

-3

د .عبد الستار

االرشاد الرتبوي

كلية الرتبية – جامعة كربالء

-8

د .مسلم كاظم

طرائ تدريس اللغة النردية

النلي ـ ـ ـ ــة الرتبويةاملفتوح ـ ـ ـ ــة/فرع
كربالء
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Historical roots of the formation of United Arab
Emirates 1945-1971

م.م االء عبد الكاظم جبار

)(1

Assist. lec. Ala A. Jabbar

المقدمة
احلم ــد هلل رب الع ــاملن مح ــدا يلي ـ جبالل ـ وكمال ـ وس ــلطان وعون ـ واحس ــان ،فاطر الس ــماوات،موجد
امل لوقات،ومسري املوجودات،والصال والسال عل اشر امل لوقات واطهر املوجودات،النيب االكر وال
امل يامن،ينابي املعرفة ومصابيح اودى وسفينة النجا ،وعل صحب االخيار املنتجبن وعل من واالهم اىل
يو الدين.
م تنن الدراسـات التارخييـة الـي تناولـت اتريـخ دولـة اإلمـارات العربيـة كافيـة ابلشـنل الـ ي مينننـا مـن
اإلمل ــا بن ــل ال ــرو االقتص ــادية واالجتماعي ــة والسياس ــية واألح ــدا ال ــي واجهته ــا فق ــد بقي ــت أق ــال
املـؤرخن والبــاح ن بعيـد عــن متنـاول هنـ ا مواضـي فأرتئيــت أن أسـلط الضــوء علـ دراســة مهمـة ل لــت
ابرلفية التارخيية للتوغل االستعماري الربيطاين يف منطقة ارلي العري.
فقد ب لت دولة اإلمارات العربية املتحد يف نضـاوا املريـرللت ل مـن بـراثن االسـتعمار واحلفـاظ علـ
منطقــتهم اإلسـرتاتيجية املهمــة يف العــام فاســتطاعت دولــة اإلمــارات بفعــل جهــود أبنائهــا إن تنــال النصــي
األوفر واألع م يف صن القرار والتأثري املباشر عل سرياإلحدا السياسية يف املنطقة العربية .قسم البح
إىل مقدمة وثالثـة مباحـ وخالـ تضـمنت أهـم االسـتنتاجات الـي توصـلنا اليهـا ف صـ املبحـ األول
ألب ــرز واه ــم العوام ــل السياس ــية ال ــي أدت إىل أتس ــيس احت ــاد اإلم ــارات العربي ــة املتح ــد ،اذ تض ــمن اويمن ــة
األجنبيــة وتنــامي الــوعي الــوطين والق ـرار الربيطــاين ابالنســحاب مــن املنطقــة فيمــا رك ـ املبح ـ ال ــاين عل ـ
 - 2جامعة كربالء /كلية العلو االسالمية  /قسم الدراسات القرآنية.

10 :العدد

مراحــل قيــا دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــد وســلط الضــوء يف املبحـ ال الـ علـ إعــالن دولــة اإلمــارات
. العربية املتحد واعتمدت الدراسة عل مجلة من املصادر واملراج التارخيية الي إفادتنا يف نطا البح
Abstract
Praise be to alla, peace and blessings be upon the prophet of mercy
oversaw the creation of the messengers and the prophet mohammed sadiq
secretary and the god of the good and virtuous and companions
almentajabin.
Historical student that dealt with history of the uae enough way that we
can of familiarity with all the economic, social and political condtions and
events that have encountered have historians and researchers pens
remaind beyond the reach of such topics were not vertit to highlight the
important study represented the historical background of the incursion of
british colonial in the gulf region arab.
The united arab emirates have been made in the struggle
amartirelltkhals from the clutches of colonialism and maintain
Strategis task of their region in the world fasttaat uae by their childrens
efforts to undermine the greatest and the largest share in decision –making
and direct impact on the political siralahaddat in the arab region.search
section to the front of the three sections and aconclusion included the most
prominent conclusions we reached fajss first section of the most prominent
political factors that led to the founding of the united arab emarates
federation as it ensures foreign domination and the growing national
awareness of the british decion to withdraw from the region in the second
section focused on the stage of the uae united arab highlighted in the third
section of the declaration of the united arab emirates and the study relied
on anumber of sources historical references that tell us in your search.

 ابرز العوامل السياسية التي أدت إلى تأسيس اتحاد اإلمارات:المبحث األول
العربية المتحدة
 حتدات ك ري عل مستوات عـد منهـا اقتصـادية واجتماعيـة وسياسـية،جاهبت منطقة ارلي العري
 ممــا، وظهــرت خــالل اويمنــة الربيطانيــة الــي اســتمرت اك ــر مــن قــرن ونصــف، أجنبيــة منـ العصــر احلــدي
ساعد عل اعطاء حاف وداف لدى ابنـاء ارلـي العـري عامـ وابنـاء االمـارات العربيـة خاصـة للـت ل مـن
-: ومن اهم وابرز العوامل الي ادت اىل قيا احتاد االمارات العربية،السيطر االستعمارية
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اوال :اويمنة الربيطانية :قامت بريطانيا ابست دا اسالي وممارسات سلبية ضد ابناء امارات الساحل
العماين وكان و ا اثر يف نفول أهايل املنطقة ،فاست دمت اسلوب القهر والتفري وااثرِّ ارالفات وابقـاء
االمي وعد االهتما ابجلان الصحي(.)1
اســتطاعت بريطانيــا من ـ أوائــل القــرن التاس ـ عشــر ان تــدير ،شــؤون ارلــي العــري عــن طري ـ مقــيم
سياســي يف بوشــهر ،وظهــرت فنــر تعــن وكيــل بريطــاين يف الســاحل العمــاين ســن  ، 2919ققــاموا بتعــن
وكالء بريطانين يف املنطق النـ يف ن ـرهم تعـن وكيـل بريطـاين سـيبدو وكأنـ عقـاب رهيـ الهـايل املنطقـة
(.)7
وفيمــا خيـ سياســة املــوظفن الربيطــانن يف ارلــي العــري فقــد كــان مع مهــم يت ـ مــن الســري أرنولــد
ِّ
اتلبوت ولسـن ( )Aranoid.T.Wilsonوكيـل احلـاكم امللنـي العـا يف العـرا قبيـل ثـور  2911م ـاال يف
احلنــم ،خاصــة وان ه ـ ا الرجــل عــر بغطرســت ِّ وتطرفــة يف ادار الع ـرا  .حي ـ كــانوا ينتهجــون سياســة
مشاهبة لسياست ُاه العرب (.)6
ويعتربالتحــدي االجنــيب القتصــاد ارلــي العــري التحــدي ال ــاين يف حيــا عــرب ارلــي ال ـ ين شــهدوا
تــدهور مصــدر رزقهــم ،فصــيد اللؤلــؤ،م يعــد جيــدي نفعــا بعــد التــدهور ال ـ ي اصــاب ُارت ـ حينمــا غ ـ ت
()5
الياابن ،قبل قيا احلرب العاملية ال انية بسنوات قليلة ،اسوا العام ابنتاجها من اللؤلؤ الصناعي
فضال عن تضائل صيد اال اك وال راعة والصناعات اليدوية الي كانت توفر الهايل املنطق مورد مهم
للعي ( . )4وحلت السفن التجارية النبري يف النصف ال اين من القرن ال اين عشـرالي تعمـل ابلب ـار حمـل
الســفن التقليديــة الشـراعية وهـ هِّ الســفن كانــت لتلنهــا الشــركات الربيطانيـ وادى ذلــك اىل تــدهور حركــة
التجار يف ارلي العري وتشغيل البحار االجان (.)3
وعل اسـال منـو النشـاط التجـاري يف املنطقـ  ،فـان السـلطات الربيطانيـة قامـت بفـتح فـروع ملصـارفها،
ومــن ذلــك البنــك الشــرقي الـ ي اســت د مــن قبــل العناصــر االجنبيــة اول االمــر ،ولنــن مــا لبـ أن أقــد
التجار االيون انفسهم عل التعامل مع (.)8
وم تقــف بريطانيــا عنــد ه ـ ا احلــد بــل مارســت اســالي جمحفــة ابلقهــر واالضــطهاد ،فتبنــت ُهي عــد
محالت عسنرية رافقتها عقوابت مالية كبري عل الشيو  ،وكانت تلجأ بريطانيا يف ك ري من االحيـان اىل

 - 1عبــد الع ي ـ عبــد الغــين اب ـراهيم  ،بريطانيــا وامــارت الســاحل العمــاين دراســة يف العالقــات التعاهديــة  ،بغــداد  ، 2938 ،ص
.733
 - 7عبد الع ي عبد الغين ابراهيم  ،حنومة اوند الربيطانية واالدار يف ارلي العري  ،الراض  ، 2982 ،ص.49
 - 6امن الرحياين  ،ملوك العرب  ،بريوت ، 2981 ،ص .333
 - 5امل عجيل  ،قص واتريخ  ،احلضارات العربي بن االمس واليو  :السعودية  ،االمارات العربيـة املتحـد ،بـريوت ، 2999 ،
ص . 49
 - 4ااد حلمي اجلصائي  ،النفط والتطور االقتصادي والسياسي يف ارلي العري  ،النويت  ، 2981 ،ص .66
 - 3املصدر نفس  ،ص. 63
 - 8حممد غامن الرميحي  ،البحرين  ،مشنالت التغري السياسي واالجتماعي  ،بريوت  ، 2934 ،ص.31
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العدد10 :

حتصيل ه هِّ االموال ابلقو ،
يف املنطق (.)21
امــا اجلان ـ االجتمــاعي فلــم ينــن هــو االخراحســن حــاالعن اجلان ـ االقتصــادي فقــد كانــت العالقــة
مباشــر مــا بــن االثنــن فالتغلغــل االجنــيب ادى اىل هتديــد مصــري أنشــطة املنطقــة االقتصــادي  ،فالصــيادون
والبحــار والتجــار والغواصــون عــانوا مجيعــا مــن وجــود اويمنــة والقــوى االجنبيـ الدخيلــة علـ املنطقــة ،فقــد
اضطر التجار والقباطن وأصحاب السفن الـ ين كـانوا يف ارتبـاط مسـتمر معهـم ،وصـار مـن الصـع علـ
هؤالء البحار احلصول عل العمل ،وه ا ساعد بدوره عل ظهور التباين االجتماعي والطبقي ،وابلنتيجة
ادى ذلك اىل ثراء طبق التجار القباطنـ واصـحاب السـفن العـاملن مـ الربيطـانين وفقـر وتشـرد العـاملن
االين (.)22
م يقتصر عمل بريطانيا عل ذلك فقط بل عمدت اىل التفرق والن اعات فيما بن القبائل مـن جانـ
وبن ابناء القبيلة الواحد من جان اخر ،وقد بدأت ه هِّ ارالفـات مـن خـالل تـدخلها يف التشـنيالت
االجتماعي ــة الص ــغري واعرتافه ــا مبلني ـ ِّـة االراض ــي جملموع ــة معينـ ـ دون اخ ــرى ،مم ــا ادى اىل خلـ ـ ن اع ــات
وخالفات جديده استمرت لفرتات طويلة ( )21ومن االسالي السلبية االخرى الي انتهجتها بريطانيا فقد
شجعت عل توافـد العناصـر االجنبيـة وم تنـن امـا هـ هِّ اوجـر يف بدايـة االمـر ايـة عوائـ ( ،)27بـل علـ
العنس من ذلك فقد كانوا يتلقون خمتلف املساعدات مـن قبـل املم لـن السياسـن الربيطـانين حـىت وصـل
ِّ
الربيطانية يف إمار أبو ظيب (.)26
االمر اىل تبين اونود العارفن ابللغة االننلي ية ل يل املصاو التجار ِّية
وقــد لع ـ عامــل اخــر مهــم يف منطقــة ارلــي العــري وهــو اكتشــا الــنفط فــادى اىل زاد االهتمــا
ال ــدويل هبـ ـ هِّ املنطق ــة السـ ـرتاتيجي واحليوي ــة ،فق ــد اكتش ــف ال ــنفط يف البحـ ـرين س ــنة  ،2971والس ــعودية
 2978والنويـت ســنة  2964وقطــر ســنة  2969وابـو ظــيب 294 1وعمــان  2943ودي ســنة 2949
(.)25
دفـ اكتشـا الـنفط بعـض الــدول اىل حماولـة الـدخول وـ هِّ املنطقــة ومنافسـة بريطانيـا هبـد احلصــول
علـ بعــض االمتيــازات النفطية،فقــد بــدات الشــركات النفطيــة االمرينيــة ابلتغلغــل يف منطقــة ارلــي العــري
()9

هيك عن اسلوب الربيطانين بع ل الشيو ويقومون بنفي من ال حيب ون ُ

 - 9حممد املندالوي ،اتريخ االمارات العربية ،بريوت،1118،ص.161
 - 21املصدر نفس .
 - 22ااد حلمي اجلصاين  ،املصدر الساب ’ ص.63-66
 - 21حممــد غــامن الرميحــي  ،العوامــل التارخيي ـ واالجتماعيــة املــؤثر يف التعامــل االقتصــادي القطــار ارلــي العــري  ،جملــة ارلــي
العري  ،البصر  ،جملد ( ، )12العدد ( ، )2ص . 27
 - 27عبد املالك خلف التميمي  ،االستيطان االجنيب يف الوطن العري  ،النويت  ، 2987 ،ص . 283
 - 26لورمير  ،دليل ارلي  ،القسم التارخيي  ،ج ، 2قطر ، 2943،ص . 515
 - 25صال العقاد  ،معام التغري يف دول ارلي العري  ،القاهر  ، 293 ،ص . 217
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مدعومــة ،مــن قبــل احلنومــة االمرينيـ للحصــول علـ بعــض االمتيــازات النفطيـ متعللـ يف سياســة البــاب
املفتو ( ،)24وكان ه ا بطبيعة احلال ِّ
بداية ملنافسات وصراعات جديد يف ه هِّ املنطقة.
وحبلــول الــوالات املتحــد األمرينيــة يف منطقــة ارلــي العــري إىل جان ـ بريطانيــا ،أصــبحت امــارات
الساحل املهادن عرضة الستن ا أك ر من طر واحد بسب ثرواهتا النفطية.
اثنيا :تنامي الوعي الوطين
كــان لــرتدي األوضــاع السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة املــار ال ـ كر يف منطقــة ارلــي العــري ،ولــد
لــدى أبنــاء املنطقــة شــعورا وحــاف ا قــوا لالنتفــاض علـ هـ ا الواقـ املتــدين واملريــر ومــن العوامــل املهمــة الــي
بلورت ه ا الشعور هي اآليت:
 .2التغـريات الــي حصــلت علـ املســتوى السياســي والــي شــهدهتا بعــض البلــدان العربيــة حيـ أدت إىل
إاثر مشــاعرهم وشــح اومــم لــدى أبنــاء إمــارات الســاحل العمــاين ،ومنهــا ثــور مصــر ســنة ،2929
وثور العرا التحررية النربى سنة  ،2911وثور عبد النـر ارطـاي يف املغـرب 2914 – 2912
(.)23
 .1تدهوراالوضـاع الداخليـة مبجملهـا مـن دون مراعـا العنصـر العـري واملشـاعر القوميـة للسـنان واملتم لــة
ابالوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية (.)28
 .7دور الصحف العربية الداخلة ملنطقة ارلي العري ادت اىل تنامي الشعور الوطين والقومي لدى ابناء
املنطقة خاصة وان تلك الصحف لي ت بعدائها الشديد لالستعمار الربيطاين (.)29
وكان و ه العوامـل دور يف زاد ومنـو الـوعي السياسـي والـوطين لـدى أبنـاء املنطقـة ففـي سـنة ،2929
وقعــت اول إنتفاضــة شــعبية كــان ورائهــا عمــال البنــاء والغــوص يف البح ـرين ال ـ ين يشــنلون القــو العاملــة
الرئيسي قبل كساد ُار اللؤلؤ الطبيعي واكتشا النفط يف مطل ال الثينيات (.)11
وهــد مطالـ ه ـ هِّ االنتفاضـ هــي الوقــو بوج ـ حماولــة تطبي ـ االن مــة والق ـوانن املدنيــة واجلنائيــة
املعمول هبا يف اوند ،وقد اجتم قاد االنتفاضة ابلشيخ عيس بـن علـي ،حـاكم البحـرين انـ اك ،وطـالبوا
بوضـ حــد للتــدخل الربيطــاين يف شــؤون القضــا  ،وعـ ل االجانـ لنــن املعتمــد السياســي ،امليجــر ديلــي،
رفض ه هِّ املطال مجيعا رغم موافقة الشيخ عيس عليها (.)12
 - 24سياسة الباب املفتو :هي جمموع اسس ومبادى ادرجتها حنوم الوالات املتحده االمريني يف م كرتن وجهتهما عامي
2898و 2899اىل الدول االوربيـ واليـاابن وروسـيا تعـارض فيهمـا لـ تقسـيم الصـن اىل منـاط نفـوذ فيمـا بينهـا وهـو ماكـان سـيفتك
ابملصاو االمريني يف التجاره احلره معها كما تشمل سياس الباب املفتو مجل سياسات وتدابري اخت هتا امرينا للوصول اىل حص من
نفـط منطقـ ارلـي العـري يف عشـرينيات القــرن املاضـي  .للتفاصـيل عـن االمتيـازات النفطيــة الـي حصـلت عليهـا الشـركات االمرينيــة ،
ان ر :خليل علي مراد  ،تطور السياسة االمرينية يف منطقة ارلي العري  ،بغداد  ، 2987 ،ص . 13 -11
 - 23حممد املندالوي ،مصدر ساب ،ص .166
 - 28مجال زكرا قاسم  ،ارلي العري  .دراسة التاريخ اإلمارات العربية  ، 2965 – 2926القاهر  ، 2937 ،ص .117
 - 29ابراهيم خلف العبيدي  ،احلركة الوطنية يف البحرين  ، 2932 – 2926بغداد  ، 2934 ،ص.217
 - 11املصدر نفس  ،ص .217
 - 12امن الرحياين  ،مصدر ساب  ،ص .387
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العدد10 :

م لت ه ه االنتفاضة ومطالبها اللبنة األوىل عل طري العمل الوطين ضد االستعمار الربيطاين وبداية
عــا  2918 – 2914حصــلت اضــطراابت شــاملة نتيجــة التــدخل يف العمليــة الرتبويــة فعمــدوا اىل تغــري
منــاه الدراســة وابعــاد املدرســن العــرب مــن امــارات ارلــي العــري ،غــري ان بريطانيــا اســتمرت يف خططهــا
الرامية اىل إخضاع التعليم لسيطرهتا املباشر  ،وتعن مدير بريطاين للمعار يف البحرين ).(11
وحدثت يف البحرين انتفاضات اخرى عندما قا عمال البحر مب اهر انتهت ابشتباكات بن العمـال
وقـوات الشــرطة االجنبيــة علـ طـوال سـواحل مــديني ااــر واملنامــة ،اســتمرت اامــا عديــد ســقط خالوــا
عدد من العمال بن قتيل وجريح (.)17
وم تنن منطقة ارلي العري مبع ل عما جيري ابلنهوض العا حلركة التحرر الوطين العربيـة بعـد احلـرب
العامليــة ال انيــة فقــد اتثــرت ب ـ لك ،خاصــة بعــد ثــور  17لــوز  2951يف مصــر وحــرب التحريــر اجل ائريــة
 ،2956وثور  26لوز  2958يف العرا  ،وُربة الوحد السورية املصرية يف شباط عـا  2958وأتثرهـا
ابفنار وُارب بعض االح اب واحلركات السياسية (.)16
ويتجل مالح ة ذلك من خالل ما شهدت املدن الرئيسـية يف السـاحل العمـاين مـن م ـاهرات أتييـدا
ملصــر س ــنة  ،2954وقيــا جمموع ــة مــن الش ــبان ابشــعال الن ــار يف القاعــد اجلوي ــة الربيطانيــة يف الش ــارقة،
وع ــربت العناص ــر الوطني ــة يف ه ـ ـ هِّ املنطق ــة ع ــن مس ــاندهتا وأتيي ــدها للوح ــد الس ــورية املصـ ـرية ،وحتول ــت
املهرجا ت واالحتفاالت السنوية اىل مناسبات قومية اللقـاء ارطـ احلماسـية والشـعارات الـي تـدعو اىل
الوحد واحلرية (.)15
م تقتصر االمور عند ذلك فم بداية الستينات ،شهدت بعض مناط سـاحل عمـان اضـطراابت قـا
هبا عمال النفط يف كل من ابو ظيب وقطـر ،والـ ي بـدأت اتيتـة منـ /12نيسـان  ،2947 /اذ مت خاللـ
االعالن عن تشنيل (جبهة الوحد الوطنية) ،الي وضـعت يف بر جمهـا السياسـي عـد أهـدا ومطالـ ،
منهــا مــا خي ـ طبيعــة وعمــل ن ــا احلنــم يف قطــر واســت دا االجان ـ  ،والعمــل عل ـ اج ـراء انت ــاابت
الختيار أعضاء اجمللس البلدي واملطالبة ابالعرتا ر يا ابلنقاابت املهنية (.)14
ااثر واضحة النقالب عا  ،2932ال ي قاده قابول عل والده سعيد بن تيمـور ،بعـد
كانت هناك خ
أن إعتمــد منهجــا جديــدا يف العالقــات مـ بريطانيــا واهتمامـ بتحســن االوضــاع االقتصــادية واالجتماعيــة
والسياســية يف الســاحل العمــاين ،ممــا شــج بعــد ذلــك احلركــات الوطنيــة فيهــا اىل ضــرور تصــعيد عملهــا
ونضاوا من أجل الت ل من اويمن االجنبية واحلصول عل االستقالل واحلفاظ عل ثرواهتا(.)13
اثل ا :االنسحاب الربيطاين من منطقة ارلي العري.
 - 11حممد جابر االنصاري  ،اتريخ احلركة الدميقراطية يف ارلي العري  ،جملة املؤر العري  ،العدد  ، 2981 ، 25ص.33
 - 17مصطف عبد القادر النجار واخرون  ،اتريخ ارلي العري احلدي واملعاصر  ،البصر  ، 2986 ،ص . 249
 - 16حممد املندالوي ،مصدر ساب ،ص .164
 - 15صال العقاد  ،مصدر ساب  ،ص. 66
 - 14مصطف النجار واخرون  ،مصدر ساب  ،ص. 292
 - 13صال العقاد  ،مصدر ساب  ،ص . 64
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يف  24كـ ــانون ال ـ ــاين عـ ــا  2948اعلنـ ــت بريطانيـ ــا عـ ــن رغبتهـ ــا ابالنسـ ــحاب مـ ــن مجي ـ ـ حممياهتـ ــا
ومستعمراهتا شر املتوسط يف لاية عا  .2932وهو ما كان ان يسب خلال سياسيا وسرتاتيجيا واضحا
يف املنطقة لو م يستعد ابناؤها الستال زما االمور وابلصور الصحيحة (.)18
وم ــن اه ــم املؤشـ ـرات وامل ــربرات لقـ ـرار بريطاني ــا ابع ــالن االنس ــحاب م ــن املنطق ــة اس ــتندت اىل س ــببن
رئيسين،تا-:
 .2سياس ـ ــة حـ ـ ـ ب العم ـ ــال الربيط ـ ــاين ال ـ ــي هت ـ ــد اىل الت في ـ ــف م ـ ــن النفق ـ ــات العس ـ ــنرية وحتويله ـ ــا
لالصالحات الداخلية (.)19
 .1التغري احلاصل يف بعض املفاهيم السرتاتيجية ،فيما يتعل ابلتواجد العسنري
حيـ مينــن ان يتعــارض مـ مفهــو االحــتالل العســنري الشــامل بقواعــد عســنرية جويــة حمــدود وــا
فاعلية كبري عند الضرور الي حتتاجها عملية أتمن املصاو الربيطانية ومينـن االنطـال منهـا يف أي وقـت
ملساعد احلنومات االية الصديقة ،ومن ه هِّ القواعد املنت بة هي سنغافور وعدن والبحرين (.)71
ابالض ــافة اىل ذل ــك هن ــاك ظ ــرو اخ ــرى عل ـ املس ــتوى ال ـدويل جعل ــت بريطاني ــا تت ـ ـ هن ـ ا قـ ـرار
ابالنسحاب من ارلي العري منها احلركات ال ورية يف ارلي العري ومنها ثور ظفاراملاركسية عا 2945
وكانت هتد اىل حترير منطقة ارلي العري فضال عن تصاعد الوعي القومي والتحرري يف بعض االقطار
العربية ،م ل قيا دولة اليمن الدميقراطية عا 2943واسقاط ن ا االمامة املوالية لربيطانيا ،وانقـالب 23
–  71لــوز  2948يف العـرا (.)72ابالضــافة اىل ظهورالــوالات املتحــد االمرينيــة كقــو ضــغط ودخووــا
يف صـراعات ون اعــات دبلوماســية م ــل مشــنلة واحــة الربميــي بــن االمــارات العربيــة والســعودية وماخلفهمــا
بريطانيا وامرينا،فضال عن وجود ازمة اقتصادية عانت منها بريطانيا.
إقدمت بريطانيا عل ه ا القرار من اجل احلفاظ علـ مصـاحلها يف املنطقـة بعـد انسـحاهبا منهـا ،الن
منطقـة ارلــي العــري تتمتـ ابالتيــة ذاهتــا يف ن ــر بريطانيـا خاصــة بعــد اكتشــا عنصـر الــنفط النـ خلـ
ظرو واوضاع جديد يف االمارات (.)71
اس ــتطاعت بريطاني ــا ان تت ـ ـ مجل ــة م ــن االجـ ـراءات منه ــا تش ــجيعها ألقام ــة إحت ــاد االم ــارات التسـ ـ
ومســاعدهتا ودعمهــا حلــرل ســاحل عمــان يف حالــة قيــا دولــة االحتــاد ،وتقــد كــل االحتياجــات الضــرورية
وخاصــة املتعلقــة ابجلوان ـ العســنرية ،ابالضــافة اىل جان ـ إلــاء موضــوع البح ـرين واالدعــاءات االيراني ـة
فيها ،وإعتمادها يف الوقت ذاتـ علـ قـوتن كبريتـن يف املنطقـة ،وتـا إيـران والسـعودية ،وكـ لك الت فيـف
من حد ارالفات بن ايران واالقطار العربية وخاصة فيما يتعل مبوضوع اجل ر العربية (.)77
 - 18حممد املندالوي،مصدر ساب ،ص .163
 - 19لؤي حبري  ،االطماع االجنبية يف ج ير أبو موس العربية  ،بغداد  ، 2931 ،ص. 18
 - 71صال العقاد  ،مصدر ساب  ،ص . 787
 - 72حممد املندالوي،مصدر ساب ،ص .155
 - 71صوت ارلي ( ،جملة) ،البحرين  ،العدد  7 ،125مارل .2932
 - 77املصدر نفس .
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ان شعوب العام،خاصة الي حتت نري االستعمار ،م تعد تتحمل اوضـاع االسـتعمار ،واخـ ت تناضـل
()76
من أجل الت ل من اويمنة االستعمارية بشىت الطر والسبل
حب ــت بريطاني ــا ع ــن اس ــالي اخ ــرى م ــن اج ــل ان تض ــمن مص ــاحلها يف املنطق ــة فأدرك ــت ان اس ــلوب
االحتالل العسنري املباشر من االسالي االستعمارية القدمية ،وم يعـد مالئمـا لضـمان مصـاحلهم ،لـ لك
بدأو ابلبح عن اسالي جديد ومغاير لضمان اااف ة عل مصاحلهم ووجدوا ان اويمن غري املباشـر
هو االسلوب النفيل بتحقي أهدافهم ل لك جلأوا اىل دعم بعض احلنا املوالن لسياستهم (.)75
اال ان هنــاك ان مــة وجــدت بقـرار االنســحاب الربيطــاين مــن املنطقــة فرصــة ســاحنة لبنــاء نفســها ذاتيـا،
ودعم التوجهات الوطنية يف اجلوان السياسية واالجتماعية واالقتصادية (.)74
ل لك الغت بعض االن مة كافـة املعاهـدات واالتفاقيـات مـ بريطانيـا وابدرت اىل اعـالن االسـتقالل،
وه ا ما كان فعال يف البحرين وقطروابو ظيب ودي ،واعقبتها االمارات االخرى.
المبحث الثاني :المرارل التاسيسية لقيام اتحاد اإلمارات العربية:
يف 28تش ـرين ال ــاين  2948كان ــت املبــادر االوىل عن ــدما عق ــد الشــيخ زاي ــد يف منطق ــة (الس ــميح)
الواقعة بن ابو ظيب ودي اجتماعا م الشيخ راشد بن سعيد آل منتو  ،حاكم دي حي مت إعالن احتاد
يضم إمارايت ابو ظيب ودي كبداية ألحتاد اكرب وأ ـل ،وتبـادل وجهـات الن ـر حـول قضـية (اجمللـس الـوطين
االستشاري) وطرحت جلنة املستشارين ارمسة ،ألختيار أحدتا من قبل اجمللس ،وهي:
 -2جملــس الشــورى  -1جملــس الشــورى الــوطين  -7اجلمعيــة الوطنيــة االستشــارية املؤقتــة  -6اجمللــس
االحتادي االستشاري  -5اجمللس الوطين االستشاري (.)73
مت االتفــا علـ ان تنــون التســمية (اجمللــس الــوطين االستشــاري) ( .)78ولنــن اثــريت خالفــات حــول
قضيتن تا:
 .2نسبة ل يل كل إمار يف اجمللس االعل لالحتاد.
 .1اختيار اعضاء االحتاد.
ونتيج ــة وـ ـ ا االخ ــتال احلاص ــل ق ــرر اجلميـ ـ ((أتجي ــل الن ــر يف هـ ـ ا املوض ــوع اىل م ــا بع ــد اجـ ـراء
اتصاالت بن احلنا بشأن )) ( ،)79وأتجل ه ا املوضوع الشائك اىل اجللسة التاليـة ،وتشـنلت جلنـة مـن

 - 76حممــد مرســي عبــدهللا  ،إمــارات الســاحل وعمــان والدول ـ الســعودية االوىل  ، 2828 – 2397ج 2القــاهر ، 2938 ،
ص . 95
 - 75حممد املندالوي،املصدر الساب ،ص .154
 - 74املصدر نفس .
( - 73السياسة) ،صحيفة ،النويت 18،ايلول .2949
( - 78صوت ارلي )  ،صحيفة ،النويت /15 ،ايلول . 2949 ،
 - 79املصدر نفس .
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الس ــاد املدرج ــة أ ــاؤهم أد ه ،للن ــر يف ع ــدد م ــن القض ــاا املؤجل ــة ،ويف مق ــدمتها قض ــية تف ــر ال ــوزراء
االحتادين ،وعدد من االمارات يف اجمللس االستشاري الوطين (:)61
 -2عن امار ابو ظيب – امحد السويدي ،وحممود حسن.
 -1عن امار الشارقة – يسري الدويك ،وخمتار ال و
 -7عن امار دي – مهدي التاجر ،وعدي البيطار
 -6عن امار قطر – د .حسن كامل ،وعلي جيد
()62
 -5عن امار البحرين – يوسف الشرياوي ،ود .حسن البحارن .
اال ان هناك مجلـة مـن االمـور بقـي اجمللـس خمتلفـا عليهـا وكـان موضـوع التنـوع ،الـ ي بـدأ عـادا وقـابال
للحــل ،مــن املواضــي املهمـ عنــد ال عمــاء ارليجيــن ،واختلفــت وجهــات الن ــر حــول هـ ا املوضــوع فقــال
الشــيخ حممــد املبــارك النقــاش حــول قضــية التفــر قــائال ان رئــيس االحتــاد المينــن ان يت ل ـ عــن حنم ـ
وشؤون ورعـااه ،امـا رئـيس الـوزراء والـوزراء فـان املـاد  7مـن توصـيات جلنـة املستشـارين عـن جملـس الـوزراء
تن عل ((ان ينون إختيارهم من بن مـواطين االحتـاد ،ذوي النفـاء وارـرب  ،إذا مـا تـوفر هـؤالء وكـانوا
يتولون مناص يف االمارات ورغبوا يف تويل الوزار االحتادية،فعليهم أن يت لوا عن مناصبهم)) ( .)61وهـ ا
احلنم إن جاز ابلنسبة لرئيس االحتاد ،ال مينن للحاكم أن يتنح عن حنمـ ( .)67واقـرت وفـد ابـو ظـيب
((أن جيم الوزير بن الـوزار االحتاديـة ،وأي عمـل رئـيس أخـر بشـرط حتديـد العمـل وعـد م اولـة االعمـال
التجارية)) ( .)66واتفـ ويل عهـد عجمـان وحنـا الشـارقة علـ ضـرور أن تطبـ قاعـد التفـر التـا علـ
اجلميـ أو ال تطبـ هـ هِّ القاعــد إطالقــا ،ووافـ وفــد قطــر ،ووفــد إمــار ا القيــوين ،علـ رائســة امــار ابــو
ظيب ،وحسما لل ال اقرت الشيخ حممد املبارك إحالة املوضوع برمت اىل اللجنة الدستورية لدراست .
اخت قرار ابن حتسم ارالفات الي ظهرت يف االجتماعات السابقة ،وان يعقد اجتماع اجمللس االعل
الحتاد امارات ارلي العري يف ابو ظيب بتاريخ  12تشرين ال اين .)65( 2949
كانت اهم القضاا الي حتتاج اىل حل يف ظل ه ه ال رو من قبل حنا االمارات اختيار عاصـمة
احتادية وحنوم احتادية ،وهل جي ان حتسـم مسـألة اشـراك البحـرين يف االحتـاد بعـد أن أصـرت ان تنـون
وــا كلمــة فـ ومســموعة بســب عــدد ســنالا البــالج عــددهم ()111111نســمة ،وان تنــون احتــاد مــن
دون البح ـرين ،فــأن أبــو ظــيب ،ال ـ ي كــان مــن املقــرر ان يصــبح دخلهــا مــن الــنفط ( )211مليــون جني ـ
إسرتليين ،ستنون القاعد الناف ه يف االحتاد (.)64
 - 61حممد املندالوي ،مصدر ساب ،ص.154
 - 62صوت ارلي (صحيفة)  15 ،ايلول . 2949
 - 61الراي العا (صحيفة)  ،النويت  19 ،أيلول .2949
 - 67صوت ارلي (صحيفة)  15 ،ايلول . 2949
 - 66الرأي العا (صحيفة)  19ايلول . 2949
( - 65الرأي العا ) (صحيفة)  ،النويت  19 ،ايلول . 2949
 - 64املصدر نفس .
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واما املباح ات م تسفر عن نتيجة معينة ،غري ان انسحاب بريطانيـا مـن املنطقـة دفـ حبنـا االمـارات
يف تشــنيل احلنومــة لســرع وقــت ممنــن مــن أجــل مواجهــة التحــدات الداخليــة وارارجيــة الــي حتــيط هبــم
(.)63
فضـال عــن ذلـك ظهــرت خالفـات اخـرى فيمــا خيـ شـنل الدولــة االحتاديــة ،وقـد اشــتدت ارالفــات
اك ــر بــن البح ـرين وقطــر ،ألن كــل واحــد منهــا أرادت ان تــؤمن لنفســها مرك ـ ا يف االحتــاد القــاد  ،وعلي ـ
فشــلت املباح ــات بســب لســك كــل إمــار مبوقفهــا املت مــت ،واتجــل املوضــوع اىل اجتمــاع أخــر عقــد يف
تش ـرين االول  2931وبتــاريخ  26أب و  2ايل ــول  2932 /اعلنــت ك ــل مــن البح ـرين وقطــر اس ــتقالوا
بشنل متتايل (.)68
المبحث الثالث :إعالن دولة اإلمارات العربية المتحدة:
كان اعالن البحرين وقطر استقالوا ،قد سهل ك ري من االموراملتعلقة بعملية توحيد االمـارات الباقيـة،
فقد توصل حنا ست إمارات من أصل سب  ،تق عل الشاط املتصاو ،اىل اتفاقية حول مبدأ االحتاد
الـ ي اصــبح عــددهِّ ســت ،وبتــاريخ  1كــانون االول  2932أعلــن عــن قيامـ ِّ بشــنل ر ــي ،امــا امــري رال
اريمــة فق ــد رف ــض االش ـرتاك يف االحت ــاد معت ـربا أن حقوق ـ م حتــرت ابلش ــنل املطل ــوب ( ،)69لن ــن يف 21
شــباط  2931عــاد لينضــم اىل االحتــاد وأنضــمت الدولــة اجلديــد اىل جامعــة الــدول العربيــة يف  /4كــانون
االول  2932 /لتنون الدولة ال انية عشر فيها ،ويف  /9كانون االول إنضمت اىل االمم املتحد لتصبح
الدولة ( )271فيها (.)51
ان ال ي حينم دولة االمارات العربية املتحد الدستور املؤقت ،منـ قيامهـا ،وقـد حـدد الدسـتور مهـا
اويئــات االحتادي ــة م ــل اجملل ــس االعل ـ للحن ــا واحلنوم ــة االحتادي ــة ،واجملل ــس ال ــوطين االحت ــادي والن ــا
القضــائي االحتــادي ،وكــان اوــد االســال مــن الدســتور إرضــاء رغبــة ابــو ظــيب يف الوحــد مــن جهــة ومــن
جهة اخرى ارضاء رغبة االمراء يف احلنم ال ايت (.)52
منــن الدســتور الــدائم ،الـ ي وضــعت جلنــة مــن ( )18عضـوا يف لــوز  ،2935والـ ي تقــرر ان يوضـ
موض التنفي يف ال اين من كانون االول  ،2934من تع ي املؤسسـات االحتاديـة والغـاء بعـض االمتيـازات
الــي كــان يتمت ـ هبــا حنــا االمــارات ،ولنــن املعارضــة القويــة الــي جوب ـ هبــا ه ـ ا الدســتور جعــل اجمللــس
االعلـ للحنــا ال يقرونـ  ،ومت تقــد اقـرتا بــديل لـ يف لــوز  2934لالبقــاء علـ الدســتور املؤقــت ملــد
مخــس ســنوات اخــرى وحبلــول تش ـرين االول  2934وعــربت اجلمعي ـ االحتاديــة عل ـ االق ـرتا  ،وعــربت يف
 - 63املصدر نفس .
 - 68املصدر نفس .
( - 69العري) ،جملة ،العدد ،241النويت،مارل،2931،ص .191
 - 51املصدر نفس .
 - 52املصدر نفس .
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الوق ــت نفس ـ ـ ع ــن رغبته ــا بتع ــديل بع ــض البن ــود ال ــي ااثرت ج ــدال كب ـ ـريا حوو ــا يف س ــبيل تع ي ـ ـ القـ ــو
االحتادية،السيما يف جماالت املي انية واملالية واجملاالت العسنرية(.)51
ويشــنل اجمللــس االعل ـ للحنــا  ،ال ـ ي يضــم ام ـراء (ابــو ظــيب ،دي،الشــارقة ،رأل اريمــة ،الفجــري ،
عجمان ،أ القيوين) ،السلط احلاكمة العليا يف دولة االمـارات العربيـة املتحـد وعهـد اىل الشـيخ زايـد بـن
سلطان ال ليان اىل امار ابو ظيب ،وراشد بن سعيد املنتو اىل امار دي ،اما بقية االعضاء فهم سلطان
بــن حممــد القــا ي ،أمــري الفجــري  ،والشــيخ أمحــد بــن حممــد الشــرقي أمــري عجمــان ،والشــيخ راشــد بــن محيــد
النعيمي ،أمري أ القيوين والشيخ أمحد بن راشد املعال (.)57
ومن املها املناطة هب ا اجمللس هو معاجلة املشاكل اراصة ابلدفاع والشـؤون ارارجيـة والتعلـيم واملاليـة،
فضـال عـن مهـا كـل أمـري يف إمارتـ ِّ ومنطقــة حنمـ يف قضـاا السياسـة الداخليـة واالدار االيـة ،وال جيــوز
للمجلــس أن يت ـ أي ق ـرار اال مبوافقــة مخســة مــن أعضــائ  ،عل ـ ان ينــون بيــنهم حتمــا ال ـرئيس و ئ ـ
الرئيس اجمللس الل ان يتمتعان حب النقض (.)56
وقد مت توزي املناص يف اجمللس عل النحو االيت:
 .2أبو ظيب ()21
 .1دي ()5
 .7رأل اريم ()6
 .6الشارقة ()7
 .5عجمان ()1
 .4الفجري ()2
 .3أ القيوين ()1
اتلفت احلنومة يف  7كانون ال اين  2933ووزعت املناص كااليت:
ابـو ظـيب ( ،)18دي ( ،)5رأل اريمـة ( ،)6الشــارقة ( ،)7عجمـان ( ،)2الفجـري ( ،)2أ القيــوين
(.)55( )2
ويقو رئيس اجمللس االعل بتعن رئيس الوزراء بعد استشار أعضاء اجمللس االخرين ،وهو ال ي يعن
الوزراء ،بعد إستشار رئيس الوزرا  ،وترأل احلنومة االحتادية من إنشائها الشيخ منتو بن راشد املنتو ،
ويل عهد دي.

 - 51حمم ــد عب ــد الغ ــين س ــعودي،ارلي ب ــن مقوم ــات الوح ــد وصـ ـراع الق ــوى االع ــم ،جمل ــة دراس ــات ارل ــي الع ــري ،الع ــدد
،11تشرين االول،2939،ص.19
 - 57ا اعيل صربي مقلد  ،الصراع االمريني السوفيي حول الشر االوسط (االبعاد االقليميـة والدوليـة) النويـت ، 2984 ،
ص . 671
 - 56املصدر نفس .
 - 55علي حممد راشد  ،مولد دولة  ،العري ( ،جملة)  ،العدد  ، 241النويت .2933 ،
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ومبوج دستور  2932أتلف اجمللس الوطين ال ي أتلـف مـن ( 76عضـوا) توزعـوا علـ ( )8مـن ابـو
ظــيب و( )8مــن دي و ( )4مــن الشــارقة و( )6مــن عجمــان و ( )6مــن الفجــري و( )6مــن أ القيــوين.
وختــت اجلمعيــة مبناقشــة الق ـوانن الــي تعــدها احلنومــة قبــل تقــدميها للمجلــس االعل ـ ليصــاد عليهــا،
وتس ــتطي اجلمعي ــة ،اذا م ــا رأت ذل ــك ض ــرورا أن تع ــدل هـ ـ هِّ الق ـوانن ،ولننه ــا م ـ ذل ــك اللل ــك حـ ـ
التصويت عليها ،كما وا احل يف مناقشة كل املواضي الـي هتـم مصـلحة االحتـاد العامـة ،ولتـد فـرت عملهـا
اىل الس ــنتن ( .)54وح ــدد دس ــتور  ،2932الن ــا القض ــائي االحت ــادي ،فيش ــمل اانم ــة العلي ــا ابانم ــة
البدائيــة ،ويضــم اجمللــس االعل ـ مخســة أعضــاء ،ويعــن رئيســة رئــيس اجمللــس االعل ـ للحنــم بعــد موافقــة
اجمللس.
اســتطاع الشــيخ زايــد بــن ســلطان ال ليــان ،رئــيس دولــة االمــارت العربيــة املتحــد  ،ان حيــدد اهــدا
االحتاد يف خطاب أثناء افتتا الفصل التشريعي االول بتاريخ  /27شباط  ،2931ابلقول (:)53
 .2اااف ة عل محاية حقو وحرات شع االحتاد ،وحتقي التعاون الوثيـ فيمـا بـن اماراهتـا لصـاحلها
املشرتك ،مـن اجـل هـ هِّ االهـدا واالغـراض ومـن اجـل ازدهارهـا وتقـدمها يف كافـة اجملـاالت ،وتـوفري
احليا االفضل لنل املواطنن.
 .1احلفاظ عل استقالل االحتاد وسيادت ِّ وعل أمن ِّ واستقراره وهو مانصبوا الي  ،ودف كل عدوان عل
كيان او كيان االمارات االعضاء في ِّ.
 .7احرتا كل امار عضو يف االحتاد الستقالل وسـياد االمـارات االخـرى يف شـؤولا الداخليـة يف نطـا
الدستور.
اما سياسة االحتاد ارالصة فقد اكد عليها الشيخ زايد وهي نصر القضاا واملصاو العربية واالسالمية
واقامة عالقات ودية وطيبة وتوثي اواصر الصداقة م كـل الـدول وااللتـ ا ابالخـال امل لـ والتاكيـد علـ
ال امية التعليم وااله تما ابجلان العلمي ودف العملية الرتبوية لالما وتوفري فرص العمل للمـواطنن بـدون
است ناء والتاكيد عل اتية ال روات واملوارد الطبيعية يف كل امار مملوكة ملنية عامة لتلك االمار (.)58
وم يفت دولة االمارات العربيـة علـ الرتكيـ حـول نقطـة مهمـ وهـي اجملـال االقتصـادي وال ـرو الوطنيـة
وحتقي أفضل تنمية اقتصادية للبلد من اجل رف مستوى املعيشة وحتقي الرخاءاملعاشي للمواطنن (.)59
ان قيــا دولــة االمــارات العربيــة هــي ضــرور اترخييــة مهمــة جــاءت ملواجهــة كــل التحــدات يف منطقــة
ارلي العري وخاصة بعد االنسحاب الربيطاين منهـا ،والـت كـل التحـدات الداخليـة وارارجيـة ولجـت

 - 54املصدر نفس .
 - 53ين ر :جمموعة خط صاح السمو الشيخ زايد بن سلطان ال ليان  ،رئيس دولـة االمـارات العربيـة املتحـد – 2932
 ، 2987منشورات مرك التوثي االعالمي  ،وزار االعال وال قافة دولة االمارات العربية املتحد  ،بال  ،ص . 25 – 26
 - 58منشورات مرك التوثي  ،املصدر الساب  ،ص. 26
 - 59املصدر نفسة  ،ص . 25
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ل االمار الواحد املتماسنة مب تلف جوانبها بعد ان كانت امارات متفرقة ومتباعد وهو ما اثبت اتريخ
ه ه الدولة اىل االن.
الخاتمة
من خالل ما تقد ذكره يف ه ا البح يتضح لنا مجل من االستنتاجات جنملها ابلنقاط التالية- :
 .2عانــت دولــة االمــارات العربيــة املتحــد مــن الســيطر االســتعمارية واتبـ االســتعمار شــىت انـواع القســو
والبط ضد ابناء االمارات.
 .1توجهت ان ار املستعمرين اىل منطقة ارلي العري عامة واالمارات خاصة بفعل موقعها السرتاتيجي
وثرواهتا الطبيعية أييت يف مقدمتها النفط.
 .7واكبــت دولــة االمــارات العربيــة املتحــد التطــور احلضــاري بفعــل قادهتــا وابنائهــا فشــمل تطورهــا كافــة
امليادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية ومينن مالح ة ذلك من اقوال شيوخهم السابق ال كر.
 .6تبوءت دولة االمـارات العربيـة مركـ ا عامليـا ،وذات صـر حضـاري واترخيـي ،اصـبح مـاثال للعيـان لنـل
اجملتمعات الشرقية والغربية مبا حققت من تطور عمراين بفرت قياسية وجي .
 .5واخ ـريا ال ب ــد لن ــا م ــن االش ــار اىل تن ــامي ال ــوعي ال ــوطين والق ــومي للق ــاد والش ــيو وابن ــاء االم ــارات
ومراعاهتم لغالبية القضاا احلساسة يف حميط دولتهم.
قائمة المصادر والمراج
 .2ابراهيم خلف العبيدي ،احلركة الوطنية يف البحرين  ،2932 – 2926بغداد2934 ،
 .1ا اعل صـربي مقلـد ،الصـراع االمرينـي السـوفيي حـول الشـر االوسـط ،االبعـاد االقليميـة والدوليـة،
النويت.2984 ،
 .7امل عجيل ،قصة واتريخ احلضارات العربية بن االمس واليو  ،بريوت .2999
 .6امن الرحياين ،ملوك العرب ،بريوت.2981 ،
 .5أاد حلمي اجلصاين ،النفط والتطور االقتصادي السياسي يف ارلي العري ،النويت.2981 ،
 .4مج ــال زك ــرا قاس ــم ،ارل ــي الع ــري – دراس ــة لت ــاريخ االم ــارات العربي ــة  ،2965 – 2926الق ــاهر
.2937
 .3خليل علي مراد ،تطور السياسة االمرينية يف منطقة ارلي العري ،بغداد2987 ،
 .8صال العقاد ،معام التغري يف ارلي العري ،القاهر .2931 ،
 .9عبد الع ي عبد الغين ابراهيم ،حنومة اوند الربيطانية واالدار يف ارلي العري ،الراض .2982
 .21عبد الع ي عبد الغين ابراهيم ،حنومة اوند الربيطانية واالدار يف ارلي العري ،الراض .2982
 .22عبد املالك خلف التميمي ،االستيطان االجنيب يف الوطن العري ،النويت.2987 ،
 .21حممد غامن الرميحي ،البحرين ،مشنلة التغري السياسي واالجتماعي ،بريوت.2934 ،
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 .27حمم ــد مرس ــي عب ــد هللا ،ام ــارات الس ــاحل وعم ــان والدول ــة الس ــعودية االوىل ،2828 -2397ج،2
القاهر .2938 ،
 .26لورمير،دليل ارلي ،القسم التارخيي،ج،2ترمجة منت ديوان امري قطر ،قطر.
 .25لؤي حبري ،االطماع االجنبية يف ج ير ابو موس العربية،بغداد.2931،
الدوريات :المجالت
-2الراي العا  ،صحيفة ،النويت/ 15،ايلول.2949/
-1الراي العا ،صحيفة،النويت/19،ايلول.2949/
-7صوت ارلي  ،جملة،البحرين.2932،
-6حمم ــد جابراالنص ــاري،اتريخ احلرك ــة الدميقراطي ــة يف ارل ــي العري،جمل ــة امل ــؤر العري،الع ــدد ،25
.2981
-5حممد عبد الغين سعودي،ارلي بن مقومات الوحد وصراع القوى االع م،جملـة دراسـات ارلـي
العري،العدد.2939 ،11
-4حمم ــد غ ــامن الرميحي،العوام ــل التارخيي ــة واالجتماعي ــة امل ـ ـؤثر يف التعام ــل االقتص ــادي،جملة ارل ــي
العري،البصر ،العدد .2981 ،2
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verbs form the simple past tense in more than one way. Some make a
vowel change. Some make a vowel and consonant change. A few trans
form completely. And a small group of verbs in the past tense looks
identical to the present-tense verb. In Arabic, In Arabic, The past tense
refers to a completed action and thus equates in most respects with
English past tense and past perfect. The past stem is formed from the
three root letters with a fatHa after the first root and a fatHa (or sometimes
a kasra) after the second root letter (katab/sharib). Endings are added to
the stem to show the subject of the verb.
5. English has no verbal inflection to mark a future tense. Instead,
English makes use of a number of forms to refer to future events. In
Arabic, the future may be made by adding (sawfa) or (sa) to the present.
6. In English, verbs have two aspects: the perfect aspect and the
progressive aspect, while in Arabic an action started in the past and
continuing into the present is usually rendered by the present tense in
Arabic. The preposition mundhu is used to specify at which point in the
past the action started. As far as Progressive is concerned, the present is
used in Arabic for both continuous and habitual actions and states.
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Needless to say that the tense/aspect systems differ from one language
to another, particularly in languages which belong to different families such
as English and Arabic. That is why Nida (ibid: 199) affirms that"regardless
of the formal or semantic differentiations made in the tense system, the
important fact is that no two systems are in complete agreement.”

Conclusions:
1. Tense is the grammatical expression of the location of events in time.
It anchors an event to the speaker’s experience of the world by relating the
event time to a point of reference. The universal, unmarked reference point
is the moment of speaking – speech time. In narrative, a point in past time
is usually taken as the reference point.
2. English has two tenses, the present and the past, the past being the
marked
form, both morphologically and semantically. In Arabic language there
are also two basic tenses: the past and the present.
3. The basic meaning of the present tense is to locate a situation
holding at the present moment. This may be an instantaneous event
expressed with either simple or the progressive form (I promise to wait), a
state which holds over time expressed with the simple present form(Jupiter
is the largest planet), or a habitual occurrence also expressed with the
simple resent form (He works in an office). Secondary meanings of the
Present include reference to past and future events, ‘historic present’ (This
man comes up to me...) and the quotative (and she goes/she’s like ‘I don’t
believe it’). The simple present tense of most verbs requires only an -s
ending in the third-person singular. This is true whether the subject is a
pronoun (he, she, it) or a singular noun. The first- and second-person
pronouns (I, we, you), the third-person plural pronoun (they), and plural
nouns require no ending in the present tense of this type. In Arabic, the
present tense, or imperfect, refers in a general way to incomplete, ongoing
actions or ongoing states.The present stem in Arabic is formed from the
three root letters with a vowel after the second (ktub/shrab/jlis). Prefixes,
and sometimes also endings, are added to the stem to show the subject of
the verb.
4. The past tense primarily refers to a definite event or state that is prior
to utterance time. Its secondary uses refer to a present event or state as
hypothetical (If I were you). The simple past tense of most verbs requires
an -ed ending with regular verbs. No other conjugational endings are
needed for any of the persons in either the singular or plural. Irregular
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continuous, but they are compound tenses involving the use of auxiliary
verbs and particles
Tense and aspect can be described as two different ways of looking at
time. Tense usually deals with linear points in time that stretch from the far
past into the future, in relation to the speaker. Aspect, on the other hand
deals with the degree of completeness of an action or state: is the action
completed, partial, ongoing, or yet to occur? So the perspectives of tense
and aspect are different: tense focuses on the point on the timeline at
which the action occurs, whereas aspect is focused on the action itself –
whether it is complete or not(ibid).
In Standard Arabic, the basic distinctions in the verb are fundamentally
aspectual, not tense-related. However, they are often treated as tense
distinctions for the sake of those who speak such a language as English.
The earliest grammar book of the Arabic language, the /kitaab/ of
Sibawayh states that there are three forms of the Arabic verb:
one signaling the past time, the other indicating the present or future,
while the third expresses commands or orders. The early Arab
grammarians call the first form /?al-maaDi/ which merely means ‘the past’
and call the second form /?al-muDaari9/ which means ‘that which is similar
(to the noun).’ Modern linguists now use the terms perfect(ive) and
imperfect(ive) for the two forms, respectively. The two forms are
distinguished morphologically as stated by Gadalla (2000: 76)."The perfect
form is obtained by the attachment of suffixes only, whereas the imperfect
form is obtained via the addition of confixes, i.e., combinations of prefixes
and suffixes.”
Other linguists, like Eisele (1990:52), propose that the distinction
between these two forms corresponds to a distinction between past and
non-past, others assert that there is no one-to-one correspondence
between aspect and tense. Therefore, Radwan (1975: 30) affirms that
aspect and tense should be treated as two independent categories. ….
Both terms are used to name two different features of verbal patterns. The
term ‘Aspect’ covers then semantic ranges of completion versus noncompletion and continuation versus noncontinuation, whereas ‘Tense’
covers time reference.
Nida (1964: 198-9) indicates that while tense marks the relative time of
events, aspect defines the nature of the action. He also asserts that"when
translating from one language to another, it is necessary not only to adjust
to quite a different system, but also to consider the special restrictions
which may exist within such a system.”
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.سوف يزرع الفالح البطاطا في الخريف
The farmer will plant potatoes in the Fall.
(Ryding, 2005:443) calls it the future tense which is formed by prefixing
either the morpheme sa or the particle sawfa to a present tense indicative
verb. The verb may be active or passive. The particle sa- is identified by
some grammarians as an abbreviation of sawfa.

4. Discussion and Conclusions
Tense/Aspect Distinctions in English and Arabic
Ryding (2005:51) affirms that tense and aspect can be seen as two
different ways of viewing time. Tense usually deals with linear points
extending from the past into the future. Aspect sees the completeness of
an action or state as central: is the action over with and completed,
ongoing, or yet to occur? The points of view of the two terms are different:
one focuses on when the action occurs and the other focuses on the action
itself whether it is complete or not. These two grammatical categories do
overlap to some extent and have in practice blended into one in Modern
Standard Arabic.
Wright (1967:51) says:"The temporal forms of the Arabic verb are two in
number, the one expressing a finished act, one that is done and completed
in relation to other acts (the Perfect); the other an unfinished act, one that
is just commencing or in progress (the Imperfect)"(emphasis in original).
On the same page he gives an indication of the complexity of Arabic
tense/aspect relations when he states that"The Arabian Grammarians...
have given an undue importance to the idea of time, in connection with the
verbal forms, by their division of it into the past (al-maaDii  )الماضيthe
present (al-Haal  )الحالand the future (al-mustaqbal  )االستقبالthe first of which
they assign to the Perfect and the other two to the Imperfect.”
There are two basic morphological tenses in Arabic: past and present,
also called perfective and imperfective, respectively. In dealing with the
modern written language, many linguists and teachers find it more
pragmatic to describe Arabic verbs in terms of tense, and the terms
past/present (referring to time or tense) and perfect/imperfect (referring to
aspect) are often used interchangeably.
There is also a future tense as Ryding(2005: 440)& Holes(2004:234)
indicated by prefixing either sa- or sawfa to a present tense form. Other
tenses exist, such as the past perfect, the future perfect, and the past
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 هنthey (fem.)
يكتبن
yaktubna (ibid.)
If we look at the table, we can see that the present stem which appears
in all the examples is ( `كتبktub): the three root letters k/t/b, with no vowel
after the first letter and a Damma (`o``) after the second. The different
letters added on the beginning and end (prefixes and suffixes) are
arranged around this present stem to show the subject of the verb.
The present is used for both continuous and habitual actions or states,
where in English we might use a different tense:
.يلعب االطفال الكرة يوم الجمعة
The children play football on Friday(s).
يجلس صديقك في مقعدي
Your friend is sitting on my chair!
As with the past, the vowel on the second root letter varies in the
present. If the middle vowel on the past is a kasra, then it usually changes
to a fatHa in the present:
شربshariba (he drank)
يشربyashrab (he drinks)
However, the majority of verbs have fatHa as the middle vowel of the
past and, for these verbs, there is no rule to follow in the present. If we
need to know the vowel, we can look in a dictionary where we will find the
middle vowel written after the entry. In most cases the middle vowel will not
affect the meaning of the text or our understanding of it(ibid.).
Ryding(2005: 345) tackles the issue of Present Perfect Continuous with
mundhu in Arabic by saying"An action started in the past and continuing
into the present is usually rendered by the present tense in Arabic,
whereas in English, the present perfect is used. The preposition mundhu is
used to specify at which point in the past the action started. This structure
may occur with verbal predications or with equational predications”.
يعمل في االدارة منذ شهرين
He has been working in the administration for two months.

3.3 The Future
This procedure conveys an explicitly future action. If we want to talk
about the future in Arabic we also use the present tense. The word

سوف

(sawfa) or the prefix ( سsa) are usually added to the front of the verb to
indicate the future (Wightwick, J. & Gaatar,2008: 18).
.سنذهب الى المتحف المصري غدا
We are going to the Egyptian museum tomorrow.
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and become familiar with in the first place. There are also different endings
for two people (the dual). We do not have to use the personal pronouns
(he, she, etc.) before the verb as we do in English. If we see an Arabic
sentence like this:
(كتبت رسالة المهاShe) wrote a letter to her mother.
We can tell it is"she"because of the ending of the verb (katabat). The
sentence could be more specific and say exactly who wrote the letter (the
subject of the verb). Then we would see:
.كتبت فاطمة رسالة المهاFatma wrote a letter to her mother.
In written Arabic the subject (Fatma) usually comes after the verb
(wrote).

3.2 The Present Tense
The present tense, or imperfect, refers in a general way to incomplete,
ongoing actions or ongoing states. It corresponds to both the English
present and present continuous tenses. There is no distinction between
these in Arabic.
The present tense is formed from the present tense stem of a verb,
to which both a prefix and a suffix are added. The stem by itself is not
an
independent word; it needs the prefixes and suffixes to convey a
complete
meaning (Ryding,2005:441).
Wightwick(2008:15) states that the present is used for an action (or
state) which is still going on (unfinished). Whereas the past is formed by
adding endings to a stem, the present adds letters on the beginning and
end of a different present stem to show the subject of the verb. The
following table explains the addition to the present:
Singular
اناI
اكتب
’aktub(u*)
انتyou (masc.)
تكتب
taktub(u*)
انتyou (fem.)
تكتبين
taktubiina
هوhe/it
يكتب
yaktub(u*)
 هيshe/it
تكتب
taktub(u*)
Plural
 نحنwe
نكتب
naktub(u)
 انتمyou (masc. pl)
تكنبون
taktubuuna
 انتنyou (fem. pl)
تكتبن
taktubna
 همthey (masc.
يكتبون
yaktubuuna
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3.1 The Past Tense
(1) Action in the past: The Arabic past tense refers to a completed
action and thus equates in most respects with English past tense and past
perfect
(2) Non-past action: Depending on the context, the Arabic past tense
may also be used to convey other meanings (Ryding,2005:440).
The past tense in Arabic is formed by suffixing person-markers to the
past tense verb stem. The person markers in the past tense also denote
number (singular, dual, plural) and gender.
In a simple regular verb, the basic past tense will look like this:
(كتبkataba): (he) wrote
(شربshariba): (he) drank
(حملHamala): (he) carried
If we take off the final vowel, “( هوhe”/“it”) this part of the verb (third
person masculine singular) becomes the base, or stem of the past tense.
Different endings can be added to this past stem depending on who is
carrying out the action (the subject of the verb). So, ( كتبkataba) is"he
wrote"and ( كتبkatab) is the past stem. If we add the ending ( تtu) to the
stem, it becomes ( كتبتkatabtu) –"I wrote”; if we add( ناnaa), it becomes كتبنا
(katabnaa) –"we wrote,"etc. Here is a table showing all the endings for the
past tense:

singular

Ending
Example
 اناI
( تtu)
( كتبتkatabtu)
 انتYou (mus)
( تta)
( كتبتkatabta)
( انتfem)
( كتبتti)
( كتبتkatabti)
 هوHe/it
- (a)
( كتبkataba)
هيshe /it
( تat)
( كتبتkatabat)
Plural
Ending
Example
 نحنWe
( ناnaa)
( كتبناkatabnaa)
 انتمYou(mas.)
(تمtum)
( كتبتمkatabtum)
انتنYou (fem.)
(تنtunna)
( كتبتنkatabtunna)
 همThey(mas.)
( واuu)
( كتبواkatabuu)
 هنThey(fem.
( نna)
( كتبنkatabna)
Wightwick, J. & Gaatar, M. (2008: 16)
One can note that we will not meet or need the feminine plurals as often
as the masculine plurals. This is because we only use the feminine plural if
all the people in a group are female. If the group is mixed male and female,
the masculine is used. Therefore, this form is the most important to learn
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2.4.2 Future time in the past
Most of the future constructions just discussed can be used in the past
tense
to describe something which is in the future when seen from a viewpoint
in
the past.
(a) Auxiliary verb construction with would (rare; literary narrative style)
The time was not far off when he would regret this decision.
(b) Be going to, + infinitive (often with the sense of 'unfulfilled intention')
You were going to give me your address.
(c) Past progressive (arrangement predetermined in the past)
I was meeting him in Bordeaux the next day.
(d)Be to + Infinitive (formal); ‘was destined’, ‘was arranged’)
He was later to regret his decision.
The meeting was to be held the following week.
(e) Be about to + infinitive ('on the point of'; often with the sense of
'unfulfilled intention').
He was about to hit me. (ibid.)

3. Tenses in Arabic Language
Wightwick, J. & Gaatar, M. (2008: 14) state that Arabic is relatively
straightforward when it comes to tenses. Some languages have many
tenses and are very specific about the time of an action and whether or not
the action has been completed. Arabic grammar is vague about time and
aspect, there are only two basic tenses:
• The past (or perfect) الماضي
• The present (or imperfect)المضارع
The present is used for both continuous and habitual actions or states,
where in English we might use a different tense. The past stem is formed
from the three root letters with a fatHa after the first root and a fatHa (or
sometimes a kasra) after the second root letter (katab/sharib). Endings are
added to the stem to show the subject of the verb. The present stem is
formed from the three root letters with a vowel after the second
(ktub/shrab/jlis). Prefixes, and sometimes also endings, are added to the
stem to show the subject of the verb. The future may be made by adding
(sawfa) or (sa) to the present.
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In main clauses, the future use of the simple present may be said to
represent
a marked future of unusual definiteness, attributing to the future the
degree
of certainty one normally associates with the present and the past. It is
used,
for example, for statements about the calendar:
Tomorrow is Thursday. School finishes on 21st March.
Also to describe immutable events or 'fixtures', whether or not these are
determined by human planning:
When is high tide?
What time does the match begin?
The present progressive is especially used with transitional dynamic
verb like arrive, come, go, land, start, stop, etc.
The plane is taking off at 5.30
Both the simple present and the present progressive are often used with
transitional dynamic verb like arrive, come, leave, etc. both having the
meaning of ‘plan’ or ‘program’:
The train{ is leaving }tonight from London.
Leaves (ibid.)
e. Will /shall + progressive infinitive
Swick, (2010:4) maintains that the modal verb construction can be used
with the progressive infinitive in a way which simply combines reference to
a future time with the 'temporal frame' associated with the progressive: will,
shall+ Be + V-ing. The use of this combination avoids the interpretation(to
which will, shall, and Be Going to are liable)of volition, insistence, etc.
He’ll do his best (future of volitional interpretation possible)
He’ll be doing his best (future interpretation only)
f. Be about to + infinitive, on the other hand, expresses near future:
The train is about to leave.
I'm about to read your essay. (Quirk et al., 1985:192)
g. Be to + infinitive
This expression (a) arrangement, (b) command, or (c) pre-destined
future:
a) We are to be married soon.
b) You are to be back by 10 O’clock.
c) If he’s to succeed in his new profession, -------
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the infinitive. Its general meaning is 'future fulfilment of the present'. In fact,
the construction has two more specific meanings, of which one, future
fulfillment of present intention, chiefly associated with personal subjects
and agentive verbs:
When are you going to get married?
Laila is going to lend us her camera.
The other meaning, Future result of present cause, is found with both
personal and non-personal subjects:
It's going to rain.
She's going to have a baby.
As these examples suggest, the association of be going to with the
present
often leads to the assumption that it indicates the proximity of the future
event. Unlike will and '11, be going to is not generally used in the clause
superordinate to a conditional clause:
If you leave now, you'll never regret it.
c. Present progressive
Quirk etal. (1976:43) affirm that the present progressive can refer to a
future happening anticipated in the present. Its basic meaning is: fixed
arrangement, plan, or programme:
The orchestra is playing a Mozart symphony after this.
The match is starting at 2.30 (tomorrow).
Since the progressive is used to denote present as well as future, a time
adverbial is often used to clarify in which meaning the verb is being used:
They are washing the dishes now
later
The present progressive is especially used with transitional dynamic
verb like arrive, come, go, land, start, stop, etc.
The plane is taking off at 5.30
d. Simple present
The simple present is, after the will/shall construction, the next most
common means of referring to future actions in English. This future use of
the simple present is frequent, however, only in dependent clauses, where
it is regularly used after conditional and temporal conjunctions such as (if,
unless, and when, as well as in some that-clauses:
What will you say if I swim in the river?
At this rate, the guests will be drunk before they leave.
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sensation like: feel, hurt, ache, etc. 4. Transitional event verbs like: fall,
leave, lose, etc. 5. Momentary verbs like: hit, kik, knock, etc.
Stative can be classified to: 1.Verbs of inert perception and cognition
like: astonish, believe, dislike, hear, know, prefer, smell, understand, etc.
2.Relational verbs like: be, belong, consist of, involve, resemble, etc.

2.3.3 Perfective progressive
The perfect progressive denotes a temporary situation leading up to the
present moment like:
Simple perfect: Marry has lived in London since 1990.
Perfect progressive: Marry has been living in London since 1990.
The meaning difference is unimportant, but the use of the progressive
means that the speaker considers Marry residence in London to be
temporary.

2.4. The Future
There is no obvious future tense in English corresponding to the time/
tense parallel for present and past. Instead there are a number of
possibilities of denoting future time. Futurity, modality, and aspect are
closely interrelated, and this is reflected in the fact that future time is
rendered by means of modal auxiliaries, by semi-auxiliaries, or by the
simple present or present progressive forms (Quirk et al., 1985:191).

2.4.1 Auxiliary verb construction
a. Will/shall+ infinitive
The most common way of expressing futurity is the modal auxiliary
construction with will, shall, or 'II.
He will be here in half an hour.
Will you need any help?
The modal verb will (or the contracted form 'II) is used with future
meaning with subjects of all three persons. The infrequent modal shall is
used (especially in Southern Standard BrE) to indicate futurity, but only
with a first person subject:
No doubt I shall see you next week.
The auxiliary construction is also used to refer to a statement seen in
the past from a point of orientation in the future.
They will have finished their book by next year.
b. Be going to'+ infinitive
Swick, (2010:4) implies that another construction frequently used to
express futurity, especially in informal speech, is be going to followed by
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2.3.1.2 The past perfective
The past perfective usually has the meaning of 'past-in-the-past', and
can be regarded as an anterior version either of the present perfective or of
the simple past like:
No wonder Miss Matthews' French was excellent - she had lived in
Paris since childhood.
In some contexts the simple past and the past perfect are
interchangeable like:
came
I ate my lunch after my wife { had come}home from her shopping.
Here the conjunction after refers that the arrival from the shopping had
taken place before the eating.
The perfect can be combined with the progressive into present perfect
progressive like has been playing and past perfect progressive like had
been playing.

2.3.2 Progressive Aspect
Progressive aspect (also sometimes called the durative or continuous
aspect) indicates temporariness or a happening in progress at a given
time. If we take the following example to compare:
Simple Present: Joan sings well.
Present Progressive: Joan is singing well.
We can see that these two sentences have the same tense, but
different aspects. Notice the difference this makes to the meaning: Joan
sings well refers to Joan's competence as a singer (that she has a good
voice - a relatively permanent attribute); Joan is singing well refers to her
performance on a particular occasion or during a particular season. The
same formal contrast could be made for the past tense:
Simple Past: Joan sang well.
Past Progressive: Joan was singing well.
Additionally, there are a number of other meanings or overtones that go
with the progressive aspect, such as limited duration, incompletion,
simultaneity, vividness of description, emotional colouring, and
emphasis(Quirk et al., 1976:89).
The progressive occurs only with dynamic verbs, ie with verbs in
dymamic use. Dymamic verbs fall into five classes while stative verbs,
which disallow the progressive, can be seen as belonging to one of two
classes.
Dymamic verbs can be classified to: 1.Activity verbs like ask, call, drink,
eat, etc.2. Process verbs like change, grow, mature, etc. 3. Verbs of bodily
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2.3

2.3.1 Perfective
2.3.1.1The present perfective
The present perfect indicates a period of time retuning back into some
earlier time, It is past with current relevance.
Simple past: Jack live in London for ten years.
Present perfect: Jack has lived in London for ten years.
Quirk et al. (1972:91) implies that the simple past of the first sentence
refers to the period of residence in London has com e to be finished.
Whereas the perfective aspect implies that Jack still lives in London at the
moment of speaking (although there is no implication that his residence
there will continue).
The present perfective differs from the simple past in relating a past
event state to a present time orientation. Thus in situations (which are not
unusual) where either the present perfective or the simple past can be
appropriately used, they are not interchangeable, but that the present
perfective relates the action more directly to the present time.
The choice between the simple past and the present perfective is
associated with time orientation, and therefore with the choice and
interpretation of time adverbials. (For the classification of the relevant types
of adverbials, Examples are:
(a) Adverbials associated with the past tense:
yesterday (evening).
a week ago.
last Monday.
I saw him on Tuesday.
the other day.
in the morning
(b) Adverbials associated with the present perfective:
up to now.
since I met you.
I haven't seen her
so far
lately
hitherto
(C) Adverbials associated with both:
today.
I saw
her [this June.
have seen
recently. (ibid.)
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2.2.3 Perfective and progressive aspects
The term aspect, as it has previously mentioned, refers to a
grammatical category which reflects the way in which the verb action is
regarded or experienced with respect to time. Unlike tense, aspect is not
deictic, in the sense that it is not relative to the time of utterance. The two
aspect constructions of English, the perfective and the progressive, can be
seen as realizing a basic contrast of aspect between the action viewed as
complete (perfective), and the action viewed as incomplete, ie in progress
(imperfective or progressive). But these two aspects may combine within a
single verb phrase (eg I have been reading is both perfective and
progressive). In fact, aspect is so closely connected in meaning with tense,
that the distinction in English grammar between tense and aspect is little
more than a terminological convenience which helps us to separate in our
minds two different kinds of realization: the morphological realization of
tense and the syntactic realization of aspect.
SYMBOL
NAME
EXAMPLE
Type A
present perfective
he has examined
past perfective
he had examined
Type B
present progressive
he is examining
past progressive
he was examining
Type AB present perfective progressive he has been examining
past perfective progressive
he had been examining
(Quirk
et
al.(1985:189)
The overlap of meaning between tense and aspect is most problematic
in
English in the choice that has to be made between simple past and
present
perfective:
simple past: John lived in Paris for ten years.
present perfective: John has lived in Paris for ten years.
Here both sentences indicate a state of affairs before the present
moment, but the simple past indicates that the period of residence has
come to a close, whereas the present perfective indicates that the
residence has continued up
to the present time (and may even continue into the future). This kind of
difference, although by no means invariable, is often summarized in the
statement that the present perfective signifies past time 'with current
relevance'.
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(b) The speaker or writer must have in mind a definite time at which the
event state took place (ibid.).
The first of these conditions can be exemplified by a sentence like: I
stayed in Africa for several months, where the usual implication is that I am
no longer in Africa. The second condition is most explicitly shown in
cooccurrence relations between the past tense and past time-position
adverbials such as last week, in 1932, several weeks ago, yesterday, etc.
It is not necessary, however, for the past tense to be accompanied by
an overt indicator of time. All that is required is that the speaker should be
able to count on the hearer's assumption that he has a specific time in
mind.
Just as the simple present does not always refer to present time, so the
past tense is not always confined to past time reference. There are again
three special meanings:
(a) In Indirect Speech or (Reported speech), the past tense in the
reporting verb tends to make the verb of the subordinate clause past tense
as well. This phenomenon, known as backshift, is normally optional, but
can result in an apparently anachronistic use of the past tense for present
time:
A: Did you say you have had no money?
B: Yes, I'm completely broke.
A different kind of backshift is observed when a sentence describing.'
speech or thought in the future contains reported speech clause
referring
retrospectively to the present:
My wife will be sorry that she missed seeing you this evening.
(b) The Attitudinal Past is related to the attitudes of the speaker rather
than to time. In the following sentence, both the present and past tenses
refer to a present state of mind:
Do/Did you want to see me now?
(c) The Hypothetical Past is used in certain subordinate clauses,
especially if-clauses, and expresses what is contrary to the belief or
expectation of the speaker:
If you really worked hard, you would soon get promoted.
It's time we all took a rest.
The hypothetical past implies the nonoccurrence of some state or event
in the present or future (Quirk et al, 1985:186).
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something of the dramatic immediacy of an eye-witness account (Quirk
et al, 1985: 181).
A very different use of the present tense in reference to the past is that
found with verbs of communication verbs like: tell, hear, learn, write, etc.
The ten o'clock news says that there's going to be a bad storm.
John tells me the Smiths has been abroad.
D. Simple present with future time referring
i. In main clauses, this typically occurs with time-position adverbials to
suggest that the event is unalterably fixed in advance, and is as certain as
it would be, were it taking place in the present:
The plane leaves for Ankara at eight o'clock tonight.
ii. In dependent clauses, the future use of the simple present is much
more common, particularly in conditional and temporal clauses:
He'll do it if you pay him.
I’ll let you know as soon as I hear from her(ibid.).

2.2.2.Simple Past Tense
Quirk et al.(1976:42) state than an action in the past may be seen as
having taken place at a particular point of time; or over a period; if the
latter, the period may be seen as extending up to the present, or relating
only to the past; if the latter, it may be viewed as either having been
completed, or as not having been completed.
Habitual activity can also be expressed with the simple past like:
He always wrote with a special pen.
A suitable adverb like used to or would may be needed to achieve this
sense like:
He used to write with a special pen.
He would write with a special pen.
The simple past tense of most verbs requires an -ed ending with regular
verbs. No other conjugational endings are needed for any of the persons in
either the singular or plural. Irregular verbs form the simple past tense in
more than one way. Some make a vowel change. Some make a vowel and
consonant change. A few trans form completely. And a small group of
verbs in the past tense looks identical to the present-tense verb (Swick,
2010:11).
The past tense combines two features of meaning:
(a) The event state must have taken place in the past, with a gap
between
its completion and the present moment.
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Two and three make five.
The earth moves round the sun. (Quirk et al., 1972:85)
(ii) Habitual time statements
When they are used with the simple present, dynamic verb meanings,
like
stative verb meanings, usually imply an inherently unrestricted time
span.
But in this case the verb refers to a whole sequence of events, repeated
over
the period in question:
We go to London every year.
She makes her own dresses.
Water boils at I OO°C.
B. The Instantaneous simple present
It is used with a dynamic verb which signifies an event simultaneous
with the present moment. It usually happens where the verb refers to a
single action begun and completed nearly at the moment of speech. It is
expressed with either simple or the progressive form.The instantaneous
present, however, because it implies that the event has little or no duration,
does not occur outside some rather restricted situations. Such situations
include the following:
Commentaries: John passes the ball to Jack.
Demonstrations and other self-commentaries: I pick up the fruit with
a skewer, dip it into the batter, and lower it into the hot fat.
Special Exclamatory Sentences (with initial adverbials): Here comes
the winner!
Performatives: I advise you to withdraw. I apologize. We thank you for
your recent inquiry(Quirk et al, 1972:86).
C. Simple present referring to the past time
The so-called historic present is characteristic of popular narrative style
(also the fictional present):
- I couldn't believe it! Just as we arrived, up comes Ben and slaps me
on
the back as if we're life-long friends. 'Come on, old pal,' he says, 'Let
me buy you a drink!' I'm telling you, I nearly fainted on the spot.
The historic present describes the past as if it is happening now. It
conveys
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On the semantic level of interpretation, then, 'present' is the most
general and unmarked category. In contrast to [l], which is a generic
statement applicable to present, past, and future, [2] is a more limited
statement, suggesting that the albatross, like the dodo, is extinct:
Albatrosses are large birds. [l]
Albatrosses were large birds. [2] (ibid.)
Aspect on the other hand, is a grammatical category referring to the
manner that the time of a situation is viewed by the speaker or writer; the
aspect is indicated by a combination of auxiliary and verb form. Verbs have
two aspects: the perfect aspect and the progressive aspect (Greenbaum &
Nelson, 2002:55).
Aspect then concerns to the way in which the verbal action is
experienced or regarded (for example as completed or in progress).
These three categories impose on each other, particularly, the
expression of time present and past cannot be considered separately from
aspect.

2.2 Types of Tenses in English
Tenses in English can be divided to:

2.2.1.Simple Present Tense
Swick, (2010:3) States that simple present tense of most verbs requires
only an -s ending in the third-person singular. This is true whether the
subject is a pronoun (he, she, it) or a singular noun. The first- and secondperson pronouns (I, we, you), the third-person plural pronoun (they), and
plural nouns require no ending in the present tense of this type. It has
different uses:
A. Present without reference to specific time
It is used where is no limitation on the extension of the state through the
present into the past and future time. It is expressed with the simple
present form. This category includes ‘eternal truths’ which do not refer to
the present but are general timeless statements. There are two related
types:
(i)Universal time statements, particularly associated with stative
verbs.
With stative verb senses, the present is used without reference to
specific
Time like:
Water consists of hydrogen and oxygen.
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2. Tenses in English Language
2.1Time, Tense, and Aspect
It is important to begin by distinguishing three different levels on which
the terms 'present' and 'past' can be explained. First, time can be thought
of as a line (theoretically, of infinite length) on which is located, as a
continuously moving point, the present moment. Anything ahead of the
present moment is in the future, and anything behind it is in the past. This
is an interpretation of past, present, and future on a Referential level (Quirk
et al., 1985:175). But in relating this view of time to language, time is a
universal, non linguistic concept with three divisions: past, present, and
future(Quirk et al. 1976:39).
Robins(1978:267) says that the semantic ranges covered by the
different forms are mainly on two axes, time relations and what are usually
called aspectual difference of completion, incompletion, continuous, and
momentariness.
Most linguists agree that English has two tenses: present tense and
past tense. The present tense usually refers to the present time and past
tense refers to the past time no future tense like:
She is quite well today.
Yesterday she was sick.
Some grammarians like Eckersley & Eckersley(1972:62) have argued
for a third, 'future tense', claiming that English realizes this tense by the
use of an auxiliary verb construction (such as will+ infinitive). But certain
grammatical constructions are capable of expressing the semantic
category of ‘future time’.
Some grammarians have gone further, avoiding the term 'present' in
reference to tense, and preferring 'nonpast'. The terms present tense and
past tense have this justification: that the tenses they name typically have
reference to present and past time respectively:
She is quite well today. Yesterday she was sick.
Quirk et al (ibid.) say that 'present' is defined in an inclusive rather than
in an exclusive way: something can be defined as 'present' if it has
existence at the present moment, allowing for the possibility that its
existence may also stretch into the past and into the future. When we say
Paris stands on the River Seine may be correctly said to describe a
'present' state of affairs, even though this state of affairs has also obtained
for numerous centuries in the past, and may well exist for an indefinite
period in the future.
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This study provides a general view of the meanings, forms and uses of
tenses in English and Arabic Languages. The study is organized into three
sections. Section one discusses some related concepts like tense, time
and aspect. Then English tenses are investigated in some details by
presenting their meaning, forms and uses. Section two sheds some light
on Arabic tenses, their types, meanings, forms and uses. Finally, section
three is specified to general discussion and conclusions.

1. Introduction:
Every language has ways of talking about time. In most languages there
is a variety of expressions that can be used to show when something
happened or will happen. These may include temporal adverbs (soon,
later,
then), PPs (in the morning, after the election), NPs (last year, that week,
the
next day), auxiliary verbs (will, has, did), affixes on the verb, etc. The
term
tense is used only for time reference which is marked grammatically
that is, by purely grammatical elements such as affixes, auxiliaries, or
particles. This distinction is reflected in standard definitions of tense such
as the following:
Comrie (1985:32):"Tense is grammaticalised expression of location in
time.”
Bybee (1985:34):"Tense refers to the grammatical expression of the
time of the situation described in the scheme, relative to some other time.”
Greenbaum and Nelson (2002:55) define tense as a grammatical
category referring to the time of the situation; the tense is indicated by the
form of the verb. There are two tense forms: present and past.
It is important to understand that the comparison between English and
Arabic tenses is an interesting subject to investigate. Therefore, this study
attempts to find whether there are any similarities and differences between
English and Arabic languages. So, the study tries to identify, analyze, and
contrast the meanings, types and uses of tenses in these two languages in
order to reveal the possible universals of the two languages in this field,
and to determine as much as possible the similarities and differences
between them.
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Arabic Languages
Shaima’ Al-Mi’mar

 شيماء المعمار:الباحث

:اخلالصة ابلعربية
. ويسعى إلجياد اختالف والتشاهبات بني اللغتني العربية واالنكليزي،يتناول البحث أمهية األزمنة
ل ذذذا ذذاول البا ذذث وش ذذةيم وينلي ذذع ومقانن ذذة مع ذذا وأنذ ذوا األزمن ذذة واس ذذتعماال ا ك ذذال اللغت ذذني
 ولتقريذذر وينديذذد اختالفذذات والتشذذاهبات،للكشذذع ذذن السذذالع الكليذذة المكنذذة اذذذا ا ذذال اللغتذذني
.بينهما قدن االمكان
Abstract
This paper deals with the importance of tense. It attempts to find
whether there are any similarities and differences between English and
Arabic languages. So, the study tries to identify, analyze, and contrast the
meanings, types and uses of tenses in these two languages in order to
reveal the possible universals of the two languages in this field, and to
determine as much as possible the similarities and differences between
them.
The notion of tense is explained. Then the types are mentioned with
some classifications, and restrictions. Arabic tenses, on the other hand, are
also illustrated, their notion, levels, types and restrictions. The main
findings are discussed in the paper. Then, the references used are
documented.
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Editorial’s word
Tow days in the history of the nation
There are two occasions we have experienced their particulars : The
birth day of the glorious Prophet ,and the martyrdom of Immam Hossein .
Between the birth and martyrdom stretches a way for over a century. In it,
The life of prophet hood and life Immamate have intervened together to
show their most beautiful images and scenes of a nation playing key role in
history and taking the lead in civilization . Such a nation has the greatest
fame of science, culture, literature and art Where early Muslims have
achieved and led to high levels that no other peoples and nations have
reached.
Two days in the history of Islam: a day when the Prophet (PbUH), while
he was high in the mountain of Light (AL-Noor), received the first words of
revelation, proclaiming the message, putting an end to blasphemy,
polytheism, and starting monotheism… and aday when the heaven
received the blood of Immam Hossein while he was in Kerbala Sacrificing
himself for Islam's sake.

إن كان دين حممد مل يستقم اال بقتلي فيا سيوف خذيين

With his blessed blood, he revived his grandfather's religion.
No wonder, If it weren't for Immam Hossein, we would have had our
prayers behind the caliph Yazid din Mawiya, walked in the procession of
Omr bin Saad and Shibth bin Ribie, and destroyed the values and ideals.
We also would have got drunk in the mosques, spilt wine on Qur"an as the
caliphs of Ummayad had done, and our example would have been Shimir
bin Thi AL-Jowshen, Sinan bin Anas, and Hajjar bin Abjar.
But Immam Hossein is part of his grandfather the prophet (PBUH); One
artery and the same blood drops have been distributed into two bodies:
The Prophet's body and Immam Hossein's body. The second, Immam
Hossein, has been descended from the first, the Prophet, and when he met
martyrdom, he revived with his blood his grandfather's religion. IT was a
fresh life to the message of his grandfather's religion. Here the first
become part of the second as the second. The first is the messenger of
God, and the second is Immam Hossein.
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